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املقدمة

عامل  يف  املختلفة  الأق�سام  بني  الداخلية  وال�سراعات  العزلة  م�سطلح  بداأ  لقد 
كان  وقد  عاًما،  ع�سرين  من  اأكرث  منذ  م�سامعي  على  يرتدد  والأعمال  ال�سركات 
ي�ستخدم دائًما لو�سف ال�سراعات بني الأق�سام املختلفة داخل املوؤ�س�سة الواحدة. 
�ستختفي  التي  والأعمال  الإدارة  عامل  م�سطلحات  اأحد  اأنه  وقتها  اعتقدت  وقد 

قريًبا مثل غريها، ولكن هذا مل يحدث. 
الذي  الإحباط  من  نف�سه  القدر  يثري  امل�سطلح  هذا  زال  ل  الواقع،  يف 
اأف�سحت لبع�ص  اأكرث. وعندما  اإن مل يكن  كان ي�سببه للكثريين يف ذلك الوقت، 
عمالئي عن رغبتي يف تاأليف كتاب عن العزلة وال�سراعات الداخلية بني الأق�سام 
املختلفة، وجدت منهم جميًعا ترحيًبا �سديًدا بالفكرة، بل ورجاًء باأل اأتراجع عن 
هذه اخلطوة. كما اأبدى البع�ص منهم �سخطه ال�سديد على ال�سراعات الداخلية 

بني بع�ص اأق�سام ال�سركة التي يعمل بها. 
ل  فقد  رائع،  �سيء  حللها  النا�ص  يتوق  مل�سكلة  حل  اإيجاد  فكرة  اأن  ورغم 

تكون وجهة نظري حيال هذا الأمر هي ما يتوقع بع�ص قادة املوؤ�س�سات �سماعه.
معهم  عملت  الذين  التنفيذيني  امل�سئولني  من  كثرًيا  اأن  اإىل  هذا  ويرجع 
بها  يعملون  التي  املوؤ�س�سات  اإىل  ينظرون  امل�سكلة  هذه  من  ب�سدة  يعانون  والذين 
يف  العاملني  زمالئهم  مع  التعاون  املوظفون  يتعلم  ل  »ملاذا  قائلني:  ويتعجبون 
ويوؤدي هذا  نف�سه.«  الفريق  اأع�ساء يف  اأننا جميًعا  يعلمون  األ  الأخرى؟  الأق�سام 
غالًبا وبدرجة كبرية اإىل �سل�سلة من الأعمال التي حتركها النوايا احل�سنة ولكنها 



التي  واملل�سقات  واملذكرات  التدريب  برامج  مثل:  الالزمة،  احلكمة  اإىل  تفتقر 
�سممت لتلهم النا�ص التعاون والعمل مًعا بطريقة اأف�سل. ولكن مثل هذه املبادرات 
التخل�ص من احلروب  والت�ساوؤم؛ فمن ل يريد  ال�سخرية  اإل  املوظفني  ل تثري يف 
حياتهم  جتعل  والتي  الواحدة،  املوؤ�س�سة  يف  الأق�سام  بني  الداخلية  وال�سراعات 
دون  ب�سيء  القيام  باإمكانهم  لي�ص  اأنه  يف  تكمن  امل�سكلة  ولكن  بائ�سة؟  العملية 

م�ساعدة روؤ�سائهم. 
تتمثل اخلطوة الأوىل التي يحتاج روؤ�ساء الأق�سام اإىل اتخاذها يف معاجلة 
امل�سكالت ال�سلوكية التي قد تكون هي العائق الذي يقف اأمام عمل اأع�ساء الفريق 
التنفيذي بروح اجلماعة - ولقد كان هذا هو احلافز الذي دفعني اإىل تاأليف كتاب 
 - The Five Dysfunctions of a Team »العوامل اخلم�سة خللل العمل اجلماعي«
فحتى فرق العمل املرتابطة ميكن اأن تعاين من العزلة وال�سراعات الداخلية. وهذا 
الأمر بالذات حمبط وماأ�ساوي؛ لأنه يدفع اأع�ساء الفريق الواحد، اأ�سحاب النوايا 
احل�سنة، الذين قد يعملون بتنا�سق �سويًّا، يف حالة عدم وجود هذه ال�سراعات؛ 

اإىل ال�سك يف ثقة بع�سهم ببع�ص ومدى التزامهم بروح الفريق.
وللتخل�ص من هذه العزلة وال�سراعات الداخلية، يحتاج الروؤ�ساء اإىل اأن 
يتخطوا حدود امل�سكالت ال�سلوكية، واأن يتعاملوا مع املو�سوعات التي متثل ال�سبب 
اجلوهري لعزلة الأق�سام وال�سراعات بينها. ويهدف هذا الكتاب اإىل تقدمي اأداة 
ب�سيطة وفعالة للتعامل مع تلك املو�سوعات، وتخفيف املعاناة التي ت�سببها عزلة 

الأق�سام وال�سراعات بينها، والتي يجب األ ي�ستهان بها.
توؤدي هذه العزلة وما تثريه من �سراعات اإىل تدمري املوؤ�س�سات. كما اأنها 
توؤدي اإىل اإهدار املوارد وقتل الإنتاجية وتعري�ص اإمكانية حتقيق اأهداف املوؤ�س�سة 

للخطر.
ل  بدرجة  الب�سرية  العنا�سر  على  �سلًبا  توؤثر  اأي�سا  فاإنها  هذا،  كل  وبعد 
النف�سي،  وال�سغط  الأمل  وخيبة  الإحباط  م�ساعر  تثري  اإنها  حيث  بها؛  ي�ستهان 
يفرت�ص  مع من  فيها  الفوز  دامية ل ميكن  معارك  املوظفني على خو�ص  باإجبار 



العمل نف�سه. وقد ل يكون هناك عامل يبعث على  اأن يكونوا زمالءهم يف فريق 
من  اأكرث   - العمل  ترك  معدلت  ارتفاع  عن  ناهيك   - املهني  والقلق  ال�سخط 
اأنهم زمالوؤهم. واإنه لأمر حمتوم  اأنا�ص يفرت�ص  ا�سطرار املوظفني لل�سراع مع 
وعلى  للموظفني  ال�سخ�سية  احلياة  على  توؤثر  ال�سراعات  هذه  مثل  اأن  ومفهوم 

اأ�سرهم واأ�سدقائهم تاأثرًيا عميًقا.
اأن هذه امل�سكلة ميكن جتنبها ومنع حدوثها من  ومما يبعث على التفاوؤل 
الأ�سا�ص. ويف احلقيقة، مل اأ�ستخدم حالًّ يف حياتي العملية لقي مثل هذا القبول 

العام والنجاح كهذا احلل.
وعلى غرار موؤلفاتي الأخرى، يطرح هذا الكتاب الأفكار التي يدور حولها 
يف ق�سة من ن�سج اخليال، ولكنها قريبة من اأر�ص الواقع. ولكنه يختلف عن الكتب 
الأخرى يف اأنه ل يتحدث عن �سركة واحدة فقط بل عن عدد من املوؤ�س�سات التي 
تعمل جاهدة للتخل�ص من العزلة وال�سراعات الداخلية بني اأق�سامها، وتعمل على 

بث روح الوفاق وال�سالم النف�سي.
واأمتنى من كل قلبي اأن ي�ساعدك هذا الكتاب على تنفيذ هذه املهمة داخل 

موؤ�س�ستك.





الق�صـــة





 اجلزء الأول

طم�حات م�ؤ�ص�صي الأعمال





�صهر الع�صل

ا�ستغرق الأمر خم�سة �سهور فقط حتى يتحول ما كان ي�سعر به جود كازينز من 
�سغف لأن يكون من اأ�سحاب الأعمال اإىل قلق وخوف �سديدين. ومع اأنه مل يوؤ�س�ص 
�سركة من قبل، ومل يكن يعرف ماذا عليه اأن يتوقع بال�سبط، فقد بدت له الأ�سهر 

اخلم�سة مبثابة �سهر ع�سل ق�سري للغاية.
Cousins Consulting �سركة باملفهوم املعتاد،  ومل تكن كازينز كون�سلتنج 
فقد كانت عبارة عن مكتب لتقدمي اخلدمات ال�ست�سارية، اتخذ مقره من اإحدى 
غرف النوم غري امل�ستخدمة يف منزل جود، ومل يكن بها موظفون اآخرون غريه، ول 
توجد بها �سيا�سات داخلية. فلم يكن هناك غري جود وحما�سه للعمل وثالثة عمالء 

فقط. ول�سوء احلظ، كان بالفعل يواجه خطر خ�سارة اثنني منهم.



