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امللخص

توصل الباحث من هذه الدراسة إىل استنتاج وهو أن مفهوم الرتبية القيادية لطارق السويدان
تربوي ،وتدريبي ،وواقعي ،ونموذجي ،وإسالمي ،بمعنى أن تشكيل قائد هو من خالل التعليم
والتدريب ووفق الواقع ،وليكون نموذجا ،وباملعايري اإلسالمية ،وأن مفهوم الرتبية القيادية
لطارق السويدان هو تعزيز نظرية ورين بالنك ( )Warren Blankالتي تسمى( 108« :مائة
وثماني) مهارات قيادية طبيعية» وهي النظرية التي أكدت عىل أنه ال يوجد شخص ولد قائدا
يف شكل طبيعي ،ألن القيادة هي مجموعة من الخصائص واملهارات التي يمكن تعلُّمها ،وأن
تطبيق مفهوم الرتبية القيادية لطارق السويدان يف إندونيسيا هو باسم «برنامج تعليم
وتدريب الشباب القيادة اإلسالمية  30ساعة» ،والتطبيقات للرتبية القيادية اإلسالمية وفق
منظور طارق السويدان هي برنامج التعليم والتدريب القيادي الذي يُق َّدم للشباب الذين
هم من أشد املوارد البرشية خصبة ،خطوة خطوة ،يف مؤسسة أو دورة تدريبية أنشئت
خاصة بهذا الغرض ،وذلك باستخدام مختلف أساليب التعليم والتدريب املتنوعة ،وأن
DOI: http://dx.doi.org/10.18860/el.v19i2.4232

التربية القيادية اإلسالمية في املعاهد اإلسالمية بإندونيسيا

260

مثل هذا التعليم حدث وال يزال يحدث يف واقع املجتمع اإلندونييس مما يؤكد عىل أهمية
دور الكياهيات (الشيوخ) يف البسانرتينات (املعاهد اإلسالمية) يف إعداد كوادر العلماء
.الذين هم قادة للمستقبل
Abstract
The conclusion of this research is that the concept of leadership education of
Thariq as-Suwaidan is the concept of leadership education that having the
characteristic of tarbawi, tadribi, waqi‘iy, uswati and Islami. In the sense of the
formation of a leader must be through education, training, reality, model, and
Islamic. Thariq as-Suwaidan’s Leadership Concept is to strengthen Warren Blank’s
theory by the name of “108 Skills of Natural Born Leaders”, the theory that
there is no natural leader. Leadership is a collection of traits and skills that can
be learned. Application of Thariq as-Suwaidan Leadership Education Concept
in Indonesia is under the name of “Youth Leadership Education & Training
Program 30 Hours”. The application of Islamic leadership education of Thariq
as-Suwaidan is a leadership and leadership training program provided to the
youngest of the most fertile human resources, step by step, in a training institute
or course established specifically for this purpose, using various varied learning
methods. The kind of education has really happened and will constantly happen
in the reality of Indonesian society. The condition strictly shows the importance
of the roles of Islamic scholars (ulama) in Islamic schools or Islamic institutions
to perform and to shape their next generation to become the future leaders.
Keywords: Islamic leadership; leadership education; as-Suwaidan
مقدمة

 يفقدون قائدا إسالميا يتمسك بالقيم،يعيش املسلمون اليوم يف حالة أزمة قيادية
 ابتداء من، تمر عليهم أزمة قيادية إسالمية عىل نطاق واسع االنتشار،والرشيعة اإلسالمية
 وتكون األمة يف قبضة القيادات الفردية بعيدة عن القيادات،الحياة املنزلية إىل نطاق أوسع
 أجريت هذه الدراسة، ووعيا ً لهذه املسألة،الجماعية التي تتميز بالشورى يف ممارسة قيادتها
 كيف يكون مفهوم الرتبية القيادة اإلسالمية وفق منظور طارق محمد:بصياغة األسئلة
السويدان؟ كيف تكون تطبيقات الرتبية القيادية اإلسالمية لطارق السويدان يف إندونيسيا؟
 فهم الرتبية القيادية اإلسالمية لطارق السويدان (ولد:والغرض من هذه الدراسة هو
 حصل عىل، متزوج وله ستة أوالد،م1953 طارق محمد الصالح السويدان يف الكويت عام
 الواليات املتحد،شهادة دكتوراة مع مرتبة الرشف يف هندسة البرتول من جامعة أوكالهوما
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األمريكية عام 1990م ،فهو مد ّرب يف مجال اإلدارة ،لديه كتب ومؤلفات إدارية وقيادية
وتحفيزية) (طارق السويدان ،)2017 ،وصياغة التطبيقات الرتبوية القيادية اإلسالمية
لطارق السويدان يف إندونيسيا ،وتستخدم هذه الدراسة منهجية البحث النوعي ،مع املصدر
الرئيس كتاب «صناعة القائد» بقلم طارق السويدان وفيصل عمر بارشاحيل ،يف حني أن
املصادر الثانوية استخدمت الدراسة بعض الكتب التي تتناول مفهوم القيادة اإلسالمية،
منها :موسوعة القيادة يف اإلسالم ،ملحمد فتحي ،والقيادة الرتبوية السابقون األولون من
األنصار ،ملنري الغضبان ،ودليل التدريب القيادي ،لهشام الطالب.
وطريقة تحليل البيانات التي استخدمت يف هذه الدراسة هي التحليل الوصفي
والنسبي واملقارن.
تعريف القيادة

القيادة ً
لغة ،يف لسان العرب َ
(الق ْو ُد) نقيض السَّ ْوق :يُقال :يقود الدابة من أمامها
ويسوقها من خلفها (لسان العرب .)83 :3 ،ويف هذا املعنى اللغوي إشارة لطيفة مفادها:
إن مكان القائد يف املقدمة وذلك لكي يكون دليالً لجماعته عىل الخري (طارق السويدان
وفيصل عمر بارشاحيل1432 ،ه2004/م.)40 :
وأما تعريف القيادة اإلسالمية أو مفهوم الرتبية القيادية اإلسالمية اصطالحا وفق
منظور طارق السويدان فهو «عملية تحريك الناس نحو الهدف املراد تحقيقه وتتشكل
من ثالثة عنارص هي :وجود الغرض الذي يدفع الرجل له ،ووجود مجموعة من الناس،
ووجود القائد الذي جعل الهدف ومجموعة من الناس قوالب عملية تحريك الناس ،القيادة
اإلسالمية هي عملية التحرك نحو األهداف الدنيوية واألخروية وفقا للقيم والرشيعة
اإلسالمية» (املصدر السابق).
وعرف هشام الطالب القيادة بأنها «عملية تحريك مجموعة من الناس باتجاه محدد
ومخطط ،وذلك بتحفيزهم عىل العمل باختيارهم» (هشام ،)64 :1995 ،وأضاف هشام
أن القيادة الناجحة تحرك الناس يف االتجاه الذي يحقق مصالحهم عىل املدى البعيد ،وقد
يكون ذلك اتجاها ً عاما ً مثل نرش الدعوة اإلسالمية يف العالم ،أو اتجاها ً محددا ً مثل عقد
مؤتمر يتناول قضية معينة ،ومهما كان األمر ،فإن الوسائل والغايات يجب أن تخدم
املصالح الكربى للناس املعنيني حارضا ً وعىل املدى البعيد.
ومن الصعوبات عدم اتفاق الباحثني عىل تعريف مقبول للمصطلحني «القائد»
و«القيادة» ،فالبعض يرى أن القيادة خاصية من خصائص الجماعة ،وهي مرادفة يف
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معناها للمكانة أو ملركز معني أو وظيفة معينة ،أو القيام بأنواع معينة من النشاط تهم
الجماعة ،فالقائد يف نظرهم هو الذي يتسم بخصائص شخصية معينة مثل السيطرة ،أو
ضبط النفس ،أو مميزات جسمية معينة مثل الطول أو اللياقة البدنية ،أو املظهر العام ،وغري
ذلك من املميزات (لويس كامل مليكة ،247 :1970 ،يف سيد عبد الحميد مريس ،د.ت.)17 :
وفهما ً لظاهرة القيادة يمكن َتبَنِّيها عىل املفاهيم التالية )1( :القيادة قوة تتدفق
بني القادة واألفراد بطريقة مبهمة يرتتب عليها توجيه طاقات األفراد بأسلوب متناسق
ومتناغم باتجاه األهداف التي حددها القادة ،والسعي لتحقيق هدف معني واملحافظة عليه
هو مبعث رىض مشرتك لكل من القادة واألفراد يف آن واحد؛ ( )2وهي قوة تتفاعل – أخذا ً
وعطا ًء – مع محيطها وبيئتها وجوها الذي تعمل فيه ،فهي ال تتحرك يف الفراغ وإنما
حسب املعطيات القائمة؛ ( )3وهي قوة دائبة الفعالية والحركة ال تتوقف ،قد ترتفع درجة
نشاطها وكثافتها ومداها وقد تنخفض ،لكنها ال تهمد ،فهي إما موجودة بفاعلية أو غري
موجودة عىل اإلطالق؛ ( )4والقيادة توظيف املبادئ والوسائل واألساليب من أجل غايات
واضحة ،وعىل نحو محدد ومتسق (هشام.)64 :1995 ،
أهداف الرتبية القيادية:

