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موضوعات حول خط الجماهير

ي   للعمل الجماهير
من أجل أسلوب ماركس  ــ لينيني

 

:   تقديم

 �� ك��ل2008كتبت هاته الوثيقة لول مرة سنة 
، و في ، أما أفكارها فسابقة عل ذلك بكثير

  ك�������انت تش�������غل ب�������ال
الح�������وال ج�������اءت مواكب�������ة للعدي�������د م�������ن النش�������غالت و الفك�������ار ال�������تت

ي ولزال����ت إل يومن����ا ه����ذا، عن����دما يث����ور نق����اش ح����ول معتي���� اس����تعمال مفه����وم المناض����لير
، خاص���ة بع���د ن���دوة تس���ونتر  س���نة "خ���ط الجم���اهير" ي  ��� الص���ير

 ���1935، ال���ذي تبل���ور في
، في

ة الطويل���ة"نهاي���ة    ش���كلت بداي���ة انتص���ار أفك���ار م���او تس ��� تون���غ"المس���ير
، تل���ك الن���دوة ال���تت

، عل إث��������ر تقيي��������م الح��������زب لنتكاس��������اته السياس��������ية و  
داخ��������ل الح��������زب الش��������يوع  الص��������يتي

ي توس����يو و اليساوي وان����غ مين����غ، و عل إث����ر  ���� تش����ير
  تس����بب فيه����ا اليميتي

العس����كرية، ال����تت
 �� علق��ة م��ع

 �� مص��احبة بتق��ويم للخط��اء في
 �� حملت نق��د و نق��د ذاتت

ذل��ك دخ��ل الح��زب في
، ال������ذي ، و عرف������ت بداي������ة الربعين������ات انتش������ار ه������ذا التص������ور للعم������ل السياس ������ الجم������اهير

ة مرتبط�����ة ببن�����اء ه�����ذا"خ�����ط الجم�����اهير"س�����يطلق علي�����ه  ، و ك�����ل نص�����وص م�����او له�����ذه الف�����يت
 ����� الممارس�����ة العملي�����ة"الخ�����ط، و لع�����ل أهمه�����ا 

 ����� التن�����اقض"و " في
و نص�����وص أخ�����رى، و" في

 ����� ث�����وري و
ي ماركس ����� س لي يتي اس�����تطاع الح�����زب ب�����ذلك اكتس�����اب أس�����لوب عم�����ل جم�����اهير

تحقي���ق انتص���ارات سياس���ية و عس���كرية تاريخي���ة، أدت إل تأس���يس الجمهوري���ة الش���عبية
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  أكت��وبر 
ي في ي1949للصير ، و ش��كل ه��ذا المفه��وم مح��ورا أساس��يا و محرك��ا ش��امل لمض��امير

ى   مثل����ت المعرك����ة الك����يى
، ال����تت ي  ���� الص����ير

ى في وليتاري����ة الك����يى و أه����داف الث����ورة الثقافي����ة اليى
  خاض���ها القائ���د الث���وري م���او تس ��� تون���غ ض���د 

ة ال���تت الخ���ط"و " العص���ابة الس���وداء"الخير���
  و دينغ كسياو بينغ "السود

  كان عل رأسها ليو شاو سش
.، و التت

ى، وليتاري��ة الك��يى  �� وث��ائق أخ��رى ته��م الث��ورة الثقافي��ة اليى
و س��يكون لن��ا ع��ودة للموض��وع في

ي������  ي بير   عرفته������ا الص������ير
– 1966ال������تت ي������ الخ������ط الث������وري1976    دارت رحاه������ا بير

، و ال������تت

����� 
 ����� اليميتي

ي����� الخ�����ط التحريفي وليت�����اري بقي�����ادة م�����او تس ����� تون�����غ و الرف�����اق الربع�����ة، و بير اليى
  و دينغ كسياو بينغ

.البورجوازي بقيادة ليو شاو سش

لق���د قررن���ا نسش���� ه����ذه المقال����ة، لم���ا ق����د تك���ون تحت���ويه م���ن أفك����ار ثوري���ة ص���ائبة و س����ديدة
، و تصحيح اتجاهها من أجل بوص��لة سياس��ية ثوري��ة، ي   توجيه عمل المناضلير

تساهم في
، باعتب��اره �� 

تساعد عل نجاح نضالتهم و توجيهه��ا نح��و بن��اء الح��زب الماركس �� س اللي يتي
ي������ و الماركس������يات ي س اللي ي يير ي و الثوري������ات الماركس������يير المهم������ة الساس������ية لك������ل الث������وريير

  المرحلة الراهنة
.اللي ي يات في

I    -   السس الفلسفية لخط الجماهير  
:  في

:  المادية الجدلية وخط الجماهير   – 1

وليت��اري للع��الم ال��ذي تش��كل" خط الجماهير"يستمد  أسسه الفلس��فية م��ن المفه��وم اليى
ته الساسية ي .المادية الجدلية ركير

 ���� مع����رض نق����ده للمادي����ة الس����ابقة 
أن) مادي����ة فويرب����اخ نموذج����ا(لق����د اس����تطاع م����اركس في

 ��� 
ربي���ع ع���ام" (موض���وعات ح���ول فويرب���اخ"يكتش���ف ب���ذور ذل���ك الط���رح كم���ا ه���و الح���ال في

1845.(

 �������� الطروح�������ة الول س�������جل م�������اركس النقيص�������ة الرئيس�������ية للمادي�������ة الس�������ابقة بأسها،
ففي

 ���� ش����كل موض����وع وتأم����ل، دون اس����تطاعتها
 ���� تناوله����ا للواق����ع، الحساس����ية، في

والمتمثل����ة في
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  حس ��� وتجرب���ة، أي أنه���ا غيب���ت وجه���ة النظ���ر الذاتي���ة
:إدراك ذل���ك بش���كل نش���اط إنس���اتي

  الحقيقة عن الموض��وعات الفكري��ة،"
ي في   تتمير

وفيورباخ يريد الموضوعات الحسية التت
  نفسه بوصفه نشاطا واقعيا

". ولكنه ل ينظر إل ال شاط النساتي

  حق���ا، وه���و ب���ذلك ل���م ي��درك
هك���ذا اعت���يى فيورب���اخ ال ش��اط النظ��ري ه���و ال ش���اط النس���اتي

".العمل - ، النقدي"الثوري"أهمية ال شاط 

أم�����ا الطروح�����ة الثاني�����ة، فق�����د أك�����دت عل نقط�����ة جوهري�����ة، وه ����� اس�����تحالة البح�����ث ع�����ن
حقيق�����ة الفك�����ر، ع�����ن م�����دى واقعيت�����ه خ�����ارج ال ش�����اط العمل ����� للنس�����ان، أي تبعي�����ة الفك�����ر
للممارس����ة، وه ���� وجه����ة نظ����ر مادي����ة حقيق����ة، لنه����ا تجع����ل م����ن الممارس����ة المعي����ار الول

والنق��اش ح��ول واقعي��ة أو ع��دم واقعي��ة الفك��ر: "م��ن ه��ذا المنطل��ق ق��ال م��اركس. للمعرف��ة
".المنعزل عن ال شاط العمل  إنما هو قضية كلمية بحتة

فانص���ب عل التفس���ير ال���ذي ق���دمته المادي���ة) انظ���ر الطروح���ة الثالث���ة(أم���ا النق���د الث���الث 
الن��اس ه��م نت��اج الظ��روف"للتاري����خ م��ن خلل اعتباره��ا ) وض��منه ط��رح فيورب��اخ(الس��ابقة 

ة،  وا ه���م نت���اج ظ���روف أخ���رى وتربي���ة متغير��� بي���ة، وبالت���ال  ب���أن الن���اس ال���ذين تغير��� ..."واليت
، وه��و  ون"بهكذا طرح أغفل��ت المادي��ة الس��ابقة الم��ر الساس �� أن الن��اس ه��م ال��ذين يغير��

بي��ة وي تق��ل النق��د الث��وري عن��د م��اركس إل". الظ��روف وأن المرتى �� ه��و نفس��ه بحاج��ة لليت
ع����ن اتف����اق تب����دل الظ����روف: "مس����توى أعل لم����ا س����جل ملحظت����ه الجوهري����ة والعميق����ة

  ل يمكن بحثه وفهمه فهما عقلنيا إل بوصفه عمل ثوريا
".وال شاط النساتي

  س���تكون
 ��� وبطرح���ه ه���ذا، وض���ع م���اركس ي���ده عل الط��ابع الث���وري للمادي��ة، ال���تت

جدلي���ة في
إن الحي��اة الجتماعي��ة ه �� بالس��اس حي��اة: "طرحه��ا لعلق��ة المعرف��ة بالممارس��ة العملي��ة

��� 
  تج���ر النظري���ة نح���و الص��وفية، تج��د حلوله���ا العقلي���ة في

عملي��ة، وك��ل السار الخفي���ة ال���تت
  فهم هذا ال شاط

.)الطروحة الثامنة" (نشاط النسان العمل  وفي

 �� البورج��وازي للمادي��ة الس��ابقة
انطلقا مما سبق، أقام ماركس الدليل عل الط��ابع الطبفت

  ل تعت����يى الحساس����ية نش����اطا"
  بلغته����ا المادي����ة التأملي����ة، أي المادي����ة ال����تت

إن ال����ذروة ال����تت
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 ��� المجتم���ع الم���دتي

ي��� في ي���)9الطروح���ة ". (عملي���ا إنم���ا ه ��� تأم���ل أف���راد منعزلير ي��� بير ، ث���م مير
إن وجه��ة نظ��ر: "المادي��ة الثوري��ة والمادي��ة البورجوازي��ة م��ن حي��ث مرك��ز الهتم��ام ل��ديهما

 "المادي��ة القديم��ة ه �� المجتم��ع 
ووجه��ة نظ��ر المادي��ة) هن��ا طابعه��ا البورج��وازي" (الم��دتي

 �� ثورته��ا ض��د البورجوازي��ة،... أي المادي��ة الجدلي��ة، الثوري��ة(الجدي��دة 
وليتاري��ا في س��لح اليى

  تتسم بطابع اجتماع 
  أو النسانية التت

)10الطروحة ".( ه  المجتمع النساتي

ث����م ق����ام م����اركس بعملي����ة قل�����ب ج����وهري وث����وري لمهم����ة الفلس����فة ليجع����ل منه����ا فلس����فة
اكس���يس  إن الفلس���فة ل���م يفعل���وا غير��� أن فسوا الع���الم) "أي فلس���فة التغيير��� الث���وري(اليى

ه  ��� تغيير���
) 11الطروح���ة ". (بأش���كال مختلف���ة ولك���ن المهم���ة تتق���وم في  ��� ه���ذا بل���ورة.

