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“على الرغم من أن الوضع الجديد لم يتضح بعد، 
ينبغي لنا البدء في الت�كيف معه”.

 في حني أن آثار أزمة فريوس “كوفيد-19” 
)COVID-19( وتداعياتها يكتنفها الغموض، إال أنه 

وكما يتضح من المقولة السابقة، ينبغي للقادة في 
مجال الت�كنولوجيا البدء في التفكري في كيفية تجاوز 

الموجة األولى من إدارة األزمة.

لم ت�تضح معالم هذه األزمة اإلنسانية بعد بشكل 
كامل؛ حيث إن فرض الحجر الصحي واإلغالق الكامل 

والصور المروعة للمستشفيات المكتظة بالمرضى، 
جميعها تؤكد على اآلثار المدمرة لهذا الوباء. كما أن 
الوضع االقتصادي للعديد من الدول أصبح حرجًا. وكما 

أوضحنا مؤخرًا، ُيعد فريوس “كوفيد19-” أزمة تستلزم 
من الشركات التعامل مع مشكالت ت�تعلق باألرواح 

وُسبل كسب الرزق. لذا ينبغي للرؤساء التنفيذي�ني 
للمعلومات االضطالع بدور هام ألن ت�أثري التباعد 

االجتماعي واإلغالق الكامل على االقتصادات يتطلب 
أن تعمل الت�كنولوجيا ليس فقط على الحفاظ على 

األعمال التجارية ولكن أيضًا على قيادتها.

ال يزال يجب على الرئيس التنفيذي للمعلومات 
س طري�ق الخروج  الرتكيز على اتخاذ تدابري طارئة وتلمُّ

بسالم من الموجة األولى من هذه األزمة. إال أن 
اآلثار االقتصادية ت�تطلب من الرؤساء التنفيذي�ني 
للمعلومات البدء في التفكري بطريقة استباقية 

وجعل مؤسساتهم وأعمالهم في موضع يمّكنها 
من اجتياز فرتة الركود تلك.

يعمل الرئيس التنفيذي للمعلومات بالفعل على 
تحقيق التوازن بني األولويات المهمة التي تلوح في 

األفق. وفي هذا السياق سلطت استطالعات الرأي، 
التي أجريناها أثناء عقد ندوتني عرب اإلنرتنت مع أكرث 
من 150 من القادة في مجال ت�كنولوجيا المعلومات، 

الضوء على أهم شواغلهم وهي: إي�جاد أدوات 
للتعاون ووضع قواعد تشغيلية للعمل من المنزل 

ت�تناسب مع الوضع الحالي؛ وهي أولوية على المدى 
القريب، وزيادة الضغوط المالية؛ وهو اعتبار متوسط 

وطوي�ل األجل )الشكل التوضيحي رقم 1(.

بالنظر إلى المستقبل القاتم لالقتصاد، قد يميل 
الرؤساء التنفيذيون للمعلومات إلى اتباع أسلوب 

“القطع والحرق” المستخدم في الزراعة )وفيه ُتقَطع 

الشكل التوضيحي رقم 1
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من أكبر الشواغل لدى الرؤساء التنفيذيين للمعلومات: زيادة الطلب على إيجاد أدوات للتعاون ووضع قواعد تشغيلية 
وزيادة الضغط على الوضع المالي للشركة

أكرب الشواغل المتصلة بالتكنولوجيا لدى المؤسسات1، %

1 سؤال: أي من هذه الشواغل ُتعد من الشواغل الرئيسية لديك ولدى مؤسستك؟ النسبة المئوية لـ 161 من المشاركني الذين حضروا ندوتني عرب اإلنرتنت 

.(McKinsey) "عقدتهما شركة "ماكنزي

المصدر: ندوة عرب اإلنرتنت عقدتها شركة "ماكنزي" في 20 و26 مارس/آذار عام 2020، بعنوان "الدور الحاسم للرئيس التنفيذي للمعلومات: القيادة أثناء 
.(The CIO moment: Leadership through the first wave of the coronavirus crisis) "الموجة األولى من أزمة فريوس كورونا

