مق ّدمة
مفتوح�ا ،أنّه الباب
باب�ا
ق�د
ً
يظ�ن البع�ض م ّنا ،حي�ن يرى أمامه ً
ّ
مقتنعا بأنه و ّفر بذلك على
األنس�ب لعبوره ،فيس�ارع إلى المرور منه
ً
والتقصي .بينما ال يقتنع آخرون بهذا الباب
نفس�ه الكثير من الس�عي
ّ
يهمون بالبح�ث عن أبواب أخرى ليكتش�فوا
المفت�وح أمامه�م ،ب�ل ّ
ويقارن�وا ويفاضل�وا بينه�ا ،ولو وقع اختي�ار أحدهم على باب وجده
كل ما هو متاح أمامه لفتحه والمرور منه واثقًا
مغلقًا لما تر ّدد في بذل ّ
مقتنعا.
ً
عيني اكتشاف
قررت إصدار هذا الكتاب،
عندما
ُ
ُ
وضعت نصب ّ
وعمدت
األب�واب األخرى الخفية للكثير من الممارس�ات اإلدارية،
ُ
إلى ه ّز المس َّلمات التي نؤمن بها في حياتنا المهنية ،وذلك من خالل
طرح األسئلة ،ووضع االفتراضات ،وإلقاء الضوء على زوايا هجرها
كثيرون ،أو على األقل لم يتكلفوا عناء التفكير فيها.
يختل�ف ه�ذا الكت�اب الذي بين يديك  -عزي�زي القارئ  -عن
مجمل نتاجي السابق؛ فقد اخترت لك أكثر من مئة مقال كتبتها خالل
ضمن ُته عشرات المقاالت الحصرية التي
األشهر القليلة الماضية ،كما ّ
تناولت ممارس�ات اإلدارة بش�كل مختلف ،هاد ًفا إلى إثارة التفكير،
ْ
والتش�جيع على التس�اؤل والنقد ،أو أق ّله اإليحاء بطرق أخرى يمكن
السير فيها.
مطولة،
اعتدت في السابق عند كتابة المقاالت أن تكون ّ
معمق ًة ّ
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وأعرف
حرا طليقًا أعرض ما أريد من أفكارّ ،
فأمهد لهاّ ،
فأجد نفسي ًّ
أدعمها بالمصادر والمراجع ،وأُ ِ
سهب
بها ،وأق ّلبها يمي ًنا
ويسارا ،كما ِّ
ً
أما في هذا الكتاب فقمت بكتابة
في تقديم التوصيات والخالصاتّ .
بعض المقاالت القصيرة ،رغب ًة في التواصل مع القراء الذين يميلون
إل�ى االختصار والتلخيص ،واس�تخدمتها لعرض أف�كار مخالفة ،أو
مقاربات غريبة ،أو إسقاطات ِ
مله َمة ،وقد القت استحسانًا في نفسي
ول�دى اآلخري�ن ،فقادتني هذه الممارس�ة إل�ى المواظبة على الكتابة
يدي مئات المقاالت التي
المستمرة .وما إن
ُ
أفقت حتى وجدت بين ّ
شكّ لت الحقًا مضمون هذا الكتاب.

أختم مقدمتي القصيرة هذه ،وقد حرصت على أن تشبه ما بعدها،
بشكر جميع األصدقاء الذين ساهموا في إغناء محتوى الكتاب برأي ٍ
أو اقتراح ٍ أو نصيحة ،فقد كان لمساهماتهم أثر جميل وأريج عطر.
د .راسل قاسم
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