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تنتشر جائحة “كوفيد-19” بسرعة غري عادية. ومن 
المحتمل أنك كّونت فريقًا لألزمات، وبذلت كّل ما في 
وسعك للحفاظ على سالمة موظفيك، والبقاء على 

رأس عملك، والتعامل مع حالة الغموض في ظل 
هذه الظروف المتغرية باستمرار. ومع ذلك، قد ال 

ت�كون هذه اإلجراءات جيدة بما يكفي.

فعلى الرغم من أننا في أعقاب مرحلة تفشي 
فريوس كورونا، فنحن نقرتب من الموجة التالية 
من الزعزعة المتمّثلة في أكرب صدمة اقتصادية 

منذ الحرب العالمية الثانية. وال ُتعترب هذه الموجة 
مجرد صدمة اقتصادية، وإنما هي صدمة بلغ ت�أثريها 

سلوكيات الزبائن ونماذج األعمال أيضًا. وست�كون 
التحديات المرتبطة بهذه الصدمة أكرب حجمًا من 

التحديات التي اعتدنا مواجهتها. وللتعامل مع هذه 
التحديات، ال بّد لك من اعتماد نموذج تشغيل يستوعب 

حالة الغموض الشديد الذي يكتنف أعمالك التجارية.

من الطبيعي أن ت�ت�أثر معظم الشركات بشدة 
بالتداعيات االقتصادية الناجمة عن التدابري الموسعة 
لعزل العامة والموظفني. ونظرًا الحتمال تصاعد حدة 

المشكالت التي تواجهها أعمالك التجارية، توجد 
خطوتان عملّيتان يمكنك اتخاذهما لمساعدتك في أن 

تبقى في الطليعة:

ت�كوي�ن فري�ق للتخطيط المسبق لالستعداد للمرحلة    .1
التالية من األزمة.

توجيه هذا الفري�ق للعمل عرب آفاق زمنية متعددة   .2
باستخدام خمسة إطارات عمل.

تنطوي مهمة فري�ق التخطيط المسبق على 
مساعدتك في تحسني وجهة نظرك بعيدًا عن 

االستجابة اليومية التي ُيديرها فري�ق األزمات الخاص 
بشركتك. ويتمّثل هدفه في تمكني أساليب التفكري 
الرتكيبي المرت�كز على إنشاء وحدات عمل والقدرة 
على التطوي�ر والتوسع الذي يحتاج إليها أي رئيس 

تنفيذي لتجاوز هذا الوضع غري المسبوق والمتطور 
بسرعة. كما سيقّدم فري�ق التخطيط المسبق خطة 

عمل اسرتاتيجية لألزمات هدفها توجيه عملية صنع 
القرار وتسريعها.

تكوين فريق التخطيط المسبق
غالبًا ما ُتشّكل المؤسسات العسكرية المتخصصة 

في التعامل مع األزمات واسعة النطاق هياكل 
متعددة المستويات مسؤولة عن أداء مهام محددة 

للغاية، مثل العمليات والتواصل وجمع المعلومات 
االستخبارية. ومع ذلك، تستخدم جميع هذه 

المؤسسات فرق التخطيط المسبق لمساعدة ُصّناع 
القرار الرئيسي�ني عند التعامل مع مجموعات معقدة 

ومتصاعدة من المشكالت.

يجب ت�كليف فري�ق التخطيط المسبق بجمع معلومات 
استخبارية مستقبلية ووضع سيناري�وهات وتحديد 
الخيارات واإلجراءات الالزمة للتصرف بشكل ت�كتيكي 

واسرتاتيجي. وعلى عكس فري�ق االسرتاتيجية 
النموذجي، سيتعني على فري�ق التخطيط المسبق 

وضع خطط على نطاق عدة آفاق زمنية تمّكنك من 
اإلحاطة الجارية بمختلف القضايا المتصاعدة والقرارات 

التي يجب عليك اتخاذها في ظل هذا الوقت الذي 
يكتنفه الغموض، وت�كون هذه اآلفاق الزمنية على 

أساس يومني وأربعة وسبعة أيام، وأسبوعني 
وأربعة أسابيع، وعلى أساس ربع سنوي وربعني 

سنوي�ني، وسنة وسنتني، والوضع الطبيعي التالي.

ويقّدم فري�ق التخطيط المسبق سيناري�وهات 
وتوصيات بشأن اإلجراءات التي يجب اتخاذها، ويطرح 

عدة نقاط إلى الرئيس التنفيذي وفري�ق اإلدارة 
لتمكينهم من تحديد مسار العمل الصحيح. وي�جري بعد 
ذلك إبالغ هذه القرارات إلى فري�ق األزمات أو أقسام 

أخرى من المؤسسة بهدف تنفيذها. وفي حال كان 
من الضروري تقديم مزيد من التفاصيل، سُيجري 

فري�ق التخطيط المسبق جولة أخرى، وي�جمع مزيدًا 
من المعلومات للحّد من حالة الغموض.

واألهم من ذلك هو أن هيكل فري�ق التخطيط 
المسبق هو هيكل مركب من وحدات عمل، حيث ترّكز 

خاليا العمل الفردية فيه على قضايا محددة عرب 
اآلفاق الزمنية. وقد تربز الحاجة إلى إضافة خاليا 

عمل جديدة مع بروز مشكالت جديدة أو مع توّسع 
اآلفاق الزمنية، وهو ما سيمّكن الفري�ق من التوسع 

بما يتناسب مع حجم األزمة )الشكل 1(.
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وعلى الرغم من أن موظفي المجموعة االسرتاتيجية 
العادية قد يشكلون جزءًا من فري�ق التخطيط المسبق، 
تبقى مسؤوليات الفري�ق بعيدة عن نطاق االختصاص 

المعتاد لوظيفة االسرتاتيجية. إذ يتطلب التخطيط 
المسبق اليوم جهدًا مّكرسًا مع قيادة تنفيذية 

عليا متفرغة ت�كون مسؤولة عن فري�ق مكّون من 
موظفني مؤهلني وذوي قدرات عالية يعملون جنبًا 

إلى جنب مع الرئيس التنفيذي.

