
 

 
 

اُت الَعْقِل   )1َحْلَقة ( –) Open-Mind Surgeriesاملَْفتوح" ( - "َعَمِليَّ

د إدارة َمخاِطر  "Risk" إدارُة الـ   ل�ست مجرَّ
 * ام محمد زقزوقعزَّ 

َق  أو   َم��ور”قالوا: “َخطأ َمش�وٌر خ�� من َ��يٍح   “خطأ شاِ�ٌع َخ�� من َصواٍب ضاِ�ع”، والبعض طبَّ
َة �� االصِطالِح”، أي َال ُمناقَشَة وال ُمخاَصَمة َوَال ُمماَحَكة إن   ة “ال ُمشاحَّ القاعدَة الفق�يَة األصوِليَّ

ِد االصِطالح  …اقَتَصَر ا�َ�َلُل ع�� ُمَجرَّ

ِة  الَلِة ا�َ�قَّ �يحة،    قلنا: �ذا �لھ ��يح؛ إن لم ُيِخلَّ املَْب�� واللفُظ واملصطَ�ُ� اللغويُّ باملَْع�� والدَّ ال�َّ
ُة بـ “عمليِة َعْقٍل  ُة بالنقاِش وا�ِ�واِر واِجَبة، ال بل واملعا��ُة الِعلِميَّ أما إن حصل ا�َ�َلُل فت�ون املشاحَّ

 الِزَمة. و�ذا با��مل لس�ٍب �سيٍط؛ أنَّ املَع�� غالًبا ما يقوُد املَب��.   (Open-Mind Surgery)  مفتوٍح“
ْمن َسلَّ إن  ُھ  ُ�لُّ �ذا  �لمةطبًعا؛  بأنَّ  اللغة   ”Risk“ ا   �� أصيلًة  �لمًة  ول�ست  أصًال!  مصط�ٌ�   ��

�� �� أصل�ا �لَمة “ِرْزق” �� اللغة العر�ية. لكن الرأي   ”Risk“ �عم، ف�ناك رأٌي بأنَّ �لمة …!اإلنجل��ية
ِة وا�ُ�َ�ِ�   .وعليھ؛ ضَر�نا عنھ َصفًحا. �ذا لم نجد لھ ما ي��ِ�ُنُھ من األدلَّ

وا إذَ   الـَ�ُلمُّ
َ
ُن مًعا َمْ�َشأ  ”Risk“ ن َنَ�َب�َّ

الـ أنَّ  َرْ�ب  وال  فيھ  َشكَّ  ال  ِمّما  من   ”Risk“ إنَّ  ي�َشأ  األعمال   ��
والَغْيِب  الُغموِض  األعمال  ”Uncertainty“ م�سوِب  و��   ،

-وعليھ، أينما وجدنا عمًال    املشروعاتية م��ا ع�� وجھ ا��صوص.
ا ا  َمشروعاتي� َ�شغيِلي� أو  ةَ  -�ان  َفَثمَّ أو غيٍب   َيْنَطوي ع�� ُغموٍض 

.“Risk”  

 

ا�َ�ْ��ِ  ع��  َينَطوي   الَغيَب 
“Opportunities”    وِء  والسُّ

“Threats”  ول�س . ُمجَتِمَعْ�ن
حيث   ُمنَفِرًدا،  وء  السُّ د  مجرَّ

َرر  ُع ُحصوِل الضَّ  .َتَوقُّ

ا ومباشًرا: �ل الُغموض والَغيب   ”Risk“ َمْ�َشأ الـ و�ناًء ع�� يقيِ�نا الواِقِ�ّ� �ذا من   نطرُح سؤاًال عام�
دات  وامل�ّدِ ا��اطر  ع��  واملناِفِع  ”Threats“ َيْنَطوون  الُفَرِص  ع��  أم   ”Opportunities“ وحسب، 

ِة  كذلك؟ ا��واب: بالتأكيد؛ أ��م َيْنَطوون ع�� ا��اِطِر والُفَرِص ُمجَتِمَعْ�ن. �ذا من الناحية العَ  ْقِليَّ
ر�َحة  .الصَّ