زيادة الطلب على 
أدوات العمل التعاوني 
والتوجيهات والتدريب 
ووضع قواعد تشغيلية

زيادة التهديدات 
على األمن 
السيرباني

زيادة الضغط على 
البنية التحتية

زيادة الضغط على 
الوضع المالي للشركة

نماذج أعمال جديدة 
قائمة على التقنيات

إعادة االستâثمار في 
مجاالت بالغة األهمية

زيادة آنية في 
حركة المرور على 

اإلنرتنت
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النباتات وُتحرق إلعداد األراضي الزراعية( باعتبارها 
محاولة لدعم ت�كنولوجيا المعلومات بالشركة. ولكن 

سيكون من الخطأ فعل ذلك. ففي حني أن احتواء 
الت�كاليف يجب أن يكون عنصرًا أساسيًا في الموجة 

الثانية من االستجابة لألزمة، إال أن الرؤساء التنفيذي�ني 
للمعلومات لديهم فرصة لإلسراع في إعداد الربامج 

والرتكيز على األولويات التي يمكن أن تساعد في 
تهيئة األعمال للنجاح عندما تنتهي فرتة الركود.

مع بدء الرؤساء التنفيذي�ني للمعلومات في تحوي�ل 
تركيزهم إلى الموجة الثانية من األزمة، ينبغي لهم 

الرتكيز على ثالثة أبعاد )الشكل التوضيحي رقم 2(: 

تعزي�ز التدابري الطارئة.	 

خفــض الت�كاليــف وإعادة توزيــع القوى العاملة 	 
أثناء األزمة.

الرتكيز على جوانب جديدة.	 

وهذه الخطوات ست�تطلب إعادة ترتيب األولويات 
ضمن محفظة المشاريع.

تعزيز التدابير الطارئة 
نتوقع أن تستمر التدابري الطارئة التي اُتخذت 

باعتبارها استجابة لإلغالق الكامل الناتج عن انتشار 

فريوس “كوفيد-19” طالما استمرت األزمة. لذا ينبغي 
للرؤساء التنفيذي�ني إعطاء األولوية ألربعة جوانب 

على هذا الصعيد.

تعزي�ز القدرات ذات الصلة بالعمل عن ُبعد
توجهــت الشــركات بســرعة كبرية صــوب دعم نظام 

العمــل عــن ُبعــد. واآلن مــن المهم إعــادة النظر 
فــي تلــك التدابــري الطارئــة لفهــم ما يجــب تحديثه أو 
تغيــ�ريه أو اســتبداله للتعامــل مــع المشــكالت التــي ال 

تــزال تضــر باإلنتاجية.

أواًل، يجــب على المؤسســات مراجعــة إجراءاتها الخاصة 
باختيــار المورديــن في ضــوء البدائل المتوفرة في 

الســوق، وزيادة ســعة الشــبكة، وتنفيذ عمليات دعم 
قابلة للتوّســع، وتشــديد الضوابط التي يمكن أن 

تســاعد على ت�أمني وتعميم حلول مؤقتة ت�تناســب 
مــع الوضع الجديد.

ثانيًا، سيتعني على الرؤساء التنفيذي�ني للمعلومات 
تلبية احتياجات مجموعات خاصة من المستخدمني 

مثل مراكز االتصاالت ومستخدمي الُنظم الحرجة 
والموظفني الذين يؤدون مهام مالية، لضمان 

تمكنهم من االستمرار في العمل بكفاءة عن ُبعد. 
بالنسبة إلى مراكز االتصاالت، قد يعني ذلك على 

سبيل المثال تغي�ري مسار المكالمات بتوجيهها إلى 
فري�ق فرعي متخصص في األمور المتعلقة بفريوس 

“كوفيد-19” بهدف التعامل مع التغريات في طبيعة 

الشكل التوضيحي رقم 2

سيحتاج الرؤساء التنفيذيون للمعلومات يف المرحلة التالية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على صعيد 3 أبعاد

