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 ة ىلع القنااعت القيادة املبنيَّ 
 ألربت مولر  بقلم 

من فراغ.    ة ال تأيت القيادة احلقيقيَّ ف.  أيًضا   شغف للحقال أن يدخل معه    �ستحسن عندما يدخل القائد إىل الغرفة،  
اجلودة يف القيادة من تلك املعتقدات  ة ىلع قنااعت، قنااعت عميقة. تنبع هذه  القيادة ذات اتلأث� � يف األغلب مبنيَّ 

س معتقداتنا حول لك يشء آخر. القنااعت ليست �رد معتقدات؛ أي أنها ليست  تنا وتؤسِّ  هو�َّ الراسخة اليت �شلكِّ 
ك تلك املعتقدات اليت    من ذلك، القنااعت � اليت تُمسك بنا يف قبضتها. لم ن�ن نلعرف مَ بها    نتمسَّ

ً
ن  فقط. بدال

 . املعتقدات الراسخة، وتلك القنااعت، و�دونها لن نعرف كيف نقود   �ن لوال هذه

ة إليماننا وتلمذتنا. يبدأ اختبارنا املسييح باإليمان. أ�رث اآليات املعروفة  يُدرك القادة املؤمنون أن القنااعت رضور�َّ 
د "ليَِكْ َال َ�ْهِلَك لُكُّ َمْن يُْؤِمُن  واليت ختربنا أن اهللا أرسل �سوع املسيح، ابنه الوحي   ١٦:  ٣يف العهد اجلديد � يوحنا  

بَِديَُّة"
َ
َيَاُة األ

ْ
ُ احل

َ
وا انهم املرتعب ماذا ينبيغ أن يفعل ليك �لص، عربَّ عندما أخرب بولس وسيال َسجَّ  .بِِه، بَْل تَُ�وُن هل

ْهُل بَيِْتَك" (أعمال  واضحة: "آِمْن بِالرَّبِّ �َُسوَع الَْمِسيِح َ�تَْخلَُص   ة و�بساطةٍ عن ذلك بمنت� القوَّ 
َ
نَْت َوأ

َ
:  ١٦  الرسل  أ

٣١  .( 

الكتابيَّ  مر�ز�َّ الوصية   � نؤمن  بأن  المُ   عرب ة  ة  مُ املسيحيَّ فس.  قدَّ الكتاب  معيَّ ؤسَّ ة  حقائق  ىلع  قابلة  سة  غ�  نة 
اليت نلزتم بها   خ إيماننا � تلكاملعتقدات اليت ترسِّ وترُتجم إىل معتقدات.    بُمجرَّد معرفتها احلقائق    هذهللتفاوض، و

  نؤمن �ن  بل  و�شلك شخيص، وهذه � قنااعتنا. �ن ال نؤمن باملعتقدات مثلما ال نؤمن باإليمان نفسه.    �شدةٍ 
 معتقداتنا دليها جوهر و�يماننا دليه هدف. فاإل�يل ونؤمن باملسيح. ب

  اتلرص�ات نة من  عيَّ أن �موعة مُ عتقد �ن مقتنعون به تماًما. وال أقصد أننا نؤمن فقط  ، القناعة � مُ ببساطةٍ 
ون هلذه احلقائق و  وفًقا  احلياة. �ن �يا  ة وتغ�ِّ ة ولكننا مقتنعون بأن هذه احلقائق رضور�َّ صحيحة وحقيقيَّ    ُمستعدُّ

  . للموت من أجل هذه احلقائق

ل الشجاعة أن يواجهوا    ا دليهم  تاكن  ،املسيح  ةموت وقيامأيام قليلة من  بعد    ،ني ال�� الرسول   بطرس و�وحنا   تأمَّ
ي   السنهدر�م �مع   ال    نهم ببساطةٍ إسلطات اليت قبضت عليهم  للوقالوا  يسوع علنًا.  ب   الوعظ  بعدم أوامره    وحتدِّ

ْ�نَا وََسِمْعنَا" (أعمال  اتلوقُّف  ستطيعون�
َ
). هذه املعتقدات نفسها � القنااعت  ٢٠:  ٤  الرسل  عن اخبار اآلخر�ن بما "َرأ