ويعتي
ه بطريقة عقلنية وواعية   تجعل الواقع قابل للفهم ومن ثمة تغيير

الدوات النظرية التت
اعتم�����ادا عل ه�����ذا. مطابق�����ة لغاي�����ات وقي�����م ال�����ذات الثوري�����ة، أي ذات الممارس�����ة الثوري�����ة

وليتاري���ا كم���ا: "الط���رح يمك���ن فه���م مقول���ة م���اركس  ��� اليى
تج���د الفلس���فة أس���لحتها المادي���ة في

  الفلسفة
وليتاريا أسلحتها الفكرية في ".تجد اليى

ي���� مادي����ة م����اركس الجدلي����ة والمادي����ة الس���ابقة والجدلي���ة المثالي����ة إن العلق����ة النظري����ة، بير
وليتاري��ة الهيجلي�ة ك��ذلك، تعك�س طبيع�ة العلق��ة التاريخي��ة بينهم��ا، أي علق��ة الث�ورة اليى

).كاريل كوزيك" جدلية الملموس. ("بالثورة البورجوازية

هك�����ذا، م�����ن أج�����ل تفس�����ير الع�����الم بطريق�����ة نقدي�����ة، يج�����ب أن يق�����ف التفس�����ير عل أرض�����ية
اكس��يس الث�وري(الممارسة الثورية  ول�ذلك تأسس��ت الماركس�ية نظري��ة ومنهج��ا عل). اليى

 ��� المجتم���ع
أس���اس نق���دي، علم ��� وث���وري م���ن وجه���ة نظ���ر الطبق���ة الثوري���ة ح���تت النهاي���ة في

وليتاريا: الرأسمال   .اليى

 ���� ه����ذا التج����اه، أي خدم����ة المص����الح واله����داف
فك����ل كتاب����ات م����اركس وانجل����ز تص����ب في

 �� المجتم��ع الرأس��مال 
ات الساس��ية في ي منتجى �� الخير�� وليتاري��ا والك��ادحير يق��ول. الثوري��ة لليى

  كتابه 
":بؤس الفلسفة"ماركس في
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اكيون" ي هم الممثل��ون العملي��ون للطبق��ة البورجوازي��ة، فك��ذلك الش��يت بما أن القتصاديير
وليتاري������ة إن العل������م ال������ذي أنتجت������ه الحرك������ة. (...) والش������يوعيون ه������م منظ������روا الطبق������ة اليى

".التاريخية والمرتبط بها بمعرفة تامة، انته من كونه عقيديا ليصبح ثوريا

 �� 
وليتاري��ا"لنجل��ز " مب��ادئ الش��يوعية"وج��اء في هك��ذا". أن الش��يوعية ه �� عل��م تح��رر اليى

إذن تأس������س العل������م الث������وري بارتك������ازه إل مب������ادئ المادي������ة الجدلي������ة والمادي������ة التاريخي������ة،
وبصياغته للمفهوم المادي الجدل  لنظرية المعرفة، عل أسس نظري��ة ومنهجي�ة نقدي�ة

.مادية، ثورية وجدلية

ي تتصف الجدلية فالمادية تير ي :بمير

  خدمة هاته الطبقة – 1
وليتاريا أي أنها في .كونها طبقية لنحيازها الصي����ح لليى

ص��فتها العملي��ة لتأكي��دها تبعي��ة النظري��ة للممارس��ة العملي��ة، أي قي��ام النظري��ة عل – 2
.أساس الممارسة العملية ثم تعود لخدمة الممارسة العملية

عل ه��ذا الس��اس يك���ون المقي���اس الوحي��د لمعرف��ة الحقيق���ة ه���و الممارس��ة الجتماعي��ة،
.ومن وجهة نظر المادية الجدلية الممارسة العملية ه  وجهة النظر الولية

إن الممارســـة العمليـــة أعل مـــن المعرفـــة النظريـــة، لنهـــا ل تمتـــاز بصـــفة: "يق���ول م���او
فمقيــاس المعرفــة ليـس"، "الشمول فحسب، بل تمتاز كذلك بصــفة الواقــع المباشرــ

".الحاسيس الذاتية بل النتائج الموضوعية للممارسة العملية الجتماعية

، ل يق����ف م����او عن����د ه����ذا إن تأكي����د ذل����ك يض����ع المعرف����ة عل أرض����ية مادي����ة، ولن����ه ج����دل 
ي� الممارس�ة والمعرف�ة إن النطلق. الحد، بل يضع الساس لوحدة متين�ة ديالكتيكي�ة بير

يكون من المعرفة الحسية من أجل الرتقاء إل المعرفة العقلية، ثم النطلق م��ن ه��اته

  والموضوع 
ة لتوجيه الممارسة الثورية من أجل تغيير العالم الذاتت .الخير

 ،  ��� ك���ل ."ممارســـة، معرفـــة، ثـــم مـــن جديـــد ممارســـة ومعرفـــة"هنـــاك تطـــور لولـــنب 
أي في

قف������زة هن������اك اغتن������اء لمض������مون الممارس������ة والمعرف������ة، اللت������ان ترتقي������ان إل مس������توى اعل
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 �� الممارس��ة العملي��ة"انظ��ر . (باس��تمرار
  الفك��ار الص��حيحة؟"، و " في

م��او." – م��ن أي��ن ت��أتت
.(-

  أس�س له�ا ك�ل م�ن م�اركس وانجل�ز،
نجد هنا عمق النظرية المادي�ة الجدلي�ة للمعرف�ة ال�تت

  الش���مل لمفه���وم الم���ادة
، بوض���عه للتعري���ف الفلس���في ي��� بتطويره���ا بش���كل ك���بير وق���ام لينير

ولنظري���ة النعك���اس، ومفه���وم الج���وهر والظ���اهرة وعلقتهم���ا الجدلي���ة والتأس���يس العلم ���
  بالموض������وع  ال������خ

 ������ ه������ذا المج������ال كت������ابه... (والج������دل  لعلق������ة ال������ذاتت
المادي������ة: "انظ������ر في

"...)والمذهب التجريتى  النقدي

ء ���� 
ي���� ج����وهر السش ، ه����و وح����دة متناقض����ة تجم����ع بير ���� 

إن الواق����ع ب����المعتي الماركس ���� اللي يتي
عن���د(فللوص���ول إل الج���وهر . وظ���اهره، فل تط��ابق ول تواف���ق، ب���ل هن���اك تن���اقض بينهم���ا

ء ����� 
 ����� ج�����وهر السش

، ال�����ديالكتيك ه�����و دراس�����ة التن�����اقض في ي����� ، لدراك الواق�����ع لب�����د م�����ن)لينير
ء . مجه������ود ������ 

ي������ تص������ور السش ي������ الفك������ر الم������ادي الج������دل  بير )représentation(له������ذا يمير
ء  ������ 

le(ومفه�����وم السش  concept( ة�����المعرف ����� 
ي في معرف�����ة حس������ية(، لي������س فق�����ط ك������درجتير

ي للممارس������ة النس������انية،  مث������ال الممارس������ة(ومعرف������ة عقلي������ة، ولك������ن، وخاص������ة، كنوعي������تير

العفوي����ة والممارس����ة الثوري����ة الواعي����ة، اللت�����ان توافق����ان مس����توى ال����وع  العف����وي وال����وع 

 
ي�� الممارس��ة العفوي��ة والممارس�ة الواعي��ة،). السياس  الطبفت ل وجود لفصل ميك��انيك  بير

، وم���ا يجمعهم���ا ي��� ال���وع  الحس ��� وال���وع  العقل ���  ه���و علق���ة جدلي���ة ول فص���ل ك���ذلك بير
).وحدة وتناقض، تراكم وتطور عيى قفزات(

إن العتم���اد عل ه���ذا الط���رح يس���مح باس���تيعاب النظري���ة اللي ي ي���ة للح���زب، القائم���ة عل
ي��� مس���تويات الممارس���ة والمعرف���ة    وال���وع  السياس ���(الفص���ل والرب���ط بير

اديوتي ال���وع  ال���يت
وليتاري�ة والطبق�ة العامل��ة ال�خ ، الطليعة اليى  

ك�ذلك نس�تطيع به�ذا الط��رح إدراك... الطبفت
  تعميق وتط�وير النظري��ة اللي ي ي�ة

الجوهر والروح الثورية لخط الجماهير الذي ساهم في
،الفص��ل") خ��ط الجم��اهير الش��كل المتط�ور للمركزي��ة الديمقراطي��ة: "انظر(حول الحزب 

