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 آيات في التنمية البشرية

 (4/9) القيادة يف قصة ذي القرنني

 2016يونيو  14 :في جريدة أخبار الخليج تاريخ النشر

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

مازلنا مع ذي القرنين، وباألمس تحدثنا عن التمكين، العلم والمعرفة، 
األخذ بأسباب العلم، المرجعية واتخاذ القرار، العدل، التحفيز إلجادة 
العمل لنواصل رحلتنا اليوم في صفات القائد التي يمكن استلهامها من 

 .ذي القرنين التي ذكرت في القرآن الكريم
 

تلك الرحالت التي قام  93إلى  86يالحظ من اآليات  ديناميكية الحركة:
ف من خاللها إلى أنواع مختلفة من البشر، وتذكر بها ذو القرنين حيث تعر

اآليات مجرد ثالث رحالت فقط، وربما كانت هناك رحالت أخرى ولكن 
القرآن الكريم اكتفى بهذه األمثلة، فقد بلغ ذو القرنين في رحلته األولى 

دَ عِندَهَا حَتَّى إذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَ»
حَتَّى إذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى »وفي رحلته الثانية « قَوْمًا

حَتَّى »، وأما في رحلته الثالثة فد بلغ «قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا
 .«يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْالإذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا ال 
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ومن الجدير بالذكر أن ذا القرنين لو جلس في بيته لما تعرف على هؤالء 
الناس، ولما عرف مشاكل الرعية والعباد، ولما استطاع أن يحل مشاكل 

 .العباد عن قرب
وكذلك القائد الناجح؛ فالقائد الناجح ال يقعد في مكتبه أو مقر إدارته 

وقة عمله من أوله إلى آخره، ويجالس المرؤوسين ويحاول وإنما يجوب أر
أن يتلمس نفسياتهم ومشاكلهم، وربما يأكل معهم ويعاشرهم 
معاشرة األب أو األخ، ليس ذلك فحسب وإنما يلملم أخطاءهم ويقرب 
وجهات نظرهم ويشاركهم النجاحات ويتحمل عنهم أخطاءهم، ويعمل 

هو الرئيس وهم فئة من معهم كفريق واحد حتى ال يشعروا بأنه 
المرؤوسين المنبوذين، وإنما هم فريق واحد جميعهم يقفون في صف 
واحد، القائد الناجح ال ينتظر أن تنقل إليه أخبار مرؤوسيه وإنما بقربه 
منهم يعرف ما يريدون وبم يشعرون، لذلك طاف ذو القرنين في أرجاء 

خالفه على األرض، مملكته شرقًا وغربًا ليحقق ما أراد اهلل منه باست
 .وليعطينا درسًا واضحًا في معنى القيادة

 
وال يكتفي القائد بالدوران والحركة بين مرؤوسيه  التواصل واالستماع:

فقط وإنما يجب أن يسمع لهم، باألحرى أن يصغي وينصت إليهم، وأن 
يفتح لهم قنوات االتصال المرهفة والشفافة جدًا فهو المسؤول عنهم 

حين قال  94أن يصغي إليهم، وذلك عرفناه من اآلية وهو الذي يجب 
، فعملية اإلصغاء كانت جيدة على جميع «قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ»تعالى 

األصعدة، فلم يقاطعهم ولم يسكتهم، ليس ذلك فحسب وإنما كانت 
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–عملية االتصال بينه وبينهم مباشرة فلم ينقل له أحد قول هؤالء النفر 

كان  وإنما – ستواهم العلمي واالجتماعي أو االقتصاديما كان م أيًا
حديثه معهم مباشرا من دون عائق ومن دون وسيط، وعندما أدرك 
مرادهم وفهم مطالبهم جاءهم الرد واضحًا في اآلية التي بعدها مباشرة 

 .«قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ»حيث قال تعالى  95اآلية 
اجح المدرك إلمكانياته وقدراته، والعارف لمتطلبات لذلك فإنّ القائد الن

الناس ومرؤوسيه من حوله يجب أن يتخذ القرار الناجع، وذلك بناء على 
ف في رغبات تلك المتطلبات وتلك الحاجات، فال يركن أو يهمل أو يسوّ

 .الناس وال يلعب في مشاعرهم وأحاسيسهم
 

 ،،نواصل غدًا ما انقطع من موضوع

 

 