9 إجراءات الجتياز األزمة

تعزي
ز التدابري 
الطارئة

الرتكيز على 
جوانب جديدة

خفض الت
كاليف 
وإعادة توزيع القوى 

العاملة أثناء األزمة

أ. تعزي�ز القدرات ذات الصلة بالعمل عن ُبعد
ب. تحسني األمن السيرباني

ج. ت�كي�يف طرق العمل لتناسب فرق العمل المرنة
د. االستعداد لالنهيار المحتمل في أجزاء من المنظومة البيئية 

المت�كاملة للموردين

ه. مواجهة الضغوط الملحة على ت�كاليف ت�كنولوجيا المعلومات
و. إعادة توزيع القوى العاملة في قسم ت�كنولوجيا المعلومات 

بطريقة مبت�كرة

ز. تحسني القنوات اإللكرتونية
ح. إتاحة طرق تفاعل وخدمات جديدة للعمالء

ط. ترتيب 
األولويات 

داخل 
محفظة 

المشاريع
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األسئلة الواردة من العمالء. وقد يحتاج مستخدمو 
الُنظم الحرجة إلى توفري نظام للدعم االحتياطي 
ضمن تجهيزات العمل عن ُبعد. على سبيل المثال، 

ُيمكن إلحدى شركات الطاقة اآلن إدارة مقصورة 
تداول كاملة للعاملني في السوق المالية من منازل 

الموظفني على الرغم من محدودية فرص الحصول 
على المعلومات والبطء في دعم القرارات.

وأخريًا، َثُبت بالفعل أن االنقطاعات في سلســلة توريد 
األجهــزة تمثــل تحديــًا كبريًا ألن فرتات االرتفاع الحاد في 

الطلــب على أجهزة ومعــدات ت�كنولوجيا المعلومات 
على المدى القصري ت�تســبب في انهيار الخدمات 

اللوجســتية الدولية. وبذلك يمكن، إن لم يكن من 
الضــروري، ترتيــب الطلبات وفقًا ألهميتها، بإعطاء 
األولوية للمســتخدمني المهمني في “المســتوى 

صفــر” مثــل التجــار في البنوك أو أعضاء مجالس 
اإلدارة، وتقليــل الخدمــات، وتحديد أي منهم يمكن 
نقله إلى الســحابة اإللكرتونية، واســتخدام قنوات 

ومناطق شــراء بديلة.

تحسني األمن السيرباني
بوجه عام، ُتعد الهندسة االجتماعية وعدم كفاية 

التدابري األمنية الالزمة للعمل عن ُبعد، الخطري�ن 
الرئيسي�ني اللذين يهددان األمن السيرباني 
وتواجههما المؤسسات خالل هذه األزمة.

شهدنا في األسابيع األخرية زيادة في الهجمات 
السيربانية التي تركز على موضوعات الهندسة 

االجتماعية المتعلقة بفريوس “كوفيد-19”، والتي 
استغلت حالة االرتباك الحالية وقللت من فاعلية 

“جدار الحماية البشري” )على سبيل المثال، من خالل 
التحقق من الشكوك المتعلقة بالزمالء الجالسني 

بالجوار(. لذا ينبغي للرؤساء التنفيذي�ني للمعلومات، 
بالتعاون مع الرؤساء التنفيذي�ني ألمن المعلومات، 

تعزي�ز بروتوكوالت األمن السيرباني للتعامل مع 

حاالت اخرتاق بيانات االعتماد والتصديق الخاصة 
بالمستخدمني والبيانات بشكل عام، وسرقة الملكية 

الفكرية والتزوي�ر، وغريها من الجرائم.