�يَحة؛ فإنَّ ِمّما ُ�سَتْ�َبُط من َقوِل َعّالِم الُغيوب عز وجل �� أمره لرسولھ   ِة ال�َّ ْقِليَّ أما من الناحية النَّ
�ن بالَقول - ص�� هللا عليھ وسلم -

َ
ُ َوَلوْ : “للعامل ا ِإالَّ َما َشاَء �َّ � َنْفًعا َوَال َضر� ْمِلُك ِلَنْف��ِ

َ
 ُكْنُت ُقْل َال أ

وءُ  ِ�َ� السُّ ْ�ُت ِمَن اْ�َ�ْ�ِ� َوَما َمسَّ
َ
ْعَلُم اْلَغْيَب َالْسَتْك�

َ
عراف: ”… أ

َ
. ُ�سَت�َبط منھ أنَّ الَغيَب َينَطوي ع��  188األ
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وءِ   ”Opportunities“ا�َ�ْ�ِ�   ُع  ”Threats“ والسُّ َتَوقُّ حيث  ُمنَفِرًدا،  وء  السُّ د  مجرَّ ول�س  ُمجَتِمَعْ�ن. 
َرر   .ُحصوِل الضَّ

ة ِة املُ�َ�ِميَّ َغِو�َّ ؛ فقد اختار شيُخ ُمَ��ِج�� الَعَرب، وُعضُو َمجَمِع اللغِة   ”Lexically“ومن الناِحَيِة اللُّ
ضمن   ”Risk“ لَ�ِلَمة  املَْوِرد” الش���، اختار مع�� “ُمجاَزَفة”“العر�ية أ. ُمن�� البَعلَب�ّي، صاحب قاموس  

ة � ِتِھ الَفذَّ ة، ومن َثمَّ إيراِد املعا�ي األخرى األقلَّ ُقرً�ا  من��يَّ الِليَّ ِل وأقَرِب املعا�ي الدَّ � اخِتياِر أَدّقِ وأوَّ
َغوّي �� اللَغَتْ�ن؛ العر�ية واإلنجل��ية، يرحمھ هللا  .ومع�ً� ِتباًعا. و�ذا من دقاِئِق ِفْقِ�ِھ اللُّ

ا   ِلي� أوَّ كمع�ً�  “ُمخاَطَرة”  مع��  اخِتياَر  أنَّ  ا��اِطر  إذ  و�و  أال  واِحد،  وُ�عٍد  ِشّقٍ  ع��  لھ  َ�ْ�ٌر  فيھ 
دات ا��قيقة ”Threats“ واملَ�ّدِ ِنصَف  ُل  ُيَمّثِ امل�نية  العلمية  الناحية  من  و�ذا  -Half“! وحسب. 

Truth”     أما اخِتياُره مع�� “ُمجاَزَفة” ففيھ َدالَلٌة ع�� ا��اطر والُفرص ُمجَتِمَعَت�ن. و�ذا االختيار، من
ُل ا��قيقَة �املةالن  .احية العلمية امل�نية، ُيمّثِ

ْقِل واللَغِة ال يبقى لنا إال أن ُ�َعرِّ   بـ  ”Risk“ َب مع�� إدارة الــ�عد �ذا البيان املوَجز واملَُ��َ�ن بالَعْقِل والنَّ
ا��اِطر “إدارة  ا��اَزفات”، ول�ست  إدارة    بأّيِ ” “إدارة  �� علم وم�نة وفّن  �ا  وأَقلُّ األحوال.  حاٍل من 

؛ فإ��ا “إدارُة ُمجاَزفات” ول�ست “إدارَة َمخاِطر”؛ بال أد�ى َشّكٍ أو َرْ�ب. ملاذا؟ ألنَّ  ”PM“املشُروعات  
ادس  ليِل املَ�ن املَعِر�ّ� إلدارة املشُروعات، اإلصداِر السبموجب دَ -املشروع   ”Risk“ �عر�َف وغايَة إداَرةِ 

ِة و/أو تأث�ِ�   - واألحَدث  َل من احِتماِليَّ ِة، وأن ُنَقّلِ ِة و/أو تأث�ِ� األحداِث اإليجاِبيَّ �ما: “أن َنز�َد من احِتماِليَّ
ِة، ِمن أجِل اسِتمثاِل ُحظوِظ َنجاِح املشروع” صفحة   لِبيَّ  395.األحداِث السَّ