وت�تمّثل مهمة الفري�ق األولى في إعداد خطة ليوم 
واحد من خطة العمل االسرتاتيجية لألزمات وفق 

أطر العمل الخمسة الموضحة في القسم التالي 
من هذا المقال. وُتعترب السرعة أمرًا جوهريًا، ذلك 
أن االنتظار للحصول على إجابات مثالية قد ُيفضي 

إلى نتائج عكسية. لذلك، يجب عليك التعامل مع حالة 
الغموض بداًل من أن تقف عائقًا أمام عملية صنع 

القرار. وي�جب على فري�ق التخطيط المسبق تحديث 
الخطط وتحسينها باستمرار من خالل دمج المعلومات 

االستخبارية الجديدة بمجرد توفرها.

العمل وفق آفاق زمنية متعددة باستخدام خمسة 
إطارات عمل

ستختلف أفضل استجابة لتجاوز أزمة “كوفيد-19” 
ومرحلة التعافي الالحقة بناًء على ظروف الشركة. 

فبالنسبة لبعض الشركات، ُيعترب مجرد التزام الهدوء 
ومتابعة العمل هو النهج األمثل. في حني قد تحتاج 

شركات أخرى إلى إعادة هيكلة جذرية ألساس الت�كلفة 
ونماذج األعمال التجارية على الفور.

من المهم أال ت�تّبع النهج المعتمد في عمليات 
التخطيط االسرتاتيجي االعتيادية في أثناء إجراء تقي�يم 

ألفضل مسار مستقبلي، أال وهو إنكار حالة الغموض 
تمامًا أو اعتبارها جزءًا من عملية تحليل المخاطر في 

نهاية تصميم العرض التقديمي. في المقابل، يمكنك 
استخدام خطة العمل االسرتاتيجية لألزمات لتوجيه 

استجابتك خالل المراحل المقبلة لألزمة مع تطّور 
األحداث )الشكل 2(.

الشكل 1

فريق التخطيط المسبق هو فريق مركب من وحدات عمل، وتركز خاليا العمل فيه على قضايا محددة عبر 
اآلفاق الزمنية.

استجابة فورية ألزمة "كوفيد-19": 
حافظ على  أعمالك اليومية

االستعداد للمرحلة التالية من األزمة: 
كّون فري�ق التخطيط المسبق

استمرارية األعمال العمل من المنزل

مجموعة تخطيط مركبة قائمة على تنوع وحدات العمل مجموعة العمل الخاصة بالمشكالت
ومنفتحة لديها القدرة على التطوي�ر والتوسع لحل المشكالت

دعم
 العميل

سلسلة 
التوريد

فري�ق أزمة "كوفيد-19"

مجموعة 
العمل

مجموعة 
العمل

مجموعة 
العمل

مجموعة 
العمل

مجموعة 
العمل

مجموعة 
التخطيط

مجموعة 
التخطيط

مجموعة 
التخطيط

مجموعة 
التخطيط

مجموعة 
العمل

مجموعة 
العمل

مجموعة 
العمل

مجموعة 
العمل

فري�ق التخطيط المسبق فري�ق أزمة "كوفيد-19"
ألزمة "كوفيد-19"
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الشكل 2

خطة العمل االستراتيجية لألزمات ُتوّجه االستجابات للمراحل المتكشفة من األزمة.

نقطة االنطالق (الوضع األساسي وسياق األزمة)

سنة إلى سنتنيالربع األول والثاني2-4 أسابيعاألسبوع الحالي
الوضع الطبيعي العادي 

القادم

احتمال نفاد سعة التخزي�ن 
في منصة "زووم" 

زيادة الحاجة إلى إنتاج أجهزة 
التنفس الصناعي بمقدار 4 

أضعاف

انخفاض الصادرات بنسبة ٪40 

تقديم خطط اإلنقاذ الحكومية

نفاد السعة بشكل تدري�جي

عدم االستقرار في 
سلسلة التوريد

تحدي العمل في مرحلة احتمال عودة النموموقف السيولة
ما بعد األزمة (على سبيل 

المثال، رحالت السفن 
البحرية)

ازدياد طلبيات الشركات 
بعد األزمة (على سبيل 

المثال، توصيل الطلبيات 
إلى المنازل)

السيناري�وهات (المشكالت والفرص)

سنة إلى سنتنيالربع األول والثاني2-4 أسابيعاألسبوع الحالي
الوضع الطبيعي العادي 

القادم

إيقاف جميع الصادرات

عملية إعادة شراء األسهم 
بشكل غري عقالني

الحاجة إلى خطة اإلنقاذ 
الحكومية وعواقبها

إمكانية الوصول وعدم 
القدرة على الوصول

مطالبات على اإلنتاج

التعاون عرب الجهات 
الفاعلة

الت�أميم 

موجة االندماج 
واالستحواذ 

انتعاش األسواق قبل 
األساسيات 

ال إي�رادات 

ال وجود لضوابط األسعار

عدم تعافي القطاع 
بعد

ال يزال الحجر الصحي 
ضروريًا

المراقبة الحكومية 

عودة األعمال التجارية 
إلى طبيعتها بعد إجراء 

تجارب (مثل الفنادق)

