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؟'' مقدمة كتاب ''كيف

 : ''كي���ف ؟ ف���ي فن���ون النض���ال ه���ذا الكت���اب (الحام���ل للعن���وان
 السياسي'')، يحتوي على جزء من بين  الطروحات أو الرضيات السياسية

  ميلدي��ة، م��ن1985 و 1978ال��تي طرحه��ا الك��اتب للنق��اش، بي��ن س��نتي 
 داخل ''السجن المركزي'' بمدين��ة القنيط��رة ب��المغرب، إب��ان اعتق��اله بتهم��ة

 ). وللتعريف بالطار الذي كWتQبUت أو نSوقQش��ت1''المس بأمن النظام الملكي''(
 فيه هذه الطروحات، يلزم التذكير ببعض المZعطيات المعروضة فيما يلي.
في المغرب، وفي عهد الملك المستبد الحسن  الث��اني (م��ن ف��براير

 )، كان مفروضا على كل القوى السياس��ية الثوري��ة1999 إلى يوليوز 1961
 أن تعمل في س��ريcة تام��cة. وك��انت أب��رز التنظيم��ات الثوري��ة خلل س��نوات

  هي : يسار ''حزب التحاد ال��وطني للق��وات الش��عبية''، وخاص��ة من��ه1970
 ''ماركسية لينينية''، وهي : ''إلى الم��ام''،  مارس''، وثلثة منظمات3''حركة 

  م��ارس''، و''لQنnخ��lدSم الش��عب''. وبع��د مح��اولت متع��دjدة، ومجه��ودات23و''
 مZتلحقة،  إس��تطاعت ف��ي النهاي��ة ق��وى القم��ع أن تقض��يo عل��ى المنظم��ات
 الثلثة المZكsوrنة ''للحركة الماركسية اللينينني��cة ب��المغرب''.  حي��ث تnعرcض��ت
 ه��ذه المنظم��ات إل��ى سلس��لت م��ن الختطاف��ات، والعتق��الت، تلحق��ت

  ميلدي��ة. وك��ان ج��وهر1976، و 1975، و1974، و1972خلل سنوات 
 ، بمدينة ال��دار البيض��اء،1974 ماي 4أعتقل (أو أختطف) الكاتب عبد الرحمان النوضة في    1

 في إطار منظم�ة ''إل�ى الم��ام''. وقض�ى قراب�ة س�نة ونص��ف ف�ي المعتق�ل الس��ري المZس�مcى ب ''درب
   مناض��ل آخ�ر  ب ''الت��jآمر ض�د النظ��ام الملك��ي،139مولي الش�ريف'' بال��دار البيض�اء. واتjه�wم م�ع 

  بالس�جن المؤب��cد، م�ع أربع�ة مناض��لين1977ومحاول��ة قل��ب النظ��ام الملك��ي''. وح��Zوكم ف�ي ف�براير 
 : ابراهام الس��رفاتي، عب��د الل��ه زع��زع، المش��تري بلعب��اس، وعب��د الفت��اح  الفاكه��اني). آخرين، (هم

6  .1991 غشت 16وا�فرج عنه في 



 القمع هو اختطاف المناض��لين، وإخف��اءهم ف��ي معتقلت س��Qرcية، وتع��ذيبهم
حتى يZدلوا بمعلومات حول رفاقهم، أو حتى يموتوا.

 وبع��دn نض��الت قاس��ية وطويل��ة داخ��ل س��جون مZتع��دjدة ف��ي البلد،
 نجح المعتقلون السياسيون المZتjهمون في نفس القض��ية (''قض��ية الس��رفاتي
 ومن معه'')، حيث ا�جبروا إدارة السجون على فnكj العزلة المفروضة عليه��م.
 كما أجبروها على جUم�عهم في حيr واحد من ''الس��جن المرك��زي ب��القنيطرة''.

  مناض��ل م��ن130فأص��بح يتع��ايش داخ��ل نف��س الح��ي الس��جني، قراب��ة 
 مارس''، و''لنخدم الشعب''. 23منظمات ''إلى المام''، و''

 وبع���د تص���فيcة ه���ذه المنظم���ات م���ن الس���احة السياس���ية، أص���بح
 مناضلوها مZضطرcين إلى تقييم تجاربهم النضالية، وتقويم فكر تنظيم��اتهم،
 وأس���اليبهم، وممارس���تهم. وك���انت النقاش���ات والمج���ادلت والبح���اث
 السياسية، المZتعدjدة والمZتنوrعة، تدور بش��كل نش��يط ومتواص��ل، فيم��ا بي��ن

هؤلء المناضلين المعتقلين.
 وكان المعتقل��ون السياس��يون يZع��انون قمع��ا مZتnش��nدjدا. وك��انوا خلل
 السنوات  الولى من سجنهم ممن�وعين م�ن الج�رائد، وم�ن الم�ذياع، وم�ن
 التلف��از، وم��ن الكت��ب، وم��ن الق��راءة، وم��ن ال��ورق، وم��ن الكتاب��ة. وك��انوا
 يUتعرcضون لتفتيشات مZباغQتة بعد كل أسبوعين أو ثلث��ة. وك��انت كتاب��اتهم
اول الراء المكتوب��ة nد��nم. وك��ان تnد��� تSح�جUز، وتSبUل��jغ للب��وليس السياس��ي، أو تSع
 فيما بينهم ممنوعا وخnطQرا. وكان عقاب من وجwدnت لديه وثائق مكتوبة هو
 الجلد، أو الض��رب، أو الع��زل ف��ي ''الكاش��و'' (وه��و عب��ارة ع��ن س��جن داخ��ل
 الس���جن). وك���ان النظ���ام السياس���ي المس���تبد ل يكتف���ي بحب���س ه���ؤلء
 المناضلين داخل السجون، ولكنه كان يZصQرc أيضا على منعهم من التواص��ل
 م�ع الش��عب. كم�ا ك�ان يZط�nوrر وس�ائله القمعي�ة لمنعه��م م�ن الق��راءة، وم�ن

التjثقيف الذاتي، وحتي من التjفكير في قضايا المجتمع أو الثورة. 
 ولتلف��ي ه��ذا  القم��ع، ك��ان المعتقل��ون مZج��برين عل��ى اس��تعمال
 أساليب مZضنيcة. فnك��انوا يكتب��ون بخ��طj ص��غير، وعل��ى ورق رقي��ق، وبرم��وز
7 جزئية أو كWلjية.  وكان حUظ�هم في إخراج مقالتهم إلى خارج السجن ض��عيفا



 أو نادرا. وفي هذه الظروف القمعية القاسية، ضاعت كsمcي��ة م��ن النص��وص،
 لكWت��jاب وتي��ارات مZتnنnوrع��ة، ولس��باب مختلف��ة، س��واءا داخ��ل الس��جن، أم

خارجه.
 وإب��ان العتق��ال السياس��ي، ك��ان مناض��لو منظم��ة ''إل��ى الم��ام'' ه��م
 الكثر إنتاجا للرضيات السياسية المطروحة للنقاش، من بين المنظمات
 الثلثة المذكورة. وداخل منظمة ''إلى المام''، كان صاحب هذا الكاتب ه��و
 الش��خص ال��ذي ط���رح أك���بر ع��دد م��ن الرض��يات السياس��ية المكتوب��ة
 والمعروض��ة للنق��اش. الش��يء ال��ذي دف��ع بع��ض رف��اقه ف��ي التنظي��م إل��ى
 محاص��رة بع��ض كتاب��اته، وذل��ك بس��بب خ�وفهم م�ن أن يUتnح�وrل إل��ى زعي��م