نقطة البداية

خالل ال�سنوات ال�سبع التي �سبقت اإقدامه على بدء �سركته ال�ست�سارية اخلا�سة، 
مل يتلق جود يف عمله �سوى الت�سجيع والتقدير، مما زاد فقط من �سعوره بالإحباط 

وخيبة الأمل كموؤ�س�ص ل�سركة خا�سة. 
بعد فرتة ق�سرية وغري مر�سية من الدرا�سات العليا يف جمال ال�سحافة، 
عمل يف ق�سم الت�سويق يف �سركة هات�ص تكنولوجي Hatch Technology، وهي �سركة 
للم�ستهلكني  املالية  الربجميات  تطوير  وتعمل يف جمال  �سريًعا  ا  تنمو منوًّ واعدة 
وبعد ذلك  ن�سخة،  ال�سركة كمحرر  بداأ جود عمله يف  ال�سغرية. وقد  وال�سركات 
اجتهد لي�سق طريقه يف كل ق�سم من اأق�سام اإدارة الت�سويق، كما عمل لبع�ص الوقت 

يف اإدارة املنتجات والعمليات.
ونظًرا ملا يتمتع به جود من اأخالقيات مهنية رائعة، وتوا�سع وف�سول دائم 
ال�سريع  النمو  اإىل  بالإ�سافة  عمله،  يخ�ص  ما  كل  على  والطالع  للبحث  يدفعه 
العمل يف هات�ص  �سنوات من  اأربع  وبعد  الرتقيات.  العديد من  نال  لل�سركة، فقد 
تكنولوجي، اختري جود وهو ل يزال يف الثامنة والع�سرين من عمره ليكون مديًرا 
ال�سركة  اأمام نائب رئي�ص  لق�سم الت�سالت بال�سركة، ولي�سبح م�سئوًل مبا�سرة 

ل�سئون الت�سويق.
يف  للغاية،  مده�ًسا  يكن  مل  اإن  لالإعجاب،  مثرًيا  املهني  جود  م�سار  وكان 
ظل عدم ميله ال�سديد ملجال التكنولوجيا. وكان على يقني من اأن ال�سر الذي يقف 
وراء جناحه هو �سغفه ال�سديد بالتعلم، ولي�ست مهارته يف الت�سويق وقدرته على 



اأن يخرب  اعتاد  كما  له،  بالن�سبة  الأمر  كان  فقد  الربامج.  ب�سراء  العمالء  اإقناع 
اأ�سدقاءه، كما لو اأنه يتلقى اأجًرا لكي يذهب اإىل مدر�سة تعلمه الكثري عن عامل 

التجارة والأعمال.
وكان تويل جود وظيفة ل يف�سل بينها وبني فريق كبار التنفيذيني بال�سركة 
�سوى م�ستوى واحد فقط يعني اأنه يتعر�ص دائًما لتحديات مرتبطة بكل جانب من 
اإىل الهيكلة والإدارة، وقد كانت  ال�سيا�سة  ال�سركة، بدًءا من و�سع  اإدارة  جوانب 

جميع هذه املجالت م�سدًرا ل�سعوره باملتعة يف عمله.
�سركة  على  مق�سوًرا  تعليمه  يظل  اأن  عن  را�سًيا  يكن جود  هذا، مل  ومع 
واحدة فقط. لذا، فقد بداأ يتطوع للم�ساركة يف الكثري من املجال�ص ال�ست�سارية 
وقد كانت جميع هذه  املنطقة.  الواعد يف  امل�ستقبل  ال�سغرية ذات  ال�سركات  يف 
الن�سائح  لها  يقدم  موهبته،  مثل  له  �سخ�ص  لوجود  للغاية  �سعيدة  ال�سركات 

وال�ست�سارات، خا�سة عندما تكون هذه الن�سائح دون مقابل.
وقد كان جود ينهل من اأي م�سدر للمعرفة يتوافر اأمامه ويرى اأن باإمكانه 
اإدارة �سركة خا�سة به، الأمر الذي  اأراًء قيمة عن كيفية  ال�ستفادة منه، ويكون 
اأ�سبح بالن�سبة له الهدف الأ�سمى يف حياته العملية. وقد كان كل من يعرف جود 

ا ملوؤ�س�سة ما. يرى اأنه �سي�سبح يوًما ما رئي�ًسا تنفيذيًّ

17  نقطة البداية



حياة هادئة

اأما على امل�ستوى ال�سخ�سي، فقد كان من الوا�سح اأن حياة جود ت�سري يف الجتاه 
ال�سحيح. فكان ياأمل هو وزوجته تريزا، والتي تزوجها منذ ثالث �سنوات، اأن ينجبا 
نا اأ�سرة �سغرية. وقد قاما منذ فرتة لي�ست بالطويلة ب�سراء منزلهما  اأطفاًل ويكوِّ
اأوريندا  للغاية، يف  لكنه جذاب  ريفي �سغري،  والذي كان عبارة عن منزل  الأول 
الأثرياء،  من  لي�سا  اأنهما  ومع  فران�سي�سكو.  �سان  خليج  من  بالقرب  التالل  فوق 
اأي وقٍت م�سى، والأهم من ذلك  ا�ستقراًرا من  اأكرث  املايل  اأ�سبح و�سعهما  فقد 
اأنه اأ�سبح لديهما الكثري من الأ�سدقاء املقربني يف املنطقة. كما اأ�سبحا ي�ساركان 
يف العديد من الأن�سطة الجتماعية والدينية يف املجتمع، ومل يتوانيا عن تقدمي يد 

امل�ساعدة لكل من يحتاج اإليهما من الأ�سدقاء واجلريان واأفراد العائلة.
ومن خالل التجارب العملية التي كان يواجهها كل يوم، اأ�سبح لدى جود 
كل ما يحتاج اإليه. ومل يكن لديه اأية �سكوى من امل�سئوليات التي يتولها يف هات�ص 
تكنولوجي ويف العديد من ال�سركات الأخرى التي ي�سرتك يف املجال�ص ال�ست�سارية 
التي  الأعباء  وكانت  له،  بالن�سبة  للغاية  وم�سوًقا  مثرًيا  عمله  وكان  بها.  اخلا�سة 
يتولها - مع اأنها ثقيلة - ل متثل له م�سكلة، ويرى اأنه ميكنه التعامل معها. ويف 
ظل هذه الظروف املنا�سبة واخلربات التي كان يكت�سبها كل يوم، مل يكن لدى جود 

اأية نية لتغيري م�سار عمله، حتى حدثت عملية الندماج.



الندماج

مع اأنه مت الإعالن يف ال�سحف عن بدء عمليات اندماج الأكفاء، فقد كان جميع 
اخلرباء بال�سوق يعلمون اأن هات�ص تكنولوجي �ستكون هي الطرف اخلا�سر يف عملية 
 Bell Financial Systems ال�ستحواذ حل�ساب مناف�ستها ِبل فاينان�سال �سي�ستيمز
التي تفوقها حجًما بقدر �سئيل. ولقد كان لدى كارتر ِبل، الرئي�ص التنفيذي لل�سركة 
الثانية خربة هائلة يف ال�سناعة تفوق خربة نظريه يف �سركة هات�ص تكنولوجي، 

ومل يكن لي�سمح باأن تلحق اخل�سائر ب�سركته من جراء هذا الندماج.
يحبط  اأو  امل�سكالت  ي�سبب  �سيء  فعل  اأو  قول  يتعجل  اأن  ي�ساأ  مل  ولكنه 
ا ي�سبه �سفينة  الآخرين بعد اإمتام ال�سفقة مبا�سرة، فاختار اأن يبني فريًقا اإداريًّ
نوح ي�سم رئي�سني لق�سم املبيعات، ورئي�سني لق�سم الت�سويق، وهكذا. ونتيجة لذلك 
اأُطلق عليها ا�سم بات�ص  التي  املوؤ�س�سة اجلديدة،  بداأت بذور ال�سخط تنمو داخل 
وبل.  هات�ص  القدميني  ال�سمني  بني  برباعة  باجلمع   Batch Systems �سي�ستيمز 
وفيما بعد كان املوظفون يتندرون حول ال�سم ويقولون اإنه كان يجب اإعادة ترتيب 

حروفه لي�سبح Hell )اأي اجلحيم(.
وحل�سن احلظ، بدا اأن املحللني القت�ساديني لأو�ساع ال�سوق اأكرث تف�سياًل 
لعملية الندماج هذه من املوظفني. لذا، فقد ا�ستمتع جود وزمالوؤه مبراقبة ارتفاع 
اأ�سعار اأ�سهم ال�سركة يف البور�سة مبرور الأ�سابيع التي كانت �سعبة للغاية بالن�سبة 

لهم بعد توقيع اأوراق الندماج.
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وبالن�سبة لـجود، مت تق�سيم م�سئولياته و�سلطات من�سبه بينه وبني نظريه 
من �سركة ِبل، لذا فقد تقل�ص دوره قلياًل، وَقِبَل َلِعَب دور حمدود كمدير للدعاية 
يف  اأمل  وخيبة  اإحباط  من  به  �سعر  ما  على  التغلب  يف  جنح  اأن  وبعد  والإعالن. 
وبداأ  بل  الو�سع اجلديد.  تقبل جود  وم�سئولياته؛  من�سبه  لتغيري  نتيجة  البداية، 
الو�سع اجلديد يعجبه حيث اأ�سبح لديه وقت اأطول لق�سائه مع زوجته، وملمار�سة 
ريا�سة اجلولف التي يحبها، ولالن�سمام اإىل جمال�ص ا�ست�سارية اأكرث. وحاول جود 
ويريده  يحتاجه  ما  هو  اجلديد  الو�سع  هذا  يكون  رمبا  اأنه  دائًما  نف�سه  يقنع  اأن 

متاًما.