).الثالث من هذه المقالة
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، كيف يقف خط الجماهير عل أرضية مادية جدلية، منبثقة من الروح ي كير لقد رأينا وبيت
  س��اهم الق��ادة الكب��ار 

،(الحي��ة للماركس��ية اللي ي ي��ة، وال��تت ي ، س��تالير ي�� م��اركس، انجل��ز، لينير
 ���� أن نعال����ج الج����انب) م����او

 ���� تطويره����ا، وبفت
ع����يى ممارس����تهم الثوري����ة وكتاب����اتهم النظري����ة في

  ال���ذي يض���ع خ���ط الجم����اهير عل س���كة المادي���ة التاريخي���ة م���ن حي���ث التأكي���د عل
الث���اتي

  صنع التاري����خ 
، والستناد إل دور الجماهير في  

...).الثورات(مقولة الصاع الطبفت

:  المادية التاريخية وخط الجماهير   – 2

 ������� المجتمع�������ات الطبقي�������ة ع�������ن التاري����خ
قلب�������ت الماركس�������ية مفه�������وم الطبق�������ات الس�������ائدة في

ي( ي وزعماء سياس��يير اطورات، وقياصة وسلطير التاري����خ يصنعه العظماء من ملوك واميى
ي����� ، أي ممثل�����و الطبق�����ات المس�����تغلة بكس الغير ي لق�����د اكتش�����ف م�����اركس). وق�����ادة عس�����كريير

:بالستناد إل المادية التاريخية، القانون المحرك للمجتمعات الطبقية

ي الطبقات" البيــان" إن تاريــــخ كل مجتمع إل يومنا هذا لم يكن سوى تاريــــخ صاع بير
).ماركس، انجلز(الشيوع  

ات ، وم��ن خلل إنتاجه��ا للخير�� �� 
  تص��نع التاري����خ م��ن خلل صاعها الطبفت

فالجم��اهير ال��تت
 ��� المجتم���ع، ه���اته الجم���اهير تج���د نفس���ها دائم���ا مس���لوبة م���ن نت���اج عمله���ا، م���ن

المادي���ة في
خلل الس������تغلل والض������طهاد ال������ذي تتع�����رض ل������ه عل ي�����د الطبق������ات الس�����ائدة وأدواته������ا

.الدولة الطبقية: القمعية 

، وبن�����اء عل ه�����ذا الط�����رح، ي����� تث�����ور الجم�����اهير دائم�����ا ض�����د الس�����تغلل والض�����طهاد الطبقيير
ء، لنه��ا وح�دها �� 

  ك��ل سش
، هو العتماد عل الجماهير في فالمبدأ الرتكازي لخط الجماهير

ء، إن الجم��اهير  �� 
ت ش��د تنظي��م ثورته��ا، تس��ليحها، استنهاض��ها،"الق��ادرة عل ص��نع ك��ل سش

ي ه����و " قيادته����ا، توجيهه����ا ي الث����وريير "تنظي����م الس����لطة غير���� المنظم����ة"وواج����ب المناض����لير

، أي تنظيمه��ا م��ن اج��ل الس��تيلء عل الس��لطة تح��ت قي��ادة حزب��ه��ا، ع��يى ت��وفير للجم��اهير
وط الثلثة لنجاح ثورتها  :السش

.اليديولوجيا الثورية مرشد حركتها الثورية        -
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.الداة القائدة لثورتها: بناء حزب��ها الثوري -         -

مح����رك ثورته����ا ووس����يلتها لحس����م...) الح����رب الش����عبية(تنظي����م العن����ف الث����وري -         -
.الستيلء عل السلطة: المهمة المركزية لثورتها

، واعتم��اده كأس��اس نظ��ري لمفه��وم الث��ورة �� 
 �� محاول��ة لب��راز منط��ق ق��انون الصاع الطبفت

في
وليتاري، كتب ماو تس  تونغ يقول  :اليى

 ــ آخــر التحليــل يمكــن إرجاعهــا إل جملــة" 
تتــألف الماركســية مــن عــدة مبــادئ، لكــن في

ــ: واحـــدة  ـي لنـــا الحـــق أن نثـــور، خلل قـــرون ســـاد" ".لنـــا الحـــق أن نثـــور ضـــد الرجعيير
مـــــن الصـــــائب اضـــــطهاد واســـــتغلل الشـــــعب ومـــــن الخطـــــأ أن نثـــــور، فقـــــامت: القـــــول 

".الماركسية بقلب هذه الطروحة

يـــال  ومنطـــق الشـــعوب : هنـــاك منطقـــان إثـــارة القلقـــل، فشـــل، إثـــارة: "المنطـــق الميب

 ــ
يــ في ي وكــل الرجعيير ياليير من جديد، فشل، وهذا حنح انهيارهم، هذا هو منطق الميب

".المنطق هذا ضد أبدا يذهبوا ولن .العالم اتجاه قضية الشعب

نضــــال، فشــــل، نضــــال جديــــد، فشــــل جديــــد، نضــــال جديــــد مــــرة أخــــرى، وهــــذا حــــنح"
".النتصار ذلك هو منطق الشعب وهو كذلك، لن يذهب ضد هذا المنطق

  الث���وري نس���تطيع إدراك مقول���ة 
والشـــعب، الشـــعب"انطلق���ا م���ن ه���ذا المنط���ق الت���اريجي

وانطلق��ا م��ن ه��ذا المب��دأ نتبتي��" العــالم  للتاريــــخ المبدعــة، المحركــة القــوة هــو وحــده

".إليها العودة اجل من الجماهير من النطلق: "شعار خط الجماهير

:ومن أجل ذلك يجب تعلم ومعرفة الستماع إل رأي الجماهير

ـــ ممـــا" الجمـــاهير نحـــو الجمـــاهير مـــن" ســـديد تـــوجيه كـــل"  
الجمـــاهير أفكـــار أخـــذ يعني

تحويلهـــا إل أفكـــار مركبـــة وعقلنيـــة، ثـــم الـــذهاب إل الجمـــاهير) وبعـــد دراســـتها((...) 

ـ 
لنشر وتفسير هذه الفكار، حنح تقتنع بهــا وتتملكهــا وتتعلـق بهــا، وتجـرب صــحتها في
الممارسة، ثم مركزة من جديد لفكـار الجمـاهير والعـودة بهــا إليهـا مـن جديــد، وهكــذا
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 ــ كــل مــرة أفكــار تصــبح أكــير
 ــ حركــة لولبيــة بــدون نهايــة، وفي

دواليــك ومزيــدا ومزيــدا، في
".صحة، حيوية، أكير غني

وعموما، بع�د ه��ذا الع�رض، يتض�ح لن��ا أن الس��س النظري��ة لخ�ط الجم��اهير موج��ودة عن�د
، ماو، وقام كل واح�د منه�م بتطويره�ا عل ض�وء تج��ارب تاريخي�ة مح�ددة، ي ماركس، لينير
ويبفت��� م���او القائ���د الش���يوع  ال���ذي بل���غ به���ا مس���تويات علي���ا م���ن حي���ث جعله���ا خط���ا وفن���ا

.للقيادة

-  IIي ي الثوريير فير ي ومنظمة المحيح .  لينير

إن فـــن إدارة منظمـــة شية إنمـــا يتوقـــف بـــأجمعه عل الســتفادة مـــن كـــل شر ـــ ممكـــن"
  الوقت نفسه بقيادة الحركــة" إعطاء كل شخص شيئا يعمله"وعل 

مع الحتفاظ في
كلهـــا ل اســـتنادا إل تملـــك الســـلطة بـــالطبع بـــل اســـتنادا إل قـــوة القنـــاع وإل القـــدرة،

ة والمكانيات والمواهب "وإل امتلك قدر من الخيب

ــــــ(1902شــــــتنيب " رســــــالة إل رفيــــــق حــــــول مهامنــــــا التنظيميــــــة"مــــــن  ي المؤلفــــــات)-لينير
.الكاملة، المجلد السابع

 �� للسياس�ة 
 � المنظ�ور اللي يتي

 � الدول�ة، الش�كالية المركزي��ة في
 ��( تمثل الثورة و السلطة في

في
ي�����  ي����� ب�����الجيى و الرياض�����يات العلي�����ا ) ازدواجي�����ة الس�����لطة، لينير   يش�����بهها لينير

الم�����رض( ال�����تت
ي  ) .الطفول  رلينير

ي���  ي��� إل العلق���ة بير القتص���ادي(كعلق���ة جدلي���ة " القتص���ادي"و " السياس ���"ينظ���ر لينير
، السياس��ة تك��ثيف للقتص��اد يحظي� فيه��ا السياس � باس��تقللية نس��بية،) يح�دد السياس ��

  أن العنص السياس  انعكاس و ب ية فوقية
اف بالتحديد للقتصادي، يعتي فعيى. فالعيت

  ي�����دفعون به�����ا ح�����تت
الب ي�����ات الفوقي�����ة يع ����� الن�����اس المش�����اكل و يخوض�����ون الصاعات ال�����تت

، لك��ن الوق��وف عن��دها يس��قط. الح��ل ف به��ا ك��ل ماركس ��   يع��يت
ه��اته الحقيق��ة الول ال��تت

  
ورة في عة القتص�ادوية"بالصي ي ه عل"اليي ، ذل�ك أن العنص السياس � يع�ود فيم�ارس ت�أثير

ة تاريخي����ة مح����ددة، يحت����ل فيه����ا  ���� ف����يت
  تنفج����ر في

ات الزم����ة ال����تت  ���� ف�����يت
القتص����ادي، ب����ل في
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السياس ���� موق����ع الس����يطرة لن����ه يكش����ف ع����ن القاع����دة المحتجب����ة ع����ن النظ����ار، أي ع����ن
 �� الكش��ف ع��ن عم��ق التش��كيلة القتص��ادية