الموافقة على طرح 
األدوية بشكل أسرع

من المتوقع أن تبقى 
وترية جميع عمليات 
التوصيل على نفس 

الوترية التي كانت عليها 
في أثناء األزمة

الموقف وتوّجه التحول العام

سنة إلى سنتنيالربع األول والثاني2-4 أسابيعاألسبوع الحالي
الوضع الطبيعي العادي 

القادم

العودة إلى الوضع الطبيعي 
في غضون 8 أسابيع

العودة إلى الوضع الطبيعي 
في غضون 6 أشهر

االستقاللية

االعتماد على االستجابة 
الحكومية لألزمة بهدف 

ممارسة األعمال

من خالل الدورة، مع 
ميزانية عمومية جيدة

تخزي�ن المنتجات

ممارسة العمل 
كالمعتاد أو إعادة 

البدء

سيمّثل نموذجًا للتعاون 
في القرن الحادي 

والعشري�ن

القدرة على الصمود 
مقابل األرباح؛ المزيد من 

رأس المال العامل

التحركات االسرتاتيجية (الخيارات، وشبكات األمان، والتحركات التي ال ندم عليها

سنة إلى سنتنيالربع األول والثاني2-4 أسابيعاألسبوع الحالي
الوضع الطبيعي العادي 

القادم
توسيع النطاق اآلن

شحن اإلمدادات األخرية

تقسيم القوى العاملة

قبول خطة اإلنقاذ الجزئي

الحث على تموي�ل المنتجات 
المهمة

العمل على إعادة فتح 
الصادرات بأمان للحصول 

على إمدادات

دعم العمالء والموردين 
في المناطق المهمة

إجراء اختبارات على قطاع 
السياحة بهدف العودة 

إلى العمل

إجراء عدد كبري من 
االختبارات 

الحجر الصحي على ٪50  
من قوة العمل فقط

االحتفاظ ببعض 
المشاريع وإيقاف 

مشاريع آخرى

تحديد أولويات 
االستÚثمارات اليوم بناًء 

على ما هو ضروري في 
المستقبل

نقاط االنطالق

سنة إلى سنتنيالربع األول والثاني2-4 أسابيعاألسبوع الحالي
الوضع الطبيعي العادي 

القادم
توفر اآلالت

موعد خطة اإلنقاذ الحكومية

إجراء تحليل على الموردين 
من المستوى ≥الثالث 

للكشف عن المشكالت التي 
يواجهها الموردين 

المهمني أو  تمديد تدابري 
اإلغالق العام بسبب األزمة

إجراء تحليل على التدفق 
النقدي لمدة 13 أسبوعًا 

فيما يتعلق بتحديات 
السيولة عرب 

السيناري�وهات

تعرض 50٪ من مناطق 
السوق الجغرافية 

إلى تراجع في الطلب 
بعد الربع الرابع من 

عام 2019

عدد أقل بكثري من فرص 
المشاريع الجديدة بسبب 

التحول في قطاع السوق
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وإلعداد هذه الخطة، يجب عليك مواجهة حالة 
الغموض وجهًا لوجه. وي�جب على فري�ق التخطيط 
المسبق العمل وفق أطر العمل الخمسة التالية:

ت�كوي�ن نظرة واقعية لنقطة البداية.  .1

وضع سيناري�وهات متعددة لمستقبل الشركة.  .2

تحديد موقف الشركة واتجاه التحول العام.  .3

تحديد اإلجراءات والتحركات االسرتاتيجية األكرث   .4
فاعلية ضمن السيناري�وهات.

تحديد نقاط االنطالق التي تدفع مؤسستك إلى   .5
اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب.

ال ُتسعفنا الكلمات للت�أكيد على مدى أهمية السرعة، 
فهي أمر جوهري. وي�جب أن يتحرك فري�ق التخطيط 
المسبق بسرعة، وأن يمنحك إجابة عن اليوم األول 

غدًا، وأن يكرر النهج ذاته بسرعة عالية. وفي حال 
ظهرت مشكالت أو فرص جديدة، يمكنك إضافة وحدات 
عمل جديدة إلى فري�ق التخطيط المسبق دون تباطؤ، 

ذلك أن األسابيع واألشهر القليلة المقبلة هي ما 
ستحدد معالم مستقبل شركتك أو القطاع بأكمله.

1. ت�كوي�ن رؤية واقعية لنقطة البداية
في أوقات الغموض الشديد، من الضروري أن تبدأ 
بتحديد نقطة انطالق واضحة من آخر وضع معروف 
لشركتك قبل األزمة. ويمكنك اعتبار هذه العملية 

بمثابة إجراء “استعادة للنظام” إلى شهر يناير. لن 
يكون لديك وقت إلعادة تصميم نموذج عمل شركتك، 

لكن يمكنك استخدام اسرتاتيجيتك الحالية باعتبارها 
نقطة ارت�كاز لتقي�يم األمور التي شهدت تغي�ريات 

بشكل منهجي.

ومن الضروري أن ُيجري فري�ق التخطيط المســبق 
تقي�يمــًا فــي ثالثة مجاالت رئيســية، وهي التوقعات 
المالية ومبادراتك الحالية وخياراتك االســرتاتيجية 

الكبرية. كما أن الرجوع إلى خطة الثالث ســنوات 
وتحديــد افرتاضــات التخطيــط الواردة في تلك الخطة 

قد تســاعد في توضيح ما يحّرك األداء المالي 
للشــركة. ومن الضروري تصنيف هذه العوامل إلى 

ثــالث فئــات ت�تضّمــن العوامل التي ال تزال تبدو صحيحة، 
والعوامــل الخاطئــة، والعوامل التي ال تزال غري 

متيّقن منها. ثم أجرِ تحلياًل ســريعًا للحساســية لتقي�يم 
التوقعــات األكرث أهمية.

