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وتـطـرقت أيـضـا إلى حتـديـد قـواعد
ــتـعــلــقـة بــعـدم ــهــني ا الــســلـوك ا
ـريض وسـرية الـكـشف عن هـويـة ا

ريض. ا
وكـما هـو احلـال في أي مكـان آخر
 إجراء أول عملية زراعة قلب في
بــريــطــانــيــا في مــايــو/آيــار 1968
وسـط اهـتـمــام إعالمي كــبـيـر وفي
ـطــاف سـاهــمت الـدعــايـة نــهـايــة ا
ثـيرة للجدل صاحـبة للعمـليات ا ا

في وقفها خالل السبعينيات.
واستأنفت عمليات زراعة القلب مع
الــتـــقـــدم الــكـــبــيـــر في الـــعالجــات
ـناعـية. مـثل هذه الـعمـليـات توفر ا
حـــالــيـــا تـــدخال جـــراحــيـــا يـــطــيل
احلـيـاة ولـكن االنـتـقـال من عـمـلـية
بـــرنــــارد الـــرائــــدة إلى اجلــــراحـــة
الــروتــيـــنــيـــة الــيــوم لـم يــكن أبــدا

سلسا.

يــصــنــفــون عــلى أنــهم مــتــبــرعـون
مـحـتـمـلـون بـقـلـوبـهم خـاصـة بـعد
عمـلـيـة زراعـة الـقـلب الـثـانـيـة التي
قام بهـا الطبيب بـرنارد في يناير/
كانون الثاني  ?1968ح نقل قلب
ــــصـــطــــلح رجل "مــــلـــون" وهــــو ا
ـــســـتـــخـــدم لــوصـف الــســـود في ا
جـنوب أفـريقـيا إبـان حقـبة الـفصل

العنصري إلى رجل أبيض.
وجلبت "جـراحة قطع الـغيار" األمل

للبعض واخلوف آلخرين.
وفي حلـقة خـاصة من بـرنامج عالم
الغـد عـلى بي بي سي في فبـراير/
شــــــبـــــاط  ?1968واجه بــــــرنــــــارد
مـنــتـقــديه وشـهــدت احلـلـقــة حـدثـا
رئـيـسـيا لـبـحث اآلثـار االجتـمـاعـية

واألخالقية.
وشهد االستديو مناقشة مع برنارد
وعــشـــرات من األطــبـــاء الــبــارزين

أنـحـاء الـعـالم من خالل  47فـريـقـا
طـبيـا مخـتلـفا. وصاحـب كل عمـلية
دعاية كبـيرة عبرت خـطوطا جديدة

هنة الطب التقليدية.
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ـــرضى الـــذين وعــاش غـــالـــبـــيـــة ا
خـضــعـوا لـهـذه الــعـمـلـيــات لـفـتـرة
قـــصـــيـــرة بل إن بـــعـــضــهـم عــاش
ـا أثـار حـالـة عدم لـسـاعـات فقط 
ارتــيـــاح عــام وانــتـــقــادات طـــبــيــة

عدالت الوفيات الكبيرة.
وظـهرت قـضايا أخـالقيـة وقانـونية
مــعــقـدة فــيــمـا يــتـعــلق بــنــقل قـلب
ــؤشــر الــرئــيــسي يــنــبض وهــو ا
ـوت وعـما إذا كـان هذا لـلحـياة وا

انح. ثابة قتل للمريض ا
معضالت أخالقية

كـمـا  الـتـشـكـيك في دافـع األطـباء
ــــرضـى الــــذين إلنـــــقــــاذ حــــيـــــاة ا

كـانت العـملـيـة إجنازا تـكنـولوجـيا
اسـتثـنـائـيـا يـنـطـوي عـلى الـعـضو
الـبـشـري األكثـر رمـزية فـي حيـاتـنا
(الـقلب) وقـصـة رائعـة عن شخص
يـفقـد احلـياة ويـتـيح لشـخص أخر