الجتماعي��ة، وعم��ق- ال��وع  العف��وي، بم��ا يعتي
(العلقات الجتماعية للنت��اج، و الق��وى الجتماعي�ة، العلق��ات الطبقي��ة و المؤسس��ات 

  تعيى عنها و تحافظ عليها ) البتي الفوقية 
)السياس �� (بهذا المعتي تص��بح الظ��اهرة . التت

��� 
جوهري����ة أي أنه���ا أص���بحت أغتي��� م���ن جوهره���ا و قاع���دتها، فالظ���اهرة ب���المنظور اللي يتي

ورة الواق��ع   �� إمكاني��ة الكش��ف ع��ن ص��ير
و)  ’devenir(تحت��وي عل الج��وهري، بم��ا يعتي

  يحبل بها هذا الواقع
. المكانيات التت

ي�� إش�كالية ال�وع  السياس �� بالعتماد عل المادية الجدلية والمادية التاريخي�ة، عال��ج لينير
وليتاري�����ا باعتباره�����ا الطبق�����ة الثوري�����ة ح�����تت النهاي�����ة، و انطلق�����ا م�����ن ذل�����ك  ����� ل�����دى اليى

الطبفت
  تعم���ل به���ا ه���ذه الق���وة الجتماعي���ة، كي���ف تع ��� ذاته���ا،

انص���ب اهتم���امه عل الكيفي���ة ال���تت
كيف و متت تتحرك، كيف يمكنها أن ت تص؟ 

ي������ بفك������ر ث������اقب م������ن خلل المعطي������ات المح������ددة و مجم������وع إنه������ا إش������كالت درس������ها لينير
.الممارسة التاريخية

)الوع  العفوي:( الغريزة الطبقية         -

ة ي�� و البورجوازي�ة الص�غير وليتاريا عل غريزة طبقية كم��ا ه�و الح�ال عن�د الفلحير تتوفر اليى
 ����� النت�����اج و مجم�����وع الممارس�����ات الجتماعي�����ة المادي�����ة ترتى ����� ل�����ديها غري�����زة... 

فموقعه�����ا في
طبقي���ة، لك���ن الغري���زة الطبقي���ة تظ���ل عل مس���توى ال���وع  عفوي���ة مم���ا ي���ؤدي إل أخط���اء،
، و للوص����ول إل ���� 

 ���� لل����وع  السياس ���� الطبفت
فالعنص العف����وي ل يمث����ل إل الش����كل الجنيتي

، هن��اك الحاج�ة إل بن�اء حزب��ه��ا الث�وري اك  بقواه��ا الذاتي�ة ل تص��ل. الوع  السياس  الشيت
  
اديوتي ورة تش��كيل)النق��اتى ( الطبق��ة العامل��ة إل إل ال��وع  ال��يت  �� القتن��اع بصي��

، ال��ذي يعتي
النقاب��ات و خ��وض النض��ال ض��د الباطرون��ا أو المطالب��ة م��ن الحكوم��ة بوض��ع ه��ذا الق��انون

بقواها الذاتية، و بنضالتها العفوية، ل تستطيع الطبقة العاملة و الجماهير أن. أو ذاك 
ترتف������ع إل مس������توى وع ������ التن������اقض الموض������وع  العمي������ق، ال������ذي ل ح������ل ل������ه لمص������الحها
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المناقض��ة لمص��الح البورجوازي��ة، بمعتي�� أنه��ا ل تتج��اوز المرحل��ة الولي��ة الجنيني��ة لصاع

 
.لطبقات، فل تصل إل الوع  الحقيفت

 -  
اك  الثوري : ( الوع  السياش  الطبقح

)الوع  الشيح

وليت����اري، و ل يتحق����ق إل م����ن  ���� اليى
يش����كل ال����وع  السياس ���� الش����كل العل لل����وع  الطبفت

ب������الواقع الم������ادي الجتم������اع ) الماركس������ية س اللي ي ي������ة ( خلل ان������دماج النظري������ة الثوري������ة 
ي���� النظري����ة الثوري����ة و   تمث����ل حلق����ة الوص����ل بير

للطبق����ة العامل����ة، ، ع����يى الداة الثوري����ة ال����تت
.الممارسة الثورية وسط الطبقة العاملة 

ي بالخض���وع للعفوي���ة و تقديس���ها  ي��� المط���البير ع���ة( م���ن ه���اته المنطلق���ات، ع���ارض لينير ي اليي
إن تق��ديس العفوي��ة و التقلي��ل) الح��زب يس��اوي الطبق��ة م الذيلي��ة للجم��اهير : التمثلي��ة 

 اليديولوجي�������ة يعني�������ان تعزي��������ز و تكري��������س ت�������أثير) العل�������م النظ�������ري( م�������ن قيم�������ة النظري��������ة 
اليديولوجي���ة البورجوازي���ة و: البورجوازي���ة عل العم���ال، فلي���س هن���اك إل إي���ديولوجيتان 

وليتارية  ) .اللي ي ية- الماركسية (اليديولوجية اليى

ي كذلك شعار  ، ال�ذي ك�ان يرفع�ه الماركس�يون"السياس  يتب�ع القتص�ادي" وناهض لينير
ي أن تحديد المصالح القتصادية، رغ�م أنه��ا تلع�ب دورا أساس�يا، ل. المبتذلون اعتيى لينير

 ���� يحظي���� بالولوي����ة، لن المص����الح الك����ي  جوهري����ة،
 ���� أن النض����ال القتص����ادي المهتي

يعتي
الكي  حسما للطبقات، ل يمكن أن تحقق إل عن طريق التحولت السياس��ية الجذري��ة،

اكية الديموقراطي����ة  ، تمث����ل الش����يت ي���� الطبق����ة ، )الماركس����ية اللي ي ي����ة الن( فحس����ب لينير
 ، ي  ��� علقاته���ا م���ع مجموع���ة مح���ددة م���ن المش���غلير

و لك���ن م���ع ك���ل العامل���ة، لي���س فق���ط في
. طبقات المجتمع المعاص و مع الدولة كقوة سياسية منظمة

بية السياسية ( و عن كيفية ذلك  ي )موضوع اليت : ، يقول لينير

ـــــ "  ح للعمـــــال اضـــــطهادهم السياش  ـــــ ـــــ أن نشر  
يجـــــب أن نقـــــوم بـــــالتحريض ...ل يكقي

و الحــال أن هــذا الضــطهاد...بصــدد كــل مظهــر ملمــوس مــن مظــاهر هــذا الضــطهاد 
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ـــ المجـــالت المختلفـــة  
ـــ المجتمـــع، كمـــا يتمظهـــر في  

يمـــارس عل طبقـــات أكـــير تنوعـــا في
، العلم    

، الديني ، الخاص، العائل   
، المدني  

..."للحياة و النشاط المهني

ي�����  ي و التحريفيير ي����� ك�����ذلك ش�����عار الص�����لحيير إعطـــــاء النضـــــال القتصـــــادي" ع�����ارض لينير
" نفسه طابعا سياسيا 

ا أن عل ا إي��اه انبطاح��ا لل��وع  إل مس��توى العفوي��ة، و ل��ذلك ج��اء رده حازم��ا، معت��يى معت��يى
اك  ال���ديموقراط  أن يرب���ط  النض���ال م���ن أج���ل الص���لحات كج���زء مرتب���ط بالك���ل،" الش���يت

اكية  ي�� لذع��ا لك�ل م�ن"بالنضال الثوري من أج�ل الحري��ة و الش��يت ، و م�ن ت�م ك��ان نق�د لينير
، الل��ذين إم���ا يحتق��ران و يهملن القتص��اد أو يجعلن���ه ش��يئا مقدس���ا و مطلق��ا ي .التج��اهير
ء واقع � ح � و فع�ال، فل توج�د  

، تتحدد كلية الحركة العمالية و أهدافها، كسش ي عند لينير
إن ه������ذا الفص������ل".  سياســـــية مرحلــــــة" و بع������دها بش������كل مت������أخر " اقتصــــــادية مرحلــــــة"

، و عل قاع��دته ق��امت    تفص��ل النض��ال"نظريــة تراكــم القــوى الصــلحية"خ��اط،
، ال��تت

، قب��ل التط��رق إل الموق��فالقوى مراكمةالقتصادي عن النضال السياس  تحت غطاء 
ي ، ونظريـــة تراكـــمم���ن الس���لطة، باعتباره���ا مح���ورا أساس���يا م���ن مح���اور النض���ال الجم���اهير

.  نظرية تحريفية تجب مواجهتهاالقوى،

ــ -  ــ التشــهير السياش   
  ســائدا، المــور( دور الجريــدة في

، كــان العلم الــورفح ــ ي أيــام لينير
ونية، لكن المبادئ تظل سليمة ت لصالح وسائل العلم اللكيح )الن تغير

ا و س����لحا قوي����ا لتش����تيت ق����وى النظ����ام و الخص����وم، فالجري����دة تق����وم تعت����يى الجري����دة من����يى
ب النظ���ام عن���د. ب���دور التش���هير السياس ��� ال���ذي ه���و وس���يلة فعال���ة و قوي���ة لتفكي���ك و صي���

، وح�����ده الح�����زب ،ال�����ذي ينظ�����م التش�����هير السياس ����� ،و يس�����تطيع أن يجل�����ب اهتم�����ام ي����� لينير
يس�����تطيع أن يص�����بح طليع�����ة الق�����وى الثوري�����ة، و لك ����� يك�����ون ك�����ذلك ،أي الش�����عب برمت�����ه، 

