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التجارب   أثبتت  وقد  والفشل،  النجاح  بني  الفاصل  الخط  هي  اإلدارة  إن  يقال 

الكثريون يربطون تقدم أو تخلف   صدق هذه املقولة إىل حد بعيد، وأصبح 

أو تخلف األنظمة اإلدارية فيها. وأصبحت اإلدارة علام قامئا بحد    األمم بتقدم 

ذاته كأحد فروع العلوم االجتامعية، بل وأصبح له تخصصاته التي تكاد ال تعد  

لكرثتها، فباإلضافة إىل بعض التخصصات املعروفة أصبحنا نسمع عن إدارة  

القيمة املكتسبة، االبتكار، وإدارة التفاعل البرشي، وإدارة التوقعات، وإدارة  

 وإدارة املواهب، وهكذا...

إدارة يف   الكثريون يستخدمون كلمة  أصبح  العلمية  التخصصات  خارج نطاق 

الحياة اليومية للتعبري عن حالة معينة، كأن يقال عن رجل دخله مقبول لكنه 

منظمة،   أن حياته فوضوية غري  مبعنى  إدارة.  لديه  ليس  إنه  دامئا؛  مفلس 

ية تحقيق األهداف املرسومة باالستخدام األمثل للموارد  فاإلدارة هي عمل 

املتاحة، وفق منهج ُمحّدد، وضمن بيئة معينة. واإلدارة وهي أيًضا عملية  

املادية   املوارد  عىل  والرقابة  والتوجيه  والتنسيق  والتنظيم  التخطيط 

 والبرشية للوصول إىل أفضل النتائج بأقرص الطرق وأقل التكاليف املادية. 

السياق ذاته. أي، خارج نطاق التخصصات سنطلق مصطلحا إداريا رمبا    ضمن

أن   ميكن  املقابل  ويف  الضعف"،  "إدارة  هو  قبل،  من  أحد  إليه  يتطرق  مل 

اإلدارة  يف  يتمثل  الوضوح  شديد  مثاال  لنرضب  القوة"  "إدارة  عن  نتحدث 

اإلدارة ثم  ومن  وأملانيا،  اليابان  من  كل  حكومتي  قبل  من  للقوة    الفاشلة 

مهزومتان   مدمرتان  الدولتان  خرجت  إذ  القوة،  أعقب  الذي  للضعف  الناجحة 

محتلتني.  دولتني  إىل  الحال  بهام  وانتهت  بل  الثانية،  العاملية  الحرب  من 

الناجحة   اإلدارة  أن  إال  الشفقة.  تثريان  منهكتان  ضعيفتان  دولتان  وبالتايل؛ 

كانت كلتا الدولتان    لحالة الضعف التي نجمت عن اإلدارة الفاشلة للقوة التي

 تتمتعان بها؛ أعادت الدولتني إىل مجموعة الدول املتقدمة.
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إذن، بعدما أصبح املقصود بإدارة الضعف واضحا، أصبح بإمكاننا القول: إن كل  

التهور   عن  بعيدا  ضعفنا  إدارة  يف  ماهرا  فريقا  السوريون  نحن  نحتاجه  ما 

يخرجون  العقالء  مروعة.  تجربة  فالضعف  ويخرج    والحامقة،  أقوياء،  منها 

منها الحمقى فاقدي كل يشء. وال تختلف الحامقة عن الخيانة يف النتيجة،  

هذا   مهمة  وليست  النكراء.  الهزمية  واحدة:  نتيجة  إىل  تؤديان  فكالهام 

الفريق أن يصنع من سوريا أملانيا أخرى أو يابان أخرى، فاملثال كان من أجل 

وليس من أجل استنساخ التجربة،   توضيح املقصود مبصطلح "إدارة الضعف"

 فالقياس هنا مختلف والظروف مختلفة.

أهم ما تحتاج إليه إدارة الضعف هو االعرتاف بالضعف أوال، ومن ثم املقدرة 

عىل تحديد أي مستوى من الضعف نحن فيه، فالضعف والقوة لهام درجات  

السلم  يف  الحقيقي  املوقع  تحديد  عىل  فاملقدرة  لذلك،  ومستويات. 

لرتاتبي للقوة والضعف يعترب الخطوة األوىل للنجاح يف "إدارة الضعف"، ا

فاإلنسان يتخذ بعض قراراته عىل ضوء ما يعتقد أنه ميتلك من قوة، فإذا ظن  

أنه عىل درجة من القوة أكرث مام يتمتع به عىل أرض الواقع قد يتخذ قرارات  

لية قد يتخذ قرارات  تودي به إىل التهلكة. أما إن اعتقد أنه أضعف مام هو ع

تتسم  املرسومة  الخطط  تكون  هنا،  من  واالستسالم.  اليأس  عليها  يغلب 

املرسومة   األهداف  فتحقيق  والخيال،  الطوباوية  عن  وتبتعد  بالعقالنية 

يكون من خالل واقعية األهداف، واالستخدام األمثل للموارد املتاحة يكون  

وليس  املوارد  لتلك  الحقيقية  املعرفة  أساس  أو    عىل  تخيلها  طريق  عن 

 تضخيمها. 

أو   فالنرص  النجاح،  مفهوم  هو  آخر  مفهوم  إىل  األهداف  واقعية  تحيلنا 

النجاح مفهوم نسبي يختلف من مكان إىل آخر، ومن حالة إىل حالة، ومن  

موقف إىل موقف. فعىل سبيل املثال، يف البطوالت الرياضية الكبرية مثل  

ترب أن مجرد تأهل فريقها إىل كأس  كأس العامل لكرة القدم، بعض الدول تع

تكون   والتي  البطولة  يف  الفريق  نتائج  عن  النظر  بغض  كبري  إنجاز  العامل 
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متواضعة يف أغلب األحيان بالنسبة للفرق التي تأهلت للمرة األوىل. يف  

الطرف اآلخر، تنظر الدول التي متتلك فرقا معروفة وقوية إىل كل ما هو  

حت  فشال  بالبطولة  الفوز  يف  دون  األمر  كذلك  ثانيا.  فريقها  حل  وإن  ى 

الدراسة، فالبعض، حسب ظروفه، قد يرى أن استمرار ابنه يف الدراسة نجاح 

يستحق الثناء، بينام يرى آخرون أن ابنهم أو ابنتهم قد فشل يف دراسته 

ألنه مل يحصل عىل العالمة التي تؤهله للدراسة يف أعىل الفروع العلمية.  

ملقدرة عىل تقدير املوقف بدقة ميكن القبول بسقف  بهذا املعنى، عند ا 

 آخر للنرص يختلف عن السقف الذي تم طرحه يف ظروف مغايرة.

 

ليست إدارة الضعف شيئا آخر غري الواقعية والعقالنية وفقه 

 الواقع، وكل ما تحتاجه أن يسند األمر ألهله