 اليت ال �سمح للقادة املؤمن� بالزتام الصمت ايلوم، حىت يف مواجهة اتلهديدات واملعارضة. 
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الكنيسة األو�،    أحد   ،الشهيد  يوستينوس يعد   املبنيَّ   ا نموذجً   بمثابةقادة  القنااعت.  للقيادة  يقود  فة ىلع  بينما اكن 
عة،  ىلع يد السلطات الرومانيَّ   عداملإل من شعب كنيسته    أعضاءً    قد  ،روا شعبه بهذه اللكمات: "تذكَّ   يوستينوس   شجَّ

 ". إيذائنا  �ستطيعون هم ال ، لكنَّ يقتلوننا 

أن املسيح سوف    مدر��تقود انلاس إىل موتهم،    اليتالقيادة  –  يف أوضح صورها   احلقيقيَّة، هذه � القيادة  بالفعل
 ي يف قيادته.  معظمنا أن �ترب هذا انلوع من اتلحدِّ لن يضطر ة. شكًرا هللا، و�عطيهم عطية احلياة األبديَّ  يُنرصهم

 األشياءومع ذلك، تظل القنااعت كما �، و�ذلك دور تلك االلزتامات يف حياة وفكر القائد. �ن نعلم أن هذه  
أننا ىلع استعداد للمخاطرة من أجلها، والعيش    صحيحة من أجلها، والقيادة من أجلها، و�ذا لزم األمر، دلرجة 

 .املوت من أجلها 

ة والرؤ�ة  القيادة ذات اتلأث� حًقا � تلك اليت تدور حول القنااعت. يهتم القائد حبق ب�ل يشء من االسرتاتيجيَّ 
د لك يشء  وحتدِّ   تدفع، ستجد قنااعت  احلقييقإىل بناء الفر�ق واتلحف� واتلفو�ض. ول�ن يف قلب وعقل القائد  

 . آخر

من   العديد  املشجِّ انل أجد  واملفيدة  ماذج  املبنيَّ يل  عة  القنااعت  للقيادة  ىلع  صفحاتة  حيايت،   يف  طوال  اتلار�خ. 
الُمصلِ  الكتاب  استلهمت من مثال مارتن لوثر،  السادس عرش اذلي اكن مقتنًعا جًدا �سلطة  العظيم يف القرن  ح 

مته للمحاكمة  خيفة اليتة المُ استعداد للوقوف أمام �كمة السلطات ادلينيَّ ه اكن ىلع س دلرجة أنَّ قدَّ المُ  ، وحىت  قدَّ
 اهللا".   ويلُِع�ِّ ، ليس بيدي يشء آخر، هنا أقفس قائًال: "قدَّ المُ   روما مواجهة اإلمرباطور 

استعداد للوقوف فقط.    . ل�ن لوثر لم ي�ن ىلعاملبنيَّة ىلع القنااعتللقيادة  رس�  هذه اللكمات � بيان    أقف. هنا  
 ة إصالح شجاع. اكن ىلع استعداد لقيادة الكنيسة يف عمليَّ بل 

ة  قتبس من مرسحيَّ ، المُ )A Man for All Seasons" (رجل للك العصور"، شاهدت فيلم  فىت صغ�عندما كنت  
و�اكمته   )Thomas More(  ق القصة بالسنوات األخ�ة للس� توماس مور . تتعلَّ )Robert Bolt(  رو�رت بولت 

بتهمة اخليانة. أثار مور اللورد ومستشار إ�لرتا السابق غضب امللك ه�ي اثلامن لرفضه أداء قسم السيادة واذلي  
� وو�ليام تندل  يُعلن فيه أن امللك هو الرئيس األىلع للكنيسة. علمت الحًقا أن مور قد اضطهد بنفسه اللوثر�ِّ 