فرصة احلياة من جديد.
وفي جـــنـــاح فـــاشــــكـــانـــســـكي في
ــسـتــشـفى كــان يـجــرى تـســجـيل ا
نـــشـــاطه الــــيـــومي وكـل حـــركـــاته
وأقـواله ومـشـاعره دقـيـقـة بدقـيـقة
سواء كانت احلركة أو اجللوس أو
ـــشي أو الــنـــوم او االســتـــيــقــاظ ا
وحـتى االبــتـسـامــة والـكـلــمـة ومـا
يتـناوله وما يـشربه يومـيا وكانت
كل تـلك األشيـاء تـنشـر يـوميـا على

صدر صفحات اجلرائد.
واهـــتـــمت وســـائل اإلعـالم أيـــضــا
بزوجـته ووالد الـفتـاة التي مـنحته
قـلـبــهـا والـتـقـطت صــورهـمـا مـعـا
وقدمت زوجـة فاشـكانـسكي الـشكر
إلـى والـد الـفـتـاة دارفـال لـلـمـوافـقة
على مـنح زوجهـا احليـاة من جديد
وتقـد هذه "الـهديـة الغـاليـة هدية

احلياة".
وبعـد عدة أيـام من اجلراحـة توفى
فـــاشــكــانــســكـي بــســبب اإلصــابــة
بــالـتـهـاب رئـوي و دفـنه بـجـوار

الفتاة التي منحته قلبها.
ومـع هـذا ظل الــطـبـيـب بـرنـارد في
دائــرة األضــواء ومــحــور اهــتــمـام
الـعــالم. وظــهــر عـلى غـالف مـجــلـة
بـــكــاريـــزمـــاته وصــوره اجلـــذابــة
والتقى بـكبار الشـخصيات وجنوم
صورون السـينـما وجتـمع حولـه ا

واجلمهور أينما ذهب.
ومع هـذا بــدأ الـقــلق بـشــأن زراعـة
القلب وانـقسم الرأي الـطبي. وكان
الـــعــديـــد من اجلـــراحـــ اآلخــرين
مستعـدين تقنيا ألداء عـملية زراعة
الـقــلب وأدت عــمـلــيـة بــرنـارد إلى

موجة من النشاط الدولي.
في عــام  1968 إجـــراء أكــثــر من
 100عـمـلـيـة زراعـة قـلب في جـمـيع
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كـان يـوم  3ديــسـمـبــر/ كـانـون أول
 1967يـومــيــا مـشــهــودا في تـاريخ
الـعالم والـطب عـندمـا اجريت اولى
ريض في العالم عملية زراعة قلب 
على يـد اجلراح كريـستيـان برنارد
ـسـتـشـفى غـروت سـكـور فـي كاب

تاون بجنوب أفريقيا.
فـــفـي ذلك الــــيــــوم حــــصل لــــويس
فـاشـكـانـسكي  54عـامـا عـلى قـلب
جــديــد كــان لــشــابــة تــدعى ديــنــيـز
دارفال  24عاما توفيت قبل دقائق
من الـــعــمــلــيــة في حــادث ســيــارة
وأصــبــحت تــلك الــعــمــلــيـة حــديث

العالم أجمع.
وتـــوافــــد مـــئــــات الـــصــــحـــفــــيـــ
واإلعالمــيـ ومــراســلـو الــقــنـوات
ــسـتــشـفى الــتــلـيــفـزيــونـيــة عـلى ا
لـتــسـجـيل حــوارات وعـمل تــقـاريـر
ــريض ولـــقــاءات مـع الــطـــبــيـب وا
وتــســجــيل كل مــا دار داخل غــرفــة

العمليات.
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وأشادت التـقارير األولـية بالعـملية
وجنـاحها الـكبـير ووصـفتـها بـأنها
"نـاجـحـة" و"تـاريـخـيـة" عـلى الـرغم
ــريـض فــاشــكــانـــســكي لم من أن ا

يعش أكثر من  18يوما فقط.
وحــقــقت أول عــمــلــيــة زراعــة قــلب
شــهــرة هــائــلــة في جــمــيـع أنــحـاء
الـعالم ولـفـتت أنظـار اإلعالم بـشدة
إلى الـطب واألطـبـاء وكـانت حـقـبة
ـريض جـديـدة لـتـحـول الـطـبـيب وا
ـــيــ وظــهــروا في إلى جنــوم عــا
ـؤتـمــرات الـصـحـفـيــة والـتـقـاريـر ا