للتصدي لهذه المشكالت، يتعني على القادة في 
مجال الت�كنولوجيا االستمرار في الرتكيز على 

المبادرات القائمة على األفراد والتي تزيد الوعي 
بالمخاطر. قد ت�تضمن تلك المبادرات وضع رسائل على 

أقفال الشاشات أو النوافذ المنبثقة وإنشاء قنوات 
اتصال ذات اتجاهني لفري�ق األمن ت�تسم بأنها آمنة 

ومخصصة وسريعة وفعالة. ولدعم هذه الحلول 
تحتاج المؤسسات إلى تعزي�ز العمليات الرئيسية 

مثل تعزي�ز قدرات ت�كنولوجيا المعلومات لمساعدة 
الموظفني على ت�ثبيت األدوات األمنية وتنصيبها، 
باإلضافة إلى تطبيق التقنيات األمنية على نطاق 

واسع مثل المصادقة متعددة العوامل وآليات 
المراقبة التي ت�تيح الوصول عن ُبعد للتطبيقات 

الداخلية )مثل الواجهات البينية للصراف(.

اعتماد أفضل الممارسات الجديدة المتعلقة بطرق 
العمل المرنة

ُتعد مواقع العمل المشرتكة من العوامل الهامة 
التي تجعل طرق العمل المرنة مثمرة. ومن الواضح 
أن العمل عن ُبعد يفرض تحديات حقيقية مثل زعزعة 

المواءمة المتواصلة بني أعضاء الفري�ق وتقي�يد 
التفاعالت وتعقيد إقامة االحتفاالت التي تساعد على 

العمل بمرونة، وجميعها أشياء تهدد اإلنتاجية. كما 
أن بيئات العمل عن ُبعد ُتفاقم أي انعدام سابق في 

وضوح األدوار والمسؤوليات واألهداف.

ورغم ذلك نجحت بعض الشركات في نقل وحداتها 
الرقمية بسالسة للعمل عن ُبعد حيثما يشعر أعضاء 

الفري�ق أنهم يعملون على نحو أكرث إنتاجية من 
ذي قبل. على سبيل المثال، إحدى الشركات التقنية 

غرست ثقافة مرت�كزة على النتائج، ما حّفز الِفرق على 

يتعين على القادة يف مجال التكنولوجيا االستمرار يف 
التركيز على المبادرات القائمة على األفراد والتي تزيد 

الوعي بالمخاطر.
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االضطالع بأعمالهم خارج مواعيد العمل االعتيادية. 
لهم مسؤولية إنجاز أعمالهم في  مع استمرار تحمُّ

اجتماعات المراجعة األسبوعية.

عندما نظرنا بمزيد من التمعن في الشركات التي 
تجاوزت حدود نقل الموظفني للعمل من المنزل 
أثناء الموجة األولى من األزمة، وجدنا 4 عوامل 

تميزها: فهذه الشركات غريت هيكل الِفرق لت�كوي�ن 
فرق رشيقة أصغر حجمًا مكونة من 5 أفراد تقري�بًا، 

وعززت عملية تحديد التوجهات من خالل القيادة، 
ضة،  وشددت على العناصر الثقافية والقرارات المفوَّ

مع مساءلة واضحة ألعضاء الفري�ق، ووسعت نطاق 
استخدام الت�كنولوجيا لتعزي�ز التعاون الفعال.

االستعداد لالنهيار المحتمل في أجزاء من المنظومة 
البيئية المت�كاملة للموردين

قد يتوقف موردو تعهيد خدمات ت�كنولوجيا 
المعلومات ونقلها إلى الخارج، وكذلك مراكز الخدمة 
المشرتكة، عن العمل في بعض األحيان. للتصدي لهذا 

الخطر، ُينصح الرؤساء التنفيذيون للمعلومات بشدة 
بأن يحرصوا على شفافية المهام واألنشطة التابعة 
للموردين وحاالتهم الفردية فيما يتعلق بموقعهم 

والخيارات البديلة المتاحة أمامهم. وال ينبغي بذل 
جهود للحد من هذا الخطر على صعيد الموردين 
الحالي�ني فقط ولكن على صعيد المصادر البديلة 

في مختلف المناطق أيضًا. فقد وجد استطالع الرأي 
الذي أجرته شركة “ماكنزي” أن بعض مراكز القدرات 

العالمية التي وضعت بالفعل تدابري للتخفيف من آثار 
األزمة أفادت بأنه يمكن الحفاظ على طاقة إنتاجية 
كاملة )أكرث من %80( لمدة 40 يومًا في المتوسط 

خالل فرتة األزمة.

