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يعتبر ا�سبوع العالمي للقيادة فرصة للتركيز على أهمية القيادة في تحقيق النجاح في المنظمات والمجتمعات 

والدول. ويهدف هذا ا�ســـبوع إلـــى تعزيز الوعي بأهمية القيادة وأيض� تعزيز قـــدرات القادة في جميع المجاالت، 

سواء كانوا من المجال ا�كاديمي، أو السياسي، أو الخاص.

يشـــمل ا�ســـبوع العالمي للقيادة الكثير مـــن الفعاليات والنشـــاطات المختلفة، مثل المؤتمـــرات وورش العمل 

والنـــدوات والـــدورات التدريبية، والتي تهدف إلى تعزيـــز الوعي بأهمية القيادة وتوفير الفرص لتحســـين قدرات 

القادة وتطويرها.

القيادة الفعالة هي عنصر حاســـم في تحقيـــق النجاح في المنظمات والمجتمعات والـــدول. ويمكن الوصول إلى 

القيادة الفعالة من خالل تحســـين المهـــارات القيادية، والتفكير ا�بداعي، وتحســـين التواصل والتفاعل مع 

ا�خرين.

وبهذا الصدد، ال يسعنا إال أن نشـــعر بالفخر با¡نجازات الكبيرة التي شهدتها المملكة 

العربية الســـعودية في مختلف المجاالت على مستوى العالم، وهذه التطورات التي 

حدثـــت خالل ا�عوام ا�خيرة في شـــتى المجاالت صنعتها شـــخصية قيادية فريدة 

قادت المملكة باتجاه إنجازات غير مســـبوقة تجبرنا أن نقـــف احترامª وإجالًال عند 

الشـــخصية ا�برز في القيادة "شـــخصية ســـمو ولـــي العهد ا�ميـــر محمد بن 

سلمان" ونحاول مع بعض سبر أغوار 

هذا النموذج القيادي الفريد الذي جعل من المملكة العربية السعودية واحدة 

من أبرز الدور في العالم نمو´ اقتصاديª ورقميª واجتماعيª وثقافيª وعلى جميع 

ا�صعدة. 

إن ا�مير محمد بن ســـلمان يعتبر قائًدا محنًكا، وهو رجل عظيم ورث الصفات 

القيادية من جده الملك عبد العزيز، الذي عرف با�قدام والشجاعة، وأبيه الملك 

سلمان ملك الحزم وا�نسانية. ومن خالل بيئة القيادة التي عاش فيها، اكتسب 

ا�مير محمد بن سلمان العديد من الســـمات القيادية المميزة التي تميزه عن 

غيره.

إن ا�ميـــر محمد بن ســـلمان يتمتع بســـمات جســـمية وعقليـــة واجتماعية 

وشـــخصية تجعله نموذًجا قيادًيا. فهو يتمتع بالمهابـــة والقوة والحيوية، 

وبســـمات عقلية كالذكاء وسعة ا�فق والقدرة على التنبؤ، ويتمتع بسمات 

انفعاليـــة كالنضـــج االنفعالي وقـــوة ا�رادة والثقة في النفـــس. كما يتمتع 

بصفـــات اجتماعيـــة مثل حب التعـــاون والقدرة علـــى رفع الـــروح المعنوية، 

وصفات شخصية مثل الثبات والثقة وا�صرار والصبر.

ومن السمات القيادية الفريدة التي يتمتع بها ا�مير محمد بن سلمان هي 

قدرتـــه علـــى التحلي بالجرأة واالســـتباقية فـــي اتخاذ القـــرارات الهامة، 

واالبتكار والتجديد في العمل والتفكير، والقدرة على االستماع والتواصل 

والتحدث بطالقة، والقـــدرة على ا¡دارة والتخطيـــط والتنظيم بفعالية، 

والحماســـة والتفانـــي في العمـــل والتحرك بســـرعة وحزم فـــي إنجاز 

المهام. 

المملكة العربية الســـعودية اليوم تقع في واجهة قيادة ا�مة العربية 

وا�سالمية، وصنعت قوة اســـتثمارية واقتصادية أكثر تنوعª واســـتدامة، 

من 20 إلى 24 مارس من كل عام، وهو الوقت المثالي لالحتفال والتركيز على 
القيادة وأهميتها في جميع المجاالت.

يحتفل العالم با�سبوع العالمي للقيادة وبرؤية 2030 تضـــع المملكة أقدامها في مصاف الدول العظمى لتســـابق ببســـالة وتتصدر قائمة 

أفضل الدول في مؤشرات التنافسية. 