ال�صراعات الداخلية

اأ�سعب  اأمًرا  اأ�سبح  اأن القيام مبهام العمل املختلفة  ومبرور الأ�سابيع، وجد جود 
ا، كما  انعقاًدا م�ستمرًّ وتنعقد  اأطول  وقًتا  ت�ستغرق  اأ�سبحت  كثرًيا. فالجتماعات 
اأنها كانت تتطلب قدًرا اأكرب من الدبلوما�سية. واأ�سبح عقد ال�سفقات ال�سرية هو 
الو�سيلة امل�سيطرة على عملية اتخاذ القرار والت�سال بني الأق�سام، مع التمل�ص 

من امل�سئولية والإ�سارة باأ�سابع التهام اإىل الآخرين.
اأن هات�ص  ليعرتف  كافية  بدرجة  نف�سه  مع  و�سادًقا  اأميًنا  كان جود  ولقد 
مل تكن ال�سركة املثالية قبل عملية الندماج؛ فقد كانت هناك بع�ص امل�سادمات 
بني الأق�سام املختلفة كما كانت هناك مناف�سة بني الوحدات الإدارية. ولكن بعد 
حدة  ازدادت  فقد  متاًما،  خمتلف  اآخر  م�ستوى  اإىل  املوقف  ت�ساعد  الندماج، 
اخلالفات وال�سراعات الداخلية، وحتول النتباه حتوًل كاماًل اإىل الداخل، وبدًل 
الأخرى  وال�سركات  العمالء  لل�سركات مثل:  املعهودة  الأولويات  الرتكيز على  من 
واملنا�سب  املوازنة  ب�ساأن  الداخلية  ال�سراعات  على  الهتمام  ان�سب  املناف�سة، 

والألقاب وامل�سئولية عن الأخطاء.
موظفي  بني  اخلالفات  هذه  حتتدم  اأن  املتوقع  من  كان  اأنه  حني  ويف 
بني  واملناف�سة  ال�سراع  من  اأخرى  م�ستويات  ن�ساأت  فقد  ال�سابقتني،  ال�سركتني 
املقر  ال�سراع بني  اأخرى. فقد كان هناك  الواحدة يف جمالت  ال�سركة  موظفي 
الرئي�سي والفروع املختلفة لل�سركة، وبني اإدارة املبيعات والإدارة الهند�سية، وحتى 
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داخل ق�سم الت�سويق، كانت هناك �سراعات داخلية، وبقدر ما كانت �سخيفة كانت 
مدمرة. 

يكون  اأن  ميكن  ما  ال�سركتني  دمج  من  �سهرين  من  اأكرث  بعد  حدث  وقد 
اأغرب مثال على ذلك، حيث كان من املخطط اأن يتحول املنتدى الإعالمي اخلا�ص 
بال�سركة اإىل و�سيلة رائدة لالإعالم التجاري، واأن يحمل ا�سم عامل التكنولوجيا 
اليوم. ولقد كان لكل من �سركتي هات�ص وبل قبل الندماج ح�سور قوي يف عامل 
الدعاية والإعالن. وبعد الندماج، يف اأحد اجتماعات اأق�سام الت�سويق اجلديدة؛ 
اقرتح جود طريقة من�سقة جديدة للدعاية تهدف اإىل م�ساعفة التغطية ال�ساملة 
التي حتققها �سركة بات�ص يف جمال الدعاية ولكن مع الرتكيز على تو�سيل ر�سالة 

قوية ومت�سقة عن جمموعة املنتجات اجلديدة لل�سركة.
الإعالنية اجلديدة مدعم  ال�سرتاتيجية  تقدميي ق�سري عن  بعد عر�ص 
جود  �سعر  الطبيعي،  باحلجم  نف�سها  ولالإعالنات  التو�سيحية  للر�سوم  بنماذج 
بارتياح �سديد نتيجة لال�ستح�سان العام الذي راآه يف عيون احلا�سرين وعبارات 
الت�سجيع التي �سمعها من زمالئه الذين ميلئون الغرفة مثل: »هذا يبدو جيًدا« و 

»اأرى اأن هذا رائع«.
الأ�سواق.  اليوم«  التكنولوجيا  »عامل  جملة  اأغرقت  اأ�سبوعني،  مرور  وبعد 
وكان لها ت�سميم خا�ص، بحيث حتتوي ال�سفحتان رقم 40 و41 الإعالنات التي 
�سممها جود والتي تو�سح املجموعة اجلديدة من منتجات �سركة بات�ص وتخفي�سات 

الأ�سعار املتاحة للعمالء الذين يف�سلون �سراء املجموعة بالكامل.
ميت  ل  اإعالن  املجلة  من   28 رقم  ال�سفحة  يف  ظهر  احلظ  ل�سوء  ولكن 
ِبل  ال�سركة اجلديدة؛ فقد كان عبارة عن ترويج ملنتجات �سركة  ب�سلة ملنتجات 
الأمر  يتوقف  ومل  الإطالق.  على  بات�ص  ل�سركة  ذكر  اأدنى  دون  فقط،  تكنولوجي 
عند هذا فقط، بل مت تخفي�ص اأ�سعار منتجات �سركة ِبل القدمية اإىل �سعر اأقل من 
�سعر بيع املجموعة بالكامل، وهو بالطبع ما �سي�سجع العمالء على �سراء املنتجات 

كل على حدة.



الغ�سب  اإىل  متيل  التي  ال�سخ�سيات  من  لي�ص  بطبيعته  جود  اأن  ومع 
وال�سخط، فقد كان هذا املوقف لطمة قوية له. وكانت فكرة اأن الأ�سخا�ص اأنف�سهم 
بها،  تقدم  التي  ال�سرتاتيجية اجلديدة  ووافقوا متاًما على  اأمامه  الذين جل�سوا 
الدعاية  حمالت  ينفذوا  اأن  وقرروا  بهم  اخلا�سة  الإنتاج  اأق�سام  اإىل  عادوا  ثم 
والإعالن اخلا�سة بهم - كافية لأن ت�سيبه ب�سدمة عنيفة. بالإ�سافة اإىل اأنه مل 
منتجاتهم على ح�ساب  اأ�سعار  واتتهم اجلراأة خلف�ص  كيف  ي�ستوعب  اأن  ي�ستطع 

م�سلحة ال�سركة اجلديدة.
لرئي�سه،  ال�سلبي  الفعل  رد  كان  اأكرث من هذا وذاك  اأزعج جود  ما  ولكن 
�ساكًنا  يحركوا  مل  الذين  الآخرين  التنفيذيني  وامل�سئولني  الت�سويق،  ق�سم  رئي�ص 
ال�سخط  من  موجة  عليهم  ت�سيطر  اأن  جود  توقع  فقد  الأمر.  بهذا  علموا  عندما 
والغ�سب وخيبة الأمل - ورمبا ُيوجه اإليه بع�ص هذا الغ�سب - ولكنه مل يجد �سيًئا 
مما توقعه. فلم يتلق اأية مكاملات تليفونية اأو ر�سائل بالربيد الإليكرتوين، ومل ياأت 

اأحد اإىل مكتبه لي�ساأله عن اخلطاأ الذي وقع مما اأثار حريته وده�سته.
يقف  ما  ا  �سخ�سً اأن هناك  اكت�سف  اأمام جود،  يت�سح  الأمر  بداأ  وعندما 
وراء كل هذا، واأن الأ�سخا�ص الذين ح�سروا الجتماع ووافقوا على اقرتاحه مل 
امل�سكلة تكمن يف  الأوامر.  ينفذون  الأمر، فهم جمرد مرءو�سني  لهم يد يف  يكن 

روؤ�ساء ال�سركة اأنف�سهم. 
بال�سبط،  يحدث  ما  معرفة  حماولة  من  نف�سه  مينع  اأن  جود  ي�ستطع  مل 
فذهب اإىل رئي�سه و�ساأله ما اإذا كان اأحد قد لحظ هذه امل�سكلة اأو انزعج منها. 
ولكن كان كل ما فعله رئي�سه، مدير الت�سويق، هو اأن تنهد وحرك راأ�سه وو�سح له 
اأن مثل هذه الأمور وامل�سكالت تبعات طبيعية لعمليات الندماج، واأن جود لي�ص له 

يٌد فيها.
مع اأن جود كان �سعيًدا لأن رئي�سه قد اأخلى م�سئوليته عن هذا اخلطاأ، فاإنه 
مل ي�سعر بالراحة، بل �سيطر عليه �سعور بعدم احرتام الإدارة، وقلق �سديد حيال 

م�ستقبل ال�سركة.

