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مـقـدمـة

امة والفـلسطينية ـخاصة، هو الـتطرف في ا+ـحكام ـعلى    إن ية ـع مايلفت الـنظر في ساحة الـنضال العرـب
رفاق اOسيرة والسSح نتيجة اي اختSف، وتصعيد اOواقف بL اطراف حركة التحرر العربية او ا+طراف
اOناضلة في الثــورة الفلسطينية الى درجات ا+تهام بالخيانة والقذف بكل انواع ا+سلحة الجارحة، التي
تصل في بعض الحا+ت الى العنف اOسلح. وهذه الظاهرة + تاتي من فراغ، وانما يمارسها اعضاء في
امل ناقض، وـكيف ـيجب ان ـيحل وـكيف ـيجب ان يـع هوم الـت ثــورة ومـف هوم اـل ها مـف ورية ـتحدد ادبياـت ـحركات ـث
فاء ورفاق اـOسيرة، وـكيف ان الـنقد والـنقد الذاتي هو اـلوسيلة ا+ـساسية التي بمـمارستها اـلصحيحة الحـل

تحل كل اOشاكل وتنهي التعارضات.

حزاب والـقوى التقدمـية اهتمـاما بالـغا بمـسألة النـقد والنـقد    ولـقد اعـطت كـافة الحـركات التحـررية وا+
حزب. مي للحـركة او اـل التركيب التنظـي ها  قوم علـي التي ـي احد ا+سس  شكل  بدأ ـي Oهذا اـ واصبح  الذاتي، 
وليس هنالك من نظام داخلي لحركة او حزب تقدميL ا+ واحتل مبدأ النقد الذاتي مكانة فيها، كاحد اهم

القواعد ا+ساسية للتنظيم الثوري.

ولكن اعطاء النقد والنقد الذاتي اهمية في ا+دبيات فقط، + يعني شيئـاً، حيث ان اOمارسة الصحيحة لهذا
الى كليـشه يـستخدمها ا+عـضاء هذا اOـبدأ الـهام  التي تعطـيه اهميـته الحقيقـية. لـقد تـحول  هي  اOـبدأ 
بصــورة مغلوطة فينتقدون غيرهم دون تحفظ و يعتبرون ذلك نقدا ذاتيا. واذا ارادوا الحديث عن اخطائهم،
ير او ـعلى عة التـقصير ـعلى الـغ قد الذاتي يـلقي تـب قد والـن هائي للـن يل الـن ونادرا ما يـحصل هذا، فان التحـل
الظروف في احسن ا+حوال. وا+خطر، ان الكثيرين ممن يحتلون مواقع مسؤولة يحاربون مبدأ النقد والنقد
لتزام خر يمـارسونه بطريـقة تـسيء للحـركة الثـورية لـعدم ا+ سباب مختلـفة، كـما ان البـعض ا� الذاتي +

بقواعد النقد وضوابطه.

لون من اهـمية الـنقد والـنقد الذاتي ويـنزعون الى مـمارسات الـظلم وا+نـتقام وا+ستبداد داخل إن الذين يقـل
نافقL واOتملـقL الذين يهـمسون وـيدسون من اجل تحـقيق ثــورة، هم انـفسهم الذين يـطربون للـم صفوف اـل
ناخ Oني خـلق اـ ورية، يـع ية الـث من الحـياة الحرـك الذاتي  قد  قد والـن ياب الـن فان ـغ كذا  اسب شخـصية. وـه مـك

اSOئم ليرتع فيه ا+نتهازيون واOتسلقون.

الذي دفعـنا هو  ثوري  مي اـل ناء التنظـي بدأ ا+سـاسي للـب Oهذا اـ هوم  حرص عـلى تعمـيق مـف كان اـل قد     وـل
بادئL بتحـديد منطلـقاته ؤثرات عـلى ممـارسته  Oكل ا هذا اOـوضوع ومحـاولة تـوضيح  في بـحث  للتعـمق 
ثــورة وقائي لـل فة. واذا كان اـلهدف اـل ورية في اـOجا+ت اOختـل واعد اـOسلكية الـث ومقايـيسه مع استعراض لـق
ها هو ـتصعيد ـنضالها وضرب اعدائها، و+ اية نـفسها واستمرار ـمسيرتها، فان اـلهدف ا+ـيجابي ـل هو حـم
ضمانة والتي + يـحـكم  في اـOـجا+ت اOختـلـفة  من خSل تعـمـيق مـفـهوم اـOـسلكيات الـثـورية  ذلك ا+  ـيـتم 
ثوري الذي ها دون تـحديد مفهوـمها اـلصحيح حتى ـيصبح الـنقد والـنقد الذاتي ـهما اـOؤشر اـل ا+ـنحراف عـن

يعيد أية محاولة لSنحراف الى ا+لتزام بالخط الصحيح.
هذا ما هدفت اليه هذه اOحاولة، وهذا ما نرجو لها ان تحققه.

الـمـؤلــف
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الـفـصــل ا:ول

منطلقات النقد والنقد الذاتي
في الحركات الثورية

سألة ثــورة. فـم سير ـقضايا اـل يل وتـف مي الوحـيد لتحـل هو اOدخل العـل ناقض،  سالة الـت Oالواعي ـ هم     إن الـف
ية، دقة وخصـوصية واـع حدد ـب ثــورة. وـت عدو ومـعسكر اـل عة مـعسكر اـل دقة، طبـي حدد وـب التي ـت هي  ناقض  الـت
وأين.. ومتى..  حدد كـيف  صفوف الجـماهير.. وـت  L ثــورة وـب صفوف اـل  L عة الخSفات والتعـارضات ـب طبـي

ينتهي التناقض..
ذا كان من البديهي ان التناقض بL ا+ستعمار وعمSئه من جهة.. وبL حركات التحرر الوطنية من   وإ

Lسلح، فان التناقض او التعارض بOجهة اخرى، + يمكن ان يحسم وبصــورة دائمة ا+ بالعنف الثوري ا
باللطف. بالعنف اOـسلح وانـما  اطراف الـثــورة الـواحدة + يـجوز حـسمه   Lاطراف حـركات التـحرر او بـ

بالوعي وبالنقد والنقد الذاتي.

   ومسألة التناقض بL حركات التحرر الوطني واعدائها، تتطلب دراسة واعية عميقة لتحدد وبدقة طبيعة
التناقض ودرجة عدائيته وحدتها لكل ا+طراف التي تخوض الصراع في نفس الساحة. ان تحديد العدو
الرئيسي ينجم عن تحديد الجهة التي يكون التناقض بينها وبL الحركة الثورية ذا طبيعة عدائية تناحرية
ها الـتعايش ـبL الطرـفL، ـحيث ان كSً منـهما ـيشكل النـقيض اـلطبيعي ل�خر. ـكما ان تـحديد ـيستحيل مـع
ستطيع أن حتى ـت ورية  امة للحـركة الـث ضرورة ـه شكل  فة ـت راحل اOختـل Oفي اـ وحدّتها  وية  التناـقضات الثاـن
تـجعل مـمارساتها في اـلزمان واـOكان متـناسبة مع مفهوـمها لتـحديد درجة اـلصراع الذي ـتريد أن تـخوضه

مع الجهات التي تتناقض معها ثانويا.

   والحركات الثورية + تتجاهل في مسيرتها الجوهر الرئيسي للتناقض، +نه يحدد بصــورة دقيقة طبيعة
تاف لى اـك يتربعون ـع الذين   LليSشعب. ان ا+ستغ ثــورة واـل ضد اـل عدو  مع اـل فا  شكل تحاـل التي ـت الفئات 
ها، + يـمكن ان يـقفوا من الـحركة الـثورية ا+ ـموقف ا+ستعمار نـفسه، ـحيث ان الـجماهير ويمـتصون خيراـت
اعداء في معـسكر  طبيعي  جوهر التـناقض يـحدد مـكانهم اـل فان  هذا  مع مـصلحته وـل  ..مـصلحتهم ترتـبط 

الحركة الثورية.

ثوريL، الذين ـيصنفون كل من خالفهم ورية وراء اـلعدميL واOراهـقL اـل    وـيجب ان + تـنجر الـحركات الـث
ورية تعـتمد قد الذاتي في الـحركات الـث قد والـن هذا فان مـمارسة الـن في الرأي بانه في مـعسكر ا+عداء. وـل
خط هي  وهذه اOنطلـقات  في مجموعـها نظـرية العـمل للحـركة الثـورية.  عـلى منطلـقات اسـاسية، تـشكل 

الجماهير والخط السياسي والخط التنظيمي والخط العسكري للحركة الثورية.
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النقـد وخـط الجماهـيـر

   تنطلق الحركات الثورية التقدمية لتحقيق مصلحة الجماهير ولتخليصها من الواقع الذي تعاني فيه من
لى وبة ـع ضعيفة، مغـتصبة، مغـل سلوبة ا+رادة،  كون الجـماهير ـم ندما ـت ة. فـع Oستغلة الظا Oسيطرة الفئات اـ
استيطاني استعماري  ارضها او مـشردة عنـها نتيـجة ظـلم اجتـماعي طبـقي او  فوق  امـرها، مـستعبدة 
من رسم للخSص  ها فـت التي تتـحسس آ+م الـجماهير وآماـل صفوفها الطSئع   Lمن ـب فرز  ها ـت عدواني، فاـن
ثــورة. وـتكون مـهمة هذه الطSئع هي ـقيادة الـجماهير وـمساعدتها لـتقوم رـبقة الـظلم دربا وـحيدا هو درب اـل

بتحرير نفسها بنفسها، ولتعمل على طرد اعدائها اOغتصبL +رضها.

   إن ما تريده الجماهير وتطمح اليه يشكل الهدف الحقيقي الذي تسعى الحركة الثورية لتحقيقه واضعة
بل الة الوعي التي تعـيشها الـجماهير ـق نـفسها بوعي وارادة كاملتL كاداة للـجماهير وـليس الـعكس. ان ـح
ستنبطه الذي ـت ثوري  كر اـل سبق حـالة الـف التي ـت وقائع،  من اـل وعة  ها مجـم ورية، تتحـكم فـي عة الـث بروز الطلـي
الطليعة من الوقائع كدليل عمل لتغييره. فالفكر السائد قبل تبلور النظرية الثورية، تتحكم فيه مجموعة من
سلطة الفـاسدة عـلى رأس مراض. وتـقف اـل هذه ا+ جانب مـسببات  الى  في اOجتـمع  سائدة  مراض اـل ا+

كانت محـلـية مـستبدة او غرـيـبة مغتـصبة فاـنـها تتفـ� في امراض اـلـواقع الـفـاسد. ـفـهي ان   ـلـيس ـفـقط 
استغSل الـجماهير واـنما في اـفشاء ا+مراض ا+جتماـعية +ضعاف الحـلقات الجماهـيرية وتـفريق اOجـتمع
والشعب وتحويله الى فئات مستغِلة ومستغَلة مستخدمة اساليب القمع والبطش وا+رهاب، عامدة الى زرع
رشها. لى ـع عة ـع ستغِلة مترـب Oظل الفئة اـ ية لـت صراعاتها الداخـل ذية  صفوف الجـماهير وتـغ في  التناـقضات 
من تـرسبات من التخـلف نابـعة  في حـالة  فان الـواقع الجـماهيري يعـيش  جانب الـسلطة الفـاسدة  والى 
اجتماعية وروحية تشده الى عظمة اOاضي ليستعيض بها عن رؤية فساد الواقع. والجماهير تنمو وتترعرع
عام. التراث اـل من ادراج  مة  سلطة الحاـك ها اـل الذي تخـتاره ـل تاريخي  ماعي واـل التراث ا+جـت في احـضان 
ما عـلى ؤكد داـئ انه ـي واستعبادها للجـماهير.  ما مـصلحة الحـكام  ستهدف داـئ التراث ـي من  يار  وهذا ا+خـت
اريخ، فرد هو الذي ـيصنع الـت قائد اـل قدرة الSـمحدودة لـلحاكم، وـعلى ان اـلسلطان او اـل ية واـل الـفردية والذاـت
نابع من تعـميق قائد او ذاك هذا التـخلف اـل  .ولـيست الـجماهير سوى كمّ ـيستفيد تاريـخيا من وجود هذا اـل
الرؤية ا+حادية الجانب للتراث، يخدم باستمرار مصلحة الفئات اOستغلة، حيث انها هي دائما التي تروج
ير اريخ ولدور الـجماهير اـلشعبية في رفض الـظلم وتغـي نابع العـظمة في الـت Oهم حقـيقي ـ له وـتحارب كل تـف

واقعها.

   إن محصلة تفاعل السلطة الفاسدة مع القيم الروحية وا+خSقية والتقاليد والعادات ا+جتماعية توجهها
نظرتان للتراث متعارضتان، ولكنهما تضعان معا القمح في طاحونة السلطة الفاسدة. ففي القيم الروحية

وا+خSقية والتقاليد والعادات ا+جتماعية اOتوارثة توجد ايجابيات وسلبيات.

 : ا:يجابيات
هي كل تلك اOعطيات من التراث التي تخدم مصلحة الجماهير، وتؤكد انها منبع ا+بداع والخلق والعطاء.   

  :السلبيات
هي كل ما في التراث من شوائب مدـسوسة ـعلى مدى الـعصور بواسطة اولئك الذين حاولوا و+ ـيزالون   

استعباد الجماهير وترسيخ روح ا+ستسSم وغرس عقد النقص فيها لصالح فئة مستغلة باغية.
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لتراث والـلتان ـتخدمان تاريـخيا استمرار اـلواقع الفاسد واصحابه، ينبعان من    والنظرتان اOتعارضتان ـل
التشبث بالنظرة ا+حادية الجانب للتراث.

  :ا:ولى
وهي + ترى في التراث ا+ الوجه اOشرق، وا+يجابيات والعظمة، وهي تحلم ان تجعل واقع اليوم كواقع   

ا+مس. وهذه النظرة + تصنف التراث ايجابيا او سلبيا على اساس مصلحة الجماهير، وانما على اساس
الى معطـيات العـصر نـظرة احتـقار وازدراء وهي تنـظر  عام.  التراث بـشكل  فهمـها اOتعـصب +يجابـيات 

وخروج عن معنى الوجود ا+نساني.

ها    عة من التراث، والتي تـعطي من الـتقديس مايـجعل اـلخروج عـن ان ـنظرة الـنكوص ـباسم ا+صالة الناـب
Lكفرا، تجد من السلطة الحاكمة رعاية وتفهما، حتى وان انطلقت من وراء ظهر هذه السلطة. ان اللقاء ب

 (النظرتL الرجعيتL حتمي، +نهما ينظران الى الجماهير عمليا من ذات الزاوية.)

  :والنظرة الثانية
ي التي + ترى في التراث اية ايجابية، وترى ان الواقع الفاسد + بد من نسفه من جذوره. وتتخذ من   ه

معطيات العصر نماذج للواقع الذي تحلم به، ناسية ان الواقع الذي تستشهد به لم يحققه صانعوه بمعزل
Lتطور عبر السنOعن تفهمهم الواعي للتراث الوطني والقومي وا+نساني، وانه انما جاء نتيجة للصراع ا
ير. ان الـنظرة الراـفضة ـلكل ما في با+عـتماد ـعلى الـجماهير اـلشعبية وقدرتها ـعلى الـخلق وا+بداع والتغـي
التراث من ايجاـبيات، والتي + تزال الـجماهير تتـمسك ـبها وتـنمو ـعندها كـقيم ـثورية فاـعلة مـتطــورة، تـلغي
عمليا دور الجماهير وتتطلع الى احداث التغيير في الواقع الفاسد وا+نتقال مرة واحدة الى واقع العصر

في اOجتمعات اOتطــورة.

من نوع  واقع الجـماهير فينـتج  عن  ــوردية بعـيدا  في احSمـهم ال هذه تـغرق حامليـها     إن نـزعة الطـفرة 
التنظيم ا+نتقائي. تنظيم النخبة التي ترى انها هي التي تعمل Oصلحة الجماهير، وانهاستحدث التغيير
ترى ان التي  ية الناـكصة  ظرة الرجـع مع الـن اما  قي تـم بذلك تلـت وهي  ماهير.  جاهزا للـج سلمه  تاريخي وـت اـل

ا+فراد ـ القادة والسSطL ـ هم الذين يصنعون التاريخ وليس الجماهير.

ها عادة اـن والتي يكـتشفون  جاهزة اOـفصلة،  عادة النـظريات اـل ستــوردون  هذه ـي ظرة الـطفرة  واصحاب ـن    
هذه اOـفاهيم من  مع مـفاهيم الجـماهير، فتـستفيد الـسلطة الفـاسدة  مح تتـعارض  Sفي طياتـها م تحـمل 
فتضخمها وتعمق التناقض بL الجماهير وبL مستــوردي النظرية، وتكون النتيجة تعثرا في مسيرة النخبة

.LستغِلOيتحولون عادة الى منظرين وتأكيدا لسيطرة ا ( )

   :وتبقى نظرة الطhئع الثورية للتراث. انها تنطلق من 

ان الهدف هو احداث التغيير في الواقع الفاسد..1
ان التغيير + يتم ا+ بواسطة الجماهير..2
ان التغيير يجب ويتحتم ان يكون لصالح الجماهير..3
لتراث، ـلكل ما فيـهما من ايجاـبيات وسلبيات،.4 اريخ وـل بة بالتفهم الواعي للـت ورية مطاـل ان الـحركة الـث

في ية  نات ا+يجاـب بدءا باللـب ناء  ية الـب تاريخي بعمـل طور اـل سلبيات، فيتـحقق الـت هدم لـل ية اـل قوم بعمـل لـت
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التراث.
التراث.5 الى  ذلك الناـكـصون  في  بالواقع وـيـساعدهم  اعداء الـجـماهير يعـمـلون ـعـلى التـمـسك  ان 

عن الجـماهير، التراث رفـضا قاطـعا، فينعـزلون  الذين يرفـضون  فيرفـضون التغيـير التـقدمي، او 
وينحرفون عمليا عن اOنطلقات الثورية الحقيقية، ويغرقون في خضم الطفولة اليسارية اOراهقة.

ان الثــورة تنطلق من الجماهير لتعود للجماهير، تنطلق من الواقع بكل معطياته ا+يجابية والسلبية،.6
فتقود الجماهير وتأخذ بيدها حتى تحقق احSمها... مصالحها... النصر.

ان خط الجماهير مسألة اساسية في عمل الحركات الثورية خصوصا في مرحلة التحرر الوطني.7
اكبر قـاعدة جماهيـرية بة بتجمـيع  ستيطاني، حـيث تـكون الحـركة الثـورية مطاـل ستعمار ا+ من ا+
كمنطلق لها. والجماهير + تجتمع على اهداف + ترى امكانية تحقيقها، او التي ترى ان تحقيقها
التي تجـمع فان عـلى الطSئع الثـورية، ان تـركز عـلى الـشعارات  مع مـصالحها. ولـهذا  يتـعارض 
حولها قطاعات واسعة من الجماهير، وان تتجنب الخوض في التفاصيل التي تغرق الجماهير في
نقاشات، قد تؤدي الى بعثرتها وفشل وحدتها. ان على الطSئع ان تطرح دائما شعارات مرحلية،
خط ؤكداً ـل ريـاً ـم هدفـاً جماهـي كون  جب ان ـي الذي ـي هائي،  هدف الـن يق اـل شاعل الطـريق لتحـق هي ـم

الجماهير.

   :ما هو خط الجماهير
    :انه التأكيد في النظرية واOمارسة على

ان على الجماهير الشعبية ان تحرر نفسها بنفسها..1
إن اOهمة ا+ساسية للطليعة هي الخدمة الصادقة للجماهير، وان دورها القيادي للجماهير، هو أن.2

سها هي نـف مل،  حرك للـع لى ان تـت ساعدها ـع ضا+تها، وان ـت في ـن الى الطـريق اـلصحيح  رشدها  ـت
لتخلق حياة سعدية.

3.L في التنظـيم وـب عة  L نظـرية الطلـي فرق ـب وهذا اـل ها.  بديSً ـل ست  عة للجـماهير ولـي إن الحـركة طلـي
نظرية النخبة، حيث ان تنظيم الطليعة يعمل مع الجماهير وللجماهير، يتعلم منها ويعلمها. بينما +
قد انه يـعمل ـOصلحتها في الوقت الذي يـعمل ـOصلحة يعـتمد تنـظيم النـخبة ـعلى الـجماهير. قد يعـت
الذين من  استولوا ـعـلى اـلـسلطة  حا+ً، اذا  لن يـكـونوا اـحـسن  الذين  من الـبـشر،  عدد ـمـحدود 

سيطردونهم ان استطاعوا..

ـها ـها.. افراـح ـها وآماـل ـها يتـحـسس آ+ـم ـيش مـع ـماهير ويـع مع الـج ـمل  ـسؤول يـع قائد ـم ـعي     إن الطلـي
من معاـيـشته الدقـيـقة والتـفـصيلية ـلـوقائع الـجـماهير اليوـمـية، ـقـواعد اـسـاسية لـعـمل واتراـحـها.. ـيـستنبط 

الطليعة، فتحول بذلك افكار الجماهير اOبعثرة الى افكار تطــورها نظرة الحركة الثورية.
   

ـعلى خط الـجماهير في الـعمل اـلثوري ـيؤكد اـلحزب اـلشيوعي اـلصيني ـعلى تنـفيذ مجـموعة من    وللتأـكيد
 :التدابير وهي

ينبغي تحسL منهج العمل في الهيئات القيادية على مختلف اOستويات، بحيث يستطيع اOسؤولون.1
دراسة فاء ـب من ا+كـت بد+  ها  ها وآراـئ دراسة تجارـب صال بالجـماهير وـل اكبر لSـت وقت  ريس  ها تـك عـن
اOستندات وعقد ا+جتماعات في حجرة مغلقة، كما ينبغي انقاص حجم الهيئات القيادية وتقليص

عدد موظفيها.
ينـبغي ان تـتقدم الـحياة الديمقراـطية في اـلحزب وا+مة وتتـكامل ـباستمرار، بـحيث ـتتاح للتنظـيمات.2
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الدنيا في الحزب والدولة امكانية وسهولة ا+نتقاد في الوقت اOناسب وبدون خوف.
الوقت.3 في  آثار البيروقراطـية  من  أثر  كل  في الـحزب والـدولة وفـضح  ينبـغي تعـزيز عـمل الرقـابة 

اOناسب، وتطبيق العقوبات بحق كل من يخرق القوانL وانضباط الحزب.
ينبغي ان تستخدم اOنظمات اOحلية وتنظيمات معظم فروع الحزب التجارب اOتعلقة بتجديد اسلوب.4

الحزب، وان تحدد دوريا بطريق النقد والنقد الذاتي ذي الطابع الجماهيري اسلوب العمل الحزبي،
". وان تتحقق بوجه خاص في تطبيق خط الجماهير

فان ولذلك  خط الجـماهير  سليم ـب من الـت جب ان ينطـلق  ورية ـي في الحـركات الـث الذاتي  قد  قد والـن    إن الـن
رها ـعلى الـجماهير. ان عال وا+قوال ـعلى اساس تاثـي قد ا+ـف تم في ا+صل لـن قد الذاتي ـت قد والـن ية الـن عمـل
تقويم العمل اليومي للمناضلL الذين يعملون مع الجماهير وللجماهير يسعى الى تحقيق الخط الصحيح
ية الـنقد تتصدى ـبحزم ـلكل قول أو ـفعل ـيحاول أن ية بL الجماهير وطليعـتها، ولذلك فان عمـل للعSقة الجدـل

يحرف هذه العSقة.

   إن ترسبات التراث بايجابياته وسلبياته في نفسية الجماهير وعدم وجود الحد الفاصل بينهما +ختSف
ثوري أن ظاهرة أو تـصرف، يرتـبط بقـيم متـوارثة يحـتم عـلى اـل كل  نوع او الـدرجة ـل في اـل وجـهات النـظر 
الى حـيث تدريجيا  ها  ستطيع ان ينقـل حتى ـي جانب الجـماهير،  الى  كون  هو أن ـي له  واجب  هم، أن اول  يتـف
الطموح الثوري. وتختلف ترسبات التراث في اOجتمعات اOتخلفة ومفهوم ا+يجابيات والسلبيات فيها، حيث
وعادات يم  من ـق توارث  Oاـ Lفات ـبSالك اخت فان هـن ظرات ا+فراد لSمور،  جانب ا+ختSف ـبL ـن الى  انه 
وتقاليد روحية واجتماعية من مجتمع الى آخر، الى جانب ان هنالك اختSفـاً بL درجة التطور، التي وصل
اليها كل مجتمع. والحركات الثورية في العالم تلتقي على اسس عامة، اولها انها تسعى لطرد ا+ستعمار
قد قد والـن قة من خط الـجماهير. ان دور الـن ية والـحرية لـلشعب، منطـل دالة ا+جتماـع ـبكل اشكاله وتحـقيق الـع
الذاتي في تنقية خط الجماهير يبدأ مع نشوء العSقة بL الجماهير والطليعة الثورية. فهو اOغتسل الذي

نتيجة فعالية( تمر فيه كل الترسبات فينقيها تدريجيا حتى يصل الى الدرجة التي تتخلص فيها الجماهير 
الطليعة ا+كثر نقاء وتخلصا من امراض اOجتمع من كل سلبيات اOاضي.)

   تكون الحركة الثورية في مرحلة انطSقها مرغمة على تقبل انواع كثيرة من ا+مراض ا+جتماعية، ولهذا
ومع ورية  سيرة الـث Oومع اـ من ا+مراض.  نوع  هذا اـل لى  قد ـع لك اOرحـلة ان يـنصب الـن في ـت جوز  فانه + ـي
التي يـجب مراض  ورية، يـبدأ تـصنيف ا+ ية الطSئع الـث الذي تـحدثه فعاـل التغيـير ا+جتـماعي والسيـاسي 
التخلص منها وهكذا. ان فعالية النقد والنقد الذاتي تكمن في انها تنطلق لتؤكد وحدة الجماهير وقياداتها
هذا فان ا+ختSف ـبL ـتصنيف ورية. وـل وحدة الـحركة الـث ما يـحقق  يادة، ـم هذه الـق وحدة ورص  الى جانب 
اOسلكيات بالسلبية او ا+يجابية في الحركة الثورية الواحدة ينتج عن اOرحلة النضالية التي قطعتها هذه
في اOجتمـعات اOتنـوعة، كل حـركة، وطبيـعة ا+ختSف  وصلت اليـها  التي  في اOرحـلة النـضالية  الحـركة 
يؤثر ـعـلى اـOـسلكية الذي  التراث  في نوـعـية وكـمـية  جانب ا+ختSف  الى  التي تعـيـشها  ومرـحـلة الـتـطور 

ا+جتماعية لSفراد.

ية ـتصنف ـبشكل ثابت روتـيني. واـنما هو مـنهج للـعمل والتفـكير، ـيتم ية آـل    والـنقد والـنقد الذاتي ـليس عمـل
في قد  يه الـن يوجه اـل الذي ـيجب ان  كان. ان الـتصرف  Oزمان واـ في اـل مع الـقضايا اOـطروحة  ـبشكل يتSءم 
وقت ما، او مكان ما قد + يتوجب نقده في زمان ومكان آخرين، وهكذا فان مهمة الحركة الثورية في كل
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اضلL +خـطائهم ما يجـعل اكـتشاف اOـن خط الجـماهير، ـم ماء ـل مق ا+نـت ــورها، أن تـع راحل تط من ـم مرحـلة 
واخطاء اخوتهم عملية تلقائية، تنبع من تعميق حس امني مرتبط بمصلحة الجماهير واOحافظة عليها.

 النقد والخط السياسي

   الذين يدرسون التاريخ بكل ما في طياته من النجاح والفشل، تتركز في اذهانهم مجموعة العوامل التي
ادت الى نجاح احد ا+طراف في قضية ما وفشل الطرف ا�خر. وتاريخ الحركات الثورية في العالم مليء
بتجارب النجاح والفشل. واذا كانت اOمارسة وحدها هي اOحك الرئيسي لقدرة كافة العوامل على اثبات
صحتها أو عدمه، فان الفكر السياسي هو اول ما تضعه اOمارسة على اOحك، حيث انه منها وبها يتزود،
اسية ورية، يـعني ـبوضوح وـبساطة النـظرية السـي في الـحركات الـث كر السـياسي  وبه تنـطلق. والـف نه  وهي ـم
الثورية التي هي دليل العمل للحركة. ومهما كانت علمية النظرية وصحتها، فانها تظل حبرا على ورق الى
كانت الـتضحيات ما  وصادقة، ومـه صة  ارسة جـدية ومخـل كانت اOـم ما  واقع. ومـه الى  ارسة  حول باOـم ان تـت
التي ها،  ها نظريـت طور ـب ها وتـت ولد مـن لم تـت ما  رية،  ياب النـظ في ـغ صفرا  ظل  ها ـت فان فعاليـت قدمها،  التي ـت
ية قد تـعطي اـنجازات وية وا+رـتجال والتجريـب يل الـعمل ا+وضح Oـمارسة اـOستقبل، ـحيث ان العـف ـتشكل دـل

وانه اذا كان صحيحا ان ثــورة ما قد تفشل مع انها ترتكز الى"(( مرحلية قد + تصنع النصر الحقيقي.. 
).1 (نظريات متكاملة، فما من احد قام بثــورة ناجحة حتى ا�ن بدون نظرية ثورية))"

   إن أهمية النظرية الثورية الصحيحة والواضحة هي انها تمتلك قاعدة متSمسة مع الواقع وليست مجرد
احSم معلقة في الهواء أو قوانL + جدال في صحتها، ولكنها ليست في متناول يد الذين سيقاتلون بها،

ليست في يد الجماهير.

ها العـلمي اـلصحيح له، ـتحدد وـبصــورة واضحة اـيضا واقع بتحليـل عة من ارض اـل ورية الناـب    والنـظرية الـث
الهدف والطموح وا+سلوب الذي به تنتقل من الواقع الذي تسعى لتغييره الى الواقع الذي تطمح اليه.

ها تـتحول النـظرية التي ـب اساس ـلصحتها. ـحيث ان الـجماهير الـبسيطة  ورية  في النـظرية الـث    واـلوضوح 
يل ـيرشدها من أين و ما دـل غاز او اـلخوض في اـOسيرة الـجدية دوـن امل مع ا+ـل الى واقع، + ـتستطيع التـع
الى أين وـكيف. وما الذي ينـبغي علـيها أن تفـعله في كل ظرف يحـتمل أن يواجـهها، وـكيف ستـتصدى ـلكل

مشكلة ستواجهها.

بان ـها ومعـطـياته. ان الـتـصور  ـتائج تطبيـق مع ـن ـها  من خSل تفاعـل صحتها  ـورية  ـلك النـظـرية الـث    وتمـت
خاطىء. هو تـصور  تاثر بالـزمان واOـكان،  قوالب جـامدة يمـكن تطبيقـها نـسخا دونـما  النظـريات الثـورية 
ها ـتضع الـخطوط ا+ـساسية للمـمارسة، والتي نا نـقصد اـن يل ـعمل، فاـن ها دـل وـعندما أشرنا للنـظرية ـعلى اـن
تتاثر بتغير اOكان والزمان والعوامل التي بتحليلها ا+ولي ولدت النظرية. ان التغير في الواقع مع اOسيرة

الثورية يتطلب ديناميكية خاصة لتطبيق النظرية على الواقع اOحدد ضمن خطها ا+ساسي.

واساليبه واهدافه  قه  حدد منطـل الذي ـي صراع، فمـنه ينطـلق الفـكر  ية اـل في عمـل هو ا+ساس  سان     وا�ـن
لتحقيق ا+هداف. وتلعب اOحاكمة العقلية لSنسان دورها بعد اOمارسة حيث ان الواقع التحليلي الذي كان
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سائدا قبل اOمارسة، سيختلف بصــورة او باخرى بعدها. فاOمارسة تعطي مردودا ايجابيا في التغيير اذا
ستغني سلبية أو ايجابـية، حـيث انـها  اكانت النـتائج العملـية  سواء  باOفهوم الـصحيح للنظـرية،  التزمت 
لى ارسة ـع كن اOـم ها. وـل رية لتحليـل استنباط النـظ التي ـخضع  وامل،  يد لـبعض الـع بالنفي او بالتاـك رية  النـظ
اكانت سواء  الذي يـجب ان يخـضع للنـقد  اساس اOفـهوم الـخاطىء للنظـرية، تـشكل اول مـظاهر الخـطأ 
نتائجه اOنظــورة ايجابية أو سلبية. ويعتمد استنباط النظرية الثورية كليا على خط الجماهير الغفيرة، فهي

اهم العوامل التي يعطي تحليل واقعها تحديدا للمنطلق وا+سلوب وطموحها تحديدا للهدف.

يل، أو واقع الخـاضع للتحـل مد عـلى اختSف اـل واخرى، يعـت L نظـرية  في تحـديد اOنطـلق ـب    إن ا+ختSف 
يل. في التحـل مي  مد ا+سلوب العـل ورية تعـت واقع. فالنظـريات الـث فس اـل يل ـن في تحـل عـلى اختSف اOنهجـية 
في الى اختSف الـظروف  واساليبها يـرجع  واهدافها  في تحـديد منطلقاتـها  واختSف النظـريات الثـورية 
قة ـمستغلة ورية. فاذا كانت الـجماهير ـتعاني من وضع استغSلي ـبواسطة طـب اـلزمان واـOكان ـلكل ـحركة ـث
سمة طبـقـية وـتـكون اـلـثــورة هدفا ـمـحددا، وـيـصبح اـلـصراع ذا  فان الـعـدالة ا+جتماـعـية ـتـكون  داخـلـية، 
طرد هو  ها  ما يهـم فان اول  خارجي،  استعمار  من  عاني  يرة ـت كانت الجـماهير الغـف اما اذا  ية.  ا+جتماـع
ا+ستعمار من ارضها. وـلكي تـحقق هذا اـلهدف فان الـحركة الـثورية ـتجد نـفسها في وضع ـيفرض علـيها
خلق التحالفات مع كافة الطبقات في اOجتمع، والتي لها مصلحة في طرد ا+ستعمار، وان تفاوتت درجة
هذه اOصلحة بL طبقة واخرى. ولكن الحركة الثورية تعزل وبقوة كل الفئات التي ترتبط بالقوى اOستعمرة،
والتي لها مصلحة في استمرار الواقع. وفي هذه الحالة تتداخل الثــورة ا+جتماعية ومرحلة التحرر الوطني
بدرجات متفاوتة في اطار مرحلة الثــورة الوطنية الديمقراطية. اما اذا كانت الجماهير تعاني من استعمار
ها لتـتحول الى ما يغـتصب ارضها ويـطردها مـن ها، فـحسب، واـن استيطاني عدواني + ـيستغلها ويتـحكم فـي
يه وضع مـتشابه تـتسيب ـف في  هذه الـجماهير اـOشردة ـتجد نـفسها  فان  عثر،  واقع ـمشرد، ومـب في  الـعيش 
ارضها قـبل تـشريدها فوق  اصولها الطبقـية  كانت  في مخيـمات اOنـفى وا+نتـظار، وان  الـفوارق الطبقـية 
عدو اOغـتصب. ها من اـل عودة الى ارضها، وتـحرير تراـب اوتة. ان اهم اهداف الـجماهير اـOشردة هي اـل متـف
اهدافه هوم ثوري ـيحدد  اساس مـف قوى ـعلى  افة اـل يع ـك الة، تجـم هذه الـح ورية في  مة الـحركة الـث كون مـه وـت
اOرحلية بتحرير ا+رض، حتى تستطيع الحركة الثورية ان تستقطب كل القوى الوطنية ضمن هذا اOفهوم.

 ( )مع التأكيد على قيادة الحركة الثورية او الحزب الثوري للحركة الوطنية.

ولذلك ها،  جدول أعماـل في  ويات  حدد ا+وـل ها ـت الوطني، باـن حرر  ورية Oرحـلة الـت ية النظـرية الـث بع اهـم    وتـن
واحد، و+ صفوف اـلشعب اـل  Lلى التناـقضات ـب مد ـع الذي يعـت قي  رية اـلصراع الطـب في نـظ غرق  ها + ـت فاـن
في شاركة  عا مبهـما. فـوحدة الجـماهير اOـت عد التحـرير واـق ما ـب درجة تجـعل مرحـلة  صراع ـب هذا اـل تمـيع 
حرر درجة. ان مرحـلة الـت فس اـل صر بـن عد الـن ما ـب في مرحـلة  شارك  ها تـت درجة، + يجعـل فس اـل اOـأساة بـن
من والتي ـتضحي  ــررها،  التي تح سواعد  لك لـل هي ـم رها  عد تحرـي لى ان ا+رض ـب ما ـع ؤكد داـئ الوطني ـت
اجلها. وبذلك فان اOضمون ا+جتماعي الذي تحمله النظرية الثورية في مرحلة التحرر الوطني هو Oصلحة

طبقة الثوار الذين تتحدر غالبيتهم العظمى من الجماهير الشعبية اOسحوقة.

( الذاتي، ان( في عملـية النـقد والنـقد  النظـرية للحـركة الثـورية دورا اسـاسيا     ويلـعب الـخط السيـاسي 
في اOمـارسة اخرى، يجـعل مفـهوم الخـطأ  الى  من نظـرية  سلوب والـهدف واختSفـها  تحـديد اOنطـلق وا+
آخر. فـفي مرحـلة الى  واقع  من  فة  التي تـستحق النـقد مختـل قوال  تالي تـصبح ا+فـعال وا+ فا، وباـل مختـل
التحرر الوطني يكون التركيز في النقد على اخطاء تختلف عن تلك ا+خطاء، التي يركز عليها في مرحلة
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حرر لة الـت من مرـح ما  الة  في ـح ها  التي يُـركز علـي ما ان ا+ـخطاء  ية، ـك ثــورة الثقاـف ية أو اـل ثــورة ا+جتماـع اـل
الوطني، تختلف عن ا+خطاء في حالة اخرى. فا+خطاء التي يركز عليها اثناء مرحلة النضال السياسي،
تختلف عن ا+خطاء بعد ممارسة الكفاح اOسلح، وا+خطاء في مرحلة ا+نتصارات تختلف عن ا+خطاء في
بالخط اسي محكـوما  جال السـي Oفي اـ الذاتي  قد  قد والـن ظل الـن حا+ت ـي وفي كـافة اـل مرحـلة ا+نتكـاسات. 

السياسي العام للحركة.

 النقد والخط التنظيمي

الى ان تتـحول حبرا عـلى ورق  صحتها، فانـها تـظل  كانت علميتـها او     قلـنا أن النظـرية الثـورية مهـما 
نا ان اOـمارسة مـهما كانت جدية ومخـلصة وصادقة، ومـهما كانت التضحيات باOـمارسة الى واقع.. ـكما قـل
ها، التي ها نظريـت ها وتـتطور ـب ولد مـن ها ـتظل صفرا في ـغياب النـظرية وما لم تـت قدمها، فان فعالياـت التي ـت
جردة، مات ـم ظل كـل ورية ـت ارسة الـث ورية، واOـم ستقبل. والنظـرية الـث Oارسة اـ مل ا+وضح Oـم يل الـع شكل دـل ـت
حيث انهما بحاجة الى ا+داة التي تحول النظرية الى ممارسة وتطور النظرية باOمارسة. هذه ا+داة هي
التنـظيم اـلثوري. ان العSقة بL النظرية الـثورية واداـتها لتحـقيق ذاـتها، تـجعل اOسألة التنظيـمية تـكمن في
Lنطلق باـلهدف. وـلهذا فان مـحاولة الـفصل ـبOـقلب النـظرية الـثورية متراـبطة مع ا+سلوب واصلة بحركـتهاا
كن تـحديد ثــورة. وـل هم الواعي لـقضية اـل عن الـف كون  عد ما ـي هو اـب اسية  ية والـقضايا السـي الـقضايا التنظيـم
ظل L النظـرية التنظيمـية، ـي اسية وـب L النظـرية السـي مي، ـب اسي والتنظـي L الخطـL السـي قة ـب Sعة الع طبـي
ـقـضية مـلـحة ـتـفرض اهميـتـها ـبـاستمرار خSل اـOـسيرة الـثـورية، ـحـيث ان حـسـاسية النـظـرية التنظيـمـية
للتناقـضات تـفوق حسـاسية النظـرية السيـاسية. فامكانـية التـعايش بـL ا+تجـاهات اOختلـفة عـلى بـعض
القضايا السياسية تظل واردة في كل اشكال الثــورات وفي كل مراحلها، ولكن الصراعات الداخلية تتفجر
عادة عند طرح اOسائل التنظيمية، التي يحاول كل اتجاه ان يعكس بها مفهومه النظري الى قضايا عملية
فاهيم التنظيمـية باOمـارسة Oكرس اـ التي عـلى اسـاسها تـت عة العSقات،  يومي وبطبـي بالتغيير اـل ها عSقة  ـل
لق خاطئة تتـع ظرات  من ثSث ـن امة  ورية ـع عاني الـحركات الـث اشات. وـت جازات، + بالنـق رية با+ـن ني النـظ فتـغ

 :بالنظرية التنظيمية وعSقتها بالنظرية الثورية، واهمية كل منهما

 :النظرة ا:ولى
   وهي ترى ان اـOسألة السياسية الفـكرية واـمتدادات عSقتها بالنـظريات ا+جتماـعية وا+قتصادية، قضية
واستنباط في التحـلـيل  في التـعـمق  تألو ـجـهدا  ـيـجب ان تولـيـها الـحـركة الـثـورية اهـمـية ـخـاصة، وان + 
النظريات التفصيلية Oعالجة كافة اOظاهر. والى جانب ذلك فانها تؤكد على اهمية العمل التنظيمي، ولكنها
درجة الى  صل  اسية + ـت ية والنظـرية السـي اناس آخـرين، وان العSقة ـبL النظـرية التنظيـم مة  انه مـه ترى 

سائل" من ـم رية اسـاسية  سألة فـك صة + ـم ية خاـل سألة تكتيـك التنظـيم ـم وكاش  قول ـل ما ـي تبر ـك ماس، وتـع الـت
ثــورة وهي بذلك تـتعارض مع ليـنL الذي ـيؤكد عن انه + يـمكن ـفصل اـOسائل السـياسية ميكانيـكيا عن" اـل

مسائل التنظيم. والحركة الثورية التي تسيطر فيها مثل هذه النظرة للعSقة بL النظرية التنظيمية والنظرية
الثورية تصاب بانفصام يحرم النظرية من ان تكون دليل عمل للممارسة، كما يحرم اOمارسة من ان تكون

منبع التطور للنظرية.

11



 :النظرة الثانية
وهو اهـمـية النـظـرية الـثـورية وتكامـلـها دون ان تـعـطي أي ولى،  من الـنـظرة ا+ ترى اـلـجزء ا+ول  وهي     
قات يل الطـب صادية، وتحـل اسية وا+قـت في التحليSت السـي عادة  ظرة  هذه الـن دعاة  غرق  مام للتنظـيم. وـي اهـت
في شأ  رضيات تـن اساس ـف لى  حا+ت ـع ظم اـل في مـع نى  التي تـب اصيل النظـرية،  وضع التـف في  نون  ويمـع
في التفـاصيل عـلى حـساب غراق  هذا ا+ كون  واقع. وـي مع اـل قة تطابقـها  عن حقـي ظر  غض الـن أذهانهم، ـب
بذلك تـشخيص دقـيق للـواقع بتفـاصيله التي + تعـطي أي مجـهود أو تـصور. وينـشأ  النظـرية التنظيمـية، 
الى حـرية درجات اـلـحرارة وا+ـنـتاج دون ان تلـتـفت   Lقة بـ Sحد ـتـوضيح الع الى  التي ـتـصل  النـظـرية، 
توجه تاج. ان هذا ا+غراق في ـتشخيص الداء ـبكل تـفاصيله دون اـل تج وـيستفيد من ا+ـن ا+ـنسان، الذي يـن
الى وصف الدواء، هو الذي يسيطر على هذه النظرة الخاطئة فيجعل دعاتها على هامش التحرك الثوري.

 :النظرة الثالثة
لق بالنظـرية وهو اOتـع ظرة ا+ولى جـزءها ا+خـير  من الـن ترى  جانب،  سابقتها احـادية اـل ظرة ـك وهذه الـن    
التنظيمية، فتعطي للتنظيم اهمية تفوق القضية التي يتشكل التنظيم من اجلها. فيصبح التنظيم باشكاله
ا+نتقائية وطبيعة عSقاته وقواعده هدفا بدل ان يكون وسيلة لتحقيق الهدف. ومثل هذه النظرة تولد عادة ما
عن صلة  ية منـف ية تكتيـك يد تنظيـم ارساء تقاـل اجل  ومن  اجل التنظـيم  من  سمى بتنظـيم النخـبة، التنظـيم،  ـي
في الـقـصور الذي ـيـستخدم ـنـفس ا+ـخـشاب ـلـصب اـلـباطون  هدف سـيـاسي ـمـحدد، فـتـصبح كاـOـقاول 
قرون خط الجـماهير، فـاصحابها يحـت عن  ها منحـرفة  ظرة اـن هذه الـن في  ما  والجـسور واOـجاري. واخـطر 

الجماهير و+ يعطونها أية اهمية، وهو ما يتعارض اصS مع اOفهوم الثوري.

   إن النظرة الثورية السليمة للعSقة بL الخطL السياسي والتنظيمي، ترتكز على مفهوم ارتباطهما معا
من هدف سيـاسي، وان اOـستفيد  هو با+صل  ما تـسعى الحـركة الثـورية لتحقيـقه،  بـخط الجـماهير. ان 
ها تحـقيق اـلهدف ا+ اذا عة + يمكـن ورية. وهذه الطلـي ها الـث هدف، هو اصS الـجماهير وطليعـت تحـقيق هذا اـل
كانت تتمتع بمزايا تفوقها على العدو. واول هذه اOزايا هو تماسكها وترابطها العضوي كقمة صلبة للهرم،
ـحيث ان هذه الـقمة هي ا+كثر تـعرضا لـعوامل التـعرية، واذا كان اـلهدف هو ا+نـتقال بالـجماهير من ـحيث
واقعها الذي ترفضه الى حيث الواقع الذي تطمح اليه، فان طبيعة العSقة بL النظرية التنظيمية والنظرية
امام العـربات قاطرة  كون اـل وسليما عـندما ـت وضعه طبيعـيا  كون  الذي ـي طار  ها بالـق اسية يمـكن تمثيـل السـي
لتجرها وليس خلفها لتدفعها دفعا او منفصلة عنها، لتصل الى اOحطة وحدها. وعلى اساس ما تقدم، فان
ها عة تـحديد نظريـت ورية ـتستند اـساسا الى خـطها السـياسي، والى طبـي ية للـحركة الـث ية التنظيـم عة البـن طبـي
للمرحلة النضالية وـتوضيحها +ولويات الـعمل. فالحركة الثورية تـبني تنظيـمها بشكل يكون ـفيه قادرا ـعلى
استخدام الوسائل اـOتوفرة، لكي يـنقل النـظرية الى ـحيز اOـمارسة بصــورة فاعلة. وكـلما كان ـتطابق البنية
هدف يق اـل كان تحـق ما  ورية، كـل حددة للـحركة الـث Oمع ا+ستراتيجية اـ ما  ية واـلشكل التنظـيمي متSـئ التنظيـم
بالخط ـوما  ـثوري محـك ـيم اـل ـقي للتنـظ ـية الطـب ـية التنظيـم ـيب البـن كان ترـك ذلك ا+ اذا  اقرب. و+ يتـحـقق 

السياسي ومنسجما معه.

ركات في الـح الذاتي  قد  قد والـن ية الـن لى عمـل ما ـع اسي تأثيرـه خط السـي خط الجـماهيري واـل كان لـل    وإذا 
هي التي  وهذه ا داة  عال وا+قوال.  ارسة ا داة با+ـف من خSل مـم يا  يأتي عمـل تاثير  هذا اـل فان  ورية،  الـث

( وتأثرا بـها. ان لـكل( تأثيرا عـلى عملـية النـقد  اكثر  النظـرية التنظيمـية التنظـيم، يـكون خطـها التنظيـمي 
هذا فان اـOجال ية ـمحددة وـل ً ـعلى ـقضية تنظيـم واضحـاً وـمحددا اسية انعـكاسـاً  رية والسـي الـقضايا الجماهـي
الحقـيقي Oـمارسة الـنقد والـنقد الذاتي ـعند ـكافة الـحركات الـثورية، ـيتم ضمن ا+طر التنظيـمية. وـعلى هذا
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ا+ساس، يعتبر النقد والنقد الذاتي قاعدة اساسية من قواعد التنظيم الثوري، +نها تشكل عمليا اOصفاة
التي تعمل على منع تسلل امراض اOجتمع الى جسم التنظيم.

يه، ـتكون في ا+صل قد تبينت واقع الـفاسد الذي تـعيش ـف ير اـل ندما تـتصدى مجـموعة من الـبشر لتغـي    ـع
وتفهمت مSمح الفساد في اOجتع وعلى اساس هذا الفهم تكون قد بلــورت نظريتها للعمل من اجل التغيير.
الواقع الفاسد ناتج عن امراض اOجتمع، والتصدي لتغييره يستلزم اول ما يستلزم ضرورة نقاء اOتصدين
الذي يـسعى واقع الفـاسد،  امراض اـل في ان يمـنع  الذي يفـشل  مراض، +ن التنظـيم  لك ا+ من ـت ير  للتغـي

لتغييره من التغلغل فيه، يصبح وجوده مرضا من امراض الواقع الفاسد.

هو بالـنـسبة للـمـستفيدين ـمـنه   وـيـج الذي ـتـسميه الطSئع الـثـورية ـفـاسدا  ب علـيـنا ا+ نـغـفل، ان اـلـواقع 
( اـOستعمرين والرجعـيL والعمSء واقع ـناصع، واOـناضلون بالـنسبة ـلهم منـحرفون أو مـخربون. ولذا فانهم(

عة والـتشويه وا+شاعات وـبغرس العمSء الدس والوقـي يم، ـب داخل التنـظ سيعملون ـجهدهم ـعلى ـنشر ا+وبئة 
وا+نتهازيL داخل صفوف الثوار. فالحركات الثورية + تخلو من العيوب وا+مراض، ولكنها تعمل باستمرار

على التخلص من الشوائب، بالوسائل اOختلفة، وعلى رأسها النقد والنقد الذاتي.

