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 اسرتاتيجية احلصان امليت

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي 

Zkhunji@hotmail.com 

 

عندما يموت الحصان فإنه  أو حتى في حلبات سباق الخيول  في الحقول  
المهمة   المقتنيات  من  الحصان  هذا  كان  وإن  حتى  أو    للمزارعيدفن 

 ، فالحصان الميت ال نفع منه، فقد انتهى. الفارس

تدفن  ولكن ال  العربي،  الوطن  في  المؤسسات  من  الكثير  أن  وجدنا  نا 
الحصان الميت، وإنما تحاول بالعديد من األساليب أن تدفعه لإلنتاج مرة  

 ومن تلك األساليب:، اميتًإن كان أخرى وحتى و

لخبر موت الحصان وتخوين من سرب خبر  التكذيب الفوري والتام   .1
المغرضة تصريحاته  عن  للتراجع  وتهديده  الحصان  ،  موت 

في إجازة مؤقتة  فالحصان الميت يعيش أفضل مراحله عمره، فهو  
 حة واالستجمام يقضيها مع أهله وأقاربه. اللر

ا .2 تعطي  أنها  المؤسسة  تؤكد  بغض  وحتى  التامة  األولوية  لعمل 
في وسائل  ، فإنها تخرج بتصريح  التًا أو  الحصان ميكون  النظر عن  

الحصان يكون أفضل وأسرع  إن " اإلعالم التقليدية والحديثة يقول  
، المهم العمل يسير وفق األنظمة والشروط أيًا  وأرخص وهو ميت

 . "تما كان 
المؤسسة  مرة أخرى   .3 الحصان الميت أفضل بكثير أتشير  ن ركوب 

أقصد  من   أسف  المفكر،  فالحصان  الموظف  المشاكس،  الحصان 
زيادة سنوية وليست لديه  بلب  االميت ال يتذمر وال يفكر وال يط
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فمشاكله كثيرة وطلباته ال تنتهي،    المشاكسحقوق، أما الحصان  
   وصاحب رأي.   اوخاصة إن كان مفكرً

أقوى    ات المؤسسبعض  تقوم   .4 أن يكون  جديد، على  سوط  بشراء 
لميت يمكنه أن يقوم من  وأطول، فالمؤسسة تعتقد أن الحصان ا

القوي،   الجديد  بالسوط  ضربه  بمجرد  هو  مكانه  لديهم  فالسوط 
ت أن  يمكن  التي  األولى  واالنتعاش  للحياة    الحصاندفع  الوسيلة 

كان   وإن  الميت  حتى  في  والضرب  يقوم،  لن  لذلك  ميت،  حصان 
 حرام، كما يقال. 

ر الفارس الذي كان يقود الحصان،  تقوم بعض المؤسسات بتغيي .5
تعتقد  ف إدارة  أالمؤسسة  لن  مع    لحصانالفارس  متوافقة  غير 

فإنه   لذلك  المؤسسة،  وقوانين  يمكن  األنظمة  الفارس  تغير  عند 
 .وينتج للحصان الذي مات أن يقوم ويتحرك 

بالضرب   .6 وتهدده  الميت،  الحصان  تخاطب  المؤسسات  بعض 
العمل،   عن  اللعنات  والفصل  عليه  تنزل  وإنما  فحسب  ذلك  ليس 

وعائلته أوالده  حتى  وإنما  فقط  هو  حجرة  ليس  تقف  أن  ويمكن   ،
يُ وال  المستقبل،  في  أوالده  توظيف  طريق  في  في  عثرة  قبلون 

 وما إلى ذلك. والوظائف الكليات والجامعات 
ال .7 لتدرس حالبعض  لجان  ومشاكله،    ةمؤسسات تشكل  الحصان، 

واالستراتيجيات   التصورات  وتضع  العمل،  في  رغبته  وعدم 
العالمية، ويمكن أن تستعين بخبير أجنبي، أو ربما مؤسسة أجنبية  
إن   تقول  أن  ببساطة  يمكنها  محلية  مؤسسات  وجدت  وإن  حتى 

 وأنه ال أهمية لكل ما تقوم به المؤسسة. الحصان ميت 
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مؤسسات تشكل لجنة مكونة من الرؤساء والمدراء  جموعة من ال م .8
االقتصادية   اآلثار  لدراسة  للخارج  للسفر  الموظفين  وكبار 

للعمل،   الحصان  لرفض  والمالية  يطرحون  والسياسية  وربما 
والفنادق   المنتجعات  في  وهم  األسئلة  من  النجوم  العديد  ذات 

السبعة من أجل االستفادة من الحصان الميت وكيف يمكن إعادته  
من   المكوكية  رحالتهم  تستمر  وربما  ركوبه،  يمكن  وكيف  للعمل 
الرحلة عدة أشهر، ليس مهمًا كل تلك   آخر، وقد تستغرق  إلى  بلد 

تُ  التي  يقوم  صرفالمبالغ  أن  يجب  الميت  الحصان  أن  المهم   ،
 بعمله. 