وتنطوي المهمة التالية على تحديد المبادرات 
الكبرية الحالية، بدءًا من المشاريع الكربى الواردة 

في قائمة اإلنفاق الرأسمالي، وتنظيمها في 
نفس الفئات. وت�تمّثل الخطوة األخرية في إعداد 
قائمة بالخيارات االسرتاتيجية الكبرية التي يرت�كز 

عليها نموذج عمل شركتك، على سبيل المثال، بيع 
المنتجات بأسعار مرتفعة، ومواصلة االست�ثمار في 
شبكة اتصال ملموسة، والرتكيز على االست�ثمار بداًل 

من المنافسة. ثم صّنف هذه الخيارات في فئات ثالثة 
أيضًا، وت�كون بذلك قد أوضحت نقطة البداية وجلبت 

القضايا الحاسمة إلى المقدمة.

2. وضع سيناري�وهات متعددة لمستقبل الشركة
غالبًا ما يعتمد النهج التقليدي للتخطيط االسرتاتيجي 

على مبدأ إنكار الحقائق، بمعنى رفض حالة الغموض، 
أو يعاني من متالزمة “الوقوع تحت األضواء”، بمعنى 
الشعور بالشلل بسبب عدم القدرة على التنبؤ1. وبما 
أنه يستحيل التخلص من حالة الغموض اليوم، ال بّد لك 

من مواجهتها. وت�تمّثل الطريقة الجيدة لمواجهتها 
في وضع سيناري�وهات عمل، وُتعترب سيناري�وهات 

ماكنزي الخاصة بفريوس “كوفيد-19” العالمية بمثابة 
نقطة انطالق مفيدة )الشكل 3(2.

هيو كورتني وجني كريكالند وباتريك فيجوي�ري، “االسرتاتيجية في ظل الغموض” )Strategy under uncertainty(، هارفارد بزنس ريفيو، نوفمرب–   1

 .hbr.org ،6681 ديسمرب 1997، ص

كيفني بوهلر وإزرا غرينربغ وأرفيند غوفينداراجان ومارتن هريت وسوزان الند وسفني سميت، “حياة البشر وسبل عيشهم في األزمة الصحية   2
العالمية الراهنة” )Safeguarding our lives and our livelihoods: The imperative of our time(، مارس 2020.

ال ُتسعفنا الكلمات للتأكيد على مدى أهمية السرعة، 
فهي أمر جوهري. 



االستعداد للمرحلة التالية من أزمة فريوس كورونا6

حّددنا أكرب الشــكوك المرتبطة باألزمة والمتمّثلة في 
انتشــار الفريوس واالســتجابة الصحّية المرتبطة به، 
والتداعيات االقتصادية البالغة، إلى جانب اســتجابة 

السياســة العامة، ودمجناها في نتائج االقتصاد 
الكلي المحتملة.

ال ينطــوي الهــدف على مناقشــة الســيناري�وهات 
المحتملــة، وإنمــا علــى است�كشــاف ما يمكن 

تحقيقــه وتهيئــة نفســك ألي خطــة تبــدو معقولة. 
ومــن المهــم أن ُتــدرك أن صقل الســيناري�و إللغاء 

االحتمــاالت المتطرفــة قــد يجعل عمليــة تحليل 
الســيناري�و عمليــة فاشــلة ُتســفر عــن مجرد بضع 

متغــريات للوضــع األساســي. وعلــى الرغم من أن 
بعــض الســيناري�وهات قــد تبــدو ســيئة للغاية لدرجة 

ال يمكــن التفكــري فيهــا، ال يعنــي ذلــك أنه يجب 
تجاهلهــا. وي�جــب أن يضــع فريــ�ق التخطيط المســبق 

أربعــة ســيناري�وهات علــى األقــل، ذلك أن وجود ثالثة 
ســيناري�وهات فقــط قــد يغرينــا إلــى االعتماد على 

خيار وســطي باعتباره الوضع األساســي3.

سيناريوهات التأثير االقتصادي ألزمة "كوفيد-19" تعتبر مفيدة كنقاط انطالق.

اآلثار غري المباشرة واالستجابة على صعيد السياسات االقتصادية
فاعلية السياسات االقتصادية الحكومية

األفضلاألسوأ

األفضل

األسوأ

انتشار الفريوس 
واالستجابات على 

صعيد الصحة
العامة

فاعلية االستجابات
على صعيد الصحة 

العامة 

ب 1

ب 2

ب 3

أ 3

أ 1

ب 4

أ 4

أ 2

ب 5

انعدام فعالية التدخالت
ت�تطور ديناميكيات الركود التي 

تعّزز نفسها بنفسها. ويعم 
اإلفالس والتخلف عن سداد 
القروض على نطاق واسع. 

وٌيحتمل حدوث أزمة مصرفية 

إحتواء الفريوس ولكن تعرض 
القطاعات للضرر؛ انخفاض توّجه 

النمو طوي¤ل األمد

األثر الناجم على الناتج المحلي اإلجمالي جراء انتشار کوفید-19، واالستجابات على صعيد الصحة العامة، 
و السياسات االقتصادية

إحتواء الفريوس؛ االنتعاش 
البطيء

إحتواء الفريوس؛ استعادة 
النمو القوي

عودة الفريوس؛ بطء النمو على 
المدى الطوي¤ل 

عودة الفريوس؛ بطء النمو 
على المدى الطوي¤ل، كبح

التعافي العالمي

عودة الفريوس؛ استعادة 
االتجاه نحو النمو، تعافي كبير 

على مستوى العالم

تفاقم الوباء؛ انكماش طوي¤ل 
دون انتعاش اقصادي

تفاقم الوباء؛ تقّدم بطيء 
نحو االنتعاش االقتصادي

تفاقم الوباء؛ انتعاش اقتصادي 
كامل ولكن مت¤أخر

الفعالية الجزئية للتدخالت
ُتعُوض االستجابات السياسية 

عن الضرر االقتصادي إلى حّد ما. 
ويتٌم تجّنب الألزمة المصرفية. 

