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 لقيادة مسؤولة ومتجاوبة، ال بد من العودة إلى األساسيات

 
 مشاركة النجاحاتفي معالجة المشاكل واً في يابغلثقة بالقيادات عندما يرى الناس اتتزعزع  •
 ةالعام مصلحةمن أجل ال يعلى القيادات أن تتبع القيم التي تتضمن التعاطف والتنوع واالبتعاد عن األنانية والسع •
 ال بد من توافر منصات تؤثر في السياسات وفي تمكين األفراد العاديين والمحرومين •
 هذا الرابطمجالس المستقبل العالمية الرجاء زيارة لمزيد من المعلومات حول االجتماع السنوي ل •

 
في جلسة حول والمجتمع المدني  اتفي مجال األعمال والحكوم قادة الفكرخلص  – 2016نوفمبر  14دبي اإلمارات العربية المتحدة، 

إلى أن القيادات تخسر ثقة الشعوب كونها  ،التابعة للمنتدى االقتصادي العالميفي االجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية  ،القيادة
 .ةالعام ةلحمصتعاني من نقص في القيم، فيما تشكل األهداف الشخصية دافعاً لها، بعيداً عن ال

 
أن  ترى: "تتبخر الثقة بالقيادات داخل المجتمعات عندما ، رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمربيتر ماورير أوضح وفي هذا اإلطار، 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ الكندي راتنا . ، سواء على المستوى الوطني أو على الساحة الدوليةعالج على نحو كافٍ ال تُ  امشاكله
. كان هناك رابحون األميركية لم يحدث في الواليات المتحدة و أمرُ وه ،المشترك يعكسوا صورة النجاح القادة أنعلى : "أومفيدار

 نيبسبب الدورة االنتخابية. ولكن وال بد لها من أن تكون كذلكنتهازية، السياسية ا اتيتم سد الثغرات بين الطرفين. القيادوخاسرون ولم 
 ؟"ةالعام ةلحصمال اآلن منأين نحن فكبر. األنسيان القيم إلى و 'أوالً  أنا' فكرةإلى نتجه كنا  ما أتساءل إذا

 
السياسيين لتخليهم عن  ةً منتقددارة الحكومية في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، إلللكلية بالفاتنيك  ةنجير وودز، عميد توعلًق

مناهضة  :سامة، وهي هامسؤولياتهم كصناع قرار: "في مواجهة الثورات نرى السياسيون حول العالم يستخدمون ثالث أدوات سهلة ولكن
إن ": ، حين قالتوسيلة لتجنب المساءلةُيعد اللجوء إلى االستفتاء واعتبرت نجير أن  ".والديمقراطية المباشرة المهاجرين، العولمة، وعداء

 ."اتبانتخاالفي جميع أنحاء العالم هي تآكل حقيقي لديمقراطية  راهانالتي االستفتاءات 
 

في كثير من حق وأذكى من الشعب رون أنفسهم أقادة يعتبقد أنتج الماضية  سنة 30 ـإن التدريب على القيادة على مدى ال" :وودز توقال
الحكومات  ندفعكيف  .أن يتغيرذلك ل ال بد؟ همبتدريبالذين قمنا قادة باللماذا نتوقع من الناس أن يثقوا وا في مهمتهم. فشلاألحيان، إال أنهم 

 "القيام به؟  اما يتعين عليهب تقومل
 

ما يحدث هو أزمة : "إن قائلةاألميركية على ذلك،  في الواليات المتحدة Change.org الدولي لـجيما مورتنسن، الرئيس وقد وافقت 
ن الناس العاديين يتمكهي  change.orgمنصات مثل إن مهمة ال القيادات الحالية.عتمد على وعلينا أال ن، ثقة في المؤسسات

 "اسي.النظام السي بسببن من حقوقهم يمحروموال
مور، تغيير األيعتقدون أنه من غير الممكن هم و مما يعتبرون أنه أمُر ثابُت،الناس  استياءالعالم هو  حولما يحدث  وأشار ماورير إلى أن