خفض التكاليف وإعادة توزيع القوى العاملة أثناء 
األزمة

أثناء األزمة يجب على الرؤساء التنفيذي�ني للمعلومات 
مواجهة الضغوط الملحة على ت�كاليف ت�كنولوجيا 

المعلومات وإعادة توزيع القوى العاملة في قسم 
ت�كنولوجيا المعلومات بطريقة مبت�كرة.

مواجهة الضغوط الملحة على ت�كاليف ت�كنولوجيا 
المعلومات

مع هبوط اإليرادات وهوامش األرباح للعديد من 
األعمال التجارية خالل األزمة، ستزداد ضغوط الت�كاليف 

المفروضة على قسم ت�كنولوجيا المعلومات. كما أن 
القرارات الطارئة التي اتُّخذت إلدارة االستجابة األولية 

لألزمة ربما رفعت الت�كاليف بسبب كل من النفقات 
التشغيلية والرأسمالية. وبذلك سُيطلب من أقسام 
الت�كنولوجيا وت�كنولوجيا المعلومات البحث عن حلول 
قصرية األجل لخفض الت�كاليف للتخفيف من تلك اآلثار. 
ولهذا ينبغي للرئيس التنفيذي للمعلومات مراعاة 

بعض المبادئ التوجيهية كالتالي:

خفض ت�كاليف ت�كنولوجيا المعلومات بشكل صارم 	 
ليس فقط لتحري�ر رأس المال ولكن أيضًا لالست�ثمار 

في تنمية القدرات للت�أقلم مع “الوضع الجديد” 
)الذي ينطوي على قدر أكرب من العمل عن ُبعد 
والتفاعل عرب اإلنرتنت واألتمتة(. وقد وجدنا أنه 
يمكن عادة خفض ت�كاليف ت�كنولوجيا المعلومات 

بنسبة تصل إلى %30 بشكل سريع.

معالجة الضغوط المفروضة على الت�كاليف 	 
بمرونة تامة وبشكل سريع قبل التوجه إلى خفض 

العمالة الذي قد يؤثر على مستقبل العمل. 
وهذا يعني من الناحية العملية ت�أجيل المشاريع 

واالست�ثمارات غري الضرورية التي يمكن عكس 
مسارها، قبل النظر في إجراء تغي�ريات دائمة 

ُيحتمل أن تضر باألعمال.

ت�كوي�ن فري�ق عمل بشكل سريع مهمته تحديد خط 	 
األساس واإلمكانات الكاملة لتدابري خفض الت�كاليف 
التي يمكن تعميمها بما يتماشى مع تطور وضع 

األعمال. باإلضافة إلى تحديد العتبات التي تؤثر 
عندها تدابري خفض الت�كاليف على عمليات تسي�ري 

األعمال واالتفاق عليها مع أصحاب المصلحة.

إعادة توزيع القوى العاملة في قسم ت�كنولوجيا 
المعلومات بطريقة مبت�كرة

أحدثت التغريات المزعزعة في سلوكيات العمالء 
واالستجابة لحاالت الطوارئ تحوالت في أعباء 

العمل داخل المؤسسات. فقد تقلَّص عدد العمليات 
الميدانية بشكل كبري، كما أن الجهود المبذولة إلجراء 

تحوالت على الربمجيات توقفت مؤقتًا، ولكن في 
الوقت نفسه ال يزال يتعني ت�كثيف الجهود بشكل 
سريع في مراكز االتصاالت والقنوات اإللكرتونية 

لتلبية الطلب. ولهذا يجب أن يسرتشد الرؤساء 
التنفيذيون للمعلومات بهذا الواقع عندما يعيدون 

توزيع موظفيهم، بما في ذلك إعادة تقي�يم دور 
الشركاء الخارجي�ني. ويمكنهم أيضًا توفري بدالء للزمالء 
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األكرث تضررًا من األزمة )كهؤالء الذين يجب عليهم 
االعتناء بأطفال صغار أو أفراد مصابني من العائلة( 

وشغل األدوار الوظيفية الشاغرة بعاملني من خارج 
الشركة تضرروا من األزمة.