اإلخبارية.
وأصـبـحت تـلك الـعمـلـيـة من أشـهر
وأهـم أحـــداث الــقـــرن الـــعـــشـــرين
مــثـلــهـا مــثل الــهـبــوط عــلى سـطح

. القمر بعد ذلك بعام
وقـال عـنـها أحـد الـصـحفـيـ إنـها
ـراسل جتــسـد كل شيء يـحــلم به ا

الصحفي.
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سي عـــربي: "الـــنـــظـــام احلـــاكم في
الــســـعــوديـــة يــتـــألف أســـاســا من
ــالـكـة شــخـصــيـات في الــعـائــلـة ا
تتـرأس وزارات وإدارات حكـومية
ومـشـاريع جتـاريـة وهـو مـا يـخلق
شــبــكــات مــعـقــدة من الــســمــاسـرة
والــــعــــمـالء تـــتــــسـم بــــاحملــــابـــاة
واحملــســوبــيـــة. ومن ثم ال تــوجــد
قواعـد محددة تـضمن عـدم تعارض
ـصـالح ــصـالح أو تــفـصل بــ ا ا
اخلـاصـة والـعـامـة نـاهيـك عن عدم
اإلعالن بــــشــــفــــافــــيــــة عـن أصـــول
ـــالـــكــة ـــتــلـــكـــات الـــعـــائـــلـــة ا و

." سؤول احلكومي وا
ـنـظـمــة تـقـريــرا سـنـويـا وتـصــدر ا
ـؤشـر مدركـات الـفسـاد في الـعالم
إذ يــقــوم بـتــرتـيب  176دولـة حـول
الـعـالم حـسب درجـة مـدى مـالحـظة
وجـود الــفـسـاد في الــقـطــاع الـعـام
. واحـــتـــلت وبـــ الــــســـيـــاســـيــــ
رتبة رقم  62في تقرير السعودية ا

اضي. نظمة العام ا ا
وتعـتقـد فطـافطة إن شـعار مـحاربة
الـفـســاد في الـسـعـوديــة يـسـتـخـدم
"كــحـصـان طـروادة لـتـحـقـيق مـآرب
سـيـاسـية" واسـتـخدام تـهم الـفـساد
ـنافـس هـو أسلـوب قد لـلـزج با

السياسي احملتمل في السجن.
وتـقــول: "هـنـاك هــالـة من الـتــعـتـيم
ــالــيـة والــســريــة حـول الــشــؤون ا
للمملكـة. فال تخضع موازنة الدولة
لــــرقــــابــــة ومــــراجـــــعــــة مــــجــــلس
تـشــــــــريـعي أو هـيــئـات مــسـؤولـة

أمام الشعب."

ويـــقــولــون إن حــمــلــة االعــتــقــاالت
األخيرة جـاءت إثر حتقيـقات سرية
بــدأهـا الــنــائب الـعــام مــنـذ عــامـ
ونــصف وإكــمــاال لــعــمـل الــهــيــئـة
عروفة ـكافحـة الفسـاد ا الوطـنية 
اخـتــصــارا بـاسم (نــزاهــة) والـتي

أنشأت بأمر ملكي عام .2011
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يقول وزيـر اخلارجية عـادل اجلبير
فـي مـقـابــلـة مع شــبـكـة "سي إن بي
سي" األمريكية بـعد خمسة أيام من
االعـــتــــقـــاالت إن الـــنــــائب الـــعـــام
اكــتـــشف "ســرقـــة جـــزء كــبـــيــر من
ـكن الـسكـوت على مـوازنتـنا وال 
هذا الـفسـاد فعـندمـا يحل الـفساد
ـــكـن أن نـــحـــقق الـــعـــدالـــة أو ال 

جنذب االستثمارات".
ويــتـــصـــدر جـــذب االســتـــثـــمــارات
األجـنـبيـة سـلم أولـويـات رؤية ولي
ــســتـــقــبل االقــتــصــاد في الــعــهــد 
ـمـلـكـة خلـلق فـرص عـمل في بـلد ا
ــثل الــشــبــاب فــيه قــرابـة  70في