 �� طليع��ة ك��ل الطبق��ات، و جعله��ا
 �� النض��ال، لتك��ون في

طليع��ة، علي��ه ج��ر الطبق��ة العامل��ة في
 �� نظ��ر الجمي��ع ق��وة سياس��ية ،وذل��ك ع��ن طري��ق التش��هير السياس �� و التحري��ض،

تص��بح في
اكية ديموقراطي���ة  ، و ب���دون تن���ازلت و)أي ماركس���ية لي ي ي���ة( الل���ذان يكون���ان ب���روح اش���يت
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ي دور الحزب الثوري ، تشوي��هات للماركسية، و من هنا حدد لينير   التحريض السياس 
 في

 ��� ك���ل واح���د و بش���كل ل انفص���ام
ي���ة في و ه���دفه توحي���د الطبق���ة العامل���ة و الحرك���ة الجماهير

:فيه عيى 

الهجوم ضد النظام باسم كل الشعب         -

وليتاريا و للجماهير         - بية الثورية لليى القيام باليت

الحفاظ عل الستقللية السياسية للحزب، و قيادة النضال القتصادي للطبقة        -
. العاملة، و استعمال مواجهاتها العفوية ضد مستغليها

 

ـ أهميـــة منظمــة        - ـ 
ي" في ي الثـــوريير فير ي أســاس و" ( المحــيح فير ي المحــيح نــواة الثـــوريير

) هيكل الحزب الثوري

ورة إل بن��اء منظم��ة ثوري��ة، لتج�اوز ز الصي� للرتقاء بالصاع السياس  للطبقة العامل��ة، ت��يى
 �� أي�دي الب�وليس

ي في إن ه��ذه. الس��اليب البدائي�ة و الحرفي��ة و الس��قوط السي����ع للمناض��لير
ي ي إل ث��������وريير ي الث��������وريير المهم��������ة تتطل��������ب ص��������فات خاص��������ة، تس��������تدع  تح��������ول المناض��������لير

وليتاري   اليى
ي للتنظيم الطبفت ي مستويير ي بير ، و يفرق لينير ي فير :محيت

النقابة : تنظيم العمال القتصادي         -

يا ما أمكن  .يقوم هذا التنظيم عل أساس المهنة أو الحرفة، و يكون واسعا و جماهير

ي         - ي الثوريير فير :   تنظيم المحيح

يق�������وم ه�������ذا الن�������وع م�������ن التنظي�������م بمه�������ام سياس�������ية واس�������عة و أك�������ي  تعقي�������دا م�������ن النض�������ال
ط وج������ود أن������اس تك������ون مهنته������م الساس������ية ه ������)النق������اتى  ( القتص������ادي  ، و ل������ذلك يش������يت

، ك��������ون المه��������ام و ي فير ات ه��������ذا التنظي��������م الث��������وري للمح��������يت ي�������� ال ش��������اط الث��������وري، و م��������ن ممير
ي��� العم���ال و ي��� بير كة داخل���ه، ت���ؤدي إل القض���اء و النمح���اء لك���ل تميير المس���ؤوليات المش���يت
، و به��ذه الطريق��ة يتك�ون رج�ال و نس��اء ذوي ي ي الذين يص��بحون جميع��ا ش�يوعيير المثقفير
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، ع������يى ممارس������ة طويل������ة و ي������ ي و متعلمير ي������ مهني������ا و مك������ونير ي و مهيئير الم������واهب، متمرس������ير
ي فيما بينهم  .متفاهمير

ي يق������وم عل أس������اس العم������ل م�����ن أج������ل رف������ع النض������ال فير إن دور التنظي������م الث������وري للمح������يت
، و لقي����ام مث����ل ه����ذا التنظي����م، ���� 

 ���� الحقيفت
وليتاري����ا إل مس����توى الصاع الطبفت العف����وي لليى

ام مقاييس و مبادئ تنظيمية و ثورية، و منها  : لبد من احيت

ي لمبادئ السية الصارمة -  ام المناضلير احيت

الختيار الصارم للعضاء و العضوات - 

ي -  فير ي المحيت ، و التكوين للثوريير العداد و التهيتر

ي أعضاء التنظيم الث�وري علق�ات التض�امن و-  ضدا عن الديموقراطية الشكلية تقوم بير
الثقة الخوية و الرفاقية

:التنظيم الثوري الشي و مركزة المهام و جدلية العلقة مع الجماهير        -

ي بمركزة المه�ام الك��ي  سية، تل�ك المرك��زة ل تض�عف ب�ل ي الثوريير فير تقوم منظمة المحيت
، م��ن خلل   و توسع نشاط مجموعة من التنظيمات المتوجهة إل أوسع الجم��اهير

تغتي
ي�����  ي نــــواة"الت�����داخل و الت�����أثير المتب�����ادل بير ي الثـــــوريير فير و الجم�����اهير العمالي�����ة، و" المحــــيح

، ي ي بع�����دد م�����ن المناض�����لير ي الث�����وريير فير بالمقاب�����ل تق�����وم الجم�����اهير بتغذي�����ة تنظي�����م المح�����يت
خاصة، و أنه داخ�ل الطبق�ة العامل�ة و داخ�ل الطبق�ات الخ�رى، يوج�د رج�ال و نس�اء ك��ي 

 � العم��ل، 
قون رغبة في فون الثوري�ون م�ن دور يحيت هك�ذا، و بش�كل متب�ادل يتح�ول المح��يت
ة الثورية ية الخمير ي للحركة العمالية و الجماهير .  إل منظمير

ي  : يقول لينير

و فيمــا يتعلــق بالمســؤوليات تجــاه الحــزب، إن قيــادة الحركــة يجــب أن يعهــد بهــا إل"
ة العمليـــــة ي ذوي الخـــــيب فير ي المحـــــيح أصـــــغر عـــــدد ممكـــــن مـــــن أشـــــد جماعـــــات الثـــــوريير
ــ أن يمتــد إل أكــيب عــدد ممكــن مــن  

ــ الحركــة ينبغي  
العظيمــة تجانســا، بينمــا الســهام في
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وليتاريـــــا  ـــــ أشـــــد قطاعـــــات اليب ي و طبقـــــات الشـــــعب( الجماعـــــات تباينـــــا و تغـــــايرا مـــــن بير
." تنوعا ) الخرى

III –   خط الجماهير هو الشكل المتطور للمركزية الديمقراطية  :

لي��س بالمك��ان اس��تيعاب ج��وهر المركزي��ة الديمقراطي��ة دون استحض��ار النظري��ة اللي ي ي��ة
ي�� ى لقائ��د الث��ورة البلش��فية لينير   تعت��يى إح��دى الس��هامات الك��يى

وليت��اري، ال��تت .للح��زب اليى
 ����� نق�����د " م�����ا العم�����ل؟"وإذا ك�����ان كت�����اب 

وإب�����راز دور" العفوي�����ة"ق�����د أس�����هم ب�����دور رئيس ����� في
 � علق�ة الح�زب

 �� للتنظي�م،- الطليعة في
، ف�إن المنظ�ور اللي يتي الطبق�ة والق�ادة سالجم�اهير

ين س�نة، يتع��دى ح��دود ه��ذا الكت��اب، ليتس��ع إل كتاب��ات مختلف��ة امت�دت لخمس��ة وعسش��
ي الطبقة س الجماهير والحزب كطليع�ة منظم��ة ق��د وإذا كان نقد الموقف الذي يخلط بير
ي�� الطليع��ة والطبق��ة ، إل أن نق��ده للموق��ف ال��ذي يخل��ط ب��دوره بير �� 

ب��ات معروف��ا بم��ا يكفي
وقراطي����ة وز البير  ���� أط���ره، وال���ذي يش���كل أساس����ا ل����يى

ال التنظي���م الطليع ��� في ي م���ن جه���ة اخ����يت

، ب���دعوى امتلك الط���ر للحقيق���ة الثوري���ة، وبالت���ال  وفق���دان الح���زب لعلقت���ه بالجم���اهير
عة الس�تبدالية(استبدال الطبقة بالحزب  ي إن ه�ذا الج�انب ق�د أغف�ل. ق�د ت�م اهم��اله) اليي

 ��� ذل���ك، الخل���ط ال���ذي ق���ام بع���د انتص���ار ث���ورة أكت���وبر وم���وت
الهتم���ام ب���ه، ومم���ا س���اهم في

، وك����������ذلك ي ي���������� البلش����������فية واللي ي ي����������ة، وزاد التحريفي����������ون بع����������د م����������وت س����������تالير ، بير ي���������� لينير
  أفرغته��ا م��ن

وتس��كيون الوض��ع غموض��ا بكتاب��اتهم المش��وهة للنظري��ة اللي ي ي��ة، وال��تت اليت
.جوهرها الثوري المستند أساسا إل صانع  التاري����خ الثوري، العمال والجماهير الكادحة

ي���� التج����اه نح����و وليت����اري، بير وعموم����ا، تتأرج����ح الممارس����ة السياس����ية للح����زب الث����وري اليى
 ��� الذيلي���ة للبورجوازي���ة(العفوي���ة 

)إغف���ال دور النظري���ة الثوري���ة، دور الطليع���ة والس���قوط في
ي��� التج���اه نح���و النفص���ال ع���ن الجم���اهير والنكم���اش عل ال���ذات، واعتب���ار الح���زب أو وبير
، والعتقاد بأن الحزب لوحده يمتل�ك الحقيق�ة الثوري�ة وم�ا عل التنظيم بديل للجماهير