ولكن يؤدي ارتفاع معدالت 
البطالة وتوٌقف األعمال إلى 

كبح االنتعاش

الفعالية العالية للتدخالت
االستجابات السياسية تمنع 

إلحاق الضرر الهيكلي 
باالقتصاد. فبعد السيطرة على 
الفريوس يعود االقتصاد إلى 

مستويات ما قبل األزمة 
ويكتسب زخمًا، وهذا ما تربره 

أساسيات االقتصاد

السيطرة السريعة 
والفعالة على 

انتشار الفريوس
تنجح االستجابات القوية 

على صعيد الصحة 
العامة في السيطرة 

على انتشار المرض في 
كل بلد في غصون 3-2 

أشهر

استجابة فعالة ولكن 
عودة الفريوس

تنجح االستجابات على 
صعيد الصحة العامة، 
ولكن الت¤كون التدابري 

كافية لمنع عودة 
ظهور المرض، لذلك 

يستمر التباعد الجسدي 
(إقليميًا) لعدة أشهر

فشل واسع في 
التدخالت على صعيد 

الصحة العامة
فشل االستجابات على 

صعيد الصحة العامة 
في السيطرة على 

الفريوس لفرتة طويلة 
من الزمن (على سبيل 
المثال، إالى حني توفر 

اللقاحات)

الناتج
المحلي

اإلجمالي

الوقت

لمزيد من المعلومات حول وضع السيناري�وهات، يمكنكم مراجعة مقال تشارلز روكسبريغ بعنوان “استخدام السيناري�وهات وإساءة استخدامها”،   3
نوفمرب 2009.

الشكل 3
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بعد ذلك، يجب على فري�ق التخطيط المسبق اختبار 
أداء شركتك واسرتاتيجيتها تحت الضغط مقابل كل 
سيناري�و عن طري�ق تحوي�ل االسرتاتيجية إلى نتائج 

أعمال تجارية منمذجة. حدد األقسام التي تنطوي 
على أكرب قدر من الخطورة في عملك واألقسام 

األكرث قدرة على التحمل، ثم أجرِ تقديرًا لهامش رأس 
المال أو العجز المالي في أسوأ السيناري�وهات. 

وقّيم بعد ذلك قائمتك الحالية من المبادرات 
االسرتاتيجية مقابل كل سيناري�و، واتخذ قرارًا حاسمًا 

بشأن المبادرات، سواء متابعتها كما هو مخطط لها 
أو تسريعها أو إلغاؤها.

إن وضع الســيناري�وهات ُيســفر عن فوائد فورية، 
فهــو يتيــح لك جعل حالــة الغموض قابلة لإلدارة 

وقابلــة للقيــاس، وهــو ما يخّفــف من االرتباك، كما أنه 
يتيــح لــك فرز القضايا المجهولــة والقضايا الهامة، 

ويمّكنــك مــن تحديــد التحــركات التي ال ندم عليها 
والتــي يجــب تنفيذها علــى الفور في أثناء إعداد 

هيــكل واضــح للعمل من خــالل الخيارات التي تهدف 
إلــى التعامــل مع مجموعة من النتائــج المحتملة. 

أخريًا، تمّكنك هذه الســيناري�وهات من تحديد اإلشــارات 
التي ســت�كون بمثابة دالئل مبكرة على أن الســيناري�و 

قــد يؤتي ثماره.

ومن المهم للغاية أن يدرس فري�ق التخطيط المسبق 
سيناري�وهات متعددة باعتبارها مدخالت ويحولها 

إلى أفكار ملموسة التخاذ إجراءات بشأنها. ومع ذلك، 
من المهم أيضًا أن يكون لدى الفري�ق مجموعة من 

افرتاضات التخطيط التي يقّدمها على شكل مدخالت 
لفرق التنفيذ. فإذا كان فري�ق التخطيط المسبق 

يعتقد أن الشركة بحاجة إلى العمل في ظل افرتاض 
وجود انخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

8 في المائة، فلن يكون الفري�ق الذي يقوم بإنشاء 
المحفظة االست�ثمارية المالية قادرًا على تقديم 

افرتاض مختلف عن ذلك.

وت�تمّثــل أحــد األســاليب التي وجدنا أنهــا مفيدة في 
البــدء بتطويــ�ر وجهــة نظــر واضحة حــول الكيفية التي 

يمكــن أن يتطــور بهــا التهديد أو الفرصة األساســية 
التــي تواجههــا )على ســبيل المثال، توجهات 

االقتصــاد الكلــي والصناعة، والعمليــات، والتنظيم(. 
ثــم فكــر فــي ت�أثــري تطور ذلك التهديــد أو تلك الفرصة 

علــى أداء عملــك. وتســاعدك إدارة هــذه العملية عدة 
مــرات فــي اكتســاب وجهة نظر دقيقة حــول كيفية 

تغــري الوضع الحالي.

إن فري�ق التخطيط المسبق هو في أفضل وضع 
يؤهله لتحديد المدخالت الالزمة لعمليات تطوي�ر 

السيناري�و وصنع القرار في المؤسسة، ذلك ألنه 
الفري�ق المسؤول عن جمع معلومات ذات صلة 

وعالية الجودة. ويعود السبب في ذلك إلى جمع 
معلومات عالية الجودة عن البيئة هي عملية ُمكلفة 
وت�تطلب عادًة توضيح الفروق الدقيقة والقدرة على 

إصدار األحكام. كما أنها تنطوي على تواصل أكرث 
من مجرد عملية بسيطة لتحليل المشاعر اإليجابية 

والسلبية على منصة “تويرت”.