ثــورة +غراض ـهدامة ولـخدمة ثوري ضد اOـتسللL الى صفوف اـل نا ـيجب ان + نـغفل دور الـعنف اـل    ولكـن
ناء ـمسيرتنا ها اـث الج به ا+ـخطاء التي نرتكـب هؤ+ء لن تـتسم باللطف، الذي تـع نا ـل ثــورة. ان معاملـت اعداء اـل
لن ـنـقابلهم بـغـير الـعـنف ضدنا، وـنـحن  رهاب  والذين يعـمـلون مـعـهم ـيـستخدمون ا+ اعداءنا  الـثـورية. ان 

الثوري، حيث ستظل مصالح الجماهير والثــورة متعارضة مع مصالح اعدائها.

قد لتزمL. وـل Oير اـ ها ـغ لك التي يرتكـب لتزمون بالثــورة، تخـتلف عن ـت Oها اـ نا لSـخطاء التي يرتكـب    إن نظرـت
لة اOـتصاعدة من الـعنف في ـمجال ما الى الـلطف في اـOجال ا�خر عة اOعاـم ونج عن طبـي عبر ماوـتسي ـت

قةٌ" ضطهد طـب واسطتها ـت التي ـب هو ا+داة  ضاء،  شرطة والـق ضم الجـيش واـل الذي ـي دولة  قوله ان جـهاز اـل ـب
هذا طبقةً اخرى. وهو بالنسبة الى الطبقات اOعادية اداة اضطهاد. انه عنف.. وليس بلطف.. لستم لطفاء..

ية. قات الرجـع اصر والطـب اسة الـلطف ازاء الـنشاط الرـجعي للعـن الى سـي ابدا  جأ  لن نـل اما ـنحن  صحيح تـم
قات اصر والطـب يس الـنشاط الرـجعي للعـن شعب، وـحسب، وـل صفوف اـل داخل  اسة الـلطف  مارس سـي حن ـن ـن

).2 (الرجعية من خارج الشعب"

ضية قي لـق هم الحقـي سابقا عـلى الـف اشرنا  ما  مد اسـاسـاً، ـك الذاتي يعـت قد  قد والـن قي للـن هوم الحقـي إن اOـف
فاح استخدام الـعنف... الـك  Lقد الذاتي... وـب قد والـن استخدام الـلطف... الـن  Lناقض، ـقضية الـفصل ـب الـت

الشعبي اOسلح كل في مجاله ومجاله فقط.

 النقد والخط العسكري

   عندما يكون الهدف عظيما فانه يتطلب تضحيات جسيمة. والتناقضات ا+ساسية والرئيسية بL الحركة
الثورية وسلطة الواقع الفاسد، + يمكن حسمها ا+ بالعنف.. بالكفاح اOسلح.
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اشرنا عـند اOمـارسة، عـند النـضال تبرز كـما  ووضوح النظـرية الثـورية والنظـرية التنظيمـية  صحة     إن 
هدف تا+ ـل نه ـليس ـق عدو، ولـك ضد اـل درجات الـنضال  ارقى  هو  فاح اـOسلح  السـياسي والـعسكري. وان الـك
قي الدور الحقـي عة  من طبـي نا تـك ومن ـه اسية.  اهداف سـي يق  وسيلة لتحـق هو  ما  ذاته، واـن حد  في  ـعسكري 

للخط العسكري والنظرية العسكرية في الحركات الثورية.

ثــورة جر اـل التي تـف ورية  يزات الطSئع الـث اهم ـم من  هو  واضح  خط الـعسكري اـلصحيح واـل يار اـل    إن اخـت
ورية ـعلى ـمستوى كانت الـتجارب الـث عل طاـئشة. اذا  بردة ـف اسبL، وـليس  كان اOـن Oزمان واـ في اـل اـOسلحة 
كذلك فانه لـيس  استنباط النظـرية الثـورية والنظـرية التنظيمـية مقـبو+ً،  وفي مـعترك   النـضال السيـاسي 
الى واضح، ـيـقود  خط  في الـتـجارب الـعـسكرية دوـنـما  وذلك +ن اـلـخوض  ـتـستنبط النـظـرية الـعـسكرية، 
من عن اداء اOهـمات، وهـروبا  اضعافا للمعنـويات، وتقاعـسا  مردود، وتـكون النتيـجة  تـضحيات دونـما أي 

ساحة النضال، ويأسا من تحقيق الهدف.

   إن اOمارسات تغني النظريات. ولكن التسلسل في طبيعة اOهمات النضالية اOطروحة على الثــورة، يحتم
درجة ا+همية في ا+ولويات من اOهمات للتصدي لها. و+ يجوز مطلقا القفز على مهمة ما في وقت ما او
في ضرورية  عدم القـيام باOهـمات اـل جوز  انه + ـي ضرورة تنفـيذها. كـما  مع  اسب علمـيا  ما، + يتـن مـكان 

.LئمSOكان اOالزمان وا

هي والتي  ـثــورة،  ـواعد ا+ـسـاسية لـل ـبل ان تـحـقق الـق ـثــورة اـOـسلحة ـق ـورية + تـفـجر اـل    إن الطSئع الـث
واقع الـخصم الـعسكري عة  ية لطبـي رفة الحقيـق استخدام اـلسSح، ان اOـع بل  وبة ـق ضرورية ومطـل ـمستلزمات 
ها عبر ورية، تحقـق تبر مـهمة اـساسية للطSئع الـث وياته، تـع والسـياسي وا+جـتماعي وـنقاط ضعفه وـمحك معـن
عه الذاتي واـOوضوعي مSئـمL للـنضال، ثوري وـيصبح واـق مو التنـظيم اـل عد ان يـن دراسة. وـب ا+ستـقصاء واـل
فان عليه ان يبدأ. واSOئمة تعني ان يصل التنظيم الى درجة من القوة واOعرفة بخطوات اOستقبل والقدرة
تال ووسائل لـق اسلحة  من  به  ستطيع ا+ستفادة  زمه أو ـي ما يـل كل  تدريب عـلى  واستيعابه لـل يذها  عـلى تنـف

العدو.

   إن ا+ستفادة من التجارب الثورية العسكرية السابقة للشعب نفسه أو لشعوب العالم وحركاته التحررية،
ورية حرب ـث كل  فان ـل امة،  ها الـع ورية قوانيـن حرب الـث ما ان لـل ورية. وـك سكرية للحـركة الـث ني النظـرية الـع يـغ

قوانL خاصة، يجب استيعابها من تقدير اOوقف الذاتي لكل حركة ثورية.

مع وصلبا بنـظـرته الـثـورية وبـتـفاعله  كان الـبـناء التنظـيـمي متـمـاسكا..  انه مـهـما  دلت الـتـجارب     وـلـقد 
الجماهير، فانه يظل كالواقف على ساق واحدة، لن يلبث ان يتعب ويتهاوى، ما لم يقف على قدميه، وذلك
بحمله للسSح واستخدامه للعنف الثوري. ان اهمية السSح في يد الجماهير الثورية تكمن في حقيقة، ان
لة ـعلى قادرة ـعلى حـماية خـطها السـياسي ومكـتسباتها الـثورية. وـلعل ابرز ا+مـث الـجماهير اـOسلحة هي اـل
ثوري، هو ما ـحصل في ـتشيلي. +نه ـليس اـOهم ـفقط اـلوصول اهـمية اـلخط الـعسكري من اجل التـكامل اـل
اية ها ـOصلحة الـجماهير. والـجماهير لن ـتستطيع حـم ها وا+ستمرار ـب ما ا+هم هو حمايـت الى اـلسلطة، واـن
مكتسباتها الثورية والدفاع عنها وهي عز+ء، +ن القوى التي تعادي الجماهير وحركتها الثورية + تحاول
ة، Oوسائل الظا اعتى اـل واستخدام  بالبطش وا+رهاب  ما  ناع، واـن قاش وا+ـق بالحوار والـن ما  سيطرة عليـه اـل

التي + يمكن التصدي لها ا+ بالعنف الثوري.
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قوات اـOسلحة ـتظل اداة يـاً، +ن اـل في اـلسلطة عمـل من يتـحكم  باختSف  لف،  ية يخـت هوم الديمقراـط    إن مـف
يد فئة متحكـمة فانـها تـصبح اداة قـمع للجـماهير. وتنـعدم في  هذه ا+داة  كانت  فان  القـمع ا+سـاسية. 
عداء الجـماهير وتتحـقق مع + صبح اداة ـق ها ـت يد الجـماهير، فاـن في  كانت  رية، وان  الديمقراطـية الجماهـي
في نادق  توجيه الـب ضمان الوحـيد ـل قي واـل الدليل الحقـي هو  ورية  ظل مـضمون النظـرية الـث الديمقراطـية. وـي
ا+تجاه السليم. وان غياب النظرية الثورية وتضعضع مفهومها يجعل اختSل التوازن ضمن الحركة الثورية
امرا مدمرا، خصوصا في مرحلة ا+نتصارات أو ا+نتكاسات حيث تبرز النزعات الخاطئة فتحدث الشرخ

داخل الحركة الثورية الواحدة.

    :وأهم النزعات التي يحدثها تخلخل النظرية السياسية والنظرية العسكرية ما يلي

أو: نزعة العسكريتاريا:

التي ـيـصاب ـية  ـيق ا+نـتـصارات الجزـئ ـزعة ـعـند تحـق هذه الـن ـزعة الـعـسكرية اOـحـضة، وتتـجـلى     أو الـن
استعSء والى الـجـماهير ـنـظرة  الى انـفـسهم بنرـجـسية،  بالنظر  بالغرور، فـيـبدأون  الـعـسكريون ـبـعدها 

ويعتبر هؤ+ء الرفاق ان الشؤون العسكرية والشؤون السياسية( واحتقار، والى القيادة السياسية باستهزاء
مات جاز اOـه وسائل +ـن من اـل وسيلة  هي ا+  ما  سكرية  شؤون الـع بأن اـل ارضان. ويرـفضون ا+عتراف  تتـع
 :السياسية، وبعضهم يتمادى الى حد ان يعتبر ان الشؤون العسكرية تقود الشؤون السياسية، بأن يقول
من الطبيعي ان يكون اOرء جيدا سياسيـاً اذا ما كان جيدا عسكريـاً. واذا لم يكن جيدا عسكريـاً يستحيل

).٣ (ان يكون جيداً سياسيا)

   إن نمو القوات الثورية اOسلحة، يجب ان يسير جنبا الى جنب مع تسييسها وتفهيمها دورها الحقيقي
في تنظـيم الجـماهير وتعبئتـها سيـاسيـاً وتنظيمـها وتـسليحها، ليتـشكل مع الـشعب، ومهمتـها  في العـمل 

الجيش الشعبي الثوري القادر على اقامة سلطة الحكم الثوري.

في   وإ سلحة  Oشعبية اـ قوات اـل ها اـل تع ـب التي تتـم يزة،  Oقدها اـ قوات يـف لدى اـل اسي  الوعي السـي ياب  ن ـغ
الحركات الثورية، حيث ان العمل السياسي هو شريان الحياة للقوات اOسلحة.

   إن نزعة تقسيم الحركة الثورية الى جناحL، جناح عسكري وجناح سياسي، هي نزعة خاطئة وعاجزة
ما دام اـلهدف هو تـحرير الـجماهير، وارضها، سواء من ورية. ـف امل للـحركة الـث قة الدور اOتـك هم حقـي عن ـف
استغSل طبقي أو استعمار استيطاني، فان جيش الشعب هو ا+داة الحقيقية، وان الحركة الثورية التي

تقود الجماهير هي رأس حربة الشعب للتصدي للمهمات ا+صعب.

اشداء، واذا    وأعـضاء الحـركة الثـورية يـجب ان يكـونوا طSئع حقيقـية كلـهم سيـاسيون، وكلـهم مـقاتلون 
استلزمت طبـيعة اOـهمات ان ـيقوم أي مـناضل بدور بـعيد عن ساحة اOـعركة الـعسكرية، فانه ـيجب ان ـيظل
في اذهاننا ان الحرب التي تخوضها الحركات الثورية ليست حربا عسكرية محضة، وانما حرب شاملة،
قدون ان سكريL يعـت كان ـبعض الـع حرب عـسكرية. واذا  اسية،  حرب سـي سية،  حرب نـف صادية،  حرب اقـت
تفوقهم نابع من تعرضهم للخطر بصــورة اكثر من اخوانهم الذين يمارسون مهمات سياسية، فلقد اثبتت
الحرب الشاملة الناشبة بL الثــورة الفلسطينية والصهيونية، ان اهم ا+هداف التي توجهت لها الصهيونية
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باOمارسات ا+رهابية هي القيادات السياسية للثــورة الفلسطينية.

جذورها بـغـياب الـفـهم السـيـاسي للـحـركة الـثـورية ـعـند ـبـعض اـلـقادة    إن ـنـزعة الـعـسكريتاريا، ترـتـبط 
العسكريL، الذين ينغرس في عقولهم مفهوم التكوين ا+داري والنفسي للجيش النظامي دون تفهم لطبيعة
اOهمات الحقيقية لجيش الشعب، واختSفها عن مهمات الجيوش النظامية اOحددة بالقتال لصالح السلطة

الحاكمة، أو لصالح نفسها، اذا قــررت ان تقوم بانقSبها لSستيSء على السلطة.

م زعة الـعسكرية اOـحضة امراض اـلشللية والـعشائرية، وا+ستز+م ـعلى ـحساب ا+لتزام   وتـن و في ظل الـن
سود غرور، وـت ية واـل شة وا+ناـن صرفات الطاـئ ية والـت ردية والذاـت ية والـف ية والعلياـئ سود روح ا+تكاـل ثوري، وـت اـل

فيها عقلية ا+رتزاق وا+حتراف العسكريتاري.

استنهاض" ـكون ـمـركزا... وـيـجب  ـزعة الـعـسكرية اOـحـضة، ـيـجب ان ـي في مـحـاربة الـن ـقد     إن دور الـن
اOنظمات الحزبية اOحلية لتوجيه النقد الى اOنظمات الحزبية في الجيش ا+حمر. وكذلك استنهاض هيئات
في ية  لى اOنـظمات الحزـب تأثير ـع ية اـل الى الـجيش ا+ـحمر بـغ قد  توجيه الـن رية ـل اسية الجماهـي سلطة السـي اـل

).4 (الجيش وعلى ضباطه وجنوده"

رفع اـOـستوى السـيـاسي بـL اـOـقاتلL، وتعـمـيق مـعـنى اـلـوحدة التركيز عـلى  جانب الـنـقد ـيـجب  والى     
ها الـنضالية، وتعـميق مـفهوم حرب اـلشعب، وبأن الـحركة الـثورية، كل اOتكاـملة للـحركة الـثورية بـكافة مهماـت
ثاث اـلجذور ارسة. وبذلك ـيصبح اجـت ما باOـم اسيون، ـليس بالكSم ـفقط واـن هم سـي اـعضائها ـعسكريون، وكـل

. ًSالنظرية لنزعة العسكريتاريا امراً سه

ثانيا نزعة الجنرا:ت:

   وهي استمرار مكثف لنزعة العسكريتاريا.. ولكنها تتميز ببروز شخصية عسكرية محددة في كل وحدة
أو منطقة تمارس اخضاع اجهزة العمل السياسي الى ا+جهزة العسكرية، وتحدث شرخا بينها وبL قيادة

" يادة تـتصرف في اـلشؤون خارج ـنطاق الـجيش" الـق ها شعار ورية برفـع  ). وتحتمي القيادات5 ( الـحركة الـث
العسكرية اOتمردة على القيادة السياسية بتكثيف أمراض الو+ءات داخل صفوف القوات، سواء بالروابط
خاطئة، وتعـمل عـلى وية اـل عبئة اOعـن رتزاق والـت ضة، أو با+ستز+م وا+ ضيقة، أو الطائفـية البغـي ا+قليمـية اـل

تشكيل مراكز قوى داخل الحركة الثورية الواحدة.

الى جانـبـها ـبـعض الـقـيادات استطاعت ان تـكـسب  هذه ذروـتـها، اذا     وـتـصل ـخـطــورة ـمـراكز اـلـقوى 
السياسية، فيكون ذلك على حساب وحدة الحركة الثورية.
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الفصل الثاني

مقاييس النقد في الحركات الثورية

الذي عـلى في الحـركات الثـورية،تـشكل اOقـياس  الذاتي     إن معـرفة اOنطلـقات ا+سـاسية للنـقد والنـقد 
اساسه تحاكم اOمارسات وتحدد مسؤولية اOمارس قو+ أو فعS. و+ ينصب النقد على ممارسات ا+عضاء
في الحركات الثورية،فحسب، بل يقفز الى ممارسات اOنظمات واOؤسسات الحركية،حتى يصل الى نقد

الخطوط السياسية والتنظيمية والعسكرية.

لى اسـاسه أو+. استنبطت النظـريات ـع الذي  هج  عة اOـن لى طبـي قد ـع عرض النظـريات للـن مدى ـت وقف     ويـت
في اهج  عدد اOـن جة ـت ورية ان + تـنسى نـفسها نتـي يا. ان ـعلى الـحركة الـث قد ثاـن في الـن هج  عة اOـن وـعلى طبـي
تحليSـتها وتعـقيداتها لتـختار منـهجا دوـنما استفادة حقيـقية من ـتجارب الـحركات الـثورية ا+خرى في هذا
اOضمار. ومهما تكن النتيجة، فان أول قاعدة يجب التمسك بها، هي ان منهج اOعرفة الذي على اساسه
رها باOـمارسة. فS ـيجوز ان تم استنباط النـظرية ـيجب ان ـيكون هو مـنهج محاـكمة صحة النـظرية وتطوـي ـي
نحاسب نظرية مستنبطة ميتافيزيقيا أو ليبراليا أو ذرائعيا باOنهج الجدلي. كما + يجوز محاكمة النظرية

الجدلية باOنهج الشكلي.

في اOجـتـمع عن مـمـارستهما  جذريا  في اOجـتـمع اـلـثوري تخـتـلف  الذاتي     إن مـمـارسة الـنـقد والـنـقد 
الرأسمالي ا+ستغSلي ا+ستعماري. وذلك +ختSف منطلقات واهداف النقد والنقد الذاتي بينهما جذريا.

لق هي منـط ارسة  مل اOـم يل ـع ورية دـل رية الـث دامت النـظ وما  ها،  ارسة ونتائـج طا باOـم قد مرتـب وما دام الـن    
النقد، فان قواعد اOحاسبة تكون قد اكتملت، اذا ما توفرت اOعرفة الحقيقية بعناصرها. واOعرفة الحقيقية
للنظرية تحتاج منا وقفة واعية، حيث اننا + نتطلب مجرد معرفة بالنظرية، وانما معرفة حقيقية. وهنا نجد

" جا+ت: كل ـم في  ما  رفة ـك في نظـرية اOـع  Lقول ليـن ورية. ـي جارب الحـركات الـث امام ـت لوجه  سنا وجـها  انـف
. ان ابسط تعريف للمعرفة هو انها انعكاس للواقع. ولكن هذا" العلم ا+خرى. يجب ان نفكر تفكيرا جدليا

اعل ومن خSل التـف جوهر ا+شياء،  الى  عل  ها الـف فذ فـي قدة يـن ية مـع ية جدـل انه عمـل سيطا،  ا+نـعكاس ـليس ـب
لة من الSمـعرفة قة عبر مرـحلة الـتطور الكاـم ها، تـتشكل اOـعرفة الكاـمنة الدقـي الدائم وـنشوء التناـقضات وحـل

الى ارقى درجات اOعرفة، حيث تتوافق قوانL التفكير مع قوانL الطبيعة.

اساس لى  ارسات ـع قد اOـم ستطيع ـن وحتى ـن مي،  اساس عـل لى  لة وـع نا للنظـرية كاـم كون معرفـت وحتى ـت    
لكي نعرف الشيء" النظرية بنفس ا+سلوب. فانه يجب التأكيد على اOتطلبات ا+ساسية للمعرفة الحقيقية. 

اطة ابدا اـح هذا  لن نـحيط ـب نا  ودراستها. واـن وسائط  يع اـلصSت واـل جوانبه وجـم يع  فS ـيجب ا+حـاطة بجـم
لب جدلي يتـط ثم ان اOـنطق اـل وهذا أو+.  ومن التجـمد،  من ا+خـطاء  نا  شمول يحمـي يد ان متـطلب اـل امة. ـب ـت

( كما يقول هيجل احيانـاً في تغيره، وهذا ثانيا. ان التطبيق( اخذ الشيء في تطــوره وفي حركته الذاتية 
قة، ياس للحقـي شيء كمـق في التحـديد الكـامل لـل بأجمعه  يدخل  جب ان  سانية، ـي الذي مـارسته ا+ـن العمـلي 
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وكمحدد عملي لصلة الشيء، بما هو +زم لSنسان وهذا ثالثا. ثم ان اOنطق الجدلي يتصف على انه ليس
).4 (هناك حقيقة مجردة فالحقيقة دائما حسية، وهذا رابعا"

   إن اOعرفة بفكر محدد أو نظرية معينة، + يعني ا+يمان بها. أي + يعني ان تصبح ا+فكار التي نتعرف
عليها جزءا من افكارنا التي نؤمن بها، والتي تترسخ في اذهاننا الى درجة القناعات. و+ تتحول ا+فكار
رفة نا ـبL اOـع في عقوـل اعل  ية التـف واحدة. ان عمـل عة  نا دـف في اذهاـن راسخة  اعات  الى قـن ها  نؤمن ـب التي 
وتحولها الى افكار وقناعات، تتم عبر نشوء سلسلة من التناقضات بL اOصالح الذاتية وما تتطلبه القناعات

من التضحية.

Lـناعت ـلى ـق ـمد ـع ـسكرية، تعـت ـية والـع ـاسية والتنظيـم ـرية والسـي ـورية بخطوطــها الجماهـي    والحــركات الـث
راسختL لدى اعضائها. ا ولى هي ا يمان بحتمية النصر. والثانية هي ا+ستعداد للتضحية.

عن تفـهم اعات يمـارسها ا+عـضاء  الى قـن واسلوبها  واهدافها  ها  ورية بمنطلقاـت حول النظـريات الـث    إن ـت
قد. فالـخطأ اـOسلكي هو مـمارسة الـعضو نه ينـطلق مـقياس الـن ووعي، هو الذي ـيرسم اـلخط ا ول الذي ـم
اOتناقضة مع قناعاته التي تحددها النظرية. وبما ان معرفة النظرية ليست حكرا على العضو. فان الخطأ
من ا+عـضاء ا�خـرين نـقده لذاته لتـصرفه عـكس قنـاعاته، أو يتطـلب  من العـضو نـقدا  اOـسلكي يتطـلب 

( ، عكس النظرية الثورية التي يؤمنون بها. وتبرز في الحركات( التي هي قناعاته لتصرفه عكس قناعاتهم 
 :الثورية نماذج من اOسلكيات يمكن تصنيفها على الشكل التالي

 : أو: اNسلكية التخريبية

   وهي اOسلكية التي تؤدي نتائجها الى تقويض الحركة الثورية وتحطيمها سياسيـاً وتنظيميا وعسكريـاً،
هذه اـOـسلكية ـتـكون مـحـصلة وفي  داخل الـحـركة الـثـورية.  اكانت اOـمـارسة موـجـهة للـجـماهير، أو  سواء 

اOمارسات للعضو اOخرب، رغم محاو+ت تغليفها، تصب في اتجاه تدمير الحركة الثورية.

اسلوب معاـلـجة واما ان ـتـكون ـغـير مـقـصودة. ويخـتـلف  اما ان ـتـكون مـقـصودة،     واـOـسلكية التخريـبـية 
في رغم امكانـية تـطابق نتائجهـما. وتـكون اOـسلكية التخريبـية مقـصودة، عـندما يـكون العـضو   ،Lحالت اـل
الحركة الثورية مدسوسا من جهة معادية للحركة، سواء بدوافع وقناعات معنوية أو مادية. أو عندما تتولد
أولى نـحو قوي، أو تجـمع كخـطوة  لدى العـضو طمـوحات ذاتـية غـير مـشروعة، فيعـمل عـلى خـلق مـركز 

ا+نشقاق.

   أما اOسلكية التخريبية غير اOقصودة، فهي التي قد يمارسها ا+عضاء في اOستويات ا+دنى، وذلك عن
جهل، أو تطرف، أو استسSم لنزعة التصرفات الطائشة.

له ما ـتكن ردود فـع كون ـحازما وـحاسما مـه ية، ـيجب ان ـي ورية من اـOسلكية التخريـب    إن ـموقف الـحركة الـث
هذا فان زعة وا+ـتجاه. وـل تم ا+ من ذوي ـنفس الـن ها، + ـي كبيرة وحمايـت ية. +ن التـغاضي عن ا+ـخطاء اـل ا�ـن
على الحركة الثورية ان تضرب بيد من حديد على كل اOندسL في صفوفها وان تصفيهم بدون رحمة. ان
النقد والنقد الذاتي + يجد له مجا+ للتأثير في اعداء الجماهير واعداء الحركة الثورية. اما ا+عضاء الذين
حازم دون هزات قـاسية دون تحطـيم. وعـقاب  الى  فانهم بحـاجة  عن جـهل أو تـطرف،  يـسلكون تخريبـيا 

انتقام، وتثقيف دائم وفرص جديدة للعمل +نقاذ ذاتهم وكسبهم الى جانب الثــورة من جديد.
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لدى يق  حس أـمني دـق كوين  الى ـت تاج  ها، يـح ية خصـوصا اOـقصودة مـن    إن اكـتشاف اـOسلكيات التخريـب
اعضاء التنظيم في الحركة الثورية. وان تعميق مفهوم النقد والنقد الذاتي يخلق في ا+عضاء هذا الحس
ية الى محـصلة ترـب ها  شير بمجموـع والتي ـت ما،  ية لـتصرفات ـعضو  قادات اOتتاـل سجيل ا+نـت قه. وان ـت ويعـم
ادية. اطاته بالجـهات اOـع في ارتـب يد أو ـن ية لتأـك بة الخـف ذلك الـعضو ـتحت اOراـق وضع  ضرورة  من اـل تجـعل 
أية الحـركة في حـم الذاتي  قد  قد والـن هوم الـن ثوري، دور مـف قد وا+من اـل عن الـن في ـفصل +حق  وضح  وسـن

الثورية وتحقيق امنها.

 :ثانيا اNسلكية ا:نتهازية
 

   ـتعبر اـOسلكية ا+نتـهازية في الـحركات الـثورية عن نـفسها بـمظاهر عدة. ولكـنها تنطلق من انـفصام في
( ا+يمان بحتمية النصر وا+ستعداد للتضحية لدى العضو.(  Lا+ساسيت Lالقناعت

من    يه  سيعود عـل ما  ية الـنصر اOرـحلي ـخاصة، وـب مان بحتـم عن اـي ورية  بط بالـحركة الـث هازي يرـت ان ا+نـت
فائدة ومنفعة شخصية نتيجة تحقيق النصر. ولكنه في الجانب ا�خر غير مستعد +ن يدفع أي ثمن فعلي
أو تضحية حقيقة، حيث انها تتعارض مع تكوينه النفسي اOغرق في الذاتية وا+نانية. ان الدوافع للمسلكية
تبر قديم ـتضحيات تذكر، وهي ما يـع واقع اـOسؤولية دون ـت Oعات ـ ادية، أو تطـل دوافع ـم كون  ازية اما ـت ا+نتـه

في الحركات الثورية طموحات غير مشروعة.

سؤولية Oواقع اـ الى ـم من ا+عـضاء  ازية  وصول النوعـية ا+نتـه هو  ورية،  عانيه الحـركة الـث ما ـت    إن أخـطر 
صاحبة القرار، حيث تظهر ميولها النفسية لSكتفاء بالنصر الشكلي على حساب الهدف اOبدئي، وهو ما
ها. ما تظـن لة ـك ية العاـج عة الذاـت ية، التي ـتساوم ـعلى اـلهدف ا�جل في سبيل اOنـف ازية اليميـن ـيعرف با+نتـه
ية عة الذاـت زايد ـعلى اـلهدف الـعاجل في سبيل اOنـف ازية ـيسارية ـت زعات انتـه ورية ـن وتـظهر في الـحركات الـث
ا�جلة. وهذه النزعة ا+نتهازية تجد مكانها الحقيقي في صفوف الحركة الثورية على كافة اOستويات دون

القيادة اOركزية.

   وفيمايلي بعض مظاهر اOسلكية ا+نتهازية، كما تظهر في اOجا+ت السياسية والتنظيمية والعسكرية.

 :مظاهر اNسلكية ا:نتهازية في اNجال السياسي

   تتخذ ا+نتهازية السياسية مظاهر مختلفة، تلتقي جميعها بالخروج عن الخط السياسي للحركة الثورية.
ولقد اشرنا في معرض الحديث عن النظرية الثورية واختSفها باختSف اOنطلق والهدف وا+سلوب. ولكن
رها اكثر من غـي اسية  ازية السـي عاني من ا+نتـه لة الـتحرر الوطني، ـت ورية، خصـوصا في مرـح الـحركات الـث
خط سيـاسي يـجـمع معـظم الوطني تعـتـمد اـسـاسا عـلى  خرى. ـحـيث ان ـحـركة الـتـحرر  في اـOـراحل ا+
ثــورة، دوـنما ـتعرض للتناـقضات الطبـقية ـبصــورة ـحاسمة. ها ـمصلحة في اـل الطـبقات في اOجـتمع، والتي ـل

 :ولهذا فان أوضح مظاهر اOسلكية ا+نتهازية في حركة التحرر الوطني يمكن تلخيصها بما يلي

ورية، هو.1 هازيL في الـحركة الـث يز ا+نـت هروب من الـعمل، ـحيث ان أوضح ما يـم ية واـل زايدة اللفـظ Oاـ
اكثر وهم  ية.  ضالية العمـل ارسة الـن جو اOـم عن  يدا  في اOحـافل واOهرجـانات، بـع قة  اصواتهم اOتأـل
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سارية اOتطـرفة. شعارات الـي راقة وطرحـها، خصـوصا اـل شعارات الـب كار اـل في ابـت هارة  ضاء ـم ا+ـع
من ا+ـلـفاظ الـثـورية وا+نـتـقادات وـيـحاول ا+نـتـهازيون تغـطـية ـعـيوبهم وتـقـصيرهم العـمـلي بـقـناع 
رامج وقدموا الـب صحوا  قد ـن هم  مان الغSظ، مـؤكدين اـن رهم، ويقـسمون ا ـي الجـارحة Oمـارسات غـي
في الـحركات  Lهازي من ا+نـت نوع  وهذا اـل واستكبر.  أبى  رهم  كن غـي اسة. وـل والـخطط لتSفي ا+نتـك
قادر ـعـلى ا+ـنـجاز اـلـثوري انه ـغـير  في ـمـوقع عـمـلي ـمـحدد، ـحـيث  الـثـورية + ـيـستطيع الـثـبات 
هو قادر ان ـيصبح  قدرة  ستطيع ـب مل الكSمي، ـحيث ـي مات الـع الى مـه هرب  تراه ـي ولذا  قي،  الحقـي

الصانع الحقيقي لSنتصارات الثورية كلها.
طوير.2 كل محـاولة للـت واهدافها ومحـاربة  ورية  بادئ الحـركة الـث Oضباط ـ شديد وا+ـن بالو+ء اـل ظاهر  الـت

في تملقـهم للقـيادات بطريـقة مبتـذلة  Lبذلك لقادتـها ومؤسـسيها، ممعنـ  Lوالتجـديد فيـها. متقربـ
ـهم ولذلك ـف صاغية،  اذنا  ـطــورة  ـية اOـت ـيادات الواـع من الـق ـجدون  وهم + ـي وـمـجامSت رخـيـصة. 

.LسؤولOيتجنبونها ويبحثون عن ذوي الجمود العقائدي من ا
تذبذب اOواقف وتغييرها حسب ما تمليه عليهم مصالحهم الشخصية. فهم يعيشون داخل الحركة.3

( مواقفهم( فان  هذا  . وـل ريد ما ـي كل ـحسب  اريد وـل ما  كل ـحسب  من  بدئهم اـلخاص ضمن ـم ورية  الـث
السياسية داخل الحركة الثورية وخارجها تتصف بالتذبذب والتقلب وعدم الثبات.

ير ـمستعدين لدفع ما ـيستحقه.4 هم ـغ بة ـتصادفهم في الـعمل. ـحيث اـن الـتخاذل وا+سـتسSم  ول عـق
ـتجاوز اـOصاعب من ـتضحيات. وهم يقتـنعون بأي مـكسب جزئي ويـعتبرونه اـنجازا. وهم + يـحبون
خداعا كانت  اعدائهم، وان  من  بادرة ـلطف  ند أول  سلم وا+سـتسSم ـع حون لـل ثوري ويجـن نف اـل الـع
بديل جزء  استراتيجية. واـل ندهم  يك ـع ولذلك فالتكـت يزون بـقصر الـنفس الـنضالية،  وهم يتـم راوغة.  وـم

عن الكل. وكفى ا¤ اOؤمنL شر القتال.
ــلي.5 ــحالف اOرـح ــهوم الـت صدقاء ومـف ــسكر ا+ عداء ومـع ــسكر ا+ ــواضح Oـع ــديد اـل ــيع التـح تمـي

وا+ستراتيجي، اـOشروط وـغير اـOشروط، ومـحاولة طرح ـكافة اـلقوى ـعلى قدم اـOساواة، دون ا+خذ
عة ا+رتبـاطات في اOـسيرة، ودون اعتـبار لطبـي وطول النـفس  ثوري  لتزام اـل مدى ا+ بعـL ا+عتـبار 
مع  Sاص عارض  ما يـت وهو  واحدة،  ضالية  قة ـن في بوـت يع  ووضع الجـم فة،  ادية لSطراف الحلـي اOـع

مفهوم النظرية الثورية Oرحلة التحرر الوطني.

 :مظاهر اNسلكية ا:نتهازية في اNجال التنظيمي

   إن  خطر وجود ا+عضاء ا+نتهازيL ضمن ا+طر التنظيمية، ينبع من ان وجودهم يحرم الحركة الثورية
من ا+عضاء التطهريL اOثاليL الذين يتذبذب ايمانهم بالنصر نتيجة ما يرونه من ممارسات داخل الحركة
الثورية وخارجها. وا+نتهازيون يطردون بممارساتهم الخاطئة التطهريL، الذين يمكن تحويلهم باOمارسات
 :واOهمات الى مناضلL ثوريL حقيقيL. وتأخذ اOمارسات ا+نتهازية في اOجال التنظيمي اOظاهر التالية

ـقط..1 ـهم واOراـئـL ـف ـريب اOتملـقـL مـن دنى وتـق ـية ا+ ـراتب التنظيـم Oفي اـ ـلى ا+ـعـضاء  ـسلط ـع الـت
ضعاف ـشبهونهم، أو  الذين ـي ـقط  ـربون ـف ـيادات يـق ـقة للـق ـارساتهم اOتمـل ـهازيون بحــكم مـم وا+نـت

الشخصية ممن يتقبلون تسلطهم وممارساتهم الفوقية والعليائية.
واعد.2 من الـق هم  يوجه الـي قاد  سلكية ومحـاربة أي انـت Oكانت اخـطاؤهم اـ سؤولL مهـما  Oقد اـ تجـنب ـن

الحركية. وهم يطربون Oن يبرر لهم اخطاءهم، أو يلقي تبعاتها على غيرهم. وينتقمون ممن تسول
له نفسه مواجهتهم بصراحة وشجاعة.

اما ان.3 وهو ـمـبدأ اOرـكـزية الديمقراـطـية. فا+نـتـهازيون  ـتـشويه اـOـبدأ ا+ـسـاسي للـحـركة الـثـورية، 
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قة ـلكل اصول التنـظيم اذا وصلوا الى ـمراتب تؤهلهم ورية الخاـن يـكرسوا اOرـكزية التـعسفية الدكتاـت
لذلك، أو يدعون الى الديمقراطية الفوضوية الليبرالية، التي تسيّب التنظيم وتحوله الى تجمع كمي

يسير كل عضو فيه على هواه ومزاجه.
عض،.4 الى ـب شد ا+عـضاء بعـضهم  التي ـت ورية،  روابط والعSقات الـث تجـاهل ا+صول التنظيمـية واـل

 .والعمل على تكريس روابط وعSقات نفعية أو شخصية أو قبلية أو اقليمية فبدل اOنظمات القاعدية
ـزلم ـيع اـل ـلى تجـم ـلون ـع ـشتركة، ويعـم Oـية اـ ـصالح النفـع Oـشِلل ذات اـ ـمو اـل ـهازيون ـن ـكرس ا+نـت ـي

واOحاسيب واOرتزقة.
ا+ستعراضية وحب الظهور وتسلق اOناسبات، التي يستطيعون بها ابراز شخصياتهم دونما جهد.5

أو تضحية. وذلك تمهيدا لتبوئهم مواقع تنظيمية اعلى ومسؤوليات اهم.
والتركيز ـعـلى اـلـشكلية التنظيـمـية دون الـنـضالية،.6 وامر اـلـشفوية والخـطـية  اصدار ا  في  التـفـ� 

كا+هتمام با+جتماعات والهياكل اOرسومة وجداول ا+عمال، دون اOتابعة على ارض الواقع، ضمن
ا+طر أو معايشة الجماهير ومعرفة مدى ترابطها مع الحركة الثورية والتحامها بها.

التـعصب التنظـيمي ا+ـعمى على حساب الوحدة الوطـنية لـكافة اـلقوى الـثورية ا+خرى في الساحة.7
النضالية. ان مهمة الحركة الثورية ذات الخط السياسي ا+كثر ارتباطا بالجماهير وطموحها، هي
قيادة الساحة النضالية بكل ما فيها من قوى ثورية، وعليها تجميع هذه القوى وافساح اOجال لها

لتناضل دونما تعصب تنظيمي.

 :مظاهر اNسلكية ا:نتهازية في اNجال العسكري

قد ونون  قرروا ان يـخوضوها، يـك ما  وهم اذا  هازيون.  ها ا+نـت التي يتجنـب نار  هو اـل    إن اـOجال الـعسكري 
ية. اهداف الحـركة الوطـن كل  قوا  قد حـق وكانهم  ذلك  عد  ها ـب وسSمـاً، ويخـرجون مـن بردا  كون  ضمنوا ان ـت
في معـركة حم البطـولة  Sوكانهم خـاضوا م تدريب،  في معـسكر  اسبوع يقـضونه  عن  فتراهم يتـحدثون 
الى حرب العـصابات  من  في الحـركات الثـورية، ونـموه وتـحو+ته  الكـرامة. ولـكن تـطور العـمل العـسكري 
هازيL عـلى ان ساعد ـبعض ا+عـضاء ا+نـت ية، ـي شبه النظاـم قوات  شكيل اـل الى مرحـلة ـت حرب اOتحـركة،  اـل

 :يجدوا لهم مكانا داخل صفوف القوات. وتكون لهؤ+ء ا+عضاء اOسلكيات ا+نتهازية ذات اOظاهر التالية

ـطر..1 وجود الـخ عدم  ضمان  ـند  ـها ـع ـواجد فـي ـرجة والـت وقات الـح في ا  ـطرة  ـواقع الـخ Oـنب اـ تـج
توا امام ناء بالطبع + ـيستطيعون ان يثـب ما ـتضحية هم جـب وا+نـتهازيون الذين يحـلمون بالـنصر دوـن
التي عن قـصص بـطو+تهم الوهمـية،  اذهانهم  من اOعـركة تتفـتق  شدائد القـتال. وعـندما يهـربون 

يغطون بها عجزهم وضعفهم ويظلون يرددونها حتى يصدقوا انفسهم.
سبيل تحقـيق.2 في  الدم والـعرق  الذين يـضحون ويـبذلون   LنـاضلOسرقة انتـصارات ا في  التفـ� 

يام بأي ـعمل دـنيء في سبيل ابتزاز ا+نـتصارات من العـناصر ــورعون عن الـق ا+هداف. وهم + يت
التي يقودونها.

شلل وا+ز+م.3 يع اـل لى تجـم ما ـع لون داـئ سكريL يعـم هازيL الـع فان ا+نـت مي،  جال التنظـي Oفي اـ ما  ـك
حولهم، ويشترون ذوي النفوس اOريضة ليجعلوهم أبواقا لهم، يمجدونهم وينشرون قصص بطو+تهم

اOوهومة.
تكريس نزعة العسكريتاريا ونزعة الجنرا+ت..4
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 :ثالثا اNسلكية التطهرية
 

   يتميز ا+عضاء التطهريون في الحركات الثورية بأن مدى استعدادهم للتضحية يكون بقدر ما يرونه من
امكانية للنصر. وهم يتحولون الى ثوار حقيقيL، عندما يصلون بقناعة راسخة الى ا+يمان بحتمية النصر.
يل ا+حداث. ـفهم يرون ا+مور من جانب وا+ـعضاء التطـهريون يـعجزون عن استخدام اOـنهج العـلمي لتحـل
درجة الى  الى ا+يـجاب، ولكنـها + تـصل  من الحـياد  مواقفهم  شديدة، وتتنـقل  واحد. ويـتأثرون بـسرعة 
هذه يز  لدى ـبعض ا+عـضاء. وتتـم سية  زعات الروماـن من الـن بع  رية تـن سلكية التطـه Oسلبية. واـ ازية واـل ا+نتـه

 :اOسلكية بالظواهر التالية
ا+بتهاج الشديد +قل انتصار أو انجاز والتشاؤم +قل عقبة أو صعوبة..1
الوقوف عند ا+خطاء واOمارسات ا+نتهازية وعدم القدرة على تجاوزها، بالعمل اOستمر وبالنضال.2

Lـهازي مع ا+نـتـهازيL. و+ن ا+نـت ـقا  فان التطهرـيـL + ـيـستطيعون الـتـعأيش مطـل ولذلك  ضدها. 
صفوف من   Lوطرد التطهرـي ارساتهم  لى الـتشبث بمـم اقدر ـع فانهم  ية،  حو ـمصالح ذاـت قون ـن ينطـل

الحركة الثورية.
مام باـلصغائر دون تـفهم.3 ية التاـفهة، وا+هـت اسية والتنظيـم ـتضخيم ا+ـخطاء الـبسيطة واـOشاكل السـي

لطبيعة اOشكSت ا+ستراتيجية ا+ساسية، التي يجب ان ينصب عليها الجهد.
قد ـيصل.4 هو  ها الـعضو. ـف مر ـب التي ـي سية  الة النـف فق والـح ذبة تـت ا+ستعداد للـتضحية ـبصــورة متذـب

مان درجة ا+ـي الى  وقد ـيصل  عن الـنضال.  عاجزا  غدو  صر، فـي يق الـن ية تحـق من امكاـن يأس  الى اـل
اOطلق بحتمية النصر، فيضع روحه على راحته.

أية رؤية.5 ما  سلبية، دوـن قد لـلظواهر اـل جة والتـف� في الـن ارسات اOنـت لة اOـم اـلحرد وكثرة اـلشكوى وـق
موضوعية لSيجابيات والسلبيات وتقييمها ونقدها ضمن ضوابط النقد.

 : رابعـاً اNسلكية الثورية

   إلى جانب النظرية الثورية الصحيحة، فان الكوادر الثورية تشكل رأس اOال الحقيقي للحركة الثورية،
حيث ان الكوادر هي اداة ا+بداع والتغيير والتطوير.

تأثير الفعـلي عـلى مـسيرة الحـركة من حـيز اـل ية وا+نتهـازية + تلجمـها وتخرجـها  سلكيات التخريـب    إن اـل
الـثـورية، ا+ اـOـسلكية الـثـورية. ـكـما وان اـOـسلكية التطـهـرية تـتـحول بـفـضل اOـمـارسات الـثـورية واOـهـمات

النضالية الى مسلكية ثورية، تطرد ا+نتهازيL بدل ان تظل تطهرية يطردها ا+نتهازيون.

   إن دور النقد والنقد الذاتي الفاعل يعتمد على ممارستهما من قبل ا+عضاء الثوريL، الذين + يجدون
اعترفوا بأـخـطائهم ـبـشجاعة. ان اهـمـية اOـقـياس ا+ـيـجابي هم  ثوريتهم، اذا  من  غـضـاضة أو انتـقـاصا 
للمسلكية الثورية، هي انه يضع دليS للممارسات الصحيحة، فيصبح الخروج عن هذا اOقياس وقوعا في
اOسلكيات الخاطئة، التي يتوجب نقدها. ان للمسلكية الثورية مظاهر + تعد و+ تحصى. ان كل فعل ثوري

أيجابي يشكل مظهرا صادقا للمسلكية الثورية.

ـجا+ت Oفي اـ ـورية  ـسلكيات الـث Oـرفة اـ وضوح ومـع ـلى  ـورية ـع في الـحـركات الـث ـقد  ـياس الـن ـمد مـق    يعـت
كوادر يادات واـل سلكيات الخـاصة بالـق Oبات اـ اسية والتنظيمـية والعـسكرية. كـما ان متطـل رية والسـي الجماهـي
ما ها داـئ التي يتحـكم فـي ورية،  سلكية الـث Oواعد اـ تام بـق سك اـل لى التـم اكثر حـرصا ـع ها  سؤولة، تجـعل مـن Oاـ

22



الترسخ العميق اOطلق للقناعتL ا+ساسيتL، وهما ا+يمان بحتمية النصر، مهما حلكت الظروف وتكدست
الصعاب، وا+ستعداد الدائم واOطلق للتضحية مهما غلت.

الذي هو  خط الجـماهير  فة.. ـف جا+ت اOختـل Oفي اـ ورية  سلكية الـث Oواعد اـ في ـق قد  قات الـن    وتتحـكم منطـل
في اـOـجال الـجـماهيري، وـهـكذا بالـنـسبة للـخـطوط السـيـاسية والتنظيـمـية يـحـكم ـقـواعد اـOـسلكية الـثـورية 
الذي عـلى اسـاسه تـحاكم في اOـجا+ت اOختلـفة تـشكل اOقـياس،  والعـسكرية. وقـواعد اOـسلكية الثـورية 
في اـOـجا+ت موجز لـقـواعد اـOـسلكية الـثـورية  استعراض  مـمـارسات ا+ـعـضاء وتـقـيّم وتنـتـقد. وفـيـما ـيـلي 

اOختلفة.
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الفصل الثالث

قواعد اNسلكية الثورية في اNجال الجماهيري

كل اـلشعب.. بل ـل قة ـمحددة..  الى فئة أو طـب هة  سلوك ا+ـنساني موـج واعد لـل وصايا الـعشر كـق كن اـل لم ـت    
أوامر الـخالق.. ويمـكن الـقول ان نـقاط ا+هتـمام هذه الـوصايا عـصيانا وتـمردا عـلى  عن  وكان الـخروج 

ية O  ( 21)اوتسي تونغ، وقواعد السلوك الـ1 (الثماـن  ) لهوشي منه، تحمل ذات طابع الوصايا، وان كانت2 
موجهة في ا+صل الى اOناضلL حتى تحكم هذه القواعد تصرفاتهم مع الجماهير وعSقتهم بها.

Lل الثــورتSقات ا+جتماعية قد تكرس من خSإن طموح ماو في ان تصبح هذه القواعد دليل عمل للع   
لة في مرـح ثوري  سلوك اـل واعد اـل حــررت اـلصL. ان ـق عد ان ـت شأوهما ـب تا  لتL بلـغ ية اـل ية، والثقاـف ا+جتماـع

التحرر الوطني وليست قواعد لسلوك الجماهير.. وانما لسلوك الطليعة تجاه الجماهير..

ضية التحـرير، حـيث ان تجـاهل الجـماهير في ـق جديتها  مدى  ورية للجـماهير  ظرة الحـركة الـث شكل ـن    وـت
وعدم اعطائها الدور وا+همية التي تشكلها في اOسيرة الثورية، يجعل من الحركة الثورية تجمعا نوعيا +
يمكنه قيادة الجماهير لعدم ايمانه بقدرة الجماهير. وتكون تصرفاته معزولة وغير مقبولة من الشعب. ولكي

نعطي مثا+ للنظرة الجدية للجماهير نــورد نصا من مقدمة النظام الداخلي لحركتنا.

هي ـقـضية وهو ان ـقـضيتنا  من ـمـوقف ـمـبدئي،  التي نـخـوضها تنـطـلق     إن اـلـثــورة اـلـشعبية اـOـسلحة 
ارسة الـنضال لى مـم قادر ـع هذه الجـماهير. وان اـلشعب  عن  يزة منـفصلة  الجـماهير ولـيست ـقضية فئة مـم
ثوري. يم اـل حامي اOـخلص للتنـظ ثــورة واـل قي لـل قائد الحقـي وهو اـل وية،  مة ـق صادق وعزـي وحس  ية  فاءة عاـل بـك
ناء الهـرمي لSجـهزة عن طـريق الـب L الحـركة والجـماهير،  حام ـب ظام محقـقا +شد ا+لـت هذا الـن جاء  قد  وـل

الثورية بحيث تكون هذه الجماهير هي القاعدة العريضة له.

لى ارها ـع في الـحركة باعتـب اعدة اOنـظمة  يبرز دور الـق ثــورة  في اـل الى دور الـجماهير  ظرة  هذه الـن ومن     
تماس مباشر مع الجماهير، تعيش بينها وتحس مشاعرها وتستلم تطلعاتها، وهي لذلك مصدر السلطات
حق اتـخاذ وحدها  التي يـعود اليـها  وهي الـقوة الحقيقـية  في الحـركة والـوصية الوحـيدة ا+ميـنة عليـها، 
عن طـريق ذلك  في جمـيع اOـستويات، ويـتم  اOـقــررات الحـاسمة، وعليـها تـقع مـسؤولية انتـخاب القـيادات 
عانيه الذي ـت رافي  شتت الجـغ سبب الـت سري، وـب مل اـل سبب مقـتضيات الـع درجات ـب لى  اشر ـع خاب اOـب ا+نـت

جماهيرنا الفلسطينية.