ئة من تعداد سكانه. ا
لـكـن لم تـخف جـهـات دولـيـة قـلـقـها
من أن االعـــتـــقــاالت قـــد يـــكــون من
ــعــلن وراءهــا دوافع أخــرى غــيـر ا

عنها.
ـمـلـكـة كـما فـظـاهـرة الـفـسـاد في ا
سـتشـارة اإلقلـيمـية لـلشرق تـقول ا
األوسط وشمال إفريقـيا في منظمة
الشـفـافـة الـدولـيـة مـروة فـطـافـطة
"مـعــقـدة لــلــغـايــة بـســبب طــبـيــعـة

النظام احلاكم هناك".
وتــضـيف في تــصـريــحـات لـبي بي

. ويــقــول عــمــر مــقــابــلــة مــحــامــ
عــاشـور مـديـر بــرنـامج الـدراسـات
الـعلـيا في سـيـاسة الـشرق األوسط
بـجـامـعة إكـسـتر الـبـريـطانـيـة لبي
بـي سي عـــــربي إنه مـن الــــصـــــعب
ضـمـان محـاكمـة نزيـهـة للـمعـتقـل
في بلد يسود فـيه نظام حكم مطلق
ألن "النظام القضائي في السعودية
غـــــيــــر مــــســـــتــــقـل عن الـــــقــــيــــادة

السياسية".
ويـضــيف أن الـســعـوديــة "مـا زالت
تُـحـكم بـنـظـام تـتـركـز فـيه سـلـطـات
لك لذا الدولة الثالث في شخص ا
فــإن ضـمــانـات احملــاكـمــة الـعــادلـة
ـــســاءلــة وآلــيـــات الــشـــفــافـــيــة وا
راجعـة غير مـوجودة سواء في وا

هذه االعتقاالت أو في غيرها."
ولم نــــحــــصل عــــلى تــــعــــلــــيق من
اجلـهات الـرسـميـة السـعـودية فـقد
حـاولنـا االتـصال بـثالثـة مسـؤول
فـي وزارتي الـــداخـــلـــيـــة والـــعــدل
وتـركـنـا رسـائل لـهم عـلى هـواتـفهم
ــســوغــات الــنـــقــالــة لـــتــفــســيـــر ا
الــقـانــونـيــة لالعـتــقـاالت األخــيـرة
وعــــلى أي أســــاس يــــتم تــــمــــديـــد
ـشـتـبه بـهم وهل صـدر احـتــجـاز ا

اذا  أمـر قـضـائي لالعـتـقـاالت و
اعتقالهم في فندق فخم.
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أقـرّ مسـؤولون سـعـوديون صـراحة
ـمـلـكة بـأن الـفـسـاد اسـتـشـرى في ا
وأنـه حــان وقـت اجـــتـــثــاثـه بـــهــذه
الـطــريـقــة الـتي فـاجــأت الـكــثـيـرين

ملكة. داخل وخارج ا

ســعــوديــة فـي األيــام األخــيــرة عن
قيـام السـلطـات بالـتفاوض أوال مع
"مـعتـقـلي الريـتز" لـلـتنـازل عن جزء
كـبــيــر من ثــرواتــهم وأمـوالــهم في
أرصـــدة مــصـــرفــيــة خـــارج الــبالد

مقابل حريتهم.
ز" وقـالت صحـيـفة "فـاينـنـشال تـا
ـفاوضـات تـهدف الـبـريـطانـيـة إن ا
إلى جــمع قـرابـة  300مـلــيـار دوالر

. عتقل من ا
وفي  28نــوفـمـبـر/تـشـرين الـثـاني
نــــقــــلـت "رويــــتــــرز" عن مــــســــؤول
سـعـودي قوله إنـه  إطالق سراح
األمـيـر مـتـعب بن عـبـد الـله الـقـائـد
الــســـابـق لــلـــحـــرس الـــوطـــني في
الـســعـوديــة بــعـد أن دفع أكــثـر من
مــلــيــار دوالر "لــتـــســويــة قــضــايــا