3. تحديد موقف الشركة وتوجه التحّول العام
ت�تمّثل إحدى المسؤوليات الرئيسية لفري�ق التخطيط 
المسبق في تحديد أفضل استجابة لموقف متطور 

بناًء على ظروف الشركة بعد انحسار األزمة المباشرة. 
وفي حني تحتاج بعض الشركات إلى خوض مرحلة 

طويلة وصعبة من عمليات اإلصالح البطيء، ستجد 
شركات أخرى فرصًا على المدى القريب فيما يتعلق 

بالتحركات واالبت�كارات االسرتاتيجية الكبرية. وال 
ينطوي الهدف على وضع خطط تفصيلية، وإنما 

على تحديد توجه التحول العام، بمعنى تحديد الفكرة 
الموضوعية الكبرية التي يمكنك من خاللها ت�كوي�ن 

استجابة اسرتاتيجية. وفي عالم يعّج بالغموض، يجب 
عليك السعي لتحقيق هدف مهم قبل كل شيء. 

وستسفر هذه الفكرة الكبرية عن منح استجابتك 

وفي عالم يعّج بالغموض، يجب عليك السعي 
لتحقيق هدف مهم قبل كل شيء. 
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الت�كتيكية المتطورة مزيدًا من االتساق وتمدك بالعزم 
على تحقيقها.

وفي خضم زعزعة بحجم جائحة “كوفيد-19”، ُتعّد 
وجهات النظر حول األمور التي شهدت تغي�ريًا دائمًا 

أمرًا ضروريًا، ذلك أنها تساعدك في تجنب نهج التحّوط 
للمستقبل الذي عادة ما تنشر فيه مواردك بوفرة 

عرب مجموعة من الفرص دون اتخاذ موقف واضح 
حقًا. وقد واجهت العديد من الشركات الناجحة هذه 

اللحظات عندما اضطرت إلى االلتزام برؤية للمستقبل. 
على سبيل المثال، لم يكن بيل غيتس يعرف أي نظام 

تشغيل سيحظى بهيمنة في الثمانينيات من القرن 
العشري�ن، لكنه أدرك أن الحوسبة الشخصية ست�كون 
الحدث القادم الكبري وأن أجهزة الكمبيوتر ستعمل 

على واجهات المستخدم الرسومية. وكان يعلم 
أيضًا أنه من المحتمل أن يتبّنى الناجحون جميع هذه 

االفرتاضات، وهو ما جعل شركة “مايكروسوفت” 
ت�تبنى موقفًا واضحًا حول محاولة الفوز بسباق 

تطوي�ر أنظمة تشغيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وبعــد مرحلــة وضع الســيناري�وهات الخاصة بك، 
ســت�كون قــد فكــرت في كيفيــة ت�أثري الصدمات 

المزدوجــة علــى الطلــب على شــركتك ونموذج عملك. 
ومــن المحتمــل أن ت�كــون قــادرًا على إدراك ماهية 

األوضــاع فــي المســتقبل. وقد يكون مــن المفيد 
التفكــري فــي االتجــاه الذي ســتبني عليــه توجه التحول 

العــام لشــركتك، شــريطة أن تبقــى منفتحًا على 
االحتمــاالت المتعددة. )الشــكل 4(.

ومع أزمة “كوفيد-19” من النادر أن نشهد وجود أي 
شركة في الزاوية السفلية من الخريطة الموضحة 

في الشكل 4، ذلك أن التحدي منتشر في كل 
مكان. وسيكون لدى بعض الشركات ضرورة حتمية 
للبقاء، ذلك أنها ستعاود العمل باتباع النهج ذاته 

ولكن بسرعات تعاٍف مختلفة )على سبيل المثال، 
خدمات االشرتاك األساسية، مثل االتصاالت الهاتفية 

االستهالكية األساسية وتجارة الكهرباء بالتجزئة(.

في حني ســتلجأ شــركات أخرى إلى إعادة الهيكلة 
لت�تناســب مع بيئة الطلب األقل حجمًا )على ســبيل 

المثال، شــركات الطريان والرحالت البحرية(. وســتواجه 
شــركات أخرى صدمات طلب أقل حدة، لكنها ســتالحظ 

اختالف ســلوكيات الزبائن بشــكل جذري. وســيتعني 
علــى هــذه الشــركات تغي�ري نمــاذج أعمالها. ومع ذلك، 

الشكل 4

اختيار اتجاه استراتيجي بناًء على الزعزعة والخيارات المتغيرة.
توجه التحول العام نحو الوضع الطبيعي المقبل

أكرث

أكرثأقل

مدى زعزعة 
نموذج 
األعمال

عمق ومدة الزعزعة على الطلب 
في القطاع

غّري 
نموذج 
عملك

حافظ على 
عملك التجاري 

وأعد إصالح 
العمليات

أعد هيكلة 
شركتك و/أو 

القطاع

خيار نادر 
الحدوث

ابت¡كر 
عمالً تجاريًا 

جديدًا
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ســتجد الشــركات والقطاعات األخرى نفســها في 
منطقــة مختلفــة تمامــًا فــي كال المحوري�ن الموضحني 
في الشــكل 4، وهو ما ُيلزمها بتشــكيل أعمال تجارية 

جديدة كليًا.

وت�تمّثل إحدى السمات البارزة ألزمة “كوفيد-19” 
في التحول الجذري إلى نماذج األعمال عن بعد. 

ففي غضون أيام، كّثف الناس بشكل كبري من 
استخدامهم للتقنيات التي ت�تيح لهم التعلم والعمل 

وطرح الخدمات واالستهالك عن بعد. هل سيرتاجع 
هذا التبني بعد األزمة، أم أننا سننتقل إلى وضع 
جديد؟ ونتيجة لذلك، هل يجب عليك اليوم تسريع 

است�ثماراتك في نماذج األعمال الرقمية؟ هل تحتاج 
إلى تقليص خططك االست�ثمارية الرأسمالية التي 

تركز على زيادة بصمتك المادية وت�أمني عرض النطاق 
الرتددي إلدارة عملك االفرتاضي بداًل من ذلك؟ ونظرًا 

للغموض الذي يكتنف عالم اليوم، ال يمكنك وضع 
كل بيضك في سلة واحدة أو أن تبقى أسري األمل. 
وتنطوي النتيجة الحاسمة إلطار العمل هذا على 

ترسيخ القناعة بالموضوعات المستقبلية قبل تحديد 
أي مبادرات.