لتنظيم جديد أو منشق. 
 ورغ��م أهمي��ة وحيوي��ة ه��ذا النق��اش السياس��ي ال��ذي دار داخ��ل
 السجن، كان مع السف المناضلون المحسوبون على كل منظمة يناقش��ون
 فيما بينهم، على حQدnة، في إط��ار س��رية مZغلق��ة، ب�دل م�ن تعمي�م النقاش�ات
 والرضيات على كل المناضلين الثوريين، وبغضc النظر عن انتم�ائهم له��ذا
 التنظيم أو ذاك. فك��ان مناض��لو ك��ل تنظي��م يجهل��ون ف��ي غ��الب الح��الت

الرضيات السياسية التي تnرZوج أو تSنnاقش داخل التنظيمات الخرى. 
 والكQتاب الحالي هو عبارة ع��ن مجموع��ة م��ن بي�ن ه��ذه الرض��يات
 السياسية المذكورة.  وكل فصل من هذا الكتاب هو في الصل أطروحة أو
 أرضية سياسية، سبق أن طرحها الكاتب للنقاش السياسي. وك��ان الك��اتب
 يطرح هذه الرضيات السياسية كاجتهاد شخصي، يهدفZ إلى فتح نقاشات

 : تقيي��م، فكرية، أو إلى تنشيط صراعات سياسية، ت��nدSور كله��ا ح��ول مه��ام
وتقويم، وتnثlوwير، وإعادة بناء منظمة ''إلى المام''. 

 وفيم��ا بع��د، حينم��ا أراد الك��اتب نش��ر ه��ذا الكت��اب عل��ى ش��بكة
 ، ا�ض�طSرc، بسبب ض��Uيق ال��وقت، وض��Zعف الص��حة،2012ألنترنيت في سنة 

 إلى تnرك هذه الرض��يات ف��ي ص��يغتها الص��لية، وبخطه��ا الي��دوي الص��لي،
 : ''ض�د دون مراجعتها ول تحسين تعابيرها. باستثناء الفص�ل المعن�ون ب

8 الزعيم، وض�د الزعامي�ة''، ال�ذي ا�ج�ب��wر الك��اتب عل��ى إع�ادة كت�ابته (بس��بب



 ضياع نسخته الصلية). ولو إستطاع الكاتب إعادة كتابة هذه الطروح��ات
 لدخل عليها ع�دjة تع��ديلت، ف�ي الش�كل، وك�ذلك ف�ي بع�ض المض�امين.
حيث أن أفكار كل شخص تتطوrر في ارتباط بwتnنامي تجاربه، أو معارفه. 

 وقد أصبحت هذه الرضيات نصوص�ا تاريخي��ة، تSس��اهم ف��ي تأري��خ
 فك��ر سياس��ي مح��دjد، وتش��هد عل��ى طم��وح سياس��ي مZعUي��cن، خلل زم��ن

– 1975مضبوط، هو سنوات   . وإذا كانت بع��ض الفك��ار الجزئي��ة1985 
 من هذه النص��وص غ��دت تتطل��jب تnح�يwين��ا له��ا، بفع��ل تط��ور الزم��ان، ف��إن
 الجوهر السياسي في هذه الرضيات ليزال ص��الحا. ومهم��ا تnط��ور الزم��ان،

فإن مقولة ''ل حركة ثورية، بدون فكر ثوري''، ستبقى سديدة.
              

                                      عبد الرحمان النوضة
)2012 ماي 28                                        (
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ضد الزعيم، وضد الزعامية      

عبد الرحمان النوضة                         
 من بين المثلة التي ت"ب!ي ن إمكانية مساهمة الفراط ف��ي الزعامي��ة،
 في تحويل زعيم، أو حزب، أو دولة، أو نظام سياس��ي، إل��ى نقيض��ه، ا-ذ+ك(��ر

 ) ز+ع!ام!ي��ة يوس��ف اس��طالين، ال��تي1:  بح��الت الزعام��ة الب��ارزة التالي��ة
 ساهمت في تحويل نظام ''اتحاد الجمهوريات الشتراكية الس��وفيتية'' إل��ى
 نظام استبدادي. وقد جر ته الحاجة إلى صيانة زعامته إلى قمع، أو سجن،
 أو قت��ل، معارض��ين سياس��يين يWع!��دUون ب��المليين. وف��ي عه��د ميخائي��ل

 ،) زعامية ك]يم اaيل سWون2غورباتشوف، إنهار هذا النظام من ت]لZقاء نفسه. 
 ف��ي كوري��ا الش��مالية، ال��تي س��اهمت ف��ي تحوي��ل نظ��امه الش��تراكي إل��ى

 ) زعامية بول بوط، في كامبودي��ا،3استبداد، ثم إلى ملكية وراثية وفقيرة. 
 التي ساهمت في تحويل نظام سياسي يطم��ح إل��ى الش��تراكية، إل��ى نظ��ام

 ) زعامي���ة في���ديل كاس���ترو، ف���ي كوب���ا4يقت���ل ج���زءا هام���ا م���ن ش���عبه. 
 المWحاصرة، التي ساهمت في دفعه إلى التشب ث بالبق��اء ف��ي الس��لطة أك��ثر
 م��ن خمس��ين س��نة متوالي��ة. وق��د ص��ار غي��ر ق��ادر عل��ى إص��لح نظ��امه

 ) زعامية الملك الحسن الثاني في المغرب، التي س��اهمت ف��ي5السياسي. 
 )، وف��ي تح��وnله إل��ى دكت��اتور ع��ديم الش��فقة، يWس!��خUرaliénationاس��تلبه (

 الدول��ة والمجتم��ع والش��عب لخدم��ة ملكي ت��ه المس��تبدة، ويWم��ارس إره��اب
 ) زعامي��ة مWع!م ��ر6الدولة ضد الشعب، لرضاء كبريائه ون+ز!وrات]ه الشخصية. 

 القدافي في ليبيا التي قادته إلى تهميش كل مWعارضيه، وإلى فرض س��يطرة
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 أبنائه وقبيلته، وإلى حرم��ان الش��عب م��ن أي��ة أنش��طة سياس��ية أو ثقافي��ة
 وت"وجد كذلك أمثلة لزعام��ات أخ��رى ع��برت"خالفه في الذوق أو في الرأي. 