الهدف العام للرتبية القيادة من طارق السويدان هو مشاركته يف إعداد قائد املستقبل
لألمة ،وأما األهداف الخاصة لها فتلخصت يف خمس عرشة نقطة ،أهمها ( )1محاولة بلورة
النظرية اإلسالمية يف القيادة؛ ( )2اإلجابة عن األسئلة املحرية يف القيادة؛ ( )3تقديم خطة
عملية إلعداد القائد؛ ( )4تسليط الضوء عىل القيادة والشخصية القيادية؛ ( )5فهم النظريات
القيادية الحديثة وأهم املالحظات عليها؛ ( )6تسليط الضوء عىل إمكانية تعلم اإلنسان
للقيادة؛ ( )7التعرف عىل حدود طلب اإلمارة؛ ( )8التعرف عىل آخر النظريات القيادية؛
( )9التعرف عىل الفرق بني القائد اإلسالمي وغريه؛ ( )10الرتكيز عىل الصفات القيادية
التي ال يُستغنى عنها (طارق السويدان وفيصل عمر بارشاحيل1432 ،ه2004/م.)26 :
وهناك أهداف يقولها املهتمون بالقيادة فقال هشام الطالب هدفه يف التدريب
القيادي هو إعداد روّاد التغيري االجتماعي اإلسالمي النشطني املؤثرين الذين أوتوا املعرفة
والحكمة ،ويدعون إىل الله عىل بصرية ووعي ،من خالل االتصال املقنع والحوار الفعال،
ويف جوهره إىل إعداد جيل يعي أولوياته ،كي يصبح جزءا ً من الحل بدال من أن يفاقم
املشاكل ،ليحقق أهدافه بأقل جهد وأقرب أمد بتوفيق الله تعاىل .وذلك بالوسائل التالية
منها :تقوية االلتزام باإلسالم عقيدة ورشيعة وأخالقا ،وتزويد املتدربني بالعلوم املناسبة
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يف شتى املجاالت ،وتنمية مهارات االتصال واإلدارة والتخطيط ،ورفع مستوى القدرات
البدنية والفنية ،وبناء الروح الجماعية وإشاعة روح العمل كفريق ذي اتجاهات سليمة
معتدلة (هشام الطالب1995 ،م.)ix :
وقال محمد فتحي بأن رسول الله  قد أعد قادة الصف الثاني وهم الخلفاء
الراشدون ،ومسئولية كل قائد يتوىل زمام األمور هي إعداد رجال عىل مستوى رفيع
سيكولوجيا ووجدانيا ،وبقدر ما يتاح من إمكانات مالية واقتصادية وخالفه (محمد فتحي،
1429ه2008 /م.)157 :
وأكد محمود شيت خطاب عىل أهمية املسلمني أن يعرفوا سمات رسول الله صىل
الله عليه وسلم ليقتدوا به فيها يف مختلف املجاالت قائال« :ولست أحاول يف هذا الكتاب أن
أعرض لهذه الخوارق واملعجزات التي أيد الله بها نبيه وثبت رسوله عليه أفضل الصالة
والسالم ،فذلك أمر يؤمن به كل مسلم ،وقد أثبته القرآن الكريم بما ال يدع فيه مجاال ً لشك
أو ريبة ،وإنما أريد أن أبرز للعيان سمات قيادة الرسول صىل الله عليه وسلم التي يمكن
أن تكون أسوة حسنة يف الحروب ألتباعه» (محمود شيت خطاب2002 ،م)6 :
وملخص القول إن الهدف العام للرتبية القيادية عند طارق السويدان هو مشاركته
يف إعداد قائد املستقبل لألمة اإلسالمية ،فهذا يشء ينبغي تقديره؛ ألن هذا يدل عىل اهتمامه
بأمر من أمور املسلمني ،وأن إعداد القادة من أمور املسلمني ،وعند هشام فالهدف من
الرتبية القيادية إعداد رواّد التغيري االجتماعي اإلسالمي النشطني املؤثرين ،وذلك ألن املجتمع
املسلم حاليا يحتاج من يقوده إىل تغريات إصالحية يف معظم مجاالت الحياة التي يعيشها،
وأما األهداف الخاصة عند طارق السويدان وغريه من املؤلفني املعارصين فمحاولة بلورة
النظرية اإلسالمية يف القيادة ،واإلجابة عن األسئلة املحرية يف القيادة ،وتقديم خطة عملية
إلعداد القائد ،وذلك بالوسائل التالية منها :تقوية االلتزام باإلسالم عقيدة ورشيعة وأخالقا،
وتزويد املتدربني بالعلوم املناسبة يف شتى املجاالت.
األزمة وحلوهلا