إلعادة   .9 الميزانية  تلو  ميزانية  بطلب  تقوم  المؤسسات  بعض 
وربما   التدريب  يستحق  ألنه  وتدريبه  للعمل،  الميت  الحصان 

من   يتمكن  حتى  البالد  خارج  تدريبية  دورات  في  جمع  ابتعاثه 
 قدراته ومهاراته والعودة للعمل بأسهل الطرق واألساليب.

دراسة لمعرفة بما تفكر بعض المؤسسات من إعادة إجراء  ر .10
مدى إمكانية استبدال بعض الفرسان ببعض الفرسان األخف وزنًا،  
أو األقرب إلى الرئيس التنفيذي فمثل هؤالء األقارب أقدر على قيادة  

الميت وةالخيول  أقارب  ،  أو  أطفال  التنفيذي  للرئيس  يكن  لم  إن 
يل الطفل الصغير الذي لم يتخرج  للعمل كفرسان، فإنه يمكن تسج

ى الوظيفة حتى يتخرج من الجامعة، لماذا  لمن الروضة حتى اآلن ع
 العجلة ؟ 

األجانب يمكنهم   .11 البشرية  الموارد  استقطاب  وبعض مدراء 
الذي   بالدهم  من  وخاصة  األجانب  الموظفين  من  العديد  وجذب 
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على   للحصان،  والشراب  الغذاء  لتقديم  لتوظيفهم  منها  قدموا 
 حتى ال يموت الحصان الميت مرة أخرى من الجوع والعطش. ألقل ا
واستبداله   .12 المحلي  الفارس  تسريح  كذلك  واحد  بويمكن 

فاأو اجنبي،  بكثيرلفرسان  أفضل  المحليين،    ألجانب  الفرسان  من 
وأعمى   األطراف  مبتور  األجنبي  العامل  هذا  كان  إن  مهمًا  وليس 

 . العيون، المهم أن لديه وجهة نظر
حتى  .13 الجودة  معايير  خفض  إلى  تلجأ  قد  المؤسسات  بعض 

الميت،   الحصان  رغبات  مع  مع  تتوافق  يتنافس  أن  يمكنه  حتى 
الميتة   الخيول  تكون  أن  المعقول  غير  فمن  الميتة،  الخيول  بقية 
الحصان   من  وعمالً  أداءً  أفضل  األخرى  المؤسسات  في  الموجودة 

 الميت الموجود لدينا في المؤسسة. 
إعادة .14 و  تصنيف  يمكن  التنظيمية  درجات  الهياكل 

أقسام وإدارات جديدة من أجل أن تشمل  المستشارين وربما فتح  
الحصان الميت، وخاصة إن كان هذا الحصان الميت قريب للرئيس  
التنفيذي، فكل الوظائف المغلقة يمكنها أن تفتح له، حتى وإن كان  

 .اميتً
  بصورة جيدةويمكن ربط الخيول الميتة مع بعضها البعض   .15

ورفع قدرتها اإلنتاجية تحت شعار  ، وذلك لزيادة سرعتها  ومحكمة
 )من أجل زيادة الفعالية واإلنتاج(. 

المؤسسات   .16 بعض  المؤسسات    باالستعانةتقوم  ببعض 
المؤسسات   تلك  تقوم  حتى  ببعض  األجنبية  باالتصال 

لعل الميت  للحصان  بندول  لتوفير  الطبية  يقوم من    ه المؤسسات 
 موته. 
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بالمؤسسات   باالستعانة  –كذلك    –بعض المؤسسات    تقوم .17
والنساء  األجنبية   الرجال  من  ممكن  عدد  أكبر  بحشد  تقوم  حتى 

كل هؤالء البشر  خرج  ي واألطفال حتى تهتف باسم الحصان الميت، و
كبيرة تهتف باسم الحصان الميت،  مسيرات منظمة وفي حشود و

باسم الحصان  ح  دتص  همحناجروكل هؤالء البشر يحملون الفتات و
 الميت. 

ووسائل   .18 الصحف  في  تنشر  أن  تحاول  المؤسسات  بعض 
اليوم يفتتح    –تقريبًا    – اإلعالم   كل يوم إنجازات الحصان الميت، 

المنشأة الفالنية، وغدًا يجالس الفئة الفالنية، وباألمس ذهب إلى  
المكان الفالني للزيارة ويستمر يزور ويزور ويذهب ويفتتح، وهو  

  اإلعالميين والمؤثرين لمؤسسة باالستعانة ببعض  تقوم اميت، و
الميت  الحصان  بإنجازات  جهدً  لإلشادة  يتوان  ال  خدمة    ا الذي  في 

الوطن والمواطنين، ويستمر التطبيل حتى على أبسط األمور ويتم  
 ر كلها تمام. و األم  تضخيمها حتى يعتقد الناس أن 

الخبراء  يمكن أن تقوم بعض المؤسسات باالستعانة ببعض   .19
المخ بهدف  تصاألجانب  النسائية،  والصالونات  التجميل  في  ين 

األصلي   الجمال  على  والجمال  التجميل  مسحات  بعض  إضفاء 
 بأجمل صورة. للحصان الميت، وذلك حتى يظهر في وسائل اإلعالم  