العالم، كثيرة جدا، ومتفاوتة في أنواعها، ودرجاتها، ونتائجها.
م�بر�رات الزعامية ونتائجها

  ي��رى الن��اس ع��ادة أن العم��ل بأس��لوب 'الزعامي��ة'، أي الخض��وع
 لرغب��ات 'الزعي��م'، يWس!��ه ل ت��دبير الش��ياء. لنه��م يعت��برون ه��ذا الس��لوب
 طبيعي وج!ي د. حيث تتمركز سلطات تقريري��ة أو قيادي��ة بي��ن ي��دي زعي��م،
 واحد، معروف، موثوق فيه، زيادة على أنه يحظى بخ]صال محمودة. هك��ذا
 تظه��ر الم��ور، عل��ى الق��ل عل��ى مس��توى الر|ؤي��ة الولي��ة. لك��ن التحلي��ل
 المWع!م ق يمكن أن يWب!ي ن أن أسلوب 'الزعامية' يخلق من المشاكل أكثر م]م ا
 ي!ح��Wل . وذل��ك س��واء عل��ى مس��توى الدول��ة، أم الح��زب، أم أي��ة جماع��ة
 مجتمعي��ة أخ��رى. وفيم��ا يل��ي، س��ن"رك(ز عل��ى دراس��ة 'الزعامي��ة' ف��ي حال��ة
 الحزب (مع الع]لم أن آليات دينامكي��ة الزعامي��ة تبق��ى مWم!اثل��ة نس��بيا ف��ي
 الحالت الخرى، مثل حالة القبيلة، أو الطائفة، أو الجماعة، أو الجمعي��ة،

أو المقاولة، أو الدولة، أو النظام السياسي، إلى آخره). 
 وللحاط��ة بمجم��ل المش��اكل ال��تي تطرحه��ا مهم��ة بن��اء تنظي��م
 سياسي، أو حزب، يطمح إلى أن يكون مناض��ل، ثوري��ا، مكافح��ا، ص��امدا،
 ومWتجذUرا في العمال، وف��ي الفلحي��ن، ل ب��WدU م��ن تن��اول مش��كل الزعي��م أو
 الزعامية. وتجاهل هذا المشكل، أو السكوت عنه، يمك��ن أن يعن��ي وج��ود
 إق��رار باس��تعمال الزعامي��ة، أو يمك��ن أن يWس!��ه ل اللج��وء إل��ى العم��ل به��ا

مستقبل. 
 القبول ب��الزعيم، أو العم��ل بالزعامي��ة، يف��ترض تض��خيم دور ف��رد
 محدد، هو الزعي��م. ويعن��ي، مقاب��ل ذل��ك، تص��غير دور القواع��د، أو تقلي��ل
 أهمي ��ة دور الجم��اهير، أو احتق��ار دور الش��عب. ويف��ترض ك��ذلك القب��ول
 ب��الزعيم، أن ص��احب الفك��ار الص��حيحة ه��و الزعي��م وح��ده. وأن منب��ع
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 الفك��ار الس��ديدة ه��ي الف]طZري��ة المWت��وفUرة ف��ي الزعي��م. وأن الزعي��م يتف��وق
 بش��كل ط+ب�ع]��ي عل��ى ك��ل جم��اهير الش��عب، وبطريق��ة خارق��ة للع��ادة، ف��ي
 مج��الت الج��Wرأة، أو الش��جاعة، أو الحيوي��ة، أو ال��ذكاء، أو المب��ادرة، إل��ى
 آخره. وي!فZت+ر�ض أن الخ]ص��ال المWم�ت��ازة ال��تي تت��وفUر ف��ي الزعي��م ه��ي ظ��اهرة
 طبيعي ة، أو استثنائية. كما يفترض أن هذه الخ]صال الج!ي دة، المت��وفUرة ف��ي

الزعيم، ل يمكن أن تتوفUر لدى بقية أفراد الشعب. 
 والناس الذين يحتاجون إلى زعيم، يكون��ون، ف��ي غ��الب الح��الت،
 يفتق��رون إل��ى المعرف��ة العلمي��ة، أو إل��ى التجرب��ة، أو إل��ى الخ]��برة. أو ق��د
 ي!نZق"صWهم المنهج المWوrج ه للعمل. أو ق��د يكون��وا م��ن ن��وع الم��واطنين ال��ذين
 ينف��رون م��ن ب��ذل أي مجه��ود ه��ام. وق��د يفتق��دون إل��ى الثق��ة الكافي��ة ف��ي

أنفسهم. 
 كم��ا أن الف��راد ال��ذين يري��دون القي��ام ب��دور الزعي��م، أو يقبل��ون
 بالخضوع له، يمكن أن يكونوا ف+ر�د!ان]ي ين، أو أناني �ين، أو ذوي طموح ذاتي.
 وقد يكونوا قليلي التواضع، أو جاهلين لق��درات الجم��اهير. كم��ا يمك��ن أن

يحتقروا المكانيات المتوفرة لدى غيرهم من المواطنين.
 و في غالب الحالت، يWعب ر وجWود زعيم في تنظيم سياس��ي ث��وري،
 عن وجود بعض النحرافات السياسية في��ه. أو ق��د يعن��ي بداي��ة نم��و ه��ذه

النحرافات داخله.
الزعامية هي أعلى مستوى في الفردانية

 ولي���س غريب���ا أن نج��د ع��ددا هام ��ا م���ن المناض���لين الث��وريين،
 يطمحون لكي يصبحوا زعماء ثوريين في ح��زب ك��بير. ولي��س غريب��ا أنه��م
 يطمحون، على القل، إلى أن يكونوا ضمن الحاش��ية المقرب ��ة م��ن الزعي��م.
 وقد ن"صادف بعض المناضلين الذين يتصر فون، سواء بش��كل واع أم غي��ر
 واع، عل��ى أس��اس ه��ذا الطم��وح. ويعت��برونه ه��دفا طبيعي��ا، أو مش��روعا،
 مثلما هو مشروع أن يطمح كل طف��ل ف��ي المجتم��ع إل��ى أن يص��بح رئيس��ا
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 للبلد، أو النج��م الول ف��ي ع��الم الف��ن، أو عبقري��ا ف��ي مي��دان العل��وم، أو
 أقوى البطال الرياضيين، إلى آخره. ومثل هذه الطموحات الفرداني��ة، ه��ي

عميقة، وقديمة في تاريخ المجتمع. 
 وم���ع نم���و الرأس���مالية، إزداد إنتش���ار الفرداني���ة، وتراج���ع دور
 الجماعة، واض�م!ح!ل  التعاضWد المWجتمعي، وتقل��Uص اليم��ان بال��دور الح!اس��م
 الكامن في الجماعة، وتعم ق البحث المتواصل على أقوى، وأكبر، وأغن���ى،
 وأحسن الصفات الفردية. وأساس هذا الطموح للزعامية هو اعتقاد الف��رد
 المعني أنه مWتفوnق على ك��ل م��واطنيه، أو أن��ه ه��و مرك��ز الك��ون، أو أن��ه ه��و
 صانع  التاريخ. والمWر!شUح للزعامة يطمح عادة إلى تحقي��ق ذات��ه أك��ثر م]م ��ا

يطمح إلى خدمة جماعته أو شعبه. 
 بينما في الواقع، ل يستطيع أي فرد أن يWوج!د، ول أن يكتسب أي
 معن��ى، ول أي��ة ق"��درة، خ��ارج التش��كيلة المجتمعي��ة ال��تي يعي��ش داخله��ا.
 وص��انع التاري��خ، لي��س ه��و الف��رد، مهم��ا ك��ان. وإنم��ا ه��و الجم��اهير، ه��و
 الشعب، هو المWجتمع، هو الطبقات والفئات الطبقية الثورية، في ص���راعها
 مع نقيضها الذي يتكون من الطبقات أو الفئات المWس!يطرة، أو المستغ]لUة،