ذكر طارق السويد أن هناك أربع أزمات قيادية :أزمة تخلف ،وأزمة فاعلية ،وأزمة
استشعار ،وأزمة ضعف أداء القائد.
األزمة األوىل ،أزمة تخلف حيث تعيش األمة اإلسالمية أزمة تخلف مريرة يف كل
يشء فما عادت تقود األمم ،وال يوجد عندهم مقومات قيادة األمم ،مع وجود املنهج الصايف
املتمثل يف القرآن والسنة! ولكن املشكلة :من يطبقها؟
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األزمة الثانية ،أزمة فاعلية ،ألن القضية ليست يف عدد أو كثرة ،إنما عمل وإرصار،
عند املسلمني قصور يف فن التفاعل أو فن التأثري عىل الناس ،حتى عىل املستوى واملحيط
الصغري ،كتأثري الوالد يف ابنه ،أو املعلم يف تلميذه ،أو املدير يف موظفيه «أزمتنا تنبع من
التأثري والتشكيل يف عقول الناس ،وتشكيل القيم الفاسدة واستبدالها باألفضل .كل ذلك
ونحن نملك مقومات التأثري :العدد واملنهج والفطرة ،ولكننا غثاء كغثاء السيل ،ال قيمة
لكلمات ميتة ال حراك وال نفس وال تأثري».
األزمة الثالثة ،أزمة استشعار وهي أزمة استشعار ثقل القيادة وأنها حمل ثقيل،
وأمانة ،وعندما فقد االستشعار جاء حب املناصب والزعامات ،والتطاحن من أجلها ،وعندها
ع ِّ
ُطلت الطاقات عىل كافة املستويات سواء األرسية أو الوظيفية« ،فوضعنا الرجل املناسب
ري ذي الكفاءة عىل الكفء».
يف املكان غري املناسب ،فتقدم غ ُ
األزمة الرابعة ،أزمة ضعف أداء القائد ،ومن األزمات التي تمر بها املنظمات
واملؤسسات بشكل عام هي أزمة أداء القائد ،وأعراض هذه األزمة وآثارها منعكسة عىل
كل املستويات ،ولذلك كان عمر بن الخطاب ريض الله عنه يستعيذ يف دعائه بقوله :اللهم
إني أعوذ بك من جلد الفاسق وعجز الثقة .فاملشكلة التي تعاني منها األمة اإلسالمية منها
هي الضعف النفيس الداخيل ،تعاني من ضعف معرفة نفسها ،ومعرفة هويتها ومعرفة
ربها سبحانه وتعاىل.
ولحل هذه األزمات األربعة اقرتح طارق السويدان أن يأتي الحل من املستوى
الفردي واملستوى الجماعي.
فأما عىل املستوى الفردي فأن يهتم باألمور الثالثة هي :شعور املريض باملرض،
شعور بأنه سلبي وغري فعّال ،وتحويل هذا الشعور إىل برنامج عميل ،واالتجاه نحو صياغة
الحياة ،بصياغة إسالمية بكافة مجاالتها ،والتخصص ،وهو الشعور الجاد بقيمة العلم
والتحصيل والتدريب.
وأما عىل املستوى الجماعي فيتضمن إحياء دور األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
والتعايش مع طبقات املجتمع ،واالتجاه والفعال نحو األعمال املؤسسية ،وظاهرة التكامل
(طارق السويدان وفيصل عمر بارشاحيل1432 ،ه2004 /م.)48-43 :
وقال عبد الحميد :إن حل أحوال األمة اإلسالمية التي تتمثل يف تخلف حضاري،
وهوان سيايس ،ومعاناة إنسانية ،والتي هي لب األزمة التي تعيشها األمة اإلسالمية يف
مختلف بقاعها وعىل امتداد وجودها (عبد الحميد2009 ،م )25 :الحل هو األصالة اإلسالمية
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املعارصة مع تحديد جوانبها ،والتحديد املطلوب هو يف التأكيد عىل أصالة عرصية الحل
اإلسالمي املقرتح ،بمعنى أن يتوجه الحل من منطلق العقائد والقيم والنوازع اإلسالمية
نحو واقع األمة املعارصة وقضاياها القائمة (عبد الرحمن2009 ،م.)40 :
وملخص القول إن األمة اإلسالمية تعيش يف أزمات متنوعة من أزمة تخلف ،وأزمة
فعالية ،وأزمة استشعار مسؤولية ،وأزمة ضعف أداء القائد ،وهوان سيايس ،ومعاناة
إنسانية ،وأن حل هذه األزمات هو أن يأتي من املستوى الفردي واملستوى الجماعي ،وأن
يتقيد الحل باألصالة اإلسالمية املعارصة.
أهمية القيادة

إن تنفيذ القيادة مبني عىل أمر من الله تعاىل ورسوله ،وأيضا تنفيذها مبني عىل
العقل ،فأما اآليات التي تدل عىل أهمية القيادة فكثرية منها قول الله تعاىل ( :ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧﯨ ) النساء ،٥٨ :وقوله تبارك
وتعاىل( :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ) آل عمران ،١٠٣ :وقوله تعاىل ( :ﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ) النساء ،٥٩ :وقوله تعاىل( :ﯯﯰ ﯱﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ) األحزاب٢١ :
وأما السنة فقول النبي  « :إ ِ َذا َخ َرجَ ثَلاَ َث ٌة َفلْي َُؤ ِّم ُروا أَحَ َد ُه ْم» (أبو داود1430 ،
َ
ه 2009/م249 :4 ،رقم ،)2608 :وقوله  « :السَّ ْم ُع و َّ
َالطاع َُة َعلىَ امل َ ْر ِء امل ُ ْسل ِ ِم ِفيمَا أحَ بَّ
ُ
ْصيَ ٍة َفالَ سَ ْم َع وَال َ َطاع ََة» (البخاري1422 ،ه،
ْصيَ ٍةَ ،فإِ َذا أ ِم َر ِب َمع ِ
و ََكر َه ،مَا لَ ْم ُي ْؤ َم ْر ِب َمع ِ
َ
 63 :9رقم ،)7144 :وقوله  « :ال ِّد ُ
اب ِه َولِرَسُ ولِ ِه
ين النَّ ِ
صيحَ ُة» ُقلْنَا :لِ َم ْن؟ َقال« :لِل َّ ِه َولِ ِكتَ ِ
ُسل ِ ِم َ
ني َوعَا َّمتِ ِه ْم» (مسلم د.ت ،74 :1 .رقم .)55 :فأوجب  تأمري الواحد يف
َولأِ َ ِئ َّم ِة الْم ْ
االجتماع القليل العارض يف السفر ،تنبيها بذلك عىل سائل أنواع االجتماع التي هي أكثر
وأدوم ،وألن الله تعاىل أوجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وال يتم ذلك إال بقوة وإمارة
(ابن تيمية1418 ،ه ،)233 :وأضاف ابن تيمية :بأن التجربة تبني ذلك ،فإن الوقت الذي
يعدم فيه السلطان بموت أو قتل ،ولم يقم غريه ،أو تجري فيه فتنة بني طائفتني ،أو يخرج
أهله عن حكم سلطان ،كبعض أهل البوادي والقرى يجري فيها من الفساد يف الدين والدنيا،
ويفقد فيه مصالح الدنيا والدين ماال يعلمه إال الله.
وأما من العقل فإن الناس بعددهم الكثري ومختلف شؤونهم يف بيئتهم لن تكون
أمورهم منتظمة وتجري عىل ما يرام إال بوجود قائد مؤهل بالقوة والنفوذ واملسؤولية،
ومطاع ،ففي هذا السياق فإن قول عمر ابن الخطاب ريض الله عنه يقوي أهمية القيادة
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حيث قال« :إ ِ َّن ُه لاَ إ ِ ْسلاَ َم إِلاَّ ِبجَ مَا َع ٍةَ ،ولاَ جَ مَاع ََة إِلاَّ ِبإِمَا َرةٍَ ،ولاَ إِمَار ََة إِلاَّ ِب َطا َع ٍة» (الدارمي،
 1412ه 2000/م ،315 :1 ،رقم.)257 :
وملخص القول إن تنفيذ القيادة له أهمية يف حياة اإلنسان الذين لهم مختلف القضايا
واملسائل ،وأن ذلك أمر من الله تعاىل ورسوله ،وكذلك العقل؛ ألن بدون أمري أو قائد يف بلد
من البلدان فتكون فتنة يف األرض وفساد كثري.
أركان القيادة

