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 آيات في التنمية البشرية

 (6/9) القيادة يف قصة ذي القرنني

 2016يونيو  16 :في جريدة أخبار الخليج تاريخ النشر

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

مازلنا مع ذي القرنين، وباألمس تحدثنا عن التمكين، العلم والمعرفة، 
إلجادة  األخذ بأسباب العلم، المرجعية واتخاذ القرار، العدل، التحفيز

العمل، ديناميكية الحركة، التواصل واالستماع، العفة وطهارة اليد، نصرة 
.. لنواصل رحلتنا اليوم في صفات القائد التي يمكن استلهامها  المظلوم

 .من ذي القرنين التي ذكرت في القرآن الكريم
 

بسبب الفطنة القيادية التي وهبها  العمل الجماعي وتكوين فرق العمل:
انه وتعالى لذي القرنين، فإنه لم يستفرد ببناء السدّ لوحده اهلل سبح

وبالتعاون مع األفراد الذين جاؤوا معه، وإنما فضل أن يسهم أهل القرية 
 ، هما؛ لمبدئين تحقيقًا – ربما –في بناء ذلك السد المطلوب، وذلك 

 

ال تطعمني سمكةً، »األول: وهو المبدأ الذي يبنى على الفكرة التالية المبدأ 
لمني كيف أصطاد السمك، إنك إن أطعمتني سمكةً أكلتها ولكن ع

وبقيت جائعًا، أما إن علمتني كيف أصطاد السمك فإنك مكنتني من 
، من سيرة النبي صلى اهلل عليه وسلم فقد روى أبو داود «أسباب الرزق

للَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى ا»
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يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ، قَالَ: بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ 
بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، قَالَ: ائْتِنِي بِهِمَا، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا 

ى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ
هَذَيْنِ، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ 

ذَ الدِّرْهَمَيْنِ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ. فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَ
 .«وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ: اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ

 

قريتهم وأنهم القرية والمبدأ الثاني: أن يستشعر أهل القرية أن هذه 
أولى بالمحافظة عليها وصدّ أي هجوم من أي طرف كان، فقد كان من 

ا من الزمن ويصد عنهم هجمات أعدائهم، شطرً الممكن أن يبقى معهم
إال أنه فضّل أن يقوموا كلهم جميعًا ببناء هذا السد، حتى إن غادرهم 
فإنه قد منحهم أسباب القوة وهي كيفية تكوين فرق العمل، ومرة أخرى 
منحهم أسباب القوة وهو بناء السد وقدرتهم على المحافظة على 

 .واالستمرارقريتهم، وبالتالي يمكنهم البقاء 
ويقول علماء التنمية البشرية وتنمية القيادات إن فكرة تشكيل فرق 
واستخدامها في حل المشاكل التنظيمية والوصول إلى النتائج، تعد من 
أذكى األفكار والتوجهات التي يمكن أن يستخدمها القادة األذكياء في 

 .أفضل االنجازات وأدومها
)قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي  95وهذا ما نجده في اآلية الكريمة 

بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا(، فذو القرنين قام بالتوظيف األمثل 
للطاقات البشرية، فلقد وظف طاقات القوم فيما يحسنون وطلب منهم 

 .العون بالقوة التي يملكونها، وليس بالمال أو العلم فحسب
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 ،،نواصل غدًا ما انقطع من موضوع

 