أو المWضطه�دة.
الزعامية تتناقض مع جدلية الطبيعة

 وعندما يحاول ع��ادة المناض��لون الثوري��ون الطUلع عل��ى تج��ارب
 ثوري��ة رائدة، (مث��ل تج��ارب ث��ورات روس��يا، أو الص��ين، أو فتن��ام، خلل
 القرن العشرين الميلدي، أو غيرها)، ف��إنهم يت��أثرون بك��ون الوث��ائق ال��تي
 يدرسون من خللها هذه الثورات ت"ق]يم  ت+ط+ابWقا بين الحزب وزعيمه.  وفي
 هذه الوثائق، يوجد في غالب الحالت تضخيم مبالغ فيه لدور الزعيم. بل
 إن ه��ذه الوث��ائق تنس��Wب الفض��ل ف��ي أه��م النج��ازات إل��ى الزعي��م وح��ده.
 وبالمقابل، تلجأ هذه الوثائق إلى تصوير الشعب أو الحزب، وrك���أنUه ع]ب��ارة
 ع��ن كتل��ة م��ن النص��ار، أو مجموع��ة م��ن التب��اع، أو قطي��ع م��ن الغن��ام،
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 يرعاه راع، وهذا الراع هو الزعيم. فمن هو المواطن ال��ذي ل��م يحل��م يوم��ا
 ما بالحصول على عصى الراعي، أو على عصى رئي��س ال�ر�ك]س���ترا، أو عل��ى

 ؟لكصولجان الم
 ونلحظ أن الزعيم يتحوnل، ف��ي غ��الب الح��الت، إل��ى زعي��م ''عل��ى
 م��دى الحي��اة''، وذل��ك رغ��م أن م��واقفه، أو ممارس��اته، تتط��ور وتتغ+ي ��ر م��ع
 مرور الزمان. حيث ل تظ��ل  دائم��ا ممت��ازة، وإنم��ا تعل��و وتهب��ط، تتحس ��ن

وتفسد. 
 ويWص��احب وج��ود الزعي��م، ظه��ور ن��وع م��ن النتظاري��ة، أو م��ن
 التU]ك�ال]ي ة على هذا الزعي��م، ل��دى قواع��د الح��زب، أو ل��دى الجم��اهير ال��تي
 ت"ؤمن بزعامته. فيعتم��د علي��ه أتب��اعه لك��ي يWب!ل��و�ر له��م الفك��ار، والخ"ط��ط،
 ولك��ي يس��هر عل��ى حس��ن إنج��از البرام��ج، ولك��ي يWقي��م ف��رزا ثاقب��ا بي��ن
 الشخاص المقبولين والشخاص المنبوذين، بي��ن الص��الحين والفاس��دين،

إلى آخره.  
 وفي علقاته مع أتب��اعه، أو م��ع الجم��اهير، غالب��ا م��ا ل يس��تعمل
 الزعيم القناع المنطقي، أو العقلني. ولكنه يس��تعمل مرتبت��ه القيادي��ة، أو
 سلطته التنظيمي��ة، أو ق��وnة أنص��اره، أو فن��Uه الخط��ابي، أو تف��وnقه الفط��ري،
 لتغليب مواقفه، ضد كل  الذين يخالفون رأيه، أو يعارضون اق��تراحه. وق��د
 يلجأ أحيانا الزعيم إلى حسم خلفات سياسية، رغم أن هذه الخلفات لم

تناقش ب!ع�د" بما فيه الكفاية وسط قواعد الحزب، أو وسط الجماهير.
 

بعد موت الزعيم، تترس�خ الزمة
 وعن��دما يغي��ب الزعي��م، مثل نتيج��ة لم��وته، ت+ح��Wل  الحي��رة،  وي!ع��Wم 
 الغم��وض وس��ط الح��زب المعن��ي، أو ق��د ينتش��ر داخل��ه التذب��ذب، أو ي!ع��Wم 
 الضعف وسط الجماهير التي كانت تساند هذا الزعيم. وقد يكتشف أتباع
 الزعيم أن إتUكالهم السابق على زعيمهم ساهم في إض��عاف خ]ب�رته��م، وف��ي
 تقليص يقظتهم، وفي إفق��ار تف��اعلهم م��ع تج��اربهم. ث��م تحت��دم المنافس��ة
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 فيما بين الطامحين إلى احتلل مكان الزعي��م الراح��ل. وق��د يت��م تنص��يب
 أحد المقربين من الزعيم السابق زعيما جديدا، وذلك فقط لنه كان مقربا
 منه، وليس لنه يمتاز بخ]صال خارقة. لكن الزعيم الجدي��د، ال��ذي يخل��ف
 الزعيم القديم، غالبا ما ل يWع]يد إنتاج مWنجزات أو نجاحات مماثل��ة لتل��ك

التي حقUقها سلفه. 
 وق��د ي��ؤد ي العم��ل بمنهجي��ة انتخ��اب ''ك��اتب ع��ام'' أو ''رئي��س''،
 داخل حزب مWع!ي ن، خاصة إذا كان مص��حوبا بإعط��ائه ص��لحيات تقريري��ة
 واس����عة، ي���ؤدي إل���ى إلغ���اء العم���ل بأس���اليب ''التش���اور''، أو بطريق����ة
 ''الديمقراطية التشارك]ية''، أو بمنهج ''القيادة الجماعية''. كم��ا يWس��اعد عل��ى
 ترسيخ ن+ه�ج الزعامة داخل الحزب. كم��ا يجع��ل نه��ج الزعام��ة يش��مل ك��ل 
 العلق��ات  التنظيمي��ة. حي��ث نج��د مثل الط��ارات القاعدي��ة تنتخ��ب ه��ي
 أيضا ''أمينا'' أو ''رئيسا''، ونجد القيادات المحلي ة أو القليمية تنتخب ه��ي
 الخرى ''أمينا'' أو ''كاتبا عام ا''، إلى آخره. وك��ل  ''أمي��ن''،' أو ''ك��اتب ع��ام''،
 أو ''رئيس''، على صعيد  تلك الط��ارات التنظيمي��ة القاعدي ��ة أو الوrس��طية،
 ي!ت+ص!ر ف عمليا وكأنه ''زعيم'' صغير مWقابل ل ''الزعيم'' الكبر على مس��توى
 الحزب المعني. وعل��ى ص��عيد مختل��ف الهيئات التنظيمي��ة، يعم��ل ه��ؤلء
 الزعماء على إعادة إنت��اج منهجي��ة الزعامي ��ة، ويWر!س ��خون نوعي��ة علق��ات

الزعيم بمرؤوسيه.
  

الزعامية تتناقض مع الديمقراطية التشاركية
 ويمي���ل ع���ادة أنص���ار الزعي���م، (س���واء عل���ى ص���عيد محل���Uي أم

 إل��ى إعتب��ار ه��ذا الزعي��م ف��وق الجم��اهير. وينظ��رون إلي��ه ك��أنه ه��ووطني)،
 ال��رأس المفك(��ر لمجم��ل التنظي��م أو الح��زب. ويظ"ن��Uون أن الزعي��م ي!حظ��ى
 بمنهج في التفكير خارق للع��ادة، وأن��ه يس��تحيل عل��ى أي م��واطن آخ��ر أن
Uيكتسب هذا المنهج في التفكي��ر. ويتط��ر ف بع��ض أتب��اع الزعي��م إل��ى ح��د 
 اعتب��ار ه��ذا الزعي��م ك�ن+ب���يn، أو كنص��ف إله. ويش��ج ع ه��ذا الص��نف م��ن
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 المعاملة الزعيم! على التUح!وnل إلى دكتاتور. وإذا لم يص��بح ب!ع���د" ديكت��اتورا،
 ف��إنه يتط��وnر بالض��رورة لك��ي يتح!��وnل إل��ى دكت��اتور. لن منط��ق الزعامي ��ة