فساد."
ولم تصـدر اجلهات الـرسمـية حتى
ـعتـقلـ لكن اآلن قـائمـة بأسـماء ا
سـربت بـعض األسـمـاء للـصـحـافة
وب تلك األسماء األمير الوليد بن
طالل بن عــبـد الــعــزيـز آل ســعـود
الذي يعد أحد أغنى أغنياء العالم.
كــمــا لم تــذكــر جــهــات الــتــحــقــيق
أسبـابا مـحددة الحتـجاز الـعشرات
عـــلى نـــحـــو مـــفـــاجئ. وانـــتـــقــدت
مـنـظـمـات حـقـوقـيـة مـثل هـيـومـان
رايــــتـس واتش مـــــا وصـــــفـــــته بـ
"االحــتــجـــاز الــقــســري اجلــمــاعي"
وطـالبت الـسلـطـات السـعوديـة بأن
تـضـمن لـلـمـشـتـبه بـهم حق الـطعن
بـقـانـونـيـة احـتـجـازهم أمـام قـاضٍ
مـســتـقل ومـحــايـد وأن يُــتـاح لـهم
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قبل أيام قليلـة من حملة االعتقاالت
الــتي طــالت رجــال أعـمــال وأمـراء
كــان ولي الـعـهـد الـسـعـودي األمـيـر
محـمد بن سلـمان يضـيف في فندق
ـئات "ريـتـز-كـارلـتون" بـالـريـاض ا
ـــصـــارف الـــدولـــيـــة مـن رؤســـاء ا
ية وأسواق وكبرى الـشركات العـا
ـال في لـنـدن ونـيـويـورك وهونغ ا
كونغ في مـؤتمـر اقتـصادي وصف

على أنه "دافوس في الصحراء".
فــرؤيــة األمـــيــر الــشــاب 32عــامــا
ـمــلـكـة تـتــمـحـور حـول ـســتـقـبل ا
اعـتمـاد البـلـد على اقـتصـاد متـنوع
بعـد عقود طويـلة من االعتـماد على

النفظ كمصدر رئيس للدخل.
ـالـكة ـمـلـكة والـعـائـلة ا وتسـتـمد ا
ثـروتــهــا من احــتـيــاطي الــنـفط إذ
ـلـيـارات تـوفـر مـبـيـعـاته عـشـرات ا
ســنــويــا ( 128مــلــيــار دوال لــلــعـام

اجلاري).
لـــكـن أســـعـــار الـــنـــفط هـــوت خالل
ـــاضـــيـــ فـــضال عن الــعـــامـــ ا
ـملكـة حربا بـاهظة الـكلفة خوض ا
في اليـمن منـذ العام  2015وهو ما
أدى إلى نــشـوب أزمــة اقــتـصــاديـة
دفــعـت الــســلــطــات إلـى تــخــفــيض
الـدعم واالقتـراض ورفع األسـعار.
عالوة عـلى ذلك تـعتـزم الـسعـودية
طـــرح نـــســــبـــة من أســــهم شـــركـــة
"أرامـكـو" أكــبـر شـركـة نــفـطـيـة في
العالم في اكـتتاب عـام في النصف
ــقـبل لــتـوفـيـر الـثـانـي من الـعـام ا
سـيــولـة تـسـاعــدهـا عـلـى مـواجـهـة

وازنة العامة. عجز كبير في ا
وتــتــزامن األزمــة االقــتــصـاديــة مع
صــدور أمـــر مــلـــكي في الـــرابع من
نـوفـمـبـر/تـشريـن الـثـاني بـاعـتـقال
عــشــرات األمــراء والــوزراء ورجــال
األعــمــال الــنـافــذيـن لالشــتـبــاه في
ضلـوعهم بـقضـايا فـساد. وحتـتجز
ـشـتـبه فـيهم في الـسـلـطات أغـلب ا
نـفس الـفـنـدق الـذي اسـتـضـاف فيه
ؤتـمـر االقـتـصادي األمـيـر مـحـمـد ا

