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 أخالقيات العمل وصراع الكبار

 2016مارس  20 :في جريدة أخبار الخليجتاريخ النشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 –أو حتى جمعية أهلية حكومية أو خاصة كانت سواء  –في كل مؤسسة 
تمنع دخول أي عنصر جديد في وجد تكتالت وعصابات بشرية ومافيا ت

تلك المؤسسة، وخاصة األشخاص الذين يفكرون أو الذين ال يرغبون في 
وربما تقف حجر عثرة االنطواء تحت راية من رايات تلك العصابات، 

ولألسف لكل لبعض األشخاص الذين ينتمون لعصابة أو تكتل آخر، 
 ر المسؤولينعصابة أو فرقة رئيس، وهذا الرئيس عادة ما يكون من كبا

 .ومن كبار الشخصيات

بتجميع األفراد الذين يطبلون له بمرور الوقت يقوم هذا الرئيس 
في ويخدمونه وينقلون له الكالم الذي يدور في أروقة المؤسسة، و

النهاية يصبح هؤالء األفراد في حماية هذا المسؤول، لذلك ال يمكن 
برضا المسؤول األول،  لمسؤول آخر الولوج في هذا التكتل مهما حاول إال

واستبعاده  وال يمكن تحطيم هذا التكتل إال بإزالة أو إقالة المسؤول األول
، فإن تمت إقالته فإن هذا الكيان ينهار من منصبه أو المؤسسة نفسها

إلى المسؤول تلقائيًا لفترة ما، ولكن هذا التكتل يجد نفسه ينجذب 
ال ، ألن أفراد التكتالت الذاتي المصلحي البحتالجديد بواسطة الدفع 

 عمل إال بهذه الكيفية.ال ونيستطيع
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وبالتالي فإنه من يسبر غور تلك المؤسسات يجد أنها مقسمة إلى 
العديد من التكتالت والوالءات وذلك حسب عدد المسؤولين والكبار، 

وكل تكتل  فلكل كبير ومسؤول عصابة تحميه وبالتالي تحمي مصالحها،
وعصابة تحاول أال تتدخل في حمى العصابات األخرى، وتحافظ على 
المسافة التي بينها وبين اآلخرين حتى ال تتعارض المصالح فيتحول 
الصراع بين تلك التكتالت من حروب باردة إلى حروب ساخنة، وربما هذا 

 يؤدي إلى أمور ال تحمد عقباها.

، ولكنها تعاني التقسيم لذلك تظل المؤسسات هادئة في ظاهرها
الداخلي وصراع وحروب باردة بين الصغار بسبب تلك الكراهية التي 
يكنها الكبار لبعضهم البعض، والغريب أن هؤالء الكبار عندما يلتقون 

أو كراهية  امتعاضفي اجتماع أو لقاء فإنهم ال يظهرون إي خالف أو أي 
عتقد جازمًا أنه ال ، لذلك من يراهم في تلك المواقع يلبعضهم البعض

يمكن أن توجد أي خالفات بين هؤالء األفراد وأن األعمال بينهم تسير 
 وفق األنظمة والقوانين وعلى أفضل صورة.

ولألسف هذه الصراعات بين الكبار ال يمكن أن تظهر أبدًا، واألسف هنا 
ليس من أجل تفاقم الصراع بين هؤالء إال أن هذه الصراعات واألحقاد ال 

على السطح، إذ يحرص الكبار أن ال تتشوه صورهم أمام اآلخرين،  يظهر
 ولكنهم يستغلون صغار الموظفين لالنتقام وتأجيج الصراع.

مسؤول آخر )ب(، وكان  هفقد كان هناك مسؤول ولنسميه )أ(، وكان تحت
المسؤول )أ( ال يطيق المسؤول )ب(، ولكن بحكم القرارات والتنظيم 
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لك، وكانت األمور هادئة بينهما، فقد كان كل الهيكلي أصبح الوضع كذ
وتفاقم األمور على المسؤول مع مرور األيام لكن و ،منهما يحابي اآلخر

)ب( فما كان منه إال أن يفرغ غضبه وضيقه على الموظفين الذين يعملون 
تحت أمرته، فما كان من هؤالء الموظفين إال اللجوء إلى المسؤول )أ( ليس 

يسير األعمال، حيث وصل األمر من المسؤول )ب( أنه للشكاوى وإنما لت
 رفض يقوم بتسيير األعمال أو اللقاء مع الموظفين.