يتناقض مع منهج الديمقراطية، أو مع المركزية الديمقراطية. 
 وجود الزعيم في حزب م��ا، ه��و مWو�ش��Uر يWعب ��ر ع��ن غي��اب منهجي��ة
 الديمقراطي��ة. أو ق��د ي!��د"ل  عل��ى انع��دام المركزي��ة الديمقراطي��ة في��ه. وعل��ى
 عكس ذلك، إذا كان حزب مWح��دUد يWطب ��ق منهجي��ة الديمقراطي��ة، أو يعم��ل
 بأس��لوب المركزي��ة الديمقراطي��ة، ف��إن ه��ذه المنهجي��ة ت"��و�د ي، وف��ي آخ��ر
 المط��اف، إل��ى إلغ��اء مجم��ل الس��س ال��تي ت"م!ك(��ن أي مس��ئول م��ن التUم!ي ��ز
 كزعيم. لن العمل بمنهجية الديمقراطية يفضح محدودية خ]ص!ال وق"درات
 الزعي��م المWف��ترض. وي��برز أيض��ا أن ب��اقي العض��اء ف��ي الح��زب، أو ب��اقي
 المواطنين، يمكن أن يتوفUروا، هم أيضا، على طاقات مWتنوnعة، أو مWتفاوتة،
 أو هائل��ة، لكنه��ا مWتكامل��ة. الش��يء ال��ذي يف��رض عل��ى الش��خص المWرش��Uح
 للزعام��ة ب��أن يتص��ر ف بتواض��ع. كم��ا يف��رض علي��ه القب��ول بالمس��اواة
 السياسية، أو بالديمقراطية، مع رفاقه في النضال، أو م��ع م��واطنيه داخ��ل

الشعب. 
 فالعم��ل بمنهجي��ة الديمقراطي��ة ت"قل��Uص، أو ت"لغ��ي، إمكاني��ة ب��روز

 ك�ز!ع]يم. وت"ذ+ك(ر بأن أي شخص، ومهما كانت خ]صاله الحميدة،شخص م!ا 
 أو ق"دراته، أو خ]براته، يصبح ل شيء إذا لم ت"سانده قاع��دة الح��زب، أو إذا
 لم ت"دع مه بقية الجماهير، أو إذا لم تتع��اون مع��ه بقي ��ة الش��عب. وت��برز أن
 الطليعة الحقيقية تتجلUى في عدUة طبق��ات، أو ف��ي مجم��ل الش��عب، ولي��س
 ف��ي ف��رد واح��د، أو ف��ي جماع��ة مح��دUدة، أو ف��ي ح��زب مWع!ي ��ن. (وم��ا أك��ثر
 المناض��لين ال��ذين أس��اؤوا فه��م ''الطليع��ة''، أو ''الطليعي��ة''، ل��دى منظري��ن

أمثال كارل ماركس، أو فلديمير لينين !).
التفو>ق لدى الفراد قائم، ومتفاوت، وم�ت9غ9ي�ر
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 ص���حيح أن الم���واطنين ليس���وا متس���اوين ف���ي خ]ص���الهم، أو ف���ي
 ق"دراتهم. فل يتساوى المجتهد مع الكسول، ول المناض��ل م��ع النته��ازي،
 ول العالم مع الجاهل، ول الخ+بير مع المWبت��ديء، ول المWنت��ج م��ع المWب��ذUر،
 ول المWس���تقيم م���ع المWنح���رف، ول المWب���دع م���ع المWق+ل���Uد، ول الناق���د م���ع
 المWت+ملUق، إل��ى آخ��ره. فل يWعق��ل، ول يWقب��ل، أن ن��ترك أي ك��ان يتحم ��ل أي��ة
 مس���ؤولية، وذل���ك ب���دعوى أن ك���ل الم���واطنين مWت+س���اوون . و يتف���اوتون
 المواطنون، وكذلك المناضلون، في قدراتهم، وفي طاقاتهم. يتف��اوتون ف��ي
 الفكر، وفي العمل، وفي النضال، وف��ي العط��اء، وف��ي درج��ة التض��حي ة، إل��ى

آخره. وتفاوتهم هذا، يكون هو نفسه في ت+غ+ي ر متواصل. 
 وإذا ما تفوnق شخص أو جماعة، ف��إن ه��ذا التف��وnق ل يك��ون قائم��ا
 ف��ي جمي��ع المي��ادين، ول يك��ون ثابت��ا ع��بر الزم��ان. ب��ل غالب��ا م��ا يك��ون
 محدودا في بضعة مجالت، ومتغي را ع��بر الزم��ان، حي��ث يك��ون ف��ي حال��ة
 مدU وجزر، يصعد" تارة، ويهبط تارة أخرى. ومع الشيخوخة، تستق]ر  طاقات

الفرد، أو تضعف، لكنها ل تتحس ن بل حدود. 
 وعندما يظهر أن بعض الفراد مWتفوnقون، أو طليعي ��ون، بالمقارن��ة
 مع بقي ة مواطنيهم، فإن هذه المظاهر ل ت"بر ر تقديس الفرد، أو إلغ��اء دور
 الجماعة، أو إنكار أن أي فرد، ومهما ك��ان، ل يس��تطيع تحقي��ق أي ش��يء

ذي أهمي ة إذا لم يتعاون بشكل متواصل مع مجمل أفراد مجتمعه.
 

الطليعية هي أيضا د<و=ر م�ت9غ9ي�ر
 البعض يWعلن (من جانب واحد) أنه ه��و ''الطليع��ة'' ف��ي مي��دانه، أو
 في إقليمه، أو في مجتمعه. ثم يعتقد أن ''الطليعية'' ه��ي امتي��از أو احتك��ار
 خاص به هو وحده. وفي هذه الذاتية يWوجد غرور كبير. بينم��ا ل يح��ق  لي
 ف��رد، وrل�ا لي ��ة جماع��ة، ول لي  ح��زب، أن ي!��دUع]ي، أو أن  يWق+��ر ر،  بش��كل
 ا-ح!اد�ي الجانب، أنه هو ''الطليعة''. بل الشعب، أو الجماهير، هي المWو�ه ل���ة
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 لكي تصف شخصا أو حزبا بأنه ''طليعي''، وذلك بس��بب تق��دUمه، أو تف��وnقه،
أو فعالي ته، كفاعل سياسي. 

 وإذا م��ا وج���دت طليع��ة سياس��ية ثوري��ة م!��ا، فإنه��ا ل تس��تق]ر ، ول
 ت+د"وم، في شخص مWح!دUد، أو في جماعة مWع!ي نة، أو في حزب بعين��ه، أو ف��ي
 طبق��ة مWح��دUدة. فالطليعي��ة ليس��ت ص��فة ذاتي��ة، ول خ]ص��لة شخص��ية، ول
 م]لZك]ي ���ة خاص���ة. فل يمك���ن ف���رض ص���فة ''الطليع���ة''، ول امتلكه���ا، ول
 احتكاره���ا. ب���ل إن الطليع���ة السياس���ية، باعتباره���ا ظ���اهرة مWجتمعي���ة
 وتاريخية، تكون دائما، وبالضرورة، هي نفسها في تح!��وnل مWس��تمر. فتك��ون
 تارة طليع��ة، وتص��بح ت��ارة أخ��رى م��Wو�خUرة. الي��وم ي��برز ش��خص أو جماع��ة
 كطليعة، وغدا يظهر فرد آخ��ر، أو جماع��ة أخ��رى، كطليع��ة. وذل��ك حس��ب
 نوعية أفكارهم، أو ممارستهم. نفس الشيء يح��دث بالنس��بة للح��زب، أو
 للطبق��ة المWجتمعي��ة. ب��ل كلم��ا ظه��ر ف��رد أو جماع��ة كطليع��ة، ف��إن ه��ذه
 الطليعة ت"وج��د خلل ف��ترة مح��دودة، ول تك��ون دائم��ة. وتك��ون قائم��ة ف��ي

