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 آيات في التنمية البشرية

 (3/9) القيادة يف قصة ذي القرنني

 2016يونيو  13 :ريدة أخبار الخليجفي ج تاريخ النشر

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

مازلنا مع ذي القرنين، وباألمس تحدثنا عن التمكين، العلم والمعرفة، 
.. لنواصل رحلتنا اليوم في  األخذ بأسباب العلم، المرجعية واتخاذ القرار

صفات القائد التي يمكن استلهامها من ذي القرنين التي ذكرت في 
 .القرآن الكريم

 

وعلى الرغم من أن اهلل سبحانه وتعالى مكنه من اتخاذ القرار أيًا ما  العدل:
كان، فإن من صفات القائد أال يبطر وأال يميل بقلبه لمن يحبهم ويمنع 

اإلداريين الذين  نفسه من االلتفات لمن ال يحب كما يعمل كثير من
يوزعون الترقيات والمكارم على من يحبونهم ويسيرون على هواهم أما 
من يخالفونهم الرأي أو من ال يحبونهم فإنهم يضعونهم في القائمة 

 .السوداء وال يلتفتون إليهم مهما حدث
إن عدالة القائد هي التي حكمت في هؤالء القوم، ليس ذلك فحسب وإنما 

ا منهجية واضحة المعالم قائمة على مبدأ الثواب عدالته وضعت أسسً
والعقاب، وهذه المنهجية إن طبقت بين الناس وبين الموظفين بالعدالة 
فإنها كفيلة ببث الراحة والطمأنينة بين الرعية والمرؤوسين، فالظالم 
والمسيء يعاقب ويؤخذ على يديه لتستقر الحياة ويأمن الناس، وأما 
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ويكافأ وال يؤخذ أحد بجريرة أحد، وهذا هو مبدأ الصالح والمحسن فيثاب 
على لسان  88و 87اإلسالم في الثواب والعقاب، وقال تعالى في اآليتين 

قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إلى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ »ذي القرنين: 
الِحًا فَلَهُ جَزَاء الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَ

 .«أَمْرِنَا يُسْرًا
وإن اختلط هذا المبدأ وساحت األمور بعضها على بعض واختل الميزان، 
وأصبح السيئون وملمعو األحذية هم المالزمين للقادة والمحيطين بهم، 

 ألنهم وأصبح المبدعون والمفكرون والصالحون منبوذين ليس لشيء إال
يفكرون ويبدعون، فإننا حينئذ سنعيش في فوضى عارمة ومجتمع 
منحل ومؤسسات إدارية فردية ذات لون واحد ال ينتج عنها منتج، حينئذ 

 .المبدعون وال بواكي لهم يموت – أيضًا –
 

إال أن القائد الفذ ال يكتفي بمكافأة المبدعين  التحفيز إلجادة العمل:
فَلَهُ جَزَاء » 88كما أشارت اآلية الكريمة والمفكرين والصالحين فقط 

، وإنما يجب أن يقوم القائد بزيادة تكريم هؤالء النفر من أجل «الْحُسْنَى
التحفيز الدائم، والجزاء الحسن، والمعاملة الطيبة، والتكريم والمعونة 
والتيسير، حتى نجني من كل ذلك التميز المتألق كما أشارت اآلية 

 .«قُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًاوَسَنَ» 88الكريمة 
 

 .نواصل غدًا ما انقطع من موضوع
 

 