بولت من قصة توماس مور احلقيقة اكملة، ول�ن    روايةة. لم �رسد  س إىل اإل�ل��َّ قدَّ مُ رتجم العظيم للكتاب الالمُ 
يُ   منذ املرة األو� اليت شاهدت فيها هذا الفيلم حىت اآلن، ما  مه مور عندما ذهب إىل  ثال اذلي قدَّ امللهم�  زال 

املجتمع�   احلشد  مواجهة  و�  لقنااعته.  أمينًا  أن  املشنقة يلكون  امللك  أمر�  "لقد  مور:  قال  إعدامه،  ليشهدوا 
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خادًما   وأنا   طيع، سأ�ون �ترًصا. سأموت وأنا خادًما صاحلًا جلاللة امللك، ول�ن أخترص، و�ما أن� خادم امللك المُ 
 هللا 

ً
   ".أوال

ا يؤمنون به،  عمَّ الفارق. لألسف، يبدو أن الكث� من قادة ايلوم ليس دليهم فكرة    يصنعهذا هو نوع القنااعت اليت  
بعدم وجود قنااعت واضحة يُم�ن تمي�ها. �م عدد قادة ايلوم املعروف� بقنااعتهم اليت   مدفوعونأو يبدو أنهم 

 ؟ من أجلها أو حىت العيش –هم ىلع استعداد للموت من أجلها 

قنااعت عظيمة.    اذلين هلم  كأوئلو  ا قياديًّ   ا أو موقعً   ا منصبً فقط    �شغلون  أوئلك اذلينيُمكنك تقسيم مجيع القادة إىل  
ال يشء ىلع اإلطالق،   عن  عن القليل من أوسوى  ال يدافعون    اذلين  قادةلل  ا كبً�ا اهتمامً   و�احلياة أقرص من أن نُ 

هم  �ون فكرة تلو األخرى، لكنَّ رِّ ُ� و�ر�بون أحدث صيحات القيادة،  و،  ةاتلايل  امجعن الرب  ونبحثاذلين يقادة  وهم ال 
 .   عميقةبقنااعت ال ينقادون 

دث فرقًا  ا رً ؤثِّ مُ   اأر�د أن أ�ون قائدً 
ُ

يف   فكرَّت ة. إذا  همَّ ألن هذه القنااعت مُ ىلع وجه اتلحديد  ، وأن أقود بطر�قة حت
 ،احلقو  ر�َّة،واحل   ،ت قنااعته عن احلياةأنه أحدث فرقًا يف اتلار�خ اكن قائًدا غ�َّ اآلن  لك قائد يُذكر    فإن تقر�بًا ،  األمر

ر،واتل  . ة وجه اتلار�خوالكرامة اإل�سانيَّ  حرُّ

  بقنااعٍت   مدفوعونحتديًدا ألنهم    العملرة. �ث القادة أصحاب القنااعت ىلع  ؤثِّ هذه � القيادة الوحيدة اهلامة والمُ 
  يعرفون. وهم  صحيحه  أنَّ   رفون يع، اذلين يتضافرون مًعا لفعل ما  أتباعهم  إىل�نتقل شغفهم بهذه القنااعت  وعميقة،  

 ألنهم يعرفون ما هو حق. صحيح ما هو 

واأللقاب تتالىش أرسع   ،ومواقع السلطةاملناصب،  ف؟  هذاكيف يُم�ن ألي قائد مؤمن أن يقبل بما هو أقل من  
 من احلرب. 

ة أما�ن، وجدنا أنفسنا ننظر إىل تماثيل  يف عدَّ   ذات مرة اصطحبت اب� كر�ستوفر يف رحلة إىل مدينة نيو�ورك. 
، وأصبحت  من لك اذلكر�اتنفوذ. لقد تالىش معظمهم    هلم ة لرجال اكنوا يف مرحلة ما مشهور�ن أو  ونصب تذاكر�َّ 

 يف نيو�ورك، حيث يمر املالي� من دون أن يلتفتوا إيلهم مرة أخرى.   الطبيعيَّةتماثيلهم اآلن متناغمة مع املناظر 

