
 

 
 

اُت الَعْقِل   )28َحْلَقة ( –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" ( - "َعَمِليَّ

اَص َعـْن َصَدفا�ي...  ُلوا الَغوَّ
َ
 (حاِفظ إبرا�يم)  َفَ�ْل َسأ

 * ام محمد زقزوقعزَّ 

َو Thinking(  َتفِكيـِرهِ الـَمرِء ِوعاُء    ُلَغةَ ا ال شك فيھ أنَّ  مَّ مِ  َو Thought(ِفكِرِه  )  فكـاِرهِ ) 
َ
)؛ َفَمن كـاَن  Ideas(  أ

فكـاُرُه َكذِلــَك...!
َ
ْو َمـثــُلوًما كـاَنــت أ

َ
   ...قال ربُّ العاَلـِم�ن: "  ِوعاُؤُه َمخُروًما أ

َ
اِس ما  َوأ َن ِللنَّ ْكَر ِلُتَبّ�ِ نَزْلنا ِإَلْيَك الّذِ

ُرون  َيَتَفكَّ ُ�ْم  َوَلَعلَّ ِإَلْ�ِ�ْم  حــل:"ُنّزَِل  بالَبياِن    ورسوَلُھ    )44(النَّ الَ�ِلِم...قد  املأموِر  ِبَجواِمِع  ُ�ِعْثُت  : "قال    َ�عَثُھ 
 )الُبخارّي ( ". ..ِبَجواِمِع الَ�ِلم

َ�سديِد    �� اللغة  ِة  ِدقَّ وِلَضرورة  عليھ؛  ُحسِن  نا�مِ فَ ِبناًء  إ��   � املُف��ِ �  ،  رناوُّ صَ تَ ،  َضبِط  املُف��ِ إ��  ِبَدوِرِه 
َغوّي ألك��  ناو�اتِ لُ ُس  ")  Terms"  �اتَ� صطَ ُم " (وال َنقوُل  Words"  ماتلِ ال�َ ... �ان ِلزاًما َعَلينا الَبياُن الِعل�ّ� اللُّ

ي التفر�ق، و�ال ص�ن، ُيواِج�ون تحّدِ تا��  استخداًما �� عاَلم اإلدارة، وال�� َنِجُد أنَّ ُعموَم الناس، واملَُتَخّصِ
ْف ا�َ�ْلط، فيما بي��ا؛ والَ�لمات ��:   ْخوِ و)،  Authorization(  �ُض وِ التَّ ةُ )، وGrant(  �ُل التَّ الِحيَّ )  Right(   الصَّ

ـْدُب ، و )Assignment( اُل ـاإليكو مْ و  )،Delegation(  النَّ  ). Empowerment(  ِكيـنالتَّ

لوا  ِ�ُ� املَقال:  ِمثاٍل ، مع  َي ـَمعانِ ، وألفاًظام�� ِلَتجِلَيِ��ا؛  بالَغوِص َتَفضَّ  ِلُ�ّلٍ م��ا؛ َفِباِملثاِل يتَّ

  ْف  ؛)Authorization(  �ـضوِ التَّ

َض  ة، َل و�َّ  :َفوَّ د.   بالعَمل/املُِ�مَّ ِة عليھ/عل��ا، ِضمَن ِسياٍق ُمحدَّ الِحيَّ  وأعطى َحقَّ الصَّ

راِت  أَ�مُّ   فو�ِض ُمَؤّشِ ُصنُع التَّ َوتَ املناِسَبة  الَقراراِت   :  ، املشروع  ِد وارِ َم   طبيُق تَ و االعِتماداِت،    قديُم ، 
 اإلجراءات. حس�ُن أو تَ  ��شاءُ ، وَ ةيَّ املالِ  صاِت صَّ َ� ا�ُ  �نفاُق وَ 

ْمِري ِإ�� �َّ َو ... قال �عا��: "
َ
َفّوُِض أ

ُ
 )44:غاِفر("...أ

 بإدارة املشروع. فظَّ وَ املُ  فو�ِض تَ لِ ) خاّصٍ Charterَتمَّ إصداُر ِميثاٍق (مثال: 