 .تمعات التي مزقتها الحروب والظلمالمج ص حالةيلخّ  اليأسوأن 
 

 أن الحل هو العودة إلى األساسيات، وأضاف:وقال مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهالل في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
القيادة على مستوى األسرة إن والمستويات.  افةعلى ك ما في وسعهمعلى أداء أفضل  هموتحفيزاآلخرين إلهام  حولالقيادة تتمحور "

ى ذاتها أو وسيلة تساعد للوصول إل ، وممكن أن تكون هدفاً بحدضروريةالقيم . إن تطبيقهالجميع من ل األكثر أهمية، وال بدوالمجتمع هي 
 ."ة الحاليةسياسيال من التطبيقاتنظر أبعد لللى الوراء وإ للعودة ونحن بحاجة. هذا الهدف

 
هناك خطر فالعولمة أن تكون مرادفة للمسؤوليات العالمية. وُيعد التعاطف مهماً جداً بالنسبة للقيادات الناجحة. على وأعلنت وودز: "

لذلك عوضاً عن زيادة التعاطف،  أمام وسائل متاحة للتفاعل مع الناس الذين يشبهوننا ويشاركونا وجهات النظر فقط، ناأنمفاده حقيقي 
 ال بد، اتضمان التنوع في القيادولالتكنولوجيا.  طريقة استخدامغيير ذلك. وُيعد ذلك خطراً حقيقياً بسبب علينا أن نستمر في العمل على ت

 ." قدمفي مباراة كرة فوز لفريق كامل من حراس المرمى أن يال أتوقع : "وخلصت وودز قائلةنسعى إليه.  آخر اً هدفهناك يكون أن 
 

مجلس الوزراء والمستقبل في دولة اإلمارات العربية المتحدة، كرئيس مشارك لالجتماع ويشارك معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون 
 .2016السنوي لمجالس المستقبل العالمية 
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في دبي يومي الثالث والرابع عشر من نوفمبر، ويجمع الخبراء البارزين وقادة  2016ُينظم االجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية 
مجلس عالمي يشارك فيها مجموعة من الشخصيات البارزة من  35شبكة المنتدى لمجالس المستقبل العالمية التي تضم الفكر من 

الشركات العالمية وخبراء معترف بهم من األوساط األكاديمية وشخصيات سياسية، ورؤساء منظمات دولية، يسعون لتوليد األفكار وإيجاد 
طقة. ومن شأن نتائج مناقشات هذا االجتماع أن تفيد في تحديد برنامج اجتماع المنتدى االقتصادي الحلول لتشكيل مستقبل العالم والمن

 .2017العالمي السنوي السابع واألربعين في دافوس بسويسرا، والذي سُيعقد في يناير 
 
 
 

 
 -انتهى  -

 
 

 مالحظات للمحررين
 

 مؤسسة دبي لإلعالم، إحدى شركات تلفزيون دبيالجهة اإلعالمية المضيفة للحدث هي 
 

 https://wef.ch/amgfcتتواجد كافة المعلومات عن اجتماع مجالس المستقبل العالمية 
 http://wef.ch/liveعبر الرابط  تابع الجلسات مباشرة

 http://wef.ch/pixعلى موقع فليكر  أفضل الصورشاهد 
 )AMGFC#( ) وWEF#وكل من الوسم ( http://wef.ch/twitterعلى تويترتابع المنتدى على 

 http://wef.ch/facebookفيسبوك تابع أخبار المنتدى على 
 http://wef.ch/youtubeيوتيوب  تابع الجلسات عبر

 http://wef.ch/newsاألخبار الصحفية اشترك للحصول على 
 

 
المنتدى االقتصادي العالمي هو مؤسسة ملتزمة بتحسين حالة العالم من خالل التعاون ما بين القطاعين العام والخاص في روح المواطنة 

 العالمية. وهي تعمل مع قطاع األعمال، والسياسة وغيرهم من القادة المجتمعيين لتشكيل األجندات العالمية، واإلقليمية، والصناعية. 
دولية مستقلة تهدف لتحسين األوضاع في العالم من خالل إشراك قادة الفكر لصياغة األجندات العالمية واالقليمية والصناعية. 

http://www.weforum.org 
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