4. تحديد اإلجراءات والتحركات االسرتاتيجية الفاعلة 
ضمن السيناري�وهات

لن تدوم الخطة الحتمية والثابتة فرتة طويلة في 
عالم يعّج بالغموض. في المقابل، قد يكون اتباع 

نهج المرونة طريقًا باهظ الثمن إلى المجهول. بداًل 
من ذلك، يجب عليك التفكري في بناء مجموعة من 

التحركات االسرتاتيجية التي ستحقق أداًء جيدًا نسبيًا 
بشكل جماعي عرب جميع السيناري�وهات المحتملة، 

حتى إن لم ت�كن كل خطوة ناجحة بمفردها.

وت�تمّثل الطريقة المجربة في العمل على سيناري�و 
واحد في كل مرة، وتحديد المجموعة المثلى من 

التحركات التي ستنفذها إذا كنت على يقني من أن 
السيناري�و سيؤتي ثماره. ابدأ بالمبادرات الحالية 

الخاصة بك، بمعنى تلك المبادرات التي كانت 
ُمدرجة في القائمة قبل األزمة، ثم ابحث عن الفرص 
والتهديدات على نطاق واسع قبل اتخاذ قرار بشأن 

المبادرات التي يجب عليك إلغاؤها والمبادرات 
الجديدة التي يجب إضافتها. ثم تحقق من القواسم 

المشرتكة واالختالفات الكبرية بني االسرتاتيجيات 
الخاصة بالسيناري�وهات.

ست�كون بعض المبادرات منطقية في جميع 
السيناري�وهات، خاصة تلك المبادرات التي تمّثل 

تحركات ال ندم عليها والتي يمكنك تنفيذها بثقة. 

في حني ستؤتي بعض المبادرات ثمارها بشكل كبري 
في بعض السيناري�وهات وتفشل في سيناري�وهات 

أخرى، مثل الرهانات الكبرية. وينطوي السر هنا على 
جمع أكرب قدر ممكن من المعلومات قبل اتخاذ قرار 

تنفيذ المبادرة أو إلغائها. وفي حال كان ذلك ممكنًا، 
يجب أن تحاول تقسيم هذه المعلومات إلى أجزاء 

أصغر، واالست�ثمار على مراحل بهدف تقليل المخاطر 
المرتبطة باست�ثمار كبري لمرة واحدة في ظل بيئة 

يسودها الغموض.

وتنطوي تحركات أخرى على امتالك الشركة حق اتخاذ 
إجراءات على أساس تفضيلي الحقًا، وت�كون هذه 

الخيارات حقيقية وتربز قيمتها عندما ت�كون التقلبات 
عالية، لذلك من الضروري وضع هياكل االختيار عند 

اإلمكان. على سبيل المثال، ت�ّتبع الشركات المتخصصة 
في است�كشاف النفط والغاز واستوديوهات األفالم 

نهج هياكل االختيار باعتباره جزءًا من األعمال اليومية، 
ومن المحتمل أن تجد هذه الخيارات الحقيقية في 

أي جزء من عملك عندما تنوي اتباعها. أخريًا، يوجد 
خطوات يمكنك التفكري فيها تحميك غالبًا من الجوانب 

السلبية. ال ُتجّنبك هذه الخطوات المخاطر إال أنها 
تساعدك في أن يكون تعرضك للمخاطر ذكيًا وتوفر 

لك جانبًا إي�جابيًا جيدًا، مع وجود جانب سلبي ت�كون 
محميًا منه.

وي�جب أن ت�كون نتيجة إطار العمل هذا عبارة عن 
مجموعة من عشرات التحركات االسرتاتيجية، بدءًا 

من التحركات التي ال ندم عليها إلى التحركات التي 
ال رجعة فيها والتي يمكن أن تغري مستقبل الشركة 

بشكل نهائي. ت�أكد من تنفيذ التحركات حول كل 
موضوع بالتشارك مع صناع القرار وأصحاب المصلحة 
الرئيسي�ني، داخل المؤسسة وخارجها على حد سواء. 

من الناحية المثالية، يمكنك القيام بذلك من خالل 
تماري�ن المحاكاة النظرية أو ورش العمل التي تجرب 

صناع القرار على االنخراط في االحتمال الحقيقي 
الذي ينطوي على إطالق اإلجراءات التخاذ التحركات 

المستبعدة في الوقت الحالي.

5. حدد نقاط االنطالق التي تدفع مؤسستك إلى اتخاذ 
إجراءات في الوقت المناسب

إن مرور الوقت سيجعل من أي خطة غري مرنة خطة 
عديمة الجدوى في بيئة تشهد حالة من الغموض، 

مثل بيئ�تنا التي تنتشر فيها جائحة “كوفيد-19”. 
وعلى الرغم من أن العالم يتطور بسرعة، ال أحد 

يعرف بعد السيناري�و الذي نقرتب منه. لذلك، يجب 
عليك أن ت�كون أفضل متعّلم، بمعنى أول من يعرف 

المسار الذي يتجه العالم نحوه، وأفضل من يت�كّيف مع 
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الوضــع الحالــي ويتخــذ أفضل القــرارات ويكّرر الخطة. ال 
ينطــوي األمــر علــى إعداد خطة مثاليــة، وإنما على 

أن ت�كون على مســار التحســني األســرع. وهذا ما يهم 
فــي عالــم ســريع الحركة ت�تحول أفضــل الخطط فيه 

إلــى خطط قديمة.

وكما ناقشنا، لن يكون لمعظم التحركات التي نصفها 
معنًى إال في ظل مجموعة معينة من الظروف. 