الدائم في اـOـجال الـجـماهيري يـمـكن تلخـيـصها ـبـضرورة اـلـتوجه اـلـصادق     وـقـواعد اـOـسلكية الـثـورية 
للجماهير وتعميق العSقة بينها وبL الحركة الثورية وترسيخ ا+يمان، بأن هدف الحركة الثورية هو مصلحة

الجماهير، وانه بالجماهير وحدها تستطيع اOسلكية الثورية في اOجال الجماهيري، ان تحقق النصر.
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 احترام الجماهير. 1

   إن اOسلكية اليومية للطSئع الثورية تجاه الجماهير هي التي تحدد مدى التفاف الجماهير حول الطليعة
ها بغـطرسة ها ويعامـل كبر علـي ها ويـت ها.. ان الـجماهير + يـمكن ان تـلتف حول من ـيسيء الـي هم عـن أو انعزاـل
ها ان تـحقق أية مكـتسبات ورية + يـمكن ـل ها. ان الطSئع الـث ادية ـل قوى اOـع ها اـل امـاً ـكما تعامـل ية، تـم وعنجـه
على طريق الثــورة، ا+ اذا استطاعت ان تكسب الجماهير الى جانبها.. ولن يتم هذا لسواد عيون الطليعة

وعبقريتها.. وانما با+حترام اOتبادل بL الجماهير وهذه الطليعة.

ها.. واـخطر ما يـمكن ان   وإ ها للـجماهير يتـعمق احترام الـجماهير ـل عة هي تعـميق احتراـم مة الطلـي ن مـه
يقصم عرى التSحم بL الطليعة وجماهيرها هو شعور الجماهير، بأن هذه الفئة + تختلف عن الفئة التي
صدرها. مة عـلى  ظل جاـث خدعها لـت ستغفلها وـت ها وـت غرر ـب في الجـماهير.. وـت والتي تتحـكم  ضدها،  ثارت 
وحيث ان اOبادرة العملية لتعميق ا+حترام اOتبادل تقع في يد الطليعة، +ن الجماهير تظل محكومة لردود

فعل ممارسة الطليعة تجاهها، فان الطليعة هي التي تتحمل أو+ وآخرا نتيجة عSقتها بالجماهير.

نا آخر، ـيعبر نا وا+حـتقار وا+زدراء حـي    إن ـتذبذب العSقة ـبL الطلـيعة والـجماهير با+حترام اـلواضح حـي
راتب اـOسؤولية نوـعيات تـتحدث عن فزون الى ـم عة. ـفمن الذين يـق ية ما ـيسمى بالطلـي عن انـفصام في عقـل
عن لة  ها الكاـم مارس عزلـت وهي ـت آخر..  نا  ها حـي ها.. وغباـئ وعن جهـل نا..  ها حـي ها وفعاليـت الجـماهير وعظمـت
الـجماهير، ـعندما تـحقق انتصارا ـعسكريـاً أو سياسيـاً، وترجع اسباب هذا ا+نتصار الى قدرتها الذاـتية.
ان الجماهير + يمكن ان تحترم الذين يحتقرونها مهما كانت ا+نتصارات التي تحققت على أيديهم.. ولكن
ـقي.. ان ـصار حقـي ـقوا أي انـت ـقرون الـجـماهير + يـمـكن ان يحـق الذين يحـت ـؤكد، ان  ـية ـت ـقة التاريـخ الحقـي
ا+نتصارات الخادعة هي التي تكشف نوعية ا+فراد في الحركة الطليعية.. وتفرز اOناضلL الحقيقيL من
ومن اـتـجاه ـحـركة من الـجـماهير..  الذي يـتـخذه اـلـفرد  من خSل اـOـوقف  وذلك   ..LـتـسلقOوا Lا+نـتـهازي

ا+حترام اOتبادل معها.

   إن قاعدة احترام الجماهير تحتم على الثوري ان يعبر عن احترامه للجماهير باOمارسات اليومية. فهو
مطالب باحترام تقاليد الجماهير وعاداتها وا+ستماع الى آرائها وا+خذ بها.

   والثوري + يفرض آرائه على الجماهير اذا ما تعارضت مع اOفاهيم السائدة قبل ان يمهد لها بنضال
طويل وشاق.. والجماهير الحساسة تجاه معتقداتها وتراثها بحاجة الى مناضلL يدركون هذه الحساسية
ودرجتها ويقيمون مع الجماهير عSقة من ا+حترام العميق، الذي يسهل لهم مهماتهم الثورية مهما صعبت.

 ا:عتماد على الجماهير. 2

ها ستطيع ان يـحقق للجـماهير طموـح وانه + ـي اجل الجـماهير،  من  ثور  انه ـي قي  اضل حقـي كل مـن عرف     ـي
يرى نـفـسه في الـحـركة الـثـورية  في الـنـضال. ان الـعـضو  دون ان يجعـلـها تتـحـمل اـOـسؤولية ا+ـسـاسية 
باستمرار مرتبطا بالجماهير مشدودا لها، غير قادر على التحرك وانجاز اOهمات بدونها، مما يجعله يرى
التي تفجـرها تـقوم عملـيا بتحـريك الجـماهير التي تـصنع الـثــورة، وان الطليـعة  هي  دائـما ان الجـماهير 
صناعة من  ها  ثــورة، فاـن مة لـل مات العظـي ثوري.. واOـه صعيد اـل اما الـت ثــورة..  وارشادها طـريق اـل وايقاظـها 
الجماهير.. وان نجاح الطليعة يقاس في كل مرحلة من مراحل الثــورة بمدى استقطابها وتSحمها وتفاعلها
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مع الجماهير، ومدى التفاف الجماهير حولها وتبنيها للقضية الشعبية، التي تبرزها الطليعة.. ان الحركات
عالم، والتي تـناضل من اجل الـتحرر الوطني ـخاصة، مـلزمة ـباستخدام حرب اـلشعب طرـيقا الـثورية في اـل
ها ان تتـجسد ا+ باـلشعب. ـفهي لـيست عدو وتـحرير الوطن.. وحرب اـلشعب هذه + يـمكن ـل وـحيدا ـلطرد اـل
لى الـجماهير، ورية ـع مد الطSئع الـث لم تعـت كل فئات اـلشعب، واذا  هي ـتحرك ـل ما  يا ـخاصا. واـن اسلوبا تقـن
فان ا+عـتـماد ـعـلى حرب اـلـشعب ؟.. وـلـهذا  الى ـمـستوى  قادرة ـعـلى ا+رـتـقاء بـنـضالها  ستكون  فـكـيف 
الجماهير كقاعدة اساسية من قواعد السلوك الثوري، تحتم على العضو في الحركة الثورية ان يعطي كل
جهده +عداد هذه الجماهير ورفع مستواها النضالي، حتى يصبح اعتماده عليها اعتمادا على قوة قادرة

على انجاز اOهام اOطلوبة بقدرة وفعالية.

ن الـجماهير يـنمو ـجيش اـلشعب، ومـنها تـنبع قوات اOيليشيا الشعبية، ومن الـجماهير تـتحرك فصائل   فم
الدعاية اOسلحة ومجموعات ا+نقاذ وا+مداد. وا+سعاف والحماية ومن الجماهير تنطلق مجموعات ا+عSم
والهداية وكوادر التثقيف والتوعية الحركية.. ان الفرق بL الحركة التي تعتمد اساسا على الجماهير وخط
الجماهير وتبني تنظيما جماهيريا، وبL الحركة التي تعتمد على بناء التنظيم ا+نتقائي تنظيم النخبة، هو
ان ا ولى تصنع ثــورة شعبية حقيقية.. والثانية تهدف في احسن حا+تها لتصنع انقSبا. ومراحل التحرر

الوطني + تنجز مهماتها با+نقSب، وانما بالثــورة الشعبية اOسلحة التي تعتمد اساسا على الجماهير.

تعبئة الجماهير. 3

ورية ـمطالبون بالـعمل يا وـليس شكليا، فان اـعضاء الـحركة الـث    ـلكي ـيكون ا+عـتماد ـعلى الـجماهير حقيـق
في حتى تـستطيع ان تستـرشد  قدراتها وكفاءاتـها السيـاسية والعـسكرية،  صفوف الجـماهير لـرفع  في 
بالخط السـيـاسي واـلـخط التنظـيـمي واـلـخط الـعـسكري للـحـركة.. ان التنـظـيم اـلـثوري + ـنـضالها اـلـيومي 
ربط رية، التي ـت مات الجماهـي ولذلك فانه يـعمد الى اـنشاء التنظـي افراد اـلشعب،  ـيستطيع ان ـيستقطب كل 
ـية ـمـشتركة. واOنـظـمات ـنو ع، ـمـما يـجـعل ـلـها ـنـضا+ت مطلـب ـبـL اـفـرادها طبـيـعة اOـهـنة أو اـلـسن أو اـل
من الـشعب. فالعـمال والطSب واسعة  مدخS للتـعبئة السيـاسية والعـسكرية لقطـاعات  الجماهيـرية تـشكل 
واOعلمون.. والشبيبة والفSحون.. الخ.. + ينتظمون معا في مرحلة التحرر الوطني من اجل مطالب نقابية
محضة، وانما من اجل مبادرات الجماهير الفعالة في كافة اOجا+ت النضالية... ان طبيعة اOهمات التي
ثــورة ان تحقـقها كم، مـهمات + ـتستطيع اـل نوع واـل ها هي من ـحيث اـل يام ـب رية الـق يـمكن للمنـظمات الجماهـي
ورية، الى جانب رية واOؤـسسات اـلشعبية ـتشكل الرـكيزة والراـبطة للـحركات الـث بدونها. فاOنـظمات الجماهـي

الركائز التنظيمية والعسكرية وا+دارية.

رفدون هم ـي ثــورة، ـحيث اـن لون الـعبء ا+كبر في اـل رية يتحـم ورية في اOنـظمات الجماهـي وأـعضاء الـحركة الـث
التنظيم والقوات واOيليشيا واOكاتب الحركية بالطاقات والقدرات الخSقة. وهم الذين يلتحمون بصــورة اكثر
يق شاكلهم وتحـق حل ـم طالبون ـب Oوهم اـ يا،  شون الجـماهير يوـم هم يعاـي افة الجـماهير، حـيث اـن مع ـك ية  فعاـل
مطالبهم، الى جانب انهم القيادة اOحركة للجماهير، والتي تتحمل جزءاً كبيرا من مهمة التعبئة السياسية
من قـواعد الـسلوك الـثوري، تـفرض عـلى والتنظيمـية والعـسكرية للجـماهير.. ان تـعبئة الجـماهير كقـاعدة 
اـعضاء الحركة الـثورية ان يعيشوا مع الـجماهير ويعايشوها في ـكافة افراـحها واتراحها، وان يـبنوا بينهم
وبL الجماهير جسرا من الـثقة اOطلقة، حتى يصبح افراد الشعب آذانا صاغية لهم، وبذلك تسهل مهمة

التعبئة الجماهيرية ويصبح مردودها اكثر ايجابية وفاعلية.
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الثقة بالجماهير. 4

في عة  هذه الطلـي قة  ورية، ا+ عـندما تتعـمق ـث عة الـث كه للطلـي ما تمـل وكل  ها     إن الجـماهير + تعـطي حياـت
شعارا أو من اـطـلق  ـنـفوس الـجـماهير، وـلـكن الـجـماهير، بـحـاستها اOرـهـفة + تـعـطي ثقـتـها ـهـكذا ـلـكل 
رصاصة. فالجماهير تدرك ان طريق الخSص + يأتي ا+ عن طريقها... ا+ اذا قامت هي بتحرير نفسها
ها ا+كثر وعـيا وا+كثر والتي تتمـيز باـن صفوف الجـماهير   L من ـب هي  التي  بنفـسها بمـساعدة الطSئع، 
ايمانا بحتمية النصر وا+كثر استعدادا للتضحية... ان هذه الصفات في الطليعة هي اساس لكي تكتسب
ها طاء وبامكاناـت لى الـع قدراتها ـع ها بالـجماهير وـب ما ثقـت هذه اـلصفات، تـعمق داـئ قة الـجماهير. والطSئع ـب ـث
شعب عـلى قدرة اـل ثق ـب صر، ـت شعب، تـصنع الـن حرب اـل ها ـب تدرك اـن التي  الSمتناهـية، حـيث ان الطSئع، 
هو ا+نـسان... العنـصر ضد الـعدو  في حربـها  صناعة النـصر. ويـصبح مفـهوم الـسSح  التـحرك، وعـلى 
ـقة ـقدان الـث عدائه. ان ـف ـوية + ـادية والتعـب Oـوقات التكنولوـجـية واـ ـكل التـف ـقادر ـعـلى الـتـصدي ـل الـبـشري اـل
عدم زلة وباـلضعف وـب ها، تـجعل ا+فراد في ـمواقع اـOسؤولية ـيشعرون بالـع قدراتها وبامكانياـت بالـجماهير وـب
قادة الى ا+سـتسSم اـلقدرة ـعلى ا+ستمرار واـنجاز مـهمات مرـحلة الـتحرر الوطني. وهذا اـلشعور يدفع اـل

لشروط العدو، وا+كتفاء باقل منجزات.. والتحول الى اداة قمع للجماهير للمحافظة على مواقعهم.

هذه كي تـأخذ  من قيادتـها، ـل نزع ثـقة الجـماهير  أعداء الحـركة الثـورية يـحاولون بـشتى ا+ساليب     إن 
القيادات موقفا مشابها من الجماهير، فتنعزل الطSئع عن الشعب. وا+عداء باساليبهم اOختلفة وشائعاتهم
حام ضمانة الـت هي  عه،  شعب وطSـئ L اـل ادلة ـب قة اOتـب يدركون، ان الـث ما  وادعاءاتهم الكـاذبة، اـن اOغـرضة 
لصفوف واستمرار الثــورة.. ولذلك، فان مهمة تعميق الثقة اOتبادلة بL الطSئع والجماهير، يجب ان تأخذ
اهتماما خاصا من الطSئع، حيث ان عليهم ان يمنحوا الجماهير ثقتهم اOطلقة بقدراتها وبامكاناتها، ليس
هذه الجـماهير وتكليفـها سليح  قي عـلى تنظـيم وـت التي تتجـسد بالعـمل الحقـي ما باOمـارسات،  فاظ واـن با+ـل

باOهمات النضالية اOختلفة، حتى تتعمق في صفوف الجماهير ثقتها بنفسها وبقياداتها.

حب الجماهير. 5

   إن قانون اOحبة الذي يربط بL اعضاء الحركة الواحدة يظل جزئي التأثير، حتى تتحول هذه اOحبة في
ضحون الذين ـي ورية،  شاملة للجـماهير... فاعـضاء الحـركة الـث الى محـبة  قـلوب ا+عـضاء لبعـضهم بعـضا 
تواني عن تعـميق روح اOـحبة بارواحهم في سبيل ـمصلحة الـجماهير واهدافها وطموحاـتها، + ـيجوز ـلهم اـل
بينهم وبL الجماهير، حتى يضمنوا محبة الجماهير لهم... وعطفها عليهم ودعمها لهم في معترك النضال
الوعر. فمحبة الجماهير قاعدة من قواعد السلوك الثوري، وليست لفظا في قصيدة أو جملة في خطاب..
انها تعبر عن ذاتها باOمارسة، التي تشعر الجماهير بها، ان اعضاء الحركة الطليعية يضعون باOمارسة
جماهير شعبهم في قلوبهم... فالعضو في الحركة الثورية حL تتعارض راحته مع راحة الجماهير يتنازل
عن راحته في سبيل راحة الجماهير، وعندما يلعب مع ا+طفال يجعلهم يشعرون بالعطف والحنان ا+بوي،
الذي قد + يجدونه عند آبائهم وامهاتهم.. والنساء واOسنL عندما يعاملهم عضو الحركة الثورية، يشعرون
مو قط تـن ارسة ـف انه باOـم طاء..  بالحب وا+حترام والـع رهم  هم ويغـم لى راحـت ابن ـيحرص ـع مع اخ أو  هم  اـن
اعداء الجـماهير، عن  ثوار  بذلك اـل يز  ثوار، ويتـم لوب الجـماهير لـل وفي ـق ثوار للجـماهير،  لوب اـل في ـق اOحـبة 
الذين يقتلون ا+طفال ويغتصبون النساء ويسيئون للمسنL ويذلون الشعب باسره. ان عضو الحركة، الذي
هذه مع  عارض  التي تـت كل ا+مراض،  من  ذاته  قي  اعدة اOحـبة للجـماهير تـن اساس ـق مارس فعS عـلى  ـي
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ية والـفردية والعـجرفة. وتــزرع ية. واـلغرور والـتعالي... والـتباهي والذاـت الـقاعدة فاOـحبة للـجماهير تـقتل ا+ناـن
الى جانب محبة الجماهير الحقد على اعدائها الذين يسيئون لها، فيصبح اOناضل جياشا بالحب للوطن
وا+هل والهدف.. متوقدا بالحقد على كل من تسول له نفسه ا+ساءة للوطن وا+هل أو يقف عقبة في سبيل

تحقيق الهدف...

ما تعمـقت محـبة الدائم للنـضال.. فكـل ستعداد  عدو.. وا+ كره اـل مع  حب الجـماهير يتنـاسب طـرديا     إن 
الجماهير كلما اصبحت دوافع التضحية اقوى.. وا+يمان بحتمية النصر أكبر والطريق الى النصر أوضح،

وباOحبة تتقوى الحركة الثورية وتلتحم ذاتها بالجماهير لتصنع الثــورة.. والنصر.

التعلم من الجماهير وتعليمها. 6

دسة خبرات اOـك جانب اـل الى  ظل  فانه ـي ما عظـما،  ظري مـه ومدى اطSعه الـن ية  خبراته الذاـت فرد ـب    إن اـل
شعب ومـنابع فرد ان يتمـثل حكـمة اـل الى التعـلم. و+ يـستطيع اـل في حـاجة  شعب  من جـماهير اـل  LيـSللم
قدراته وابداعه، ا+ بالتعايش الدائم والدائب، وبالصلة التي + تنفصم مع الجماهير. فالتجارب الجماهيرية
ناول ـعضو في مـت صبح  ندما ـت اوتة ـع بدرجات متـف شعب  افراد اـل ها  ستوعب مـن والتي ـي عثرة،  دسة واOـب اOـك
الحركة الثورية، الذي يمتلك اOنهج العلمي السليم في اOعرفة، فانه يستطيع ان يستوعب ما تبعثر من هذه
قوم ها وصياغتها، بـحيث ـتصبح اكثر تـماسكا ووضوحا ـعندما ـي ها، ويـعيد ترتيـب الـتجارب وا+ـفكار ومعطياـت
خام ادة اـل Oمن الجـماهير وخبراتـها، ونـتائج ممـارستها العفـوية، تعـطي ا بتعليمـها للجـماهير.. ان التعـلم 
تائج هذه اOـمارسة اكثر يومي Oـمارسة الـجماهير، ـمما يـجعل ـن يل الـعمل اـل ها ا+ـفكار ودـل ثائر لـيصوغ مـن لـل
ارها تائج افـك من ـن يم الجـماهير  لى تعـل قدرة ـع درجة اـل الى  ثوري  ضو اـل صل الـع كي ـي ية. وـل ية وايجاـب فعاـل
من خSل تم  هذا التفـهم للجـماهير + ـي عام. ان  شكل  ها، وكيفـية التعـامل معـها وتفهيمـها ـب ها وآراـئ وعقليـت
ا+طSع النظري على التقارير وا+ستمارات وا+حصائيات، وانما من خSل التماس اOباشر، حيث يستطيع
فة. قة من التـجربة الزاـئ ثائر ان يتـحسس بذاته اـلصدق من اـلزيف. واـلحق من اـلضSل.. والتـجربة الحقـي اـل
ومع خـطوط الحـركة من جـهة،  وحات الجـماهير  مع طـم اسب  الذي يتـن كري  قاء الـف ثائر با+نـت قوم اـل كي ـي وـل
من الـجـماهير، مع ـجـموع  فان عـلـيه ان ـيـقوم بالنـقـاشات واـلـحوارات الداـئـمة  اخرى،  من ـجـهة  الـثـورية 
وا+ستماع الى مختلف ا+راء حول القضايا اOعنية، حتى تصبح القناعات متوافقة، وبذلك يكون العضو قد

قام بعمليتي التعلم والتعليم في آن واحد.

مد عـلى صر، تعـت شعب كـأسلوب اسـاسي لتحقـيق الـن حرب اـل مد  التي تعـت الوطني،  حرر     إن مرحـلة الـت
امة ـلحرب اـلشعب، هي التي قوانL الـع ية في ـمجال ـحربه ضد عدوه.. ان ـبعض اـل قدرات اـلشعب ا+بداـع
ستنتجها عة ـت فان الطلـي شعب،  حرب اـل قوانL الخـاصة ـل اما اـل لدى الجـماهير..  روفة  كون مـع كن ان + ـت يـم
ابداعها اOـستمر لخـلق الـوسائل ومن  من خSل اOمـارسات اليومـية النـضالية للجـماهير،  وتتعلمـها دائـما 
الذي يكـرسه انطSق مـبادرات وهذا ا+بداع  حرب الـشعب  حدود منهـجـية  ضمن  اOختلـفة لقـتال الـعدو، 
والتي الدائم،  من التـطور  في حـالة  قوانL الـحرب الخـاصة  عدوها، يجـعل  ضد  في حربـها  الجـماهير 
يـاً، ومن ثم رفع الـكفاءة الـنضالية ـلكل فئات ـتستطيع الطSئع الـثورية تعلـمها أو+ً، ثم تعليـمها للـجماهير ثاـن
الشعب. ان على عضو الحركة الثورية ان يكون دائما متحفزا للتعلم من الجماهير بقدر ما يكون مستعدا

لتعليمها.. وهذه قاعدة للمسلكية الثورية تجعل العضو دائم ا+ستنفار للعطاء الثوري.
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ا:لتحام بالجماهير. 7

   إن فعالية الطSئع الثورية تعتمد على مدى قدرتها على التSحم مع الجماهير كحركة وكأفراد. +نه مهما
( الجماهير تحولها الى حبر على( كانت النظرية الثورية سليمة، فان حالة ا+نفصام بL حامليها ومنفذيها 

ثوري ية التنـظيم اـل ورية ـبعد استنباطها ا ولي للنـظرية، هي تنـم هذا فان أولى مـهمات الطSئع الـث ورق.. وـل
من اجل مزيد من ا+حتكاك والتماس مع الجماهير الشعبية. وكلما ازدادت ا+نجازات الثورية، كلما توجب
ان يزداد التSحم بL الطليعة والجماهير.. ان بعض ا+فراد في الحركات الثورية ينظرون الى ذاتهم نظرة

استعSء على الجماهير، و+ يربطون مصيرهم و+ يرون ان مصير الجماهير مربوط بمصيرهم.

ه العقلية ا+نفصالية + يمكن لها ان تقود الجماهير الى النصر. ولهذا فانه يجب ان تكرس اOسلكيةذ   ه
مـاً، ؤكد داـئ ورية والـجماهير.. والتي ـت زيد من التSحم ـبL الطSئع الـث استمرار الى ـم ورية، التي تدفع ـب الـث
مزيداً من التSحم في مراحل ا+نتصارات ومراحل ا+نتكاسات، حتى تصبح الجماهير هي الثــورة.. وهي
التي تتحمل اعباء اOسيرة بايجابياتها وسلبياتها، مما يجعل الطSئع قادرة على تقييم تجاربها وا+ستفادة

من ا+خطاء، وليس الهرب منها والقاء تبعتها على الجماهير.

ما تـهدف هو  ما تـهدف الحـركة لتحقيـقه،  بان  وعي،  عن     إن الجـماهير + تلتـحم بالحـركة الثـورية ا+ 
الذي يـجـعل الـجـماهير هو اـلـرباط اـلـصلب،  الـجـماهير اـلـيه.. ان ـتـطابق الـطـموح الـحـركي والـجـماهيري، 
هداف قرارة نـفـسها ان ا+ في  كل مـنـها ـتـشعر  دامت  ما  واحدة،  مور ـنـظرة  الى ا+ والطلـيـعة يـنـظران 
والتطلعات لكليهما واحدة. وان هذه النظرة هي التي تعطي دفعا من القوة في نفوس الطليعة.. وفي نفوس
الجماهير تحولها الى قدرة خارقة + تقهر وتفجر فيها منابع ا+بداع الجماهيري اOتدفق.. وان أي مسلكية
تتنافى مع تأكيد التحام الحركة الثورية بالجماهير هي مسلكية منافية لقواعد السلوك الثوري، ويجب على

ا+عضاء نقدها ومحاربتها.

وحدة الجماهير. 8

هاذ   إ قة ـب احترام الجـماهير والـث قد كـرست مـفاهيم  في اOـجال الجـماهيري  ورية  كانت اOـسلكيات الـث ا 
وا+عتماد عليها، فان العSقة بL الفئات اOختلفة من الجماهير والتناقضات بL صفوف الشعب تحتاج من
الطليعة الثورية ان تكرس مسلكية ثورية تهدف دائما الى جمع الصفوف ووحدة الجماهير الشعبية، حتى
يقف الشعب كله صفا متراصا في وجه اعدائه. ويعتمد مفهوم وحدة الجماهير على طبيعة اOرحلة الثورية،
التي تخوضها الحركة. فعندما يكون التناقض العدائي مع عدو مغتصب، فان حركة التحرر الوطني ملزمة
بتجميع كافة صفوف الشعب +نجاز مرحلة التحرر الوطني. وعلى الحركة ان تعالج بصــورة صحيحة كافة

التناقضات الثانوية بL صفوف الشعب، بعد ان تعزل كل اعدائه من فئات أو افراد ارتبطوا مع العدو.

   إن وحدة الجماهير.. هي وحدة الذين يرون مصلحتهم في تحرير الوطن من العدوان وا+غتصاب.. واذا
 كانت هذه اOصلحة متفاوتة بL طبقة واخرى فان أي تناقض بL صفوف الشعب يظل ثانويـاً، اذا ما قيس
الذي هو  حدة،  ية اOـت هة الوطـن هوم الجـب وحدة الـجماهير وتعـميق مـف ية  فان عمـل هذا  اعدائه، وـل مع  ناقض  بالـت

يعزز قدرة الحركة الثورية على انجاز مهامها النضالية.
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كون قد ـي ها  هم ـمصلحة فـي ثــورة وان ا+خـرين لـيست ـل صاحب اـل هو  من الجـماهير  جزءا  بأن  قول     إن اـل
ثــورة + ؤكد ان اـل اريخ ـت كن دروس الـت ثــورة ا+جتماعـية.. وـل اخرى. كمرحـلة اـل ورية  في مـراحل ـث صحيحا 

يمكن انجازها، ا+ اذا التحمت كل الجماهير الثورية فيها للتصدي للعدو اOغتصب.

   إن مسلكية أعضاء الحركة الثورية تجاه الجماهير، يجب ان تنطلق من مبدأ الوحدة الوطنية.. ويجب ان
عة الى طلـي ها، حـيث ان الجـماهير بحـاجة  وحدة وتجـسيداً ـل هذه اـل كل ممـارسات ا+عـضاء تاكـيدا ـل كون  ـت
ثة... ان Sتان أو ث ها طليـع كون ـل ما ان ـي رفض داـئ ها، وتعلمـها.. ان الجـماهير ـت ودها تتعـلم مـن تجمعـها وتـق
أولى مـهام الحـركة ا+كثر ثـورية وا+كثر فان  الوطني،  في مرحـلة التـحرر  الحـركات الثـورية اذا تـعددت 
ية قوى الطليـع ية، هي ان ـتسعى الى ـخلق صيغة لتوـحيد اـل ارسة حقيـق اطا مع الـجماهير.. وا+كثر مـم ارتـب
،Lمن اـلـسم حتى + تتـبـعثر و+ءات الـجـماهير وتـتـمزق انتماءاـتـها.. ان الـجـماهير ـتـعرف بـحـسها، اـلـغث 
من بع  التي تـن ية،  ارسات الحقيـق زايدة، وـبL اOـم Oية اـ فاظ الطفوـل شدقة وا+ـل فرق ـبL ا+قوال اOـت عرف اـل وـت
قضية الجماهير وتسعى لتحقيق اهدافها.. فوحدة الجماهير مطلب اساسي، واOسلكية الثورية هي التي

تؤكد هذه الوحدة ضرورة دائمة، حتى يتحقق النصر.
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الفصل الرابع

قواعد اNسلكية الثورية
في اNجال السياسي

   يتطلب العمل في اOجا+ت السياسية قدرات خاصة، يجب ان يتمتع بها أعضاء الحركة الثورية، وحيث
ان امتSك هذه القدرات تتفاوت بL عضو وآخر، فان طبيعة اOهمات الثورية، سواء السياسية أو التنظيمية
أو العسكرية، يجب ان تتناسب مع قدرات ا+فراد والذين يكلفون باOهمات اOختلفة، ولكنه يتوجب ان يمتلك
زعات في الـن عون  حتى + يـق ورية،  الواعي للنظـرية الـث هم  من الـف ادنى  حدا  ورية  افة اعـضاء الحـركة الـث ـك
العسكرية أو التنظيمية اOحضة، والتي تفصل بL الخط السياسي والخطوط الثورية ا+خرى. ولهذا، فان
العضو في الحركة الثورية مطالب بالتزام قواعد اOسلكية الثورية في اOجال السياسي، حتى يستطيع ان
ها. وحتى ـيستطيع ان عبر داخل الـحركة وخارـجها عن فـكرها.. وعن استراتيجيتها وعن اهدافها ومبادـئ ـي

يعبىء ا�خرين ويستقطبهم لعضوية الحركة عن وعي وتفهم.

   إن معرفة الخط السياسي السليم للحركة الثورية، والذي يوضح اOنطلقات في اOرحلة النضالية للثــورة
الى جانب ا+هداف ا+ستراتيجية وا+هداف التكتيكية اOرحلية واسلوب ووسائل تحقيق كل منها، هو الذي

يعري كل اOمارسات اOنحرفة يمينا أو يسارا عن الخط السياسي الصحيح.

ثوري بنظـرية الحـركة. لتزام اـل عن ا+ خروج  هو  ساري الطـفولي،  حراف الـي ني وا+ـن حراف اليمـي    إن ا+ـن
من خSل تـمـسكهم بـقـواعد اـOـسلكية الـثـورية، ان يـكـشفوا فان اـعـضاء الـحـركة الـثـورية ـمـطالبون  وـلـهذا 
ثوري ا+نـحرافات، أيـاً كان شكلها وـمصدرها، ويعـملوا ـعلى ـتصحيح ا+ـفكار اـلخاطئة، حتى ـيظل اـلخط اـل

الصحيح هو دليل العمل Oجمل اعضاء الحركة.

   إن ا+نحراف اليميني، الذي يقع في خطأ التفريط با+هداف ا+ستراتيجية، والخط الصحيح في سبيل
تحقيق مكاسب آنية، ينبع في ا+صل من فقدان الثقة بالجماهير وبقدرتها على استمرار النضال.

   إن ا+نحرافات اليمينية تكرس داخل الحركة الثورية مجموعة من ا+مراض، كي تضمن سهولة تحقيقها
ستز+م ظواهر ـمـرضية، كاـلـشللية وا+ +ـغـراضها الذاـتـية. ـفـهي تـعـمل ـعـلى ـتـسيب التنـظـيم وـتـكرس ـفـيه 
والوظائفية والبيروقراطية الى جانب تكريسها ا+مراض ذاتها داخل القوات اOسلحة، مما يجعلها اداة قمع

للجماهير.
Sأو اج Sعاج وهو  خط العـسكري،  خط التنظيـمي واـل خط الجـماهير واـل    إن ا+نـحراف اليميـني يحـطم 
الذي يتمـيز بـاصوات اما ا+نـحراف اليـساري الطـفولي،  الى ا+ستـسSم للـعدو،  يحـطم الـثــورة ويقـودها 
اريات الجـمل في مـب قذفها  ية وـي ها الذاـت ها وطموحاـت اسيرة اهواـئ ها  ية فيوقـع اقدة للمنهجـية العلـم مجلجـلة ـف
الطنانة واOزايدات اOفضوحة، ويجعلها تغوص، في تحليSت ابعد ما تكون عن اOوضوعية تتركز في جانب
ما تظـنه الفئات الطفولـية اليـسارية مكـاسب سبيل  في  من القـضية يـفرط بـكل مكتـسباتها ا+نـية  واحد 
قوم جاب، و+ ـت سلب أو ا ـي ها باـل صارعة مـبالغ فـي قوى اOـت كون تحليSت الفئات اOنحـرفة لـل استراتيجية. وـت
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على أية اسس سليمة من اOنطق واOعرفة.

ية، بتأكـيد اOمـارسة عـلى سارية الطفوـل ية والـي من ا+نحـرافات اليميـن ورية تحـمي نفـسها     إن الحـركة الـث
اساس مفهوم قواعد اOسلكية الثورية في كافة اOجا+ت، وخصوصا في اOجال السياسي..

 :ويتطلب هذا اOجال التمسك بالقواعد التالية

 الوعي واNعرفة.1

تراه الجـماهير فـاسدا.. يراه كـما  الذي  واقع،  ير اـل صدي لتغـي عاتقه الـت ضع عـلى  الذي ـي سان     إن ا�ـن

مطالب بان يتعرف على هذا الواقع بالتفصيل، حتى يستطيع ان يفهم أين يقف.. ومن معه ومن ضده...
ان أولى متطلبات النظرية السياسية هو معرفتها... والذين يريدون العمل في هذا اOجال عليهم ان يعرفوا
يل الـعمل Oـمارستهم واضحـاً، وحتى ـيستطيعوا ورية حتى ـيصبح دـل ـجيدا كل مـكونات وركائز النـظرية، الـث

اغناء هذا الدليل بنتائج اOمارسة.

رفة فضيلة... والجهل رذيلة، وفي العمل السياسي يكون الجهل مصيبة تجر على الحركة الثورية   إن اOع
الدمار والخيبة...

سلكية Oها اـ التي تتطلـب اعدة  هي الـق اعة،  درجة القـن الى  رقى  التي ـت ورية  رفة الواعـية بالنظـرية الـث    واOـع
قي واع لكـيف هم حقـي ما تـف عن ظـهر غـيب، دوـن ورية  بارات الـث رديد الـع سطحية.. وـت رفة اـل اما اOـع ورية،  الـث

وعلى أي اسس انبثقت النظرية.. وكيف.. ستتحقق ا+هداف.

والذي تكـشفه اOمـارسات من مـظاهر الجـهل اOـخادع.  سوى مظـهر  ست  سطحية لـي هذه اOعـرفة اـل    إن 
الثورية أو+ بأول.

إن ا+لتزام الواعي بالنظرية الثورية + يتأتى ا+ بمعرفتها الحقيقية واOوضوعية، ولكننا + نفترض ان هذه
ها ـعلى اـعضاء الـحركات الـثورية يداتها ـتفرض ذاـت تم دـفعة واحدة. +ن النـظرية بتعـق اOـعرفة وهذا الوعي ـي
Lمارسة، وعند ذلك يصبح تبني النظرية مبنيا على اسس علمية مسندة بالبراهOل مرحلة طويلة من اSخ
وا+ثباتات التي تؤكد صحتها، ويصبح تبنيها عن قناعة وقدرة على ا+قناع وليس بموقف معاند مشاكس.
+ن اOوقف ا ول هو الذي يغني النظرية بالتزام ا+خرين با+قتناع بها. واOوقف ا+خر ينفر ا+خرين منها.

   كما وأن اOعرفة الواعية بالنظرية، هي التي تجعل العضو قادرا على النقد للممارسات الخاطئة، التي
تتعارض مع مفهوم الخط السياسي.. واOعرفة الواعية تقدم نقدا واعيـاً وبناء. اما اOعرفة السطحية فانها
قع في ها عن اOـمارسات، فـت ها قد ـتضطرب في ـتشكيل مفهوـم ناء، واـن قد الـب ية الـن قوم بعمـل اـعجز من ان ـت
ورية مـفاهيم في الحـركة الـث كرس  يـاً، مـما ـي سلبيـاً وأيجاـب ظواهر  صنيف اـل في ـت ا+نحـرافات، أو تخطـىء 

احادية الجانب، أو ضيقة ا+فق، فتحرم النظرية من التطور وتقع اسيرة التحجر الفكري.

 اNنهجية. 2

   إن اOمارسة السياسية بمنهجية تختلف عن اOنهجية التي استنبطت على اساسها النظرية الثورية، تقود
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حتما الى التخبط وا+خطاء والوقوع في السلبيات القاتلة، فاOنهج هو الذي يحكم طبيعة التفكير لكافة ابناء
اسية، شاكل السـي Oلى مواجـهة ـنفس اـ قادرين ـع هذه الحـركة  افراد  كون  هذا ـي واحدة، وـب ورية اـل الحـركة الـث

بنفس اOواقف مهما تباعدت اOسافات بينهم، +نهم يمتلكون منهجا واحدا للتحليل.

ـضايا ـهون الـق ـهم يواـج ـرادها، يجعـل ـند اـف ـواحدة ـع ـركة اـل ـاسية للـح ـهوم الـخـطوط السـي ـيق مـف    وإن تعـم
واحدة. ان ـغـياب اOـنـهج العـلـمي للتحـلـيل و+ـتـخاذ الجماهـيـرية السـيـاسية والتنظيـمـية والـعـسكرية بعقـلـية 
اOواقف الSزمة، يلقي باعضاء الحركة الثورية في احضان اOناهج الفكرية اOختلفة واOتعارضة مع اOنهج
ضمن اـلشروط يق ا+هداف،  وقدراته اداة اسـاسية لتحـق ماد ا+ـنسان  يره باعـت عن ـغ يز  الذي يتـم العـلمي.. 
ية ورية اليوـم من حـياة الحـركة الـث صحيح  هج اـل ية، ان غـياب اOـن قوانL الطبيـع نواميس واـل رضها اـل التي تـف
فة واحدة للقـضية مختـل يبرالي فتـصبح نـظرة ابـناء الحـركة اـل شكلي أو الـل في احـضان اOنـهج اـل  .يوقعـها 
اساليب التـصدي للقـضايا بذلك  الى القـضية، فتتـعارض  كل عـضو منـها  التي ينـظر  باختSف الـزاوية 
الجماهيرية والسياسية والتنظيمية والعسكرية.. ان غياب اOنهج الواحد للحركة الواحدة، يعني عمليا غياب
ورية صحيحة، لك نـظرية ـث ورية نـفسها، +نه ـليس اـOهم ان تمـت ياب الـحركة الـث تالي ـغ ورية.. وباـل النـظرية الـث
وانما ا+هم ان تمارس على اساسها، وبما ان الحركة الثورية تكون لها نظرية ثورية واحدة، فان اOمارسة

يجب ان تنبع من وحدة النظرية وبالتالي وحدة اOنهج.

التي تلغـيـها من ا+يجاـبـيات،  متراكم  كم ـعـفوي  إلى  في الـحـركة اـلـواحدة يحوـلـها     إن ـتـعدد اOـنـاهج 
السلبيات. ويصبح واقعها كالحوار الذي يدور بL افراد + يفقه أي منهم ا+ اللغة التي يتحدث بها.. وكلهم
يتحدثون بلغات مختلفة.. ان واقع حوار الطرشان داخل الحركة الثورية ينميه ويؤكده غياب اOنهج الثوري
ورية ـنحو تحـقيق واحد، وان اOـمارسة اـلصحيحة.. والنـظرية اـلصحيحة تدفعان الـحركة الـث داخل التنـظيم اـل

اهدافها، فقط عندما يمتلك اعضاؤها منهجا واحدا للتفكير.

 ا:لتزام. 3

   إن الدعائم التي تقوم عليها الحركة الثورية تتكون من القضية، التي تتحمل الحركة مسؤوليتها لصالح
ثم هداف ثانـيا،  التي تـشكل دلـيل عـمل اOمـارسة لتحقـيق ا+ الجـماهير أو+، والنظـرية الثـورية اOتكامـلة 
Lثا... ان الترابط ـب ثوري الذين يتحـملون ـمسؤولية الـنضال من اجل اـنجاح الـقضية ثاـل اـعضاء التنـظيم اـل
امل والتزامهم الـك لدى ا+ـعضاء  الواعي للـقضية وللنظـرية  هم  لى التـف مد اسـاسا ـع الدعائم الثSث يعـت هذه 
ها، ـتظل اجل تحقيـق ها ويـناضل من  لتزم ـب ادلة دون ان ـتجد من ـي ما كانت ـع ما.. ان الـقضية مـه والدائم بـه
التزامهم فراد، فاـنـها دون  آمن ـبـها وتفـمـها ا+ صحيحة ومـهـما  كانت  ضائعة.. والنـظـرية مـهـما  ـقـضية 
بتنـفيذها، تظل نظرية هاـئمة.. وـلهذا فان ا+لتزام بالقضية وبنظريـتها يضعانهما امام اOـمارسة في ارض

الواقع.

 :إن اOفهوم الثوري لSلتزام يعني

a(في وت  Oحتى ا ستعداد الـكـامل للـنـضال  ا�ـيـمان Oـطـلق بالـقـضية وـبـاهداف الـحـركة الـثـورية وا+
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سبيلها.
سبيل في  شيء  ضحون بـكل  ثوار ـي الى  واقع، بحـاجة  ير اـل سعى لتغـي التي ـت ورية  إن الحـركة الـث
تحقيق اهداف الثــورة، نتيجة أيمانهم اOطلق بها... وبعدالتها... وبما تحققه من مصالح للشعب..
لتزام اساس مـفـهوم ا+ سبيلها، يـشكSن  في  ستعداد لـلـموت  من جـهة، وا+ ان ا ـيـمان بالقـضية 

الثوري ا+صيل.
b(الحرص الدائم على ا+نسجام الكامل مع النظرية الثورية للحركة والتقيد بخطها السياسي تكتيكيا

عن الحـركة يا خـروجـاً  ني عمـل اسي للحـركة، يـع خط السـي عن اـل ارسة  خروج اOـم واستراتيجيا. ان 
طويره L ـت ثوري وـب خط اـل عن اـل حراف  L ا+ـن فرق ا+عـضاء ـب جب ان ـي ها.. وـي عن مواقـف وانحـرافـاً 
مع عارض أو تتـناقض  التي تـت عن اOمـارسات  ية... ان ا+نحـرافات تنـتج  واغـنائه باOمـارسة العمـل
ا+سس واOبادئ التي تقوم عليها الحركة، اما عملية التطوير، فانها تعتمد على تنظير اOمارسات

اليومية وتحويلها الى دروس تغني النظرية ولكنها + تنقضها.
c(عن مواقـفـها... ان الـحـركة الـثـورية تعـتـمد ـعـلى والدفاع  ـتام ـبـقرارات الـحـركة الـثـورية  التـقـيد اـل

في مـصلحة ما  كون داـئ قرارات الحـركة ـت مدخل اسـاسي +رتباطـها بالجـماهير.. وان  اعـضائها ـك
جال Oساح اـ ها دون اـف يد ـب قرارات الحـركة... والتـق يذ  طالبون بتنـف فان ا+ـعضاء ـم ولذا  الجـماهير، 
ناقش من حـقه ان ـي لتزم  Oية، ان عـضو الحـركة اـ واقف الذاـت Oقرارات واـ هادات الشخـصية واـل لSجـت
قرارات صدر اـل كن عـندما ـت طر التنظيمـية. وـل ضمن ا+ ها  وافق علـي وافق أو + ـي قرارات الحـركة وـي
با+غلبية، فان على الجميع اOوافقون واOعارضون التقيد بها وا+لتزام بتنفيذها وعدم مهاجمتها أو
التي ـتـضر هذا يـنـمي اـOـواقف الـفـردية وا+ـنـشقاقية،  طر، +ن  خارج ا+ اـظـهار الـتـعارض مـعـها 
بالحركة الثورية وتضعف فيها مواقف ا+لتزام الثوري، كما ان ا+لتزام يتطلب من كافة اOستويات
التي تحمـلـها وشرح اـبـعاد اـOـصلحة  عن ـمـواقف الـحـركة الـثـورية وـتـوضيحها  الدفاع  التنظيـمـية 

للجماهير.

 الشمولية. 4

حتى فق والنـظرة الـشمولية العـامة للـواقع،  من اOنـاضل ان يتمـيز بـسعة ا+    يتطـلب العـمل السيـاسي 
يستطيع عند تركيزه على الخصوصيات ان يحدد طبيعة عSقتها وتفاعلها بكافة مكونات القوى، التي تؤثر
رفع اسية ـت شمولية للـقضايا السـي ظرة اـل ضعيفا.. ان الـن تأثير  تأثر واـل هذا اـل كان  ما  ها، مـه تأثر ـب ها أو ـت فـي
ية Oية وا+قـتصادية العاـ اسية وا+جتماـع عة اـلصراعات السـي رفة بطبـي من اOـع الى ـمستوى  ثوري  اضل اـل اOـن
وأثرها على القضية السياسية، التي يناضل من اجلها. ان النظرة الضيقة، التي تجعل اOناضل يرى ان
قضيته الوطنية هي القضية ا+ساسية، التي يجب ان يتوجه العالم كل العالم معه لحلها، قد تجعله يسقط
مواقفه لذاته... فتنـقـلب ـعـلى  من خSل نـظـرته  يرى الـقـضية الوطـنـية  التي تجـعـله  ضيق  في الـنـظرة ا+
السياسية صبغة ا+نا... ويتميز بنرجسية تجعله يرى مصلحة الثــورة من خSل مصلحته وقضية الثــورة من
خSل قضيته. وتصبح نظرته الى الواقع مرتبطة بما ينجزه شخصيا.. فا+نجازات في كافة اOجا+ت ان لم
يكن على رأسها، تصبح قابلة للنقد. وللبحث عن الخطأ فيها وما ينجزه هو شخصيا يشكل انجاز الثــورة..
وفقدان النظرة الشمولية والوقوع في النظرة الضيقة تجعل اOناضل يرى الثــورة والتاريخ ظS له يتحركان
ضرورة اسـاسية شمولية  ظرة اـل هوم الـن هى.. ان تعمـيق مـف يان اذا انـت نام.. وينتـه امان اذا  حرك، ويـن اذا ـت
للمناضل الثوري، حيث ان قضايا السياسة، التي تتعارض فيها برامج الثــورة مع برامج اعدائها، تشترط
على اOناضل ان يكون على اطSع كامل، ليس ببرامج الثــورة وحلفائها فحسب، وانما ببرامج اعداء الثــورة
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وحلفائهم.. وبطريقة ممارساتهم وتكتيكاتهم السياسية، وكيف ومتى يمكنهم استخدام ا+سلوب نفسه ضد
الثــورة؟ وكيف ومتى يجب التصدي له.

 الجذرية. 5

   الثــورة حتى النصر... هذا هو اساس اOسلكية الثورية في اOجال السياسي، ان عضو الحركة الثورية
يجب ان يفهم بانه مطالب بالقيام بالثــورة حتى النهاية.. حتى تحقيق كل ا+هداف. وان أية اهداف مرحلية

+ يجوز ان تكون على حساب ا+هداف ا+ستراتيجية للثــورة...

سيرها ضمانة  ثــورة..  ضمانة +ستمرار اـل هي  يزون ـبصفات  اضلL يتـم بالثــورة، مـن ربط  ذرية ـت    إن الـج
يرى ـمصلحة ما تراـكمت ا+نـتصارات.. فاOـناضل اـلجذري  صعبت اـلظروف ومـه ما  في اـلخط اـلصحيح مـه
الجماهير وقوتها ويستمر في النضال معها، حتى تخضع لها كل القوى، التي كانت تحاربها.. ان فقدان
الـجذرية في الـنضال السـياسي تدفع الى ا+نـحرافات، التي قد ـتسلم ـبسهولة ـتصل الى درجة ا+تـفاقات

مع العدو ا+ساسي.

   إن تعبئة الجماهير... ومناضلي الحركة الثورية في اتجاه الثــورة الجذرية الثــورة حتى النصر، يجب ان
+ يتعارض مع تعبئة الجماهير واOناضلL للتحفز لتحقيق ا+نتصارات اOرحلية.. ان اOهمة التي يمكن ان
يكلف بها أي عضو في الحركة الثورية، تكون لها اهداف محدودة.. ولكنه يتفانى في سبيل تحقيقها، فقط
جزءا ـمـنه... كبر وـتـشكل  في ـخـدمة اـلـهدف ا+ هي  التي تحقـقـها العمـلـية أو اOـهـمة  هداف  كانت ا+ اذا 
ثــورة حتى الـنصر هي مـجموع اOـهمات الناـجحة فا+نـتصار اـلكبير هو مـجموع ا+نـتصارات اـلصغيرة.. واـل
التي يتراكم عطاؤها، فتحول قوة العدو الى ضعف، وتجعل الثــورة في وضع يفرض شروطها على العدو

وتجعله يستسلم لها.

   هذاهو مفهوم الثــورة الجذرية.. وهو الى جانب التفاني في القيام باOهمات الصغيرة على طريق ا+نجاز
ها. فالثــورة ـتستمر اذا استمر ـتواجد كبيرة ـقبل ا+ستعداد ـل ا+كبر، فانه يتـطلب عدم الـتصدي للمـهمات اـل
كوادرها واعضاءها... اما اذا وقعت الثــورة في مأزق اOقامرة.. فخسرت كوادرها.. واعضاءها، فانها قد
تصاب بنكسات تمزق نظريتها.. ولذلك فان خطــورة ا+نحرافات اليسارية التي تغفل دراسة الواقع جيدا..
ثــورة الى كوارث نهايـتها.. ثــورة و+عدائها، قد ـتجر اـل ية واـOوضوعية لـل و+ تتـعمق في ـحسابات اـلقوى الذاـت
فاOهمات اOطلوبة مرحليا يجب ان تكون واضحة للجماهير، يناضلون من اجلها نضا+ يوميـاً، شريطة ان
ثــورة ريق اـل اهدافها ا+سـاسية، ـط لى طـريق  بانه خـطوات ـع ضـاً،  واضحا للجـماهير أـي هذا الـنضال  كون  ـي

حتى النصر.