تلخيصها يف األمور التالية :الركن القيادي األول هو الرؤية املستقبلية،
للقيادة أركان
ُ
وهذه الرؤية املستقبلية تتضمن صورة املستقبل ،وقراءة املستقبل ،والهدف الواضح
ومستوى اإلنجاز والتفاؤل والصرب ،وذلك مثل قول الرسول « :لَيَبْلُ َغ َّن َه َذا الأْ َ ْم ُر مَا بَل َ َغ
اللَّي ُْل وَالنَّهَا ُرَ ،ولاَ َيترْ ُ ُك الل َّ ُه َبي َْت َم َد ٍر َولاَ َو َب ٍر إِلاَّ أَد َْخل َ ُه الل َّ ُه َه َذا ال ِّدي َنِ ،ب ِع ِّز َع ِزي ٍز أ َ ْو ِب ُذ ِّل
َذلِي ٍلِ ،ع ًّزا ُي ِع ُّز الل َّ ُه ِب ِه الإْ ِ ْسلاَ مَ ،و َُذ اًّل ُيذ ُِّل الل َّ ُه ِب ِه الْ ُك ْفرَ» (أحمد 1421 ،ه 2001 /م:28 ،
 ،154رقم .)16957 :وكذلك جوابه  مللك الجبل يف الطائف« :ب َْل أَرْجُ و أ َ ْن ي ُْخ ِرجَ الل ُه
َ
صلاَ ِب ِه ْم َم ْن َي ْع ُب ُد الل َه و َْحد ُه لاَ ُيشرْ ِ ُك ِب ِه َشيْئًا» (مسلم ،د.ت ،1420 :3 ،رقم.)1795 :
ِم ْن أ ْ
والركن القيادي الثاني هو األتباع املخلصون الذين يجب عليهم التفكري يف منهج القائد
وتوجيهاته وأوامره ويحللوها ليتأكدوا من توافقهم مع القيم واملبادئ الصحيحة ،وعليهم
تصحيح مسار القائد إن انحرف عن الرؤية أو القيم أو املبادئ ،وعليهم املبادرة التخاذ
اإلجراءات الصحيحة ،وعدم انتظار األوامر فقط ،وذلك بناء عىل فهمهم للمنهج والخطة
والرؤية والقيم ،مثال ذلك ما فعل سهيل بن عمرو عندما قام بمكة خطيبا ً عند وفاة رسول
فسكن املسلمني َّ
َّ
وعظم اإلسالم يف قلوبهم.
الله  بنحو من خطبة الصديق باملدينة،
والركن القيادي الثالث التشجيع والتحفيز .فاملهمة األساسية للقائد الناجح هي
املساعدة واالحتضان واكتشاف القدرات واملحافظة عليها وتسخريها ملصلحة الفرد أوال ثم
مصلحة العمل ثانيا ً (طارق السويدان وفيصل عمر بارشاحيل1432 ،ه2004/م.)96-70 :
وملخص القول إن القيادة لها أركان ثالثة هي :الرؤية املستقبلية ،واألتباع املخلصون،
والتشجيع والتحفيز .فالقائد يجب أن يكون لديه الرؤية املستقبلية التي تتضمن صورة
املستقبل ،وقراءة املستقبل ،والهدف الواضح ومستوى اإلنجاز والتفاؤل والصرب ،وأن يكون
لديه األتباع املخلصون الذين من مهامهم التفكري يف منهج القائد وتوجيهاته وأوامره،
والتحليل تجاهها للتأكد من توافقهم مع القيم واملبادئ الصحيحة ،وتصحيح مسار القائد
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إن انحرف عن الرؤية أو القيم أو املبادئ ،واملبادرة التخاذ اإلجراءات الصحيحة ،وعدم
انتظار األوامر فقط ،واألخري هو أن يكون القائد قادرا عىل التشجيع والتحفيز.
مواصفات القائد

هناك يشء ملفت للنظر يف منح املواصفات الرئيسية واألساسية للقائد الفعال عند
طارق السويدان ،وهذا اليشء هو وجود نظرية الصفات للقائد ،لقد اخترص قول أصحاب هذه
النظرية وهو أن هناك صفات للقائد (قليلة نسبيا ً حددها بعض علماء القيادة بأربعة فقط،
وأوصلها البعض إىل اثني عرش ،ويهاجم عالم اإلدارة الكبري بيرت دركر (Peter Ferdinand
 ،)Druckerالرجل الكبري الذي تجاوز الثمانني والذي درس موضوع القيادة إىل خمسني
سنة ،بقوة نظرية الصفات ،ويذهب إىل أبعد من ذلك :أنه ال توجد صفات خاصة يجب
أن يتميز بها القائد ،وإنما تعتمد املسألة عىل الظرف واملوقف (املصدر السابق.)128 :
أما رأي اإلسالم فيصعب تحديده من قبل شخص أو شخصني ،ولكن رأي السويدان
الشخيص يف ذلك هو أن رأي دركر أقرب للصواب وإن كان هناك صفات أساسية يجب
توافرها للقائد ،وصفات ليكون قائدا ً إسالمياً ،لذلك قرر السويدان أن يعطي القائد اإلسالمي
الصفات األربع هي :اإليمان والتوحيد ،واال ِ ِّتباع ،والتزكية ،واالستخالف ،ويعطي القائد
الفعال الصفات الخمس التي ال يمكن االستغناء عنها ،وهي :الرؤية املرشدة ،والتوازن،
واملهارة يف التعامل مع الناس ،والتحكم ،ومعرفة الرجال (املصدر السابق.)175-127 :
وأورد السويدان رأيا ً آخر عن عدد املؤلفني املسلمني مثل سعيد حوّى وغريه ممن
سجل عددا ً كبريا ً من الصفات تقارب الكمال ،وذلك يف محاولة منه لالقتداء بالرسول صىل
الله عليه وسلم والرأي عنده هو املسألة تعتمد بشكل كبري عىل الظرف واملوقف والشك،
وكما أننا مطالبون باالستمرار الدائم ملحاولة الوصول إىل كمال املصطفى صىل الله عليه
وسلم ،ولذلك نستمر يف عملية التطوير القيادي وصقل الشخصية القيادية حتى املوت،
وكذلك يجب التفريق بني القائد العادي وبني كثري من الناس الذين قادوا أممهم كفرعون
– وهامان – وأتاتورك-وجنكيزخان ..وغريهم كثري ،فهؤالء الشك أنهم قادة (وإن كانوا
منحرفني) ،فهم ما استطاعوا أن يقودوا إال بسبب وجود قدرات معينة لديهم (املصدر
السابق.)175-127 :
وقال هشام الطالب أن هناك مبادئ أساسية تحكم عمل القيادة اإلسالمية وهي:
الشورى والعدل وحرية التفكري .الشورى هي أول مبدأ يف القيادة اإلسالمية ،فقد أوضح
القرآن الكريم رضورة التزام القائد املسلم بالتشاور مع أهل العلم واملعرفة ومن بوسعهم
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تقديم النصح واملشورة الصحيحة ،إذ قال تعاىل( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) الشورى ،٣٨ :كما وجه القرآن النبي  نفسه للتشاور
مع أصحابه فقال( :ﭭ ﭮ ﭯ) آل عمران ١٥٩ :فممارسة الشورى ّ
تمكن أفراد
الحركة من املشاركة يف صناعة القرار ،وتحكم سلوك القائد ،وترشده يف حالة االنحراف
عن األهداف الكلية .واملبدأ الثاني هو العدل ،وهو مبني عىل قوله تعاىل ( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ) النساء ،٥٨ :فعىل القائد أن
يتعامل مع اآلخرين بالعدل واإلنصاف بغض النظر عن أجناسهم أو ألوانهم أو أصولهم
القومية أو الدينية ،وباإلضافة إىل مراعاة املبدأ العام بأن العدل هو أساس املجتمع املسلم،
فإن عىل القائد أن يقيم هيئة للقضاء والتحكيم داخل الحركة لتسوية املنازعات ور ّد املظالم،
ويكون أفرادها من ذوي الدراية والتقوى والحكمة ،واملبدأ الثالث حرية الفكر ،عىل القائد
أن يوفر املناخ املناسب للنقد البناء وأن يطالب يه شخصياً ،ولألعضاء حق التعبري الحر
عن آرائهم وإبداء اعرتاضاتهم واملطالبة بالرد عىل أسئلتهم واستفساراتهم...واملسلمون
مأمورون بتقديم النصيحة املخلصة إذا ما دعت الحاجة ،ح ّدث تميم بن أوس أن النبي 
َ
ُسل ِ ِم َ
قال« :ال ِّد ُ
ني َوعَا َّمتِ ِه ْم»
اب ِه َولِرَسُ ولِ ِه َولأِ َ ِئ َّم ِة الْم ْ
ين النَّ ِ
صيحَ ُة» ُقلْنَا :لِ َم ْن؟ َقال« :لِل َّ ِه َولِ ِكتَ ِ
(مسلم د.ت ،74 :1 .رقم.)55 :
فالقيادة اإلسالمية ،باختصار ،هي قيادة ال تعرف االستبداد أو الفوىض ،فإذا ما
انطلق القائد املسلم من مبادئ اإلسالم متشاورا ً مع زمالئه باحرتام وموضوعية ،فأنه يتخذ
القرارات بعدالة وتجرد قدر املستطاع ،فهو ليس مسؤوال أمام أتباعه ومرؤوسيه يف الدنيا
فحسب ولكنه – وهذا هو األهم – مسؤول أمام ربه سبحانه وتعاىل ،هذا النموذج للقيادة
من خالل إرشاك اآلخرين هو النموذج األفضل ،ألنه ينمي آرصة األخوة فيما بينهم ،ويعزز
مستوى أدائهم (هشام الطالب.)56-54 :1995 ،
وملخص القول إن للقائد صفات غري محدودة بعدد من األعداد وفق أحسن اآلراء عند
األشخاص الذين تعمقوا يف شؤون القيادة ،إال أن هناك صفات غري مستغن عنها أي قائد
وهي الرؤية املرشدة ،والتوازن ،واملهارة يف التعامل مع الناس ،والتحكم ،ومعرفة الرجال،
وللقائد املسلم صفات أساسية هي اإليمان والتوحيد ،واال ِ ِّتباع ،والتزكية ،واالستخالف،
وبالنسبة للقادة املسلمني فإنهم مطالبون باستمرار أن يحاولوا أن يصلوا إىل كمال املصطفى
صىل الله عليه وسلم ،وأن هناك مبادئ أساسية تحكم عمل القيادة اإلسالمية وهي :الشورى
والعدل وحرية التفكري ،فالقيادة اإلسالمية قيادة ال تعرف االستبداد أو الفوىض ،فالقائد
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املسلم يتخذ القرارات بعدالة وتجرد قدر املستطاع ،وأن الرس يف نجاح القيادة هو وجود
قدرات معينة لدى القادة يف شكل عام.
النظريات القيادية