23  ال�صراعات الداخلية
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اأن  حاول جود  القلقة،  زوجته  مع  الع�ساء  تناوله  اأثناء  الليلة يف  تلك  ويف 
يقنعها، اأو بالأحرى اأن يقنع نف�سه، باأنه قد تكون هذه هي الطريقة التي تعمل بها 
املوؤ�س�سات الكبرية. وقرر اأن يبقى بعيًدا عن امل�سكالت لفرتة واأن يبذل ق�سارى 
جهده يف العمل الذي يتوىل م�سئوليته، واأن يزيد من ن�ساطه اخلارجي ب�سكل اأكرب، 

م�سرًيا بذلك اإىل امل�ساركة يف املجال�ص ال�ست�سارية لل�سركات الأخرى.
امل�سكالت  جتاهل  اأن  يعرف  اأن  من  مكنته  بدرجة  ذكيًّا  كان  جود  ولكن 
والبتعاد عنها لي�ص اخليار الأمثل بالن�سبة له، كما اأن امل�سكالت عموًما ل تختفي 
اأنه مل يكن هذا  اإىل  اأحد بحلها. بالإ�سافة  اأن يقوم  هكذا من تلقاء نف�سها دون 
ال�سخ�َص الذي ميكنه اأن يرى املركب وهي تغرق ويقف مكتوف اليدين. لذا، فقد 
املالية؛  الناحية  اآخر وهو مطمئن ل�ستقراره من  البحث عن عمل  �سرع جود يف 

نظًرا لالرتفاع امل�ستمر يف اأ�سعار الأ�سهم اخلا�سة ب�سركة بات�ص يف البور�سة.



بذور فكرة جديدة

مل يتعجب جود كثرًيا من العدد الهائل من املقابالت ال�سخ�سية التي اأجراها مع 
العديد من ال�سركات التي ترغب يف اأن ت�ستعني بخرباته، ول من كمِّ العرو�ص التي 
الأ�سدقاء  ال�سخمة من  وال�سبكة  ي�سهده القت�ساد  الذي  تلقاها نظًرا لالزدهار 

نها طوال فرتة عمله يف جمال ال�سناعة.  التي كوَّ
ا هو �سعوره باملتعة اأثناء البحث عن عمل، فقد منحته  ولكن ما اأده�سه حقًّ
اأخرى،  اأ�سواق  اأخرى، وعلى  للتعرف على موؤ�س�سات  كل مقابلة �سخ�سية فر�سة 
وجمموعة اأخرى من التحديات التي ميكن اأن تواجهه. ومع اأنه مل ي�ستطع اأن يقنع 
فر�سة  لديه  زالت  ل  واأنه  خا�سة   - ال�سركات  هذه  اإحدى  اإىل  بالن�سمام  نف�سه 
كبرية لتحقيق بع�ص الأرباح من وراء ارتفاع اأ�سعار اأ�سهم بات�ص - فاإنه كلما رف�ص 
عر�ص عمل، بداأت تنمو يف ذهنه بذور فكرة جديدة. وعندما اأدرك اأنه لن يجد 
التنوع الذي ي�سعى اإليه عند اللتحاق بعمل منتظم يف اإحدى ال�سركات، بداأ يفكر 

ا اأن يغري مهنته ويعمل كم�ست�سار. فيما اإذا كان يريد حقًّ
�سخ�سية  مقابالت  عقد  يف  جود  ا�ستمر  التاليني،  ال�سهرين  مدار  وعلى 
واإ�سباع رغبته يف اكت�ساب اخلربة يف جمال تقدمي ال�ست�سارات. ولكن يف كل مرة 
ا لالنخراط يف العمل  يبداأ فيها درا�سة هذه الفكرة اجلديدة، يجد نف�سه م�سطرًّ
طوال الوقت ب�سبب م�سروع عاجل اأو غري ذلك، وي�سطر لإرجاء التفكري حتى وقت 
والتي مل   - الفرتة  على هذه  اأطلق  اإنه  كثرًيا حتى  الأمر  اأرهقه هذا  وقد  لحق. 

اأطول فرتة مرت عليه يف حياته املهنية.  - تتجاوز الأ�سابيع الت�سعة
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اإىل  كبرًيا  ارتفاًعا  ال�سركة  اأ�سهم  وارتفعت  يتوقعه  كان  ما  حدث  ثم 
م�ستوى ي�سل اإىل ثالثة اأ�سعاف �سعر الندماج، مع اأن الفو�سى الداخلية كانت 
تقود املوظفني اإىل حد اجلنون. والآن اأ�سبح ما لدى جود يف ال�سركة اأكرب بكثري، 
وحتى اإذا مل ي�ستمر يف ال�سركة لوقت كاٍف لريبح املزيد، فما �سيح�سل عليه الآن 
للتغيري  الوقت قد حان  اأن  بدوره  قرر  لذا، فقد  العمل.  �سنتني من  راتب  ي�ساوي 
اجلذري، وتنفيذ الفكرة التي طاملا راودته، وبدء عمله اخلا�سة يف جمال تقدمي 

ال�ست�سارات.



تغيري امل�صار

بداأ جود يطرح فكرة بدء �سركته اخلا�سة على زوجته تريزا، ولكن رد فعلها كان 
�سدمة �سديدة بالن�سبة له. فقد قالت بلهجة متاأنية وهي ت�سغط على كل حرف 
بجوارك  واأقف  اأدعمك  اأنني  وتعرف  جيًدا،  تعرفني  »اأنت  عبارتها:  حروف  من 
بكل كياين« فاأوماأ براأ�سه موافًقا، يف حني ا�ستاأنفت هي قائلة: »ولكن هذا الأمر 
مل يعد يتعلق بنا نحن الثنني فقط، لذا فعلينا اأن نتوخى احلذر قلياًل لأننا مل نعد 

م�سئولني عن اأنف�سنا فقط.« 
يف البداية مل يفهم جود جيًدا ما تعنيه زوجته، ثم اأدرك فجاأة اأنها تعني 
اأن  وبعد  �سويًّا.  به  حلما  طاملا  الذي  املولود  و�سول  �سعيد؛  حادث  بانتظار  اأنهما 
تبادل التهاين والأماين ال�سعيدة لهذا احلدث اجلميل، عادا مرة اأخرى ملناق�سة 

م�سرية جود املهنية.
اأو�سحت تريزا جيًدا ال�سروط التي جتعلها توافق على هذه الفكرة، وهي 
اأن تكون لديه خطة وا�سحة وثابتة لكي يبداأ على اأر�ص �سلبة، وي�سمن ال�ستمرار 
اإىل  الطماأنينة  اإعادة  حماولة  واأ�سافت  ولطفلهما.  لهما  كرمية  حياة  تاأمني  يف 
نف�سه قائلة اإنها تثق يف قدرته على تنفيذ اأحالمه وعلى جناحه يف الو�سول اإىل ما 

يريد، خا�سة اإذا كان يريده ب�سدة ومتحم�ًسا له.
ومل  اآخر،  �سخ�ص  اأي  من  اأكرث  زوجته  راأي  يف  ب�سدة  يثق  جود  كان  وقد 

ي�ستطع اأن ينكر اأنه متحم�ص للغاية لهذه الفكرة ويريد تنفيذها.
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ويف اليوم التايل، ذهب جود اإىل العمل واأخرب رئي�سه اأنه �سيرتك العمل، 
وبعد ثالثة اأيام من املداولت واملفاو�سات معه كي ي�ستمر يف العمل والرف�ص من 

جانبه، متكن جود اأخرًيا وبعد عناء من ترك العمل وال�ستقالة من �سركة بات�ص.