الجدية. 6

افة أـعضائها من ـك ثــورة، تتـطلب  ها ـعلى ـطريق اـل جاز مهماـت في اـن وسرعتها  ورية  ية الـحركة الـث    إن فعاـل
بأن في نـصابها دون اهـمال أو +مـبا+ة،  قدرها وتـضعها  حق  مور  جادة تعـطي ا+ بروح  الـتوجه للعـمل 
اOسلكية الثورية الجادة تدفع اOناضل الى وضع كل امكانياته في خدمة الثــورة وخدمة الجماهير، وتجعله
كل ـقضية طاء  مع اـع ها للـقضأيا ا+سـاسية،  توجه ـب التي ـي الروح  توجه بـنضاله للـقضأيا اـلصغيرة بـنفس  ـي
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حجمها الطبيعي من الجهد والوقت وا+مكانيات الضرورية. ان اOناضل الجاد يرى ان عليه واجبات تجاه
جانب الى  من مـستوى وعـيه..  رفع  لذاته، ودائم اـل نفـسه يـجب ان ينجـزها.. فـهو دائم التعـلم.. والتثقـيف 
ها ـتجاه تنظـيمه وـتجاه الـجماهير... وهو يـعالج الـقضأيا السـياسية بروح اOتـمكن من توجه ـب الـجدية التي ـي
حلها والواثق من قدرته على تحقيق اهدافه، واOناضل الجاد يسعى دائما.. وعبر نضا+ته اOستمرة، الى
قاءه ثــورة مـوجودة.. وان ـب انه مـوجود +ن اـل يرى  بالثــورة... فـهو  باط اOـصيري  ماء وا+رـت تعمـيق روح ا+نـت
ومصلحته مرهونان باستمرار الثــورة وبانتصارها وبقدرتها على تحقيق مصالح الجماهير. والجدية تفرض
من با+ة  واقف الSـم أخذ ـم جد... و+ ـي هزل باـل لط اOزح واـل اقواله، فS يـخ في  جادا  كون  اضل ان ـي لى اOـن ـع
عاله ومـمارساته اقوال ـغيره والتي ـتكون في ـغير ـموضعها... ـكما ان ـعلى اOـناضل ان ـيكون جادا في اـف
وهو ـمطالب ان ماهير...  ورية أو باـنصارها أو بالـج ركة الـث طه باـعضاء الـح التي ترـب عة العSقات  وفي طبـي

يحارب وبدون هوادة، كل مظاهر ا+ستهتار التي قد تبرز بممارسة غيره، من ا+عضاء.

عميق اOسلكية الجادة لدى اOناضلL، هو تعميق للثــورة في صفوف الجماهير.. وللثقة اOتبادلة بL   إن ت
اعضاء الثــورة انفسهم. وفقدان هذه اOسلكية هو تغييب للروح الثورية من العمل النضالي، مما يوقع العمل
ها وتـعالج الـقضايا وتطرـحها ـحسب ثوري في اـفخاخ اOزاـجية الـفردية، التي ـتقوم باOـهمات ـحسب اهواـئ اـل
الحالة النفسية الشخصية التي تمر بها.. فهي متحمسة حينا و+ مبالية احيانا.. مما يفقد اOناضل الثوري

صفة الثائر القدوة للجماهير..

 الوضوح. 7

استيعاب الجـماهير لـها دونـما لـبس أو وقدرة  وضوحها  هو  ما يمـيز النظـرية الثـورية الـصحيحة،     إن 
قاتهم بالجـماهير.. Sلع Sمدخ من اOنـاضلL ان يجعلـوها  غـموض.. وان بـساطة النظـرية الثـورية تتطـلب 
وقدرة الجـماهير فق  ساطة تـت اسي للجـماهير بـب واقع السـي وضحون اـل ورية ـي فان أـعضاء الحـركة الـث ولذلك، 
ورية البـعيدة ية واستخدام الكـلمات والـعبارت الـث وقوع في امراض ا+ستـعراضية الكSـم  ـعلى التـقبل. ان اـل
ير لدى الجـماهير أو ـغ وجودة  ست ـم أوضاع لـي عن  عبر  اسيـاً، ـت ها سـي ومة ـل ير اOفـه واقع الجـماهير وـغ عن 
مالوفة لها أو خارجة عن نطاق قاموسها اللغوي يعقد مفهوم الثــورة لدى الجماهير، ان مخاطبة الجماهير

باللغة التي تفهمها، هو اساس لتعميق مفهوم الحركة السياسي لدى الجماهير..

لدى ـثــورة  ـوفة، يـعـمق مـفـهوم اـل ـلة الـحـية اOاـل واقع الـجـماهير وا+نطSق ـمـنه با+مـث التركيز ـعـلى     وإن 
الجماهير..

واهدافها واساليبها  ثــورة  قات اـل عن منطـل بالتعبير  ما  ورية مـطالبون داـئ فإن اعـضاء الحـركة الـث هذا،     وـل
بصــورة واضحة وغير منفرة. كما وان عليهم ا+بتعاد عن الخوض في التعقيدات النظرية لغة وفكراً، حتى
يضمنوا الروابط التي تشدهم للجماهير. ان نضال الحركة الثورية السياسي وارتباطه بالواقع القومي أو
ا+ممي، يجعل من الضروري أيضـاً، ان يسود الوضوح طبيعة عSقة الثــورة باصدقائها.. ان تعميق الثقة
طراف باOواقف السـيـاسية + التي تتـحـكم  ـلدوافع  من اOـعـرفة اـلـواضحة ـل ـواحد.. يـنـبع  ـبـL اOـعـسكر اـل
ية لى نوـع مد ـع والذي يعـت ها،  ثــورة وـمصلحة حلفاـئ اضل ان يجـعل عSقة اـل لى اOـن فان ـع هذا،  سكر.. وـل اOـع

الحلفاء.. وشروط التحالف معهم واOدى الزمني واOكاني الذي يحكم طبيعة التحالف.
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 الصراحة. 8

   عندما تكون اهداف الثــورة واضحة، وقضيتها عادلة.. فان على اOناضل في الحركة الثورية ان يناضل
في اOجال السياسي ويطرح آراء الحركة بصراحة.. ودون سرية مواربة أو لف ودوران.

   إن أفكار الحركة الثورية ليست سرية اOحتوى، فهي ملك للجماهير، ويجب ان يطلعوا عليها، ويجب ان
تعرف الجماهير حقيقة الواقع السياسي كاملة... وان القول بأن الحقيقة كل الحقيقة للجماهير، يجب ان
+ يدفع ا+عضاء الى طرح قضأيا تتعلق بأمن الثــورة، فالصراحة في اOواقف السياسية هي ضد الثرثرة

..Lالحالت Lفي القضأيا ا+منية.. ولهذا يجب التفريق ب

جانب اـلـوضوح الى  الى جانـبـها، ـيـجب ان تـتـسم  التي تـنـاضل  مع اـلـقوى  قة اـلـثــورة  Sإن تنـمـية ع   
ثــورة ان حتى تـستطيع اـل اضل فـيه،  الذي تـن واقع  صــورة اـل في  ثــورة  اصدقاء اـل صراحة، وان يـوضع  باـل
ضاء ها اـع امل ـب جب ان يـع التي ـي صراحة  نة. واـل ها اOمـك كل احتياجاـت لى  ها ـع مع حلفاـئ ها  تحـصل بعSقـت
الحركة الثورية الجماهير، مرتبطة بصدق الطرح... +نه اذا كان عدم اطSع الجماهير على حقيقة اOوقف
تبر ـمسلكا ـغير ثوري... فان اطSع الـجماهير ـعلى ـموقف سـياسي ـغير حقـيقي.. السـياسي ـبصراحة، يـع
يهدف الى تضليل الجماهير وانتهاز عدم معرفتها للحقيقة هو انحراف عن خط الثــورة... ولهذا، فان على
اOـناضلL اـلثوريL ان يعـمقوا روح اـلصراحة في عSقاتهم السـياسية مع الـجماهير ومع ـكافة اـلقوى التي

تدعم الثــورة وتناضل الى جانبها.

 التطور.9

ضرورة الـحـركة للنـظـرية الـثـورية.. مع  ضرورة النـظـرية الـثـورية للـحـركة الـثـورية مرتـبـطة اـسـاسا     إن 
نواميس قة بـL النظـرية واOمـارسة، بحـيث + تـصبح مـقو+ت النظـرية  Sوالحـركة هـنا تعـني ديناميكـية الع
في العـلوم مقـدسة، وانـما تـظل فـرضيات تثـبت اOمـارسة تأكـيدها وتطويـرها واغنـاءها.. ومفـهوم النظـرية 
التي تـضبط حـركة نواميس  قوانL واـل في العـلوم الطبيعـية، حـيث ان اكتـشاف اـل ا+جتماعـية يختـلف عـنه 
سيطرته ـعـلى مـعـرفة اـلـواقع في  اشواطا بـعـيدة  قد ـقـطع  فالعلم  لم تـكـشف بكامـلـها ـبـعد،  شياء وان  ا+
طور ها يـت ية، ا+ ان واقـع قوانL الطبيـع من ـخضوعها Oـجمل اـل بالرغم  ية..  لوم ا+جتماـع كن الـع طبيعي.. وـل اـل
ـريات ـطور النـظ ـعد، وان ـت ـشف ـب لم تكـت ـجا+ت شــاسعة  ـسانية ـم امام ا+ـن ـؤكد، ان  ـطرد لـي ـاستمرار ـم ـب
ا+جتماعية يخلق ظروفا جديدة تدفع الى تطور جديد. ولهذا، فان عضو الحركة الثورية مطالب بان يكون
قادرا عـلى تـفـهم الـتـطور ا+جـتـماعي وا+قـتـصادي، وان اـنـجازات الـحـركة الثـورية منفـتـحا عـلى اـلـعالم.. 
بنضالها على طريق الهدف ا+ساسي يخلق معطيات جديدة تفرض النظرية الثورية تحليلها واغناء النظرية
بها، حتى + تصبح اOسيرة الثورية قفزة الى ا+مام وقفزات الى الخلف، ان ضرورة تطوير النظرية تنبع
اقا ـجديدة للـنضال ها تـعطي آـف ير ضئيSً، فاـن واقع مـهما كان التـغ رها لـل من ضرورة اOـمارسة، التي بتغيـي
كر ـجامد ارسة اـOستقبل، ا+ كل ذي ـف رها ـعلى مـم كر تأثـي وتدخل في ـحساب الـعمل معـطيات ـجديدة + يـن
متحجر. ان اOسلكية الثورية اOتطــورة تجعل من واجب العضو ان يحارب وبشدة كل النزعات الى التحجر
والجمود الفكري، +ن اصحاب هذه النزعة يقفون حائS دون انجاز الثــورة Oهماتها، ويعيشون على امجاد
ا+نجازات ا ولى، أو ا+فكار التي انطلقت على اساسها الثــورة.. وهذه النزعة + تدفع الثــورة الى ا+مام،

وانما تكون سببا في النكوص بها وتحجرها وفشلها.
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التي يـجب ان يتـصف بـها العـمل ية،  من اOيكانيكـية والفعاـل ثــورة يحرمـها  في اـل    إن الجـمود العـقائدي 
الثوري، ويوقعها في احضان الركود وا+نعزال عن الواقع، الذي يفترض به ان يشكل دائما نقطة انطSق
قوى اOتعـارضة.. L اـل صراع ـب استمرار اـل تم ا+ ـب طور + يمـكن ان ـي ضال.. ان الـت جـديدة عـلى طـريق الـن

وقوى الثــورة تتصدر دائما بمنجزاتها وبتعلمها فن انتصاراتها وانتكاساتها على حد سواء.

 اNوضوعية. 10

   إذا كانت الحركة الثورية تملك حرية وضع برنامجها لتحقيق اهدافها. واذا كان بامكانها اختيار الشكل
يه ثــورة، و+ تتحـكم ـف عادي لـل Oامج اـ وضع البرـن لك  ها + تـم ية، فاـن واها الذاـت طوير ـق ضال وـت ريده للـن الذي ـي
ثائر ان ها. ان من مـهمة اـل ما ـظروفا ـموضوعية ـخارجة ـعلى ارادـت ورية تواجه داـئ اشرة.. وان الـحركة الـث مـب
يكون موضوعيا في نظرته الى الواقع، فS يرى القوى الذاتية للحركة فحسب، وتكون حساباته على اساس
وبذلك اعداء الـثــورة فـقط،  قوة  يرى  فانه + يـجوز ان  الوقت،  وفي نـفس  انه يمـلك الـقوة لتغيـير الـعالم.. 
الذي يـحـسب اـلـقوى ـعـلى حقيقتـها ويـعـمل جـاهدا +خـتـيار هو  عداء. ان اـلـثائر اOـوضوعي،  Sيستـسلم ل
وضوعية Oظروف اـ ثــورة. ان اـل صالح اـل الى  قوى  صراع اـل صبح محـصلة  حتى ـت ا+ساليب ا+كثر مSءمة، 
ومعرفتها والنضال على اساس اعتبارها في اOجال السياسي والعسكري، تفرض على الثائر ان يكتشف
روفـاً ـموضوعية ظروف وان يـخلق ـظ هذه اـل لى  بوا ـع واسطتها ـيستطيعون ان يتغـل التي ـب طرق،  ا+ساليب واـل
جديدة تشكل مناخا اكثر مSءمة Oسيرة الثــورة. ان معرفة الثائر باOبادئ ا+ساسية Oفهوم النضال، تجعله
طوير ما عـلى ـت ماده داـئ وانه باعـت يه ا وضاع اOـوضوعية.  رضها عـل التي تـف ظروف  سلم +صعب اـل + يسـت
واصعب ؤامرات  Oعتى ا وسSمة الجبـهة الداخلـية للحـركة، يـستطيع ان يتـصدى + الذاتي  موقفه  وتقـوية 
لى ها تحـقق خـطوة جـديدة ـع وضوعي فاـن Oالذاتي أو اـ واقع  في اـل صارا  ثــورة انـت قت اـل ما حـق ظروف، وكـل اـل

طريق النصر النهائي.

   إن النظرة ا+حادية الجانب توقع اOناضلL في اخطاء ونتائج قاتلة، حيث انها + تفقدهم جزءا اساسيا
ما تـعرضهم الى تـلقي ضربات من ـجهات لم يـحسبوا ـحسابها. ولذلك، فان اسس من قواهم فـحسب، واـن
الـنضال تتـطلب ان تدرس الـقضايا السـياسية من ـكافة جوانـبها، وان ـتعرف ـكافة ابـعادها، حتى + ـتصبح
ورية بديS عن الـنظرة اـOوضوعية اـلشاملة.. والتي هي اـلضمان قود الـحركة الـث ية هي التي ـت الـنظرة الذاـت

ا+ساسي +ستخدام اOنهجية السليمة في التفكير، والتحليل واتخاذ اOواقف.

 - ادفع4 -  اعد كل ما تستعيره3 -  ادفع ثمنا Oا تشتريه2 -  تحدث بأدب1: ط ا:هتمام الثمانينقا  )1 (  *
 - + ترفع الكلفة بS مبرر مع7 -  + تتلف اOحاصيل6 -  + تضرب الناس وتشتمهم5 تعويـضا عـما تتلـفه

 - + تسء معاملة ا+سرى.8 النساء
12 قواعد السلوك الـ  )2 ( *

أن + تاخذ ابرة و+ خيطا من الشعب..1
عندما يكون لك تجارة مع الشعب فيجب ان تكون عاد+ وان تدفع نقدا..2
عندما تريد اقتراض شيء عليك ان تطلبه أو+ وان ترجعه بعد ان تنتهي من استعماله، واذا حدث.3

له تلف فعليك ان تدفع تعويضا عنه.
عندما تنزل في بيت من بيوت الشعب فS تزعجهم وعليك ان تبقي البيت نظيفا ومرتبا..4
يدة ـعند.5 يات ـبصــورة صحيحة، ـيجب ان ـتحترم ـحرية العـق ية الـخاصة با+قـل لـتطبيق السـياسة الوطـن
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الجماهير وان تحترم عاداتهم وتقاليدهم.
احترم كبار السن واحب ا+طفال وكن متحدا مع الشباب ومستقيما مع النساء..6
+ تهدد الشعب و+ تشتمهم و+ تضربهم..7
عليك ان تحمي ارواح وممتلكات الناس وممتلكات التعاونيات وممتلكات الدولة..8
أن تتحد مع الشباب وتحترم وتدعم جميع ا+دارات والهيئات العسكرية واOدنية والحزبية..9

أن تكون مثا+ في تنفيذ سياسة وقوانL الدولة..10
وفي ـمـساعدة الـجـماهير بـتـطبيق اـلـخط.11 وفي ـعـمل الـتـعبئة  الدعاوي  في ـعـمل  أن ـتـكون ـنـشيطا 

السياسي للحزب والدولة وسياستها.
أن تحافظ على السرية وان تعبىء الناس للمحافظة على اسرار الدولة..12
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الفصل الخامس

قواعد اNسلكية الثورية
في اNجال التنظيمي

   إن اكتساب الحركة الثورية لصفة الطليعة وممارساتها على هذا ا+ساس، يتطلب منها ان تكون واعية
شد كوين ـي ناء والـت صلبة الـب طة  كون منظـمة متراـب ماعي أو+ً، وان ـت طور ا+جـت وقوانL الـت اسي  واقع السـي لـل
اعضاؤها بعضهم بعضا بوثائق من اOبادئ واOفاهيم الثورية ثانيا. ان اهمية التنظيم في الحركات الثورية
ليست بحاجة الى توضيح. ولكننا يجب ان نركز على اOفهوم الحقيقي Oعنى التنظيم الثوري... ان مواجهة
عة الـجماهير ان ـتكون رأس ها، تتـطلب من طلـي ادية للـجماهير، والتي ـتستغلها.. وتغـتصب حقوـق قوى اOـع اـل
الحربة الحديدي اOتماسك، القادر على توجيه الضربات اOؤOة +عداء الثــورة. ان متانة الروابط التنظيمية
بL اعضاء الحركة تضمن صSبة التنظيم من جهة وصSبة ارتباطه مع الجماهير من جهة اخرى.. فبناء
التنظيم يعتمد على اسس وقواعد يتطلب التمسك بها ويصبح تجاهلها وعدم ا+لتزام بها انحرافا عن الخط
التنظيمي الثوري وتدميرا للحركة الثورية بكاملها.. ان اهمية الحركة الثورية + تتوقف على عدد اعضائها،
وانما على درجة التنظيم والترابط بينهم أو+.. وعلى قدراتهم الذاتية وطليعتهم ووعيهم ثانيا. وعلى تمثيلهم
ثا. ان البـناء التنظيـمي عـلى ا+سس والقـواعد التنظيمـية والتمـسك بـها، ها ثاـل خط الجـماهير وقـيادتهم ـل ـل
عة ها الطلـي انه يعـطي للمجمـوعة ارادة مـوحدة تحوـل رات، حـيث  Oقوة التجمـيع العـفوي عـشرات ا ضاعف  ـي
ثل ورية تتـم قوى الـث افة اـل لة واOوجـهة لـك فان الطـاقة ا+سـاسية الفاـع هذا،  كامله. وـل ثوري ـب مع اـل ارادة للمجـت

بالتنظيم الثوري الذي تزداد طليعته بازدياد صSبته ومتانة بنيانه الداخلي.

   إن إمكانية التSحم الحقيقي بL الحركة الثورية والجماهير، + تتحقق ا+ بخلق التSحم الذاتي للحركة
ورية سلكية الـث Oواعد اـ حدد ـق الذي ـي الداخلي،  ظام  الدائم بالـن وذلك بالتـمسك  سليمة  أسس  لى  ورية، وـع الـث
اشكال التنظـيم اOختلـفة نتيـجة الـظروف واOهـمات اOتغـيرة. ان التمـسك في  قات  Sعـضاء وطبيـعة العSل
يا موا تنظيـم ية صحية وـن ورية ـحياة داخـل ورية في اـOجال التنظـيمي، ـيضمن للـحركة الـث بـقواعد اـOسلكية الـث
سليما وتنفيذا صحيحا لكافة اOهمات.. وحيث ان ا+نظمة الداخلية للحركات الثورية تعطي اهتماما خاصا
الداخلي وبكـافة ظام  بط بأسـاسيات الـن ورية يرـت فان مجـمل حـياة الحـركة الـث للقـواعد ا+سـاسية للتنظـيم، 
الداخلي.. ان اعـضاء الحـركة لوائح التنظيمـية اOلحـقة بالنـظام  التي تتـضمنها اـل الفرعـيات والتفـصيSت، 
الثورية بالتزامهم بقواعد اOسلكية الثورية، فانهم يحافظون على كافة الخطوط الثورية للحركة في اOجا+ت
مراض انواع ا+ الدائم ـلـكل  وذلك بـتـصديهم  اOختـلـفة، وـيـطورون بـمـبادراتهم وفعاـلـياتهم ـقـواعد التنـظـيم، 
فان هذا،  ثوري. وـل صفوف التنظـيم اـل الى  ثــورة تـسريبها  اعداء اـل والتي يـحاول  في اOجتـمع،  اOـستفحلة 
شكل ثوري، ـي L اعـضاء التنظـيم اـل قة ـب Sعة الع التي تحـكم طبـي ورية،  واعد اOـسلكية الـث الدائم بـق التمـسك 
ا+سمنت الذي يشد لبنات الهرم التنظيمي بعضها الى بعض. وتلعب هذه القواعد دور القوانL العامة في
اOجـتمع، وان كانت تفوـقها اهـمية، +ن ا+عضاء يرتبطون بالتنظيم باخـتيارهم، وهم بذلك يواـفقون على ان

يخضعوا للقوانL والقواعد التنظيمية بمحض ارادتهم.
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   إن أعداء الجماهير يعملون جاهدين لفصم العSقة التي تربط الجماهير بطليعتها الثورية، ويستخدمون
هدف. هذا اـل ثــورة اهمـية تحقيقـهم ـل اعداء اـل ويدرك  شعب.  عن اـل ثــورة  عزل اـل وسائل وا+ساليب ـل شتى اـل
دامت الحـركة ما  عن الجـماهير،  ورية  عزل الحـركة الـث تم  سهل ان ـي من اـل يس  انه ـل يدركون أـيضا  هم  ولكـن
الثورية بخطوطها الواضحة تجسد طموح الجماهير وغاياتها. ولهذا، فان القوى اOعادية تركز على ضرب
داخل التنظـيم، فتجـعل شى  وامراض تتـف شروخ  احداث  حاول  بان ـت وذلك  صميم،  في اـل ثوري  التنظـيم اـل
ممارسات اعضائه اليومية منفرة للجماهير ومتناقضة مع مصالحها واهدافها ومنحرفة عن قواعد اOسلكية

الثورية في اOجال الجماهيري والتنظيمي على حد سواء.

ها اسيـاً، ويجعـل ريـاً وسـي قدرة الحـركة جماهـي شل  ورية، ـي سلكية الـث Oواعد اـ لتزام بـق ياب ا+    إن خـطــورة ـغ
ية ومع ـغياب هذا ا+لتزام، تتأصل في الحركة الـثورية اـمراضا تـكفي  ..اـعجز من ان تؤدي مهماـتها القتاـل
+نهائها أو +لهائها في الصراعات الداخلية، مما يجعلها تصبح ابعد ما تكون عن السير نحو الهدف الذي
انطلقت من اجله. ولهذا، فان ا+لتزام بالنظام الداخلي واللوائح التنظيمية وما تتضمنه من قواعد للتنظيم،
مي جال التنظـي Oفي اـ ورية  سلكية الـث Oواعد اـ صر. وـق حتى الـن ثــورة  ية +ستمرار اـل ضمانة الحقيـق شكل اـل ـي
كثيرة، ولكنها تشكل بمجملها السد، الذي يحمي الحركة من تسرب امراض اOجتمع. ومعظم هذه القواعد
توفر التي ـيجب ان ـت ية، وبـعضها ـيشكل اـلصفات ا+سـاسية،  سلمية للعSقات التنظيـم ـيشكل اـلضمانات اـل
يس وشرحها ـل واعد  هذه الـق وضيح  واعد ا+سـاسية. وـت يق الـق لى تحـق قادرا ـع كون  في الـعضو الحـركي، لـي
هذه الـقـواعد ـيـساعد الحـركة الـثـورية ـعـلى الـهدف ـمـنه معرفتـها، واـنـما الـعـمل عـلى تطبيـقـها. ان معـرفة 
تصحيح اOمارسات اOتناقضة لها، وذلك عن طريق النقد والنقد الذاتي، الذي يجب ان ينصب وبS هوادة
ليحارب كل انحراف أو اهمال لقواعد اOسلكية الثورية. وفيما يلي عرض +هم قواعد اOسلكية الثورية في

اOجال التنظيمي:

 ا:نتماء. 1

بان فراد وتجعـلـهم ـيـشعرون  قات ـبـL ا+ Sروابط ـجـديدة ـتـوثق الع هو ـخـلق     إن دور التنـظـيم اـلـثوري 
انتماءهم للحركة الثورية يشكل اOبرر ا+ساسي لوجودهم.

   إن تعزيز هذا ا+نتماء يقوي ويم¨ الروابط بL ا+عضاء والحركة الثورية روحيا.. وماديـاً، كما انه يم¨
الروابط بL ا+عضاء بعضهم بعضا، مما يرفع بالعSقات التنظيمية +ن تحل محل العSقات ا+جتماعية أو
ماء مع ا+نـت ها  رء ـب Oباط ا قوة ارـت في  اسب  وارثة + تتـن روابط اOـت ماء واـل رابة ا+خرى. ان ا+نـت عSقات الـق
واحد.. ثــورة، يجمعـهم منطـلق  فراد عـلى طـريق اـل قي ا+ ورية يلـت في الحـركة الـث روابط اOخـتارة، حـيث  واـل
هذه هم وجـهدهم.. ان  ودماءهم وعرـق امانيهم   L اسلوبا مـحددا للكـفاح يخـلط ـب واحد، ويمـارسون  وهدف 
الروابط اOتينة، التي يؤكدها ا+نتماء الثوري للحركة، تجعل العضو يشعر بانه جزء من كل. وانه شريك في

الثــورة.. شريك في الهدف الجماعي، الذي + يتحقق ا+ بالنضال اOشترك لكافة ا+عضاء.

   إن شعور ا+نسان بالضياع.. وبالSانتماء يجعله هامشيا + يدرك طبيعة الدور ا+نساني، الذي يتوجب
قا ان ـيصل أي ـعضو من اـعضائها الى درجة ـفقدان يه الـقيام به.. وفي الـحركات الـثورية + ـيجوز مطـل عـل
الشعور با+نتماء للحركة... للتنظيم.. للجماهير.. للثــورة.. فهذا الشعور، هو الذي يخلق عند اOناضل روحا

معطاءة تجعله يعرف، ان الفرد في مصلحة الجميع.. في مصلحة القضية.

   وإذا كان ا+نتماء للحركة الثورية يتم باختيار ا+فراد، فانه أيضا يتم بشروط الحركة الثورية. فالحركة
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شرف كي يحـمل العـضو  L.. غـير انقـياء.. فـل جوز ان يـكون اعـضاؤها وكـوادرها غـير طليعـي الطليعـية + ـي
ا+نتماء للحركة الثورية، يجب ان يتمتع باOواصفات التي تفرضها هذه الحركة، وكلما ازداد اهتمام الحركة
ما ازدادت اهـمية الـحركة الـثورية قاء صفوفها وـبجدارة اـعضائها وـكفاءتهم وـفعاليتهم ووعـيهم، كـل الـثورية بـن
وقدرتها على تحمل مسؤوليتها كطليعة للجماهير. اما اذا اصبحت الحركة متسيبة التنظيم منفلشة البناء،
موت ية، وـت روابط التنظيـم ها اـل يع فـي اسهل، فتـم ها ـيصبح  خروج مـن سهSً، واـل امراً  ها ـيصبح  ماء ـل فان ا+نـت
فيها الدوافع الثورية +نجاز اOهمات. ولهذا، فان أولى قواعد التنظيم في الحركة الثورية، هو تعزيز ورفع
من مـطابقتهم أكد  صار الحـركة، والـت ما +ـن سليم داـئ يار اـل وذلك با+خـت ساب للحـركة،  ماء وا+نـت اهمـية ا+نـت
ية اـلوصول الى هم ـيشعرون باهـم رفع روح اـOسؤولية لديهم وجعـل بل ان ـيصبحوا اـعضاء. وذلك ـب لـلشروط ـق

درجة العضوية في الحركة الثورية.

من حـقه ان صبح  حتى ـي كل واجـباته،  ارسة  من الـعضو مـم ورية، يتطـلب  ماء للحـركة الـث شرف ا+نـت    إن 
ورية لـيست سهلة وتتـطلب ـجهدا وـتضحية، فانه ـليس ما ان واـجباته الـعضوية الـث ـيطالب بـحقوقه كـعضو. وـب
قدراتهم في  عاونون  فا+فراد يـت ورية.  ماء للحـركة الـث سؤولية ا+نـت لى تحـمل ـم قادرين ـع مع  افراد اOجـت كل 
الذاتية على تحمل اOصاعب واستعدادهم للتضحية في سبيل تحقيق اهداف الجماهير. ولهذا، فان الحركة
ها اOوت في سبيل ما فـي قوي با+ستعداد لتـحمل كل اـلصعوبات، ـب ند اـعضائها اـلشعور اـل ورية تـنمي ـع الـث

 ..الحصول على شرف ا+نتماء للحركة الثورية، طليعة الجماهير طليعة الثــورة.

 ا:نضباط. 2

كل ية ـل الى ارادة جماـع حويله  لى ـت قدرة التنظـيم ـع من  بع  ورية تـن مي للحـركة الـث خط التنظـي ية اـل    إن أهـم
اعضاء الحركة، وذلك عن طريق ا+نضباط الصارم للنظام الداخلي واللوائح التنظيمية روحا ونصا. ان هذا
ضباط درجة ا+ـن ما ان  ها، ـك لتزمL ـب Oير اـ لتزمL بالحـركة وـغ Oضاء اـ فرق بـيL ا+ـع الذي ـي هو  ضباط،  ا+ـن
فرز ا+ـعضاء ا+كثر ثوري لدى الـعضو، والذي ـعلى اسـاسه، ـتستطيع الـحركة ان ـت درجة ا+لتزام اـل ـتحدد 
يدوا افة ا+ـعضاء ان يتـق ما ان ا+ـنضباط ـيفرض ـعلى ـك يادات.. ـك كوادر والـق لوا ـمسؤوليات اـل زاما ليتحـم الـت
بالقرارات التنظيمية، التي تصدرها اللجان القيادية، وان يعملوا بكل جهد واخSص في سبيل وضع هذه
قدرة الحـركة عـلى تنفـيذ مهماتـها، عدم ا+نـضباط للـقرارات القيـادية يـشل  الـقرارات مـوضع النفـيذ. ان 
ادية ـيجب ان قرارات وا وامر القـي ية.. ان اـل ها التاريـخ قد اهميـت سيبـاً، فتـف ها مـت هوم اـOسؤولية فـي ويـجعل مـف
قرارات خاذ اـل ية اـت ية للـعضو. ان ديمقراـط اعة الذاـت مع القـن عارض  كانت تـت حتى وان  اسة،  دقة وحـم فذ ـب تـن
تفرض مركزية خضوع ا+غلبية أو اللجان القيادية، كما وان وحدة الحركة الداخلية، تتطلب ان تتم مناقشة
عن خروج  هو  هذه القـاعدة،  عن  طر التنظيمـية. ان الـخروج  داخل ا+ مور التنظيمـية والحركـية  كـافة ا+

ا+نضباط الثوري ووقوع في أشراك اOسلكيات الخاطئة التي تضر بأمن الثــورة.

   إن ا+نضباط يفرض على أعضاء الحركة الثورية ان + يتخذوا مواقف فردية وقرارات مزاجية. حيث ان
مواقف الحركة وقراراتها لهاصفة اOركزية، والتي هي من حق القيادة. ان عضو الحركة مطالب بأن يأخذ
اما ـقـضايا هي،  التي تـصادف العـضو  ـمـوقف الحـركة وان يـنـفذ قراراـتـها. وـحـيث ان القـضايا اليوـمـية 
تنظيمية أو قضايا سياسية أو قضايا عسكرية.. فان النظام الداخلي للحركة وقراراتها السياسية واللوائح
ساحة النـضال. ظـهور بـعض التي تطرحـها اOمـارسة عـلى  ترد عـلى كـافة التـساؤ+ت  فة  ية اOختـل الداخـل
قرارات لوائح واـل الداخلي واـل ظام  في الـن واضح  نص  ها  وجد ـل والتي + ـي اسية  ية أو السـي الـقضايا التنظيـم
السياسية، تتطلب من عضو الحركة ان يرفع هذه القضية الى القيادة ليتلقى رأيها فيها، وليس من حقه
ان يجـتهد أو ـيفتي عن ـغير علم. وان كان من ـحقه ا+جـتهاد ورـفعه لSطر التنظيـمية ا+ـعلى، ـعلى اساس
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Sية ف يادة لSستنارة به. ويـحتم ا+ـنضباط ـعلى ا+ـعضاء ان ـيحترموا ا+طر التنظيـم امام الـق الرأي  وضع 
يتخطونها، سواء با+تصال با+طر ا+دنى أو ا+على متخطL اOسؤولL عن هذه ا+طر. ان اهمية التسلسل
ـاعدة ـيادة أو الـق ـL الـق ـيد ـب ـوصل ـج ـته، كـم التي تـعـطي للـعـضو اهمـي هي  ـصا+ت،  في ا+ـت ـمي  التنظـي
من ركة  حول الـح ما ـي يه ـنفس اOرض، ـم له ـيشعر بالهاـمشية وتـنمي ـف ماهير. وان تـخطي الـعضو يجـع والـج

حالة انضباط صارم الى حالة تسيب يشلها ويضعفها.

 اNركزية الديمقراطية. 3

   إن اOبدأ الرئيسي في البنيان التنظيمي  ية حركة ثورية هو اOركزية الديمقراطية.. وترجع اهمية هذا
اOبدأ الى انه يشكل القاعدة ا+ساسية للمسلكية الثورية، اذ عليه تعتمد كافة اOسلكيات ا+خرى. وتجمع
L اOركـزية جدلي ـب عارض اـل هذا الـت كن  احدهما ا+خر، وـل في  L مفـهومL متعـارضL، يـن هذه القـاعدة ـب
ية وـبL ا+ـنضباط واسع للديمقراـط طور اـل مة ـبL الـت الذي يـجمع ـبصــورة ـعضوية متSـح هو  ية،  والديمقراـط
الى يؤدي بـحـياة الـحـركة الـثـورية، ويـجـرها  خر،  من اOـفـهومL ـعـلى ـحـساب ا+ اـلـصارم. ان طـغـيان أي 

الدمار..

   فالديمقراطية وحدها، اذا ما سيطرت على طبيعة العSقات والروابط داخل الحركة الثورية، فانها تنمي
حالة من التسيب والفوضى والبلبلة، فتحل فيها الثرثرة محل العمل، ويصبح اOزاج الشخصي هو الحكم
على الخطأ والصواب. واذا كانت الحركات السياسية تعتبر الديمقراطية غير اOمركزة مرضا خطيراً، فان
هذا اOرض يكون اكثر خطرا أو اشد فتكا في الحركات الثورية اOسلحة. حيث ان الفوضى والسSح، اذا

ما اجتمعا دونما التزام وانضباط صارم، فانهما يجران الحركات الى التهلكة الحتمية.

وسيطرة داخل الحـركة الثـورية، أو اعطائـها اهمـية ثانـوية،  فان خـنق الديمقراطـية  أخرى،  ومن جـهة     
اOركزية اOطلقة على اجواء الحركة الثورية، تجعل الحركة فاقدة لشروط نموها وعاجزة عن القيام بمهامها.
ان تحول الحركة الثورية الى كم يحركه رجل فرد مهما أوتي من عبقرية، يحولها الى دمية في يد الفرد،
فتسودها العSقات الذاتية والفردية، وتصبح احادية الجانب في نظرتها لSمور، ويتحول ا+عضاء فيها الى
قد مبرر وـجودها اذا هي ورية تـف فذون ما يؤمرون به، كا�+ت اـلصماء. ان الـحركة الـث يد يـن تـجمع من العـب
هم. شة أو تـف به دون مناـق يؤمرون  ما  فذون  ياء ويـن من ا+فراد طـاعة عـم وعة  عه مجـم فرد، تطـي الى  حولت  ـت

وبذلك تنعزل هذه الحركة عن الجماهير وتتقوقع على ذاتها، ثم لن تلبث حتى تتSشى.

ضروري، عـلى ان تـكون امر  في الحـركة الثـورية  ودرجة اOركـزية  درجة الديمقراطـية   Lتوازن بـ    إن اـل
ـسبي التركيب الـن ضرورة  ـضL.. ان  ـL اOتناـق ـامل ـب درجات التـك ـقرر  التي ـت هي  ـية  ـيادة الجماـع الـق
مات، ـيحدده اشكال التنـظيم أو اOـه من  شكل  ثــورة أو  راحل اـل من ـم لة  كل مرـح في  زية  ية واOرـك للديمقراـط

اOظهر الرئيسي للتناقض على اساس كل طرف وحسبما تفرضه طبيعة اOرحلة.

في يبرز  ادية الحـاسمة  قرارات القـي زية واـل من اOرـك زيد  امام ـم جال  Oساح اـ راجع الديمقراطـية +ـف    إن ـت
لى صيرية اـع Oاسية اـ قرارات السـي خاذ اـل ما يتطـلب اـت ثــورة. بيـن راحل الحـاسمة، لـل Oوفي اـ ضال  أوقات الـن
حوار حل اـل ركزي، وـي Oلص اـ مدا عـلى حـساب التـق طي الديمقراطـية  ما يـع فاق، ـم من ا+جـماع وا+ـت درجة 
ستعانة ـبـكل ا+راء وا+ـفـكار Oواـجـهة ـتم ا+ حتى ـي ـية،  ـافة اـOـراتب التنظيـم ـهادىء ـبـL ـك الديمقراطي اـل

الصعوبات أو حل اOشكSت السياسية القائمة.
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   ويفهم من اOركزية الديمقراطية في الحركات الثورية اOسلحة، انها ديمقراطية الرأي دكتاتورية التنفيذ..
وهذا يعني ان من حق العضو في الحركة الثورية ان يقول رأيه بصراحة ودونما وجل، وهذا يعني ان من
حقه ان يشارك في النقاش والجدال ما دام اOوضوع مطروحا للنقاش، ولكن العضو يصبح ملزما بالتنفيذ

عندما يؤخذ القرار با+غلبية، وهذا يعني ضرورة خضوع ا+قلية لSكثرية.

   كما أن عضو الحركة من حقه ان ينتخب قياداته على كافة اOستويات.. وان انتخاب القيادة العليا يتم
في اOؤتمرات، التي هي اعلى سلطة في الحركات الثورية، ولها تخضع كل القيادات الحركية. كما ان كل
ـطي والتي تـع ـيادات اOنتخــبة،  ـلى. ان الـق ـراتب ا+ـع Oفي اـ ـجان  ـقرارات الـل ـية تـخـضع ـل ـجان الحرـك الـل
الصSحيات الكاملة من اOؤتمر العام، ملزمة بتقديم تقاريرها الدورية للمؤتمر وللهيئات اOركزية، حتى يتم

محاسبتها ومتابعتها باستمرار.

   إن مهمة القيادات اOنتخبة، هي تأكيد وحدة الحركة الثورية من خSل التمسك الدائم بان للحركة قيادة
واحد، ـعـلى الجـمـيع التـقـيد بـهـما.. ان ـتـجاوز الـنـظام واحد، وبرـنـامج سـيـاسي  واحدة.. وـنـظام داـخـلي 
ية الـهدامة. يادة، يـجعل الـحركة الـثورية تـخضع لـحالة من الليبراـل واـلخروج عن البرـنامج وعن ا+ـنضباط للـق
هو التـمـسك داخل الـبـناء التنظـيـمي للـحـركة الـثـورية،  فان التـمـسك باOرـكـزية وبالديمقراـطـية ـمـعا  وـلـهذا 

الحقيقي ببقاء الحركة الثورية، وبتأكيد قدرتها على تحقيق اهدافها.

 النقد والنقد الذاتي. 4

خط لدى الفئات غـير اOلتـزمة ـب عن مفـهومه  ورية،  في الحـركات الـث الذاتي  قد  قد والـن لف مفـهوم الـن    يخـت
قات في اOنطـل عن التـناقض  يل، وانـما  في منـاهج التحـل غاير  عن الـت يس فـقط  ناجم ـل ثــورة. وا+ختSف  اـل
في اOجتمـعات قد  في اOـجالL. ان مفـهوم حـرية الـن الذاتي  قد  قد والـن ضوابط للـن هداف وا+شكال واـل وا+
جو واضفاء   Lستغل Oمة اـ الى امـتصاص نـق هدف  سلطة فئات مـستغلة، ـي في اـل رأسمالية، حـيث تتحـكم  اـل
الديمقراطية على اOجتمع. وخطــورة التمازج بL النقد الليبرالي والنقد الثوري في الحركات الثورية، تكمن
في ا+نحراف الى النزعات التبريرية، التي يتحول فيها النقد الى هجوم على ا�خرين، والنقد الذاتي الى
اهدافه لى  الذاتي وـع قد  قد والـن ثوري للـن هوم اـل لى اOـف ركز ـع نا ان ـن ظروف. ويهـم الى ا+قدار واـل ير، او  الـغ

واشكاله وضوابطه، في الحركات الثوري.

كان هداف، وان  في اOنطـلـقات وا+ وحدة متكاـمـلة  الذاتي تجعـلـها     إن تـكـامل ـمـوضوعية الـنـقد والـنـقد 
في: تدخل  بانه اـل قد  ريف الـن كن تـع الذاتي. ويـم قد  قد ا+ـخرين وـبL الـن ما ـبL ـن نا بالـفصل  تـفسيرها يلزـم

لحظة ما وبشكل مناسب، بL ا+فعال او ا+قوال ونتائجها، او بعد وقوع النتائج، وذلك بغية تأكيد النتائج
ـقات وـكـشف مع اOنطـل ـها  قوال وتوافـق ـعال او ا+ ـركة ا+ـف ـديد ـح ـسلبية وتـح ـتائج اـل ودحض الـن ـية  ا+يجاـب

التناقضات، التي كانت فيها، والتي + تزال، والتي نشأت فيها من جديد.

تدخل، ـليس ـفقط ـبL ا+ـفعال أو ا+قوال ية اـل ية ـنقد ا+ـخرين، بامكاـن ية الـنقد الذاتي عن عمـل    وتتـميز عمـل
قد اقوال،  عال أو  الى اـف من الـتحول  كار  نع ا+ـف يذها. وـم كار وتنـف تدخل أـيضا ـبL ا+ـف ما اـل ما، واـن ونتائجـه

يأتي التدخل ما بينها وبL نتائجها متأخراً.

يات يم ا يجاـب ما ـيستلزم تقـي يم اـلسلبيات، واـن ثوري، انه + ـيستهدف ـفقط تقـي    وواضح من مـفهوم الـنقد اـل
أيضـاً، الى جانب ضرورة تقديمه اOقترحات البناءة لدحض السلبيات وتأكيد ا+يجابيات وتصعيدها.
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ية ندما ـتمارس عمـل ورية اـلضمان الحقـيقي للـحرية، وذلك ـع قد الذاتي في الـحركات الـث قد والـن    ـيشكل الـن
من ها  قويم ا+خـطاء ومنـع الذاتي لـيست ـت قد  قد والـن مة الـن ورية. ان مـه ضوابط الـث شروط واـل ضمن اـل قد  الـن
قدراتها وفعاليتـها يد الحـركة الثـورية، يقويـها ويـرفع  في  سSح  هي امـضى  ستثراء فحـسب، وانـما  ا+
ها ترى ا+مور بمـنظار سليم، فـتصنع ية، ويـعمق جذورها التنظيـمية، وـيطور خـطها السـياسي، ليجعـل القتاـل
ريا ورية جماهـي هي الخـطوط ا+سـاسية للحـركة الـث قد  قات الـن كانت منطـل ا  Oوراءها. و هث  ا+حداث و+ تـل
وسياسيـاً وتنظيميا عسكريـاً، فان اهداف النقد، هي التأكيد على صحة وسSمة هذه الخطوط وحمايتها من
كل محـاولة من  ها وا+ستفادة  حراف عـن شويهها أو ا+ـن ستهدف ـت ير مـقصودة، ـت كل محـاولة مـقصودة أو ـغ

تستهدف اغناءها وتطويرها.

التي ورية،  ها باـلشروط واـلضوابط الـث درجة التزاـم وقف ـعلى  ثوري +هدافها يـت قد اـل ية الـن يق عمـل    إن تحـق
مل ضاد للـع سSح ـم الى  قد  ية الـن حول عمـل شروط، ـي ضوابط واـل هذه اـل ياب  ها. ان ـغ قد فـي تم الـن جب ان ـي ـي
الثوري. فعندما يصبح النقد هداما + يلتزم بالروابط النضالية، التي تشد ا+فراد الى بعضهم، فانه يعمل
اهاة قد الذاتي مـب ورية بدل ترميـمها وشد ازرها وصيانتها. وـعندما ـيصبح الـن ـعلى ـتقويض اOؤـسسات الـث
وانتزاعـاً للتصفيق والتهليل عندما يمارسه اOسؤولون، الذين يعلنون في زهو وكبرياء عن استعدادهم لتحمل
هم وما كان ها كانت رغم ارادـت ما باـن ها، والتي يلـمحون داـئ عوا فـي لة عن ا+ـخطاء، التي وـق اـOسؤولية الكاـم
يمكن تSفيها. ان ضرورة النقد والنقد الذاتي في الحركات الثورية، تكمن في ضرورة ضمان عدم اتخاذ
موقف منحرف من ا+خطاء ونتائجها. وا+نحراف يكون انانيـاً ذاتيـاً، حيث يصر ا+فراد، واOسؤولون منهم
خاصة، على اOكابرة وعدم ا+عتراف بالخطأ والتثبت بانه صواب، وذلك من منطلق تأكيد عصمتهم الذاتية
من الخطأ. هذا ا+نحراف اOسلكي يصبح فيه كبرياء الفرد وحساسيته الذاتية اهم من مصلحته الحقيقية،

التي هي مصلحة الحركة الثورية بشكل عام.

من تـحـمل ـمـسؤولية الـخـطأ والـعـمل ـعـلى اـلـصاقه من الـجـ© واـلـخوف  خر، منـطـلق  أما ا+ـنـحراف ا+    
با+خرين والبحث عن اسباب ومبــررات، تجعل اOسؤول خارج دائرة الفعل اOؤدي الى الخطأ. ان انحراف
التبرـيرية قد يؤدي الى جرـيمة اـلصاق اـOسؤولية بـكبش فداء، هو في اـلواقع اضعف حـلقات الـفعل اOؤدي

الى الخطأ.

ذاته، +نه قد  ية الـن توازي اهـم وضوابطه،  قد  شروط الـن ية ـل طي اهـم ورية تـع فان الحـركات الـث ومن هـنا،     
كسSح ذو حدين، اما ان يكون بوجود الضوابط سيفا في يد الحركة الثورية، واما ان يصبح سيفـاً مسلطا

في وجهها بغياب ضوابط النقد والنقد الذاتي.

 الفعالية. 5

فان هذا،  هد. وـل هذا الـج جابي ـل باOردود ا ـي ما  بذله الـعضو، واـن الذي ـي ما بالجـهد  ارسة داـئ قاس اOـم    + ـت
الذي يـبذله. ان تـضييع عن الجـهد  تزد  لم  اOـسلكية الثـورية للعـضو تجـعل نتيـجة ممـارساته مطابـقة، ان 
الكثيرين من ا+عضاء لجهودهم وأوقاتهم في ممارسات ليس لها أي مردود فعلي يعود بالخير على الحركة
الثورية، انما هو اهدار لطاقات الحركة وجهودها. ولهذا، فان الفعالية كقاعدة للمسلكية، الثورية تتطلب من
حتى ضرورات التنفـيذ ونـتائجه، لـيس لنفـسه فـقط، وانـما لSعـضاء ا+خـرين،  العـضو ان يحـسب جـيدا 
ورية الى ا+مام. ان الوقت هو من اهم ا+سلحة التي ـتضيع في الـحركات ـيستطيع ان يدفع بالـحركة الـث
من الى مـزيد  صار بحـاجة  من ا+عـضاء وا+ـن كثيرين  قي فـاعل، حـيث ان اـل استخدام حقـي ما  ورية دوـن الـث
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الندوات التثقيفية واOحاضرات، التي تعمق لديهم اOفاهيم السياسية والتنظيمية والعسكرية. ومع ذلك، فاننا
نرى الكثيرين من الكوادر اOؤهلة لتعليم هؤ+ء ا+عضاء، + يهتمون باعطاء ساعات محددة في ا+سبوع من
عن ني، ناـهيك  اشات وـمجاد+ت + تـغ في نـق يا  طوال يوـم راهم ـيستنزفون اـلساعات اـل ما ـن هؤ+ء، بيـن هم ـل وقـت
تفشي ا+مراض البيروقراطية التي تلهي اOسؤولL في قضايا فارغة تستنزف أوقاتهم وجهدهم و+ تعود

بأي مردود فعلي على الحركة الثورية..

لذاته ـكـفرد.. وان ـيـخص خلـيـته ومرتـبـته من الـعـضو ان يـعـطي اهتـمـاما ـخـاصا  ـية تتـطـلب     إن الفعاـل
مردود اهتـمـاماته من  جاد، يـستمد  يؤدي مهـماته باهـتـمام  التنظيـمـية اهـتـمامه اـلـثاني، ـكـما ان عـلـيه ان 
ية ـتحول مردود الـجهد الى اضعافه من لة. فالفعاـل يذها ـبصــورة فاـع مة، نـجاحـاً للمـهمات وتأـكيداً لتنـف الداـئ
عن ضال  ساحة الـن في  لي  رها الفـع زيد تأثـي قدرة ـي الى  ورية  حول الحـركة الـث وبذلك ـت ية...  تائج ا يجاـب الـن
حجمها الطبيعي، مما يجعلها محط انظار الجماهير وقبلة توجهاتهم، فتحتل مركزها الطليعي عن جدارة.
ان حجم الحركات الثورية يقاس دائما بفعاليتها الى جانب ارتباط الجماهير بها، اما حا+ت الترهل، التي
تحول ا+عضاء الى كم متراكم غير فاعل، فانه اذا اعطى للحركة الثورية في مرحلة اOد الثوري اصواتا
تلعلع وتجمد، فان ساعات الضنك والخطر تحجم الحركة الثورية وتعيدها الى واقعها الحقيقي، مما يجعل
 .قياداتها أول من ـيصاب بخـيبة ا+مل وا+رـتماء في احضان اـليأس ان الحركات الطليـعية تعطي للفعالية
توزن الحـركة الثـورية نفـسها، وعـلى اسـاسها كقـاعدة للمـسلكية الثـورية اهمـية خـاصة، وعـلى اسـاسها 
تتصدى للمهمات في الوقت اOناسب، واOكان اOناسب وتعمل على تنفيذها بالشكل اOناسب وهي متأكدة

ان النتيجة ستكون كما رسم لها وخطط. ما دامت الفعالية الثورية للمنفذين محددة ومؤكدة.