اس��������م" إل الم��������ام"الجم��������اهير إل إتب��������اعه، إن ه��������ذا المنج ق��������د أطلق��������ت علي��������ه منظم��������ة 
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. cadrisme" (الطاروي�������ة" -وق�������د ت�������م نق�������ده انطلق�������ا م�������ن الطروح��������ات الماركس�������ية )
وليتارية .اللي ي ية، واعتمادا عل إسهامات الثورة الصينية خاصة الثورة الثقافية اليى

 ������������ للح������������زب، يق������������وم البورجوازي������������ون والتحريفي������������ون
عن������������د انتق������������ادهم للمفه������������وم اللي يتي

، اتيجى  وتس��كيون، بع��زل ص��يغة المركزي��ة الديمقراطي��ة ع��ن س��ياقها النظ��ري والس��يت واليت
، هك�ذا يس�هل ص��ب ويحولونها إل مجرد قواعد تنظ�م الحي��اة الداخلي�ة لتنظي�م ماركس ��

إن ه��ؤلء بتش��وي��هاتهم تل��ك ل ي��دركون أن حي��اة الح��زب أو. انتق��اداتهم وس��مومهم عليه��ا
، وأن ل������ذلك نتائ������ج، منه������ا مراقب������ة الجم������اهير للح������زب التنظي������م تك������ون وس������ط الجم������اهير

، ب����������ل ح����������تت الح����������زاب والمنظم����������ات)الش����������عب العام����������ل وجم����������اهير القاع����������دة الحزبي����������ة(
.الديمقراطية كما أوضح ذلك ماو تس  تونغ

إن الط��رح الث��وري للمركزي��ة الديمقراطي��ة ل يق��وم ل��ه أس��اس بروليت��اري، إذا ل��م يس��توعب
، هم���ا المركزي���ة والديمقراطي���ة، أي بمعتي��� آخ���ر، ي��� ة كوح���دة متناقض���ة لطرفير ه���اته الخير���
حس����ب تع����بير م����او، ديمقراطي����ة م����ن جه����ة، وقي����ادة ممرك����زة م����ن جه����ة أخ����رى، وهم����ا مع����ا
  ه ��� بل����ورة وتط���بيق خ���ط سياس ��� س���ديد، ولض���مان القي���ادة

وس���ائل لغاي���ة مح���ددة، ال���تت
النطلق من الجمــاهير مــن"السديدة، لبد أن يقوم ال شاط العمل �� للح��زب عل مب��دأ 

.، وكذا التعلم منها، من خلل معرفة الستماع إليها أي إل رأيها"أجل العودة إليها

 ��� ه���ذا الص���دد
، ممـــا"كـــل تـــوجيه ســـديد، مـــن الجمـــاهير نحـــو الجمـــاهير": يق���ول م���او في

 ــ أخــذ أفكــار الجمــاهير 
تحويلهــا إل أفكــار مركبــة وعقلنيــة،) وبعــد دراســتها(....) (يعني

ـــــ وتفســـــير هـــــذه الفكـــــار، حـــــنح تقتنـــــع بهـــــا وتتملكهـــــا ثـــــم الـــــذهاب إل الجمـــــاهير لنشر

ـــ الممارســـة، ثـــم مركـــزة مـــن جديـــد لفكـــار الجمـــاهير  
وتتعلـــق بهـــا، وتجـــرب صـــحتها في

 ــ حركــة لولبيــة بــدون نهايــة،
والعــودة بهــا إليهــا مــن جديــد، وهكــذا دواليــك ومزيــدا، في
  كل مرة أفكار تصبح أكير صحة، حيوية، أكير غني

".وفي
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 ���� قل����ب المركزي����ة والعك����س ص����حيح، م����ا دام المطل����وب ه����و
هك����ذا تك����ون الديمقراطي����ة في

وعل ه����ذا... مرك����زة أفك���ار الجم����اهير ومس���اعدتها عل تحقي���ق أفكاره����ا حس����ب الظ���روف
عية القيادة وسلطتها عل كونها انتخب��ت حس��ب القواع��د، ب��ل عل الساس، ل تقوم سش
، ال��ذي ل يق��وم ل��ه أس��اس م��ن الص��حة دون ق��درة القي��ادة أس��اس ص��حة خطه��ا السياس ��
عل الرتب�����اط بالجم�����اهير والتعل�����م منه�����ا وتعمي�����م أفكاره�����ا، وم�����ن هن�����ا، القب�����ول بمراقبته�����ا

 
.وتشجيع النقد والنقد الذاتت

 ��(إن النض��باط ل��دى تنظي��م يري��د الث��ورة 
، ه��و الش��كل الملم��وس...)تنظي��م ماركس �� لي يتي

لحرية أعضائه، و عندما تنعدم حرية النقد وإعطاء الرأي، يتحول النضباط إل خضوع
.وخنوع، ليفقد ثوريته ويصبح رجعيا

فل ديمقراطي��ة بل مركزي��ة ول حري��ة بل انض��باط ول قي��ادة حقيقي��ة ب��دون ح��ق القواع��د
 ���� نق����دها وإب����داء ال����رأي، لك����ن ل قي����ادة ب����دون انض����باط القواع����د، هك����ذا تظ����ل المركزي����ة

في
ء واح���د، أي وس���يلة لغاي���ة مح���ددة  ��� 

بل���ورة وتط���بيق: الديمقراطي���ة وح���دة متناقض���ة لسش
.خط سياس  سديد

فإنه لن تكون هناك مركزيــة حقــة،) حسب ماو(إذا لم تكن هناك ديمقراطية "ولكن 
ـ  الرؤيــا، فـإن المركزيــة ل يمكنهـا

لنه إذا كانت الراء تتعارض ولم تكـن هنـاك وحـدة في
  بالمركزية؟

أن تطبق، ماذا نعني

ء مركـــــــزة الفكـــــــار الســـــــديدة وعل هـــــــذا الســـــــاس نوحـــــــد الـــــــرؤى ــــــ ـ 
إنهـــــــا قبـــــــل كـــــــل شر

وهــــــذا مــــــا نســــــميه الوحــــــدة. والجــــــراءات السياســــــية والحقــــــب والقيــــــادة والتصفات
".بالمركزية

وكل واحد منا يعرف بأن بــدون مــواد. إن هيآتنا القيادية، ه  بمثابة معمل للتحويل"
وإذا كـانت المــواد الوليــة ليســت بالقــدر. اولية، فإن المعمل ل يمكنه أن يحــول شـيئا

  والنوعية المطلوبة فإنه لن يتأنح له صنع مواد نهائية جيدة
."الكافي
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 ������ ح������ول الح������زب الث������وري وآلي������ات اش������تغاله
عل ه������ذا الس������اس، وتعميق������ا للط������رح اللي يتي

، ، جعل����ت الث����ورة الص����ينية بقي����ادة م����او خ����ط الجم����اهير  ���� علقت����ه بالجم����اهير
داخلي����ا، وفي

، بن����اء عل الش����كل الك�����ي  تط����ورا للمركزي�����ة الديمقراطي�����ة، وق�����د ق����ام ه�����ذا الس����هام الك�����بير
مفه����وم للقي����ادة تك����ون ب����الخط الي����ديولوحى  والسياس ���� الس����ديد، ع����يى توحي����د المواق����ف
، وض����من نهجه����ا والج����راءات السياس����ية والخط����ط، ض����من علق����ة س����ليمة م����ع الجم����اهير

  يعتمد ثلث ارتباطات 
:لسلوب ثلت 

.ارتباط النظرية بالممارسة        -

ي الحزب الشيوع  والجماهير        - .ارتباط وثيق بير

  بحركة تقويم ثوري مستمرة        -
.ارتباط النقد والنقد الذاتت

-         

-  IV    ي ومبدأه الساش :  الهدف المركزي للعمل الجماهير

ي ، س�����تالير ي����� دأب الفك�����ر السياس ����� الماركس ����� عل ي�����د ق�����ادته الكب�����ار م�����اركس، انجل�����ز، لينير
وليتاري���ا(وم���او، عل اعتب���ار أن الش���كالية المركزي���ة لك���ل ث���ورة، ه ��� اس���تيلء الجم���اهير  اليى

.عل السلطة السياسية) وحلفاؤها

ي ه��و س��لطة الجم��اهير بقي��ادة انطلق��ا م��ن ذل��ك، ف��إن اله�دف الساس � للعم��ل الجم��اهير
وليتاريا، الديكتاتورية الديمقراطية الشعبية(حزب��ها الشيوع   ).ديكتاتورية اليى

، تربيته�����ا السياس�����ية، تنظيمه�����ا، تس�����ليحها م�����ن ط�����رف الح�����زب إن مه�����ام تعبئ�����ة الجم�����اهير
الش����يوع  تك����ون دائم����ا قائم����ة عل مب����دأ حس����م الس����لطة السياس����ية، ع����ن طري����ق العن����ف

لص��������الح الجم��������اهير الثوري��������ة) انتفاض��������ة، ح��������رب أهلي��������ة ثوري��������ة، ح��������رب ش��������عبية(الث��������وري 
...).بروليتاريا، فلحون(

 �����(إن نق�����د الخط�����وط التحريفي�����ة الداعي�����ة إل نه�����ج خ�����ط النض�����ال الس�����لم  
المس�����اهمة في

وط المش����اركة فيه����ا ي سش���� ورة ملح����ة، لنه����ا) النتخاب����ات أو العم����ل م����ن أج����ل تحس����ير صي�����
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وليتاري�������ا والجم�������اهير عموم�������ا للبورجوازي�������ة وأذنابه�������ا م�������ن  ������� تكري�������س ذيلي�������ة اليى
تس�������اهم في

