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 "ائتوني به استخلصه لنفسي"قاعدة إدارية .. 

 2021بريل إ 4خبار الخليج بتاريخ أيدة رج يف نشر

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

يُفتح المشهد على ملك مصر وهو يروي رؤيا البقرات السبع العجاف الالتي 
نعرفها جميعًا والتي وردت في يأكلن سبع بقرات سمان، وبقية الرؤيا التي 

سورة يوسف عليه السالم. الملك حاليًا جالس في قاعة العرش وهو قلق 
ا لهذا الحلم الغريب. فما يكون من مستشاري من هذا الحلم، ويريد تفسيرً

الملك إال أن ينصحوه ببعض المفسرين الذين عادة ما يقومون بتفسير 
 كان.األحالم، وهؤالء موجودون في كل زمان وم

مازال المشهد نفسه قاعة العرش، ولكن هذه المرة يقف مفسرو األحالم 
ليستمعوا لرؤيا الملك بكل التفاصيل، ونتخيل أنهم كانوا واقفين في 
خشوع وهيبة، فهم أمام ملك عظيم، وبعد أن ينتهي الملك من الحديث 
يسكت لحظات حتى يستوعب المفسرون الرؤيا حتى يتمكنوا من التفسير، 

ر لحظات ولحظات، ونعتقد أن المفسرين بدأ القلق يساورهم، ربما تم
لم يفهموه وهو األرجح، فلم  وربما – احتمال ضعيف وهو –فهموا الحلم 

تأت اآليات الكريمة على تلك النقطة، ربما ذهبوا يتشاورون، ولكنهم في 
النهاية اتفقوا بطريقة أو بأخرى على أن يقولوا للملك إنها أضغاث أحالم، 
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بمعنى أنها أحالم مختلطة ال تفسير لها، فهي من األحالم الكثيرة التي تأتي 
 على الذهن أثناء النوم، فهي مجرد أحالم ال قيمة لها.

 –في تلك اللحظة يبرز في المشهد شخصية بسيطة جًدا كانت موجودة 
بعد لذلك  قاعة العرش ولكن لم تلق عليها األضواء في – تلك اللحظة في
المشاهد أو حتى الموجودون في قاعة العرش، إال أنه سيغير يهتم بها لم 

األحداث المستقبلية، لتتحول تلك الرؤيا من حدث البسيط وأضغاث أحالم 
إلى حدث مهم، وقضية عالمية يتحدث عنها كل البالد التي كانت معروفة 
آنذاك، والشخصية هي ساقي الملك، الذي يشير أو ينصح الملك والحضور 

ذي سيأتي بتفسير الرؤيا، ويطلب منهم مساحة زمنية حتى بأنه هو ال
 يذهب إلى مفسر أحالم معين ليأتي بالتفسير الصحيح.

وال نعرف ماذا جرى في قاعة العرش أثناء كالم الساقي، وما الذي حدث بعد 
ذلك، فمن الطبيعي أن مفسري األحالم استنكروا ذلك وربما غضبوا، وربما 

مكن أن يفسر الحلم أفضل منهم، وما إلى ذلك من قالوا إنه ال يوجد أحد ي
كالم، ولكننا يمكن أن نستشف من األحداث التي جرت بعد ذلك أن الملك 
طلب منهم أن ينصرفوا وأال يكثروا الكالم، فهو قلق من تلك الرؤيا، لذلك 

 سمح لساقي الملك بأن يذهب حيثما يريد ألنه يريد اإلجابة الصحيحة.

ضواء على السجن، وعلى ساقي الملك وهو يحدث هذه المرة تسلط األ
سيدنا يوسف عليه السالم في شأن الحلم ويطلب منه أن يفسر الرؤيا، 
فيقوم سيدنا يوسف عليه السالم بكل اقتدار وصدق بتفسير الحلم، حتى 
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ا، فهي الحقيقة التي كان ينبغي لمفسري األحالم وإن كان التفسير صادمً
 – من كان أيًا –يان يكون الصدق مع المسؤول قولها للملك، ففي كل األح

 األسلوب األمثل في إدارة المؤسسات. هو

نعود مرة أخرى إلى قاعة العرش، وقد أنهى ساقي الملك تفسير سيدنا 
يوسف عليه السالم للرؤيا، وهنا ربما كانت الصدمة قوية بالنسبة إلى 

