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 آيات في التنمية البشرية

 (8/9) القيادة يف قصة ذي القرنني

 2016يونيو  18: في جريدة أخبار الخليج تاريخ النشر

 الدكتور زكريا خنجيبقلم: 

 

ما زلنا مع ذي القرنين، وباألمس تحدثنا عن التمكين، العلم والمعرفة، 
األخذ بأسباب العلم، المرجعية واتخاذ القرار، العدل، التحفيز إلجادة 
العمل، ديناميكية الحركة، التواصل واالستماع، العفة وطهارة اليد، نصرة 

لعمل، استشفاف مكامن القوة المظلوم، العمل الجماعي وتكوين فرق ا
.. لنواصل رحلتنا اليوم في صفات القائد التي يمكن  واالستفادة منها

 .استلهامها من ذي القرنين التي ذكرت في القرآن الكريم
 

يالحظ أن ذي القرنين  وضوح التعليمات واألوامر الصادرة عن القيادة:
أوامره وطلباته كقائد كان متمكنًا من العلم الذي يمتلكه، لذلك كانت 

)آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا  96واضحة ومحددة، فقد قال لهم في اآلية 
سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ 

 (.قِطْرًا
مًا بجميع العلوم وهنا ربما نتساءل، هل من المفروض أن يكون القائد مل

؟ من المنطقي جدًا أن تكون  حتى يستطيع أن يقود مجموعة من األفراد
 ملمًا – كان أيًا –اإلجابة بالنفي، فليس من الحكمة أن يكون اإلنسان 

بجميع العلوم، لذلك فإنّ هذا النقص يعوضه بناء فرق العمل، حيث إن 
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يقة، فكلما فرق العمل تقلل كثيرًا من مشكلة التخصصات الفنية الض
كان فريق العمل مكونا من أفراد متنوعين في تخصصاتهم وفي طرق 
تفكيرهم ونظرتهم لألمور فإنها تعد من الفرق الناجحة من حيث تنفيذ 
المشاريع وإبراز النتائج المطلوبة منهم، بشرط أن يكون قائدهم 

 .يستطيع أن يقودهم إلى جني النتائج بشتى الطرق
 

كما أشرنا سابقًا فإنّ ذا القرنين لم يقم ببناء  وجيه:التعليم بالعمل والت
السد وحده أو مع مجموعة من الجند الذين يتنقلون معه، وإنما طلب 
العون من أهل القرية، وقلنا إنه بهذا التوجيه قام بتعليم أهل القرية 
كيفية بناء السد وكذلك كيفية بناء قدراتهم الذاتية في المحافظة على 

 .تفادة من مواد الخام المتاحة لهم في القريةأنفسهم واالس
ومن المالحظ أن ذا القرنين لم يعلمهم كل ذلك من خالل الشرح 
والمحاضرة فحسب وإنما أشركهم في العمل ليكون التعليم واقعًا عمليًا 

 .ملموسًا وليس نظريًا وكالمًا، وهذا ما يعرف بمصطلح التعليم بالعمل
 

 المطلوب بأيسر الطرق وأقل خسارة ممكنة:الجوانب اإلنسانية وتحقيق 
يروي المؤرخون أنه كان من الممكن لذي القرنين أن يقاتل ويقتل يأجوج 
ومأجوج في تلك الفترة ويخلص البشرية من شرهم، إال أن الجانب 
اإلنساني الذي كان يتمتع به القائد جعله يفضل الحل اإلنساني 

جانبين، لذلك فضل عزلهم واألسهل في تحقيقه وبأقل الخسائر من ال
 .ودفع شرهم بأبسط الطرق
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 ،،نواصل غدًا ما انقطع من موضوع

 

 