ي األخير. العا
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ويــقــول بــدر الــشــويــعــر احملــامي
ستشار الـقانوني السعودي إن وا
اإلجراءات األخيـرة تدل على أنه "ال
أحـــد فـــوق الـــقـــانـــون" وإنـه حــان
الــوقت لــكي تــســتــرد الــدولـة "تــلك
ـنهـوبـة" سـواء عن طريق األمـوال ا
تسويات أو عبر احملاكم اخملتصة.
وفـي تــــصـــريــــحــــات لـــبـي بي سي
عربي أشـار الشويـعر إلى أن االمر
ــلــكي "أعــطـى الــلــجــنــة الــعــلــيــا ا
صالحيات اسـتثنـائية" وأن احلرب
عــلى الــفــســاد يــجب أن تــكــون في
قائمة اهتمامات الدولة "ويجب أن
تـــتــحــول هـــذه احلــرب إلى قـــيــمــة
ـواطن أول من وطـنـيـة بـأن يـكون ا

يحارب الفساد باإلبالغ عنه."
وقـــد حتـــدثت مـــصــادر مـــســـؤولــة
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ا إذا هنية سيـضطر الكثيرون إلى العمل مع مدير صعب اإلرضاء. ور في وقت ما خالل مسيرتنا ا
ـديرك فـسـوف يسـاعـدك ذلك في أن تتـصـرف بحـكـمه جتاه تمـكـنت من حتديـد الـطبـيـعة الـشـخـصيـة 
زعج. يـرتقي الـبـعض السـلم الوظـيـفي في مجـال عمـلـهم أو الشـركة الـتي يـعمـلون فـيهـا لذا سـلـوكه ا
ـتــزايـدة في صـورة سـلـوكـيـات ـسـؤولـيـة ا فـلــيس سـراً أن تـنـعـكس الـضــغـوط الـنـاجـمـة عن الـعــمل وا

استثنائية وعادة ما تكون غريبة.
طالب الـكثيرة في أشكال مـتعددة وبإمكان الـعديد منا أن يحكي عن ديرين من ذوي ا تتبلور طـبائع ا
مديـر ذي أسلـوب مـتفـرد في القـيـادة يضع عـبـئاً إضـافيـا عـلى احليـاة اليـومـية. واألمـثلـة الـعامـة على

اط اإلدارة الصعبة تلك وفيرة جدا. أ
ـديـر التـنـفيـذي الـسـابق لشـركـة "أبـيكـرومـبي آند أظهـرت وثـائق مـحاكـم أمريـكـية أن مـايك جـيـفريـز ا
تثلوا لتعـليمات صارمة (وغريبة) فيتش" كان قد أجبر مـضيفي ومضيفات طائرته اخلـاصة على أن 

كن للرجال أن يضعوها. ا في ذلك كمية العطور التي  لبسهم وسلوكهم  تتعلق 
ديـرة الـتنـفيـذيـة السـابـقة لـشركـة يـاهو تـقرّ دومـا بـأنهـا مـديرة تـتابع أدق كمـا كـانت ماريـسا مـايـر ا
التفاصيل. تـوجّه موقع "بي بي سي كابيتـال" بالسؤال إلى مجمـوعة من اخلبراء لتحـديد خمسة أنواع
ديـرين الذين يـصعب العـمل معـهم ولتقـد خطـوات استراتـيجيـة لنـا حول كيـفية مـختلـفة من طـبائع ا

التعامل مع كل نوع منهم.
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يل النرجسيون إلى أن يكونوا من أصحاب شخصيات أضخم من الواقع. ومع أنهم لطيفون إال أنه
تعلق بحب تلقي يستلزم التعامل معهم بقدر كبير من االهتمام والتوجيه والوالء. ويُعرف عنهم عيبهم ا

ديح مقابل أية جناحات (سواء استحقوها أم ال) ولوم اآلخرين فيما يتعلق بأية إخفاقات. ا
ـديـرين من هذا الـنوع تقـول وينـدي بـيهـاري مؤلـفـة كتـاب "تعـطـيل فاعـلـية الـشخص الـنـرجسي" إن ا
يـفـتقـدون إلى الـقدرة عـلى الـتواصل مع اآلخـرين شـخصـياً بـسـبب تراجع قـدرتـهم على الـتـعاطف مع