يبعد عنه هو الملك، فالمفسرون الذي يعملون عنده قالوا ما يرضيه هو و
اإلزعاج والمشاكل، ولكن وجد ضالته في تفسير آخر أتي به من ظالم غياهب 

همل كل تلك السجن، من رجل مخلص يؤمن بقيمة الحقيقة، حتى وإن أُ
السنوات، إال أنه مؤمن بالحقيقة ومؤمن بأن اهلل سبحانه وتعالى سيأتيه 

 حتمًا سيأتي. بالفرج في أي لحظة، وليس مهمًا متى هذا الزمن إال أنه

وعندما سمع الملك تلك الحقيقة التي كانت صادمة، إال أنها حقيقة، فما 
 سورة – 54اآلية « ائْتُونِي بِهِ َأسْتَخِْلصْهُ لِنَْفسِي...»كان منه إال أن طلب وقال: 

 قرب، عن لديّ يعمل لنفسي السالم عليه يوسف أريد أني بمعنى يوسف،
، بدالً من أدعياء الصدق الذين ال صادق ألنه مني ويسمع منه أسمع

 يصدقون.

هذه هي األحداث التي ذكرت في القرآن الكريم، فماذا يمكن أن نستفيد 
 ؟ منها

 وجدنا أننا هنا أمام أربعة أنواع من الشخصيات اإلدارية، وهم:
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  الملك؛ وهو المسؤول األول في أي مؤسسة، وهذا هو صاحب
 الموضوع والمقرر األول.

 رو األحالم: وهم الموظفون والعاملون في المؤسسة الذين مفس
يدينون للمسؤول، وال يعملون وال يعطون إال وفق ما يريد المسؤول 

 وما يرضيه.
  ساقي الملك: وهو الرجل المخلص الذي أرشد إلى سيدنا يوسف عليه

 السالم على اعتبار أن بيده الخالص.
 لرجل المخلص الذي ُظلم وقبع في سيدنا يوسف عليه السالم: وهو ا

ظالم السجن سبع سنوات، وعلى الرغم من ذلك ظل مخلصًا للحقيقة 
 وللوطن مهما كانت الحقيقة صادمة ومؤلمة.

وباستثناء المسؤول الذي سنتحدث عنه في األخير، لنلق بعض الضوء على 
 هذه الشخصيات من الناحية اإلدارية:

، الذين يرددون أمام المسؤول دائمًا هم فئة الموظفين مفسرو األحالم:
وأبدًا بكل اقتدار )كل شيء تمام طال عمرك(، وهؤالء هم الذين وصفتهم 

  الطرفة العربية التي تقول:

أنه ذات مرة دخل مسؤول على الموظفين الذين يعملون تحت إمرته، فقال 
 من ضمن حديثه: اليوم الطقس جميل، فالجو رائع والشمس هادئة.

 الموظفين: كل هذا بسبب توجيهاتك طال عمرك. فقال أحد
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فهذه الفئة من الناس موجودة دائمًا وخاصة بالقرب من المسؤول وحوله، 
فهم يحيطون به كالسوار في المعصم، ويحاربون كل شخص يحاول أن 
يقترب من المسؤول ليوضح له الحقيقة، ليس ذلك فحسب وإنما ال 

يقترب من المسؤول  أن – هذا الغيرمن كان  أيًا –يتركون المجال لغيرهم 
حتى من قبيل أن يلقي عليه التحية عن قرب، ألنهم هم المطبلون، 
ويعتقدون دائمًا أنهم هم الخيرون وأنهم يعرفون ماذا يريد المسؤول، 
ومتى يريده، وأن المسؤول يحبهم ويحب كالمهم، ويحب أن يستمع 

ديد منهم ال تهمه دائمًا إلى قولهم )كل شيء تمام طال عمرك(، والع
المؤسسة وال حتى المسؤول، وإنما يفكر في نفسه فقط، وكل همه أن 
يصل إلى القمة من خالل هذا المسؤول مهما كان األسلوب والطريقة 
وشعاره )الغاية تبرر الوسيلة(، فغايته هو حياته وترقيته، والمال الذي 

ى حساب آالم يجمعه، أيًا كان مصدر هذا المال، حتى وإن جاء المال عل
 اآلخرين، وسقوط المؤسسة.

