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 في الناس مصالحهمخاطب 
 .و عالم الشركاتأتطبيقه في عالم السياسة  معقد فيقانون 

مهمة قصيرة، ولكن على المدى في و أيمكن تطبيق القانون لفترة قصيرة 
الطويل، ومع تشعب العالقات السياسية، وطول مدة االتفاق. فهذا القانون ال 

 .ينفع

ألنك مثاًل اذا أردَت الوصول الى مركز سطوة، وحصلت على موافقة االطراف 
قتهم عليك، ففي المعنية بناًء على مصالحهم معك وليس تأييدهم لك ومواف

 .حال عدم قدرتك على تنفيذ المصالح، فسيعني ذلك شّل عهدك

لذا قد ينجح القانون، ولكن ال يعني انك اذا خاطبت في الناس مصالحهم، 
فسيضمن ذلك لك أن عهدك سينجح، بل قد يكون ذلك السبب األساسي 

 .والمباشر في فشله

في شركة فيها تنوع  اً نت شخص وتريد ان يتم تعيينك مدير أاذا كنت  أيضًا،
وأردت الوصول الى منصب ، أستشتت اتجاهات قوي. وكل شخص هو ر و 

تصل الى  عندما .، بإرضاء جميع االطراف، ومخاطبة مصالحهمرالمدي
تستطيع العمل على تنفيذ الوعود وتلبية  وفي حال لممنصب مدير، 

هؤالء الحلفاء الموعودين بالمصلحة  .المصالح، بسبب عراقيل كثيرة
 .سينقلبون عليك
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وإال  .اي كان األجدى ان تطلب التأييد والتوافق عليك ال أن تعدهم بمصلحة
ُينَصح بالتعهد و أ .ال تطمح في منصب المدير من االساس وتحرق اسمك

 .مصالح وخدمات صغيرة، ال أن تعد بخدمات كبيرة مقابل منصب بتقديم

 

 تطبيق قواعد السطوة باختالف المركزإختالف 
ب أن تعي أن مركزك يشترط الى حد بالنسبة لتطبيق قواعد السطوة، يج

كبير، كيفية تطبيق أي قاعدة أو أي قانون قوة. فإذا كنت شخص عادي 
وتريد ممارسة سلطتك على بيئتك الصغيرة، فيمكنك تطبيق القاعدة بشكل 
معين، أما إذا كنت في مركز سطوة إداري مثاًل، فيختلف تطبيقك لهذه 

موديًا وأفقيًا في الشركات، وحيث القاعدة، حيث العالقات أكثر تشعبًا عا
وجوب االبتعاد عن االبتذال والهبوط في االسلوب والكالم، وتبّني اتيكيت 
التعامل وثقافة الشركة، ألجل الظهور بمظهر االحترافية والمهنية، وهذا يؤثر 

 .على كيفية تطبيق قاعدة السطوة

تلف تطبيق قواعد أما في مراكز السطوة السياسية وفي العالقات الدولية، فيخ
السطوة بشكل كبير جدًا، حيث العالقات الدولية والسياسية أكثر تشعبًا 
وحساسية ودبلوماسية وكل كلمة محسوبة على الشخص، وكل خطوة 
محسوبة، وال يكفي فقط فهم اتيكيت التعامل، بل هناك الكثير من التوليفات 
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فال يصح اعتماد ما المتداخلة. ومن هنا اختالف تطبيق قاعدة السطوة هنا. 
 يعتمده الفرد العادي من قواعد في بيئة دبلوماسية سياسية.