ذكر السويدان يف القسم الثاني من كتابه بعض النظرات القيادية وهي القيادة
التحويلية ،والقيادة املوقفية ،واألنماط القيادية والسلوك القيادي ،فقد أوضح السويدان
كل نوع من هذه النظريات القيادية يف شكل واضح مما يسهل للق ّراء فهم مرماها ،النظرية
القيادية األوىل هي نظرية القيادة التحويلية ،ذكر أن للقائد يف هذه النظرية أربعة مهام
رئيسية هي ( )1تحديد الرؤية أي سورة املستقبل املنشود ،و( )2إيصال الرؤية لألتباع،
فال قيمة للرؤية مهما كانت رائعة وجميلة إذا لم يفهمها األتباع ويؤمنوا بها ،و( )3تطبيق
الرؤية ،فالقائد الفعال ال يكتف برشح الرؤية بل يعيشها ،و( )4ورفع التزام األتباع تجاه
الرؤية.
الثانية ،هي نظرية القيادة املوقفية ،وهي تؤكد عىل أن القائد الذي يصلح لقيادة
مرحلة ما ،حسب ظرف ما ،قد ال يصلح لظرف أو مرحلة أخرى ،فالصديق ريض الله عنه
أقدر عىل القيادة من عمر بن الخطاب ريض الله عنه يف موقف الردة حيث قال له عمر بن
الخطاب :الزم بيتك ومسجدك فإنه ال طاقة لك بقتال العرب ،فالتفت إليه أبو بكر متغريا ً
قائالً قولته املشهورة :إيه يا عمر! أجبار يف الجاهلية خوار يف اإلسالم ،والله لو منعوني
بعقال بعري كانوا يؤدونه لرسول الله صىل الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه .فالقائد الفعال
يستطيع أن يشكل نفسه حسب صفات من أمامه من طاقات وقدرات فيوجهها نحو الهدف.
الثالثة :األنماط القيادية ،فقد أشار أكثر املفكرين الغربيني إىل وجود نمط محدد لكل
إنسان واخرتعوا القياسات التي تحدد هذا النمط من ذاك ،ومن بني هذه األنماط ما ييل:
الروتيني ،واملنمي ،واملوفق ،واالنسحابي ،واملتكامل ،واملوجه ،واملساند ،واملفوض ،والرئيس،
واملسيطر ،وغري ذلك .وأشار السويدان إىل كتاب «القيادة يف القرن الحادي والعرشين» ليجد
الباحث تفصيال لهذه األنماط القيادة ،وذكر فيه أن لكل إنسان طبيعته الخاصة والتي يميل
إليها وال يتكلفها ،ويمارسها بشكل طبيعي أن يكون شديداً ،أو رفيقاً ،أو حازماً ،أو ليناً،
أو غري ذلك ،ومن ثم نستطيع أن نقر أن هناك ما يسمى بالنط القيادي األسايس لإلنسان.
الرابعة :نظرية السلوك القيادي ،ذكر السويدان أنه نتيجة لألبحاث التي قامت
جامعتا أوهايو ومتشغن يف األربعينات والخمسينات من القرن  ،20تم استخالص مجموعتني
من السلوك القيادي مستخلصة من  1800سلوك قيادي :السلوك األول :االهتمام بالناس
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حيث يركز القائد عىل العالقات اإلنسانيةـ ويتمثل ذلك يف مجموعة من الصفات األساسية
منها الصدق يف االهتمام باحتياجات األتباع وغري ذلك ،والسلوك الثاني :االهتمام بالعمل،
حيث يركز القائد عىل اإلنجاز وأداء العمل بإتقان ،ويتمثل ذلك يف مجموعة من الصفات
أهمها تحديد املهمة بدقة ،وتوزيع األدوار بني املنفذين بوضوح ،وتحديد املطلوب (طارق
السويدان وفيصل عمر بارشاحيل1432 ،هـ 2004 -م ،)118 -107 :وبالنسبة للكاتب
فإن أكثر النظريات األربعة فعالية هي النظرية التحويلية ألنها تؤيد أداء القيادة املعارصة،
حيث إن وظيفة هذه النظرية التحويلية تحدد رؤية أو صورة املستقبل املنشود ،وتقوم
بالتعامل مع األتباع للتباحث حول الرؤية وتحقيقها ،وتطوير التزام األتباع بهذه الرؤية.
وذكر هشام الطالب أن هناك أنواعا ً أربعة للقيادة هي القائد املستبد :لديه قدر قليل
من الثقة يف قدرات األعضاء ،ويعتقد أن الثواب املادي وحده هو الذي يحفظ الناس للعمل،
ويصدر األوامر لتنفذ من دون نقاش ،والقائد املستبد الطيب ،وهو الذي ينصت بعناية ملا
يقوله األتباع ،ويعطي االنطباع بأنه ديمقراطي شوري ،ولكنه يتخذ قراراته بشكل فردي
(شخيص) دائماً ،والقائد الديمقراطي (الشورى) :وهو الذي يرشك األعضاء يف اتخاذ القرار،
ويرشح ألتباعه األسباب املوجبة للقرارات التي يتخذها ،ويعرب عن امتداحه أو نقده لآلخرين
بموضوعية ،واألخري هو القائد الليربايل ،هذا النوع من القائد ثقته يف قدراته القيادية ضعيفة،
وال يقوم بتحديد أي أهداف ألتباعه ،وقليل االتصال باألفراد والتفاعل معهم .وأكد (هشام
الطالب) عىل أن األسلوب الديمقراطي يف القيادة هو أكثر هذه األساليب فعالية وإنتاجاً،
وهو أقربها لروح الرشيعة ،ألنه يؤدي إىل توليد أفكار جديدة وإحداث تغيريات إيجابية
وترسيخ الشعور باملسؤولية الجماعية (هشام الطالب.)57-56 :1995 ،
ويف تطوّر ما سبق من النظريات القيادية صدرت أنواع النظريات القيادية األخرى،
ومن بني نتائج اإلطالع والبحث الذي قام به طارق السويدان هي العثور عىل نظرية القيادة
لبالنك ( )Warren Blankباسم « 108صفات للقائد الفطري» الذي صدر يف عام 2001م،
والتي يؤكد فيها عىل عدم وجود قائد فطري ،وإنما هي مجموعة من الصفات والقدرات
القابلة للتعلم (ويحددها بمئة وثمان صفات) ومن يتدرب عليها وخاصة يف صغره سيظهر
للناس بأنه قائد ،فإن مارسها بسالسة ويرس وبال تكلف سماه الناس قائدا ً فطرياً ،وهناك
نظرية أخرى هي نظرية الدين يف القيادة التي هي النظرية التي تقام وفق القيم واملبادئ
الدينية (طارق السويدان وفيصل عمر بارشاحيل1432 ،ه2004 /م.)123-122 :
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وملخص القول هناك بعض النظرات القيادية وهي القيادة التحويلية ،والقيادة
املوقفية ،واألنماط القيادية ،والسلوك القيادي ،وأكثر النظريات القيادية شهرة يف عالم
القيادة هي النظرية التحويلية ألن القائد له أربعة مهام رئيسية هي ( )1تحديد الرؤية أي
سورة املستقبل املنشود ،و( )2إيصال الرؤية لألتباع ،فال قيمة للرؤية مهما كانت رائعة
وجميلة إذا لم يفهمها األتباع ويؤمنوا بها ،و( )3تطبيق الرؤية ،فالقائد الفعال ال يكتف
برشح الرؤية بل يعيشها ،و( )4ورفع التزام األتباع تجاه الرؤية ،وأن من بني األنماط
القيادية التي هي أكثر األساليب فعالية وإنتاجاً ،وأقربها لروح الرشيعة هي األسلوب
الديمقراطي ,وأحدث النظريات هي نظرية القيادة لبالنك باسم « 108صفات للقائد
الفطري» التي تؤكد عىل عدم وجود قائد فطري ،وإنما هي مجموعة من الصفات والقدرات
القابلة للتعلم ،ونظرية الدين يف القيادة.
طرق إعداد القائد املستقبل