وهو رجل بسيط يعيش على هامش الحياة، فال يلفت األنظار  ساقي الملك:
وال يراه أحد وال يهتم به أحد، فهو يعيش في حاله، وهذه النوعية من 
الموظفين موجودة في كل المؤسسات، فهو يقوم بواجبه وعمله بغّض 

ى الترقيات أو المناصب، فالمهم النظر عن كلمات المدح أو الطموح إل
  بالنسبة إليه أن يعيش فقط.
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 إلى 20 من اآليات – وهذا الرجل يذكرنا بالرجل الذي جاء ذكره في سورة يس
...( الْمُرَْسلِينَ اتَّبِعُوا َقوْمِ َيا قَالَ َيسْعَى رَجُلٌ الْمَدِينَةِ أَقَْصى مِنْ وَجَاءَ) 27

 الكريم القرآن في اسمه يرد فلم الرجل هذا من نعرف ال فنحن اآليات، بقية
 هذا غير آخر مكان في الكريم القرآن في ذكره يتكرر ولم له، تعريف وال

 يأتي – نعرفه باللهجة العامية، من أهل اهلل الذي–لمكان، إال أن هذا الرجل ا
في لحظة ما ويقدم النصيحة الخالصة والصادقة ويذهب، فهو ال يبغي أي 
شيء مقابل نصيحته، وإنما هو صادق، فإن وجد المسؤول أن يكرمه فهذا 

 ا ويقدم النصيحةمناسب وجيد وإن أهمله المسؤول فإنه يبقى صادقً
الصادقة إلى األبد، وهذا عادة يكون مكروها من المطبلين وإن كانوا ال 

 يخشونه، ألن هذه النوعية من الناس ال تهمها أي أرباح مادية دنيوية.

وهنا ال نريد أن نتحدث عن ذاته عليه السالم،  سيدنا يوسف عليه السالم:
إال أن سيدنا يوسف عليه السالم يمثل عندنا هنا كل إنسان صادق وواضح 
مهما كانت الرؤية والكالم الذي يقوله، ومهما كانت تلك الموضوعات التي 
يطرحها مزعجة وصادمة للمسؤول، ولكنه عادة ما ينشد الحقيقة، 
فالحقيقة كما نعرفها عادة ما تكون صادمة ومزعجة، لذلك فإن المسؤول 
عادة يكره سماع تلك الحقائق، وإن كان في قرار ذاته يعرف أنها حقيقة، 
وأنه ال بد من أن تأتي لحظة يحتاج فيها إلى تلك الحقيقة وخاصة إن 

دلهمت الخطوب واشتدت األزمات وبدأ القلق يحيط به من كل جانب، أ
ئذ فإن من يمثلهم سيدنا يوسف عليه السالم هم الفئة المطلوبة عند
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التي يمكنها أن تدير دفة األحداث حتى وإن كانوا قابعين في الظلم والظالم 
 كل تلك السنوات الماضية.

هذه الفئة دائمًا ما تكون صادقة، مؤمنة بنفسها وبقدراتها، ويمتلكون من 
ه غيرهم، موالون للمؤسسة التي العلم والكفاءة والمهارات ما ال يمتلك

يعملون فيها وللمسؤول، إال أنهم منبوذون من المسؤول نفسه أوالً 
وبالتالي من المطبلين والحاشية والبطانة الفاسدة بل ويخافون منهم، 
فقط ألنهم يقولون الحقيقة ويسلطون عليها األضواء المطلوبة في الوقت 

رق محاربتهم ونبذهم المناسب، ولذلك يحاول المطبلون بكل الط
والسخرية منهم وإبعادهم، إال أنهم في نفس الوقت واثقون من رحمة اهلل 
سبحانه، علًما بأن هؤالء ال يتكلمون إال أن يُطلب منهم، فإن تكلموا 
بالصدق والحقيقة أغضبوا من يجب أال يغضب، وكذلك فهم ال يطلبون 

 ا في مقابل الحقيقة.شيئً

القرار النهائي، وهو الذي في النهاية إما أن يقول  وهو متخذ المسؤول األول:
)ائْتُونِي بِهِ أَسْتَْخِلصْهُ لِنَفْسِي(، وإما أن يستمع للمطبلين و)كل شيء تمام 

 طال عمرك(، لينتهي كل شيء جميل، فهو متخذ القرار.

هذه هي الحكاية، وهي بعض الصور وبعض المبادئ اإلدارية التي يمكن أن 
اآليات من القرآن الكريم وبالتحديد من قصة سيدنا  نستقيها من بعض

  يوسف عليه السالم.