المؤسسات   .20 بعض  عليها  تقوم  يطلق  لجنة  بتشكيل 
ابتكار   بهدف  الجودة،  عالية  تركيز  امجموعة  لمثلى  الطرق 

لالستخدامات المربحة للخيول الميتة، ربما وجدوا أنه يمكن التبرع  
لبعض   الميت  الحصان  بجثة  التبرع  يمكن  حتى  أو  باألعضاء 



6 
 

أجل   من  الخيرية  واإلعالن  الجمعيات  الدعاية  من  االستفادة 
 .م وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسة أمام وسائل اإلعال

بتشكيل   .21 المؤسسات  بعض  تقوم  أن  لزيادة  يمكن  لجنة 
المخصصات المالية وتقديم المنح والهبات للحصان الميت، وربما  
التنفيذي،   للرئيس  قريب  الميت  الحصان  كان  إن  وخاصة  أهله، 
جدران   على  وتوزع  صوره  وتطبع  التنفيذي،  الرئيس  فيكرم 

و والخارج،  الداخل  من  هالمؤسسة  الفائضة    و يأخذ  المالية  المنح 
بنفسه   هو  ليقدمها  الميت،  للحصان  تمنح  أن  المفروض  من  التي 

، وكل ذلك  للحصان الميت وذلك تكرمًا منه للحصان الميت وأهله
أ لخدمة  ج من  وأهله  وتحفيزه  الميت  الحصان  أداء  تطوير  ل 

 . المؤسسة
تقوم بعض المؤسسات الكبيرة جدًا ذات الموارد المالية التي  .22

تن بتال  عمل  ضب  فريق  متخصص  شكيل  مختص    ةليم ع ولجان 
ثم تحول  كلها،  ن السابقة  االلجالتي تمخضت عنها  نتائج  اللدراسة  

بهدف   هذا  كل  ثالثة،  ولجان  أخرى،  لجان  إلى  النتائج  تقديم  تلك 
الميت، ربما    نعاش الحصان إل عملية وعلمية ومنهجية  مقترحات  

 ية اإلنتاجية.يساهم بصورة فعلية في العمليقوم من غفلته و
المؤسسات   .23 بعض  تقوم  أن  بعض  يمكن  من  باالستفادة 

الداخلي   األمن  حراس  بتوظيف  تقوم  التي  األجنبية  المؤسسات 
لحراسة الحصان الميت، وذلك حتى ال تقترب منه األيدي العابثة أو  

 الناس المتطفلة. 

للمؤسسة   .24 واألجنبية  المحلية  المؤسسات  بعض  تتقدم 
في نشر التوعية ووضع البرامج اإلعالمية لتوضيح  األصلية بعروض  
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من   القصوى  االستفادة  يمكن  وإنما  النهاية  ليس  الموت  أن 
لضائقة  الحصان الميت وحتى إن كان ميتًا، إال أن المؤسسة ونظرًا ل

في  واالقتصادية  المالية   عليها  تمر  لموت  التي  نظرًا  الفترة  هذه 
المح المؤسسة  طلب  تهمل  فإنها  للمؤسسة  لالحصان  وتلجأ  ية 

 حتى تستفيد من خبراتها التي تتجاوز السحاب.  األجنبية
للحصان  ربما تقوم بعض المؤسسات وذلك إنصافًا وتبجيالً   .25

التي   الترقية  له  تقدم  بأن  على  يستحقهاالميت  تقدمه  وربما   ،
إال أنه هو األفضل    أفضل منه،  أداؤهمكان  الذين    زمالئهالكثير من  

وخاصة إن كان قريب من بعض السادة التنفيذيين في المؤسسة،  
الترقية  و أن تقدم تلك  المادي فال بأس  الترقية والحافز  إن رفض 

 ألحد التنفيذيين ألنه أيضًا يستحق وربما أكثر من الحصان الميت. 

يُ أن  الممكن  من  فيها،  كان  مات  التي  اللحظة  في  الميت  الحصان  دفن 
بعض المؤسسات في الوطن العربي إال أن تحاول أن تستفيد  ولكن تأبى 

من بقايا الجثة، واألمثلة على ذلك كثيرة، فالمعامالت واإلجراءات تبقى  
الشقاء من  الناس  صرخ  لو  حتى  هي،  ميت   هي  وحصان  القضايا  ،  تبقى 

ربي مجرد حصان ميت نحاول أن ننفخ فيه  التي يعاني منها اإلنسان الع
ربما يمكنه أن يقوم وأن يعيش وأن يقنع الناس أنه حي، فاألمن الغذائي  

ميت وحصان  ميت البطالة  ،  األجنبية  حصان  والعمالة  ميت،  ،  حصان 
م  إةستمروالمسرحية  تتوقف  ولماذا  يتوقف  ن  ،  وكذلك  ؟  المخرج  لم 

 الحصان الميت. يش مع  يمكنهم التعاستمرون لمجرد أنه  مالممثلين 

     ؟ نا العربيكم حصان ميت في وطنترى 

    

 