من أهم العوامل لصناعة القائد هي الفطرة والطفولة املبكرة ،حيث اعتقد أغلب
املفكرين أن القدرات القيادية واالستعداد القيادي تزرع يف السنوات السبع األوىل ،وبقدر
التجارب الكافية يف الطفولة ،وبقدر االكتساب من املهارات القيادية ،ومن العوامل عامل
حرية التجربة ،وهذا بالذات يف سن مبكرة ،وليس بالرضورة أن تكون التجربة إيجابية،
والعامل الثالث هو التعلم ،وإن بصمة القائد يف أفراده أن يزرع يف قلوبهم حب التعليم،
ويساعدهم عىل ذلك خاصة مع رسعة املعلومات وضخامتها اليوم ،فإذا لم يتعلم أحد شيئا
جديدا كل يوم فإنه يجهل شيئا ّ جديدا ً كل يوم ،فمعرفة اليوم تصبح عديمة الفائدة غداً.
والعامل الرابع هو إعطاؤه املسؤولية ،فالشعور باملسؤولية إذا امتلك قلب اإلنسان
طرد منه التفاهة والفراغ وأعىل همته ،فالتفت إىل مهمته ،ليتخطى بذلك الضعف البرشي
ويتجاوز ذاته باتجاه املعايل ،والنموذج لذلك هو تولية النبي صىل الله عليه وسلم لبعض
الصحابة ،فهذا عمرو بن العاص حديث عهد باإلسالم وبتعاليمه ،يوليه النبي صىل الله
عليه وسلم قائدا ً عىل كبار الصحابة ،وهذا الشاب اليافع أسامة بن زيد الذي لم يتجاوز
سن الثامنة عرشة يوليه النبي صىل الله عليه وسلم عىل أئمة ومشايخ كبار الصحابة.
وأما بالنسبة ألماكن صناعة القائد فذكر طارق السويدان أنها ثالثة هي املنزل،
واملدرسة ،واملجتمع واملؤسسات املتخصصة ،وأما صناعة القائد يف املنزل فتشتمل عىل
سداسية التعامل وهي اإلحاطة العاطفية ،واملجالس مدارس ،وبناء الشخصية القوية،
والجلسة العائلية ،والرتكيز عىل دور األم ،ونشيد املستقبل ،وصناعة القائد يف املدرسة
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تحتوي عىل سداسية التعامل كذلك هي :امللف املرافق ،وتنمية االتجاهات الخلقية ،وتعليمهم
مهارات الحياة ،واملساعدة عىل تحديد الهدف ،واستكشاف القدرات ،وغرس العقيدة،
وصناعة القائد يف املجتمع واملؤسسات املختصة تتضمن سداسية التعامل أيضا هي :غرس
مبدأ اإلصالح ،وإشاعة روح املراجعة ،ورفع راية الوضوح ،والربط بني مؤسسات املجتمع،
والتوعية بتحديات املستقبل ،وإنشاء مركز تدريب القائد (طارق السويدان وفيصل عمر
بارشاحيل1432 ،ه2004/م.)235-239 :
ملخص القول إن لصناعة القائد املستقبل عوامل هي :الفطرة والطفولة املبكرة،
وحرية التجربة ،والتعلم ،و إعطاؤه املسؤولية ،وذلك عرب مصادر صناعة القائد التي تتكون
من املنزل ،واملدرسة ،واملجتمع واملؤسسات املتخصصة.
تطبيقات مفهوم الرتبية لطارق السويدان يف التعليم يف إندونيسيا