  ِْخو  ؛ )Grant( �ـلالتَّ

ل  ْكَسَب  َمَنَح ُسلَطًة، و : َخوَّ
َ
ا أو امتِ أ ْعَطاُه و ، ياًزاحق�

َ
ًال أ  .َتَفضُّ

راِت  مُّ أَ�  ْخِو�لُمَؤّشِ ل. : التَّ َفضُّ  املَنُح، واالمِتياُز، والتَّ

ْلناهُ َفِإذا َمسَّ اِإل�ساَن ُضرٌّ َدعانا ُثمَّ ِإذا  قال �عا��: " ا...ِ�ْعَمًة مِ  َخوَّ َمر:"نَّ  )49(الزُّ

َلھَ مثال:   واِلُدُه إدارَة ُشؤوِن ُممَتَل�اِتِھ؛ باعِتباِرِه أك�َ� أبناِئھ.  َخوَّ
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 ة الِحيَّ  ؛)Right( الصَّ

ة الِحيَّ خِو�ِل   حقُّ :  الصَّ .  ب االختصاصَس َح ھ  ف فيصرُّ لتَّ با  لھ؛  عداِد االستِ ُحْسن  و   ع�� ال���ء،  التَّ
ُة حالٌة/ُجزٌء من   الِحيَّ فو�ضوالصَّ ھ! التَّ  ، ول�ست ُ�لَّ

راِت  مُّ أَ�  ةُمَؤّشِ الِحيَّ  ا�َ�داَرة، وُحسُن االسِتعداد، واالخِتصاص. : الصَّ

عِطَي مديُر املوارد مثال: 
ُ
 ع�� َتخصيِص َموارد املشروع، وَتطبيِق�ا ِبَحَسب املالءمة. ةَ يَّ الِح الصَّ أ

 الـاإليك )Assignment( ؛ 

ْوَك 
َ
سَنَد/  :لـأ

َ
ْمًراأ

َ
م أ لھ ِبھ، َسلَّ ف  ،وَو�َّ صرُّ ة التَّ َّ�  . �� إنجازهوَجَعل َلھ ُحّرِ

�مَّ : " قال   رجو فال حمَ رَ  !اللَّ
َ
� طَ  ��لْ ـَتِك َتك أ  ) ��يح أ�ي داود( "...ن�ْ َة عَ فَ رْ إ�� َنف��ِ

راِت  مُّ أَ�  بط. : اإليكـالُمَؤّشِ  املراَقَبُة، والضَّ

ْوَك مثال: 
َ
ن. ل ـأ �ِشَطَة املشروع إ�� فر�قھ املُع�َّ

َ
 ُمديُر املشروع أ

  ــْدب  ؛ )Delegation( النَّ

ةدعا إ� :َنَدَب  َ� و ، � الَعَمل/املُِ�مَّ  ��ا. / ھ للقيام بھر�َّ

اَس َيوَم ا�َ�ْنَدِق، َفاْنَتَدَب   َنَدَب َرُسوُل ِهللا " جاَب (  النَّ
َ
ْي: َفأ

َ
َ�يْ   )أ  ) ُمسِلم( " ... رُ ـ الزُّ

راِت  مُّ أَ�  ْدبُمَؤّشِ قدير. : النَّ مِي�ُ�، واالسِتحسان، والتَّ  التَّ

ِة ِلَتمِثيِلِھ �� ُمؤَتَمِر  َنَدَب مثال:  ئ�ُس وز�َر ا��ارِجيَّ  الرَّ
ُ
 .ناخاملُ  �غ�ُّ تَ بِ  ع��ّ املَ  وّي نَ ة السَّ َد ِح املتَّ  ِم مَ األ

  ْم  )؛Empowerment( ِكيـنالتَّ

َن   . ةدرَ لطاًنا وقُ ُس  � ال���ءلھ ع� عَل َج ساَعَد؛ بأن : َمكَّ

ا  قال �عا��: " اإنَّ نَّ رِض  َمكَّ
َ
ْ�ٍء َسَ�ًباَوآَلُھ ِ�� األ  ) 84:الك�ف( "َتْ�ناُه ِمن ُ�ّلِ ��َ

َنتمثال:   ِل واإلْبداِع َع�� َبرناَمج  AWSشركُة "أمازون �ِ�ْدماِت اإلنَ��ِنت" (  َمكَّ َحوُّ ) ُشر�اَء�ا ِمَن التَّ
ِل ُشَر�اٍء (  ص.PTPَتَحوُّ  ) ُمَخصَّ
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