ميدان محدود، وليس في كل الميادين التي يعيش عليها المجتمع. 
 ليس الزعيم هو الطليع��ة، وليس��ت الطليع��ة ه��ي الزعي��م. الح��زب
 الطليعي هو الذي ينج��ح ف��ي ح!��ث  أح��زاب، أو ف��ي إقن��اع تي��ارات أخ��رى،
 ويجعلهم يقبلون بخوض أعمال نض��الية مWعي ن��ة ومتواص��لة مع��ه. والطبق��ة
 الطليعية، ه��ي ال��تي تنج��ح عملي��ا ف��ي اس��تقطاب طبق��ات أو فئات طبقي��ة
 أخرى حوله��ا، وتفل��ح ف��ي جعله��ا تش��ارك فعل ف��ي مب��ادرات سياس��ية، أو
 تدفعها إلى المساهمة في تحقيق إنجازات مجتمعية. فالطليعية تتجلUى في
 خلق حركة نضالية مجتمعية ودينامكية. وتبرز الطليعية في طاقات، وف���ي
 وعي، وفي ممارسة، وفي مبادرات، وفي إنجازات، يWفZترض فيها أن تك��ون
 كله���ا ثاق]ب���ة، أو ف+ع ال���ة. وك���ل فاع���ل سياس���ي ل يحظ���ى ب���دعم ف���اعلين
 سياسيين آخرين، ل يرقى إلى الطليعية. الطليعي��ة تف��ترض الحص��ول عل��ى
 أصدقاء يعينون، أو على حلفاء يWساندون، أو على أنصار ي��Wد+ع مWون. وم��تى
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 فق��دت الطليع��ة ه��ذه الخص��ائص، تك��ون ق��د تقهق��رت، أو فق��دت دوره��ا
الطليعي، وذلك ولو مرحليا.

 
ي�مكن للزعيم أيضا أن يتحو>ل إلى نقيضه

 وم��ا ل ي��راه ال��ذين يناص��رون زعيم��ا مح��دUدا، ه��و أن الخ]ص!��ال أو
 القدرات التي م!ك(نت في السابق ذلك الزعيم من أن يصبح زعيم��ا، تتط��وnر
 عبر الزمان. بل قد تتقوnى، أو ت+ض�م!ح]ل، أو تزول، أو تتحوnل إل��ى نقيض��ها.
 لن كل شيء يمكن أن يتحوnل إلى نقيضه. ولن كل صيرورة لها بداية، ث��م
 نمو، ث��م ش��يخ"وخة، ث��م نهاي��ة. وذل��ك ف��ي ارتب��اط بتط��ور المجتم��ع نفس��ه.
 وخطأ أنصار الزعيم هو أنهم يستم]ر ون في تقديسه، ويظلUون يؤمن��ون ب��أن
 الصفات الخارقة للعادة المفترضة في الزعيم تبقى ثابتة ومستقر ة. وأن ل
 أحد من أبناء الشعب يمكن أن ي!تUص]ف بخص��ال مWش��ابهة. لك��ن التج��ارب
 التاريخية ت"ب!ي ن أن الزعماء، عندما يصلون إلى ذروة مجدهم أو ش"��هرتهم،
 يتحوnلون في غالب الحالت إلى نقيض ما كانوا علي��ه عن��د بروزه��م لول

مرة كزعماء. 
 وإذا ما سبق لزعي��م م��ا أن ق��ام فعل ب��دور ب��ارز ف��ي تق��ديم حرك��ة
 التاريخ نحو التقدم، فمن المحتمل جدا أن يتحوnل هذا الزعيم، فيما بع��د،
 إلى نقيضه. حيث يمكن لهذا الزعيم أن يلعب دورا حاسما في عرقل��ة، أو
 في ك�ب�ح، حركة التاريخ نحو التقدUم. لن كل شيء في تحوnل متواص��ل. وق��د
 يتحوnل الزعيم، كغيره، من فترة لخرى، من موقف إلى نقيض��ه، وم��ن دور

إلى عكسه، ومن حالة إلى نقيضها.
    التكام�ل والتناقGض بين الفرد والجماعة

 ما هو العامل الذي يجعل شخصا (أو جماعة) ي!ت+ب!وnأ مرتبة ط+ل]يع!��ة
 ثورية، في مرحلة ما، أو في م!ي�دان ما، أو في إقليم محدUد، أو ف��ي مWجتم��ع
 مWعي ن ؟ هذا العامل ه��و الفك��ر، أو الممارس��ة، أو النت��اج، ال��ذي يق��وم ب��ه
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 ذلك الش��خص (أو تل��ك الجماع��ة)، ولي��س ص��فاته الشخص��ية، أو خص��اله
 الفرداني��ة. وه��ذا الفك���ر، أو الممارس��ة، أو النت���اج، وباعتب��ارهم ظ��اهرة
 مWج�ت+م!ع]ي ��ة، ف��إنهم ل ينحص��رون ف��ي خ]ص!��ال الش��خص، ب��ل ه��م ي!كتس]��بون

دائما بWع�دا مWج�ت+م!عي ا. ويتطوnرون بالضرورة في ارتباط بتطوnر المجتمع. 
 الفهم الجدلي للمجتمع هو الذي ي��WدZر�ك وج��ود علق��ة وطي��دة بي��ن
 الفرد والمجتمع. تارة يقوم فرد ما، أو بض��عة أف��راد، ب��دور رائد، أو م��Wؤثر،
 أو ذي بعد تاريخي. ويWساهم في تقديم حركة التاريخ، لنه يتفاع��ل بش��كل
 فع ال وعميق مع القوى المWجتمعية الكثر ح!ي!و�ي ة. ولنه يWساهم، إلى جانب
 الجماهير، في إنجاز تغييرات أصبحت ناضجة مجتمعيا. وت��ارة أخ��رى، ل
 يستطيع أي ف��رد، ول أي��ة جماع��ة، أن تنج��ز أي ش��يء ذي أهمي ��ة، إل إذا

كان جزء كاف من المجتمع مWه!ي ئا، أو ناضجا، أو مساندا لذلك الشيء. 
 ف��ي ظ��رف مWح��دUد، يمك��ن لف��رد، أو لبض��عة أف��راد، أن يكون��وا ف��ي
 تفاعل عمي��ق م��ع ج��زء واس��ع وفع��ال م��ن جم��اهير المجتم��ع، فينج��زون،
 بمشاركة، أو بمساندة هذه الجماهير، تغيي��رات تاريخي��ة هام ��ة. والعك��س
 ممكن أيضا، حي��ث، خلل مرحل��ة م��ا، يمك��ن لف��رد، أو لبض��عة أف��راد، أن
 ي!م�ن+ع��Wوا، أو أن ي!ك�ب!ح��Wوا، أو أن يWو�ج ل��وا طموح��ات ش��عب بك��امله، أو تق��دUم
 مجتمعه. فتارة تستطيع القوى التقدUمية تحقي��ق مطالبه��ا، أو تق��در الق��وى
 الثورية على إنجاح طموحاته��ا. وت��ارة أخ��رى تنج��ح الق��وى المWحافظ��ة ف��ي
 منع التغيير، أو ت+فZل+ح القوى الرجعية في فرض اس��تمرار س��Wلطتها، أو بق��اء
 ق]ي!م]ها التقليدية. وذلك إما عبر الصراع السياس��ي، أو الج��دال الفك��ري، أو
 ع��بر الح]ي!��ل، أو التض��ليل، أو ع��بر القم��ع، أو القه��ر، أو العن��ف. ك��ل ه��ذه

الشياء ممكنة.
  