 اجلزء الث�ين

احلياة اجلديدة





الثمرة قريبة املنال

يف  حجرتني  ترتيب  يف  ق�ساه  واحد  اأ�سبوع  ملدة  اإجازة  على  جود  ح�سل  اأن  بعد 
لطفله  غرفة  لتكون  والثانية  به،  اخلا�سة  املكتب  غرفة  لتكون  اإحداهما  املنزل: 

املنتظر، اأقدم على تنفيذ م�سروعه اجلديد بكل قوة وحما�ص.
ونظًرا لأنه كان م�سمًما على جتنب الأخطاء ال�سائعة التي يقع فيها الكثري 
من رجال الأعمال الذين يبداأون عملهم - مثل النغما�ص يف اختيار ا�سم و�سعار 
لل�سركة )تدور اأحداث هذه الق�سة يف عام 1995، لذا مل يكن من ال�سروري اأن 
العثور على عمالء  - ركز جود جهوده على  يكون له موقع على �سبكة الإنرتنت( 
ل�سركته اجلديدة. وقد �سعرْت تريزا بالده�سة لأنه جنح بالفعل يف احل�سول على 
ثالثة عمالء خالل اأربعة اأيام فقط، بالإ�سافة اإىل عميل رابع يقدم له ال�ست�سارات 

دون مقابل.
ومع اأن جود كان يروج ملكتبه على اأنه م�ست�سار عام خبري يف �سئون الت�سويق 
العمالء  اأن قدرته على جذب  له  بالن�سبة  وا�سًحا  كان  فقد  الت�سغيلية،  والكفاءة 
ثالث  وهي  الثالثة«،  ال�ساد  »حروف  عليه  اأطلق  ما  على  كبرًيا  اعتماًدا  تعتمد 
�سفات تبداأ جميعها بحرف ال�ساد، هي: �سيته الطيب، و�سالته التي كونها مع 

امل�سئولني التنفيذيني، و�سالته التي اكت�سبها يف اأثناء عمله يف املبيعات.
ولكن بعد اأن اأ�سبح لدى جود عمالء يطلبون ا�ست�ساراته وخرباته يف مقابل 
مادي، ا�ست�سلم وقرر اأن يق�سي بع�ص الوقت يف التفكري يف التفا�سيل اخلارجية 
اأن هذا  ومع  كون�سلتنج.  كازينز  عليها  واأطلق  زوجته  ن�سيحة  اتبع  وقد  لل�سركة. 
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ال�سم ل يبدو مبتكًرا اأو خالًقا، فاإنه اأعجبهما لأنه يحمل معنى اآخر وهو »الأقارب 
احلميمون« بجانب معناه املبا�سر وهو ا�سم عائلة جود. فقد كان جود يقول دائًما 
لزوجته اإنه يطمح اأن تكون عالقته بعمالئه اأ�سبه بعالقة اأفراد العائلة الواحدة. 
قد ل يكونون اأقاربه بالفعل، ولكنه يرغب يف نيل ثقتهم، واأن يحتل منزلة قريبة 

منهم كما لو كان فرًدا من اأفراد عائالتهم.
وبعد ذلك اقرتحت تريزا على زوجها �سعاًرا ب�سيًطا ولكنه عملّي ويدل على 
ال�سركة  ا�سم  حتمل  التي  والأوراق  العمل  بطاقات  على  جود  ليطبعه  الحرتاف، 
والفواتري. وهكذا، فبعد حتديد هذه التفا�سيل الدقيقة ميكن الإعالن عن ميالد 

ال�سركة ر�سميًّا.
يف الواقع، مل يكن رونق �سركته ومكانته اجلديدة هو ما يثري حما�ص و�سعادة 
جود، بل تنوع العمالء الذين �سيتعامل معهم، واختالف جمالت ال�ست�سارات التي 

�سيقدمها.



العمالء

فندق م�دي�شون

اإىل  التي حتدث فيها  اأجراها جود هي تلك  التي  الأوىل  التليفونية  املكاملة  كانت 
اأقدم واأكرب واأفخم فندق م�ستقل يف   - دانتى لوكا املدير العام لفندق مادي�سون 
�سان فران�سي�سكو. وقد كان جود ع�سًوا بارًزا وفعاًل يف املجل�ص ال�ست�ساري للفندق 
لأكرث من عام، وقد كان دانتى �سعيًدا للغاية للعمل معه مرة اأخرى كم�ست�سار يقدم 

خدماته مقابل اأجر. 
وبعد �سراء املبنى الأثري الذي تهدم قبل خم�ص �سنوات قام دانتى باإجراء 
غرفة  ثالثمائة  من  تتكون  التي  للمن�ساأة  للغاية  ومكلفة  �ساملة  جتديد  عملية 
بغر�ص اإعادة املكان لل�سكل الذي يليق مبكانته ليكون درة منطقة نوب هيل. كما 
اأنه اكت�سب �سهرة وا�سعة يف اأو�ساط هذا املجال لأنه قام بتب�سيط البنية الإدارية 
للفندق، وامل�ساركة الفعالة باملجهود يف العمل، وهو اأمر كان من النادر اأن يقوم به 

�ساحب فندق اأو املدير العام له.
الإدارية  الهيكلة  واإعادة  التجديد  عملية  بعد  الأوىل  الثالث  لل�سنوات 
للفندق، ازدهر ن�ساط فندق مادي�سون ب�سكل ملحوظ. ولكن موؤخًرا بداأ الإقبال 
على الفندق ينخف�ص ب�سكل طفيف يف ظل املناف�سة املتزايدة من �سال�سل الفنادق 
ال�سياح والنزلء الأثرياء. ومما زاد الأمر �سوًءا  اإىل جذب  الأخرى، التي تهدف 



 34 حرب الع�صابات يف عامل امل�ؤ�ص�صات

�سال�سل  من  ا  عرو�سً يتلقون  الفندق  يف  املوظفني  اأن  ال�سائعات  بع�ص  انت�ساُر 
القليلة  امل�ستقلة  الفنادق  من  كواحد  الفندق  مكانة  يهدد  مما  املختلفة،  الفنادق 

للغاية والتي ل تتبع اأية �سل�سلة فنادق.
وقد اأقبل دانتى على ال�ستعانة بخربات جود على اأمل اأن يقدم له الن�سائح 
التي ت�ساعده على الت�سويق للفندق ب�سكل لئق يجعله يحتل املكانة التي ي�ستحقها، 
اآخر  جمال  اأي  يف  الن�سح  له  ويقدم  وا�سحة،  اإدارية  ا�سرتاتيجية  له  ي�سع  واأن 

ي�ساعده على اإ�سافة قيمة للفندق.

م�شنع جيه اإم جيه للمعدات الري��شية
وعلى عك�ص عامل ال�سياحة والفنادق الذي يعمل به العميل الأول ل�سركة جود، ياأتي 
العميل الثاين وهو جيه اإم جيه للمعدات الريا�سية، وهو عبارة عن م�سنع ملعدات 
ويوجد  الريا�سية.  املوؤ�س�سات  اأو  امل�ستهلكون  ي�ستخدمها  التي  الريا�سية  التدريب 
مدينة  وهي  مانتيكا،  مدينة  يف  ال�سركة  بهذه  اخلا�ص  وامل�سنع  الرئي�سي  املقر 
�سغرية على بعد �ستني مياًل �سرق �سان فران�سي�سكو يف وادي �سان واكني الزراعي 

حيث ن�ساأ وترعرع جود.
ولقد كان براين بايلي الرئي�ص التنفيذي لل�سركة ع�سًوا يف جمل�ص اإدارة 
�سركة هات�ص منذ وقت طويل، وقد تعرف على جود هناك وطاملا نظر اإليه بعني 
العمل  يف  يحرزه  كان  الذي  امل�ستمر  والتقدم  لكفاءته  نظًرا  والتقدير  الحرتام 
هناك. وقد حاول بايلي بالفعل من قبل جعل جود ينتقل للعمل معه يف �سركته، اإل 
اأنه مل ينجح يف اإقناعه بالنتقال للعي�ص يف مانتيكا. ولكن خالل املقابالت القليلة 
التي جمعتهما �سويًّا، والتي مل تتعد ثالث اأو اأربع مرات، كونا عالقة قوية اإىل حد 

ما.
وقد كان براين يحاول اأن يجد و�سيلة لتخفي�ص نفقات ال�سركة للمناف�سة 
مع ال�سركات الأخرى عرب البحار التي تبيع باأ�سعار اأرخ�ص دون اأن يوؤثر ذلك �سلًبا 



ال�ستعانة  اإىل  لذا، فقد جلاأ  للم�سنع.  الإنتاجية  القدرة  اأو  املنتجات  على جودة 
بخدمات جود لكي ي�ساعده على حتقيق هدفه. 

م�شت�شفى الأطف�ل
اإنه  بل  لي�ساعده يف �سركته،  بال�ستعانة بخربات جود كم�ست�سار  مل يكتف براين 
وبالطبع  واجرن،  ليند�سي  العميلة هي  له. هذه  و�سديقة قدمية  لدى عميلة  اه  زكَّ
فهي لي�ست تلك املمثلة ال�سهرية التي حتمل ال�سم نف�سه ولكنها الرئي�سة التنفيذية 
مل�ست�سفى الأطفال يف �ساكرامنتو. ولقد كانت ليند�سي واجرن طبيبة اأطفال حلوايل 
املنا�سب  يف  والتدرج  الإدارية  الأعمال  تويل  يف  تبداأ  اأن  قبل  عاًما  ع�سر  خم�سة 

الإدارية.
مل يكن قد م�سى على تويل ليند�سي من�سب الرئي�سة التنفيذية للم�ست�سفى 
�سوى اأربعة اأ�سابيع، ومل تكن م�ستعدة بعد لال�ستعانة مب�ست�سار. ولكن بعد اجتماع 
اإليه  حتتاج  َمن  بال�سبط  هو  اأنه  قررت  قليلة،  �ساعات  يتعد  مل  جود  مع  ق�سري 

مل�ساعدتها يف النتقال ملمار�سة مهام من�سبها اجلديد.