 اNبادرة. 6

   ما من حركة ثورية تستطيع ان تحدد في انظمتها ولوائحها وبرامجها كل صغيرة وكبيرة. ان ما تحدده
هو الـخط الـعام جماهيـريا.. وسيـاسيـاً وتنظيمـيا وعـسكريـاً.. كـما ان ا+نظـمة والـلوائح الحـركات الثـورية 

تعطي اهمية خاصة لبعض القضايا ا+ساسية، ويبقى امام اOمارسة مجا+ت واسعة للتطوير وا+بداع.

Lقوان هم روح اـل ية + تتـف الى آ+ت ميكانيـك ضاء  حول ا+ـع يات، ـت وقراءة الحرـف شبث بالـنصوص..     إن الـت
وا+نظمة وتغرق نفسها في جدا+ت حول معاني ا+لفاظ، اكثر مما تعطي من الجهد لSنجازات الحقيقية..
الذين هم  من ا+بداع،  من ا+ـنـجازات.. وـمـزيد  الى ـمـزيد  يدفعون بالـحـركة الـثـورية  الذين  ان ا+ـعـضاء 
Lتارك صحيح،  بالتوجه اـل يدون  عام ويتـق خط اـل مون اـل الذين يفـه تح..  قل اOتـف وقد والـع بالحس اOـت يزون  يتـم
التي تـغني النـظرية ردية،  بادرات الـف Oهوم اـ فرزون مـف بذلك ـي وهم  مة،  وسائل اSOـئ يار اـل رية اخـت +نـفسهم ـح
الثورية بنتائجها. ان اOبادرة كقاعدة للمسلكية الثورية، + تتعارض بصــورة أو بأخرى مع القواعد ا+خرى،
قا ضيقا مغـل يس مفهـوما  لتزام ـل ضباط وا+ هوم ا+ـن قوانL. حـيث ان مـف شترط التمـسك با+نظـمة واـل التي ـت
قاتS للمبادرات، وانما هو مفهوم يدفع بالعضو الى تفهم هذه ا+نظمة نصا وروحا والعمل على تطويرها،
والى صارات،  من ا+نـت ورية مـزيدا  جازات الحـركة الـث الى اـن ضيف  بأي مـبادرة ـت يام  يس تجمـيدها والـق وـل
نظريتها ـمزيدا من الـتطور. ان التـقوقع في ظل اـلحروف وا+ـلفاظ والتمسك ـباهداب ا+نـظمة كمـقدسات، +
يجوز مساسها أو الحياد عنها قيد انملة، يدفع با+عضاء الى ا+غراق في جمود عقائدي وتقوقع تنظيمي
ند مي ـع ورية تـن فان الحـركة الـث هذا،  ها. وـل ورية بكامـل يات الـث واهدار للفعاـل مواهب  تل لـل بادرات وـق بت للـم وـك
افرادها وكوادرها روح اOبادرة.. روح التطلع للخلق وا+بداع، روح التوجه للعمل اOجدي دونما تعليمات أو
يه، ورية، هو الذي ـيشعر في كل لـحظة وفي أي ـمكان يـتواجد ـف بادر في الـحركة الـث Oأوامر.. ان الـعضو اـ
بانه يمثل الحركة الثورية. وان أي عمل يقوم به هو عمل للحركة الثورية. ولهذا، فهو يتحسس حاجة من هم
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حوله من الجماهير، ويتصرف على هذا ا+ساس، فيكون مردود ممارساته اغناء للخط الجماهيري ومزيدا
من الربط بL الحركة الثورية والجماهير.. والعضو اOبادر + ينظر لكل مهمة امرا.. فهو رجل دعاية أينما
وجد.. وهو ناشر +فكار الحركة الثورية في كل مجال يراه مناسبا.. وهو عندما يجد نفسه مواجهة امام
اعداء اـلـثــورة ضد  الى مـمـارسة الـعـنف اـلـثوري  قافزا  اـلـعدو، ـيـجد نـفـسه ـمـستخدما لعـقـله وامـكـاناته، 
ذلك وما دون  به الـعـضو اـOـبادر + يـحـيد ـعـنه..  الذي يتـمـسك  هو  والـجـماهير.. ان اـلـخط اـلـعام لـلـثــورة، 

فهوالذي يتصرف ويبادر دونما انتظار ان تضيع الفرص الثورية..

 السرية. 7

ها + ـتصل اوتة، ولكـن من اـلسرية متـف بدرجات  راحل ـنضالها  في ـم مر  ثم ـت سراً،  ورية  بدأ الـحركات الـث    ـت
ية من العSـن درجة  الى  وصولها  عد  سلطة، وتحقـيق طـموح الجـماهير ا+ ـب وهو اـل اهدافها الحقيقـية،  الى 
والشعبية وا+لتفاف الجماهيري.. ان مراحل نمو الحركة الثورية تفرض عليها درجات من السرية مختلفة،
فمرحلة الدراسة وا+ستقصاء تتطلب من الطSئع درجة عالية من السرية، حتى يستطيعوا ان يتعرفوا على
واقع، الذي ـتسعى الطSئع لتغـييره.. اـلواقع ـبصــورة حقيـقية دوـنما ـلفت لـنظر اـلقوى اـOستفيدة من وجود اـل
بدأ فـيها الطSئع ا+حـتكاك با+فراد +كـتساب اـعضاء جدد.. ولـنشر ا+ـفكار السـياسية وفي اOرـحلة التي ـت
وا+هداف الجماهيرية للحركة الثورية، فان الحرص في اOمارسة وانتقاء اكثر ا+فراد ثقة Oصارحتهم هو
قوى بدأ اـل ها ـت ورية، ـحيث ان فـي لى الـحركة الـث لة ـتشكل ـخطــورة ـع هذه اOرـح فان  هذا،  سرية.. وـل ضمان اـل
 ..اOعادية للفكر الطليعي من تحسس وجوده، فترص العيون والعمSء +قتSعه من جذوره قبل ان يستفحل

ولهذا، فان الحركة الثورية مطالبة بان تختار دعاة فكرها من اقدر ا+فراد على الكتمان والتحمل واشدهم
صSبة وايمانا باهداف الحركة الثورية.. ان طبيعة مرحلة نشر الفكر الثوري ومرحلة بناء التنظيم السري،
فراد الذي يجـعل ا+ ثوري الحقيـقي،  الوعي اـل من  سرية فحـسب، وانـما  من اـل يس  ية، ـل درجة عاـل تتطـلب 

يموتون في سبيل استمرار الحركة الثورية.

   ولهذا، فإن طابع ا+نتقاء الشخصي الدقيق، هو الذي يغلب على ضمان السرية في هذه اOرحلة. ومنع
قا+ت عذيب وا+عـت اسد، وتعـرضهم +نواع الـت واقع الـف سلطة اـل أيدي  في  افراد مـنه  ووقوع  مو التنظـيم..  ـن
وسقوط بعضهم وصمود البعض ا+خر، تنشأ اشكال اخرى من السرية، تتطلب من بعض ا+فراد، الذين
يكشف امرهم لدى السلطة، ان يعيشوا باسماء مستعارة، وان يختاروا ظروفا يختفون فيها. وهكذا تتفاوت
من في الظSم مختـفـL ـمـطاردين  فالبعض يعـيـشون  هذه اOرـحـلة،  في  فراد  Sدرجة اـلـسرية بالـنـسبة ل
قة الكـفاح Sومع انط يومي.  ضالها اـل شرعية لـن مارس حـياته الطبيعـية كواجـهة  عض ا+خر ـي سلطة، والـب اـل
اOسلح تتشكل انواع السرية فتضم، ليس فقط ا+فراد، وانما ا+سلحة التي يستخدمها. واماكن تخزينها

واOهمات التي ستستخدم فيها وهكذا..

   وفي كل مراحل النضال تتطلب الحركة الثورية، الى جانب السرية، استعدادا للعمل الدائم مهما كلف
ا+مر.. ان السرية والعمل يمكن ان يتعايشا معـاً، ولكن العمل كلما تصاعد وكلما ازداد، اصبحت السرية
معرضة. والحركة الثورية + تستطيع ان تتقوقع في سريتها دونما عمل.. فالسرية + يمكن ان تكون هدفا..
ان الهدف هو العمل.. وهي وسيلة للمحافظة على الحركة الثورية، حتى تنجز اعما+ اعظم وافعا+ تدفعها

الى تحقيق النصر.
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رموزا ومع التـفاف الجـماهير حولـها، تـصبح قيادتـها  مع تـصاعد نـضالها اOـسلح     إن الحـركة الثـورية 
للجماهير ويصبح الشعب فاتحا لهم صدره وقلبه، وتتSشى بعض قيود السرية شيئا فشيئا، ويصبح عمSء

السلطة هم الذين يتخوفون، +نهم اصبحوا هدفا للجماهير.

فراد والتنظـيم فان اOهـمات وا+ في النـضال الـيومي للحـركات الثـورية،  درجات العلنـية  ورغم ارتـفاع     
ورية ما دامت لم تـحقق وعSقاته واجتـماعاته واـتصا+ته، ـيجب  ان ـيظل سرا ـعلى ا+عداء. +ن الـحركة الـث

اهدافها، فانها معرضة باستمرار لضربات القوى اOعادية. ولهذا، فان عليها ان تحيط نفسها بدرع صلب
مرض في  رقون  الذين يـغ فراد،  سلق ا+ هو ـت ني  ضال العـل لت مرحـلة الـن ما تحـم ية. ان اخـطر  من اOكتوـم

الثرثرة. فيقدمون للعدو من اOعلومات عن الحركة الثورية ما يعجز كل عمSئه عن تقديمها له.

مرض ني  مع، ويـع من اOجـت ثوري  ها التنظـيم اـل التي يحمـل من اخـطر ا+مراض،  هو  الثرثرة  مرض     إن 
الثرثرة.. اـلحديث ـغير اـOسؤول اOتـعلق بالتنظيم.. أو اOـهمات لـغير ذوي العSقة والتـخصص وخارج ا+طر
الثرثرة ارتبـاطـاً مرض  الثرثرة.. ويرتـبط  التي تطرحـها  عن مـصدر اOعلـومات  التنظيمـية، بـغض النـظر 
اساسيـاً بمرض التباهي وا+ستعراضية وبمرض الفضول وحب ا+ستطSع، وهو بذلك يصل في خطــورته
بطريقة غير مباشرة الى حد العمالة. فالعدو الذي يعمل جاهدا على معرفة نوايا الحركة الثورية واهدافها
وخططها من اجل احباطها، يعتمد على عمSئه بتزويده باOعلومات، وليس من السهل على العدو ان يغرس
هذا ـفهو يعـتمد ـعلى وجود مرض الثرثرة ية اـOسؤولة، وـل عمSءه في التنـظيم خصـوصا في اـOراتب التنظيـم
داخل التنظيم.. ذلك اOرض الذي يحطم قاعدة اساسية من قواعد ا+من، وهي ان اOعرفة يجب ان تكون

على قدر الحاجة.

من ـومات  هذه اOعـل ـست  من لـي كل  عن  ـومات،  ـضو ان يحــجب اOعـل كل ـع ـلى  ـتوجب ـع ـمن جــهة ـي    ـف
اختصاصهم، مهما كانت مراتبهم التنظيمية، ومن جهة اخرى يجب على العضو ان + يحاول ا+طSع على
أية معلومات ليست من اختصاصه. والثرثرة والوشوشة والكولسة، حيث يتحدث ا+فراد الى بعضهم بدافع
رثار من صاحبه هاـمسا.. قترب الـث ماتهم.. وـفجاة ينـقطع اـلحديث وـي امة تتـعلق بمـه قة في ـموضوعات ـه الـث

( خذلك هالخبر.. بس أوعى.. خليه بيني وبينك.. وبعد دقائق يكون الثرثار في كولسة اخرى مع شخص(
في نار  قل كاـل خبر، فينـت سمعوا اـل الذين  عل  شائه، وهـكذا يـف عدم اـف لى  يد ـع مع التأـك خبر،  اخر ليعطـيه اـل
الهشيم.. وقد يتحول الى اشاعة عندما ينتقل من ا+رصفة الى ا+ذان في معادلة هندسية، فيصبح ليس
في خارج ا+طر التنظيمية فحسب، وانما خارج التنظيم في اOقهى والشارع ولدى ا+عداء. والخبر الذي
ومات.. قاطع اOعـل سيط، حـيث تـت الثرثرة بالتـق من خSل  صله  واحدة، ـي عة  يه دـف وصول اـل عن اـل عدو  جز اـل يـع

فتنتفي أو تتأكد.

طر في ا+ سواء  قة وانفـتاح ودون تحـفظ،  Sبه بط ما يـجب ان نتـحدث   Lوهـنا يـجدر بـنا ان نـفرق بـ   
داخل سرا  ست  ية لـي شرة الداخـل اسرار.. فالـن من  يه  حافظ عـل جب ان ـن ما ـي  L التنظيمـية أو خارجـها، وـب

 باOهمات التنظيم، ولكن توزيعها خارج ا+طر هو نوع من الثرثرة.. وكذلك التعميم التنظيمي. اما ما يتعلق
داخل التنظيم، أو أية مهمات نضالية يوكل لSعضاء تنفيذها، فهي سر يجب ان + يطلع عليه اقرب الناس

لهم حتى زمSءهم في الخلية واOجموعة.

التي يـمـنع فـيـها ـتـسرب اOعـلـومات لـغـير ذوي ا+خـتـصاص، ـعـلى ا+ـعـضاء ان يمـنـعوا   وب ـنـفس اـلـحدة 
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انفسهم من ا+طSع على ما ليس من اختصاصهم، بدافع حب ا+ستطSع والفضول.. فالذين يطلعون على
معلومات ليست من اختصاصهم يجهلون اهميتها و+ يشعرون با+لتزام باOحافظة عليها وقد يندفعون في

مش( هو احـنا  اخي  يش  ـل يرددون  وهم  هم  عاض وا+ستياء +خـفائهم عـن بدافع ا+مـت بالثرثرة   :ـتضخيمها 
الذي) عن مخـططات الحـركة،  رفة  مده بمـع قد ـن وبذلك  عدو..  الى اـل ومات  هذه اOعـل قدم ـتصل  ما ـت ، وـك قة  ـث

التي مراض  كل ا+ ضرورة الـسرية تقتـضي القـضاء عـلى  له عـلى الـوصول اليـها، ان  يعـجز أي عمـيل 
تحاربها وتتناقض معها.

التخطيط. 8

   تتميز اOمارسات الثورية، بانها تحدد الهدف الذي تسعى اليه، وتختار لذلك الوسيلة ا+مثل منطلقة من
هذا فان انعـكاسات ية تخـطيط متـكامل للـحركة الـثورية، وـل ا+مـكانات اـOتوفرة.. ان النـظرية الـثورية هي عمـل
كبير، عد ا+نـتصار اـل راكم ا+نـتصارات ـب الذي يـجعل ـت هو  ية،  ارسات اليوـم ورية ـعلى اOـم رية الـث هج النـظ مـن
كانت تـشجع اشراك التجريبـية، وان  في  انتـصار الحـركة الثـورية. ان الحـركات الثـورية تـرفض الـوقوع 
اOبادرات ضمن الخط العام للنظرية الثورية.. ولهذا، فان التخطيط السليم هو من قواعد اOسلكية الثورية
مي والعـمل العـسكري. ويتطـلب في العـمل التنظـي وضوحا  اكثر  بدو  اثره ـي كان  جا+ت. وان  Oفي معـظم اـ
التخطيط السليم لتنفيذ اOهمات، دراسة ومعرفة واقعية لSمكانات الSزمة.. ان اغراق بعض ا+عضاء في
هذا صر، وان  الى الـن واقع  من اـل حول الحـركة  التي ـت مات الطـفرة،  جزة.. مـه مات اOـع يام باOـه التخـيل بالـق
توفرة Oانات اـ ورية. ان دراسة ا+مـك اعدة ضرورية للـمسلكية الـث التـخيل هو خروج عن التخـطيط اـلسليم كـق
دراسة علـمية سليمة، هي التي ـتحدد طبـيعة اOـهمات، التي ـيفترض ـعلى الـحركة الـثورية ان تنـجزها ـعلى
في تقـيـيم ا+مـكـانات أو تـبـسيط أو هدف الـنـصر الـنـهائي ان الـخـطأ  هدفها ا+ـسـاسي اـلـكبير..  ـطـريق 
ـتصعيب ا+هداف، ـيقود الى اـلوقوع في الـفشل، الذي اذا ـتراكم، فانه يدفع بالـحركة الـثورية ـخطوات الى
ها ـتقع في ـخطأ + ـيقل عن توفر لديها امكانياـت قوم باOـهمات، التي ـت ورية، التي + ـت الــوراء. ان الـحركة الـث
خطأ الوقوع في التصدي Oهمات + تتوفر امكانياتها.. ومهمة التخطيط، هو تحديد هذه ا+مكانيات وتحديد

متطلبات اOهمات بدون مبالغة أيجابية أو سلبية.

بات في مـط وقوع  من اـل ورية  مات تـحمي الـحركة الـث ية اـلصحيحة للـتصدي للمـه ية العلـم يم اOنهـج    إن تعـم
في في اOـمـارسات، وـيـضمن التخـطـيط للمـهـمات تراـكـما  في اـلـقرارات أو  سواء  ا+رـتـجال والـتـناقض، 
التجارب الثورية، التي تجعل ممارستها ضمن الظروف اOشابهة، تعطي مردودا ايجابيا بعد ا+ستفادة من
النتائج السابقة ومعطياتها.. ان وضع الخطة العامة، التي هي من مهام اOؤتمر العام للحركة، تتطلب من

فس ها بـن وضع خـطة ـل مات الخـاصة، ـب صدوا للمـه جانبL ان يـت وعة أو اـل ية الـعضو أو اOجـم  الروحـية والعقـل
سائدا ؤتمر الـعام لـوضع الخـطة العـامة، وبـهذا يـصبح فـكر الحـركة الثـورية  Oالتي يتـصدى ا واOنهجـية، 

واسلوبها يشدها باOمارسة نحو تحقيق اهدافها الكاملة.

 التنفيذ والتطبيق. 9

بدون شيئا  وضعها مـوضع التنفـيذ، والـقرارات + تعـني  هو  في الحـركات الثـورية،     إن أهمـية الخـطة 
تنفيذها، وتصبح كالنظريات بدون ممارسة.

عام التي يتـطـلب انـجـازها، ـيـشكSن اOـمـارسة الـثـورية، ـبـشكل     إن التنـفـيذ والـتـطبيق للمـهـمات اليوـمـية 
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بالنسبة للنظرية الثورية التي تتمثل يوميا بالتخطيط للمهمات. ان واجب العضو في الحركات الثورية، ان
يعطي اهتماما كبيرا Oمارساته اليومية، بحيث تكون في مجملها تنفيذاً أو تطبيقـاً للمهمات التي يتفق مع
جوز سهلة ـعلى ـحساب الـخطة اـOرسومة، +نه + ـي هام  يام بـم توجه للـق ازها. ان اـل ضرورة انـج اخوانه ـعلى 
فان هذا،  ضرورة والحـاحا.. وـل اكثر  اخر  مل  لى حـساب ـع جاحه ـع مل مـعL واـن جاز ـع توجه +ـن قا ان ـن مطـل
التنفـيذ والتـطبيق كقـاعدة للمـسلكية الثـورية، تحـتم عـلى العـضو التقـيد بأسـاسيات الخـطة اOـرسومة. ان
جان الحركـية، دون ان تعـطي اهتمـاما بالـغا لـوضعها مـوضع التنفـيذ، تعـطي التي تتـخذها الـل قرارات  اـل
انطباعا عن مدى الجدية، التي تعطيها هذه اللجان للحركة الثورية بشكل عام. فالحركات اOتسيبة اOريضة
في اللحـظات يذ  عدم التنـف مبــررات ومـسوغات  لة وتحـضر  يذ وغـير القاـب لة للتنـف قرارات القاـب أخذ مئات اـل ـت
اما الحـركات الثـورية الـجادة الـصلبة اOتمـاسكة، فانـها تعـطي لتنفـيذ التي تـصوت فيـها عـلى الـقرار.. 
القرارات اهمية تفوق اهمية اتخاذ القرارات نفسها. وهي بهذا تهتم في متابعة التنفيذ وتتعلم باOمارسة،
وقات أو في ا  كـيف تـأخذ الـقرارات اOنـاسبة اOمكـنة التنفـيذ والتـطبيق، وكـيف تتجـنب اتـخاذ الـقرارات 
قدرة عـلى الذي يكـسب اعـضاء الحـركة الثـورية اـل هو  قرارات،  طبيق لـل ظروف اSOئـمة.. ان التنفـيذ والـت اـل
جاز كل اـن مع  ثوري  اسها اـل يا ويـتضاعف حـم ها يوـم زأيد تجربـت واصلة، تـت وقدرة مـت ية  مات بفاعـل جاز اOـه اـن

يضيف التنفيذ للحركة الثورية نصا وروحـاً تدفعها الى ا+مام على طريق ا+نتصار الكبير.

 اNتابعة واNراقبة. 10

ها والتي ـتضع الخـطط وتحوـل سؤولة،  Oية اـ راتب التنظيـم Oمن اـ غا  اما باـل ورية اهتـم جازات الـث    تتطـلب ا+ـن
ية، لة وايجاـب صــورة فاـع سير ـب ها ـت يادة ان ـتضمن اـن لى الـق مة. ـع وضع الخـطط مـه يذها.. ان  لSـعضاء لتنـف
بالزامهم بالقـيام الروح الثـورية لSعـضاء، وانـما  هذه الخـطط + يـتم فـقط با+عتـماد عـلى  كـما ان تنفـيذ 
وضعت الذي  جاز  حتى ـتضمن ا+ـن يذ،  بة التنـف ها ومراـق عة قراراـت جان اـOسؤولة متاـب مة الـل مات. ان مـه باOـه
الخطة من اجله. ان وقوع الحركات الثورية في شرك التواكل، بحيث يعتمد كل عضو على العضو ا+خر
مي ورية ان تـن حول الحـركة الـث جازات وـي بدل ا+ـن تتراكم  مات  ها، يجـعل اOـه يام بمتابعـت مة أو الـق جاز مـه +ـن
وهو كل عـضو يعـمل  صبح  حتى ـي مام الSزم،  عة واOراقـبة وروح اعطائهـما ا+هـت لدى اعـضائها روح اOتاـب
هو نذرونه ان  اقدة ـي يه بـعL فاحـصة ـن ظرون اـل ومون بواجـباتهم، يـن الذين يـق شعر ان ا+عـضاء ا+خـرين،  ـي

قصر أو اخطأ.

   إن هذا الشعور لدى العضو ينمي فيه روح ا+بداع في اOهمة اOوكلة اليه، الى جانب انه يدفعه من جهة
يا ادلة واOتاـبعة من اـOراتب العـل اخرى الى مراـقبة ا+ـخرين وكيـفية اـنجازهم Oـهماتهم. ان روح اOراـقبة اOتـب
درجات ا+نـجاز القـصوى، التي تـضمن  من الـروابط،  لدى الحـركة الثـورية نـوعا  الدنيا، تـشكل  للمـراتب 
عن طـريق داخل الحـركة  الذاتي  الى التSحم  شد ا+عـضاء  التي ـت من القـدسية،  وعـاً  وتعـطي للمهـمات ـن

التفاعل والتSحم في النتائج من انجازاتهم وانجازات غيرهم من ا+عضاء.

   إن ـعيون الـحركة الـثورية ـعندما تـنظر الى اOرآة لـتشاهد نـفسها، فاـنها ـتسعى داـئما الى اـلوصول الى
اOنظر ا+حسن وا+نجاز ا+فضل. وبهذا تكون نظرة اOراقبة واOتابعة داخل الحركة الثورية.. نظرة تهدف
هم هم +ـن شماتة ـب تأنيبهم أو اـل الى  يس  ساعدة ا+ـعضاء، وـل الى ـم الى ا+بداع..  ستوى  Oرفع اـ الى  ما  داـئ

قصروا.. أو.. الخ.
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جاز ارقى مـستويات ا+ـن الى  عه  يد العـضو ودـف ظرة ا+خذ ـب ورية، ـن في الحـركات الـث بة  ظرة اOراـق    إن ـن
الذاتي، الذي بتSحمه مع انجازات ا+خرين، يعطي للحركة الثورية مردودا ايجابيـاً يعيد لها طريقها الى

النصر.

 تقييم التجارب. 11

رفض الجـمود والتحـجر، ها ـت هو اـن مي،  هج العـل اساس اOـن ستنبطة عـلى  Oورية، اـ    إن أهمـية النظـرية الـث
وتخضع دائما الى التطور، حسب معطيات وانجازات اOمارسة العملية.. ولهذا، فان الحركة الثورية تتطلب
ية يومي للمـمارسة.. وـلكن اOـهمات اليوـم ورية، وـيضعوها ـعلى اـOحك اـل قوا النـظرية الـث من اـعضائها ان يطـب
في في التخـطيط أو تـقصير  عائدة لـخطأ  تائج  اكانت الـن سواء  التي ـتصادفها،  فة  جاز اOختـل ودرجات ا+ـن
حتى صحيحـاً،  مـاً  يم تقيـي جب ان تـق ية ـي كل تجـربة يوـم فان  مات،  قة ا+مكـانات للمـه عدم مطاـب يذ أو ـل التنـف
ما عـلى شجع اعـضائها داـئ ورية ـت لة. ان الحـركات الـث ساعد عـلى اOمـارسات اOقـب وطا جـديدة، ـت رسم خـي ـت
جارب ية اOـحسوبة. وتـعطي الـت لة الواقـع رية با+مـث نون النـظ بذلك يـغ وهم  ية،  جاربهم الـنضالية اليوـم ير ـت تنـظ
فان التـجارب الفـاشلة تعـطي الوقت،  وفي نـفس  اكبر،  الناجـحة دفـعا قـويا لSعـضاء، لتحقـيق نجـاحات 
رهم، من اخـطائهم واخـطاء غـي الى ا+ستفادة  وتدفعهم  فس ا+خـطاء  في ـن وقوع  من اـل لSعـضاء حـصانة 

فتصبح خطوات اOستقبل بالنسبة لهم اكثر تفهما Oواصلتها وتصبح نظراتهم ابعد وأوضح رؤية.

كبيرة ـلـكل دروسا     إن الـحـركات الـثـورية ـعـندما ـتـضع تجارـبـها اليوـمـية للتقـيـيم، فاـنـها تـعـطي وتـعـمم 
في وسلبياتهم، وتجعلـهم يقبـلون عـلى تنفـيذ اOهـمات  من ايجابـياتهم  اعـضائها، تجعلـهم يـندفعون للتعـلم 
قة جدارة وـث مات ـب صدي للمـه لى الـت ساعدهم ـع مل، ـي يل ـع ية دـل ياتهم الذهـن في خلـف لون  وهم يحـم ستقبل  Oاـ
في ا+ـخطاء. وقوع  بدون اـل جاز  لم يتـمرسوا ـعلى الـنضال، + ـيستطيعون ا+ـن الذين  كبيرتL. ان ا+ـعضاء 
ولكن الحركة الثورية يمكنها ان تقلل ا+خطاء شدة وحدة، وذلك بوضع ا+عضاء قبل ممارستهم في صــورة
صدي ية الـت مرس الـعضو نظـريا بعقـل حتى يـت سلبية،  ها واـل ية مـن ورية ا+يجاـب مة للحـركة الـث جارب اOتراـك الـت
عاليته يومـيا تزداد ـف آزق. ان اOعـرفة النظـرية تعـطي للعـضو دليS للعـمل،  Oمن ا خروج  ية اـل للمهـمات وكيـف
يل ـعمل ـتطبيقي، ـيعرف من مـمارساته ـكيف ومتى وأين يل ـعمل ـنظري الى دـل ـعندما ـيحوله الـعضو من دـل
ـيجب ان يـتحرك ويـنجز. وينـتقل العضو من مرـحلة النظرية الى مرحلة اOـمارسة بالتمرس ا+كبر للـتصدي
من زيدا  ورية ـم التي تـعطي الـحركة الـث بادرات،  Oوصنع اـ في الـعمل  درجة ا+بداع  الى  مات، فيرـتقي  للمـه

ا+نتصارات.

 ا:ستمرارية وطول النفس. 12

التي هداف،  هو ان طبيـعة اOهـمات وا+ ما يتعلـمه ا+عـضاء قـبل انتـسابهم للحـركات الثـورية،     إن أول 
فاهيم Oاحد اـ هو  مد  لة ا+ حرب الطوـي هوم اـل طويS.. ان مـف ما وزمـنا  ها، تتطـلب جـهدا عظـي سعى لتحقيـق ـي
اهداف الذي اثـبت فـعاليته لتحقـيق  سلوب  انه ا+ التي تعتـمد عليـها النظـرية الثـورية، حـيث  ا+سـاسية، 
ورية بل اـعضاء الـحركة الـث عاني من ا+ستعمار أو ا+ستغSل. ان ا+دراك الواعي من ـق الـجماهير، التي ـت
خاطر عن ـطيب  مة  لون اـOشاق واـلصعوبات اOتراـك هم يتحـم قه، تجعـل ني لتحقـي هدف واOدى الزـم ـلصعوبة اـل
وبنفس وثابة ومستعدة دائما لتجاوز الصعوبات والقفز على الخطوات الى اOستقبل، وامامها شعار واحد
+ تحيد عنه ا+ستمرار.. استمرار الثــورة.. استمرار الثــورة.. استمرار الحركة الثورية وقيادتها للجماهير.
ان ا+عضاء الذين يعمدون داخل الحركة الثورية في نار الصعوبات والتضحيات الجسيمة، يتوجهون بثقة
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مطـلقة ـنحو اهدافهم العظـيمة، + ـيقف في سبيلهم عائق و+ يوهن عزيمـتهم مأزق أو عـقبة، ويقـتضي طول
النفس من ا+عضاء ان يتصدوا لكافة ا+خطاء اOسلكية اOعيقة للمسيرة والعمل على تغييرها وتحويلها الى

مسلكيات ثورية.

في ا+جواء قدرة ـعلى ا+ستمرار  عدم اـل ازية ـبسبب اـلشعور ـب هرب من ا+ـخطاء واـOسلكيات ا+نتـه    إن اـل
من العـضو ان يتحـلى بـطول النـفس التي تقتـضي  عن اOـسلكية الثـورية الحقيقـية،  خروج  هو  اOـوبوءة، 
وبا+ستعداد الدائم لدفع الحركة الثورية الى ا+مام، في نفس الوقت الذي يركل فيها بقدمه كل من يحاول
ية مانه بحتـم ؤكد اـي جازات ـت ما اـن قدم داـئ من الـعضو ان ـي الى الـخلف. ان ا+ستمرارية تتـطلب  جر الـحركة 
النصر. وان العضو الذي يتمتع بدرجة عالية من طول النفس، هو الذي + يتوقف ابدا عند اخطاء ا�خرين،
بدوره ما  شعر داـئ ثوري ـي عن العـمل. ان العـضو اـل عويقه  وضع لـت قد  سد  L اOمـارسة  نه وـب ويعـتبر ان بـي
ورية قل الـحركة الـث ية، وـن ته التاريـخ هي اـنجاح مرحـل ته ا+سـاسية  في الـحركة، ممثSً لـجيل مهـم تاريخي  اـل
الى ا+مام، حتى يتسلمها الجيل ا�خر وهي اقرب الى تحقيق الهدف، ان لم تكن قد حققته فعS. ان دور
 ...العضو هو النظر دائما الى الهدف ا+ستراتيجي البعيد اOدى والعمل على انجاز كل ما يستطيعه من
من الى الـهدف.. ان البـطء خـير  هو الكفـيل بالـوصول  وحده  ستمرار  تدفع بنـفس ا+تـجاه، فا+ مهـمات 
في ثوار الحقيقـيون  التي يـؤكد اـل هي  كن اOحـصلة ا+سـاسية،  التراجع.. وـل من  التـوقف.. والتـوقف خـير 
ثاقب ـنحو اـلهدف، + يـفصلها ـعنه ا+ اـلزمن، وهو الـحركات الـثورية، اـنها ـيجب ان ـتظل ـمشرعة كاـلسهم اـل

 ..بالنسبة +عضاء الحركات الثورية مهما بعد فإنه با+ستمرار قريب...

 اNشاركة. 13

   يؤكد خط الجماهير على ان مهمة الحركة الثورية هي قيادة الجماهير وتوجيهها، لتقوم باOهمات الSزمة
من بروح  عا  مل ـم افة اـعضائها الـع من ـك ورية يتطـلب  الدور للحـركة الـث هذا  ورية. ان  ها الـث جاز طموحاـت +ـن
التعاون واOشاركة في العمل، حتى يصبح التصدي للمهمات العظيمة مهمة الجميع، لكي تعود فائدته على
وشعــورهم رابط اعـضائها  ية وـت ها الذاـت وقف عـلى امكانياـت ورية تـت ادية للحـركة الـث قدرة القـي الجمـيع. ان اـل
داخل عاون  وقدرتهم عـلى العـمل الجـماعي. ان غـياب روح العـمل الجماعـية وروح الـت باOـسؤولية اOـشتركة 
الحركة الثورية، يحرمها القدرة على قيادة الجماهير بصــورة فاعلة وموحدة. ان العمل اOوحد اOشترك، هو
فاعSت من الـت زيدا  ستقبل ـم يؤمن للـم الذي  وهو  مات.  افة اOـه ما لـك وعا وـك ية ـن تائج ا+يجاـب الذي ـيضمن الـن

الجماعية في العمل، والتي تعطي انجازات هائلة على طريق ا+نجاز العظيم..

الدائم با+نتــماء للمجمــوعة، سلوكه الــيومي بالــشعور     إن عــضو الحــركة الثــورية مــطالب ان يمــيز 
في هم ـمشاركون  ركة  يع اـعضاء الـح من ان جـم نابع،  شعور اـل هذا اـل ها.  شترك مـع Oمل اـ وبا+ستعداد للـع
هذا عن  عبر  لى الـعضو ان ـي هذه ا+هداف، وان ـع قق  في الـتضحية لتحقـي شاركون  الذين ـي وهم  اهدافها، 
Sبدي مل الجـماعي  شترك والـع Oمل اـ كل الجـهد لجـعل الـع بذل  من خSل  وذلك  ية.  ارسة اليوـم شعور باOـم اـل
داية، ان نذ الـب حدد وـم بة ان ـت التي تـجسد طـموحات الـجماهير، مطاـل ورية،  فردي. ان الـحركات الـث للـعمل اـل
النصر الذي تسعى لتحقيقه هو في حقيقته انتصار للحق على الباطل.. انتصار لخط الجماهير على خط
اعداء الجماهير. ولكن على الحركة الثورية ان تؤكد للجميع، ان النصر ليس هبة يعطى من العدو، وانما
سبيل في  وضحوا  اضلوا  الذين ـن هم  صر  تع بالـن ستحقون التـم الذين ـي من للـتضحية والـنضال.. وان  هو ـث
تع بالـنصر. ان قة التـم هم ا+دعاء بحقـي من حـق لذاتهم فـليس  رجون ويعـيشون  كانوا يتـف الذين  اما  قه،  تحقـي

شعب، ليـشاركوا)� افراد اـل كل  صريحة ـل دعوة ثـورية  هي  ــررها  التي تح سواعد الثـورية  ا+رض لـل شعارشعار
في الـنضال ويـقوموا بواـجباتهم الـثورية، حتى ـيستطيعوا التـمتع با+نـتصار. ان اـلشعور الذاتي ـلكل ـعضو
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يام بمـهماته له + ـيحرص ـفقط ـعلى الـق ثــورة، تجـع بانه شريك لـغيره من ا+ـعضاء.. شريك للـجماهير في اـل
الفردية والواجبات اOوكلة به شخصيا. وانما تجعله يحرص بنفس الدرجة على ان يقوم شركاؤه بمهماتهم

وواجباتهم، حتى يصبح العمل الثوري اOشترك هو الجسر الذي يعبر بالجماهير الى صنع النصر.

التكامل. 14

مو الـحركة مـاً، وفي كل ـمراحل ـن فوق داـئ فذين ـي كوادر واOـن ورية +نـجازها عددا من اـل    تتـطلب اOـهمات الـث
الثورية، عدد اعضائها. ورغم ذلك، فان روح التنافس العدائي تظل موجودة عند بعض ا+عضاء والكوادر..
يض بطمـوحاته. ان هي نـق لذات وان طمـوحاتهم  بديل ـل هم  بان ا�خـرين  شعور مـريض  الى  ذلك  رجع  وـي
ما ـعلى اساس، انه جزء ورية ـيفرض ـعلى الـعضو ان يـفكر وان يـتصرف داـئ اعدة للـمسلكية الـث التـكامل كـق
ورية، ـحيث ان ـمجال الك بديل له كـعضو في الـحركة الـث من اـلكل وانه ـليس بديS +حد، ـكما وانه ـليس هـن
ا+نتساب الى الحركة وا+نتماء لها مفتوحا لSعضاء، الذين يتمتعون بشروط العضوية، وهو يتنامى دائما
انا التي احـي هي  اسبة للعـمل،  قدرة والكـفاءة اOـن كن اـل آخر، وـل وجود عـضو  سبب  موقعه ـب و+ يفـقد عـضو 
مع انه  اساس  صرف عـلى  فرد يـت ورية، تجـعل اـل داخل الحـركة الـث شعور بالتكـامل  بديل. ان اـل فرض الـت ـت
كل يام ـب لى الـق قادر ـع بانه  سه با+دعاء،  سمح لنـف نه ان ـي وانه + يمـك لة..  مة اOتكاـم ومون باOـه ا�خـرين. يـق
انواع اOهمات.. ان غياب الشعور بالتكامل تجعل العضو يشعر ويتصرف على اساس انه هو فقط القادر
على ا+نجاز، وان ا+خرين يمكن ان يعاونوه ولكنهم غير قادرين على ا+بداع وا+نجاز الذاتي كما يستطيع
هو، ان الشعور بالتكامل مع الحركة يعطي مسلكية ثورية حقيقية، ولكن الشعور بالتكامل مع الذات يعطي
شيء.. الـحامي والـرامي.. اOنـتج واOـبدع.. وتغـلب كل  وكأنه  صاحبها يتـصرف  مـسلكية مريـضة تجـعل 
فرديته وانانيته ليصبح مقتنعا بأن أي عمل + يكون على راسه + يمكن ان ينجح. وان أي محاولة Oشاركته
في الـعمل، هي مؤامرة استعمارية ـتستهدف ـتقويض بـنيان الحركة الثورية.. ان ـعلى ا+ـعضاء جمـيعا ان
هم كل. وان الجمـيع بعمـل من  جزء  انه  كل منـهم  مع الحـركة الثـورية.. وان يـشعر  يعمـقوا مفـهوم التكـامل 
الى تـفشي يؤدي  امل  هم التـك في ـف ها، وان أي اختSل  جاز مهاـم الى اـن ورية  يدفعون بالـحركة الـث اـOشترك 
امراض الفردية وا+نانية والغرور، أو ا+نعزالية وا+نطوائية والتقوقع. ومهمة ا+طر التنطيمية هي خلق روح
العمل الجماعي، الذي يجعل الخلية كوحدة حركية متكاملة تمثل صــورة مصغرة عن واقع الحركة الثورية.
اخوانه جاز  مع اـن تتراكم  جازاته ـل فذاً Oهـماته، دافـعا باـن لدوره، مـن ضبط فاهـما  صبح العـضو اOـن هذا ـي وـب

اOناضلL، ليتكون منها ا+نجاز الجماعي اOتكامل.

 التخصص واhNءمة. 15

واستعدادات ا+عـضاء. وتـصبح مهـمة في امكانـيات  في الحـركات الثـورية تـنوع     يقـابل تـنوع اOهـمات 
القيادات والكوادر هي اختيار العضو اOناسب للمهمة اOناسبة، ودفع ا+عضاء الى التخصص في نوعيات
محددة من اOهام تتفق وميولهم ورغباتهم وهواياتهم، تجعلهم + يقومون باOهمات خير قيام فحسب، وانما
يف بـعض ا+عـضاء بالقـيام بمهـمات + تتـفق قة. ان تكـل Sـبادرات الخOيـبدعون فيـها ويـطورون اعـمالهم با
قة تائج اOـتوخاة، ـمما قد يجعـلهم يـفقدون الـث وـميولهم واستعداداتهم، تجعـلهم يخـفقون في اـلوصول الى الـن
من ا+ـعضاء، الذين ـفشلوا قد دلت الـتجارب، ـعلى ان كثيراً  بانـفسهم ويتـحولون الى مـناضلL ـفاشلL.. ـل
في مهمات محددة، ابدعوا في مهمات اخرى، وان القليلL فقط من الكوادر والقيادات هم الذين يتمتعون

بقدرات على العمل اOجدي في اOجا+ت اOختلفة.

قادر ـعـلى انه  التي ـيـعرف ـمـسبقا     إن اـOـسلكية الـثـورية ـتـفترض ـعـلى الـعـضو ان يـتـصدى للمـهـمات، 
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قادر ـعـلى انـجـازها. ان انه  من ـيـعرف ـمـسبقا  هي ان يـكـلف باOـهـمة  انـجـازها، ـكـما ان مـهـمة اـOـسؤول 
الحركات الثورية مطالبة ان تصنف اعضاءها بناء على قدراتهم وميولهم واستعداداتهم، الى جانب تاريخ
انجازاتهم النضالية. ان السجل الذاتي للعضو، هو الذي يوضح متى وكيف وأين استطاع ان ينجز مهامه
بجدارة، ومتى وأين وكيف اخفق. ان هذه اOعرفة +عضاء الحركة تجعل من البناء التنظيمي خSيا مهمات
فراد، بـحـيث ان + تـقـلل روح الـبـحث لدى ا+ متخـصـصة ـمـضمونة الـنـجاح. ان تعـمـيق مـفـهوم التـخـصص 
والـتعرف ـعلى التخصـصات ا+خرى وـتوسيع اـOفاهيم الثقاـفية والتكنولوـجية للـعضو. ان اـلكادر الواعي في
ية خبراته التنظيـم جانب  الى  وجه،  لى اـكمل  بواجبه ا+داري ـع قوم  الذي ـيستطيع ان ـي هو  ورية  الـحركة الـث
في في العـمل الجـماهيري ان تـشجيع ا+عـضاء عـلى التخـصص، يـجب ان يـقابله   .والعـسكرية ونـجاحه 
الحركة الثورية تشجيع للكوادر على توسيع ا+فق واOعرفة، حتى يستطيعوا توجيه ا+عضاء كل في مجال
اختصاصه، عن معرفة بالحد ا+دنى، الذي تتطلبه اOهمة اOوكلة للعضو، وكلما تصدى للمهمة من يSزمها،

كلما ازدادت ا+نجازات في الحركة الثورية وكلما اقتربت من تحقيقها للنصر.

 التعمق. 16

   إن درجة ا+هتمام والجدية، التي يوليها العضو للمهمة اOوكلة اليه، هي التي تحدد قدرته على انجازها
ما وعن ـطريق ـOسها دوـن عن الـظهر  سطحي، ـOجرد ا+زاحة  مات والـقضايا ـبشكل  جة اOـه فاءة. ان معاـل بـك
سلكية Oستفحل الخـطر. ان اـ كدس، فـي راضها تـت تتراكم واـم ورية  رها، يجـعل اخـطاء الحـركة الـث هم لجوـه تـف
الثورية تقتضي من العضو، ان يعالج القضية بتعمق وفهم شديدين، وان يركز عليها كل مجهوده للتعرف
على كافة جوانبها، حتى يستطيع انجازها كامS. ان نظرة ا+ستصغار لبعض القضايا البسيطة ووصفها
هذا، فان ـعضو هة، التي + ـتستحق، يـجعل من هذه الـقضايا تتراكم وـتشكل ـخطرا ـعلى الـحركة. وـل بالتاـف
ها ـلحل الـقضايا توجه فـي ها بـنفس الـجدية، التي ـي ورية ـمطالب بالـتصدي للـقضايا اـلصغيرة وحـل الـحركة الـث
الكبيرة. ان النظرة السطحية للعمل، تجعل اسلوب العمل الشكلي يسيطر على مؤسسات الحركة الثورية،
فتستفحل فيها روح البيروقراطية، التي تحاسب ا+مور بروتL قاتل ابعد ما يكون عن الثــورة وعن الثورية.
لدى اـعضائها روح مي  ها ان تـن اتل، علـي مرض البيروقراطـية الـق في  وقوع  ورية اـل كي تتجـنب الحـركة الـث وـل
حتى مام وجـدية،  صدي للمهـمات باهـت ضايا بمـوضوعية، والـت ودراسة الـق الى ا+مور،  ظرة  في الـن التعـمق 
اخرى. ان من ـجـهة  لدى ا+ـعـضاء  من ـجـهة، وـتـضمن تاـكـيد اـOـسلكية الـثـورية  ـتـضمن الـنـتائج الـثـورية 
اOسؤولL مطالبون دائمـاً، بان يكونوا أول اOتعمقL في معرفة ا+مور، +نهم بذلك يكرسون منهجا يرفض

العمل من وراء الظهر والتبجح بالعلم واOعرفة عن غير علم و+ معرفة.

قدراتهم الذاتـية وكـفاءاتهم من     إن التعـمق، كقـاعدة للمـسلكية الثـورية، يحـتم عـلى ا+عـضاء ان يرفـعوا 
اغوار اـOـهام الـنـضالية والـتـعرف ـعـلى ـكـافة وسبر  حتى ـيـصبحوا اهS للـبـحث وا+ستـقـصاء  الـنـضالية، 
قة ظرة اOتعـم كالفرق ـبL الـن هو باـلضبط  ثوري ا+صيل والـعضو اـOزيف  فرق ـبL الـعضو اـل ادها. ان اـل ابـع

الفاحصة وبL النظرة السطحية، تماما كالفرق بL اللب والقشرة.

 الصدق وا:مانة. 17

   يعتمد البناء التنظيمي للحركة الثورية على ا+عضاء كأفراد، والذين يشكلون لبنات الهرم التنظيمي. ان
صفات ا+فراد تعكس على الهرم بعضا منها، وكلما ازدادت الصفات الثورية في ا+عضاء، كلما ازدادت
بشكل عام في الهرم. كما وان وجود أي من الصفات اOرضية قد يجد له مجا+ للتفشي في الهرم، اذا لم
عوا ية اسـاسية، ان يتمـت من ا+ـعضاء، ـكصفات أوـل مي  ناء التنظـي هوادة. ويتطـلب الـب وبدون  شدة  حارب ـب ـي
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اطر داخل  مارس  لى الـعضو ان ـي ورية، تحـتم ـع سلكية الـث اعدة للـم صفتان كـق اتان اـل انة. وـه باـلصدق وا+ـم
الحـركة الثـورية وخارجـها بـصــورة تعـمق الـصواب وتـحارب الخـطأ، تـقول الـحق وتـرفض البـاطل. تتحـمل
اOسؤوليات فتؤديها بأمانة واخSص. وتقف دائما موقف الصدق، حتى لو كان اOوقف يدينها. هذه الصفات
الثورية في العضو، هي التي تضمن سSمة العSقة بL ا+عضاء بعضهم بعضا من جهة وبL ا+عضاء
والجماهير من جهة، اخرى. ان التبجح واOزاح وا+دعاء، هي صفات متفشية في اOجتمعات، وقد يحولها
بعض خفيفي الظل الى صفات مستحبة، فتصبح مباريات الكذب والفشر تعبر عن عقد النقص اOتفشية
واقع الـفاسد، وـتسعى لتطـهير اOجـتمع من كل ير اـل ورية، التي ـتسعى لتغـي في اOجـتمع. وـلكن الـحركات الـث
ا+مراض، ترفض ان ينقل اعضاؤها مرض الكذب الى داخل صفوف الحركة الثورية. كما وانها تصر على
ضرورة ان يضع العضو اOريض نفسه لSطر التنظيمية لتساعده في عملية التنقية الذاتية، حتى يكتسب
قاعدة اساسية من قواعد اOسلكية الثورية. ان كل ما تملكه الحركة الثورية من اسرار واخبار وامكانيات،
ورية، مدفوعL بروح ـيكون ـتحت ـتصرف ا+ـعضاء، وهم وحدهم الذين ـيحافظون ـعلى ممتـلكات الـحركة الـث
وثائق، ادي دون  Oعـضاء التمـلك اSفي الحـركة الثـورية، يتـيح ل سري  ا+مـانة الثـورية. ان طبيـعة العـمل اـل

وتكون امانتهم هي الضمانة الوحيدة على حفظ اموال الحركة وممتلكاتها.
 اNساواة. 18

ية هم التنظيـم فت مراتـب وهم وان اختـل ثوري.  قانون اـل امام اـل ظام.  امام الـن ثــورة  افة اـعضاء اـل ساوى ـك    يـت
فان ـعـلى الـعـضو ان يـعـمق وسلبيا. وـلـهذا،  واحد ايجاـبـيا  اساس  فانهم يـحـاسبون ـعـلى  وـمـسؤولياتهم، 
بة أو دونه مرـت هم  من  لى  عالي ـع سه بالـت سمح لنـف ضاء، وان + ـي من ا+ـع مع ا�خـرين  ساوي  شعور بالـت اـل
مسؤولية أو الشعور بالنقص ممن هم اعلى منه مرتبة ومسؤولية. ان اOساواة تجعل العضو واثقا من قدرته

على ا+نجاز والقيام باOهمات بفعالية، وهو واثق انه سيثاب على انجازاته.