من الزعيم الم�ح<ر�Jر إلى الزعيم الم�سKت9بJد
 التUف+وnق الخارق للعادة، الذي يWفZت+ر!ض وجوده في الزعي��م، يWس��تعمل
 كمبر ر لت+م�ت]يع��ه بامتي��ازات غي��ر عادي ��ة. ث��م يتح��وnل الزعي��م إل��ى ن��وع م��ن

                  1120



 الشيخ، أو الصالح، أو الوالي، أو المير، أو الملك. ويمكن أن تح��دث ه��ذه
 الظاهرة، سواء داخل حزب مWحافظ، أم داخل حزب ثوري. وقد يWقZد�م هذا
 الزعيم على إحاطة نفس��ه بحاش��ية م��ن النص��ار الك��ثر إخلص��ا ل��ه. وق��د
 يتح��وnل بع��ض النص��ار المقر بي��ن م��ن الزعي��م ه��م أنفس��هم إل��ى ن��وع م��ن
 المراء، ولو كانوا أمراء من الدرجة الثانية. ثم يقدم كل واح��د م��ن ه��ؤلء
 النص��ار إل��ى إحاط��ة نفس��ه، ه��و ب��دوره، بحاش��ية م��ن التب��اع أو النص��ار.
 وهكذا دواليك، إلى آخر مرتبة في المجتمع. ويقتس��م ه��ؤلء المقربي��ن م��ن
 الزعي��م بع��ض امتي��ازاته. ويعم��ل أف��راد ه��ذه الحاش��ية عل��ى ص��يانة تل��ك
 المتيازات، بل ويحرصون على توس��يعها، أو تنويعه��ا. ويناض��لون لدام��ة

العمل بأسلوب الزعامية (أو الميرية، أو الم!شZي!خ+ة، أو الم!ل+ك]ية).   
 ومهم��ا ك��ان الزعي��م عبقري���ا، ف��إنه ل يس��تطيع أن ينت��ج، عل��ى
 مستوى الفكر، أو الوعي، سوى رؤية وحيدة الجانب. كم��ا ل يمكن��ه، عل��ى
 مستوى الممارسة، أن يق��وم إل بعم��ل ج��زئي ومح��دود. فل يق��در الزعي��م
 على أن يجعلنا نستغني عن تعبئة الجماهير، ول عن إشراكها ف��ي تط��بيق
 البرامج المWخطUطة. بل يظل  منهج ''النطلق من الجماهير، بهدف الع��ودة
 إليه��ا'' ه��و المنه��ج الوحي��د الس��ليم، لن��ه ه��و ال��ذي يWوص]��لنا إل��ى الر ؤي��ة
 الصحيحة، وهو الذي يWساعدنا على بلورة البرام��ج الس��ديدة، ويWم!ك(نن��ا م��ن
 إنجاز المWخ+طUطات المWس!طUرة. وهو المنهج الذي يمكن أن يعطي لممارستنا

النضالية بWع�د+ها الجماهيري، وأف"قها الثوري السليم.
النطلق من الشعب، بهدف العودة إليه

 من هو محرك المجتمع ؟ من هو صانع التاريخ ؟ هل ه��و الزعي��م
 أم الجم���اهير ؟ إن ك���ل مبالغ���ة ف���ي دور الزعي���م ت���ؤدي بالض���رورة إل���ى
 النتقاص من دور القواعد والجماهير. كم��ا أن ك��ل محاول��ة لتجاه��ل دور
 الفراد المتقدUمين، أو لنف��ي دور الشخص��يات  الطليعي��ة، يس��قط ف��ي ن��وع
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 من الطوباوية التي تنكر تفاوت الفراد والم��واطنين، ف��ي خص��الهم، أو ف��ي
طاقاتهم، أو في كفاءاتهم. 

 صانع التاريخ ليس هو الزعيم. إنما الزعيم ه��و مج��رد ذرة جزئي��ة
 ف��ي ك��ون ش��مولي. مWح!��ر ك التاري��خ، لي��س ه��و الزعي��م، وإنم��ا ه��و تص��ارع
 مWك�وnنات  المجتمع المتناقضة. والزعيم، في حالة وجوده، هو نفسه منتوج

ظرفي وموضوعي للصراع بين مWك�وnنات المجتمع المتناقضة. 
 المجتمع هو الذي يخلق الزعي��م، ولي��س الزعي��م ه��و ال��ذي يخل��ق
 المجتمع. وإذا م��ا بق��ي أي زعي��م مع��زول ع��ن الجم��اهير، ف��إنه يص��بح بل
 فعالي��ة ول قيم��ة. بينم��ا الجم��اهير، ول��و فق��دت زعيمه��ا المWفZت+��ر!ض، ول��و
 حWر�مت من المبادرات الثاقبة لزعيمها، فإنها تبقى قادرة، آجل أم عاجل،
 على فرز طلئع جديدة، وعلى مواصلة النضال، بهدف تحقي��ق انعتاقه��ا أو

تحر رها. 
 الزعم��اء والطلئع والجم��اهير العريض��ة، يتك��املون فيم��ا بينه��م.
 وص���احب ال���دور الرئيس���ي أو الحاس���م، ه���و الجم���اهير. ودور الق���ادة، أو
 الزعم��اء، أو الطلئع، س��واء تجس ��دوا ف��ي أف��راد، أو ف��ي جماع��ات، أو ف��ي
 تنظيم��ات، أو ف��ي أح��زاب، ه��و ال��دور الث��انوي، أي المWك�م ]��ل لل��دور الول.
 وتعظيم دور الزعيم، أو المبالغ��ة ف��ي دور الطليع��ة، يس��اعد عل��ى تقلي��ص
 دور الجم��اهير. كم��ا يمك��ن أن ي��ؤد ي إل��ى احتق��ار دور القواع��د، أو إل��ى

تقليص دور الشعب.
 

ما هو البديل عن الزعيم ؟
 مWهم ة الحزب، أو مهمة الدولة، ليست هي ت+س�خ]ير المواطنين لك��ي
 يWطيعوا الزعيم، أو لكي يWنج���زوا رغب��اته. ب��ل مWهم ��ة الح��زب أو الدول��ة ه��ي
 رفع مستوى خ]ص!ال أكبر عدد ممكن من المواطنين لكي ي!تحل��Uون بأحس��ن
 الص ]فات الممكن��ة، ف��ي مج��الت ال��وعي، والمعرف��ة، والنت��اج، والتض��امن.
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 مهم ة الحزب أو الدولة هي تكوين وتأهيل أكبر عدد ممكن من المواطنين
لكي يWصبحوا في مستوى الزعامة، أي لكي يWصبحوا نقيض الزعيم.

