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 آيات في التنمية البشرية

 (9/9) القيادة يف قصة ذي القرنني

 2016يونيو  19 :في جريدة أخبار الخليج تاريخ النشر

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

تحدثنا عن التمكين، العلم والمعرفة، األخذ مازلنا مع ذي القرنين، وأمس 
بأسباب العلم، المرجعية واتخاذ القرار، العدل، التحفيز إلجادة العمل، 
ديناميكية الحركة، التواصل واالستماع، العفة وطهارة اليد، نصرة 
المظلوم، العمل الجماعي وتكوين فرق العمل، استشفاف مكامن القوة 

ليمات واألوامر الصادرة عن القيادة، التعليم واالستفادة منها، وضوح التع
بالعمل والتوجيه، الجوانب اإلنسانية، تحقيق المطلوب بأيسر الطرق 

.. لنواصل رحلتنا اليوم في صفات القائد التي يمكن  وأقل خسارة ممكنة
 .استلهامها من ذي القرنين التي ذكرت في القرآن الكريم

 

البشرية أن منظومة منهجية  يجد علماء التنمية االنضباط الذاتي:
االنضباط الذاتي للشخصيات بصفة عامة وللقادة بصفة خاصة يمكن 
أن تتحقق إذا توافرت في الشخص مجموعة من األمور المهمة، وحددها 

نقاط؛ وهي: االلتزام بعادة التفكير الواضح، االلتزام بعادة  9بعضهم في 
لوقت بفعالية، االلتزام بعادة وضع األهداف اليومية، االلتزام بعادة إدارة ا

الشجاعة، االلتزام بالعادات الصحية الممتازة، االلتزام بالتوفير المنتظم 
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للمال، االلتزام بعادة العمل الجاد، االلتزام بعادة التعلم المستمر، االلتزام 
 .بعادة اإلصرار على النجاح

جزئية وعندما نعود إلى شخصيتنا هنا وهي قصة ذي القرنين في هذه ال
من حياته نجد أنه كقائد قد حقق من تلك التسع النقاط ست نقاط، 
وهي كالتالي: التفكير الواضح، المحافظة على إدارة الوقت، الشجاعة، 

 .ا اإلصرار على النجاحالعمل الجاد، التعلم المستمر، وأخيرً
 

يعرف القائد الحقيقي أنه ال  التواضع ورد الفضل إلى اهلل ثم من يستحق:
مهما كانت قدراته وقوته وعلمه أن ينجر األعمال وحده، لذلك  يمكن

فإنه دائمًا يستعين باآلخرين، وكذلك فإنّ أي عمل ال يمكن أن يتم إال 
بتوفيق من اهلل، فلوال توفيق اهلل له ما كان لينجح، لذلك فإنّ ذا القرنين 

)قَالَ  :98ينبهنا إلى ذلك بعدما انتهى من إقامة السد؛ إذ يقول في اآلية 
هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا(، 
باإلضافة إلى أنه يجب أن يقدم الشكر لكل من أسهم في إنجاح أي عمل 

 .قام به، ويعيد الفضل إلى أهله وال ينسبه إلى نفسه فقط
 

خالل هذه اآليات من سورة الكهف ومن  وختامًا، يمكننا القول إنه من
خالل قصة ذي القرنين يعلمنا اهلل سبحانه وتعالى بعض الصفات 
األساسية للقائد، فليس كل من ادعى أنه قائد هو قائد، وليس كل من 
ادعى أنه إداري هو إداري، ولكن يجب أن تتوافر في األشخاص عديد من 

 .ى تتجلى صورة القائد للعيانالصفات الفذة التي يشار إليها بالبنان حت
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 .اانتهى الحديث عن ذي القرنين، ولكن مازال الموضوع مستمرً

 

 