ها ما واـن هامه، ـك جاز ـم رحب +ـن جال اـل Oله اـ ورية، تـعطي  ها ـعضو الحـركة الـث تع ـب التي يتـم    إن الحـقوق 
شعــوره ان هو،  ورية،  جازات الـث من ا+ـن زيد  Oيدفع الـعضو ـ ما  لدى الـعضو. ان  سؤولية  Oشعور باـ مق اـل تـع
وفي في الحـقوق  عا متـساوون  هم جمـي كل اعـضائه، واـن هي مجـموع انـجازات  ورية  انـجازات الحـركة الـث
داخل الـحـركة صفة. ان ـفـقدان ـبـعض ا+ـعـضاء ـلـشعور اـOـساواة  استثناء Oرـتـبة أو  الواـجـبات، دون أي 
وادرها لى ـك ركة وـع لى الـح مة ـع لديهم روح النـق ربي  داخل ا+طر، وـت كا+غراب  هم يـتصرفون  ورية، يجعـل الـث
وقياداتها. ان مهمة التنظيم الثوري، ان يعمق لدى كل اعضائه باOساواة، عن طريق الفهم الواعي للنظام
الداخلي واللوائح التنظيمية وقوانL العقوبات. ان شعور العضو بان من حقه، ان ينتخب وان يعطي رأيه
في ا+جتـمـاعات من ـحـقه ان ـيـساهم وـيـشارك  وان ينـتـقد رأي ا+ـخـرين ـبـصراحة ودون تـحـفظ. ـكـما ان 
ضو ان فرض عـلى الـع شتركة ـت Oهذه الحـقوق اـ كل  راحات.  قارير وا+قـت قدم الـت ؤتمرات، وان ـي Oية وا الحرـك
امة ياته الـع في ـح مارس  له ـي ورية وخارـجها، وان تجـع داخل الـحركة الـث اعدة ـOسلكيته  من اـOساواة ـق يـجعل 
وكأنه اOسؤول عن الحركة امام الجماهير، وهذه هي نفس اOسؤولية، التي يجب ان يتمتع بها كل اعضاء

ً وممارسة. التنظيم، حتى تصبح الجماهير هي القاعدة الثورية اOلتصقة بالحركة واOتSحمة معها، فكرا

 النقد الثوري. 19

   إن تميز الحركة الثورية عن الواقع بالنظرية وباOمارسة، تتطلب من عضو الحركة الثورية ان يتميز عن
التي تمـيز صفة ا+سـاسية،  عادي. واـل ها ا+نـسان اـل بان يتمـتع بـصفات + يحمـل وذلك  فراد،  من ا+ غـيره 

ا+عضاء عن غير ا+عضاء، هي النقاء الثوري.
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من الصفات، التي تشكل قواعد اOسلكية الثورية في اOجا+ت اOختلفة، يمكن وجودها خارج    إن كثيراً 
الحركة الثورية، ولكن النقاء الثوري هو صفة مSزمة لSعضاء ا+صليL، الذين يتسامون على كل شوائب
كل اهتـمامهم، فتنـمو فيـهم روحـية ا+خSق كل حـياتهم، ويعطونـها  ورية  من الحـركة الـث الحـياة، ويجعـلون 
الحميدة السامية ويتشكل لديهم قانون الثــورة، الذي يفيض باOحبة والتعاون وا+خSص والشرف والبساطة
لدى شعور  هذا اـل ورية.  وقدرة الحـركة الـث الذات والتـواضع والتـضحية وا يـمان بـقدرة الجـماهير  ونـكران 
ا+عضاء، هو الذي يجعلهم يمثلون طليعة الجماهير، ويجعلهم يشكلون الروابط، التي تجمع الجماهير مع

بعضها البعض متجهة بقيادة الحركة الثورية الى دروب الحرية والنصر.

   إن الشعور با+رتياح الذي، تحسه الجماهير لدى احتكاكها با+عضاء الثوريL، يرجع الى احساسهم
اكثر له  ضو، تجـع في مـسلكية الـع صفة  هذه اـل هؤ+ء ا+عـضاء. وان تحـكم  به  الذي يتمـتع  ثوري  قاء اـل بالـن
التصاقا بالجماهير وتSحما معها وتفهما لها، فيصبح كذائب عشقا بالعطاء من اجل الجماهير ومن اجل

التنظيم.

سلكية Oواعد اـ اكثر ـق هي  ية. ـف بدرجات عاـل ورية  ركة الـث في اـعضاء الـح فاوت  ثوري تـت قاء اـل درجة الـن    إن 
مراض + يـمـكن ـثوري وا+ ـقاء اـل فان الـن ـهذا،  ـاسد. وـل ـواقع الـف امراض اـل وجود  من  ـورية حـسـاسية  الـث
اجتماعهما في عضو واحد. ولهذا، فان هذه القاعدة ليست متواجدة عند كل اعضاء الحركة الثورية. انها
في ورية  سلكية الـث Oواعد اـ واكثر امتSكا لـق مع  امراض اOجـت من  صا  اكثر ا+ـعضاء تخـل ند  قط ـع واجد ـف تـت

اOجا+ت اOختلفة.

 العhقات ا:خوية. 20

   تأتي الحركات الثورية لتحدد عSقات جديدة، تربط مجموعة من افراد اOجتمع بعضهم ببعض، بروابط
جديدة تفوق في قوتها الروابط ا+جتماعية السائدة. ان اعضاء الحركة الثورية، الذين تجمعهم فكرة واحدة
في احـلك هم  روحا وتظلـل مازجون  هم يـت جدون اـن وحداً، ـي اسلوبا ـم حدد ويخـتارون  هدف ـم حو  ويتوجـهون ـن
هم هم وتجعـل ما بيـن خوة فـي شوائب وتعـمق روح ا+ كل اـل هم،  من بيـن نتزع  قانون اOحـبة، فـي حة  ظروف اجـن اـل
يسمون على جراحاتهم الذاتية في سبيل الهدف اOشترك، وتصبح صــورة القوى اOعادية الرامية +فنائهم
التي تـجذب ابـصارهم وتـشدها نـحو التـناقض الرئيـسي. ان الحـركة الثـورية هي  والبـطش بـهم جميـعـاً، 
قد هادئ اللـطيف والـن ـتفرض ـعلى كل اـعضائها ان يـحلوا ما يـنشأ بيـنهم من ـمشاكل وخSفات، بالحوار اـل
والنقد الذاتي. ان العSقات ا+خوية داخل اطر الحركة الثورية، تنعكس بصــورة دائمة على العSقات، التي
ها ما اجـتمع حوـل ية، كـل ما سادت هذه العSقات روح ا+خوة والرفاـق ورية واOجـتمع، وكـل تـنشأ ـبL الـحركة الـث
لوائح وا+نـظمة الحرـكية، والتي ـيتوجب ـعلى ـمزيد من الـجماهير. ان طبيـيعة العSقات، التي ـتنص علـيها اـل
داخل الحـركة حم  Sالترابط والت قات  Sالتي تـوطد ع هي فـقط  ا+عـضاء التمـسك بـها واحترامـها، ليـست 

الثورية.

   إن روابط اOـمارسة اليوـمية، التي يـعمدها الـجهد واـلعرق والدم، هي التي تـجعل ا+ـعضاء يـنظرون الى
بعضهم بعضا كقوة متSحمة تشد أزر بعضها، و+ يستطيع أي منهم ا+ستغناء عن ا+خر. ان تعميق هذا
قات ـبـL ا+ـعـضاء، ويـجـعل الـحـركة Sـشاركة الـثـورية، يـمـ¨ اـلـروابط والعOاـلـشعور بالتـكـامل الـحـركي واـ
كالبنيان اOرصوص، و+ تستطيع كل القوى ان تلحق به أي اذى. ان نقطة الضعف في الحركات الثورية،
هو قدرة اعدائها على تصديعها من الداخل.. وتشتيتها وتشرذمها تمهيدا لشقها.. ان سيادة قانون اOحبة
داخل الحركة الثورية هو الذي يضمن تماسكها وتSحمها ورأب أي صدع فيها باسرع مما يتوقع ا+عداء،
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حيث ان الشعور باOحبة وا+خوية داخل الحركة الثورية، يجعل كل ا+عضاء يفهمون ان خSفهم.. وتشتتهم
+ يفيد ا+ اعداءهم.. وان امراضهم + يستطيع ان يعالجها ا+ هم، بالصبر.. والحزم.. واOحبة.

   إن العSقات الحركية ا+خوية، هي البديل ا+م¨ عن كل انواع العSقات ا+خرى. وهي التي تحارب كل
انواع العSقات اOرضية الشاذة داخل صفوف الحركة الثورية. ان دور العSقات ا+خوية في تعميق مفهوم
مع الـشعور بحـرصهم وحـمايتهم لبعـضهم واعتزاز بعـضهم ببـعض، يلتـحم  فراد  الـشعور باOحـبة بـL ا+
سهم قة بانـف قة العمـي الذين يتمـيزون بالـث وياء،  اضلL ا+ـق زلق أو خـطر أو خـطأ. ان اOـن كل مـن من  عض  الـب
وبحركتهم هم الذين يعمقون مفهوم الروح ا+خوية. وينطلقون من مبدأ الوحدة الدائمة للحركة. ويشعرون
ويتصرفون على اساس، ان الحركة لجميع اOناضلL من ابنائها. وان ا+خوة التي تربط بL الجميع هي

أواصر اOحبة الحركية.

كانت أيـاً  شللية وا+ستلزام،  فاهيم اـل مق ـم ية ويـع روابط الحرـك من دور اـل لل  شرذم يـق تل أو ـت    وإن أي تـك
الدوافع له. انما هو خروج عن مفهوم الخط الثوري وتحطيم العSقات ا+خوية.

ً للتضحية، هم الذين يناضلون من    إن اOناضلL ا+كثر وعيا وايمانا بحتمية النصر، وشجاعة واستعدادا
اجل تعميق مفهوم العSقة ا+خوية، والروابط الحركية.

ا+عضاء الضعفاء ا+نتهازيون اOتسلقون، فانهم يلهثون جريا وراء من يستزOهم، ويجعلون من أوهى    أما
الروابط الذاتية واOصلحية بديS للروابط الحركية والعSقات ا+خوية.

   ولنتذكر دائمـاً، انه باOناضلL ا+قوياء الشرفاء فقط، نستطيع ان نناضل، وباOناضلL ا+قوياء الشرفاء
فقط، نستطيع ان نبني التنظيم الثوري الصلب القادر على حماية الحركة وتصعيد نضالها حتى النصر.
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الفصل السادس

قواعد اNسلكية الثورية
في اNجال العسكري

ولى شعبية اOـسلحة وتطـلق رصـاصتها ا  ثــورة اـل ضرورة تفجـير اـل الى     عـندما تـصل الحـركة الثـورية 
واعد با+لتزام بـق  Lطالب صبحون ـم ورية ـي فان اـعضاء الحـركة الـث سلح،  Oفاح اـ داية مرحـلة الـك عن ـب عبيرا  ـت
في اOـجا+ت الجماهيـرية التزامهم بقـواعد اOـسلكية  جانب  الى  في اOـجال العـسكري،  اOـسلكية الثـورية 
والتي تـصلها الحـركة الثـورية بـعد مـرورها بخـطوات والسيـاسية والتنظيمـية. ان مرحـلة الكـفاح اOـسلح، 
عبر قل  يا وتنـت حدتها مرحـل صاعد  تدريب، تـت توجيه والتوعـية الفكـرية والتنظـيم واـل دراسة واـل صاء واـل ا+ستـق
مات الـعسكرية تجـعل لـبعض نوع اOـه ثوري. ان ـت بالعنف اـل ها  يز جميـع ها تتـم فة، ولكـن اشكال ـنضالية مختـل
القواعد اOسلكية صفة الخصوصية ولبعضها صفة العمومية. فاذا كانت الشجاعة وا+قدام صفات اساسية
لكل انواع العمل العسكري، فان اللياقة البدنية ضرورة اساسية لقتال اOدن أو لحرب العصابات الريفية
وان كان في مقدور قائد هذه اللياقة ان يقوم باعمال ثورية مذهلة في مجال ا+عمال التخريبية في اOدن
ثوري، ـتفرض ـعلى ية. ان طبـيعة الـعمل اـل الى جانب عمـليات التفـخيخ والـتشريك والتـخريب باـلوسائل البداـئ
الحركات الثورية انتقاء اساليب ووسائل القتال اSOئمة لكل مرحلة ولكل موقع. ولكن الحركة ملزمة في كل
حتى لدى الـشعب،  لدى اعـضائها، وانـما  اشكال نـضالها العـسكري، ان تعـمق روح القـتال، لـيس فـقط 
تستطيع ان تدفع بالجماهير الشعبية اOسلحة الى أخذ اOبادرات الهجومية ضد اعداء الثــورة والدفاع عن

الثــورة.

حول اـلـثــورة. وـلـكن استقطاب الـجـماهير  في ـقـضية  أنواع العمـلـيات الـعـسكرية تـلـعب دورا ـهـاما     إن 
الحركة الثورية الطليعية تعمل دائما على دفع الجماهير الى اOشاركة الحقيقية في العمل، وذلك عن طريق
ها واOـعقدة، حتى يـنغرس في نـفسية كل افة اـلوسائل وـبكل ا+ساليب الـبسيطة مـن عدو بـك تال اـل الـنضال وـق
مواطن الشعور باستغSل العدو له، وبانه مطالب، ليس فقط بالحقد على العدو، وانما بتفجير هذا الحقد
الى ورية  قال الحـركة الـث سيطا. ان انـت هذا اـلضرر ـب كان  ما  عدو مـه ية ـتضر باـل ارسات عمـل شكل مـم لى  ـع
مرـحلة حرب اـلشعب، + ـيتم دـفعة واحدة. + ـيتم ا+ با+نـتقال من مرـحلة الدفاع ا+ستراتيجي الى مرـحلة
الهجوم ا+ستراتيجي.. اOرحلة التي يصبح فيها كل فرد ينام ويصحو وهو يفكر كيف يتخلص من الظلم،
التي تعـطي جـوابا هي  من ا+حتSل... والحـركة الثـورية  ستغSل، وكـيف يتخـلص  من ا+ وكـيف يتخـلص 

واضحا بممارسات اعضائها وانصارها، ومن ثم الجماهير... ممارسة الكفاح اOسلح بكل اشكاله.

الذي بدأ،  Oوهذا اـ عدو..  ناء اـل الذات واـف لى  ظة ـع هو اOحاـف سكري،  مل الـع في الـع بدأ ا+سـاسي  Oإن اـ   
عدو يعـرضنا صدي لقـتال اـل جاح العـمل.. ان الـت ضرورة اسـاسية لـن شكل  يـاً، ـي L متناقـضL عمـل يجـمع ـب
اضرارا.. ا+ اذا الى الفـناء.. ولكنـنا + يمكنـنا ان نقـاتل الـعدو و نلـحق بالـعدو  للخـطر.. ويـعرض ذاتـنا 
سكري، لتجـعل جال الـع Oفي اـ ورية  سلكية الـث Oواعد اـ كل ـق تدخل  نا ـت الى الخـطر، وـه ضا  حن أـي رضنا ـن تـع
قدرتنا على افناء العدو هي الوقاية الحقيقية لذاتنا... +ن العدو هو مصدر الخطر ا+ساسي على ذاتنا..

فكلما اضعفنا هذا اOصدر كلما قلصنا الخطر على ذاتنا..
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في ساليب والـوسائل اSOئـمة لـكل مرحـلة ولـكل عملـية، تـضمن للحـركة الثـورية تراكـمـاً     إن اختـيار ا+
انتصاراتها، التي كلما زادت، كلما تضاعفت بشكل مطرد، نتيجة مردوداتها اOادية واOعنوية على اعضاء
ها أـيضا ورية، ولكـن ية سهلة بالـنسبة للـحركة الـث عدو لـيست عمـل تال اـل ورية وـعلى الـجماهير. ان ـق الـحركة الـث
ليست عملية سهلة بالنسبة للعدو، وتستطيع الحركة الثورية بتركيزها على اكثر نقاط العدو حساسية، ان
تجعله يضطرب ويفقد وعيه، فتتراكم خسارته ويختل توازنه. ان قتال العدو، عندما يصبح مهمة جماهيرية
بقيادة الحركة الثورية، يحول الوطن الى جحيم +عدائه.. ويجعل من الجماهير خنجرا مغروسا في صدر
العدو أينما وجد. في الريف.. في اOدن. في مواقعه الحصينة وخارجها.. في اكثر نقاط امنه وفي مراكز

قوته.. هكذا تعامل الحركة الثورية اعداءها فS تعطيهم مجا+ً +لتقاط ا+نفاس وا+ستفادة من الزمن..

استمرار الـتـفات انه ـيـؤكد  ـثــورة، ـحـيث  ستمرار اـل ضرورة اـسـاسية + استمرار الـكـفاح اـOـسلح     إن 
ية +ـعضاء الـحركة الـثورية وللـجماهير، ـكما وانه ـيحرم ثــورة، وـيؤكد ارـتفاع الـكفاءة القتاـل الـجماهير حول اـل
وعن عن تـصعيد نـضالها  توقفت الـثــورة  التي تـضيع اذا  مور،  هذه ا+ كل  أوضاعه..  من ترتـيب  الـعدو 
 ..استمراره، فتعطي للعدو فرصة يستفيد منها ليخطط وينفذ محاو+ته اOستمرة لضرب الثــورة وتصفيتها

قاط تـجمع وانطSقـاً ازية ـتصبح ـن واعد ارتـك لق ـق ظروف لتـخ كل اـل رغم  اضل  ورية ان تـن ركة الـث لى الـح ان ـع
Oقاتليها.. ان مواصفات هذه القواعد تختلف من بلد الى اخر وذلك +ختSف طبيعة ا+رض والبشر والعدو.
ان ادوات اـلصراع واراضيه تتـحكم في خصـوصيات الـعمل الـعسكري، وان كانت جميـعها تـخضع للـقواعد
العسكرية العامة. ان اOوقع الذي يسيطر عليه اOقاتلون عمليا مهما صغرت مساحته أو كبرت، فانه صــورة
ها، قاتلL في ا+رض اـOحــررة وـبL الـجماهير فـي Oاـ Lقات التي ـتسود ـبSعة الع لSرض اـOحــررة، وأن طبـي
يق الـنصر، ند تحـق ورية +ـنشائها ـع التي ـتسعى الـحركة الـث عة العSقة ـبL اـلسلطة،  عن طبـي صــورة  تـعطي 
 ..وبL جماهير الشعب. ان مسلكية الثوار في مناطق تواجدهم سواء ا+راضي اOحــررة أو قواعد ا+رتكاز
سيعممها التي  ية لطبيـعة اOـسلكية،  مح ا وـل SOها تعـطي ا  .. ..في البـلدان اOـجاورة أو نـقاط ا+نطSق كـل
الثوار في اOجتمع الثوري اOنشود. ولهذا، فان التمسك وا+لتزام بقواعد اOسلكية الثورية تعطي للجماهير
في اOجتـمع ضمانة العـدالة ا+جتماعـية والتقدمـية  بالخطوط الثـورية الـسليمة، وبالـتالي  ضمانة التمـسك 

الثوري اOنتصر.

ني ثــورة اـOسلحة تـع ير اـل ورية، ان انطSقة اـلرصاص وتفـج ركة الـث كل اـعضاء الـح عرف  جدا ان ـي هم     وـم
انهم جميعا اصبحوا عسكريL الى جانب أية مهمة اخرى يمكن ان يقوموا بها.. ان النضا+ت السياسية
تداخل هذا اـل ورية.ان  كل اـعضاء الـحركة الـث لدى  مع بـعضها  ية تـتشابك  رية والتنظيـم والـعسكرية والجماهـي
اكثر مات  يام باOـه تار للـق نا ان نـخ فرض علـي التي ـت ورية،  واعد اـOسلكية الـث سينا ـق شابك، ـيجب ان + يـن والـت
اكانت اOـهـمات سـيـاسية أو جماهـيـرية أو تنظيـمـية أو سواء  اـلـناس ايـمـانا ـبـها وـبـقدرتهم ـعـلى تنـفـيذها، 

عسكرية.

فراد، وانـما Oـسلكية في اOـجال العـسكري، ليـست فـقط قـواعد Oـسلكية ا+    إن قـواعد اOـسكلية الثـورية 
الجماعة أيضـاً، حيث ان الطبيعة ا+ساسية للعمل العسكري هي العمل الجماعي.. وفيما يلي استعراض

 :لقواعد اOسلكية الثورية الهامة في اOجال العسكري

 العنف. 1

   إن قوى البطش وا+ستغSل اOعادية للشعب تمارس ضده كل اساليب ا+رهاب حتى تخضعه +رادتها.
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 ..ولكن الشعب عندما تدفع به الطليعة الثورية الى التحرك الى الثــورة، فانه + يجد امامه غير درب العنف
الثورية ليـجتث به ارهاب اOستعمرين واOستغلL. فالعنف اـلثوري هو شرط اـساسي لكل ثائر يرى الظلم
وارساء حـياة جـديدة للمجتـمع والى ازالـته  الى تـصفيته  ستعمار تـهدف   .ويـستعد +زالـته ان محـاربة ا+
 .اOتحرر، يتمتع فيها البشر كلهم باOساواة.. والحرية والعدالة و+ن ا+ستعمار هو وجود عنيف، فان ازالته
+ ـتتم ا+ بالعنف ان ـتصارع اـلقوى ـبكل ما أوـتيت من امكاـنيات ـيتم من اجل تـغلب واحدة ـعلى ا+خرى.
من اجل تغلب الخير على الشر، فاOستغلون اOستعمرون + يتخلصون من عنف الظلم ا+ بعنف الثــورة و
من عنف ا+ستغSل والعبودية ا+ بعنف السSح والتضحية. ان أية بادرة لطف تجاه العدو يبديها ثائر لم
يحرز النصر بعد، هي انحراف عن اOسلكية الثورية وخروج عن الخط العسكري، الذي يتطلب من الثائر،
ان يركز حقده دائما على العدو لكي يتركز عنفه ضده، وحتى يصبح لضرباته اكبر ا+ثر اOوجع اOحطم

لقوى العدو وعنجهيته وجبروته وظلمه.

هم ومن  اعداؤها..  هم  من  من الحـركة الثـورية ان تـحدد وبـدقة     إن ممـارسة العـنف الـثوري تقتـضي 
حلفاؤها، حتى + تقع في خطر ممارسة العنف الثوري داخل صفوف الثــورة كوسيلة لحل التناقضات أو
Lالخطأ والخيانة هو تفريق ب Lالتعارضات، التي يجب حلها باللطف بالنقد والنقد الذاتي. ان التفريق ب.. 

مناضل يخطئ فيجب تصحيحه، وبL عميل يخون الثــورة، فيجب تصفيته ومعاملته معاملة العدو.

وذلك ـبـتوعيتهم لدى الـجـماهير،     إن أـعـضاء الـحـركة الـثـورية ـمـطالبون ان يـغـرسوا روح الـعـنف اـلـثوري 
 .واطSـعهم على تـفاصيل اـلجرائم التي يرتكبها العدو، حتى تتعمق في نـفوسهم الرـغبة اOشروعة لSنـتقام
وعلى الحركة الثورية أيضا ان تبL +عضائها وللجماهير عن خلفية كل اOمارسات الخادعة، التي تصدر
عن اعداء الشعب، والذين يختفون خلفها حتى يحدثوا شرخا بL الجماهير وطليعتها الثورية. ان محاو+ت
حرب اساليب اـل احدى  هي  وية،  غراءات اOـادية واOعـن عن طـريق حـسن الخـلق وا+ من الجـماهير  قرب  الـت
النـفسية، التي ـيهدف اـلعدو مـنها الى ـقتل روح الـحقد ـتجاهه ـبL الـجماهير، وتـحويل هذا الـحقد ان اـمكن
ستعمارية واOـعـادية من ـمـشاكل. ان اـلـقوى ا+ ما يSـقـيه  كل  سبب  بدعوى اـنـها  ـعـلى الـحـركة الـثـورية، 
للجماهير، يهمها فقط ان تسود روح ا+ستسSم والخضوع على كافة اOستويات، حتى يضمن اOستعمرون

واOستغلون بقاءهم وسيطرتهم.

   إن إزالة ا+ستعمار وـمحوه، + ـتتم ا+ باـلصراع العـنيف ـبL ارادـتL متناـقضتL.. ارادة اـلشعب وارادة
Lاعداء الشعب، وان هذا الصراع هو عملية عنيفة جدا + تنتهي حقيقة ا+ بزوال احد الطرف.. 

من ا+ستعمار وا+ستغSل والقـضاء عليهـما، يخـلص في نـضاله الطـويل اOـرير للتخـلص  شعب     وإن اـل
سان الجـديد ولد ا+ـن يف ـي ضال العـن وهج الـن رواسب التخـلف وا+مراض ا+جتماعـية، فـفي  كل  من  نفـسه 
عدل واOـساواة والحـرية عـلى مع اـل ها وخـلق مجـت ورية وتوطـيد مبادـئ قادر عـلى اكـمال مـسيرة الحـركة الـث اـل

انقاض مجتمع الواقع الفاسد.

 اللياقة البدنية. 2

أيام كانت  ما  تال، ـك ضرورة اسـاسية للـق ية ـك اقة البدـن ية اللـي من اهـم لل  ــورها، ـق نوع ا+سلحة وتط    إن ـت
 .الفرسان وعهد السيوف واذا كانت الجيوش النظامية تعطي للياقة البدنية اهمية خاصة عند اختيار افراد
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كل ابـناء حروب التحـرير الـشعبية، + تـستطيع ان تـحرم  التي تـخوض  فان الحـركات الثـورية،  الجـيش، 
الشعب من القيام بواجبهم النضالي والقتالي ويكون للياقة البدنية وا+هتمام بها واOحافظة عليها والتمسك
من درجة  كل  اسبة ـل مات اOـن يار اOـه في اخـت دورها  جال الـعسكري،  Oفي اـ ورية  اعدة للـمسلكية الـث ها، كـق ـب
ستطيعون ان يتحمـلوا الدوريات الهجومـية + ـي وافراد  في الجـبال  اقة. ان مـقاتلي العـصابات  درجات اللـي
بينهم أي عضو فاقد للياقة البدنية، +نه يصبح عبئا عليهم وتعويقا لتحركهم، وقد يفشل لهم اOهمات اOنوطة
بهم. ان اللياقة البدنية للمجموعة اOقاتلة، تقاس بدرجة اللياقة التي يتمتع بها اضعفهم، حيث انه هو الذي

يتحكم بوضع خططهم وسرعة تحركهم ومداها ولقدرته تضطر اOجموعة ان تستجيب.

وقدرة عـلى التـحرك ورشاقة،  فراد خـفة  من ا+ دن، يتطـلب  Oفي ا  ..   إن قـتال الجـبال وقـتال الـشوارع 
بسرعة، حتى تتمكن اOجموعة من تملك عامل اOرونة، الذي يساعد على التنفيذ ا+سلم للمهمات، والتصدي
ا+كثر فاعلية لهجمات العدو. وتتطلب حرب الشعب من اعضاء الحركة الثورية، درجة عالية من ا+ستعداد
الدفاع اضات  واصل ـعلى رـي بالتمرين اOـت ذلك  تم  كأفراد.. وـي التي ـتستهدفهم  ردية،  للـتصدي للهـجمات الـف

عن النفس، والقتال با يدي وبالسSح ا+بيض.

الى ارادة الذي يحـتاج  واصل،  بالتمرين اOـت سبونها  وقة، يـك ية متـف اقة بدـن عون بلـي الذين يتمـت    إن ا+فراد 
لدى اسرى  وقوعهم  في حـالة  صمود  فراد عـلى اـل ساعد ا+ سبة، ـت وهذه ا+رادة اOكـت وهذا التمـرين  وية،  ـق
رادته وحمـلـهم ـعـلى امام ـمـحاو+ت اـلـعدو +ـخـضاعهم + سدا  وقدرتهم الحـيـوية  اـلـعدو. وـتـصبح ارادـتـهم 

ا+عتراف بما يضر حركتهم الثورية.

   إن التمسك باللياقة البدنية كقاعدة للمسلكية الثورية، تدفع اعضاء الحركة الثورية الى تجنب الكثير من
العادات السيئة، التي تضر بصحتهم وبقدرتهم على القتال، وتحميهم بذلك من الوقوع في ا+نحراف عن
لى قادرين ـع هم  اسية، وتجعـل ية والسـي رية والتنظيـم جا+ت الجماهـي Oفي اـ ورية  سكلية الـث Oواعد اـ من ـق كثير 

القيام بأصعب اOهمات وتنفيذها بجدارة عالية.

 الصبر والتحمل. 3

هذه فان  في اـOـجال التنظـيـمي،  هي ـقـاعدة للـمـسلكية الـثـورية  وطول الـنـفس  ستمرارية  كانت ا+    إذا 
ا+ستمرارية تحتاج الى صبر وقدرة على تحمل اOشاق التي يتطلبها العمل العسكري، ولهذا، فان الصبر
والتـحمل ـيشكSن ـقاعدة للـمسلكية الـثورية في اـOجال الـعسكري. ان مردود الـعمل الـعسكري اـلسريع ـعلى
اOدى التكتيكي اـليومي الـناتج من تأدية اـOهام العسكرية وتنـفيذها، يتـطلب تعـميق مـفهوم الصبر، لـلوصول
 ..الى النتائج الباهرة على اOدى ا+ستراتيجي للوصول الى مرحلة النصر. ان الحروب النظامية قد تحدث
نصرا سريعـاً، ولكن مفهوم حرب الشعب ا+ساسي هو طول امدها.. وان أي مناضل يحاول ان يقفز عن
من قـواعد اOـسلكية قد فـقد قـاعدة اسـاسية  هذه ا+سـاسيات ويتـوقع النـصر الحـاسم قـبل ا وان، يـكون 
لدى صبر  ما لقـتل روح اـل سعى داـئ ثــورته ـت شعب وـل قوى اOـضادة لـل صبر والتحـمل. ان اـل وهي اـل ورية،  الـث
وحرب العـصابات. ان فـقدان الثـقة شعب  حرب اـل الدائم بـجدوى  وذلك بتـشكيكهم  اOنـاضلL والجـماهير، 
LـستغلOرض أو اـSل LغـتـصبOعداء ا ضد ا+ ـبـحرب اـلـشعب وبالـكـفاح اـOـسلح، كـطـريق حـتـمي للـنـضال 
للشعب، تؤدي الى الوقوع في اشراك ا+نتهازية اليمينية القصيرة النفس، الفاقدة للصبر والتحمل الثوري،

كقاعدة Oسلكيتها الثورية، مما يدفعها الى ا+ستسSم لشروط العدو والقبول بانصاف الحلول.
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يات، تـتحول عدد وا+مكاـن ورية ـمحدودة اـل عة ـث ها طلـي ير، تحمـل كرة للتغـي بدأ كـف التي ـت ورية،     إن الـحركة الـث
تدريجيا وبصبر ونفس طويل الى قوة تبدأ صراعها اOسلح ضد السلطة الفاسدة. أو ا+ستعمار الخارجي
 ..أو ا+ستيطاني ان ميزان القوى + تحدثه الحركة الثورية بطريقة انقSبية، وانما بالتراكم الكمي والنوعي
هو مو البطـيء،  وهذا الـن ادية للجـماهير  قوى اOـع من خـسائر لـل ما تلحـقه  لى حـساب  ورية ـع جازات الـث  .لSـن
الذي يضمن سSمة الو+دة الحقيقية للثــورة.. وOراحل انتقالها من الضعف الى التوازن... الى القوة.. الى
بث ان تظـهر عـلى لن تـل ها  ريـاً، +ـن ثوار عمـقا جماهـي ثــورة ولـل طي لـل صارات الكـاذبة + تـع صر.. ان ا+نـت الـن
 ..حقيقتها، ـحيث ان الـجماهير تدرك بـحسها اـلثوري ا+صيل، ـكيف ـتحدث ا+نـتصارات وـكيف تستثمر +ن
 ..حرب الشعب هي حرب الجماهير وان ا+نتصار، الذي تحققه حرب الشعب، هو ا+نتصار التي تشارك

الجماهير بصناعته.. وباستثماره وبتصعيده الى درجات ارقى على طريق النصر الكبير.

 شدة اhNحظة. 4

   يتم العمل العسكري بL طرفL، يحاول كل منهما افناء ا+خر. ويغوص كل طرف في ابتكار ا+ساليب
البسيطة واOعقدة وتنويع مجا+ت عمله، حتى يخضع خصمه +رادته. وان مهمة اOناضل الثوري، ليس فقط
التي تـعـطي ـلـعدوه انـتـصارات في اـلـسلبيات،  اـنـجاز ا+يجاـبـيات وا+نـتـصارات، واـنـما تـحـاشي اـلـوقوع 
شدة فع ـل حس مرـت عوا ـب فراد ان يتمـت من ا+ سكري تقـتضي  جال الـع Oفي اـ ورية  سلكية الـث Oيات. واـ وايجاـب
اSOـحظة. ان اـبسط اـOظاهر، التي + تـلفت ـنظر ا+ـنسان اـلعادي، قد ـيكون وراءها ما وراءها من الدمار
في اـخـطاء، اـفـقدتهم  LـنـاضلOقد أوـقـعا ا شراك للـحـركة الـثـورية وان ا+ـهـمال والSـمـبا+ة   .والويSت وا+
شدة اSOحـظة ورية وجـودها.. ان  ثــورات والحـركات الـث قدت ـبعض اـل ضال، واـف استمرار الـن قدراتهم عـلى 
كقاعدة للمسلكية الثورية في اOجال العسكري، تتطلب من العضو ان يعطي اهتماما خاصا لكل ظاهرة أو
ظاهر أو وقف ا+مر عـند مSحـظة اـل جب ان + يـت ها. وـي سيطا وتاـف كان ـب باهه مهـما  فت انـت مظـهر غـريب يـل
في الحـركة من اهميتـها أو تفاهـتـها. ان النـضال اـلـيومي للمـقـاتل  اOظـهر، واـنـما ـيـجب ان ـتـتابع للـتـأكد 
الثورية، سواء أكان مقاتS عصابيا في الجبال أو في اOدن، وسواء اكان عمله علنيا أو سريـاً، فانه يجب
ان يتذكر دائما انه يعمل في وسط حقل من ا+لغام. وان عليه ان يتحسس موضع قدمه قبل نقله. وعليه ان
التي تجـلب عـلى في مطـبات ا+هـمال والSمـبا+ة،  مور البـسيطة، وان + يـقع  Sيعـطي اهتمـاما خـاصا ل
L نوع مـع من  سيجارة  ايا طـعام أو عـقب  اقدام أو بـق آثار  والدمار. ان مSحـظة  الويSت  ورية  الحـركة الـث
في ثاث أو ترـتـيب الحقـيـبة أو ـتـكرار  في ا+ فا  Sـقـاتل الـعـصابي ـعـلى ـتـقدير ـمـوقف. وان اختOـيـساعد ا
قا أو طا دقـي با وان خـي عا أو مراـق كان متاـب ما  في اOدن، ـيعرف اذا  اتل الـعصابي   .اـOصادفات، تـجعل اOـق
 .مظروفا عاديا قد يحمل في طياته الهSك اذا ما عومل باستهتار ولهذا، فان على اOناضلL ان يتمرسوا
باSOحظة الدقيقة الشديدة، وان يعملوا في اOقابل على عدم ترك أية اثار أو اشارات تلفت انتباه اعدائهم

لوجودهم أو Oخططاتهم او اشراكهم.

ية، التي ها شدة اSOـحظة ا+يجاـب ية، التي ـتحرم اـلعدو من تـمرير اهدافه، يقابـل    إن شدة اSOـحظة الوقاـئ
شدة اSOحـظة. من  أوتي  ذاته، مهـما  من وقـاية  عدو  تجـعل اOنـاضل ينـفذ مهـماته بـدقة متناهـية تـحرم اـل
والحرب خدعة، والعمل العسكري مليء با+شراك وا+لغام.. والدقة والحرص الدائم، الذي اصبح جزءا من

الشخصية اOقاتلة يساعد على عبور افراد الحركة الثورية بكاملها كل حقول ا+لغام بأقل ا+ضرار.
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 روح البحث والتقصي. 5

   يتـطـلب اـنـجاز أي ـعـمل بـنـجاح، مـعـرفة حقيـقـية ـبـأهداف الـعـمل وـظـروفه الذاـتـية واـOـوضوعية، والـعـمل
العسكري يتطلب معرفة بالتفاصيل والجزئيات، حتى يمكن انجازه بفاعلية. ولهذا، فان اOسكلية الثورية في
من ـكـافة اـلـجوانب، من اـOـقاتلL ان ـيـرصدوا اـلـهدف ـجـيداً، وان ـيـستطلعوه  اـOـجال الـعـسكري، تقـتـضي 
ومتى يـجب ان يـهاجم ان روح أين  ومن   .والـوضع البـشري والتـسليح والتحـصL ونـقاط الـضعف، وكـيف 
البحث والتقصي وا+ستطSعية هي من الضمانات، التي تستلزمها الحركات الثورية في مسيرتها لتحقيق
 .النصر.. واOعرفة وا+ستقصاء، يجب ان + يقتصر على معرفة العدو.. على اOقاتل ان يعرف ذاته وقدراته
ان يعرف حالة اOجموعة، التي يقاتل معها وامكانياتها بدقة، حتى يقرر اذا ما كانت ا+مكانيات اOتوفرة،
كالتركيز ورية،  سلكية الـث ضرورية للـم اخرى  واعد  بار ـق مع ا+خذ بـعL ا+عـت هدف،  لى الـتصدي لـل قادرة ـع

 ..واOفاجأة.. والحركة واOرونة.

   وإلى جانب معرفة الهدف اOعادي وا+مكانيات الذاتية. فان طبيعة ا+رض، التي سيتم عليها الصراع،
ـية ـية التكويـن من الناـح ـيس  ـبار، ـل وضعها بـعـL ا+عـت  Lـاضل من اOـن ولذا يتـطـلب  ـاسمـاً.  ـعب دوراً ـح تـل
كون حتى ـي صادية،  ية واOناخـية وا+جتماعـية وا+قـت نواحي الديموغراـف من اـل ما  ية فحـسب، واـن والطوبوغراـف

تنفيذ الهدف موجعا للعدو في الزمان واOكان.

ورية، ان روح الـبحث والتـقصي وا+ستطSعية، في الـحركات الـث  Lاضل ذهن اOـن عن  يب     وـيجب أن + يـغ
وهي خرى،  في اOـجال العـسكري، + تتـناقض أو تنـفي القـاعدة ا+سـاسية ا+ كقـاعدة للمـسلكية الثـورية 
اOبادرة والتي تدفع اOناضلL الى اتخاذ القرارات وتنفيذها دونما الرجوع الى اOراتب العليا، وذلك عندما

يكون مردود هذه القرارات هو ضمن الخط ا+ستراتيجي العام عسكريا وتنظيميا وسياسيا وجماهيريـاً.

 التركيز. 6

   يتطلب انجاز أي هدف محدد، اعطاءه ا+همية الكافية وا+مكانيات الSزمة لتحقيقه. والتقصير في حشد
ا+مكانيات اOادية والبشرية واOعنوية الضرورية +نجاز الهدف، يؤدي الى فشل اOهمة، مما يعتبر خروجا
عن اOسلكية الثورية في اOجال العسكري. ولهذا، فان التركيز كمسلكية ثورية، تتطلب من اعضاء الحركة
ان يتوـجهوا الى اـلهدف اOـعني للـتعرف علـيها بشمولية ومن ـكافة اـلجوانب ودرس خصـوصياته بدقة وعناية
غة، ومن ثم ـحشد كل اـلقوى الSزمة ـلسحق اـلعدو، وتحـقيق اـOبدأ ا+ـساسي لـلحرب. ان مـفهوم التركيز باـل
كـمسلكية ـثورية يخـتلف باختSف شكل الـقتال، ولـكنه ـيظل ـمبدأ اـساسيا من ـمبادىء اـلحرب. ـففي اـلحرب
النظامية واOعارك ا+ستراتيجية بL الجيوش، فان التركيز، يعني التركيز على النقطة ا+ساسية عند العدو
وضربها بشدة بكل قوة، يمكن حشدها، وذلك +رباك العدو وسحقه ماديا ومعنويا ومنعه من التقاط انفاسه
في شكل القـتال عـصابيا  كون  قواته. وعـندما ـي عادة تجمـيع  اشكال اOـرونة + من  شكل  من أي  وحـرمانه 
الجبال، فان مفهوم التركيز، يعني حشد قوة كبيرة +بادة قوة صغيرة معادية، وهذا يعني ان على مقاتلي
هذا ابادة  ضرورة  هم  صب اعيـن ضعوا ـن هدف مـحدد، ان ـي صدوا ـل كي يـت في الجـبال، ـل حرب العـصابات 
قوة الSزمة +بادته. حتى + يتـمكن اـلهدف من هم ذلك، فانهم ـمضطرون لـحشد اـل وحتى يـتسنى ـل هدف،  اـل
في القـتال التركيز  ثوار. ان  واستقدام النـجدات، مـما يعـكس ا�ية ويـصبح خـطر ا+بادة يـهدد اـل الدفاع 
العصابي الريفي يتطلب حشدا للقوى اOعادية في الهدف التكتيكي تكون بنسبة عشرة الى واحد لصالح
الثوار وان كان الوجود ا+ستراتيجي قد يكون معكوس النسبة. اما في قتال اOدن، فان عمليات التخريب
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يال، تتـطلب ترـكيزا اقل ا+عداد الـبشرية. وـلكن حا+ت الـخطف وا+غـت تتـطلب التركيز ـعلى اـلهدف وتنـفيذه ـب
في العدد البشري الSزم +نجاح اOهمة. وفي كل الحا+ت، يجب ان يتSءم التركيز واOرونة، حتى + يصبح

احدها على حساب ا+خر.

ستمر Oجابي اـ التراكم ا+ـي جة  قه نتـي ها تحـق ركة حـاسمة، ولكـن في مـع شعب + تحـقق الـنصر  حرب اـل    إن 
 .لSنتصارات التكتيكية ولهذا، فان على اOناضلL في الحركات الثورية ان يقوموا دائما بالعمل العسكري
عدم توفرة.. ان  Oيات اـ مع ا+مكاـن قة  ازها متـف التي يـتصيدون +نـج كون ا+هداف  شريطة ان ـت عدو،  ضد اـل
ورية قد الحـركة الـث ضال، يـف ساحة الـن من  هروب  هو  توفرة،  Oيات اـ كن انجـازها با+مكاـن هام اOـم Oيام باـ الـق
فعاليتها، كما ان التصدي +هداف تحتاج من ا+مكانيات اكثر من اOتوفر تؤدي الى الهزائم اOتتالية، التي

ينهي تراكمها الوجود الثوري.

من ا+نتكــاسات، ولكنــها + تتــصاعد وتنــمو باتــجاه النــصر العظــيم ا+ صحيح ان الــثــورة تتعــلم     
با+نتصارات الصغيرة اOستمرة.

حضور البديهة. 7

   يتميز قتال حرب الشعب بسلسلة اOفاجآت التكتيكية والشبه يومية، التي تواجه مناضلي الحركة الثورية
ساليب الذي ـيـجابه اـلـشعب وطSـئـعه الـثـورية بـكـافة ا+ ـناء ـخـوضهم مرـحـلة الـكـفاح اـOـسلح فاـلـعدو   ..اـث
والوسائل، يبتدع ويجدد هذه ا+ساليب مزودا بخبرات ا+مبريالية والقوى اOعادية للشعوب والثوار في كل
يث الذهن، بـح وقد  هة مـت كون ـحاضر البدـي ما ان ـي نه داـئ ثائر، يتـطلب ـم لى اـل التركيز ـع هذا  كل  كان.. ان  ـم
عدواني ـيـستهدفه ـكـشخص أو ـيـستهدف حرـكـته يـتـخذ ردة الـفـعل ا يجاـبـية اOـنـاسبة اـلـسريعة  ي ـعـمل 
ؤخذ +حباطـها، جب ان ـت التي ـي واقف،  Oثــورات واـ ضادة لـل Oقوى اـ أساليب اـل سابقة ـب رفة اـل ورية. ان اOـع الـث
وهي في اOـجال العـسكري،  من قـواعد اOـسلكية الثـورية  لديهم قـاعدة اسـاسية  تـساعد اOـقاتلL وتنـمي 

حضور البديهة.

   إن سرعة الخاطر لدى اOقاتل واتخاذه القرار الصحيح السريع، يساعده على مجابهة الخطر وتفاديه.
والفطنة تنجي ا+فراد واOجموعات من شرائك ا+عداء ومطباتهم، بعكس الجمود والتبلد والخمول الذهني،
جزء منـها، وبالحـركة الثـورية. ان تعـويد هو  التي  بالفرد اOقـاتل لـوحده، وانـما باOجمـوعة  الذي + يـضر 
بك سكريا دون تـل يا وـع اسيا وتنظيـم صعبة سـي واقف اـل Oمن اـ خروج  لى اـل ورية ـع في الحـركات الـث ا+ـعضاء 
وارتباك وفقد للسيطرة على الذات، هو ضرورة اساسية من ضرورات النضال، +ن اOواقف العسكرية قد
من ا+مثـلة العـسكرية لحـضور هو  الى قاذفـها،  ردها  والدمار. فالتـقاط القنبـلة وابعـادها أو  وت  Oتـصل ا
شتباك أو لـغارة جـوية أو لقـصف Sنـاسب اثـناء التـعرض لOـوقع الـسليم والـشكل اOالبديـهة. وان اتـخاذ ا

مدفعي، يساعد على حماية ا+عضاء ويكرس قدراتهم الدفاعية والهجومية على حد سواء.

   إن الـعمل الـجماعي الـعسكري يتـطلب من اـلفرد مـعرفة ـحاجات الجـماعة وا+فراد اـلعاملL ـمعه ـبصــورة
تلقائية وبفطنة ثاقبة تستلهم من الحركات والنظرات، معاني + يمكن ان يتفهمها البليد الخامل.

هم اكثر هة، +ـن لذهن والبدـي نة.. وا+كثر ـحضــورا ـل هي ا+فراد ا+كثر فـط ورية     والطSئع في الـحركات الـث
قدرة على تجنب سلبيات القتال وتكريس ايجابياته.
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الخشونة. 8

   إن اختيار افراد من اOجتمع لطريق الثــورة.. الطريق الصعب، متنازلL عن كل ما يمكن التمتع به، من
فراد هؤ+ء ا+ اشواك. يحـتم عـلى  من  ما يـعترض طـريق النـضال  كل   L مبـاهج الحـياة العـادية، ومتحمـل
الطليعيL ان يعودوا انفسهم على الخشونة، حتى + تغريهم مظاهر النعومة التي يحاول اعداء الشعب ان
يوقعوا اOناضلL في حبائلها. ان العمل العسكري يتطلب من الجهد الجسدي ما + يتطلبه العمل النضالي
هو تـكـريس الـخـشونة كـقـاعدة ضروريات اـنـجاح الـعـمل الـعـسكري،  من  فان  خرى. وـلـهذا،  شكال ا+ با+
يه، ـليس قدرته ـعلى تـحمل شظف ورية في اـOجال الـعسكري، حتى ـيضع اOـناضل ـنصب عيـن للـمسلكية الـث
العيش الحالي، وانما ا+ستعداد لSسوأ. وان امتSكه لعزة النفس واOروءة، هي اهم مما يمتلكه اOتنعمون

على الريش تحت سياط الذل النفسي واOعنوي وا+قتصادي وا+جتماعي.

ها قدرة والـخفة، تتـطلب امتSك الـخشونة، ـحيث اـن قوة واـل ية، التي تؤمن للـعضو امتSك اـل اقة البدـن    إن اللـي
من اOظاهر الدائمة التي يواجهها اOناضل الثوري في كافة مراحل الثــورة اOسلحة. ان حرب العصابات
 .في الجبال أو في اOدن، تتطلب من اعضاء الحركات الثورية ان يعيشوا في احلك الظروف وان مهمات
سوة كبير + يحـسون بـق هدف اـل ريق اـل لى ـط سير ـع هم باـل اصعب، ولكـن ظروف  الى مواجـهة  هم  الـنضال تنقـل

الحياة، وانما بحSوة ا+نجاز الثوري.