 

 بين المبالغة في الظهور والمحتوى الحقيقيالتناقض 
بالنسبة ألي مبالغة في الظهور، بمظهر معين، فهو يقابله داخليًا نواقص 
تناقضه. ولكن ُيشتَرط المبالغة في الظهور وتأكيد الشخص وتشديده 

  .باستمرار على هذه المبالغة لفظيًا ومشهدياً 

فمن يقول أنه كمالي، او مهووس بالنظافة او مهووس بالتفاصيل او 
ام/الحالل، هذه المبالغة في إظهار الهوس، مهووس بتطبيق الدين والحر 

 .يقابله نواقص تناقضه

أي ان الذي يقول ويشدد وُيظهر أنه مهووس بالنظافة والترتيب والتنظيم، 
 .عندما تذهب الى بيته، لن ترى إال الفوضى وقلة النظافة

كذلك الذي يشّدد على هوسه بالكمال واهتمامه المبالغ بالتفاصيل، فعندما 
 .ه وتدخل منزله، لن ترى إال إهمال للتفاصيلتحتّك ب

المبالغة في التشديد على إظهار التدين يقابله انسياق الشخص الى أعمال 
 .مخالفة لما ُيظهره
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، غالبًا ما يبالغون في إظهار أو العاجزينالشباب المخنّثين أو غير األسوياء 
 .إظهار أنه الذكر المسيطروالتشديد على الرجولة والشرف والمبالغة في 

أيضًا، الذي يشّدد على انه الوحيد الذي يفهم ويقرأ ويتثقف، ستكتشف بأنه 
 .لم يفتح كتابًا منذ سنين

إفهم: الذي يشّدد لفظيًا على أمر ما وُيظهر هوسًا به، فاعلم أنه في الحقيقة 
ّك به والواقع مختلف كليًا عما ُيظهره. ولكنك لن تعرف ذلك إال عندما تحت

 وتدخل دائرته.

 

برت غرين، والمتشّبع بفكره، فقد بالنسبة للساعي الى السطوة المتأثر برو 
الحظ بأن روبرت غرين دعاك الى أن تكون استراتيجيًا مناورًا غير متجمدًا ت

في قالب محّدد ولم يسّمي القارئ بالمكيافيلي، بل "الساعي الى السطوة" أو 
 ."رس للطبيعة البشرية"دا

ما أوحاه روبرت غرين هو بأن تتجاوز كل الحدود، فلم يضع أي ُأطر وحدود 
 .لهذا الفكر االستراتيجي

فعندما تقول وترّوج بأن المكيافيلي ال يفعل كذا كذا أو يجب ان يفعل كذا 
وكذا، هذا الوجوب يعني تحجرًا فكريًا، وليس مرونة استراتيجية، وهو خرق 

 .انون من قوانين القوة، ال تتجمد في قالب محددألهم ق
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فمثاًل القول او اإلّدعاء بأن المكيافيلي ال ُيخطأ وال يعتذر، هو أيضًا تحجر 
 .فكري وتأطير فكري 

الساعي الى السطوة هو شخص استراتيجي مكيافيلي براغماتي مرن جدًا 
ومتالعب جدًا ومنافق جدًا. فهو يعرف متى يعترف بالخطأ ويعتذر بحّدة، 
ويّدعي ذلك ويمّثل ذلك ببراعة قوية، ومتى يكون ذلك ضروريًا للعمل به، 

ن الذنوب طبقًا لقاعدة الغاية تبّرر الوسيلة، وحتى أنه قد يّدعي التوبة م
واالعتراف بها، لو الظروف فرضت عليه كذلك، ألن الساعي الى السطوة هو 
كالحرباء المتلونة متلون جدًا، وال يمكن معرفة ألوانه الحقيقية، ألنه ُيخفي 
الحقيقة تحت طبقات كثيفة ومكّثفة من الكذب. وكل ما يقوم به هو ضمن 

ه حتى لو اعترف بالخطأ ستار من الدخان وال يعكس أبدًا الحقيقة، أي أن
 .واعتذر، فذلك لغاية في نفسه ُيضمرها، وقد ال يعنيها أبدًا أبداً 

لذا عزيزي المكيافيلي االستراتيجي الساعي الى السطوة، ال تكن متحجرًا 
فكريًا، بل مرنًا ومتلونًا متى تدعو الحاجة، واعترف بالخطأ واعتذر واّدعي 

غي عليك ذلك. فالبراعة في اإلدعاء التوبة واألسف وتلّون متى كان ينب
 .والنفاق والتمثيل والتلّون هو ما تجيده