رأينا في األسابيع الماضية الكثري من األمثلة 
الملهمة للغاية لشركات طوعت إمكاناتها لمساعدة 

المجتمع على مواجهة األزمة. فقد عقدت شركات 
تقنية شراكة مع منظمة الصحة العالمية لحشد 

المواهب التقنية بغية العمل على مشاريع تساعد 
على مواجهة التحديات الناجمة عن فريوس 

“كوفيد-19”. ومن األمثلة الحديثة على ذلك شركة 
“إس أيه بي” )SAP( التي شّكلت فريقًا من 40 مطور 
برمجيات وصممت تطبيق ويب لحاالت الطوارئ في 

غضون 24 ساعة فقط لمساعدة وزارة الخارجية 
األلمانية على إدارة عملية إعادة المواطنني من 

الخارج بعد أن أصبح النظام القديم مثقاًل بالضغوط.

نؤمن أن هذا النوع من عمليات إعادة التوزيع 
المدروسة والمبت�كرة ستساعد المؤسسات على 

مواجهة األزمة وتعزي�ز روح التعاون والشعور 
بالهدف لدى الموظفني وإبقائهم مرتبطني 

بالمؤسسة أثناء فرتة العمل عن ُبعد.

التركيز على جوانب جديدة
يجب على الرؤساء التنفيذي�ني للمعلومات في 

المستقبل تحسني القنوات اإللكرتونية لمؤسساتهم 
وإتاحة طرق تفاعل وخدمات جديدة لعمالئهم.

تحسني القنوات اإللكرتونية
نظرًا إلى أن الظروف أجربت األشخاص على العمل من 
المنزل وتقليل زياراتهم إلى متاجر التجزئة التقليدية، 

تشهد قنوات المبيعات والخدمات عرب اإلنرتنت 
زيادة هائلة في حركة المرور على اإلنرتنت؛ ففي 

الصني على سبيل المثال الحظنا مؤخرًا زيادة من 
200 إلى %300. وربما في األجل المتوسط سريتفع 
خط أساس حركة المرور الخاص بسلوك الناس على 

اإلنرتنت نتيجة لذلك. وبالتالي يجب على المؤسسات 
في الوقت الراهن اتخاذ إجراءات لتحسني قنواتها 

اإللكرتونية الحالية وتعزي�زها لتحسني تعامالت العمالء 
واالحتفاظ بهم.

ُتعد إدارة الزيادة في حركة المرور على اإلنرتنت من 
أكرث األمور أهمية للقنوات اإللكرتونية. وقد ت�تضمن 

التدابري األقل حدة على المدى القصري زيادة سعة 
األجهزة، أو تقليل األحمال أو إعادة توزيعها )من خالل 

تفعيل العروض الرتوي�جية في غري أوقات الذروة، 
على سبيل المثال(، أو التحسني الفني )مثاًل، من خالل 

تحسني مستوى التخزي�ن المؤقت أفقيًا(، أو إعادة 
توجيه حركة المرور على اإلنرتنت نحو حلول سحابية 

قابلة للتوسع.