غيرهم.
وتضيف: "يـتخفى حتت كل ذلك التـباهي بالنفس والـوعيد واالستـخفاف والتـحكم باآلخرين شخص
يـعاني الـكـثـيـر من انعـدام األمـان في ذاته. ومـا يـدعـو إلى السـخـريـة هـو شعـور غـامـر بعـدم أهـلـيـتهم

فيسعون يائس إلى عدم إظهار ذلك".
يـز. تـقول بـيـهـاري: "توجـد خـرافة ـديـرين محـفـوف بـاخملاطـر بـشكـل  والتـعـامل مع هـذا النـوع من ا
مفادها أنك إذا أصغيت إليهم دوماً فإنهم سيقودونك لتصبح موضع االهتمام لكن عليك أن حتذر من
وعود الـنرجسيـ التي تبدو وكـأنها لصـاحلك. كما يـتوجب عليك أخـذ احليطـة عندما تـعمل معهم فال

تتعلق بالنتائج كثيراً على اإلطالق."
ـدراء الـذين يـريـدون إشـراكـهم في جـمـيع نـواحي عـمل ومـهـام مـوظف مـا ألنـهـم يـخـشون هـؤالء هم ا
هام التـخلي عن حتـكمهم في األمـور. إنهم يـودون التحـقق من تقـدم العمل مـراراً وتكـراراً ومراجعـة ا
ا يـتسـبب في وقوع تـوتر في ـرفوعـة إلى الرؤسـاء  ـذكرات ا ـنجـزة وأن يُشـار إليـهم في جمـيع ا ا

العالقات مع العامل ذوي االستقاللية العالية أو ذوي اخلبرة أيضا.
كـاتب" إنه عنـد العمل مع تـقول ماري جي مـاك-انتـاير مـؤلفة كـتاب "أسـرار النـجاح في سلـوكيـات ا
مدراء "التفاصيل الدقـيقة" فإن مفتاح النجـاح هو فهمك أن القلق هو قوة محـركة لهذا السلوك. ولهذا

تمثل في محاولة صدهم هو في احلقيقة خطأ فادح. السبب فإن رد الفعل الغريزي احملتمل ا
دير احملب للتـفاصيل الدقيقـة أكثر قلقاً. ـكن أن تفعله ألنه سيـجعل ذلك ا وتضيف: "ذلك أسوأ أمرٍ 
ـيـلـون ألن ـا تـخـفي أمـراً لـذا فـهم  ـا سـيـظـنـون أنك ر لـيس فـقط ألنـهم ال يـفـهـمــون مـا يـجـري وإ

يضغطوا أكثر ويحوموا حولك أكثر".
عوضـاً عن ذلك جتاوب مع ذلك الـقلق بأن تـعطي مديـرك معلـومات أكـثر وأن تدعه يـطلع على مـا تقوم

به حسبما توضح ماك-انتاير.
وتضـيف: "تريد منـهم أن يولدوا شـعور الثقـة بك فكلمـا أحس مدير الـتفاصيل الـدقيقـة أنك لن تفاجئه

بأمرٍ ما سيشعر براحة أكثر ويصرفك عن ذهنه".
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ـدير أكـثر عن كـلمـا تسـلق أحـد العـاملـ منـاصب أعلى في مـجال صـنـاعة األغـذية مـثال ابتـعد ذلك ا
ـديـرين إلى مـديـرين حـا عـمـليـات الـتـشـغـيل الـيـوميـة لـلـشـركـة. وذلك هـو سبـب حتول الـعـديـد من ا

نال دون تقد خطط ملموسة للوصول إليها. ميؤوس منهم فيعدّون أهدافاً بعيدة ا
طـالب "مستـحيلـة". غير أن ولـعل رد الفعل الـبسيط جتـاه مطـالب غير واقـعية مـثل هذه هـو تسمـيتهـا 
الفكرة األفضل هي التخـلي عن شيء نأمل حدوثه ولكنه لن يحدث عـلى األرجح. وعلينا استبدال ذلك
بـأمـور يسـهل إدارتـهـا بهـدف كـشف تلك اخملـاوف الـواضحـة حـسبـمـا توضح دانـا بـراونلي رئـيـسة

