
 

 
 

اُت الَعْقِل   )8َحْلَقة ( –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" ( - "َعَمِليَّ

 ُمسَ�ثِمًرا  ول�س �لُّ تاِجٍر  تاِجر  ُ�لُّ ُمسَ�ثِمٍر 
 * ام محمد زقزوقعزَّ 

عموًما، اإلدارة  مجال   �� والبح��  والتدر��ّ�  االس�شارّي  عملنا  وجھ    بُحكِم  ع��  املشروعات  و�دارة 
التغي��  ثم  ومن  الِعْلِ�ّ�،  وال���يِص  ظِر  بالنَّ جديرٌة  ظا�رٌة  عقدين  منذ  استوَقَفْتنا  ا��صوص، 

 :واإلصالح الَعَم�ّ�؛ أال و��

�م �� ا��قيقة والواقع   (Investors) أنَّ ثّمة قطاًعا ُمعَتَ�ً�ا مّمن ُ�َعّدون �� واقعنا العر�ي باملُس�ثمر�ن 
 .؛ وحْسب(Traders)ُتّجار

أو ول�ي   َطة!  ُمَ�سَّ (ل�ست  م�سرة  ُمغاَيَرٍة  َعْقَد  آَثرنا  �ذه،  نظرتنا   �� دين  وُمَحدَّ َموضوِعّي�ن  ن�ون 
حة)، واقعنا،  ُمسطَّ  �� والتجار  املس�ثمر�ن  قطا��  ب�ن  الفروقات  إلبراز  ُمراَدنا،    وذلك  ُتَجّ��  �ا  َعلَّ

عموًم  لواقعنا  ال��ضوّي  اإلصال�ّ�  التغي��ّي  مقصدنا  ع��  وجھ  وُ�عيُ�نا  ع��  األعزاء  ُتّجاِرنا  وواقع  ا، 
 .ا��صوص

 ” (Trader):بمقابل “التاجر” (Investor) املس�ثمر# “

 .طو�ل املدى؛ �� توظيف موارده (Strategic) املس�ثمُر َمنحاُه الفكرّي �� العادة إس��اتي��ّ   1.

 .هأما التاجر فتجد َمنحاُه �� العادة إس��اتي�ّ� قص�� املدى؛ �� توظيف موارد

املعركة  2. خسارة  يتقّبُل  با��رب(Battle)  املس�ثمُر  الفوز  س�يل   ��   (War). ؛ 
 !أما التاجر فتجدُه ُمستغِرًقا بالفوز �� املعارك

ووضِع    3. حالِة  إ��  ا،  سلوكي� و�ميُل  ا،  نفسي� َي��ُع  املُشَ�َ�ك“املس�ثمُر  مع كب��   ؛(Win-Win)  ”الَكْسب 
َلِة الطرف اآلخر ُح ا��ميع. اعتباٍر ��ّصِ  .وعليھ؛ تجده �� األغلب ُمبدًعا �� ا��لول ال�� َتنَفُع وُترّ�ِ

)  ”�ّ ال����ِ “الَكْسب  ووضِع  حالِة  إ��  و�ميُل  في��ُع  التاجر  ملا Win-Loseأما  اعتباٍر  كب��  دون  )؛ 
 .س�تحّصُل عليھ الطرف اآلخر، أو ح�� ا��تمع من حولھ

ا 4.   .املس�ثمُر محبوٌب… ومطلوٌب… ُمجَتَمِعيَّ

قًى… ا  أما التاجر في�ون ُمتَّ  .وَمْحذوًرا… ُمجَتَمِعيَّ
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ف���ّ   5. النَّ ُ�ُھ  توجُّ ( (Attitude)املس�ثمُر  “االسِتداَمة”  إ��  أْمَيُل  الفكريُّ  وَنَمُطُھ   ،Sustainability  (
 وحالِة “قليٌل دائٌم خ�ٌ� من كث�ٍ� ُمنَقِطع”.

ف��ّ�، ونمطُھ الفكرّي أْمَيُل إ�� اإلجرائيةأما   ُ�ُھ النَّ  وحالِة “َكّراٌر َفّرار  (Procedurality) التاجر فتوجُّ
.(Hit-and-Run) ” 

قد يختلف البعض معنا �� �س�ية الفروقات املذ�ورة؛ إال أننا متأكدون من أن ال خالف وال اختالف  
 .�� املبدأ والنظرة العامة

لُتّجاِرنا   واستصناع ونرجوا  استخراج  غايا��م  ت�ون  وأن  مس�ثمر�ن؛  إ��  ِلِ�م  َتَحوُّ  �� التوفيق  الكرام 
 .الّثمار؛ املفيدة ل��ميع

وسيِع؛ من خالل   عميِق والتَّ اِرسات �ذا املوضوع بالتَّ اِرس�ن/الدَّ و�حدونا أمٌل كذلك �� تناول أحد الدَّ
فة؛ ُم�دَّ إدار�ة  اجتماعية  دكتوراه  أو  ماجست��  التغي��    أطروحِة  إحداث   �� وُ�س�ُم  قيمًة،  تضيُف 

 .واإلصالح وال��وض ا��ضارّي لواقعنا

 ب و�احث إدارة مشروعاترِّ َد مس�شار ومُ *

+966 508 849 302+962 796 228 839azam@zaqzouq.comzaqzouq.com