 التدريب. 9

قة ارفا لحقـي كون ـع يه ان ـي ية فان عـل درجة من الفعاـل ماته ـب قوم بمـه ثوري ان ـي  .   حتى ـيستطيع اOـناضل اـل
اOهمات ولكيفية تأديتها. وفي القتال + يستطيع ا+نسان ان يقوم بواجبه جيدا دون ان يعرف طبيعة اOهمة
العسكرية اOوكلة اليه. وبأي سSح يستطيع تنفيذها. ان السSح، الذي يستخدمه اOقاتل، هو أول ما يجب
تدريب ـعلى استخدام اـلسSح، عاليته ان اـل زاته وـخواصه وـف يه ان ـيعرف ـكيف ـيستخدمه.. وما هي ممـي  .عـل
ضرورة اـسـاسية ـلـكل مـنـاضل ـيـريد ان يـتـصدى للمـهـمات القتاـلـية ـبـجدارة. هو  وانواعه،  اشكاله  بـكـافة 
ويعطي التدريب الجيد على استخدام السSح ميزتL اساسيتL للمقاتل، أولهما فعاليته في تأدية اOهمة.
الذي هو  تدريب،  لى ان اـل بذلك ـع ؤكد  سلبية. وـي في اـل وقوع  سه وتحـاشي اـل اية نـف لى حـم قدرته ـع ما  وثانيـه
من جـهة، مات  الى ـفشل اOـه يؤدي  تدريب الجـيد،  الى اـل قار  يا. ان ا+فـت يا ووقاـئ نه ايجاـب اتل اـم يحـقق للمـق
التي ـتـرافق الـعـمل الـعـسكري وـتـشكل واشكال الـنـضال،  اخرى.  من ـجـهة  وـتـعرض اOـنـاضلL لSـخـطار 
اتل ها. ان اOـق ستغني عـن ثوري ان ـي اتل اـل ستطيع اOـق رفة، و+ ـي تدريب ومـع الى  مـقدمات اسـاسية، تحـتاج 
ـيا ـأصول الطوبوغراـف من واOعــرفة ـب ـواعد ا+ ستطSع وـق ـصال وا+ اساليب ا+ـت ـتدريب عــلى  مــطالب باـل
واصل تدريب اOـت ها باـل عرف علـي هذه العـلوم العـسكرية والـت كل  رها. ان اهمـية  يا العـسكرية.. وغـي والجغراـف
جانب اOـعـرفة الكاـمـلة اOـتـطــورة لـلـسSح أو+ً واـلـتدريب اOـتـواصل ـعـلى اللـيـاقة البدـنـية بـكـافة الى  لـتـكون 
اشكالها ثانيـاً. ان الصعوبات، التي يتعرض لها اOقاتل الثوري، تتطلب منه قدرة على مجابهتها والتدريب
على مواجهة اOصاعب واOشاق في معسكرات التدريب يساعد على مواجهتها حقيقة في ميدان القتال. ان
حـماية العضو، ـعندما يتصدى للـقتال، حـماية لذاته وقدرته، وـفعاليته ـعلى تأدية اOـهمة يـتوقف ـعلى امتSكه
 ..للكفاءة القتالية جسديا ومعنويا وفنيا.. ولهذا فان اOقاتل، الذي يفتقر الى الحد ا+دنى من التدريب على
 ..السSح، يخرج عمليا من قاعدة اساسية من قواعد اOسلكية الثورية في اOجال العسكري ليس التدريب
في معـسكر الـتدريب وتتـصاعد انه عملـية مـستمرة، تـبدأ  من معـسكر الـتدريب.  بالخروج  عملـية تنتـهي 
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استخدامه. تم ـب سSح جـيدا ـي فالتعرف عـلى اـل تال.  ساحات الـق وفي  ية  ية اليوـم ارسة العمـل استمرار باOـم ـب
قة ا+ تم ـبخوض اـOعارك الطاـحنة واـلحرب + يتعلـمها اـلناس حقـي وية ـي قدرة اOعـن ية واـل  ..ورفع الـكفاءة القتاـل
شعور باOعـرفة الكامـلة وبـعدم الحـاجة للتعـلم هو اـل يه اOقـاتل،  ما يمـكن ان يـصل اـل بخـوضها. ان اخـطر 
كرار سمح بـت سSح + ـي درجة ا+ستهتار. واـل الى  بالنفس  قة  جاوز الـث له يـت شعور يجـع هذا اـل تدريب، ان  واـل
الخطأ. ففي معظم ا+حيان يكون الخطأ ا ول هو الخطأ ا+خير. ولهذا، فان اOسلكية الثورية توجب على

العضو ان يسعى دائما الى التدريب ورفع الكفاءة القتالية.

 الصدامية. 10

أية مـهـمة ـعـسكرية. ان من اOـقـومات ا+ـسـاسية +ـنـجاح  هو  الروح اـلـصدامية الهجوـمـية،     إن امتSك 
التي صدام الهـجومي  ية اـل تا بايجاـب ساحة القـتال، ا+ اذا اكتمـل في  جديا  شجاعة والعـنف + يتحقـقان  اـل
بة ضرورة الوـث حدد  الذي ـي هو  هدوء،  شجاعة واـل L اـل الدائم ـب الترابط  فوق للمهـمة. ان  تؤمن اOـبادرة والـت
اضل سلوك اOـن فان  ظروف ا+حتSل أو ا سر..  ادية.. ـك وفي ا+جواء اOـع اسب.  ها اOـن في وقـت ية   ..الهجوـم
الثوري + يكتمل، ا+ اذا امتاز بصدامية دائمة، حتى يحقق قاعدة اساسية للنضال، وهي ان الهجوم هو
اـحسن وسائل الدفاع. ان ـعلى اOناضلL اـلثوريL ان يـمتازوا في ـقتالهم عن اـلقوى اOعادية، وذلك بجعله
 ..يأخذ موقف الفاعل من ا+حداث اOخطط لها ولردود فعلها. والعارف سلفا لفعله التالي اOضاد لردة فعل
 .العدو و+ يمكن التوفيق بL الفعل، وبخاصة ا+ اذا امتلك الفاعل روحا صدامية تجعل من الضربة ا ولى
ومن ردها على ردة فعل العدو عليها، تراكما ايجابيا لصالح الثــورة. ان التردد والهروبية، يجعSن الثــورة
رياح اـلـعدو.. واـلـفرق ـبـL اـلـثــورة عب ـبـها  Sفي ـمـوقع رـيـشة تت في ـمـوقع ردة الـفـعل، وباـلـتالي  وـقـواها 
مة صر ا+كـيد والهزـي L الـن كالفرق ـب هو  شة..  ثــورة الرـي L اـل صنع ا+حداث، وـب التي ـت ثــورة  العـاصفة.. اـل

الحتمية.

لروح ها ـل زها ورفـع هو تعزـي سكري،  جال الـع Oفي اـ ورية  سلكية الـث اعدة للـم صدامية، كـق مردود لـل    إن أول 
كل ـمشاعر هم  ويوقظ فـي وية،  ادية واOعـن Oاـ Lقاتل Oيات اـ كل امكاـن ركة  يا للمـع ند فعـل ما يـج ثوار، ـم وية لـل اOعـن
العطاء وقدرات الفعل وا+بداع. وتفعل الصدامية والروح الهجومية لدى العدو، عكس ما تفعله في صفوف
روحه تدهور  جة  شرية واOـادية نتـي رابط ادوات القـمع الـب ضعف ـت ية وـت قواه الذاـت شل  ثوريL، فـت اOـقاتلL اـل
اOعنوية. ويتمثل انعكاس الروح ا+يجابية في النضال بتقدير الصدامية والروح الهجومية لدى اOقاتلL، مما

يجعل كل معطيات فعلهم تتراكم ايجابيا لتحقيق النصر.

 ا:ستعداد الدائم. 11

   يتطلب اختيار اسلوب القتال، تأمL ما يلزمه من متطلبات مادية وبشرية، وما يتبعها من مهارات فنية
للقتال اOعL، واستعداد Oواجهة كل مفاجآت القوى اOعادية.. وعندما تختار الحركات الثورية حرب الشعب
والكفاح اOسلح طريقا وحيدا للنضال والقتال ضد العدو، فانها تحدد بالضبط ا+دوات ا+ساسية للنضال
زمان أو في  شعب ليـست حـربا بـL جيـشL وليـست حـربا مـحددة  حرب اـل وزمان نـضالهم ان   . ..ومـكان 
مكان، فهي حرب دائمة ما دام الشعب مستعبدا. مستغS أو مطرودا مشردا.. وما دام الشعب فاعS في
معسكر العدو، فان عليه ان يتوقع ردود فعل العدو، وان يكون دائم ا+ستعداد لتSفيها وللرد عليها، فليس
 .بL الشعب واعدائه خطوط لوقف اطSق النار. أو فصل للقوات أو هدنة أو مناطق مجردة من السSح ان
ية مستمرة ومـتصاعدة في كل زمان ومكان حتى يـحقق الشعب اهدافه ـقتال الشعب ضد اعدائه، هو عمـل
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شرية أو قواهم الـب اعدائها تفـقدهم  من  ضربات  ورية ـب قوى الـث ها اـل صاب فـي التي ـت حا+ت،  الكامـلة. ان اـل
في اOـجال من قـواعد اOـسلكية الثـورية  قوى الثـورية لقـاعدة اسـاسية  اOعنـوية، + تـتم ا+ نتيـجة اهـمال اـل
هي ستهتار باـلـعدو،  سترخاء والSـمـبا+ة وا+ حا+ت ا+ الدائم. ان  ستعداد  وهي ـقـاعدة ا+ الـعـسكري، 
ها ـكيف ومتى ـتستطيع ان تحـققه وا+ستعداد الدائم في  .. .ـمؤشرات ـتحدد لـلقوى اOـعادية هدفها وـتحدد ـل
حرب الشعب + يتوقف على اعضاء الحركة الثورية وحدهم. وانما عليهم كطSئع للجماهير، ان يخلقوا جوا
ها عن وـجودها ومنجزاـت والدفاع  اية نـفسها  باء حـم تدفعها لتـحمل اـع ماهير،  صفوف الـج  Lسؤولية ـبOمن اـ
ومكتسباتها. ان ابطال مفعول مفاجآت العدو للقوى الثورية، + يتم بفعالية اعضاء الحركة الثورية وحدهم،
ية ـلهم. ان ا+ستعداد الدائم واـتخاذ ثوار وحـماية حقيـق ونا لـل واـنما بتSحـمهم مع الـجماهير، التي ـتشكل عـي
في اعداد لفـعل ايـجابي  هو  جراءات الوقائـية وا+حتياطـية  ي احتـمال يمـكن للـعدو ان ينـفذه،  كـافة ا+
اديا كه ـم توازنه وترـب قده  ية تـف الى ردة ـفعل دفاـع ارسة  في لـحظة اOـم عدو الـهجومي  اـلصراع ـيحول ـفعل اـل
قوى ا+ستـعراضية، رية واـل اهدافه با+ستعدادات الظاـه وقائي، + يـحقق  نوع من الـفعل اـل ويا. وهذا اـل ومعـن
+ن كل هذه تدخل في حسابات العدو. ولكن الفعل يتم با+ستعداد الدائم غير اOرئي، والذي يتمتع بسرية

وفعالية + تدخSن في حسابات العدو.

 ا:باء وا:عتزاز بالنفس. 12

مل رامة وا+باء. والـع عزة الـنفس والـك عث ـل رفض للخـضوع وا+ستكانة، وـب انة..  لذل وللمـه رفض ـل ثــورة     اـل
العسكري هو التجسيد الحي العنيف لرفض الذل والخضوع ومحاربة استغSل ا+نسان لSنسان.

ها ناء تأديـت باره اـث هامه الـعسكرية، التي ـيضع في اعـت ثوري ان يـتصدي +ـنجاز ـم اتل اـل    و+ ـيستطيع اOـق
انه سيضحي بروحه وبحياته في سبيل انجاحها، ا+ اذا كان هذا اOقاتل رافضا حقيقيا للواقع الفاسد.

رافضـاً للذل ولSستكانة.

كل صفوفها  في  رفض  بالنفس، روح ا+باء، وـت عتزاز  ها روح ا+ لدى مقاتلـي مي  ورية تـن    إن الحـركات الـث
هي مقاتليـها رأسمال الحـركة الثـورية  والذين يقبـلون اOهـانة والخـضوع. ان  اصحاب النـفوس اOريـضة، 
ا+باة، و+ يستطيع جيش خانع ان يحقق أي انتصار. +ن الخنوع مرتبط بالج©. وبحب الحياة بأي ثمن.
وتقتضي اOسلكية الثورية ان تحارب كل محاو+ت التسلط الفردي واذ+ل اOقاتلL  ي سبب، +ن اOسؤول
هذا اطل. ان  حق أو ـعلى ـب كان ـعلى  سواء  له و+رادته باـلضغط،  من ا+ـخرين ان يسـتسلموا  الذي يـطلب 
يه.. ان الحـركة عدو عـل يوقعه اـل ضغط  اقل  جة  عدو، ونتـي ته النفـسية بحـيث يخـضع لـل كون تركيـب اOـسؤول ـت
التي تـتـصدى للـمـهام التاريـخـية، + ـتـستطيع انـجـازها ا+ ـبـرجال ـيـعتزون بانـفـسهم.. وبحركـتـهم الـثـورية 
اشارة هو  ـورية  صفوف الحــركة الـث في   Lـسؤول Oمن اـ والذل  ـانة  ـبل للمـه ـورية وأي خــضوع وتـق  ..الـث

+ستعدادهم، ليس فقط للخضوع للعدو، ولكن للعمل في صفوفه أيضـاً.

هذا في  ا  O ،اسد واقع الـف رفض اـل اساس  لى  واعدها الـنضالية ـع وادرها وـق ورية ـك ني الـحركات الـث  ..   وتـب
الواقع من ذل واستغSل للشعب من اعدائه. والطSئع الثورية، التي ترفض من السلطة الرجعية أو العميلة
ان تذل شعبها، ترفض هي ان تذله وان تستغله. ولهذا، فهي تبعث بانطSقتها اOسلحة روح العزة والكرامة
ثوري + اتل اـل ذلة.. واOـق Oبا+خرين اـ حق  رفض ان يـل الذي ـي هو  يذله ا+خرون،  رفض ان  الذي ـي وا+باء.. ـف

يقاتل فقط من اجل حريته وكرامته الشخصية، وانما من اجل حرية وكرامة شعبه وامته.
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 ا:عتماد على الذات. 13

   يتـميز ـعمل اOـقاتل في حرب الشعب، بأنه ابداع وـتطوير دائم لـلوسائل، التي يـمكن استخدامها +ـنجاز
اOهمات. واهمية العمل الفردي ضمن الخط ا+ستراتيجي العام، + تقل عن اهمية العمل الجماعي ضمن
حق مة تـل أية مـه جاز  ما باـن طالب داـئ انه ـم ثوري  اضل اـل شعر اOـن شعب، حـيث ـي حرب اـل في  خط. ـف فس اـل ـن
هذه الحـالة + في  اضل  ثــورة، ان اOـن شعب ولـل جابي لـل مردود اـي ها  أية مهـمة ـل يام ـب عدو أو بالـق ضــررا باـل
مد يه ان يعـت لة.. عـل ثــورة متكاـم يا  انه عمـل هات وا وامر وا+مدادات..  ظار التوجـي في انـت ظل  ستطيع ان ـي ـي
ارقى ظروف  الدائب اOـستمر لخـلق  التي يـستطيع حـشدها.. وعـلى العـمل  ذاته.. عـلى ا+مكانـيات  عـلى 
ثــورة ثل اـل الذي يـم كادر،  الى ـخلق اـل مد  شعبية اـOسلحة يـع ثــورات اـل في اـل للـنضال. ان ا+عداد الـعسكري 
وهو اOـنظم لـطاقات اـلشعب ها ـبL الـجماهير  ية ـل وهو الداـع ها  هو الـحامل لفـكرها ونظريـت يا.. ـف نـظريا وعمـل
الى تحمـيل اOـسؤولية بالثــورة  تدفع  ستعمار والقـهر،  ظروف ا+حتSل وا+ ية. ان  وهو اOنـفذ للمـهام القتاـل
الكاملة +بنائها، فبعد عملية اعدادهم وتدريبهم، عليهم ان يتدبروا امرهم بالطرق التي يرونها مناسبة، كل
يه الـحركة الـثورية، هي ان يـتعود اـعضاؤها ياته ان اـخطر ما يـمكن ان ـتصل اـل ته وامكاـن ته وبيـئ  .في منطـق
من امكانـيات.. وخـطط ومـساعدات..ان تعـويد اOنـاضلL عـلى به  ما يـطالبون  كل   ..عـلى الحـصول عـلى 

اOطالب الجاهزة، يجعل الثــورة كمن ينتظر النصر الجاهز.

ية للمـناضلL، ـيجب بل وـيشترط ردية والذاـت بادرات.. وا+بداعات الـف Oية اـ ماد ـعلى الذات.. وتنـم    إن ا+عـت
ثوري، في أي ـمجال من ـمجا+ته، + عام. ان اـلخروج عن اـلخط اـل توجه ا+ستراتيجي اـل ان ـتكون ضمن اـل

يحقق انجازاً حقيقيا للثــورة بل يلحق بها اضرارا جسيمة..

لى ماد ـع هذا ا+عـت ندما ينطـلق  يدا ـع كون مـف شروعة ـي Oبادرات اـ Oيامه باـ ذاته وـق لى  اتل ـع ماد اOـق    إن اعـت
ثــورة سيمفونية اـل داخل  وسيقية  وتة ـم بذلك ـن فردي  مل اـل كون الـع ورية ا+صيلة، فـي قات الـث من اOنطـل الذات 

الخالدة.

 اليقظة الثورية. 14

   يتطلب العمل العسكري يقظة وحذراً اكثر مما يتطلبه أي عمل ثوري آخر. فاOقاتل الذي يستخدم ارقى
وسائل الـعنف للتصدي للعدو، يواجه من ـقبل هذا اـلعدو بأـقسى واحدث ا+ساليب والوسائل القمـعية. ـكما
ان اOقاتل، الذي يتعايش مع السSح دائمـاً، يعرف انه يحمل روحه على كفه، حيث ان سSحه يشكل دليل
لن راوغة  Oكار أو اـ فان ا+ـن لة،  جة ا+هـمال والغـف عدو نتـي يد اـل في  وقع  فان  عدو.  الدموي لـل عداء  ته باـل اداـن

يحققا له ا+فSت من قبضة العدو.

   إن تحقيق ا+من العسكري باليقظة الثورية الدائمة، يؤكد اOسلكية الثورية في اOجال العسكري ويؤمن
من للمقـاتل جابي للمهـمات ثانـيـاً.. ان تحقـيق ا+ جازه ا+ـي ضال أو+.. واـن استمراره بالـن ية   ..للعـضو امكاـن

وOـجموعته، التي ترـتبط به تنظيـميا.. وOهـمته اOـكلف ـبها، تتـطلب ـمنه ان يؤمن أو+ ـبضرورة ا+من واليـقظة
مة ناء التخطـيط للمـه يف يـتصرف اـث ثم ـك ظة..  هذا ا+من واليـق يف يحـقق  عرف ـك ثم ان ـي هامه،  جاز ـم  ..+ـن

كي يحـقق اليقـظة الثـورية. ان ضرورة اسـاسية للمنـاضل  من  ذلك.. ان قـواعد ا+ واثـناء تأديتـها.. وبـعد 
ناء التخـطيط للمـهمة، تتـطلب دراسة كل ا+ـبعاد وا+حـتما+ت. وـلكن ا+هـمية، التي ـيجب ان تـعطي لSمن اـث
قد يكـبل الحـركة ذلك  با+من والـحذر، +ن  في التعـلق  عدم اOبالـغة  بـداية التنفـيذ العمـلي للمهـمة تتطـلب 
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واOرونة، ويلجم اOفاجأة والشجاعة، ويفسد الخطة بكاملها.. ان العمل الثوري القتالي هو تعرض للخطر..
من عن اOـقـاتل.. وـلـكن + ـمـناص للمـقـاتل  ودراسة امكاـنـية درئه  هذا الـخـطر  ضروريا ـحـسابه  كان  وان 

اOغامرة و ا+قدام وروح اOخاطرة.

واقداما سيطرة مـجـموع اـOـسلكيات الـثـورية ا+يجاـبـية ـحـركة  إن اـبـتداء التنـفـيذ العـمـلي للمـهـمة، يتـطـلب 
وشجاعة على ساحة القتال، مما يفتح للعمل الثوري الجريء طريقة +نجاز اOهمة الثورية بأقصى درجات

الفعالية.

 اNفاجأة. 15

هذا حرب العـصابات والـحروب الثـورية، ولـكي يعـطي  في     يعـتبر القـتال الهـجومي الـشكل ا+سـاسي 
مة كل مـه اجأة ـل هي امتSك اOـف احدى خـواصه ا+سـاسية  فان  مـاً،  يا داـئ مردودا ايجاـب تال  من الـق شكل  اـل
في اجأة  يا. ان امتSك اOـف عدو ثاـن اجآت اـل في مـف وقوع  حذر لتـحاشي اـل طة واـل يذها أو+ً، والحـي يـخطط لتنـف
العمل الثوري اOسلح، هو امتSك وتنفيذ لقاعدة اساسية من قواعد اOسلكية الثورية في اOجال العسكري..
وتهدف اOفاجأة الى احداث التفوق على العدو في الزمان واOكان اOحددين، وذلك بافقاده لتوازنه. وارباكه
من عنـاصر واحد  واحد، أو با+عتـماد عـلى عنـصر  روحه اOعنـوية.. و+ تتحـقق اOفـاجأة بـشكل  وتحطـيم 
القتال.. فاOفاجأة اOركبة أو الكاملة قد تجمع اكثر من عنصر واحد مما يؤكد ليس فقط السيطرة التكتيكية
وانما السيطرة ا+ستراتيجية.. أو ا+كثر شمو+. وقد تعتمد اOفاجأة على عنصر الزمان فقط، وذلك يعني
الهجوم في وقت + يتوقع العدو ان يهاجم فيه، وبذلك تكون استعداداته الدفاعية في اضعف حا+تها.. كما
عدو ان وقع اـل التي + يـت طة  عادة النـق وهي  جوم،  طة الـه كان أو نـق Oصر اـ مد عـلى عـن قد تعـت اجأة   ..ان اOـف

يهاجم منها والتي تكون فيها استعداداته ا+منية ضعيفة.

ما يخـلق وقف، ـم قديره للـم عدو وـت في خـطة اـل يدخل  لم  سSح جـديد  استخدام  اجأة ـب يق اOـف كن تحـق    ويـم
ا+رـتباك وانـهيار الروح اOعنوية. وقد تتـحقق اOـفاجأة بالهجوم بكـثافة بشرية وقوى مادية ـغير متوقعة. ـكما
ان اOفاجأة تتحقق في العمليات الهجومية، فان اOفاجأة الدفاعية اOعتادة، اذا كانت محكمة ويقظة، فانها
تشل القوى اOهاجمة وتفقدها توازنها. واOفاجأة اOضادة، تعني اتخاذ كافة احتياطات ا+من لكل احتما+ت
وعدم وذلك باتـخاذ كـافة ا+حتيـاطات  مفـاجآت الـعدو بالـزمان أو اOـكان أو بالـسSح أو الـقوى البـشرية، 
الشعور بالطمأنينة وا مان  ية موقع، مهما كان صعبا. حيث ان الحذر يؤتى من مأمنه. ان ابتكار اساليب
ووسائل اOفاجآة اOضادة تفرضها طبيعة كل موقع، فهي تتراوح من استخدام التمويه اOيداني وا+شراك
الخداعية، الى استخدام الحواجز ا+لكترونية واOنبهات الضوئية والصوتية. ان اOفاجأة، كقاعدة للمسلكية،
تتطلب من اOقاتل، الذي يحاول ان يفاجأ العدو من حيث + يتوقع وبطريقة لم تخطر على باله. ومطالب بأن
أخذ كـافة حتى ـي فاجئه،  عدو ان ـي وأين يمـكن لـل ومتى  عرف كـيف  عدو، لـي في مـكان اـل ما  ضع نفـسه داـئ ـي

ا+حتياطات ا+منية الSزمة، والتي ترد على العدو مفاجأته بما يحطمها.. ويحطمه.

16 ." الديناميكية" الحركة واNرونة 

سواء الهجومـية أو في تنفـيذ خطـته،  طرف  كل  قوتL اOتـصارعتL، يـبدأ  شتباك بـL اـل    عـندما يـبدأ ا+
قدان سيطرة. ان ـف زمام اOـبادرة واـل التي تعطـيه  ية،  الى اOرحـلة التاـل قال بحـركاته  الدفاعـية، مـحاو+ ا+نـت
عدو وـتحت سيطرته ان راثن اـل قدان للمـعركة ووقوع في ـب ية، هو ـف رونة والديناميـك Oقدرة ـعلى الـحركة واـ  .اـل
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واعد احدى الـق لذلك  وهي  ضرباته،  من  عدو وا+فSت  حاق اـلضربات باـل تؤمن اـل التي  هي  سرعة الـحركة، 
ورية اـلشعبية، ـكما ها في اـلحروب الـث توجب اOحاـفظة علـي ورية ـي تالي ـمسلكية ـث ا+ـساسية لـلحرب. وهي باـل
صمام ا+مان ها ـيشكل  ية، ـحيث ان امتSـك ورية النظاـم ما في اـلحروب الـث ورية اـلشعبية، ـك في اـلحروب الـث

الحقيقي ضد كل مفاجآت العدو. فاOرونة وسرعة الحركة هما السSح اOضاد للمفاجآت.

   ومفهوم الحركة في الحروب النظامية، يختلف عن مفهومه في الحروب الشعبية، بمراحلها العصابية أو
ً وبحراً وجواً، والتي اOتحركة. ففي الحروب النظامية اOتطــورة، والتي تشترك فيها كل صنوف ا+سلحة برا
اعدة الـحركة، + ية وـجيزة الى مرـحلة اOـعركة الـحاسمة. فان ا+متSك الحقـيقي لـق قد ـتصل خSل فترة زمـن
يتم ا+ اذا امتكلت على اOستوى ا+ستراتيجي، الذي يضمن اOستويات التكتيكية ا+خرى. اما في حروب
 .الـعصابات، والتي شعارها اضرب واهرب. فان الـحركة + تمـتلك ا+ تكتيـكيا ومع ـتطور حرب الـعصابات
بدأ مات الـعسكرية، ـيصبح ـم تال واOـه اشكال الـق ها  عدد فـي والتي يـت ركة،  حرب اOتـح لة اـل في مرـح والدخول 

اضرب واهرب مبدأ مركبـاً، كالحركة واOرونة، ليصبح اضرب وتحرك لتضرب بشكل آخر.. وهكذا.

قد" وقف، وـع Oلى اـ ثل ا+ستطSع والحـكم ـع ديدة. ـم لى ـقضايا ـع شتمل ـع حرب اOتحـركة ـت ارسة اـل إن مـم    
قوات، والهـجوم وشد اـل قدم،  قوات، والـت ستر، وتركـيز اـل توجيه والـت يات العـسكرية، واـل عزم، وتخطـيط العمـل اـل
والتراجع والقـتال الليـلي، شتباك الفـجائي،  وقعي، وا+ Oوالدفاع ا وقعي،  Oباغـتة، والهـجوم اOـطاردة واOوا
امداده، والـهجوم ضرب  عدو ـبغرض  قوى، ومهاـجمة اـلضعيف، ومـحاصرة اـل يات الـخاصة، وتـجنب اـل والعمـل
عدو قوات اـل من  وحدات  عدو وتخـطي  ديدة لـل وحدات ـع  Lحرك ـب غارات الجـوية، الـت من اـل اية  كاذب، والوـق اـل
كديس راحة، وـت وضرورة اـل مؤخرة،  الى  استناد  بدون  تال  واصل، والـق تال اOـت اخرى، والـق وحدات  اربة  وOـح

 .1 للطاقة"

والتي تؤمن اOـرونة،  التي  سرعة فـقط. ان الحـركة الديناميكـية  من الحـركة معـنى اـل جب ان + يفـهم     وـي
صفة تهدف الى ا+نتقال الى وضع قتالي اصلح من الوضع الحالي في الزمان واOكان، يجب ان توفر فيها

ست بادرة. ولـي Oك اـSوتؤمن امت عدو  سرعة اـل فوق  التي ـت سرعة،  نى اـل سبي، أي بمـع ها الـن سرعة بمفهوـم اـل
السرعة الخاطفة ا+ستعراضية، التي قد تبعثر الجهد والقوة.. والى جانب السرعة، فان الحركة، يجب ان
قد يه،  تم ـف الذي ـيجب ان ـت الوقت  عن  واحدة  قدمها لـحظة  تأخر الـحركة أو ـت الوقت اـلصحيح. ان  في  تم  ـت
 .يفقدها كل ميزاتها، مهما توفرت فيها صفة السرعة كما ان اتجاه الحركة وسرية اOكان، الذي تتجه اليه
Lتحركة في كمOكها للمبادرة، وا+ فان حركة في ا+تجاه الخاطىء قد توقع القوة اSعن العدو، يؤمن امت

العدو، فتفقد كل امكانية للسيطرة على اOوقف.

 الذكاء. 17

قدرات ا+نـسان الجـسدية في القـتال.. ولكـنه ا+نـسان وليـست  هي العـامل الحـاسم  سلحة   ..   ليـست ا+
عة الـقتال ية وذكائه وسواء اكانت طبـي ما قدراته العقـل ية هي اساس قوته في هذا الـعصر، واـن ياقته البدـن وـل
 ..نظامية أو عصابية.. تكتيكية أو استراتيجية فان دور العقل واستخدامه بالشكل الصحيح، هو الذي يلعب
كانت الـنـتائج ايجاـبـية، سليمـاً كـلـما  استخدام الـعـقل  كان  توجيه اـOـعارك. وكـلـما  في  الدور الرئـيـسي 
وا+ستخدام اـلسليم للـعقل، يـتوقف ـعلى درجة الذكاء، التي يتـمتع ـبها اـلفرد.. والذكاء بمـعناه اOـبسط، هو
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 .. .القدرة على فهم العSقات بL ا+شخاص وا+شياء وا+حداث أي القدرة على الربط بL القوى البشرية..
والقوى اOادية، وما يتمخض عن هذه الروابط من نتائج أو احتما+ت لنتائج في اOستقبل. و+ يتوقف الذكاء
على عوامل الــوراثة فحسب، وانما يلعب ا+عداد والتدريب والتعليم وا+طSع دورا رئيسيـاً، فالذكاء + يأتي
نتيجة الهام أو قوة خارج اطار معرفة ا+نسان. ان مخزون اOعلومات، التي لدى الفرد في ذاكرته.. وقدرته
على تنسيق هذه اOعلومات وترتيبها وتصنيفها، بحيث يستطيع استخدامها بسرعة، وفي كل الظروف هو
الذي يساعد على تنمية الذكاء. ان كثيرين، ممن يحملون قدرات موروثة من الذكاء، يضعفونها أو يفقدونها
نتيجة تشويش في استخدام تنمية الذكاء. ان كثيرين، ممن يحملون قدرات موروثة من اOعلومات أو طريقة
ترتيبها أو تنسيقها، وتعودهم على الخوض في اكثر من موضوع في وقت واحد، والتصدي +كثر من قضية
 .مرة واحدة، وا+نتقال من موضوع �خر بفوضوية وتبعثر ان مثل هذا التصرف، يضعف الذكاء لدى الفرد،
ويجـعله يـفقد قدرته ـعلى التفـكير اـلسليم في الوقت اOـناسب، وـيكون ـمثل هذا الـتصرف ـخروجا عن ـقاعدة

هامة من قواعد اOسلكية الثورية.

في توجيه تفكيره بسرعة. وكلما ازدادت تجربة ا+نسان، كلما    وتلعب التجربة الذاتية للفرد، دوراً هامـاً 
سليم با+طSع اـل ية  خبرة الذاـت وتزداد اـل اجح، للمـشاكل، واOـعضSت،  صدي الـن وقدراته للـت خبراته  ازدادت 
على خبرات ا�خرين، خصوصا في اOجال العسكري. ان كثيراً من اOشاكل، التي تواجه اOقاتل الفرد...
 ..أو اOجموعة اOقاتلة أو الجيوش، يمكن ان تتشابه الى حد ما مع مشاكل واجهها افراد أو مجموعات أو
رفة عدد من الـحلول اـOسبقة ها سواء بالـنجاح أو بالـفشل.. ان مـع بوا ـتجاربهم، وـكيف ـتصدوا ـل ـجيوش وكـت
Oشاكل حصلت، أو يمكن ان تحصل، وتعويد اOقاتل على وضع ا+حتما+ت وطرق مجابهتها، يجعله قادرا
عود ـعلى تـحمل قد ـت كون  فانه ـي قديراته،  عن ـت خارج  مال  وجه باحـت لو  حتى  ـعلى اـلحل اـلصحيح اـلسريع، 
الفعل وردته، مما يساعده على اخذ ردة الفعل اOناسبة في الوقت اOناسب. وهذا ما يمكن ان يسمى في
الـعمل الـعسكري، لـحظة ا+لهام، أو ـOعة الذكاء، التي تـجعل اـلقائد اـOجرب.. ـيأخذ قراره في لحظة، وكأن
وقدرة عقلـية عـلى تمـثل سابقة  خبرة  جاء نتيـجة  مع ان الحقيـقة، ان الـقرار  جاء نتيـجة ا+لـهام،  الـقرار 

القضية اOطروحة بسرعة.. وحلها بسرعة.

 الشجاعة. 18

قاء ـتشكل ريزة حب الـب عدو، فان ـغ ناء اـل هو اOحاـفظة ـعلى الذات واـف بدأ ا+سـاسي لـلحرب،  Oإذا كان اـ   
هدد الذي ـي سان للخـطر،  عرض ا+ـن ندما يـت صعبة. وـع هام  يام بـم سان للـق دفع ا+ـن اجل  من  عـاً اسـاسيـاً  داـف
بقاءه، فانه اما ان + يشعر مطلقا بالخوف، وهذه الحالة الشاذة تعتبر حالة مرضية. واما ان يستسلم كليا
للخوف، وهذه حالة مرضية اخرى توصف بالج©، واما ان يواجهه هذا الخوف ويقهره ويتصرف وكأنه غير
يم اOـقومات ما ـيصبحون كذلك عبر توجيه ـق ولدون شجعانـاً، واـن خائف.. وهذه هي اـلشجاعة. وا+فراد + ـي
 .ا+ساسية للشجاعة ان اOسلكية الثورية تؤكد على تنمية الشجاعة لدى العضو في الحركة الثورية، وهذا
في هدف مـجد. فالقـتال  سبيل تحقـيق  في  يعـني ان يـصبح العـضو مـستعدا للتـضحية وOواجـهة الخـطر 
هور، هو فرق ـبL اـلشجاعة والـت ما في سبيل الـنصر. ان اـل كون في سبيل اOوت، واـن ورية + ـي الـحركات الـث
كالفرق بL من يحتقر اOوت ومن يحتقر الحياة.. وبما ان الحركات الثورية تنطلق اساسا من اجل احترام
الحياة.. ومن اجل خلق الواقع ا+فضل، والحياة ا+فضل فانها ترفض اOسلكية اOستسلمة بذعر للخوف..

اOسلكية الجبانة.. وكذلك اOسلكية العدمية التي تحتقر الحياة.

   وتنمي الشجاعة لدى اعضاء الحركات الثورية بتعميق اOفهوم وا+يمان ا يديولوجي لدى العضو، والذي
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فان ذلك،  جانب  والى  سبيلها بالـقضية الـخاصة.  في  ها وـيضحي  بط ـب امة ويرـت له ـيحس بالـقضية الـع يجـع
بعث وتعميق الروح الوطنية أو القومية لدى العضو تجعله يتوجه بحماس وشجاعة Oواجهة عدوه الوطني أو
القومي. ان التقيد باOسلكيات الثورية في اOجا+ت اOختلفة، يجعل اOناضل اكثر توازنا وقدرة على العطاء
ا يجابي، ويجعل انضباطه مبعثا لشجاعته، ويجعل اخSصه Oبادئه ولقادته ولرفاقه في السSح دافعا له
لذعر. والـحركات الـثورية تـنمي اـلشجاعة لدى لـتشبث في ارض اOـعركة ومواـجهة ا+ـخطار دون اسـتسSم ـل
مقاتليها، بتعويدهم على مواجهة الخطر.. ويجعلهم يتعايشون معه. كما ان الحركات الثورية تحارب الج©
ناء ـبشدة، و+ ـترحم اOـتخاذلL، والذين يـهربون من ساحة الـقتال وقد ـتعاقبهم با+عدام، ـمما ـيكرس  والجـب
من ا+ـحـساس باـلـشرف شجاعته ـفـقط  الذي + يكـتـسب  لدى الـعـضو،  ويدعم ـنـمو اـلـشجاعة الـعـسكرية 
من رعب  شاعة اـل يد ان ـب من تأـك ما  قدانه. واـن من ـف اهون  بأن اOوت  شعر  اتل ـي التي تجـعل اOـق الـعسكري، 
اOوت، هي اقل بدرجات كبيرة من بشاعة العار.. والعقوبة.. Oواجهة الخطر بشجاعة، يحتمل ان تؤدي الى

 ..اOوت.. ولكن الهرب من الخطر يؤدي الى العار.. والعقوبة واOوت.؟

من ا+عـضاء من القـواعد، تتطـلب  رها  في اOـجال العـسكري كغـي ورية  شجاعة كقـاعدة للمـسلكية الـث    واـل
من لة  الى كـت ورية  حول الحـركة الـث حتى تـت ها  وتدعيم مقوماـت ستواها  رفع ـم لى  وتدريبا ـع ها  طويرا Oفهوـم ـت
ا+ـعـضاء، مـتـراصL ـمـستعدين جميـعـهم لـتـقديم الـتـضحيات ومواـجـهة ا+ـخـطار +ـيـمانهم العـمـيق بحتـمـية

النصر.
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الفصل السابع

للكوادر قواعد اNسلكية الثورية

ورية دورا ـهاما واـساسيا في تحـقيق ا+هداف واـنجاز اOـهمات ادية في الـحركات الـث كوادر القـي    تـلعب اـل
اعل من خSل تـف سؤولة،  Oوادرها اـ ناء ـك في خـلق وـب اكبر  اما  ورية اهتـم ما اـعطت الحـركات الـث ورية، وكـل الـث
الوعي النظري باOمارسة العملية، كلما ازدادت ايجابية اOردود العملي للممارسة، ونجاح الحركة الثورية +
التي يتـوقف عـلى امتSكـها للنظـرية الثـورية وبـرامج العـمل الـواضحة فحـسب، وانـما بامتSكـها الـكوادر، 

تستطيع ان تقود وتراقب تنفيذ برامج العمل بجدارة.

قة رفة الواـث من اOـع ية  درجة عاـل ادية،  كوادر القـي عاتق اـل قاة ـعلى  مات واـOسؤوليات اOـل    يتـطلب ـتشعب اOـه
توفر كل هذه اOتطـلبات ـعلى اساس قدرة اOتـفوقة ـعلى ا+دارة، شريطة ان ـت وا+طSع اـلشامل والـنشاط واـل
ما من هم، واـن ية ولدت فـي مواهب وقدرات ذاـت تم ـب ادية، + ـي كوادر القـي استخدامها، وبمـنهج عـلمي. وـنجاح اـل
ورية، ان ناء التنظـيمي للـحركة الـث داخل الـب ية  ارسة العمـل ية اOواهب باOـم قدرات وتنـم هذه اـل خSل اكـتساب 
عملية ا+رتقاء في اOراتب التنظيمية، + يجوز ان تتم على اساس اOزاج الشخصي لبعض القادة.. وانما
ـمت ـقدرات وتراـك ـصاعدت اـل ـما ـت ـها، وكـل التي حقـق ـجازات  ـكادر وا+ـن ـها اـل التي يمتلـك ـقدرات  ـجة اـل  ..نتـي
ا+نجازات، فانها تبني للكادر في حركته الثورية تاريخـاً ذاتيـاً، وسجS يمكن على اساسه الحكم في أية
مرحلة، ومن خSل أية قيادة على اOوقع الذي يستطيع الكادر ان يم¬ه بجدارة، واOسؤوليات التي يستطيع

ان يتحملها.

ـهوم ـورية ومـف ـركات الـث في الـح ـسؤولة  Oـكوادر اـ ضرورة اســاسية لـل ـادية   ..   إن امتSك الشـخـصية القـي
الشخصية القيادية يختلف باختSف اOجتمعات، ومناهجها الحياتية، ولكن هذا اOفهوم يكاد يكون متطابقا

عند كل الحركات الثورية التي تعتمد اOنهج الثوري اساسـاً لتحليلها وممارساتها.

في اOـجا+ت كامSً بقـواعد اOـسلكية الثـورية  من الـكادر، التـزامـاً     ويتطـلب امتSك الشخـصية القيـادية 
خط الجـماهيري لى اـل ؤكد ـع ستطيع ان ـي مق، + ـي بالحس الجـماهيري ا+ـع تع  الذي + يتـم قائد  فة، فاـل اOختـل
لدى اOناضلL، والقائد الذي يفتقر الى الوعي السياسي، + يستطيع ان يقود، والقائد الذي لم يصل الى
موقعه عبر نضا+ت طويلة وتدرج في اOسؤولية من خSل ارتباطه الدائم با+طر التنظيمية، + يستطيع ان

يحترم ويقدس ا+طر، ويكون مزاجيا يتحكم با+عضاء وبمواقعهم النضالية على هواه..

   وإذا كان الكفاح اOسلح، هو ا+سلوب الوحيد الذي يحدده برنامج الحركة الثورية لتحقيق اهدافها، فان
Sالقائد، الذي يتصدي  ية مهام غير قتالية، دون ان يعطي اهمية للنضال ودون ان يكون قد مارسه فع.. 
ً بأي شكل من اشكاله اOتعددة... ان هذا القائد، مهما كان مفوها سياسيا أو محبوبا جماهيريا أو منظرا
يادات في الـحركات هذا، فان كل الـق ها. وـل قة اـعضاء الـحركة ومقاتلـي يـاً، فانه لن ـيستطيع اكـتساب ـث تنظيـم
قدوة الحقيقـية حتى يكـونوا اـل كل اOـجا+ت،  في  ورية  واعد اOـسكلية الـث بة بالتقـيد الكـامل بـق ورية، مطاـل الـث

لSعضاء.
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فان سكرية،  ية والـع اسية والتنظيـم رية والسـي جا+ت الجماهـي Oفي اـ ورية  سلكية الـث Oواعد اـ جانب ـق وإلى     
 ..القيادات ملزمة بامتSك صفات، تؤكد تفوقها وقدرتها على تحمل مسؤولياتها القيادية وتكون هذه الصفات
بدرجات متفـاوتة، قمتـها قـيادة الحـركة الثـورية. كل اعـضاء الحـركة الثـورية، ولـكن  نفـسها مـوجودة عـند 
في ـنـفس اOرـتـبة كانوا  بدرجات امتSـكـهم لـلـصفات الشـخـصية القـيـادية، وان  ويـتـفاوت اـلـقادة انـفـسهم 
كل اـلـصفات بامتSك  ـادية + يـمـكن تـحـديدها  ـلون ـنـفس اـOـسؤولية. والشـخـصية القـي ـية أو يتحـم التنظيـم
 ..الشخصية وقواعد اOسلكية الثورية للكوادر، ولكن بامتSك حد ادنى منها بشكل عام، الى جانب امتSك
يادة، هي التي حد اـعلى من بـعضها. وهذا ا+متSك لـبعض اـلصفات الشـخصية، التي ـتحدد ـمسلكية الـق
تجعل احد القادة يمتلك صفة القيادية الطليعية بامتSكه للحس الجماهيري بدرجة متفوقة أو لنشاطه الدائم
بدأ وهدوئه عـندما ـي مات،  ظروف.. أو +متSكه +عـصابه عـند اOـل في اقـسى اـل حتى  له،  وعدم مـل ومواظبته 
التي تـجـعل اـلـقائد ـمـسيطرا ـعـلى هي  ما،  في ـمـجال  صفة التمـيـيز والـتـفوق  خرون يـتـهاوون. ان   ..ا+
بامتSك ورية، ا+  في الحـركات الـث ها  كن امتSـك قائد، + يـم صفة اسـاسية  ي  عة ـك قدوة والطلـي وقف..واـل Oاـ
اـلحد ا+على من الـقناعتL ا+ـساسيتL.. ا+ـيمان بحتـمية النصر.. وا+ستعداد للـتضحية. ـهاتان القناـعتان
ثوري. قائد، ا+ اذا قرر ان ـيعتزل الـعمل اـل قا وـتحت أي ظرف من اـلظروف ان يختS لدى اـل  ..+ ـيجوز مطـل
ان القائد الذي يشكك في حتمية النصر، + يجوز له ان يبقى مطلقا داخل الحركة الثورية. كما ان القائد
له + ـيستطيع الـتضحية في سبيل ية ـعلى اـOصالح الـعامة، تجـع الذي يـتقاعس، والذي تـغلب ـمصالحه الذاـت

الحركة، + يجوز له ان يستمر في موقع القيادة.

   وينعكس اOردود ا+يجابي +نجازات القائد على موقعه في نفوس ا+عضاء، حيث انه يقودهم الى تحقيق
قائد، الذي ية الـعمل الـجماعي. ان اـل اـلهدف، ولذلك ـفهم ـيشعرون ـمعه بـفرحة الـنصر. وـيشعرون ـمعه بأهـم
اضلL، مهـما احترام وثـقة اOـن سرقة جـهود ا+خـرين ويجـير انتـصاراتهم +غـراضه الذاتـية، يفـقد  يـحاول 
قدرته عـلى قد  وية، اذا افـت شاط والحـي يء بالـن بادر، اOـل Oقائد اـ ادية ا+خرى.. واـل صفات القـي من اـل سب  اكـت
تنظيم العمل، وتحديد ا ولويات، ومطابقة ا+مكانيات باOهمات فانه يغرق ويُغرق معه ا+عضاء، الذين يتولى
قيادتهم، في دوامات تبعثر الجهد والبدايات واOبادرات، التي تموت قبل ان ترى النور.. انه ليس مهما فقط
حتى تحقـيق حتى النهـاية..  كن اOـهم ا+ستمرار بالعـمل  صحيحة عـلى طـريق التنفـيذ وـل داية  بدأ ـب  ..ان ـت
وصول  ية بل اـل هي ـق صحيحة تنـت داية  من مئة ـب ها خـير  واحدة وا+ستمرار فـي صحيحة  داية  هدف ان ـب  .اـل

هدف.

الى ظر  ما الـن كاني.. واـن Oني واـ عه الزـم الى واـق ظر  قط ان يـن يس ـف ورية، ـل في الحـركة الـث قائد  مة اـل    ومـه
اسلوب القـيادة الى تـطوير  يدفع بالـقادة  وهذا  في واقعـها اOتـطور وحركتـها الدائـمة   .. ..الحـركة الثـورية 

قاء باـOستوى بمـحاربة كل مـحاولة للـجمود أو التـقوقع وا+نطSق الى آفاق ـجديدة في الـبحث والـتطور لSرـت
النظري والعملي باستمرار.

  :وفيما يلي بعض القواعد اOسلكية الثورية للكوادر

 القدوة والطليعة. 1

صبح ندما ـي وصSحياته. وـع سؤولياته  ما ازدادت ـم ضو، كـل ورية للـع سلكية الـث Oلتزام باـ ضرورة ا+ تزداد     
فان التزامه باـOسلكيات الثورية في كل اـOجا+ت، ـيجب ان يصل ً عسكريـاً  الـعضو كادراً مسؤو+ً أو قائدا
 .الى درجته القصوى فالكادر اOسؤول الذي يقود الطSئع الثورية، يشكل القدوة والطليعة +عضاء التنظيم
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 ..اـلثوري، الذين هم قدوة وطليعة الـجماهير. ولهذا فالكادر اOسؤول، مطالب بأن يكون ذا حس ـجماهيري
مرهف وعميق، يشعر بصدق مع الجماهير في افراحها واتراحها ويحس باحساساتها حتى يستطيع ان
جال. Oهذا اـ في  ورية  سلكية الـث Oواعد اـ لتزمون بـق يف ـي جال الجـماهيري، ـك Oفي اـ  Lعامل يوجه ا+ـعضاء اـل
غض هو ـب اسي. ـف ها السـي ورية ومفهوـم رية الـث ما للنـظ يا وتفـه كون ا+كثر وـع بأن ـي طالب  سؤول، ـم Oكادر اـ واـل
النظر عن اOجال الذي يعمل فيه عسكريـاً أو تنظيميـاً أو جماهيريـاً.. انما يترجم الخط السياسي ويضعه
موضع التنفيذ.. والكادر القائد + يستطيع ان يعمل في الحركة الثورية في اOجا+ت اOختلفة، ا+ اذا كان
الى مـراتب يواجه الحـركات الثـورية، ان يـصل  ما   .. ..متفهـما ومؤمـنا لنظـرية العـمل التنظيـمي ان اخـطر 
القيادات اOسؤولة فيها، افراد + يؤمنون بالعمل التنظيمي، و+ يحترمون طبيعة العSقات التنظيمية وقواعد
 ..اOسلكية الثورية في اOجال التنظيمي والكادر القائد مطالب، الى جانب كل و ذلك، ان يكون قادرا على
Lعضاء، بما يختص بالقناعتSالعمل العسكري بالشكل ا+رقى. وهو يطالب بذلك لتأكيد قيادته وطليعته ل
ا+ساسيتL للثــورة، وهي ا+يمان بحتمية النصر، وا+ستعداد للتضحية.. و+ يصبح العضو كادرا مسؤو+
كون قدرات ـيجب ان + ـت وهذه اـل رين،  يادة ا�ـخ تؤهله لـق التي  قدارت  بامتSكه اـل ورية، ا+  في الـحركات الـث
كون ما ـيجب ان ـت وقع اـOسؤول فـحسب، واـن Oفي اـ كادر  التي ـتضع اـل يا،  يادة العـل لدى الـق ية  وسة ومرـئ ملـم
ملموسة باOمارسة واOعرفة لدى ا+عضاء، الذين سيتولى الكادر قيادتهم. وهي ان لم تكن معروفة من قبل،
وفي فان عـلى الـكادر ان تـكون ممـارساته مـؤكدة لSعـضاء عـلى حـسن اختـيار القـيادة العلـيا للـكوادر. 
ـياداتهم ـيار ـق حق اخـت التي تـعـطي ل¬ـعـضاء  ـية،  ـزية الديمقراـط ـمارس اOرـك ـورية، ـحـيث ـت الـحـركات الـث
بالقرارات اOركـزية، عـندما تقتـضي لزام  حق ا+ يا اOنتخـبة أيـضـاً،  واOـسؤولL عنـهم، تعـطي القـيادة العـل
مصلحة الحركة الثورية ذلك. والكادر + يصبح قائدا حقيقيا Oجموعاته، ا+ اذا استطاع ان يثبت لهم ذلك
في ورية  سلكية الـث Oواعد اـ لتزام بـق في ا+ فوقه  عن ـت ما ذكـرناه  كل  جانب  الى  هو مـطالب،  باOمـارسة.. ـف
مآزقهم من  كافراد  حل مـشاكلهم واخراجـهم كمجمـوعات.. أو  قادرا عـلى   ..اOـجا+ت اOختلـفة، ان يـكون 
ورية.. وـليس لشـخصه بل ماء للـحركة الـث  ..الـنضالية.. والشـخصية.. وهو ـمطالب، ان يـعمق شعــورهم با+نـت
عليه ان يحارب كل بادرة انحراف تبدو نحو تشجيع ظاهرة ا+ستز+م والتمحور. والكادر القائد يجب ان
يكون دائما صاحب قرار حازم وحاسم في اللحظة اOناسبة، كما انه يجب ان يكون القدوة الحقيقية فيما
يتعلق باOسلكية الشخصية، التي تجعله يتميز خلقيا عن غيره من ا+عضاء العاديL، وان يضرب بسلوكه

الشخصي اOثل ا+على في الخلق الحميد.. والتهذيب وا+لتزام الثوري.