 ه��ل المجتم��ع يحت��اج إل��ى زعم��اء ؟ ه��ل المواطن��ون ه��م بمثاب��ة
 مكف��وفين يحت��اجون إل��ى مWب�ص]��ر ي��Wوrج هWهم ؟  ل، لي��س بالض��رورة. ول��و أن
 الفراد يتفاوتون في الدوار التي يقومون بها. إن انتشار الجهل ه��و ال��ذي
 قد يWب!ر ر الحاجة إلى زعيم. بينما النتش��ار ال��ديمقراطي للمعرف��ة يمك��ن أن
nواطن إلى زعيم لنفسه. ما يحتاجه المجتمع أكثر، ه��و أن ي!ع]��يWل كل مnح!وWي 
 كل مواطن منه، أنه ل يساوي شيئا خارج جماعته أو مجتمعه. يج��ب أن
 ي!ع]يn ج!ي دا كل م��واطن عWي��Wوبه ونق��ط ض��عف، وأن ي��Wدرك ف��ي نف��س ال��وقت

ق"د"راته وطاقاته. ويلزمه أن يعترف بذلك ع!ل+ن�ا. 
 وم��ا يحت��اجه المجتم��ع أيض��ا ه��و أن يكتس��ب ك��ل م��واطن منهج��ا
 جدليا في مجالت التفكير، والنتاج ، والستمتاع بالحياة. يلزم أن يWدرك
 ك��ل م��واطن أن��ه ل يمك��ن أن يعي��ش أو أن يحي��ى إل م��ن خلل التع��اون
 والتضامن فيما بين ك��ل مWك�وnن��ات المجتم��ع. ويحت��اج الش��عب إل��ى تنظي��م
 أفراده، بهدف إحداث تنسيق فع ال فيما بينهم. ويحتاج المواطن، وكذلك
 المجتمع، إلى العق��ل، أك��ثر م]م ��ا يحت��اج إل��ى اليديولوجي��ة. العقلني��ة ه��ي
 المنهجية التي يمكن أن تحمي النسان م��ن النح��راف أو م��ن الس��تلب.
 ول��و أن العق��ل يظ��ل ه��و نفس��ه ق��ابل للخ+��رف، أو لله��ذيان، أو  للض��لل.

بينما غير العقل يWؤد ي حتم¡ا إلى الض ياع.
 ويWستحسن الستفادة من دروس الثورات الكبرى أو الرائدة (مثل

 ،1945، وثورة الصين ف��ي 1917، وثورة روسيا في 1789ثورة فرنسا في 
 إلى آخره). وبعضها يWو�ك(د على مب��اديء بس��يطة وهام ��ة. ن+��ذZك¥ر م��ن بينه��ا

 : سواءا داخ��ل الح��زب أم داخ��ل الدول��ة، يج��ب العم��ل بالمباديء التالية
 بأس���لوب المراقب���ة المتبادل���ة (فيم���ا بي���ن مجم���ل الم��واطنين)، وك���ذلك
 بأس��لوب المحاس��بة المتبادل��ة. وق��د يك��ون النق��د  المتب��ادل (فيم��ا بي��ن

المواطنين) أكثر إفادة من الزعيم. 
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 وك��ل عض��و أو مس��ئول ف��ي الح��زب ينبغ��ي أن يخض��ع لمحاس��بة
 المواطنين، ولو لم يك��ن ه��ؤلء المواطن��ون أعض��اء ف��ي الح��زب. ب��ل يح��ق 
 للجم��اهير أن ت"ط��الب بس��حب العض��وية م��ن أي عض��و ف��ي الح��زب إذا
 اعتبرت ه��ذه الجم��اهير أن ه��ذا العض��و غي��ر خ+ل]ي��ق به��ذه العض��وية. لن��ه
 يWفZت+ر!ض في الح��زب أن يك��ون ف��ي خ]دم��ة الجم��اهير، ولي��س ض��دUها. (وم��ا

ق"لناه هنا في حالة الحزب، يمكن أن نقول مثله في حالة الدولة). 
 كما يWستحسن تقنين إمكانية س��حب المس��ؤولية، م��ن أي مس��ئول
 كان (سواء في الحزب، أم في الدولة)، إذا طالب الشعب بذلك. وق��د ق��ال

 : ''ل ي!ص��ح ، ول يWقب��ل، أن تبق��ى الجماع��ة الق��ائدة ب��دون م��اوو تس��ي تون��غ
 تغيير، في بداية معركة كبيرة، وفي وسطها، وك��ذلك ف��ي نهايته��ا'' (ذ"ك]��رت

 ). فما بالك ببعض الف��راد1977،�� 4هذه المقولة في ''دفتر يانان''، العدد 
 الذين ي!ت+ش+ب ث"ون دائما بالبقاء في مواقع المسؤولية، على مدى الحياة، رغم

 وفاشلة ! وrالي ة،تحم لهم مسؤولية قيادة عدUة معارك كبرى، مWت+
 وبمناسبة عقد أي م��ؤتمر وطن��ي، أو إقليم��ي، للح��زب، يWستحس��ن
 أن نس��تفيد م��ن ه��ذه المناس��بة لك��ي ن"ح��دث تغيي��را دوري��ا ف��ي الهيئات
 التنظيمية المسئولة، مع إمكانية الحفاظ في كل مر ة على نسبة قليلة م���ن
 العضاء الق��دامى ف��ي ه��ذه الهيئات. ث��م نرج��ع لتغييره��ا ه��ي ب��دورها ف��ي
 المرات اللحق��ة. وك��ان الح��زب الش��يوعي بالص��ين (ف��ي عه��د م��اوو تس��ي
 تون��غ) يعم��ل بأس��لوب ''الثل��ث'' عن��د تك��وين مWختل���ف هيئات الح���زب
 المس��ئولة. حي��ث ك��ان يح��رص، ق��در المك��ان، عل��ى أن تتك��وnن ك��ل هيئة
 مسئولة من ثلث من الفراد المWس]نUين، وثلث من مWت+وrس ��طي الس��ن، وثل��ث
 من الش��بان.أو ي!ح��رص عل��ى أن تتك��وnن ك��ل هيئة مس��ئولة م��ن ثل��ث م��ن

 ف��رد الخ"ب!��راء أو المWجر بي��ن، وثل��ث م��ن متوس��طي التجرب��ة، وثل��ث م��نال
 المناضلين المWب�ت+د�ئين. والهدف من ذلك هو التكام��ل، وتب��ادل الس��تفادة،

  كما أن هذا الجراء يدخل ضمن أسلوبالطر والجيال القادمة.وتكوين 
معالجة التناقض بين العمل القيادي والعمل القاعدي.   
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 وحينما تنسب تقارير الحزب أو دعايته النج��ازات إل��ى أف��راد، أو
 إلى زعيم، وليس إلى جماعات، فإنها ت"ه!ي ىء السبيل إلى تنامي الزعامي��ة.
 وحينما يWقدم الحزب الثوري على تنص��يب زعي��م ل��ه، عل��ى ش��كل ''رئي��س
 الحزب''، أو ''كاتبه العام''، فإن ه��ذا التUعيي��ن يتن��اقض م��ع مب��دأ ''جماعي��ة
 القيادة، وفردية المس��ئولية''. وق��د ي��ؤد ي ذل��ك إل��ى فردي��ة القي��ادة، أو إل��ى
 تركيز المسؤوليات الساسية بين يدي الزعي��م وحاش��يته. ل��ذا ف��إن تقني��ن
 حذف وظيفة ''رئيس الح��زب''، ول��و ك��انت عل��ى ش��كل ''ك��اتبه الع��ام''، ق��د

ت"ساعد على تلفي السقوط في أسلوب الزعامية.   
 كل هذه العناصر ت"دعم إيجابية تغليب أهمية الجماعة، بالمقارن��ة

مع دور الفرد، ولو كان هذا الفرد زعيما ذي خ]صال مWعتبرة. 
           

         عبد الرحمان النوضة                     
 ).2012 في ماي ، وأعيدت كتابته1981نص لول مرة في ماي  هذه ال(حWر ر
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