وعندما علم المسؤول )ب( بذلك لم يذهب إلى المسؤول )أ( ويتفاهم 
الموضوع، وإنما غضب بشدة وهدد الموظفين، ليس ذلك ي معه وينه

ية منهم، ويا ليت فحسب وإنما بدأ يتفنن في إزعاج الموظفين والسخر
وجد فالموضوع انتهى عند هذا الحد وإنما عندما بلغ األمر للمسؤول )أ( 

لالنتقام من المسؤول )ب( من خالل هؤالء الموظفين، أنها فرصة سانحة 
فكان يدعوهم بين الفينة واألخرى ويجتمع معهم ويناقشهم في كل 

هو )ب(، صغيرة وكبيرة في العمل وذلك من غير أن يدعو مسؤولهم و
ومن جانب آخر كان المسؤول )ب( ينتقم من هؤالء ويبعدهم ويزعجهم 
وما إلى ذلك، فوقع الموظفين في حيرة من أمرهم، فهناك خالف بين )أ( 

 و)ب( وهم بين شقي رحى وبين صراع الكبار فماذا يمكن أن يفعلوا ؟

 وتستمر الحكاية، ولألسف فإن )أ( يقول ليست لدي مشكلة مع )ب(، و)ب(
يقول ليست لدي مشكلة مع )أ(، والموظفين الذين يعيشون صراع الكبار 

 هم الضحية.
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وصورة أخرى، موظف جديد ال يعرف من المؤسسة إال أسمها وعملها، 
ينضم إلى قافلة الموظفين العاملين في تلك المؤسسة، وفي اليوم 
األول يطلبه المسؤول األكبر ليشرح له اإلجراءات وأساليب العمل 
والهيكل التنظيمي وكيفية إتمام الموضوعات واألعمال، وفي ختام 
المقابلة يقول له وبوضوح ال تتعامل مع )فالن( من المسؤولين ألنه 

 إنسان سيء لذلك يجب أن تحذر منه.

يقول هذا الموظف: خرجت من عند هذا المسؤول وأنا أنظر ذات اليمين 
ه حتى ال أرى المسؤول وذات اليسار حتى وصلت إلى مكتبي وانزويت في

تقع عيني في عينه، وذلك بسبب تحذير ال اآلخر أو أتحدث مع أو حتى 
 المسؤول األول.

يواصل ويقول: وبعد أسبوع تقريبًا دعاني المسؤول الثاني إلى مكتبه، 
خفت وارتعبت وبدأ العرق يتصبب من كل جسدي، ولكني مضطر 

عليه ودخلت وجلست على للذهاب، فذهبت وأنا أجر رجلي حتى استأذنت 
أتيه وأطلب منه شيء يتكلم ويعاتبني ألني لم  أالكرسي قابلته، وبد

، وفي ختام الجلسة حذرني وحتى لم ألقي عليه التحية في يومًا من األيام
من التعامل مع المسؤول األول ألنه سيء في أخالقياته وتعامالته، لذلك 

 فإن مكتبه هو مفتوح لي في أي وقت.

 موظف: اآلن ماذا يمكن أن أفعل وكيف يمكنني التعامل مع كليقول ال
 هما ؟من
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متدربة كانت معنا في دورة تدريبية  وصورة ثالثة ترويها موظفة
، تقول: كان لنا في (تنمية مهارات أمناء السر والسكرتارية)بعنوان 

المؤسسة مسؤوليّن متساويين الدرجة والمستوى، وكان مكتب أحدهما 
ول والثاني في الطابق الثاني، وبين هذين المسؤولين في الطابق األ

تنافس وصراع غريب ولكنه غير واضح للعيان، وذات يوم قام المسؤول 
األول بالدعوة الجتماع عامة لعدد من المسؤولين والعاملين في 
المؤسسة ومن ضمنهم المسؤول الثاني، وتم االستعداد لالجتماع 

نوا ينتظرون في قاعة االجتماعات وحضر الجميع، وجميع المعنيين كا
الموجودة في الطابق األول، عند ذلك ذهبت للمسؤول األول وقلت له أن 

وهم بانتظار حضورك، فقال: وهل  اتالجميع موجود في قاعة االجتماع
: ما زال في مكتبه وأكيد ت لهقل ؟ فالن )المسؤول الثاني( موجود وحضر

ينزل وعندما ينزل أبلغوني حتى ل: ال، اتصلوا به حتى اسوف يحضر، فق
 أحضر إلى قاعة االجتماعات.

تقول الموظفة: أتصلت بالمسؤول الثاني وأبلغته أن الجميع في انتظار 
قدومه حتى يبدأ االجتماع، فقال: هل فالن )المسؤول األول( موجود ؟ 
فقلت: ال ولكنه سوف يحضر عندما تحضر، فقال: لن أنزل من مكتبي قبل 

 ن إلى قاعة االجتماع وبعد ذلك ابلغوني حتى أحضر.أن يدخل فال

بين هذين المسؤوليّن، على ما هو عليه تقول الموظفة واستمر الحال 
، ووجدت نفسي وحيدة في حتى انقضى الوقت وتململ الجميع فغادروا

أحاول أن أرضي المجتمعين وأن أعتذر لهم بقدر ما  اتقاعة االجتماع
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لم يقام االجتماع، كل ذلك بسبب صراع انتهى كل شيء واستطيع ولكن 
 الكبار.

واألسماء الصور فيها وتختلف صورة أخرى، وحكاية رابعة وخامسة، 
ولكن تظل الحقيقة هي ومن بلد إلى آخر  من مؤسسة إلى أخرىوالوجوه 

 هي. 

 


