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 آيات في التنمية البشرية

 (2/9) القيادة يف قصة ذي القرنني

 2016يونيو  12 :في جريدة أخبار الخليجتاريخ النشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

رحلتنا .. لنواصل  مازلنا مع ذي القرنين، وباألمس تحدثنا عن التمكين
اليوم في صفات القائد التي يمكن استلهامها من ذي القرنين التي ذكرت 

 .في القرآن الكريم
وبحسب ترتيب األولويات فإنه بعد عملية تمكين  العلم والمعرفة:

القائد من القيادة، فإنه يجب أن تتاح له كل المعلومات التي تساعده في 
ا أمرا ثم نخفي عنه أي إتمام مهامه، فمن غير الحكمة أن نكلف أحد

معلومات أو ملفات يحتاج إليها في إنجاز مهامه، نحن حينئذ نريد فشله 
 .أو فشل المهمة وال نريد نجاحه أو نجاح المهمة

ويقول  84لذلك فإن اهلل سبحانه وتعالى يوضح لنا في بقية اآلية 
ه )صفوة )وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا(، ويقول الصابوني في كتاب

أعطيناه كل ما يحتاج إليه للوصول إلى »التفاسير( في تفسيره لآلية 
، ويؤكد سيد قطب في كتابة «غرضه من أسباب العلم والقدرة والتصرف

فأعطاه »)في ظالل القرآن( ذلك بقوله في تفسير هذه الجزئية من اآلية 
بناء سلطانًا وطيد الدعائم، ويسر له أسباب الحكم والفتح، وأسباب ال
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والعمران، وأسباب السلطان والمتاع.. وسائر ما هو من شأن البشر أن 
 .«يمكنوا فيه في هذه الحياة

باختصار فإن اهلل سبحانه وتعالى أعطى ذا القرنين العلم والمعرفة، 
فهما الوسيلتان اللتين يمكن لإلنسان من خاللهما أن يحقق األهداف 

نّ على من ولي القيادة أن يبذل ويحصل على النتائج التي يرغب، لذلك فإ
 .الجهد في تحصيل العلم الذي يحقق متطلبات عمله

وال يكتفي القائد أن يأخذ بأسباب العلم والمعرفة  األخذ بأسباب العلم:
فحسب وإنما عليه أن يسخر هذا العلم وتلك المعرفة ويستفيد منهما 

القيادي  في إنجاز العمل المنوط به، وهذه إحدى الفروق المهمة بين
واإلداري، فالقائد ال يعرف فقط ويكتفي بما يعرف وإنما يستفيد من 
هذا العلم في العمل بعكس اإلداري الذي يعرف ولكنه ال يستفيد مما 

 .يعرف
أوضح أن ذا القرنين لم يعط المعرفة  85لذلك فإن القرآن الكريم في اآلية 

ذ بتلك المعرفة فقط وإنما أتبع ذلك بضرورة العمل بهذا العلم واألخ
 (.ألداء العمل المكلف به، فقال تعالى )فَأَتْبَعَ سَبَبًا

في هذه المرحلة تصف اآليات قمة صفات  المرجعية واتخاذ القرار:
القائد، وهي المرجعية والقدرة على اتخاذ القرار، فيمكننا أن نالحظ أن اهلل 

و من سبحانه وتعالى يوجهنا إلى أنه يجب أن نعطي فرصة للقائد أ
وليناه عمال معينا أن يتخذ هو القرار ويفكر فيه، فليس من المنطق في 
شيء أال نرجع إلى القائد عندما يحين الوقت التخاذ القرار، وإن كنا نحن من 
وليناه األمر، فيجب أن نترك له فرصة للتفكير واتخاذ القرار، وهذا ما 
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رنين أن يتخذ القرار نالحظه عندما ترك اهلل سبحانه وتعالى األمر لذي الق
في القوم الذين وجدهم يعيشون )فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ(، حيث يالحظ أن اهلل 
سبحانه وتعالى لم يتخذ القرار بنفسه في هؤالء القوم على الرغم من أنه 
تعالى يمكنه ذلك، فهو القدير على كل شيء، ولكنه سبحانه وتعالى 

لب منه أن يتخذ هو القرار بعدما مكن لذي القرنين من اتخاذ األسباب ط
)قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن  86وأن يحكم في هؤالء القوم، فقال له في اآلية 

 (.تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا
 

 نواصل غدًا ما أنقطع من موضوع،،


