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 آيات في التنمية البشرية

 (7/9) القيادة يف قصة ذي القرنني

 2016يونيو  17 :في جريدة أخبار الخليج تاريخ النشر

 بقلم: د. زكريا خنجي

 

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

العمل، ديناميكية الحركة، التواصل واالستماع، العفة وطهارة اليد، نصرة 
المظلوم، العمل الجماعي وتكوين فرق العمل.. لنواصل رحلتنا اليوم في 
صفات القائد التي يمكن استلهامها من ذي القرنين التي ذكرت في 

 .القرآن الكريم
 

عندما عرض القوم على ذي  ة واالستفادة منها:استشفاف مكامن القو
القرنين إقامة السد، يبدو أنه بدأ يتلفت يمنة ويسرة ويحاول أن 
يستشف مكامن القوة في القرية التي هو فيها في تلك اللحظة، ويبدو 
أنه وجد أن اهلل تعالى قد حبا أهل هذه القرية بسطة في الجسم أي القوة 

يعينوه بقوة، وهذه هي قوتهم الجسدية  البدنية، لذلك طلب منهم أن
التي يملكونها، لذلك كانت هذه القوة ضرورية. ومع ذلك فإنّ القوة 
الجسدية ال تكفي لوحدها، وإنما المطلوب موادّ خام يمكن أن يصنع 
السد منها، ويمكن أن نتصور أيضًا أن هذه القرية كانت تتمتع بوجود 
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س، لذلك فكر ذو القرنين في كميات كبيرة من مادتي الحديد والنحا
 .االستفادة منهما في بناء السد

قَالَ مَا »حيث قال تعالى  96و 95وهذا ما يمكن قراءته من خالل اآليتين 
( آتُونِي 95مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا )

إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا  زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى
 .[( ]والقطر هو النحاس96« )قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا

ويالحظ أن القائد ذا القرنين لم يطلب الشيء المستحيل، فكل الذي طلبه 
رية ومكوناتها مواد خام موجودة لدى أهل القرية أو في تراب الق

 .الصخرية
وهكذا هو القائد؛ فقبل وأثناء وبعد تشكيل فريق العمل الذي يريد 
العمل معه، يجب عليه أن يستشف قدرات أعضاء هذا الفريق، ويعرف 
مكامن القوة التي يمتلكونها حتى يمكنه االستفادة من كل فرد، ويجب 

 – مثالً –التخطيط أن يراعي الفروق الفردية بينهم، فأحدهم ذو قدرة على 
 اإللكتروني الحس يمتلك والثالث التنفيذ، في تتفوق قدرته واآلخر

 هذا وعلى وهكذا،... الحديث في واللباقة التحدث على بقدرة يتميز والرابع
 فال معه، يعمل الذي الفريق قدرات على بناءً خطته، القائد يضع األساس

التنفيذ يجد أن الخطة ال  يبدأ وعندما مكيفة، مغلقة غرف في الخطة يضع
 .تنطبق على فريق العمل الذي يقوده

باإلضافة إلى أن بعض األفراد قد يمتلكون بعض المهارات إال أنهم قد 
يجهلون تلك القدرات أو لم يتمكنوا حتى تلك اللحظة من التمكن من 
تلك القدرات، أو بسبب اإلحباطات واإلخفاقات التي واجهوها في الفترات 
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نجد أنهم ال يرغبون أو ال يعرفون االستفادة من تلك القدرات  السابقة،
واإلمكانيات، لذلك فإنّ على القائد الفذ أن يصل إلى مكامن قوتهم 
وقدراتهم ويستخرجها ويصقلها ومن ثم يوقظ تلك القوة الخفية التي 

 .تراكمت عليها كميات من الغبار والصدأ فتنصقل وتلمع
 .ن يفعله مع أهل القريةوهذا ما حاول ذو القرنين أ

 
 نواصل غدًا ما انقطع من موضوع،،

 