موؤ�ش�شة دينية اجتم�عية 
خدمات  تقدم  التي  والجتماعية  الدينية  املوؤ�س�سات  اإحدى  طلبت  واأخرًيا، 
للمواطنني يف املنطقة ال�ستعانة بخربات جود يف الإدارة؛ لتح�سني م�ستوى الأداء 

ورفع الكفاءة الإدارية.
مت�سوًقا  ويجعله  اأكرث  حما�سه  يثري  العمالء  اأي  جود  تريزا  �ساألت  عندما 
للعمل معه، مل ي�ستطع جود اأن يحدد. فبالن�سبة للفندق، كان الأمر �سيًقا ومثرًيا 
بالن�سبة له لأنه، وبعد العمل ل�سنوات طويلة يف جمال الإدارة، �سينظر اإىل الأمور من 
وجهة نظر امل�ستهلك ولي�ص الإدارة. ومع اأن جود قد ح�سر العديد من الجتماعات 
للمجل�ص ال�ست�ساري للفندق و�سهد حفل زفاف هناك بال�سدفة، فاإنه مل ُيِقم فيه 
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على الإطالق حتى ولو لليلة واحدة. لذا، فقد كان ي�سعر برغبة قوية يف اإلقاء نظرة 
على الفندق من الداخل عن كثب واأن يرى ما يجري وراء ال�ستار لكي يعرف ال�سر 
وراء النجاح الذي حققه هذا الفندق، اأو يف هذه احلالة املعوقات التي حتول دون 

ا�ستمرار هذا النجاح.
اأما بالن�سبة للم�ست�سفى، فقد كان جود متلهًفا للعمل حل�سابه للعديد من 
الأ�سباب، ياأتي يف مقدمتها اأن املجال معقد وخمتلف متاًما عما اعتاد القيام به. 
طوال  ي�ستمر  الذي  الطبي  للعمل  املبهرة  الطبيعة  اأن  وجد  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
هذه  متثلها  التي  ال�سديدة  والأهمية  حمددة،  مواعيد  له  تكون  اأن  دون  اليوم 
املهنة؛ ت�سيطران على كيان العاملني بامل�ست�سفى طوال الوقت، وجتذبان انتباهه 
هو �سخ�سيًّا، مقارنة بالعمل يف جمال الربجميات الذي يتميز بالثبات الن�سبي. 
وال�سبب الأهم من هذا وذاك، هو اأن تريزا كانت �ست�سع طفلهما الأول بعد ثمانية 
اأ�سهر، وقد كان جود متلهًفا ملعرفة املزيد عن املراحل التي �ستمر بها زوجته خالل 

فرتة احلمل.
اأما بالن�سبة للعمل اخلريي الذي كان �سيقوم به، فقد كان �سعيًدا للغاية 
ي�سعر ببع�ص  اأنه كان  النوع يخدم املجتمع، كما  لأنه �سي�سارك يف عمل من هذا 

الف�سول ملعرفة كيف تدار مثل هذه املوؤ�س�سات.
وعلى الرغم من الإثارة والأهمية التي ميثلها العمل حل�ساب جميع العمالء 
اأكرب  على  ت�ستحوذ  التي  هي  الريا�سية  الأجهزة  �سركة  كانت  فقد  ال�سابقني، 
اهتمام من جانب جود. ول يرجع هذا فقط اإىل اأن امل�سكلة التي تواجهها ال�سركة 
ا لأن عامل الت�سنيع كان دائًما يبهر جود ب�سكل غريب،  م�سكلة جوهرية، ولكن اأي�سً
حيث يجد اأن مفاهيم مثل اإدارة اجلودة واملنتجات ملمو�سة ب�سكل اأكرب من عامل 
التكنولوجيا املتقدمة. كما اأنه على مدار الفرتة التي تعامل فيها مع براين بايلي 
اأ�سبح جود معجًبا باأ�سلوب الإدارة املبا�سر الذي يعمل به، وكان متلهًفا لأن يرى 

هذا النظام عن قرب من داخل الإدارة.



مل تكن الطريقة التي �سي�ساعد بها جود هوؤلء العمالء اأو �سي�سيف بها قيمة 
لأعمالهم وا�سحة يف ذهنه. ولكن نظًرا خلربته القدمية يف املجال�ص ال�ست�سارية 
ومراقبته لعمل كثري من امل�ست�سارين الذين كانت ت�ستعني بهم �سركة هات�ص على 
مدار فرتة عمله بها، فقد كان واثًقا من اأنه �سيجد الو�سيلة املنا�سبة ليثبت لهم 
واأنه لن يخذلهم. ولكنه، يف الوقت نف�سه، كان ل يتوقف عن  اأنه م�ست�سار كفء 

الت�ساوؤل عما اإذا كان قد اأغفل �سيًئا يف خ�سم هذه الأحداث.
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خربات متن�عة

على مدار ال�سهور الثالثة الأوىل، كان جود يعمل ب�سكل حرٍّ ويتنقل بني ال�سركات 
املختلفة التي ا�ستعانت بخدماته. ففي بع�ص الأحيان، يذهب اإىل م�سنع املعدات 
الطبية، اأو يتجول يف اإدارة م�ست�سفى الأطفال، اأو ي�سطحب تريزا معه اإىل الفندق 
العمل يف  �سري  اأ�سلوب  روؤية  وت�ساعده على  امليداين  البحث  نوًعا من  لكي جتري 

الفندق من منظور العمالء.
وقد ا�ستمتع جود كثرًيا واأحب مراقبة امل�سكالت احلقيقية يف العمل على 
اأر�ص الواقع وحماولة حلها، اأكرث من ا�ستمتاعه بالأن�سطة اجلديدة التي يقوم بها. 
العمالء  اإىل بع�ص  اأكان يتحدث  بال�سعادة يف كل ما يفعله �سواء  ي�سعر  وقد كان 
اأم يراقب العمليات يف امل�ست�سفى،  اأم يقابل بع�ص النزلء يف الفندق  يف امل�سنع 
ما  دائًما  وكان  اإليهم.  بالتحدث  ا�ستمتاعه  مبدى  للعمالء  يعرتف  كان  ولقد  بل 
لأ�سخا�ص  با�ستمرار  الن�سائح  يقدم  م�ست�ساًرا  ليكون  ُخلق  قد  اإنه  لزوجته  يقول 

خمتلفني. 
وعلى غرار ما يحدث مع معظم من يحبون عملهم، فقد اأحرز جود جناًحا 
هائاًل يف عمله. ففي خالل هذه ال�سهور القليلة الأوىل، متكن وحده من التو�سل 

لو�سائل تقدم اإ�سهامات قيمة لكل عميل من عمالئه.
ففي فندق مادي�سون، جنح جود يف اأن يقنع دانتى باأن يحول الأموال التي 
ينفقها على الت�سويق لتحقيق هدف جديد وهو حماولة جذب امل�سافرين الأثرياء 
الباحثني عن الراحة والرفاهية بدًل من اإنفاقها على حماولة جذب امل�سافرين من 



رجال الأعمال. وقد راأى اأنه يف حني اأن �سال�سل الفنادق الكبرية املناف�سة لفندق 
اأ�سعار  عن  يبحثون  الذين  الأعمال  رجال  اإليها  جتذب  اأن  ا�ستطاعت  مادي�سون 
اأقل وتوافر تكنولوجيا متقدمة يف الغرف؛ فاإنها مل ت�ستطع اأن متنح زائري �سان 
اإياه فندق مادي�سون.  فران�سي�سكو اجلو املميز والإح�سا�ص الفريد الذي مينحهم 
وقد �سجع جود دانتى على عدم املناف�سة على الأ�سعار، ولكن على اأن يعمل على 
الكثري  لدفع  امل�ستعدين  الأثرياء  للنزلء  مزاًرا  يجعله  واأن  الفندق  مكانة  توطيد 

مقابل احل�سول على خدمة متميزة.
يف  املنهمكة  ليند�سي  جود  �ساعد  �ساكرامنتو،  يف  الأطفال  م�ست�سفى  ويف 
الإدارة؛ حتى ترى  ب�سيطة يف  �سا�سة مراقبة  ا�ستخدام  ينتهي يف  الذي ل  عملها 
بنف�سها ثمرة جناح الع�سرات من املبادرات التي دخلت حيز التنفيذ يف امل�ست�سفى. 
وقد �ساعدها هذا على جتنب اإهدار الوقت يف العديد من امل�سروعات التي تبدو 
مكاملات  اإجراء  يف  ا  اأي�سً بداأ  كما  ت�ستحقه.  ل  الهتمام  من  قدًرا  وتاأخذ  عاجلة 
اأ�سبوعية معها لكي مينحها فر�سة للتحدث بحرية عن مو�سوعات ح�سا�سة مل تكن 