وتشتمل تطبيقات مفهوم الرتبية القيادية لطارق السويدان يف التعليم يف إندونيسيا
أربعة أمور هي :الهدف ،والربنامج ،وطرق التدريس ،والتقييم .وبالتفصيل اآلتي:
فأما الهدف فيحتوي الهدف العام والهدف الخاص :الهدف العام من مفهوم الرتبية
القيادية عند طارق السويدان هو املشاركة يف إعداد قادة املستقبل للمسلمني ،وغرس القيم
اإلسالمية والسلوكيات القويمة يف مجال القيادة ،والهدف الخاص هو محاولة بلورة النظرية
اإلسالمية للقيادة ،وتزويد الشباب بمجموعة متنوعة من القناعات واملهارات واملعلومات
الجديدة والفعالة يف مجاالت القيادة؛
برنامج التعليم والتدريب لطارق السويدان هو إقامة أكاديمية إعداد القادة يف
اسطنبول منذ عام  2008حتى اآلن ،حيث تمكنت هذه األكاديمية من تخريج القادة الذين
من بينهم األستاذ ثابت حجازي الذي عمل مدربا ً يف أكاديمية تدريب املدرب التي تأسست
عام 2010م ،وقد خرجت هذه األكاديمية  13دفعة من املتخرجني منذ تأسيسها.
طرق التدريس التي تستخدمها طارق السويدان متنوعة منها املحارضة ،والعرض،
والعصف الذهني ،والدراسة الواقعية ،واملناقشة الجماعية ،وحل مسألة ،والحوار بني اثنني،
واملناظرة ،واملناقشة الجماعية ،والزيارة امليدانية ،واألفالم – الفيديو ،والتدريب باإلنرتنت،
واأللغاز ،واملباريات وتحليل الشخصية ،وورشة العمل ،والتمرين بالكمبيوتر ،والخرائط،
وتحليل املقاالت ،والشفافية ،واالختبارات ،واألسئلة واألجوبة ،واألساليب املبتكرة األخرى
(طارق السويدان 35 :طريقة التدريب ،أكاديمية تدريب املدربني2017 ،م).
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والتقييم الذي يستخدمه طارق السويدان متنوع كذلك ،منه إلقاء عديد من األسئلة
للتقييم عىل املواد التعليمية والربامج ،وصياغة مسألة ،واالستبيان ،وغريها من أنواع التقييم
العلمية بهدف تسهيل الطالب أو املشاركني الستيعاب املواد وأهدافها التي من أجلها أع ّدت.
ملخص القول إن مفهوم الرتبية القيادية اإلسالمية وفق تصور طارق السويدان
اقرتحه الكاتب أن يطبق يف التعليم غري الرسمي يف إندونيسيا ألهمية التوسع يف التصورات
عن الرتبية القيادية اإلسالمية ملا فيه من منافع كثرية منها تربية املسلمني خاصة الشباب
القيادة اإلسالمية ليكونوا قادة لألمة ،وللمشاركة يف بناء األمة وتشجيعها عىل الوصول إىل
أهدافهم الدنيوية واألخروية وفقا للقيم والرشيعة اإلسالمية ،مثل ما فعل العلماء اإلندونيسيون
يف البسانرتينات أو املعاهد اإلسالمية يف إعداد الجيل اإلسالمي لالقتداء بالنبي املصطفى
محمد صىل الله عليه وسلم ،فيتصف بالصدق ،والتبليغ ،واألمانة ،والفطانة.
دور الكياهي يف البسانرتينات يف إعداد كوادر قادة املستقبل:

كلمة «الكياهي» ( )kiaiيف اللغة اإلندونيسية هي كلمة من اللغة الجاوية بمعنى
الشخص الكبري أو الشخص الرشيف الذي يحرتمه ويقدره الناس لكربه أو مكانته وعلمه،
ومثال ذلك كياهي الحاج هاشم موزادي وغريه كثري.
وللكياهي دور رئييس يف تأسيس بسانرتين (معهد إسالمي) وإنمائه ،وتطويره،
وإدارته ،وهو بصفته قائدا ً يف البسانرتين ،وإن نجاح أي بسانرتين يعتمد كثريا عىل تخصصاته
وعلومه وجاذبيته (كاريسما) ،وهيبته ،ومهاراته ،ففي هذا السياق شخصية الكياهي له
تأثري يف تحديد املصري؛ ألنه هو الشخص املركزي يف البسنرتينات (شكري2005 ،م.)68 :
وكلمة «بسانرتين» فقد حددها حمدان راشد ،بأنها مؤسسة تعليمية إسالمية خاصة
بإندونيسيا ،وهذه املؤسسة التعليمية اإلسالمية نشأت وتنمو منذ بداية وصول اإلسالم إىل
إندونيسيا (حمدان رشيد1998 ،م .)109 :وأما كلمة «كوادر» فهي جمع كادر ،لكادر
ثالثة معاني :أ) ضابط أو نجم يف العسكرية ،ب) عملية ،وطريقة ونشاط تعليم أو تكوين
شخص ليصبح كادراً ،وجـ) الشخص الذي يرجى منه أن يتوىل عمالً مهما ً يف الحكومة،
والحزب ،وغري ذلك (وزارة الرتبية اإلندونيسية)1999 :1998 ،
ويعد كثري من الكياهيات أن البسانرتينات مثل اململكة الصغرية التي يكون الكياهي
فيها مصدرا ً مطلقا ً من القوة والسلطة يف بيئة البسانرتينية (زمحرشي ظافر)94 :2011 ،
فليس هناك شخص من طالب فيه أو شخص آخر يستطيع أن يعارض سلطة كياهي (يف
بيئة معهده) إال كياهي آخر يكون تأثريه أكرب ،فاعتقد الطالب بأن الكياهي الذي يتعلمون
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العلوم منه هو الشخص املتمكن يف العلوم اإلسالمية ويف مجاالت أخرى مثل السلطة وإدارة
بسانرتين (فقيه أفندي2012 ،م.)24 :
ومن ناحية القيادة يف البسانرتينات ،تقام القيادة يف مجموعة تتكون من بعض
العنارص ،منها الفريق الذي يتوىل مسؤولية إعداد الربنامج ،واملدرسون ،وأولياء الطالب
والطالبات ،فمثل هذه القيادة أصبحت عامالً مؤيدا ً لألنشطة اليومية يف محيط البسانرتينات
(سلطان2003 ،م. )25 :
إن وظيفة إعداد الكوادر هي إعداد املرشحني للقادة ،وهم الذين سيواصلون عصا
مسرية الكفاح ملنظمة ما وغريها ،وبناء عىل املعاني التي ذكرت من قبل فإن إعداد الكوادر
هو عملية تربية شخص ،أو مجموعة من األفراد باستخدام مختلف الطرق أو الوسائل
الفعالة لصناعة جيل يواصل الرسالة ،الجيل الذي يتمتع بالقدرات الستالم القيادة أو
القيم املوروثة من األجيال السابقة ،ويستطيع هذا الجيل الجديد أن ينفذ وظائفه يف أحسن
الوجوه ،لهذا فإن إعداد كوادر من العلماء هو عملية صناعة كوادر من العلماء الذين لديهم
مؤهالت للمستقبل (ديدين حافظ الدين)79 :2011 ،
وصالحية البسانرتينات لتكون مركزا ً إلعداد العلماء ترجع إىل كون الدعاة الذين
استعدوا للنضال يف نرش اإلسالم إىل أنحاء إندونيسيا هم الذين كانوا يتتلمذون عىل الكياهيات
يف البسانرتينات ،هذا كما قال سوباردي وجوهنس مثل ما اقتبسه زمحرشي ظافر اآلتي:
«املعاهد أو البسانرتينات هي التي تحدد شخصية إسالمية من اململكات اإلسالمية ،وهي
التي تتوىل أهم دور يف نرش اإلسالم إىل القرى النائية ،كما أن بعض املوسوعات الهامة
التي تتناول أنشطة نرش اإلسالم يف جنوب رشق آسيا كانت مصادرها البسانرتينات ،وهذه
املوسوعات موجودة يف كمية محدودة والتي جمعها الرحالة األوائل من الرشكات التجارية
الهولندية والربيطانية منذ نهاية القرن السادس عرش ،ولفهم تاريخ دخول اإلسالم يف هذا
البلد ،يجب علينا أن نجري التباحث حول هذه البسانرتينات ،ألن املعاهد اإلسالمية هي
أصبحت سهاما لنرش اإلسالم يف هذا البلد (زمحرشي ظافر1982 ،م)18-17 :
ورأى صالح الدين سانويس أن نظام التعليم يف البسانرتينات يعد من أنسب أنواع
التعليم إلعداد الكوادر من العلماء ،وذلك ألن نظام التعليم يف البسانرتينات له سمات
خاصة منها:
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البسانرتينات مراكز اجتماعية – ثقافية ودينية لألمة اإلسالمية ،لديها نظام التعليم
املتكامل واملتحد مع املجتمع ،فذلك تستطيع أن تربي وتنمي األنفس ،والحكم ،واملهارات
القيادية للكوادر من العلماء.
تعد البسانرتينات نظام التعليم الجامعي الذي تربي كمال شخصيات الطالب
فيملكون موقفا من االتجاه الروحي والشخصية القوية والناضجة ،والتعاون االجتماعي
واألرسي ،والوحدة واألخوة ،والتواصل العلمي والروحي ،واألهلية الخاصة (الحاج صالح
الدين1988 ،م)21 :
وألن البسانرتينات مراكز إلعداد العلماء ،وفقا ً لرأي عاقب سومينتو ،هناك وظيفتان
يجب أن تتوالهما البسانرتينات :األوىل ،وظيفة مركز االمتياز ( )centre of excellenceالتي
تدبر كوادر العلماء املفكرين ،والثانية ،وظيفة أداة التنمية ( )agent of developmentالتي
تدبّر إرشاد املجتمع السيما يف القرى (عاقب سومينتو1998 ،م)107 :
وأضاف عاقب سومينتو أن أهداف تعليم كوادر العلماء الذي يقام يف البسانرتينات
طوال هذه املدة هي:
التبحر يف العلوم اإلسالمية ،بما يف ذلك العلوم األخرى املطلوبة ،فيتوقع من متخرجيها
تطوير علومها معتمدين عىل أنفسهم والقدرة عىل توجيه األمة.
غرس عادة التفقه يف الدين يف نفوس الطالب ،باإلضافة إىل تعويدهم عىل أن يتخذوا
موقفا ً علميا ً يف معالجة مسائل شخصية أو عامة.
بناء الطالب ليصبحوا علماء قادرين عىل حل املسائل الدينية يف شكل رسيع وفقا
ملتطلبات الزمان (عاقب سومينتو1998 ،م)107 :
وبالنسبة ملواد إعداد كوادر العلماء القادة يف البسانرتينات فقال الحاج أحمد سانويس:
إن املعهد أو البسانرتين الذي أسسه يعد نموذجا عمليا مقنعا ،بمعني أن التعليم املذكور
بجانب أنه مطبق يف املعهد ،فهو أيضا يعطي ثماره اليانعة (الحاج أحمد سانويس:1937 ،
غالف ورائي).
ثم أوضح ديدين حافظ الدين املواد التي تعد مقررا دراسيا يف املعهد الذي أسسه
الحاج أحمد سانويس ،وهذا املقرر الدرايس لثالث مراحل ،لكل مرحلة تستغرق ثالث
سنوات ،وهذه املواد هي :للمرحلة األوىل :القرآن وترجمته إىل اإلندونيسية ،وحفظ القرآن،
وعلم التوحيد (جوهر التوحيد متن سانويس) ،والفقه (سفينة النجاة) ،وعلم النحو (متن
اآلجرومية ،ونظمها للعمريطي ،متن البناء ،ومتن الجزرية) ،وللمرحلة الثانية :علم النحو
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(األلفية البن مالك) ،وعلم الرصف ،واإلعراب ،وعلم البالغة (عقود الجمان ،وجمع الجوامع)،
وعلم أصول الفقه ،وعلم املنطق ،واملقوالت ،وللمرحلة الثالثة :علم الفقه ألئمة املذاهب
األربعة (األم ،املدونة الكربى ،املبسوط) ،وعلم التفسري (تفسري فخر الرازي ،الدر املنثور،
تفسري ابن جرير ،تفسري ابن كثري ،تفسري الخازن) ،ومتون األحاديث (صحيح البخاري،
صحيح مسلم ،املوطأ) ،والناسخ واملنسوخ (ديدين حافظ الدين 1937 ،م.)157-153 :
وملخص القول للكياهيات (الشيوخ/العلماء) يف البسانرتينات لهم دور فعال يف
إعداد الكوادر من العلماء ليكونوا قادة املستقبل ،وذلك بناء عىل األهداف التي من بينها:
التبحر يف العلوم اإلسالمية ،والعلوم األخرى املطلوبة ،وغرس عادة التفقه يف الدين يف نفوس
الطالب ،باإلضافة إىل تعويدهم عىل ممارسة الحياة العلمية عىل مستوى األفراد والجماعة،
وبناء الطالب ليصبحوا علماء قادرين عىل حل املسائل الدينية وفقا ً ملتطلبات الزمان،
وباستخدام مواد املقرر الدرايس الدقيقة تناسب مستوى الطالب يف املراحل الدراسية.
خامتة