ومع ذلك، ال تبدأ الشركات التي تواجه زعزعة في 
مناقشة هذه التحركات إال بعد أن تظهر الظروف على 
حقيقتها. وهذا هو السبب الجذري الذي يدفع العديد 
من فرق القيادة إلى اتخاذ إجراءات مت�أخرة أو الفشل 

في اتخاذها.

ولتجنب مثل هذه المشكلة، من المهم للغاية الت�أكد 
من أن تنطوي كل خطوة على مجموعة واضحة من 

نقاط االنطالق التي ُتبنّي الوقت الذي ستبدأ فيه 
المؤسسة بإجراء التخطيط التفصيلي وتنفيذ هذه 

الخطوة. وعندما تصل إلى هذه المرحلة يزداد وعيك 
بضرورة إجراء هذا التحرك وُيصبح من المنطقي 

االست�ثمار في فري�ق يضمن اتخاذ المؤسسة 
إجراءاتها بسرعة. وت�كون عملية اتخاذ قرار بشأن وقت 

تنفيذ نقاط االنطالق، وموعد بدء مرحلة التخطيط 
التفصيلي والتنفيذ مسؤولية رئيسية للرئيس 

التنفيذي، باالشرتاك مع فري�ق التخطيط المسبق.

ابق يف الصدارة يف السباق مع الزمن
إن وجودك على المسار األسرع في ظل هذه 

األوقات هو أمر أكرث أهمية من امتالك خطة رائعة، 
ذلك أن الخطط سرعان ما تصبح عديمة الجدوى. 

والبقاء في الطليعة في السباق مع الزمن يعني 
اتخاذ الخطوات التالية:

قم بتحوي�ل أفعالك ومجموعة تحركاتك إلى خطة 	 
عمل اسرتاتيجية لألزمات يتم تجميعها و“اتخاذ 

القرار بشأنها” بشكل مثالي من خالل تماري�ن 
المحاكاة النظرية.

إلغــاء جميــع المبــادرات فــي الخطة لصالح 	 
األهــداف قصــرية المدى وعناصــر صنع القرار 
لتحصــل علــى رؤيــة أوضح وت�تمّكــن من توجيه 

اإلجراءات بشــكل مباشر.

إنشاء مجموعة من المؤشرات وتجميعها في 	 
مركز تحكم يعمل بصفته نظام إنذار مبكر لإلشارة 
إلى السيناري�و الناجح. وال تنطوي وظيفتك على 

أن تعرف المجهول وإنما على أن ت�كون أول من 
يعلم بالظروف المتغرية وأسرع من يتخذ إجراءات 
بشأنها، وهو ما يتطلب وجود فري�ق رصد يمكنه 
تحديد هذه اإلشارات، باإلضافة إلى امتالك خطة 

مرنة وجاهزة للعمل وفق نقاط االنطالق.

باإلضافة إلى ذلك، ُتفيد معظم الشركات التي نتحدث 
معها أن ميزانياتها الحالية في الحضيض، وأنها ال 

تمتلك أي طريقة موثوقة لوضع ميزانيات جديدة، 
وهو ما سيفرض عليها تطوي�ر نهج أكرث مرونة وفي 

الوقت الفعلي لتخصيص الموارد، مثل ذلك النهج 
المستخدم في جلسات تطوي�ر المنتجات الفصلية 
“السريعة”. ومن المهم تخصيص التموي�ل وطرحه 

على مراحل، إضافة إلى وضع نقاط االنطالق إللغاء 
االست�ثمار أو إجراء مزيد من التخفيضات. وقد تضطر 

إلى إزالة الفجوة القائمة بني الوظائف االسرتاتيجية 
والمالية بسرعة.

قد يبدو كل هذا معّقدًا، وعلى األرجح أنك ال تمتلك 
القدرة على إدارته بنفسك. لهذا السبب، حتى مع 

انشغال فري�ق األزمات الخاص بك بإبقاء العمل قائمًا، 
يجب أن تمتلك فري�ق تخطيط مسبق يمتلك فكرًا 

تركيبيًا يرت�كز على إنشاء وحدات العمل ومنفتحًا لديه 
القدرة على التطوي�ر والتوسع ويدعم دورة التخطيط 
الت�كراري طوال فرتة األزمة، بغض النظر عن مدى ت�أزم 

األوضاع )الشكل 5(. 

في النهاية، ال بّد لك من العمل بسرعات عالية 
في ظل مستويات عالية من الغموض، إضافة إلى 
مراجعة مبادئ سري العمل بانتظام. وتذّكر أنه من 

الضروري الرتكيز على السرعة بداًل من الكمال؛ وكلما 
أسرعت، حّققت نتائج أفضل. ومن المحتمل أال ت�كون 

المحاولة األولى ناجحة بنسبة %100، إال أنك ستحصل 
على إجابات أفضل بعد كل ت�كرار، حيث سيجري تحسني 

السيناري�وهات وتحديثها باستمرار، وت�ت�كّشف لك 
معلومات جديدة بمرور الوقت. في المقابل، قد 

ت�تخلى عن بعض األمور في حني قد تحتاج إلى تسريع 
خطى أمور أخرى. وكّلما طّورت نهجك تحصل على 

نتيجة أفضل.

عندما تواجه مجموعة متصاعدة من المشكالت التي 
أثارتها الموجة التالية من أزمة “كوفيد-19”، سيكون 

فري�ق التخطيط المسبق هو من ُيبقيك خارج المعركة 
ومن يساعدك في الفوز في السباق مع الوقت. 

ولتسبق المرحلة التالية من األزمة، كّون فري�ق 
التخطيط المسبق اليوم.
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الشكل 5

يمكن لفريق التخطيط المسبق الرشيق تقديم استجابات سريعة للظروف المتغيرة بسرعة باستخدام خمسة 
إطارات عمل.
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