، وه ������ ب������ذلك تق������دس القانوني������ة ي������ ي والتحريفيير ي والوص������وليير ي والنته������ازيير وقراطيير ال������بير
  
،)légalisme(وترف�����ض قطع�����ا أن ي�����ذهب نض�����ال الجم�����اهير أبع����د م�����ن الوض�����ع الق�����انوتي

ي النضال الديمقراط  والنضال ال��ديمقراط  ولجل ذلك ينظرون لما يسمونه الفصل بير
ي أن إعط�اء ه�ا م�ن الش�عارات التغليطي�ة، متناس�ير ر مراكم�ة الق�وى وغير الثوري، تحت ميى

نفس������ه طابع������ا سياس������يا لي������س طرح������ا ماركس������يا) النض������ال المطل������تى (النض������ال القتص������ادي 
 ����� مض�����مونه ع�����ن انبط�����اح لل�����وع  إل مس�����توى العفوي�����ة

، لن�����ه يع�����يى في إن. ب�����المعتي العلم �����
 ���) كم���ا س���بق ذك���ره(النض���ال م���ن أج���ل الص���لحات 

ينظ���ر إليه���ا م���ن منظ���ور ماركس ��� لي يتي
باعتباره جزء من كل أي مرتبط بالنضال الثوري م��ن أج��ل الس��لطة السياس��ية، ول مج��ال

إن ه����ذا. للنض����ال" مرحلــــة سياســــية"وبع����دها " مرحلــــة اقتصــــادية"للكلم ع����ن وج����ود 
، ال��ذي �� 

، ويتناقض مع الطرح المادي الجدل  لنمو الوع  السياس �� الطبفت الفصل خاط،
  خط مس�تقيم، ول�ذلك جع�ل الماركس�يون اللي ي ي�ون

، ول يسير في ينمو بشكل غير متكافي
  السياسة"دائما 

ي"القيادة مركز في :، ونذكر مرة أخرى قول لينير

فمــن كـــون المصــالح القتصـــادية تلعـــب دورا فاصــل، ل يســتطيع المــرء أن يســتنتج" 
 (بحال أن للنضال القتصادي 

اهمية اولية، لن مصالح الطبقــات الجوهريــة) المهني
ات سياســـية جذريـــة" الحاســـمة" ـــ ي���� س ...."ل يمكـــن أن تلـــنب إل عل أســـاس تغيير لينير

.6المؤلفات الكاملة المجلد 

ي�� النض��ال م��ن أج��ل الس��لطة والنض��ال م��ن أج��ل المط��الب المادي��ة، يس��اوي إن الفص��ل بير
ة الي�����وم بش�����كل ك�����بير داخ�����ل حق�����ل العم�����ل  ����� التحريفي�����ة، وه ����� ظ�����اهرة منتسش�����

الس�����قوط في
  أك���دت ك���ل الث���ورات

ي، وق���د ح���ان الوان للتص���دي له���ا وتأكي���د الطروح���ة ال���تت الجم���اهير
 ��� العم���ل المس���تمر م���ن أج���ل تط���وير النض���ال

  تعتي
الماض���ية والقائم���ة الن ص���حتها، وال���تت

ي . الثوري بارتباط مع مسألة السلطة، باعتباره المبدأ الساس  للعمل الجماهير
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ي    يتخب��ط فيه��ا العم��ل الجم��اهير
)خاص��ة النق��اتى (م��ن ناف��ل الق��ول الكلم ع��ن الزم��ة ال��تت

  مستنقع التحريفية اللئيمة
ي في .نتيجة سقوط العديد من المناضلير

ي������� يؤك�������دون الي�������وم، وم�������ن جدي�������د، أن اله�������دف المرك�������زي للعم�������ل ي اللي ي يير إن الماركس�������يير
، بارتب��اط ي، ه��و مس��ألة الس��لطة السياس��ية وتط��وير النض��ال الث��وري للجم��اهير الجم��اهير

ي .مع مسألة السلطة، هو المبدأ الساس  الموجه للعمل الجماهير

-  V   التعامل مع الجماهير  
  في

  والمعيار الطبقح
:  قانون الصاع الطبقح

ي�����ة ه ����� نت����اج الصاعات الطبقي����ة داخ�����ل تش�����كيلة اجتماعي����ة مح����ددة ك�����ل حرك����ة جماهير
ي������ الفك������ر والممارس������ات ك صاعات ومواجه������ات بير تاريخي������ا، وه ������ ب������ذلك مي������دان ومع������يت

�� 
 ��� في

ز دور الح��زب الث��وري الماركس ��� اللي يتي وليتاري��ة ونقيض��ها البورجوازي��ة، وهن��ا ي���يى اليى
.هذا الصاع وتوجيهه التوجيه السديد

����� 
، يحت�����ل المعي�����ار الطبفت  

 ����� الش�����عبوية والتحريفي�����ة والعم�����ل العش�����وات،
 ����� الس�����قوط في

لتلفي

ي، لن���ه يس���مح بالجاب���ة ع���ن أي���ة جم���اهير  ��� العم���ل الجم���اهير
وري للتق���دم في ط الصي��� السش���

 �� للظرفي��ة(ل شك أن إنت��اج تحالي��ل طبقي��ة وأخ�رى ظرفي�ة . نتوجه إليها
)ب��المعتي اللي يتي

  نتوجه إليها
ية التت   تحديد الطبقات والفئات الجماهير

ة، في .يقدم مساعدة كبير

 � ك�ل
  محددا بالعلق�ة م��ع ط�ابع الث�ورة في

ولكن ل معتي لذلك، إذا لم يكن المعيار الطبفت
  س��تقودها

ي��ة، ال��تت مرحل��ة، وه��ذا م��ا يس��مح بتحدي��د طبق��ات الش��عب وحركاته��ا الجماهير

ي بتن�����وع مج�����الته. الطبق�����ة العامل�����ة وحزب��ه�����ا الش�����يوع  ي����� العم�����ل الجم�����اهير وعموم�����ا يتمير
إن العم��ل هن��ا يحتك��م دائم��ا إل وح��دة المص��الح. وإط��اراته الطبقي��ة والفئوي��ة والقطاعي��ة

وليتاري���ة، كم���ا يخض���ع العم���ل داخ���ل ه���ذا المج���ال أو ذاك إل اتيجية اليى الطبقي���ة والس���يت
  ي تم  لها هذا المجال

كة للطبقات التت .طبيعة المصالح المشيت

 أعله، لب�����د أن يخض�����ع لس�����لوب خدم�����ة س�����طرناه إن ه�����ذا العم�����ل م�����ن المنظ�����ور ال�����ذي 
، والتعل����م منه����ا ،ومعرف����ة الس����تماع إليه����ا، وبل����ورة ش����عار  والرتبــــاط الصــــمود"الجم����اهير

 �� ك��ل الظ��روف "بالجمــاهير
ج��زر، تراج��ع، م��د، هج��وم،(، وتنظي��م نض��التها ومقاومته��ا في
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، وإب��������داع الص��������يغ المناس��������بة للتنظي��������م، وإيج��������اد الس��������لك الرابط��������ة م��������ع الحرك��������ة)دف��������اع
  عل ش��������كل فص��������ائل منظم���������ة داخ��������ل الحرك��������ة

  ت��������أتت
ي���������ة، تل���������ك الس���������لك ال��������تت الجماهير

ي��������ة    ح��������ول (داخ��������ل نقاب��������ة مثل فص��������يل ش��������يوع  (الجماهير
Lesانظ��������ر المث��������ال البلش��������في

Fractions  Bolcheviquesا������ه " (التنظيم������ات المنبثق������ة"أو )   داخ������ل النقاب������ات وغير
organismes  engendrés (به�������ة الش�������ات الثوري�������ة، والتنظيم�������وفي  ������� التجرب�������ة البير

في
 ���������� تجرب����������ة 

ي����������ة في تجرب����������ة الجبه����������ة الموح����������دة للطلب����������ة(أو الحمل����������م " إل الم����������ام"جماهير
ي ).التقدميير

 
ي��ة، ه��و ك��ون المجموع��ات ال��تت كة لهاته التجارب التنظيمية الجماهير إن القواسم المشيت

ي ب :يتم خلقها من طرف الحزب الشيوع  أو التنظيم الشيوع  تتمير

.تبنيها لليديولوجية الثورية   -1

ي   -2 ي أو الشبه الجماهير .طابعها الجماهير

.اتباعها للمركزية الديمقراطية   -3

ي���ة القائم���ة  ��� الح���زب الث���وري للطبق���ة العامل���ة بالعم���ل داخ���ل الط���ارات الجماهير
ل يكتفي

وفي���ة مثل" (التنظيم���ات المنبثق���ة"فق���ط، ب���ل يق���وم بتط���وير  وه ���) حس���ب التجرب���ة البير
ات، ب��ل ي�� ي كما رأينا أعله بثلث ممير تنظيمات خاصة من إبداع الحزب ومناضليه، وتتمير

.تتعداها إل كونها الكي  استعدادا للمستويات العليا للنضال

-  VI   خط الجماهير وفن قيادة الجماهير  :

ي��- أ   تت��م به��ا القي��ادة الص��حيحة ع��ن طري��ق الجم��ع بير
لق��د س��بق وأن س��طرنا الكيفي��ة ال��تت

  يرتكزعليه��ا
ى الن م��ا ه �� المب��ادئ ال��تت ، وس��يي الديمقراطي��ة والقي��ادة الممرك��زة للجم��اهير