ت�ستطيع طرحها على زمالئها يف الإدارة.
هذا  يف  مبتدًئا  جود  لكون  ونظًرا  الريا�سية،  املعدات  مل�سنع  وبالن�سبة 
املجال وينظر لعملية الت�سنيع بعني املراقب ولي�ص اخلبري، بالإ�سافة اإىل حما�سه 
ال�سديد فقد متكن من التو�سل اإىل اأن هناك عمليات ت�سنيع مطولة وزائدة دون 
جدوى، اأغفلها مديرو امل�سنع بعد �سنوات من العتياد على وجودها. اأما رغبته 
اأحياًنا ب�سيطة لدرجة خمجلة، وتوا�سعه  اأ�سئلة تكون  الوا�سحة للجميع يف طرح 
يف التعامل معهم فقد جعلت امل�سرفني يف امل�سنع يثقون به. وكان هوؤلء امل�سرفون 
قد اعتادوا على التعامل مع امل�ست�سارين الإداريني املغرورين الذين يتلقون مبالغ 
اإىل  ال�ستماع  يف  دائًما  يرغبون  كانوا  ولذا  با�ستعالء،  معهم  ويتعاملون  باهظة 

اقرتاحات جود واأفكاره.
وبالن�سبة للموؤ�س�سة الدينية الجتماعية فقد ف�سل رئي�سها اأن ينتظر �سهوًرا 
قليلة قبل اأن يطلب من جود احل�سور ملمار�سة مهام عمله؛ حيث اإن اإدارة املوؤ�س�سة 

39  خربات متن�عة
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كانت على و�سك تغيري بع�ص العاملني بها. لذا، فقد راأى اأن يبداأ يف تنفيذ مبادرة 
ال�ستعانة مب�ست�سار بعد اأن يحدث التغيري وت�ستقر الأمور يف ن�سابها.

وب�سكل عام، �سعر جود اأن �سركته ال�سغرية و�سلت لأف�سل م�ستوى ميكن 
العائد املادي  اإليه �سركة عمرها ثالثة �سهور يف جمال الأعمال. وكان  اأن ت�سل 
تبدو  الذين  العمالء  ثقة  على  حازت  ال�سركة  اأن  اإىل  بالإ�سافة  كبرًيا،  لل�سركة 
اأحبت  فقد  لزوجته،  بالن�سبة  اأما  اإليها.  تو�سلوا  التي  بالنتائج  ال�سعادة  عليهم 
كثرًيا جدول اأعمال زوجها الذي اأ�سبح اأكرث مرونة، ومن َثمَّ اأ�سبح يق�سي معها 
وقًتا اأطول، خا�سة اأنها و�سلت اإىل حوايل منت�سف �سهور احلمل. وهكذا، اأ�سبح 
جود ي�ستمتع كثرًيا بعمله وحياته، حتى اإنه كان يت�ساءل ملاذا مل يتخذ هذه اخلطوة 

الرائعة من قبل! 
 وبعد ذلك بداأت الإثارة تزور عامله الهادئ.



املفاجاأة ال�صعيدة

العملية  حياته  ا�ستقرار  من  القليلة  الفرتة  هذه  بعد  جود  تلقاه  خرب  اأول  كان 
وال�سخ�سية، مفاجاأة مذهلة بالن�سبة له لدرجة اأنه لن ين�سى اأبًدا هذه اللحظة. 

بداأ الأمر عندما كان واقًفا بجوار زوجته التي ترقد على �سرير الفح�ص 
الطبي يف مركز جون موير الطبي الذي تتابع فيه تطور احلمل ومنو الطفل. وبينما 
كانت املمر�سة تقوم بتدليك بطن تريزا بنوع من مادة هالمية طبية، مل ي�ستطع 
واملمر�سات من حوله  الأطباء  وحركات  �سلوكيات  يقاوم حماولة حتليل  اأن  جود 
اإىل م�ستوى  للو�سول  الأطفال  باإمكانه م�ساعدة م�ست�سفى  ويت�ساءل كيف �سيكون 

كفاءة اأعلى اإداريًّا.
وبينما كانت املمر�سة حترك جهاًزا طبيًّا �سغرًيا ي�سبه الع�سا على اجلزء 
روؤيتها،  زوجته  اأو  جود  ي�ستطع  مل  �سا�سة  اإىل  وتنظر  تريزا،  بطن  من  الأو�سط 

�ساحت فجاأة يف ده�سة �سديدة.
وهنا متلك الذعر من جود وتريزا و�سرخا يف اآن واحد: »ما اخلطب؟« فلم 
جتبهما املمر�سة على الفور، ولكن قطبت ما بني حاجبيها، ونظرت برتكيز �سديد 
اإىل ال�سا�سة، ثم بداأت يف حتريك ال�سا�سة الكبرية ببطء حتى يتمكن الزوجان من 
روؤيتها. وحتولت نظرتها اإىل ابت�سامة �سعادة كبرية وهي تقول لهما: »هل تريان 
ما اأراه؟« نظر جود وتريزا اإىل احلركة على ال�سا�سة اخل�سراء بتمعن ولكنهما مل 
اإلهي!  »يا  يتمكنا من فهم �سبب ده�سة املمر�سة. وفجاأة �ساحت تريزا بدورها: 

اإنهما توءمان« ثم اأجه�ست يف البكاء.
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اإنهما  نعم  زوجته.  راأته  ما  وراأى  اأكرث  ال�سا�سة  من  جود  اقرتب  وهنا   
طفالن. مل ي�سدق كل منهما نف�سه وهما ي�ساهدان اجلنينني يتحركان ويتلويان، 
واأخذ جود يهم�ص: »نعم توءمان، �سيكون لدي توءمان« ثم احت�سن زوجته وم�سح 

بيده دموع الفرح وال�سعادة التى انهالت من عينيها واأغرقت وجهها.
مبثل  ي�سعر  مل  اإنه  قائاًل  اللحظة  هذه  يف  م�ساعره  بعد  فيما  جود  و�سف 
هذه الإثارة املمزوجة باخلوف من قبل. اأما مل�سة اخلوف هذه ف�سببها الإح�سا�ص 
بطفلني  العتناء  عليه  �سيكون  حيث  الآن  يتحملها  التي  امل�ساعفة  بامل�سئولية 
والإنفاق عليهما بدًل من طفل واحد. اأما فكرة ليايل الأرق التي رددها الكثريون 

على م�سامعه، والتي طاملا جتاهلها واعتربها مبالغة قد بداأت تبدو خميفة له. 
اإجناب  ي�سببها  قد  التي  املالية  امل�سكالت  يف  اأبًدا  جود  يفكر  مل  ولكن 

توءمني، خا�سة واأن الأمور ت�سري على ما يرام يف �سركته ال�ست�سارية اجلديدة.



بداية امل�صكالت

لقد كان اليوم الذي تلقى فيه جود خرب حمل زوجته لتوءمني يوًما زاخًرا بالأحداث 
عاطفيًّا  اجلديد  الو�سع  تقبل  على  زوجته  م�ساعدة  عليه  كان  له، حيث  بالن�سبة 
ذهنها،  يف  تر�سمها  كانت  التي  اخلطط  يف  اجلذري  التغيري  هذا  مع  والتعامل 
اإليهم، وحماولة العثور على و�سيلة ليجعل  باأفراد الأ�سرة لنقل اخلرب  والت�سال 
الغرفة التي اأعدها لطفل واحد تت�سع لطفلني، وهكذا اأم�سى جود يومه بالكامل 
فلم يكن لديه وقت لقراءة ال�سحف اأو م�ساهدة الأخبار. لذا، فقد انده�ص للغاية 
عندما قراأ ال�سحيفة يف ال�سباح التايل ووجد خرًبا يتحدث عن واحدة من اأ�سواأ 

الأزمات التي اأ�سابت �سوق الأ�سهم منذ خم�ص �سنوات. 
تنف�ص جود ال�سعداء عندما قراأ عبارًة اأكد فيها كاتب املقالة للم�ستثمرين 
�سوق  يف  القطاعات  كل  ت�سب  مل  الأ�سهم  اأ�سعار  وتدهور  الت�سحيح  حركة  اأن 
الأ�سهم كما كان يخ�سى املراقبون من قبل. ولكنه عاد �سريًعا اإىل القلق ال�سديد 
عندما ا�ستكمل قراءة املقال ليجد اأن هذا الهبوط قد اأثر ب�سكل اأ�سا�سي على قطاع 

�سركات التكنولوجيا.
الر�سم  اإىل  نظر  ثم  املقال،  من  املتبقي  اجلزء  على  نظرة  جود  األقى 
املجلة.  الأعمال من  بعامل  الداخلية يف اجلزء اخلا�ص  ال�سفحة  التخطيطي يف 
تاأثرت  التي  ال�سركات  اأ�سماء  وقراأ وهو ي�سعر بق�سعريرة باردة ت�سري يف ج�سده 
ب�سكل كبري ب�سقوط البور�سة، وقد احتلت �سركة بات�ص املرتبة الرابعة بني ال�سركات 
املت�سررة. وقد خ�سر �سهم ال�سركة اأكرث من ثالثني باملائة من قيمته يف يوم واحد 
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فقط، وهنا �سعر جود باأن ما كان يعتمد عليه ليكون املخزون ال�سرتاتيجي اخلا�ص 
به قد تقل�ص ب�سكل كبري.