 يعترب معظم األمر��يِّ 
َّ

له. ل�ن  ة يم�ن ختيُّ  أىلع منصب يف القيادة العلمانيَّ � أن رئيس الواليات املتحدة يتو�
غلوا هذا املنصب؟  � اذلين يُمكنهم �سمية عرش�ن أو ثالث� من أصل مخسة وأر�ع� رجًال ش�م عدد األمر��يِّ 
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 أو و�ليام ه�ي هار�سون )  Chester A. Arthur(ة سمعت فيها أحدهم يذكر �شيسرت إيه. آرثر  مىت اكنت آخر مرَّ 
)William Henry Harrison( ؟ 

فوا بقنااعتهم والشجاعة اليت أنتجتها تلك القنااعت. يُم�ن أن يمتد هذا املبدأ نفسه  ر أوئلك اذلين ُعرِ �ن نتذكَّ 
 .   مغزى ة، وال يرُتك م�اث هل  ر أو هل أهميَّ ؤثِّ له. بدون قنااعت، ال يشء مُ لك منصب وموقع قيادي يُم�ن ختيُّ   ليشمل

معرفة ما � تلك املعتقدات واألفعال واتلنفيذ،    ح�أؤمن أن القيادة تتمحور حول وضع املعتقدات الصحيحة  
القنااعت،  الصحيحة يتم تعر�فه كقيادة  ىلع أساس  الكث� ما  إدارة. قد ت�ون قادًرا ىلع رَّ ما هو إال ُ� ايلوم  .  د 

 .اإلدارة بدون قنااعت، ل�ن ال يُمكنك القيادة حًقا 

أهميَّ  القنااعت هل  الرت�� ىلع  فإن هذا  املؤمن�،  للقادة  بطر�قةٍ بالنسبة  نقود  أن  يُمكننا  أ�رب. ال  أمينة   ة  ت�ون 
لم نؤمن    نيف احلق املسييح. ال يُمكننا أن نقود بأمانة إ  ل� بعمٍق لم ن�ن متأصِّ   نشعب املسيح إالة لللمسيح وفعَّ 
 بأمانة 

ً
 باحلق املسييح.  �شدةٍ لم ن�ن ملزتم�  نو�–أوال

ب�ل احلقائق    يف الوقت نفسه، هناك العديد من املؤمن� اذلين �شعرون بأنهم مدعوون للقيادة و�لزتمون �شدةٍ 
ة ليست القائد  دين إىل أين يذهبون من هنا. إن نقطة ابلداية للقيادة املسيحيَّ نهم ببساطة ليسوا متأ�ِّ الصحيحة، لك

ُ احلقائق اليت جتعل العالم منطقيًّ –ة اليت أعلنها اهللا نلا  بل احلقائق األبديَّ   دفعنا  مفاهيمنا، وتشلكِّ ا بالنسبة نلا، و�
 .العمل إىل

ةِ  أن    ىلع معرفة  �سالونييكع الرسول بولس أهل شجَّ  ُقوَّ
ْ
الَكَِم َ�َقْط، بَْل بِال

ْ
اإل�يل ح� وصل إيلهم "لَْم يرَِصْ لَُ�ْم بِال

ُقُدِس، َو�ِيَِقٍ� َشِديٍد" (
ْ
وِح ال يًْضا، َو�ِالرُّ

َ
 أن ي�ون كذلك  ). كقائد مؤمن، هذا ما أرجوه وأص�ِّ ٥:  ١  �سالونييك  ١أ

 قود "�ِيَِقٍ� َشِديٍد".   بالنسبة يل ول�م أيًضا. أر�د أن أ

 

مدينة لو�زفيل، بوالية يف  ة  ة اجلنو�يَّ ة الالهوت املعمدانيَّ لكيَّ مدير  و  ه  )AlbertMohler@كتور ألربت مولر االبن (ادل
 The. وهو مضيف للربنامج ايلو� املوجز (بها   وأستاذ الالهوت املسييح عن كريس جوز�ف إم�سون برون  ،كنتايك

Briefing ُ(  "الصالة اليت تقلب العالم رأًسا ىلع عقب"كتب منها  ال  العديد منف  ؤلِّ )، ومThe Prayer That Turns 

the World Upside Down .( 
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 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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