، أو م����ا أس����ميناه   ���� قي����ادة الجم����اهير
، وتق����وم"الجمــــاهير قيــــادة فــــن"المنه����ج الماركس ���� في

عل مبادئ مح��ددة ،) ماو" بصدد طرق القيادة"انظر (طرق القيادة كما يعلم ذلك ماو 
امهما و هما  :ومنها، مبدآن يجب احيت
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دائما  بينهما والربط الخاص إل العام من النطلق   -1

.ربط القيادة دائما بالجماهير   -2

ي، فغالب���ا م���ا يك���ون ع���ن طري���ق ت���وجيه ن���داء إل عموم���ا، عن���دما ن���دعو إل عم���ل جم����اهير
  أننا نتوفر عل خطة عمل، وأننا وفرنا القيادة العملي���ة 

أو(الجماهير وتوزي����ع النداء، يعتي
 ��) القيادة الملموسة

للحركة، ولكن، وقبل ذلك، ل يتم العمل عشوائيا، بل يتم العمل في
البداي�����ة ع�����ن طري�����ق اختي�����ار موق�����ع أو بع�����ض المواق�����ع للعم�����ل وس�����طها، بع�����دما ت�����م إنج�����از
  بحثه��م ع��ن حل��ول ملموس��ة للقض��ايا

ي في تحقيقات حولها، وهكذا يتم توجيه المسؤولير
، وهذا ما يسم    منها الجماهير

  تعاتي
".القيادة دور خلل من التعلم"أو الجوانب التت

ية، يت��م دائم��ا، ع��يى خل��ق، خلل تل��ك الحرك��ة، وداخ��ل ك��ل إن ضمان نجاح حركة جماهير
وح�����دة م�����ن وح�����داتها، مجموع�����ة قيادي�����ة، وتتش�����كل المجموع�����ة القيادي�����ة م�����ن مجموع�����ة
، ة م����ن العناص الك�����ي  نش����اطا وحيوي����ة، مجتمع����ة وملتف����ة ح�����ول مس�����ؤول رئيس ���� ص����غير

���� 
وتعم����ل المجموع����ة باس����تمرار عل ض����مان ارتب����اط وثي����ق له����ا م����ع الجم����اهير المش����اركة في

 �� اتج��اه
الحرك��ة،، فالجم��اهير ب��دون مجموع��ة قيادي��ة ل تس��تطيع الس��تمرار ول التط��ور في

ص���حيح، والرتق���اء إل مس���توى أعل، أم���ا المجموع���ة القيادي���ة ب���دون ارتب���اط بالجم���اهير
وقراطي���ة، وتنع���زل ع���ن  ��� أس���اليب العم���ل الفوقي���ة والبير

 ��� الحرك���ة، فتس���قط في
المش���اركة في

  تجرها إل المام
.الجماهير لتتحول إل عرقلة لحركتها بدل القاطرة التت

:القيادية مجموعاتها اختيار وكيفية للجماهير الثلثة المستوياتب س 

ية غالبا ما يفرز س وإن بشكل نستى  س ثلث مستويات داخلها :إن تطور حركة جماهير

.المستوى الول ويضم العناص الكي  نشاطا داخلها   -1

  ويضم العناص أو الفئات المتأخرة   -2
.المستوى الثاتي

ي    -3 ي بير   ه  بير
).أي وسطية(المستوى الثالث ويضم العناص التت
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، عل تجمي���ع ال ش���طاء ح���ول المجموع���ة ي ويق���وم التكتي���ك المتب���ع م���ن ط���رف المناض���لير
القيادية، والعتماد ثانية عل المجموع��ة الول، للرف��ع م��ن مس��توى المجموع��ة الثالث��ة،

.وثالثا، كسب عناص المجموعة الثانية

 ���� مراح����ل حاس����مة م����ن الث����ورة الص����ينية،
إن طريق����ة العم����ل ه����اته، ق����د أثبت����ت نجاعته����ا في

، تتك��ون م��ن ويمكن التعلم منها، لنها تسمح بتكون مجموعة قيادية مرتبطة بالجماهير
، وليس خارجها ي، ووسط الجماهير .خلل، وعيى النضال الجماهير

  يج�����ب اتباعه�����ا، ه ����� ترقي�����ة العناص ال ش�����يطة،
 ����� ه�����ذه الحال�����ة، تك�����ون السياس�����ة ال�����تت

وفي
.وتعويض العناص القل كفاءة داخل المجموعة القيادية، بها

وط   يت��م به��ا اختي��ار المجموع��ات القيادي��ة، فيت��م ع��ن طري��ق تط��بيق السش��
أما الكيفية التت

وف وه    حددها القائد الشيوع  المم  ديميت
  الطر، والتت

 : الربعة اللزمة توفرها في

الخلص الكي  عمقا   -1

الرتباط بالجماهير   -2

القدرة عل إيجاد التجاه الصحيح مهما كانت الظروف   -3

التوفر عل روح النضباط الصارم   -4

ي للنضال العام الخط- ج : الجماهير بخط علقته و الجماهير

، و ق���د إن م���ا يحك���م ه���ذا الخ���ط الع���ام، ه���و تبني���ه و اعتم���اده عل فلس���فة خ���ط لجم���اهير
 ��� الج���زء الول ، 

 ��� س���طرنا خطوطه���ا العام���ة في
ول���ن نع���ود إليه���ا، فق���ط لب���د م���ن أج���ل تلفي

شد بمب��دإ أساس �� و نعم��ل عل تط��بيقه  وقراطية، أن نسيت   البير
النطلق: " السقوط في

  ذلك، أنه كما ق��ال م��او تس �� تون��غ ،"من الجماهير من أجل العودة إليها 
خلل" و يعتي

ورة أو(العــام بالقيــادة العمليــة  النــداء ربــط يجــب الحــازم تطبيقهــا و الفكار مركزة سير
ـــــ هـــــذا القطـــــاع المحـــــدد او ذاك، إن هـــــذا جـــــزء ل يتجـــــزأ مـــــن الطريقـــــة) الملموســـــة  

في
  ذلك "  الساسية

:و عمليا يعتي
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ــ هــذه الوحــدة أو تلــك، أو-1-  
النطلق مــن عديــد مــن تجــارب القيــادات الملموســة في

  هذا القطاع أو ذاك 
في

  ذلك بعد العامة الفكار بلورة-2-
 العام النداء صيغة في

  المحك عل ووضعها بتجريبها القيام- 3-
 مختلفة وحدات في

أجــل مــن الجديــدة، بلــورة و لهــا حصــيلة إنجاز و الجديدة التجارب بمركزة القيام- 4-
  القيادة
.للجماهير مكان كل في

ي الجهزة القياديــة العليــا و المســتويات الــدنيا خلل إنجــاز مهمــة مــا،- د   العلقة بير
في

.و وحدانية المهمة المركزية

ي�����  ي التنظيميير ي����� المس�����تويير مبــــدأ تطــــبيق" عل مب�����دأ ) العل والدتي�����(تق�����وم العلق�����ة بير
". السلطة مركزة و المسؤولية تحمل

  هذا عمليا 
:و يعتي

تحمـــــل مبـــــدأ" الم������رور ع������يى مس������ؤول الهي������أة ال������دنيا و ع������دم تج������اوزه و يس������م ه������ذا - 1-
" المسؤولية

 �� نف��س ال��وقت ال��ذي تتحق��ق في��ه- 2-
به��ذه الطريق��ة يت��م التوص��ل إل تقس��يم العم��ل، في

". السلطة مركزة مبدأ" القيادة الواحدة، و هذا ما يسم 

  فن القيادة، و العمل المستمر م��ن أج��ل إتق��انه،
إن إنجاز المهام يتطلب دائما التحكم في

  نفس ال���وقت
  منطقة محددة، و في

  ظل مرحلة محددة، و في
فل يمكن مثل أن تكون في

، أم��ا" واحــدة مركزيــة مهمــة محــددة مرحلــة لكــل" ع��دة مهم��ات مركزي��ة، فالقاع��دة ه ��
المه����ام الخ����رى فل يت����م إغفاله����ا، و لك����ن يت����م التعام����ل معه����ا بحس����ب الدرج����ة الثاني����ة أو

 ...الثالثة 
  حول السلس��لة و حلقته��ا المركزي��ة، ال��تت

و هنا يمكن استحضار الطرح البلشفي
. يمكن القبض عليها من أجل إنجاز المهام الخرى
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�� 
ي ال��ذين يتحمل��ون مس��ؤوليات قيادي��ة، و في عل هذا الساس إذن، يطرح عل الش��يوعيير

، ف��رض ط��رق القي��ادة العلمي��ة س الماركس��ية اللي ي ي��ة، و مواجه��ة الط��رق الذاتي��ة ي�� ك��ل حير
وقراطية و القضاء عليها، فل يج��ب التصف م��ن دون خط��ة، ب��المرور م��ن مهم��ة إل البير
  يتوص����ل به����ا، لن ذل����ك س����يولد العدي����د م����ن المهم����ات

أخ����رى، حس����ب التوجيه����ات ال����تت
 �� الغم��وض و الفوضي��

يج��ب أن يك��ون التحدي��د ملموس��ا لمرك��ز. المركزي��ة، مم��ا يس��قط في
ات مح��ددة، ث��م العم��ل عل التط��بيق ة أو ف��يت  �� العم��ل و أولوي��اته، حس��ب ك��ل ف��يت

الثق��ل في
هــذا إنالح��ازم للق��رار المتخ��ذ، ح��تت يت��م تحقي��ق النتائ��ج المبتغ��اة و اله��داف المس��طرة، 

 
. القيادة فن اكتساب يعني

 

عل  محمود

14 –2 – 2019 
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