وحاول جود اأن مينح نف�سه بع�ص الأمل وهو يقنع نف�سه اأن اأ�سواق الأ�سهم 
لديها القدرة على الرتفاع مرة اأخرى بعد �سقوط حاد ا�ستمر ليوم واحد. ولكن 
ا عندما انخف�ص �سهم ال�سركة بن�سبة ع�سرين  اأي�سً �سريًعا ما حتطم هذا الأمل 

باملائة من قيمته ظهر اليوم التايل. 
ومما زاد الأمور �سوًءا، اأن جود �سعر باأنه رمبا يكون قد �سارك بنف�سه يف 
ت�سخيم م�سكالته املالية. وقد تولد لديه هذا الإح�سا�ص عندما قراأ يف اليوم التايل 
مقاًل يف جريدة وول �سرتيت جورنال عن اأكرث ال�سركات التي ت�سررت من �سقوط 
�سقوط  �ساعدت يف  التي  العوامل  اأحد  فاإن  املقال،  لهذا  البور�سة. وطبًقا  اأ�سعار 
امل�ستمرة  ال�سركة  خ�سارة  كان  ال�سناعة؛  يف  مثيالتها  من  اأكرث  بات�ص،  �سركة 
امل�سئولني  كبار  اإ�سراف  حتت  يعملون  الذين  املوظفني،  من  واملوهوبني  للكوادر 
يعمل  كان  الذي  املجال  وهو  والت�سويق،  الهند�سة  جمايل  يف  خا�سة  التنفيذيني، 

به جود.



تفاقم امل�صكالت

مل يكن من طبيعة جود القلق على عمله فقد �ساهد الكثري من م�سكالت احلياة 
العملية تاأتي وتذهب. و�ساهد والده الذي كان ميتلك متجًرا حلوايل ثالثني �سنة 
يف مودي�ستو يواجه تقلبات احلياة، ويتعر�ص للكثري من الأزمات واأوقات الزدهار 
�سعبة  مبرحلة  نف�سه  جود  مر  كما  اخلا�ص.  عمله  يدير  �سخ�ص  اأي  تواجه  التي 
عندما قرر ترك عمله ال�سحفي يف �سيكاغو والعودة اإىل كاليفورنيا ليخو�ص غمار 
العمل يف عامل التكنولوجيا، دون اأن يكون له ات�سالت باأي �سخ�ص اأو خربة �سابقة 
يف املجال. وا�سطحب تريزا معه يف هذه املغامرة على الرغم من ن�سائح الكثري 

من اأ�سدقائها باأل يفعال هذا.
ب�سبب  الأمل  وخيبة  لالإحباط  فري�سة  نف�سه  يرتك  األ  جود  قرر  فقد  لذا 
انتظار ميالد طفل اآخر، وتوقع نك�سة مالية و�سيكة. ولكن كان هذا قبل اأن يعرف 

اأن تريزا غالًبا ما �ست�سع املولودين قبل �سهر من تاريخ الولدة املتوقع.
هذه  مثل  يف  للغاية  طبيعي  الأمر  هذا  اإن  قائلة  طماأنته  ليند�سي  ولكن 
ا اأنها �ست�سطر اإىل تخفي�ص املقابل املادي الذي يتلقاه  احلالت. كما اأخربته اأي�سً
اإىل الن�سف على الأقل حتى يتم النتهاء من اإعداد ميزانية العام التايل، وقالت 

اإن الأمر قد ل ي�ستغرق اأكرث من �سهرين لت�سوية هذه امل�ساألة.
على  ال�سقوط  يف  ا�ستمرت  التي  ال�سيئة  الأخبار  نهاية  هي  هذه  تكن  ومل 
راأ�ص جود. فعندما كان يقود �سيارته عائًدا اإىل منزله من امل�ست�سفى تلقى ات�ساًل 
�سارة، وحتدث  اأخباًرا  لديه  اأن  الوا�سح  والذي كان من  بايلي  براين  هاتفيًّا من 
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اإليه قائاًل ب�سعادة حقيقية: »ل اأدري كيف اأ�سكرك على ما فعلت من اأجل ال�سركة، 
من  لحق  وقت  يف  املعدات  جتميع  فريق  مع  بذلته  الذي  العظيم  املجهود  وعلى 
العتبار يف عمليتي  وتعليقات يف  اأبديته من ن�سائح  ما  �سن�سع كل  ال�سهر.  هذا 
الت�سميم والتخطيط، و�سيوؤدي ذلك اإىل توفري مبلغ كبري من النفقات يف نهاية 
الأمر  اأن  اأعلم  اأكن  مل  ولكني  ماهر  م�ست�سار  اأنك  جيًدا  اأعلم  كنت  العام.  هذا 
لتلقيه  بالراحة  ي�سعر  جود  كان  املحادثة  من  النقطة  هذه  حتى  ال�سهولة.«  بهذه 
خرًبا �سعيًدا، ولكنه فوجئ بالآخر ي�ستاأنف قائاًل: »لذا، ي�سر ال�سركة اأن ت�سكرك 
على ن�سائحك النفي�سة، وتتعهد لك باإنهاء كافة املعامالت املالية لال�ست�سارة يف 
نهاية هذا ال�سهر؛ اأر�سل لنا الفواتري وغريها و�سرن�سل لك النقود يف نهاية هذا 

ال�سهر.«
ي�سعر  براين  يجعل  اأن  ي�ساأ  ولكنه مل  بالذهول من هذا اخلرب  �سعر جود 
باأ�ص،  »ل  وقت طويل:  منذ  املكاملة  هذه  يتوقع  كان  وكاأنه  اأجاب  فقد  لذا  بذلك، 

�ساأر�سل لك كل �سيء غًدا.« 
ولكنه يف الوقت ذاته مل ي�ساأ اأن يرتك اأحد عمالئه يذهب بهذه الب�ساطة 

ف�ساأله: »هل تود اأن اأ�ساعدك يف اأي �سيء اآخر؟«
وعندما مل يجبه براين مبا�سرة، اعتقد جود اأن هذا الأمر مل يخطر له من 
قبل، والأهم من ذلك اأنه كان يفكر فيه. ولكن براين اأجابه: »ل يوجد �سيء معني 

يف ذهني الآن، هل تفكر يف �سيء حمدد؟«
 ويف الواقع، مل يكن جود يتوقع هذا ال�سوؤال ولكنه ا�ستجمع اأفكاره �سريًعا 
وقال: »ح�سًنا، لقد كنت اأفكر يف الت�سويق مثاًل، ول اأدري يف الواقع ما اأداء ق�سم 

املبيعات لديكم.« 
ولكن براين اأجاب على الفور وباأ�سلوب مهذب قائاًل: »لقد اأنهينا موؤخًرا 
تقييًما للعمل يف ق�سم الت�سويق، وجنحنا يف �سم خبري يف هذا املجال من اإحدى 
ال�سركات املناف�سة، كما اأن الأمور يف ق�سم املبيعات ت�سري على ما يرام، ول اأعتقد 

اأننا نحتاج اإىل م�ساعدة يف هذين املجالني.«



مل ي�ساأ جود اأن ينقل اإىل براين ما ي�سعر به من اإحباط وخيبة اأمل، لذا 
فقد اأنهى املكاملة يف لهجة جتمع ما بني الثقة والالمبالة قائاًل: »هذا رائع، اأرجو 

األ ترتدد يف اإخباري اإذا ما احتجت اإىل م�ساعدتي.« 
- »بالتاأكيد، فلقد اأديت معنا عماًل رائًعا، واأمتنى اأن نبقى على ات�سال.« 

فرحب جود كثرًيا بالأمر، وبعد اأن و�سع ال�سماعة بداأ يفكر يف اأنه رمبا كانت فكرة 
العمل ال�ست�ساري هذه فكرة �سيئة من الأ�سا�ص.

47  تفاقم امل�صكالت