تبني لنا من هذه الدراسة أن مفهوم الرتبية القيادية لطارق السويدان تربوي ،وتدريبي،
وواقعي ،ونموذجي ،وإسالمي ،بمعنى أن تشكيل قائد هو من خالل التعليم والتدريب ووفق
الواقع ،وليكون نموذجا ،وباملعايري اإلسالمية ،وأن مفهوم الرتبية القيادية لطارق السويدان هو
تعزيز نظرية ورين بالنك باسم « 108مهارات قيادية طبيعية» وهي النظرية التي أكدت عىل
أنه ال يوجد قائد طبيعي منذ الوالدة ،ألن القيادة هي مجموعة من الخصائص واملهارات التي
يمكن تعلُّمها ،وأن تطبيق مفهوم الرتبية القيادية لطارق السويدان يف إندونيسيا هو باسم
«برنامج تعليم وتدريب الشباب القيادة اإلسالمية  30ساعة».
فقد وصل البحث إىل نتائج أهمها )1 :الهدف العام من مفهوم الرتبية القيادية
عند طارق السويدان املشاركة يف إعداد قادة املستقبل للمسلمني ،وغرس القيم اإلسالمية
والسلوكيات القويمة يف مجال القيادة ،والهدف الخاص منها محاولة بلورة النظرية
اإلسالمية للقيادة ،وتزويد الشباب بمجموعة متنوعة من القناعات واملهارات واملعلومات
الجديدة والفعالة يف مجاالت القيادة )2 :برنامج التعليم والتدريب لطارق السويدان هو
إقامة أكاديمية إعداد القادة يف اسطنبول منذ عام  2008حتى اآلن ،حيث تمكنت هذه
األكاديمية من تخريج القادة الذين من بينهم األستاذ ثابت حجازي الذي أسس أكاديمية
تدريب املدرب عام 2010م ،وقد خرجت هذه األكاديمية  13دفعة منذ تأسيسها )3 :طرق
التدريس التي يستخدمها طارق السويدان متنوعة منها املحارضة ،والعرض ،والعصف
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الذهني ،والدراسة الواقعية ،واملناقشة الجماعية ،وحل مسألة ،واألساليب املبتكرة األخرى؛
 )4والتقييم الذي يستخدمه طارق السويدان متنوع كذلك ،منه إلقاء عديد من األسئلة
للتقييم عىل املواد التعليمية والربامج ،وصياغة مسألة ،واالستبيان ،وغريها من أنواع التقييم
العلمية بهدف تسهيل الطالب أو املشاركني الستيعاب املواد وأهدافها التي من أجلها أعدت.
التطبيقات للرتبية القيادية اإلسالمية وفق منظور طارق السويدان هي برنامج
التعليم والتدريب القيادي الذي يقدم للشباب الذين يعدون من أشد املوارد البرشية خصبة،
خطوة خطوة ،يف مؤسسة أو دورة تدريبية أنشئت خاصة بهذا الغرض ،وذلك باستخدام
مختلف أساليب التعلم املتنوعة.
نجحت هذه الدراسة يف صياغة بعض األشياء التي يمكن أن تدعم نجاح تطبيق
مفهوم الرتبية القيادية ،من بينها ،عينة مواد التعليم والتدريب عن القيادة ،وعينة منهج
ونظام وتقييم القيادة ،وعينة خطة الدرس أو التدريب ،وعينة برنامج التعليم والتدريب
يف القيادة.
وأن مثل هذا التعليم الذي قام به طارق السويدان يف بلده (الكويت) ويف بعض
البلدان املجاورة له حدث وال يزال يحدث يف واقع املجتمع اإلندونييس مما يؤكد عىل أهمية
دور الكياهيات (الشيوخ) يف البسانرتينات (املعاهد اإلسالمية) يف إعداد كوادر العلماء
الذين هم قادة للمستقبل.
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