إتاحة طرق تفاعل وخدمات جديدة للعمالء
اســتجابت بعض الشــركات بشــكل سريع لسلوك العمالء 

الرقمي الجديد من خالل إنشــاء منتجات جديدة، مثل 
ت�أجيــل الرهــن العقاري والت�أمني المرتبط باألزمة، أو 

تحويــ�ل تعامــالت العمالء إلى القنوات اإللكرتونية. 
على ســبيل المثال، بدأت إحدى الحكومات في أوروبا 
الغرب�ية في “الرقمنة الســريعة” لمطالبات التعويض 

المقدمــة مــن المتضرريــ�ن من الحجر الصحي للتعامل 
مــع زيــادة حجمهــا ألكرث من 100 ضعف. أحيانًا ُتبَذل 

تلــك الجهــود بهدف تخفيف العبء الواقع على 
مراكــز االتصــاالت، ولكنها في غالب األحيان ت�تيح 

فرصًا حقيقية جديدة أمام األعمال. على ســبيل 
المثال، للتواصل مع المســتهلكني، وفر تجار التجزئة 

في الصني بشــكل متزايد ســمات )ثيمات( للمنتجات 
المنزلية إلرضاء أذواق المســتهلكني من خالل برنامج 

.)WeChat( ”وي تشات“

يجب على أقسام ت�كنولوجيا المعلومات أن تبادر 
وتستعد لتقديم المزيد من هذه األنواع من الخدمات 

والمنتجات والقنوات الرقمية. فالسبيل إلى الوصول 
إلى العمالء هو إنشاء واجهات وصول مناسبة بني 

الُنظم الداخلية لت�كنولوجيا المعلومات والمنصات 
االجتماعية الخارجية، واإلسراع في إدماج موردين 

وموزعني جدد.

ترتيب األولويات داخل محفظة المشاريع
بالنظر إلى الضغوط الهائلة التي يواجهها الرؤساء 

التنفيذيون للمعلومات، يجب إخضاع محفظة المشاريع 
بأكملها للتدقيق لقياس األثر الملموس الذي يمكنها 

تقديمه ومدى تناسبها مع األولويات الجديدة. على 
سبيل المثال، قال أحد الرؤساء التنفيذي�ني للمعلومات 

أنه التزم بالفعل بمواصلة العمل على المشاريع 
التي شارفت على االنتهاء فقط، وإعادة تشكيل 

مشاريع أخرى أو تضي�يق نطاقها، واستخدام عملية 
صارمة للغاية في اختيار المشاريع وتطوي�رها.
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ونحن نرى أنه ينبغي للرؤساء التنفيذي�ني للمعلومات 
إعداد قائمة مراجعة خاصة باألزمات لمراجعة مشاريع 

المحفظة بطريقة منهجية وفقًا لمعاي�ري رئيسية 
تشمل ما يلي: “هل ما زالنا نستطيع التنفيذ سواء 

داخليًا أو في وجود موردين من المحتمل تضررهم؟”، 
و“كيف سيلبي المشروع األولويات الجديدة 

لألعمال؟”، و“هل يفرتض المشروع أن سالسل التوريد 
ست�كون ناجعة؟”.

بإعداد قائمة مراجعة واضحة لألزمات، يمكن للرؤساء 
التنفيذي�ني للمعلومات وفرقهم مواصلة العمل 
على المشاريع أو إيقاف العمل عليها أو ت�أجيلها 

أو تقليص حجم العمل فيها بشكل موضوعي إلبقاء 

ف  تركيزهم على ما هو مهم حقًا. ومع استمرار ت�كشُّ
األزمة ووضوح األمور بشكل أكرب لدى الرؤساء 

التنفيذي�ني للمعلومات حول ما سيبدو عليه الوضع 
الجديد، سيحتاجون إلى تعديل معاي�ريهم وت�كي�يفها.

____________

يتعرض الرؤساء التنفيذيون للمعلومات لضغط شديد 
بالفعل. ولكن بعد الصدمة األولى ألزمة كورونا 

واالستجابة الناجحة لها، يتعني عليهم اآلن التعامل 
مع آفاق تخطيط متعددة بالتوازي مع إدارة األزمة 

الحالية واالستعداد لفرتة الركود وتهيئة األعمال 
للنجاح عندما يتعافى الوضع االقتصادي.
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