�� وما  سائٌل:  و�سأُل  قائٌل  يقوُل  املضاَفة“ قد  -Added)  “القيَمة 
Value)  لو   املعا��ة   �ذه  من فيما  املش�لة  أو  اإلش�ال  وما  أصًال؟ 

“ُمجاَزفات”؟! أو  “َمخاِطر”  إدارة  اللغوّي    �انت  الفرق  ل�ذا  و�ل 
ُنجيُب: إنَّ َف�م مدير    اإلدارّي من أَثٍر إراِدّيٍ َعَم�ّ�ٍ؛ ح�� ُ�شاِ�َ� فيھ؟!

رِ�م ا��اِكم ع��  ، ومن ثم َتَصوُّ  ”PMT“املشروع وفر�ق إدارة املشروع
وَمقصوًرا   َم��وًرا  �ان  إن  الف�َم  �ذا  إنَّ  والَعَم�ّ�،  الَقو��  ُسلوِكِ�م 

الـ  َ�وِن  أثٌر    Risk ع��  لھ  فسي�وُن  وحسب،  دات  وُم�ّدِ َمخاِطر   ��
تحقيِق   ِ�ِ�َ�ِة  قراِرِ�م،  وَصواِب  ُحكِمِ�م،  َتواُزِن  عدم  ع��  سل��ٌّ 

ة  .أ�داِف املشروع من نواٍح ِعدَّ

 

َ�ْ�َر مدير املشروع وفر�قھ  
ف�م�م وتصور�م، و�التا��  
وُ�عِد   ِشّقِ  ع��  سلوك�م، 
يوِرُث  دات  وامل�ّدِ ا��اطر 
َة   وِقلَّ اإلراَدِة،   �� ًة  سلِبيَّ
وُمجاَنَبَة   ا�ُ�ْكم،   �� َتواُزٍن 

 .َصواٍب �� الَقرارات
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غي��“  Risk  فمثًال: إدارةُ  مة، أو  ” Change Resistance مقاوَمة التَّ �� إدارة مشروٍع تأ�ي�ّ�ٍ لطاِقِم منظَّ
ف��ما ال َيْنَطِو�ان   ”Risk“ عمليات و�جراءات أخرى، فإنَّ إدارة الـ  Automation  ”إدارة مشروِع “أْتَمَتِة 

دات وامل�ّدِ ا��اِطِر  واملنافع     ”Threats“ ع��  الفرص  ع��  و�نما  كذلك…  Opportunities وحسب، 
ْغراتوم��ا توظ واك�شاف نقاط   ،وَتْتميِم االحتياطات،  يف مقاومة التغي�� وما سي�تُج ع��ا �� َسّدِ الثُّ

ل بــ “ماذا عف �� عملنا املَُمثَّ لة بـ  ” (What) الضَّ  .(How)  ”َكْيف“ومقار�تھ اإلدار�ة ذا��ا املَُمثَّ

وك�م، ع�� ِشّقِ وُ�عِد ا��اطر  وعليھ؛ فإنَّ َ�ْ�َر مدير املشروع وفر�قھ ف�م�م وتصور�م، و�التا�� سل
َة َتواُزٍن �� ا�ُ�ْكم، وُمجاَنَبَة   ًة �� اإلراَدِة، وِقلَّ دات يوِرُث سلِبيَّ  …اإلدارةَصواب ��  الوامل�ّدِ

واآلِ�سات   دات  والسّيِ بالساَدِة  أ�يُب  ي  فإّ�ِ ِة؛  اإلداِر�َّ ِة  االجتماِعّيِ  �� مسؤوِليَّ َموِقِع  ومن  ا�ِ�تام،   ��
راسات العليا اإلدار�ة… إ��،   الّدِ العَرب املسَ�شار�ن م��م، وا�ُ�َ��اء، واملَدّرِ��ن، واملماِرس�ن، وُطّالب 
ِة   أ�يُب ��م جميًعا إ�� أْخِذ ُمعا�َ�ِتنا اإلدار�ة غ�� املسبوقة �ذه �� االعتبار؛ �� منا�� حيا��م الِعلِميَّ

ة طبيِقيَّ ِة التَّ ِة، والَعَمِليَّ  .اِملْ�ِنيَّ

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