شركة "بروفيشنالزم ماترز" لتدريب موظفي الشركات ومقرها أتالنتا.
ـديـرك وأول شخص يـشـير إلى وتـقول بـراونـلي: "بدال من أن تـقـول لهم 'ال ?'سـتصـبح عـندهـا مـؤيداً 

اخملاطر الكامنة لكي تتمكن اإلدارة من اتخاذ القرار األنسب في مواجهتها".
وتـضيف بـراونـلي أن هذا الـكالم أكثـر مـناورة و"سـيسـهم في تـوجيه صـدمة إلـى مديـرك ويعـيده إلى

الواقع".
كـيف تسـتطـيع حتقـيق أهـدافك إذا كانت األهـداف تتـغيـر باسـتمـرار? تلك هي مـشكـلة الـعمل مع مـدير
ـكن الفـتـقاره إلـى الـوجهـة والـقـنـاعـة الالزمـة أن يـضع الـعـامـلـ أمـام خـيـارات تؤدي مـتـقـلب حـيث 

جميعها إلى اخلسارة.
تـوصل اسـتـفـتـاء أجـرته مـؤخـراً مـؤســسـة "كـرنـتش كـاونـتـيـنغ" ومـقـرهـا في بـرايـتـون شـمل ألـفـا من
ـتحـدة إلى أن نسـبة افـتقـار الهـدف والوجـهة الـصحـيحـة (والتي بـلغت  32في ـملـكة ا الـعامـل في ا
ئة) كـانتا أكـثر السلـوكيات الـشائعة ئة) ونـسبة عـدم اتخاذ قـرارات حاسمـة (والتي بلغت  21في ا ا

. ديرين البريطاني إثارة لسخط العامل لدى ا
تبادلة?' نـفعة ا دراء قد يتطلب 'العمل بوعي من أجل ا وتقول براونلي إن الـعمل لدى هذا النـوع من ا

أو بناء عالقة استراتيجية تساعد في تغيير سلوك مدير يفتقر إلى احلسم.
ـعـلـومات مـنـهم وذلك عن طـريق تـوجيه أسـئـلة بـادرة وانـتزاع ا وتضـيف "يـتوجـب علـيك أخـذ زمـام ا

محددة وتوثيق ردود أفعالهم."
قرر راجعـتها حسب ا طالبة بتـحديد األولويات والتـحقق منها بشـكل متكرر  وتضيف براونـلي أن ا

يساعد في إبعادك عن أي لوم غير مبرر عندما تتغير معالم مهمة ما دون قصد منك.
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تـغـطرس إلـى إزاحة أفـكـار اآلخرين لـتـمريـر آرائه هـو وبـذا يعـيق وجـود بيـئـة متـعـاونة ـديـر ا يل ا
ـستبد يُـصعب على الـعامل الـسؤال حول أفضل ويخنق مـساعي العـمل اجلماعي. إن هذا الـسلوك ا

نهج ينبغي اتباعه الجناز مهمة ما.
ـرجوة فإنك سـتلقى أفـضل فرصة لـلدخول إذا استـطعت منـذ البدايـة أن توحد الـصف خلف الـغاية ا
في حوار بنّاء حسب قول جان-فرانسوا مانزوني رئيس معهد التنمية اإلدارية في لوزان بسويسرا.
بـررات". عندها فـقط سيكون لديك ويضيف: "عـندما تختـلف على الكيـفية اتفق دومـاً على األسباب وا
طالب دير فـإن مانزوني يحذر من أن إطالق تسميات مثل كثير ا متسع للحوار. مهما يكن أسلوب ا

أو متكبر ستصبح في النهاية نبوءة تتحقق ذاتياً.
ويتابع: "في اللحظة التي تنعت فيها شخصاً ما بكونه صعباً فإنك تكون قد جعلت العمل معه أصعب
فعالً ألنك لن تمنح ذلك الـشخص فرصة إلزالة شـكوكك عنه بعد تـلك اللحظة ولن تـتعامل معه بشكل

مثمر".
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