وبهـــذه الســـمات القيادية الفريـــدة، يعتبر ا�مير محمد بن ســـلمان قائًدا مميًزا ومحنـــًكا، وهو رجل 

شـــغوف بتطوير بلده وخدمة شعبه، ويعمل بجهد وإصرار على تحقيق النجاح في جميع المجاالت، 

وإدخال التغييرات الجذرية التي تحقق رؤية المملكة 2030.
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تجدر ا�شارة إلى أن ا�مير محمد بن سلمان في قائمة ا�كثر تأثيًرا في العالم؛ حيث أوضحت 

“بلومبرغ” أن ترتيب القائمة جاء بناء على مساهمات 2700 صحفي ومحلل من مختلف أنحاء 

العالـــم، للخـــروج بأقوى الشـــخصيات من حيـــث تأثيرها في مجـــاالت الثقافـــة واالقتصاد 

والسياســـة والترفيه والعلوم، كما واصل ا�مير محمد بن ســـلمان تصدره اســـتفتاء مجلة 

“التايم” ا�مريكية حول الشخصية ا�كثر تأثيًرا في العالم، وكان العربي الوحيد في القائمـة 

هو ولي العهد السعودي
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أن  يمكن  التي  القيادة  في  الملهمة  الدروس  من  العديد  هناك 
نستوحيها من ا�مير محمد بن سلمان، ومن أهمها:

دروس ملهمة:

يعتبر ا�مير محمد بن ســـلمان قائًدا جريًئا واســـتباقًيا، حيث يتخذ القـــرارات الصعبة بثقة ودون 
تـــردد. وهذه الجـــرأة تعد درًســـا ملهًما في القيـــادة، حيث يجب علـــى القائد أن يكـــون جريًئا 

واستباقًيا في اتخاذ القرارات الصعبة.

الجرأة في اتخاذ القرارات الهامة 01

يتمتع ا�مير محمد بن ســـلمان بالقدرة على االستماع لآلراء وا�فكار المختلفة، ويتعامل بتعاون 
وودية مع المســـؤولين والمواطنين على حد سواء. وهذا يعد درًســـا ملهًما في القيادة، حيث 
يجب علـــى القائد أن يكـــون متعاوًنا ويســـتمع لآلراء وا�فكار المختلفة للوصـــول إلى الحلول 

المناسبة.

ا¡صغاء والتعاون مع ا¾خرين 02

يتمتع ا�مير محمد بن ســـلمان بالقدرة على االبتكار والتجديد فـــي العمل والتطوير. وهذا يعد 
درًســـا ملهًما في القيادة، حيث يجب على القائد أن يكون مبتكًرا ويســـتخدم ا�فكار الجديدة 

لحل المشاكل وتحقيق ا�هداف المرجوة.

االبتكار والتجديد 03

يتمتع ا�مير محمد بن ســـلمان بالقدرة علـــى ا®دارة والتنظيم بفعالية، حيث يســـتخدم هذه 
القدرة في تحقيق ا�هداف المرجوة. وهذا يعد درًسا ملهًما في القيادة، حيث يجب على القائد 

أن يكون متمكًنا في ا®دارة والتنظيم لضمان تحقيق ا�هداف بنجاح.

القدرة على ا¡دارة والتنظيم 04

يتمتع ا�مير محمد بن سلمان بحماســـة وتفاني عاليين في العمل وتحقيق ا�هداف المرجوة، 
وهو يعمل بجهد وإصرار على تحقيق النجاح في جميع المجاالت. وهذا يعد درًســـا ملهًما في 
القيادة، حيث يجب على القائد أن يكون متحمًسا ومتفانًيا في العمل لتحقيق النجاح والتفوق.

الحماسة والتفاني 05



وبناًء على ما ســـبق يمكن القـــول إن ا�مير محمد 
بن ســـلمان نمـــوذج قيـــادي ناجـــح يعتمـــد على 
التطوير واالبتكار وا¡بداع ويعتبرها مبادئ� ال بد أن 
تتوفر لدى الشـــعب الســـعودي، ويولـــي اهتماًما 
كبيـــًرا بتدريـــب ا�فـــراد وتطويـــر، وذو شـــخصية 
ملهمة وصاحب رؤية وكاريزمـــا قيادية تحويلية، 
تجعلنا نقـــف وقفة إعجاب وشـــموخ وفخر بهذه 
الشـــخصية العربيـــة الســـعودية، وندعمها حتى 
تصـــل المملكة العربية الســـعودية لما يطمح له 
ا�ميـــر والمواطن بهمة شـــامخة كجبـــل طويق، 
ونجعل من المملكة داًرا نفخر بها أمام الشعوب 

وا�جيال القادمة ونردد بشموخ: نفخر بك قائدنا.