 وال تتجّمد في قالب محّدد. فأنت ممثل بارع على مسرح الحياة.
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 كيف تصبح رشيقًا استراتيجيًا؟
قرة، الرشاقة االستراتيجية هي مفتاح النجاح في ظل بيئة أعمال غير مست

 . وأسلوب عملي ذو فاعلية عالية في وقت األزمات

تقول الكاتبة بتينا بوشل إن تحقيق االنتصارات السريعة في هذا العالم 
المتغير يتطلب استراتيجيات أكثر رشاقة من تلك التي اعتدنا عليها. 
وتضيف: "في هذه البيئة المتقلبة وغير المستقرة، فإن تنفيذ االستراتيجية 

  ."حول سرعة التعلم واتخاذ القرارات المناسبة لتخصيص الموارديتمحور 

في الوضع الراهن، هناك لم يستطع التعامل مع  األزمات بسبب اتباعه 
استراتيجية تقليدية غير مرنة وغير مستوعبة لألحداث والمتغيرات التي طرأت 
أو ممكن أن تطرأ في أي لحظة، وتسبب إرباكا له تبعات تنظيمية غير 

 .توقعةم

بد  لكن هناك مفهوما يطلق عليه اسم الرشاقة االستراتيجية، وهو مفهوم ال
أن يمارسه أي شخص، يريد أن يستوعب الصدمات المفاجئة أو غير 

  .المتوقعة، ألنه يعتمد على التجارب ذات النتائج الملموسة

هذه االستراتيجية ليس بالضرورة أن تكون هي العالج السحري للتحديات 
هي النموذج األمثل للقدرة على التفكير ضمن اإلطار المنطقي، والخروج لكن 

 .من رحم األزمات والتحديات
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يتطلب النجاح اليوم الرشاقة والدافع إلعادة التفكير »يقول بيل جيتس 
 .«باستمرار، وإعادة التنشيط، والتفاعل، وإعادة االبتكار

 

 :   لكي تكون رشيقًا استراتيجياً 

 يم نقاط قوتك بشكل مستمررّكز على تعظ-

 وّسع من خياراتك لتقديم ما لديك بشكل مالئم في الوقت المناسب-

 .قم بإعادة تشكيل االستراتيجية في البيئة المتغيرة، أو التي قد تتغير-

 رّكز على الكفاءة العالية في اإلنجاز، وتهيئة بيئة اإلبداع واالبتكار -

قدرة على فهم إدراك التغيرات البيئية امتلك الحساسية االستراتيجية أي ال -
 .البيئي المستمركاستجابة للتغير  المختلفة، وبناء رؤية للمستقبل

  إمتلك اليقظة االستراتيجية -

إمتلك وضوح الرؤية ووّفر لديك القدرات األساسية، فهذا األمر يحقق -
 .السرعة واالستقرار المطلوبين لرشاقة االستراتيجية

 .تراتيجية ونّفذ األعمال واألنشطة طبقًا لذلكضع األهداف االس-
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رّكز على االستدامة في تعزيز القيمة وإعادة تكوينها من خالل اختراق  -
 .دوائر وآفاق جديدة، وتبني نماذج تفكير جديدة

اعتمد االبتكار واإلبداع والسرعة في خلق األفكار والمناورات والتدّبر  -
 وزيادة العوائد واألرباح

 .تبني ثقافة النمو والنجاح واعتبار الفشل كجزء من التعلم للتقدم إلى أمام -

 

 "٢٠٢٠مستوحى من مقال الرشاقة االستراتيجية، بقلم محمد بن صقر، "

 

 

 التخطيط االستراتيجيأدوات 
أدوات التخطيط االستراتيجي في الشركات وعن مكننا أن نأخذ فكرة من ي

ل وإعادة تشكيلها حسب الظروف الحالية لتطبيقها على صعيد الفرد، من أج
 .دمجها مع أسلوب الحياة اليومية للفرد العادي، بهدف تطويره االستراتيجي
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