 العمل الجماعي. 2

مرض الـفـردية ـعـند اـلـكوادر هو  التي يـمـكن ان ـتـصاب ـبـها الـحـركات الـثـورية،  مراض،     إن أـخـطر ا+
اOسؤولة. وتنبع خطــورة هذا اOرض، في ان القائد يتحول الى متسلط، قد تقوده اهواؤه الذاتية وطموحاته،

ممارسة الى ضرب الحركة الثورية كلها، أو الوقوع في اخطاء نتيجة التشبث باOواقف الخاطئة والتكبر عن
النقد الذاتي. ولهذا، تقتضي اOسلكية الثورية ان يتمتع الكادر اOسؤول بدرجة متفوقة من الروح الجماعية
والتوجه الصادق للعمل مع الجماعة، بروح من الديمقراطية اOحكومة بمركزية صارمة. فالرأي مقبول لكل
عضو ما دامت القضية مطروحة للحوار والنقاش. اما اذا أخذ القرار فان دكتاتورية التنفيذ يبدأ دورها..
حوار جة  يه ا+عـضاء نتـي الذي يجـمع عـل قرار،  بالقرار وبالعـمل لتنفـيذه. ان تنفـيذ اـل وعـلى الجمـيع التقـيد 
ديمقراطي، اسهل من تنفيذ القرار اOفروض عليهم واOتجاهل لرأيهم، حتى وان كانوا كافراد مقتنعL به..
قرار.. وفي التخـطيط وفي التنـفيذ.. وفي صناعة ان روح الـعمل الـجماعي تـتقوى باـOشاركة في صناعة اـل

النصر.
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   إن على الكادر اOسؤول ان + يتجاهل دور ا+فراد في بناء اOستقبل، ولكنه مطالب بان يجعل بL هؤ+ء
هدف يق اـل بأن تحـق  ،Lمدرك صبح الجمـيع  ومواقفهم متكامـلة، وـي غة مـشتركة تجـعل تحـركاتهم  فراد ـل  ..ا+
ياته وقدراته، لن ـتسمح له ـمرهون بـتعاونهم وبعمـلهم كـفريق واحد، وان اـنفراد أي مـنهم، مـهما كانت امكاـن
بتحقيق الهدف منفردا.. وان الصدف اذا ساعدت بعض اOواقف وا�راء الفردية على تحقيق نصر ما، فان
هذه اـلصدف + ـيجوز ـفرضها ـعلى اـOستقبل كـقاعدة للـعمل. ان اـلقوانL الـعامة، التي تتـحكم في اـOسيرة
ضرورة العـمل الجـماعي عـلى كـافة التي تتـصدى لتغيـير الـواقع الفـاسد، تـؤكد عـلى  الثـورية للحـركات 
في اOـستويات القيـادية يـشكل في اOـستويات القيـادية اOـسؤولة. حـيث ان التـفرد  اOـستويات، خصـوصا 
داخل البـناء التنظيـمي للحـركة، مـما يـهددها با+نقـسامات والتـشرذمات. ان تـصدع البـناء يـاً  شرخـاً طوـل
والتي ادية،  واقع القـي Oفي اـ التي تتـحكم  بات،  في التقـل عن ا+ختSف  حا+ت  في مـعظم اـل جم  التنظـيمي يـن
كادر كل  لدى  يادة الـجماعي،  هوم الـق يق مـف هرم التنظـيمي. ان تعـم داخل اـل عة  تدادات متقاـط ها اـم ـتشكل ـل
وهو لدى اعـضاء الحـركة الثـورية  الذي يعـمق مفـهوم العـمل الجماعـية  هو  في الحـركة الثـورية،  مـسؤول 
حول فاف الجـماهيري  ية العـمل العـسكري ولتأكـيد ا+لـت مي ولفعاـل ناء التنظـي سSمة الـب ضمانة الوحـيدة ـل اـل

الحركة الثورية، مما يؤكد ضمانة تحقيق النصر.

 التواضع. 3

   ليس التزام ا+عضاء في الحركات الثورية باطاعة واحترام قياداتهم، نتيجة لخوف أو طمعا في مصلحة
أو مكسب ذاتي. انه نابع من الشعور باOحبة تجاه هؤ+ء القادة واOسؤولL وما يمثلونه من رموز للتضحية،
حاول الذي ـي سؤول،  Oكادر اـ واهدافها واـعضائها. ان اـل سبيل الحـركة  في  الواجب وا+خSص،  سبيل  في 
لذين + يطـيعونه فة، ـل اـلسيطرة ـعلى ا+ـعضاء من خSل ارهابهم وـتخويفهم والتـلويح بانواع العـقوبات اOختـل
 .. ..اطاعة عمياء. ان هذا الكادر سيفقد حتما موقعه +ن الحركات الثورية + تضم مرتزقة وانتهازيL، وانما
ثــورة يداً، ان ـمسيرة اـل يدركون ـج والذين  ومة +ئم،  حق ـل في اـل الذين + يـخشون  ثوار،  تاف اـل لى اـك قوم ـع ـت
تقتضي منهم ان يواجهوا الباطل والخطأ بروح نقادة، وان يعملوا على محاربة ا+نحراف أيا كان مصدره.
نه قائد مخـلصا صادقا ولـك مة حق ـعند قائد جائر. وقد ـيكون اـل  .. ..مدركL ـجيداً ان اـعظم الـجهاد، هو كـل
عن مـسلكية عد  كل الـب رياء، بعـيدة  استعSء وكـب ظرة  سSح ـن في اـل ورفاقه  ضال  في الـن رفاقه  الى  ظر  يـن
العSقات ا+خوية وضرورتها لرص البنيان التنظيمي.. ان الكادر، الذي يفقد صفة التواضع، يكون فاقدا
 ..Oسلكية ثورية اساسية، + يجوز ان يفقدها القائد ان اOحبة، التي تتعمق في نفوس اOناضلL لقادتهم،
 ..تنبع من موقفL اساسيL للكادر اOسؤول. أولهما اOوقف من العضو عندما يخطئ وقد ثبت ان ا+عضاء
من Oـسة الذي يـستحقه ويحـرمونه  به العـقاب  الذين + يرحـمون اOخطـىء وينـفذون   .. ..يـحترمون الـقادة، 
من قادة  وقف اـل هو ـم ثاني،  وقف اـل Oصالحا واـ رشده وـيصبح ـعضوا  الى  عود  حتى ـي واضع والحـنان،   .الـت
صفة الذي يـفـقد  الى اـثـابة اـلـقائد  التي تـحـتاج  حا+ت ا+ـنـجازات،  في اـلـحا+ت الـعـادية أو   ..ا+ـعـضاء 
ورية قة وا+عتزاز بالنفس، هي من الـقواعد الـث وياء له. ان الـث الـتواضع، يـفقد مـحبة ا+ـعضاء اـلجادين وا+ـق
وعة من اعدائها بمجـم جابه  ورية + ـتستطيع ان ـت لدى الـعضو. فالـحركة الـث ها  التي + ـيجوز غياـب ا+صيلة، 
الذي يقـاتل بمجمـوعة تـعتز الذين + يـثورون لكرامتـهم ان الـقائد،  سلفا..   LستـسلمOفراد الخـنع.. ا  ..ا+
الذي يقـاتل ويـخوض اOـعارك اما الـقائد،   ..بنفـسها.. وبحركتـها.. وتـحترم وتـحب قائـدها يحـقق النـصر. 
قائد هو  احترام يحتقـرها ويعاملـها بعنجهـية ويعـمق فيـها روح الخـنوع..   .. ..بمجمـوعات، + يـكن لـها أي 
سها واضعة لSـعضاء، تـعكس نـف قائد اOـت لة اـل صارا. ان معاـم كن ان يحـقق انـت اشل، + يـم قائد ـف ريض..  ـم
في من بـعض ا+عـضاء  خوانهم وللجـماهير. ان نـزعة احتـقار الجـماهير  عـلى طريـقه معامـلة ا+عـضاء +
الذي يـريد ان يكـسب الجـماهير قادتهم لـهم.. والـقائد،  شعــورهم باحتـقار  عن  الحـركات الثـورية، ينـجم 
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 ..للثــورة، عليه أو+ ان يكسب اعضاء الحركة الثورية، عن طريق اOعاملة ا+خوية وعلى رأسها التواضع.

 البشاشة والتفاؤل. 4

   ليس هنالك حركة ثورية تقاتل من اجل القتال فقط. وليس هنالك ثوري حقيقي يقاتل قتاً+ شجاعـاً، ولكن
يائسـاً على اOدى ا+ستراتيجي.. ان الثــورة تنطلق من اجل الهدف.. والثائر مطالب باستمرار، ان يكون
مؤمنا بحتمية النصر. والقائد عليه ان يمثل دائمـاً امام ا+عضاء جسر الوصول الى الهدف، بتفاؤله الدائم،
بحتمية النصر. فالقائد هو مبعث ا+مل لرفاقه، وهو الذي يبعث فيهم روح العزيمة، وينقلهم من واقع اليأس
اOتردي الى واقع ا+مل اOشرق. ان معنويات ا+عضاء، + تهزها كل اذاعات العدو وحربه النفسية وقصفه
وما يحققه من انتصارات على الحركة، قدر ما تهزه حالة يأس وتردي يظهر اثرها على وجه قائدها.. حالة
 .. ..فقدان ا+مل.. حالة انهيار الجسر. ولهذا فان القائد مطالب دائما وفي احلك الظروف، ان يستجمع كل
التي سامته،  واشراقة ابـت ته اـلصلبة،  لة.. وعزيـم روحه اOتفاـئ لى ا+ـعضاء ـب وكل اـعصابه، لـيسيطر ـع قواه.. 

تمتص كل سحر الحرب النفسية للعدو.

فر جوز ان يـغ فانه + ـي ورية،  في الحـركة الـث اتل أو ـعضو  ويات مـق هتز معـن له ان ـت فور  من اOـغ كان     وإن 
لدى تتزعزع  ورية  يادات الـث كل الـق بة  عدو. ان هـي أيدي اـل في  قع  وقع.. أو ـمسؤول ـي Oقائد ـ ويات  يار معـن انـه
اعضاء الحركة ولدى الجماهير، عندما ينهار احد هؤ+ء القادة امام ارهاب العدو، فيشهر بالحركة الثورية
وبخطها وبهدفها وبا+عضاء وباخوانه القادة.. ان تفاؤل القائد، + يكون فقط مطلوبا في ا يام العادية.. +
يكون مطلوبا فقط وهو بL ا+عضاء، فالقائد مطالب بالتفاؤل.. وبا+يمان بحتمية النصر، سواء كان يحقق
انتصاراً أو يواجه هزيمة.. سواء كان بL اعضاء حركته أو في زنزانة للعدو.. انه مطالب دائما ان يتذكر،
ناء ـهرمي عـظيم. وان نة في ـب فرد، ـليس ا+ لـب ورية. وان دوره ـك ته الـث له حرـك اريخ هي ما تمـث ان ـحركة الـت
في رفاقه  احد  سيء ويتخـيل  ظرف اـل هذا اـل خارج  وهو  سه  تذكر نـف ظروف، ان ـي في احـلك اـل وهو  يه،  عـل
 ..الخارج مكانه.. ماذا سيفعل.. انه سيستمر.. سيناضل.. سيقاتل من اجل تحقيق النصر هذا هو مفهوم

البشاشة والتفاؤل، كمسلكية ثورية للكوادر، مطالبة دائما ان يلتزموا بها.

   إن القائد يناضل دائما وهو يتوقع اسوأ الظروف، ولكنه دائم التفاؤل بالنتائج الحسنة وبحتمية النصر.

 ا:نسانية. 5

   تتطلب العSقات التنظيمية في الحركات الثورية روحا اخوية، ولكنها الى جانب ذلك، تتطلب من الكوادر
سرائهم في  مع ا+عـضاء  شعور  بالعطف.. والحـنان ان اـل وية تغـمر ا+عـضاء،  روحا اـب قادة  سؤولة واـل Oاـ. 
عة العSقة ـبL الحـركة لى طبـي اشرة ـع التي تنـعكس مـب الروح،  لك  ادلة. ـت مق روح اOحـبة اOتـب وضرائهم، يـع
الذي يـعـطي للـقـيادة مفهوـمـها اOتـكـامل. هو  الـثـورية والـجـماهير. ان اـOـسلك ا+ـنـساني لـلـكادر اـOـسؤول، 
اOفهوم، الذي يجمع بL اللL من غير ضعف، والشدة من غير عنف، وهو الذي ينمي العSقة بL ا+عضاء
وقوة ية ا+عـضاء  صاعد لفعاـل تأثير اOـت حدود التكـامل. ان اـل حدود التفـاعل متـجاوزة  وقادتهم، مـما يجـعل 
عن جم  ورية، يـن في ـمسلكيتهم الـث سانية  روحا اـن قادة  كوادر واـل جة امتSك اـل ورية نتـي ركة الـث باطهم بالـح ارـت
تعمق Oفهوم اOحبة الثورية ومفهوم ا+بوة وا+خوة. فعندما يتصدى الكادر اOسؤول لحل اOشاكل الشخصية
لSعضاء الحركيL، بنفس الروح التي يحل بها مشكلته الشخصية. فان قوة الشعور با+نتماء تتضاعف،
ند سائر ا+ـعضاء، ـحيث ان اOنهـجية اـلصحيحة ما ـع ولة.. واـن ند الـعضو صاحب اـOشكلة اOحـل ـليس ـفقط ـع
في اOعاملة تعكس نفسها على الجميع، فيطبقونها كل في مجاله وضمن اختصاصه، مما يجعل اOسلكية
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ـواقع مع اـل ـسـاً  ـورية تSـم من الحــركة الـث ـامة، تجــعل  ـسلكية ـع ـورية ـم ـسلكية الـث ـاعدة للـم ـسانية، كـق ا+ـن
الجماهيري. معاملة بحنان لينقله الى الواقع الثوري، ومن ثم الى واقع اOسيرة الشعبية حتى النصر.

روابط التنظيمـية داخل الحـركة الثـورية، يـضعف اـل في اOعامـلة  الروح ا+نـسانية  خل     إن انـعدام أو تخـل
ويشل الفعالية الثورية للحركة. وان من اخطر ا+مراض، التي يمكن ان تصاب بها الحركات الثورية، هو
ان يصبح مسؤولوها وقادتها مجردين من النزعة ا+نسانية تجاه اعضاء التنظيم، فيعاملونهم دون رحمة..
قـوة  ..ويهـملونهم ويتغـطرسون علـيهم ويتركونهم يـغرفون في ـمشاكلهم، دون ا+خذ ـبيدهم، ثم يـحاسبونهم ـب

لتقصيرهم في اداء مهماتهم وواجباتهم.

زيت قد اـل ية، تـف قد الروح ا+ـنسانية كـمسلكية للعSقات داخل ا+طر التنظيـم ورية، التي تـف    إن الـحركة الـث
كوادر افة اـل هذا.. فان ـعلى ـك نه تـتعذى شعلة ا+مل في الـحرية، وتنـطلق انوار اـOستقبل الـباسم. وـل الذي ـم
بالروح ا+نـسانية كمـسلكية ثـورية، لـها تأثيـرها اOـسؤولة والقـيادات الحركـية، ان يحـرصوا عـلى التمـسك 

الفاعل على اOسيرة الثورية للحركة.

 الثقة بالنفس. 6

له التي تجـع هي  يادة،  سؤولية الـق لى تحـمل ـم قدرته ـع قائد ـب سؤول أو اـل Oكادر اـ قي لـل شعور الحقـي    إن اـل
ية على الـقيادة. ان ـغياب شعور الـثقة بالنفس ـعند اـلقائد + يمـكنه تعوـيضه ـبصفات قادرا باOـمارسة العمـل
قائد وا+ـعضاء اعل ـبL اـل جة تـف تأتي نتـي ما  قرار، واـن تأتي ـب قائد +  كادر اـOسؤول أو اـل  ..أخرى. ـفسلطة اـل

شعور ويأتي اـل وشعور ا+عـضاء أيـضا بـقدرته عـلى قـيادتهم  قائد بـقدرته عـلى القـيادة.  شعور اـل  .نتيـجة 
من خSل اOمـارسة لدى ا+عـضاء  ثاني  شعور اـل ويأتي اـل بالنفس،  قة  من خSل امتSك الـث الذاتي،  ا ول، 
صراخ هويش واـل أخرى. ان الـت صفات قيـادية  من  كادر  كه اـل ما يمـكن ان يمـل جانب  الى  عـلى اسـاسها، 
والفهلوة، قد تعطي مردوداً سريعـاً، ولكنه + يلبث ان يضيع وتتحطم قدرة الكادر على القيادة. ان السلطة
من ية، وـليس  قدراته الذاـت من  بع  التي تـن لك  هي ـت قائد ـعلى ا+ـعضاء،  كادر واـل التي يطرـحها اـل ية،  الحقيـق
تؤثر عـلى روح اOجمـوعة لتعـمق فيـها مفـهوم ا+نـضباط والطـاعة والفعالـية. التي  وهي  حالتهم النفـسية. 
من قـبل مـراتب تنظيـمة اعـلى. ان من اOجمـوعة أو تعييـنه  والـسلطة الحقيقـية + يفـرضها انتـخاب الـفرد 
كون ستطيع ان ـي الدور القـيادي. ولكـنه + ـي مارس  في ان ـي شرعية  كادر اـل L، يعـطي اـل خاب أو التعـي ا+نـت

قائداً فعليـاً، ا+ اذا امتلك الصفات الSزمة لذلك، وعلى رأس هذه الصفات الثقة بالنفس.

   إن تحويل الثقة بالنفس كصفة للقائد الى مسلكية ثورية، هو الذي يؤكد قدرة الكادر على القيادة. وهي
التي تجعله ينتزع من ا+عضاء ا+قرار له بالقيادة فعليا. واذا كانت اOركزية الديمقراطية تعطي لSعضاء
حق اOشاركة اOباشرة أو غير اOباشرة في انتخاب قياداتهم، فان ا+عضاء قد يخطئون في ا+ختيار. وقد
هي ورية،  ية للحـركات الـث ؤتمرات اOتتاـل Oفان ا هذا،  ها. وـل هم دون تحمـل من  سؤولية  Oستوى اـ الى ـم صل  ـي
التي تعيد تقييم القيادات والكوادر، فتعطي Oن قادوا بثقة عالية وامتلكوا صفات القيادة واعطوا نتائج على
قة بنفـسه، اعة وكـفاءة بالـث وعن قـن كادر ان يتمـسك  جدر باـل من جـديد. وـي في القـيادة  هذا ا+ساس، حـقا 
طر أو داخل ا+ بالنفس  قة  ورية وخارجـها، حـيث ان فـقدان الـث طر الـث داخل ا+ صرفاته  كمـسلكية تحـكم ـت
خارجها، تهز من قدرة الكادر على القيادة. وتضعف البنية الثورية للحركة مما يستدعي اعادة النظر في

توزيع اOسؤوليات.
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 العزم والعدل. 7

مل، جال الـع في ـم تاج  لى ا+ـن باهرة ـع قدراته اـل جة  قط نتـي تأتي  قائد، +  كادر أو اـل سلطة اـل ريس     إن تـك
وانما لقدرته على قيادة الرجال.. وتوجيههم وتطبيق اسس العSقات الثورية بينهم. ومهما كان القائد مبدعا
على مستوى الكفاءة في العمل، فانه يفشل في مهمته، اذا افتقد الحزم والحسم في ا+مور لوضعها في
نصابها الصحيح. ان الحزم، كصفة اساسية في الكادر اOسؤول، تشكل قاعدة للمسلكية الثورية، ولكنها
عدل. صفة اـل وهي  حزم،  عن اـل اخرى وقـاعدة للمـسلكية الثـورية + يمـكن فـصلها  صفة  مع  ترتـبط دائـما 
ورية، حـيث ان ا+ـعضاء نزل بالحـركة الـث كثيرة ـت فان ـمصائب  عدل،  كان حـازما حـاسما دون  كادر اذا  فاـل
البسطاء، الذين يتحملون في اOسيرة الحركية كل الصعوبات والتضحيات، هم الذين سينزل عليهم سSح
الذين يفهـمون كـيف يـعاملون الـقادة من مـصائبهم، بينـما يـرتع ا+نتـهازيون واOتـسلقون،  الحـسم، ليـزيد 
قرارات بالحكم دون اـلسماع الى أوجه قادة ا+حاديي اـلجانب، والذين ـيأخذون اـل اـلحازمL بدون عدل، اـل
Sفوق مـستوى النـظام والـقانون ف التي يـصبح فيـها اOـسؤولون  خرى. ان الحـركات الثـورية،  القـضية ا+
ير وزمر ـغ عات  الى تجـم حول  الدنيا، تـت راتب  Oفي اـعضاء اـ قط  قاب ـف نزل الـع لى اـخطائهم، وـي يـحاسبون ـع
مترابطة، ويتوجه ا+عضاء للبحث عن الحماية الذاتية في ظل قائد أو مسؤول. وتتراكم ا+خطاء وتستفحل،
قترب شريطة ان + يمـسهم و+ ـي كن  ضرورة الحـسم.. وـل نادون ـب صبح الجمـيع ـي جرائم. وـي الى  حول   ..فتـت
عن الـنـظام واـلـقانون، ا+ اـخـطاءهم الذاـتـية، فاـنـها ـتـوصف يرى الجـمـيع ا+ـخـطاء كـلـها ـخـروجا   ..مـنـهم 

 ..بمحأو+ت لSصSح.. بالحزم وبالشدة الSزمة.

عدل ـيجر الـحركة الى    وـهكذا، فان ـغياب الـحسم يدفع بالـحركة الى الـتسيب والـفوضى، ووجوده دون اـل
التشرذمات والتكتSت، التي تعطل مهمتها الثورية. ولكن وجودهما معـاً.. كقاعدة متكاملة للمسلكية الثورية،
هو الذي يـجعل لSنـتماء شعور باـOساواة لدى كل اعضاء الـحركة، يـحاسبون جمـيعا على ـنفس ا+ساس..
نزل قاب ـي عدل والـع وزعة باـل ابة ـم هذا ـتصبح ا+ـث رابة أو اOحـسوبية. وـب رفة أو الـق وقع أو اOـع بار للـم دون اعـت
الذين التي ـتـعاقب ـبـشدة وـتـكافىء ـبـكرم. ان اـلـقادة،  ـبـكل ـمـخاطئ، فـتـصبح الـقـيادة حقيـقـية ـبـسلطتها، 
درجات و+ء ا+ـعـضاء ـلـهم وللـحـركة. يفـتـقرون لـلـحزم واـلـعدل كـمـسلكية ـثـورية، تنـعـكس ـتـصرفاتهم ـعـلى 
فا+عضاء يشعرون بحقوقهم اOتساوية، فاذا ما جاء قائد وفرق بينهم وفضل بعضهم على بعض دون وجه
قائد من اOـحبة وا+خSص والـتضحية، ولن ـيستطيعوا ان يـعطوا لـل عدل واضح، فانهم ـيشعرون بالـتحابي، 
قائد. ان حق ا+ـعضاء ـعلى ـقيادتهم، هي ان ـيعاملوا جمـيعا ـعلى ـنفس اـOستوى، التي ـيتوجب اعـطاؤها لـل
سواء عند عقابهم أو عند اثباتهم، حيث ان الضمير الثوري، هو الذي يجعل اOسيرة تلتزم بالخط الصحيح.

 التسامي. 8

يادة ـمسيرتها، ية ـخاصة من اـلرجال لـق ها نوـع ورية، يتـطلب مـن    إن سمو اـلهدف، الذي ـتسعى الـحركة الـث
يتصفون با+رتقاء بذاتهم الى مستوى الهدف، متجاهلL كل مباهج الحياة وتفاهاتها، ملتحمL بطموحات
ير ا+جـتماعي والسـياسي ـتجرف كل اـلشعب. ولـيست ـمسيرة الـحركة الـثورية امراً ـعاديـاً +ن مرـحلة التغـي
فاسد وتـعبد الدرب بالدم، كي تضمن لـلشعب اـلوصول الى شاطىء ا+مان الوطني واـلقومي وا+جـتماعي
مور صغائر ا+ الى  وهذه اOـسيرة، + يمـكن ان تـستمر بفعالـية اذا ابتلـيت بـقادة يلتفـتون  وا+قتـصادي. 
الدرب ملـيء الذين يعـرفون ان  هم  هذه الـصغائر. فالـقادة الحقيقـيون،  حتى تتSشى  ويقـفون باOـسيرة 
ـاهات كل التـف ـجاوز  ستمرار.. وـت ـهم ا+ ـضا وان علـي امامهم أـي تزال  اشجار الخــطر +  شواك، وان  با+
والصغائر وا+رتقاء بالحركة الى مستوى الهدف السامي. هذا النوع من القادة، الذين يمتلكون التسامي
الى ها  جذورها ويلقونـها تـحت اOدحـلة لتحوـل من  الذين يجتـثون ا+خـطاء  هم  كقـاعدة للمـسلكية الثـورية، 
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عSمات ودروس على طريق الثــورة. ان الكوادر اOسؤولة، عندما تلتصق بأهداف الحركة الثورية، تتضاءل
هدف ستهدف اـل ارسات اـلصحيحة ـت صبح اOـم وحات الشخـصية، وـت ية والطـم اسب الذاـت كل اOـك ها  في اعيـن
الحركي، وليس الهدف الشخصي.. هدف ا+نجاز الثوري، وليس هدف الوصول الى اOسؤولية أو ا+رتقاء
في اOراتب التنظيمية. ان الكادر، الذي يلتصق بالهدف الحقيقي، تصبح ممارساته اليومية هي ممارسة
مل ارسة الـع هي مـم يادة  كادر، فالـق شغله اـل الذي ـي مي  وقع التنظـي Oعن اـ ظر  قادة للحـركة، ـبغض الـن لى  اـع
ا+يجابي ا+كثر التصاقا بالهدف، وليس احتSل اOوقع ا+على في اOستوى التنظيمي. و+ يجوز مطلقا ان
تقبل الحركات الثورية استمرارية وجود كوادر وقادة مسؤولL يشدونها الى الــوراء، ويبعدونها عن الهدف
ستقبل Oرؤية اـ الى  آفاقهم  قون ـب الذين ينطـل هم  قادة  عة. ان اـل ياتهم اOتقوـق كارهم اOتحـجرة وعقـل جة اـف نتـي

مستفيدين من كل دروس اOاضي، ولكنهم يتجاوزونه الى اOستقبل ا+كثر اشراقـاً.. وسمواً...

 ا:ستقامة. 9

ركة مو الـح في ـن اما  ورية، دورا ـه في الحـركات الـث ادية  واقع القـي Oلون اـ الذين يحـت ية ا+فراد،  عب نوـع    تـل
ركة. حاق بالـح جذب ا+فراد لSلـت الذي ـي قط  هو ـف واضح،  اسي اـل خط السـي يس اـل ها. فـل رين ـب حاق ا�ـخ والـت
ً حول جدية هذا الخط ولكن نوعية ا+شخاص، الذين يثبتون هذا الخط ويقودون مسيرته، يشكلون مؤشرا
قادة صفوفها  في  التي ـتـحترم الـجـماهير وتقاـلـيدها، + تـقـبل  عدم انـحـرافه. فالحـركة الـثـورية،  وضمان 
عن مـفـهوم عرض اـلـحائط، وـتـشكل مـمـارساتهم العلـنـية واـلـسرية الـخـارجة  ـيـضربون بتقاـلـيد الـجـماهير 
قدهم يادة، تـف لدى الـق صفات الحمـيدة  قدان اـل ورية. كـما ان ـف اسوأ دعـاية للحـركة الـث ا+ستقامة وا+خSق 
اعدة ا+حترام ـعند ـقواعدهم، ـمما يـجعل ا+مور في الـحركة مـتسيبة وبـعيدة عن ا+ـنضباط. وا+ستقامة كـق
عن بالقيم ا+خSقـية وابتـعاده  من خSل تمـسكه  عـامة هـامة للمـسلكية الثـورية، يكتـسبها الـكادر والـقائد 
فوق قائد ـمطالب ان ـيحترم ذاته ويـنمي في نـفسه اـلشعور باـOسؤولية والـت لة فاـل  .اـلسقوط في ـمهاوي الرذـي
لى تحـمل قدرة ـع شعــوره باـل عن ا+ستقامة تضـعضع  ارسة خـارجة  ما يجـعل أي مـم جا+ت، ـم Oافة اـ في ـك
مع قاته  Sفي ع ستقامة كـمـسلكية  فان اـلـكادر اـلـقائد ـمـطالب بتـكـريس ا+ ذلك،  جانب  والى  اـOـسؤولية. 
ا�خرين، داخل الحركة الثورية وخارجها. فالقائد، الذي يعتمد على التهويش والكذب والوعود الزائفة لكي
امر وهذا  قة،  شيء عـند انكـشاف الحقـي كل  قد  بث ان يـف من ا+خـرين، + يـل صفيق أو ا+حترام  نتزع الـت ـي
ياته قدراته وامكاـن فوق  رفض ان يتحـمل مـسؤولية ـت الذي ـي هو  بادىء الحـركة،  Oخـلص ـOكادر ا مي، واـل حـت
له. ان اسب  كان اOـن Oفي اـ سان  كل اـن ضع  الذي ـي هو  رجال  من اـل نوع  وهذا اـل ورية  ته الـث جاوز تجرـب  .وتـت
ا+ستقامة كقاعدة للمسلكية الثورية، تشكل صمام ا+مان في الحركة، حيث ان مفهوم ا+ستقامة + يتجزأ.
فالقائد اOستقيم.. ا+خSقي، هو الذي يمارس هذه اOسلكية في كل اOستويات، مما ينظف الحركة الثورية

من ا+عضاء غير اOستقيمL والSاخSقيL وا+نتهازيL، ويكرس في صفوفها مفهوم الفضيلة الثورية.

 اNثابرة وا:صرار. 10

   يتميز الكادر اOسؤول في الحركة الثورية، عن العضو العادي، بامتSك روح اOثابرة وا+صرار ومتابعة
يا أو بة عـل ورية ناـبعة من اـلكادر نـفسه، وـليس نتـيجة مراـق تم ذلك بدوافع ـث ها. وـي ا+مور حتى تحـقيق نتيجـت
التي من ـجـهة، وفـهـمه لطبـيـعة اOـعـركة  التي يتحمـلـها  من مـحـاسبة. ان ـتـقدير اـلـكادر للـمـسؤولية،  ـخـوفا 
من ـفـشل. ان روح خوف  من عـقـبة أو  يأس  كل الـقـضايا دون  حق  Sيـخـوضها، تـحـتم عـلـيه ان ـيـثابر وي
انه عه، حـيث  عاملL ـم افة ا+عـضاء اـل لدى ـك صــورة حـازمة  سها ـب كس نـف ثوري تـع كادر اـل ا+صرار عـند اـل
صرار واـOـثابرة فان ا+ في ـمـجال الـعـمل اـلـصواب، وان ـتـخاذل أي مـنـهم  ـكـقدوة ـلـهم يجعـلـهم ـيـسابقونه 
جال اـلصحيح. ان اـOسيرة Oفي اـ مل  يدفعه للـع خاذل، ـف له يكـتشف اOـت كادر اـOسؤول، تجـع ند اـل كـمسلكية ـع
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الثورية مليئة بالعقبات السهلة منها والصعبة، وكثيرون يتركون الحركة الثورية بعد ان يقطعوا في اOسيرة
تدفعهم التي  مة،  قدون روح ا+صرار والعزـي هم يـف تواجههم وتجعـل صعبة  بة  جة عـق وذلك نتـي  ،ًSطوي شوطا 
يدتهم أي فل عـق الذين + ـي رجال  من أولئك اـل ضمانتها با+ستمرار  لك  ورية تـم ركة الـث كن الـح  .لSستمرار وـل
صر بان الـن مانه،  قائد باـي هم أي مـشكلة أو عقـبة. وتتعـمق روح اOـثابرة عـند اـل عن عزيمـت هم  مأزق و+ تثنـي
الكبير حتمي ما دامت اOسيرة سليمة ومستمرة، كما ان روح التحدي وا+ستعداد Oجابهة الصعاب مهما
تؤمن كل الـصعوبات بعزيـمة  يواجه  صرار، وتجعـله  لدى الـقائد روح ا+ كبرت واحاطتـها ا+خـطار، تـولد 
بقدرتها على تحقيق النصر. واOثابرة وا+صرار، تشكSن قاعدة متكاملة للمسلكية الثورية، يتطلب من كل
افة ا+ـعضاء، حتى ـتصبح روح اـOسلكية هي ها لدى ـك قوا مفهوـم ها وان يعـم لتزموا ـب كوادر اـOسؤولة ان ـي اـل

الروح الثورية السائدة في الحركة الثورية كلها.

 ا:بداع. 11

هذا الى  وقائدا.. حـيث ان الـوصول  كادرا  في الحـركة الثـورية ان يـصبح  كل عـضو   ..   لـيس بمـقدور 
سلكيات Oمن اـ تبر ا+بداع  حدد. ويـع عدد ـم في  رها ا+  كن توـف واصفات + يـم مي يتطـلب ـم ستوى التنظـي Oاـ
الثورية، التي تميز الكوادر والقادة عن ا+عضاء العاديL. فالقائد ليس منفذا فقط وانما هو اOبدع للخطة

قبل التنفيذ، وهو اOطور للخطط و ساليب تنفيذها، واOتضلع بشمولية لكافة قضأيا الثــورة.

فذا من الـعضو مـن كانت ناـجحة، يـجعل  ما  جارب ا�ـخرين، مـه يد الـنسخي لـت طبيق الـحرفي والتقـل    إن الـت
يادة ا+ باـلوصول الى درجات ا+بداع والـتطوير، ـحيث ان قادة قة الى درجة الـق نه + ـيصل حقـي ـجيداً، ولـك
في محـاربة الـثــورة وخططـها ساليب  عداء، يـحاولون ا+بداع وابتـكار انـجح ا+ قادة ا+ خر..   .الـطرف ا+
وا+بداع + يعتمد على قوة خفية أو الهام غيبي، وانما يأتي نتيجة تضلع في العلوم السياسية والتنظيمية
والعسكرية، وتمثل هذه العلوم بمنهجية علمية سليمة وبتركيز وصفاء، يجعل اختزان اOعلومات منظما سهل
ها ـبسرعة يـخيل ل�ـخرين انه مـلهم وان قائد، فـيصبح ـعند معاـلجة ا+مور قادرا ـعلى حـل كادر واـل ناول لـل اOـت
الحلول جاهزة عنده +عقد اOشاكل، انما هي Oعة العبقرية الخارجة عن اطار البشر. و+ يقف اطSع القائد
وسعة معرفته عند حد، فهو دائم التجول في بحر اOعرفة، باحثا عن انفراج اOستقبل من مجاهل الحاضر.
Lوافق ـب ما ازداد الـت وامل اكبر. وكـل قدرة ـعلى الـتحرك ـنحوه ـبجرأة  قائد اـل استقراء اـOستقبل يـعطي لـل ان 
سلكية Oاعدة ـ به. وا+بداع، كـق ورية  قة اعـضاء الحـركة الـث سه وـث قائد بنـف قة اـل تائج، ازدادت ـث عات والـن التوـق
الكوادر والقادة في كافة مجا+ت العمل الثوري، تجعلهم يتوفقون دائما في اختيار الرجال الذين يعملون
مع عاملون  سهم، يـت هم بأنـف جة ثقـت هم نتـي سلقL. ـف هازيL واOـت اشراك ا+نـت في  قا  سقطون مطـل هم. و+ ـي مـع
الرجال ا+قوياء ذوي الشخصيات اOستقلة ويبعدون عنهم اOتملقL وا+معات. وما دام التطور البشري في
L قرب ـب سارعا ـي طوير ـت في الـت يــزرع  الذي  هو  ثوري  في العـمل اـل فان ا+بداع   ً جا+ت مـستمرا Oكـافة اـ

اهداف الثــورة ومنطلقاتها.

 ا:يثار. 12

   هل ـيستطيع الـعضو ا+ناني، اـOحب لذاته، اOـفضل ـOصلحته الشـخصية، ان ـيصبح قائدا؟ ان اـلصفات
كل اOـسلكيات غي  خاطئة تـل عض اOـسلكيات اـل كن ـب كثيرة، وـل في العـضو  توفر  التي يمـكن ان ـت ادية،  القـي
شكل قائد ـي كادر واـل هم لـل احترام ا+عـضاء وحـب قول، ان  موقعه القـيادي. ويمـكن اـل ورية، وتفـقد العـضو  الـث
طرف من  كان  ستمر، ان  كن ان ـي حب + يـم وهذا اـل يادة.  وقع الـق الى ـم قاء  سلم ا+رـت في  درجة اسـاسية 
كانت بذلك. واذا  ها  شعر ا+ـعضاء فـي التي ـي درجة  حب لـل فس اـل بادلهم ـن قائد ان ـي بد لـل  Sقط. ف ا+ـعضاء ـف
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اعدة ثار كـق بالتثبث با+ـي مل، ا+  هذه + تكـت فان  كوادر،  قادة واـل واعد اـOسلكية لـل من ـق هي  سانية  الروح ا+ـن
ما مع رفاقه ومن أكل داـئ نام.. وـي قائد هو اول من ـيستيقظ وآخر من ـي كوادر. فاـل قادة واـل اخرى ـOسلكية اـل
 .نفس الطعام. والقائد هو الذي يرفض ا+متيازات لشخصه ويقبلها للعمل واOهمات وهو دائما على رأس
اOتعرضL للخطر، واخر الطامحL للمغانم. وعندما تتعارض حاجته مع اي عضو آخر، فانه يؤثر العضو
على نفسه مهما كانت حاجته ماسة. ان الدروس، التي يتعلمها ا+عضاء في الحركة الثورية من الكادر او
في اOـعسكرات او وها  كن ان يتعلـم فوق اي دروس، يـم ية، ـت ثار كـمسلكية يوـم بروح ا+ـي تع  الذي يتـم قائد،  اـل
مع الجـماهير، وتجـعل الحـركة امل  ية للتـع ورية حقيـق روحا ـث هم  شكل فـي سلكية ـت Oهذه اـ دارس. حـيث ان  Oا
قائد بالـنسبة لSـعضاء، ـتسعى داـئما لتحـقيق ـمصالحهم وطـموحاتهم، فتـعمق الـثورية بالـنسبة للـجماهير كاـل
ما رادها، واـن صالح اـف قود انقSبا ـل ورية + ـت شعب، وتجـعل الحـركة الـث في ـنفس اـل ثــورة  بذلك روح اOحـبة لـل

ثــورة لصالح الجماهير والشعب.

   إن استعداد القائد للموت في سبيل وطنه، يجعل ا+عضاء يستميتون في سبيل اOحافظة على قائدهم،
ورية روابط الـث سهم، وـتصبح اـل لى انـف له ـع ثارهم  سه، باـي لى نـف هم ـع ثاره ـل قابلون اـي ويحـمونه بأـجسادهم وـي

اقوى من ان تقصمها اية قوة معادية للثــورة.

 الهدوء والثبات. 13

   ما أكثر اOلمات واOصاعب، التي تواجه الكوادر والقادة في اOسيرة الثورية. ومواجهة ا+زمات، التي قد
تصل الى حد اOصاعب والنكبات والهزائم، تتطلب من القادة سلوكا ثوريا مميزا عن سلوك ا+عضاء، وعن
اديا بمواجهـتها. و+ يـمكن لم بالـحركة، فاـنها تتـطلب قرارا قـي سلوك الـجماهير. ـحيث ان اـOصاعب، ـعندما ـت
كانت اـعـصاب اـلـقائد مـنـهارة او ـمـضطرية. ان اـلـهدوء والـثـبات قرار اـيـجابي ـفـاعل، اذا  ان ـيـتم اـتـخاذ 
ادية. واذا كان ها الشـخصية القـي قوم علـي قائد، وـهما من ا+سس التي ـت ورية ضرورية لـل ـيشكSن ـمسلكية ـث
طول التجربة يلعب دورا اساسيا في بناء اعضاء الحركة الثورية، واختيار ا+قدر وا+صلح منهم، لتحمل
اOسؤوليات، فان ا+زمات العصيبة هي التي تفرز وتظهر ا+عضاء والكوادر والقيادات على حقيقتها. فكم
اسقطت ا+زمات وكم  مورين،  كانوا مـغ من اـعضاء  يادات  كوادر وـق ورية ميSد  ازمة اـعطت الحـركة الـث من 
قائد ورية، واـل عود الحـركة الـث صلب  التي ـت وهي  رجال،  هي مـحك اـل شدائد  سلقL. فاـل وكوادر مـت قـيادات 
قاء في موقعه. وهو الذي يتـماسك اـعصابه، ـعندما تـنهار او هادىء، هو الذي ـيستحق الـب رزين اـل ثابت اـل اـل
تتضعضع اعصاب ا�خرين، وهو الذي يأخذ قراره الحازم عندما يكون ا�خرون في ضياع تام. ويجب ان
نفرق بL الهدوء في اOلمات العصيبة وبL الSمبا+ة.. فالهدوء كمسلكية ثورية. يبحث عن اOوقف ا+يجابي
يا نه عمـل فزع، ولـك سلبيا + يظـهر اـل فا  أخذ موـق ها ـت حس، فاـن با+ة.. وبSدة اـل اما الSـم أزق.  Oمن ا خروج  لـل
هدوء أزق ـب Oمن ا عن الخSص  حث  قائد للـب لدى اـل عل  عدام ردة الـف سSم. ان اـن هاوي ا+سـت في ـم سقط   ..ـي

ندما ديدة، ـع يادات الـج ولد الـق كذا ـت قود.. وـه قرر، فـي بادرة، فـي Oأخذ اـ آخر ـي تدفع ان ـعضو  لة،  وية فاـع وبحـي
 .. .يخيم الصمت.. والفزع وا+ضطراب يولد من بL الرجال من يقرر فعل شيء، فان كان هذا الذي قرر
يادة، يا قد اخذ ـموقع الـق يادة، وان كان ـعضوا آخر.. ـيكون عمـل قائد، ـيكون قد كرس قدرته ـعلى الـق هو اـل
التي يستحقها. فالقائد اOضطرب العاجز عن اتخاذ القرار وتوجيه ا+عضاء يفقد احترامهم.. واستعدادهم

لSنقياد وا+نضباط له.

 التضحية. 14

يس. بالنفس والنـف ورية، دون ـتضحية  عادي الحـركة الـث التي ـت قوى،  كل اـل هر  صر وـق يق الـن كن تحـق    + يـم
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في سعة اطSعه  ادية او بـعضها او ـل جرد امتSكه لـلصفات القـي قدوة لSـعضاء، بـم كون  قائد + ـي كادر اـل واـل
مجال ما، من مجا+ت العمل الثوري. فاOسلكية ا+ساسية، التي تعطي القائد صفة القدوة، هي استعداده
ستعداد للتـضحية. مـاديا. ومعنـويا كادر دائم ا+ حد. فاـل كل  ستعداد يـجب ان يـفوق  وهذا ا+ للتـضحية.. 
التي يـستطيع ستعداد للتـضحيات اليومـية،  هذا ا+ كادر، يـجب ان تـؤكد  وجـسديا. واOمـارسات اليومـية لـل
شعرهم لم ـي نار، ان  ساحات اـل الى  تال..  الى الـق وعاته  قود مجـم الذي ـي كادر،  ها. فاـل تدوا ـب ا+ـعضاء ان يـق
ية انه واحد مـنهم.. وانه ـتعرض قبـلهم للـخطر.. لـلموت، فانه يـفقد قدرته ـعلى ـقيادتهم.. ان باOـمارسة العمـل
اOحافظة على سSمة القيادات والكوادر، هي احدى مهام الحركات الثورية. ولكن هذه اOحافظة ليست من
قائد + ها اـل التي يمتلـك ورية، حـيث ان التجـربة،  سيرة الحـركة الـث اجل ـم من  ما  كأفراد، واـن يادات  اجل الـق
يجوز ان تفرط بها الحركة الثورية، من اجل عمل عادي.. كما ان استشهاد القادة على يد ا+عداء يعطي
رفون ورية يـع يادات الـحركات الـث سيئا ـعلى الـجماهير وا+ـعضاء، وـق ويا  مردودا معـن يان  من ا+ـح كثير  في 
عظم ا+هداف التي يسعون لتحقيقها، ولذلك فهم دائما على استعداد كامل لتقديم اعظم التضحيات مقابل
ذلك. وترتـبط التـضحية كمـسلكية ثـورية با+يـمان بحتمـية النـصر، حـيث ان القـيادات والـكوادر الواعـية +
بع ما تـن ضحيات العدمـية، واـن ردية او الـت طو+ت الـف عن الـب حث  سـاً، + تـب كن ياـئ شجاعـاً، وـل ضا+ً  اضل ـن تـن
ورية + يـعيش ية انـتصار ـقضية الـجماهير واـلشعب. وفي الـحركات الـث يدة راسخة بحتـم ـتضحياتها من عـق
التي تعيـشها الجـماهير او من الحـياة ا+جتماعـية،  الـقادة والـكوادر حـياة عـادية.. فـهم عملـيا محـرومون 
ا+ـعضاء اـلعاديون. وهم يضحون براحتهم الشخصية.. وراحة عائSتهم، في سبيل اـنجاز الـعمل الوطني
كأفراد، وـيـسعى الذين يـتـشردون داـئـمـاً، ـحـيث ان اـلـعدو اـOـضاد لـلـثــورة ـيـطاردهم  وهم   ..اـOـنوط ـبـهم. 

+غتيالهم ولضرب معنويات الحركة الثورية من خSل ذلك.

Lاجل التحـرير، عـلى الجـمع بـ من  التي تـمارس الكـفاح اOـسلح  قدرة قـيادات الحـركات الثـورية،     إن 
صعيد الى مرحـلة الـت صل  حتى ـت ضال،  راحل الـن ظم ـم في مـع عدم  ية، تـن ورية والحـياة ا+جتماـع الحـياة الـث
الكامل لحرب التحرير، والوصول بها الى مرحلة حرب الشعب، حيث تصبح كل الحياة ا+جتماعية للشعب،

هي الحياة الثورية، التي يولد من خSل نارها ا+نسان الجديد.

 ا:يمان بحتمية النصر. 15

ورية سلكية الـث Oواعد اـ كل ـق قادة ـل كوادر واـل ورية لـل اعدة للـمسلكية الـث ية الـنصر، كـق مان بحتـم  ..   ـيشكل ا+ـي
السابق ذكرها في كل اOجا+ت. و+ يمكن انطSق حركة ثورية باتجاه صحيح، ا+ اذا امتلكت هذه القاعدة
في الذي يـشكل العنـصر الرئيـسي  والتي منـها تنطـلق النظـرية الثـورية. ان الـهدف،  ا+سـاسية للـثــورة، 
ثم ا+عـضاء ومن  كوادر..  قادة.. واـل في نـفوس اـل لم يـكن ا+يـمان بتحقيـقه مغـروسا  النظـرية الثـورية، اذا 
راحل من ـم لة  في اي مرـح قائد  شكك اي  ير، واذا  الى تغـي كون بحـاجة  سها ـت رية نـف فان النـظ فالجـماهير، 
الحركة الثورية بقدرتها على تحقيق اهدافها، فاقدا بذلك ا+يمان بحتمية النصر، فان هذا القائد يجب ان

ينتهي كقائد، بالرغم من اي اسباب نفسية او عصبية دفعته لهذه اOسلكية الخاطئة.

   إن تحقيق النصر هو هدف النضال.. وهو الهدف، الذي من اجله تولد الحركة الثورية، ومن اجله يبنى
Lـسلحة، وـيـتم ا+تـصال بالـجـماهير، وتـشكل التنظـيـمات اـلـشعبية، ويتـصاعد النـضالOالتنـظـيم واـلـقوات ا
في الـوصول الـيه، يعـني تحطـيم مل  هذا الـهدف او ا+ السيـاسي والعـسكري ويستـشهد الـثوار. وفـقدان 
الحركة الثورية وتحطيم كل اOؤسسات وا+نجازات التي حققتها. ويصبح استمرار النضال من اجل تحقيق
غامرين اـOرضى لSـنضمام Oير اـ ية ياـئسة، لـحركة ياـئسة لن تـلقى ـغ يه، هو عمـل هدف، + يـمكن اـلوصول اـل
الى صفوفها. ولن يدفع التشكيك في تحقيق الهدف ا+ساسي بعض ا+نتهازيL للقبول بأرباع او اثSث او
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انصاف الحلول. وقد تتحول الحركة الثورية الى حركة اصSحية، فتنحرف عن مبادئها الثورية ا+ساسية
ستولد مـنه حتـما طSئع ثـورية جـيدة مـسلحة بالتجـربة الـسابقة الذي  من الـواقع الفـاسد،  جزءا  وتـصبح 

وبا+يمان بحتمية النصر.. فتسير في الدرب، حتى النهاية.. وتحقيق النصر.
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الفصل الثامن

) 1(

النقد والنقد الذاتي في الحركات الثورية

تلتقي كل شعوب العالم منذ نشأتها، في امتSكها لنزعة التمرد على الظلم ورفض ا+ستبداد وا+ستعباد.
سجل وكم  ادلة.  ير ـع ادية ـغ واقف مـع وجه ـم في  ادلة  واقف ـع اريخ، ا+ ـم سجلها الـت التي  حروب،  ولـيست اـل
شرية، تاريخي للـب طور اـل كن محـصلة الـت ادلة. وـل واقف الـع Oة عـلى اـ Oصارات للمـواقف الظا من انـت اريخ  الـت
استفزاز ية، ا+ اداة  ناته اOرحـل كن هيـم ولم ـت عاداته.  هر وـم لم والـق رفض الـظ جاه  في اـت ما  كانت ـتصب داـئ

.LOواستنفار لجيل جديد يقوم بثــورة، فتحكم الظلم والظا

من ا+مـثال سيل  مع  من ا+مـثال الـشعبية الرافـضة للظـلم والداعـية لتحطيـمه، يتـمازج  يتردد  ما     إن 
والحكم، التي ترددها شعوب ا+رض كلها بلغاتها اOختلفة، ولكن لتؤدي نفس الغرض، وهو رفض ا+خطاء
واستمرارها، واكبار من يعترف بخطئه، وهذا ببساطة ما ندعوه اليوم النقد والـنقد الذاتي. ان الجماهير،
التي تردد بعفوية صادقة ا+عتراف بالخطأ فضيلة والتمادي فيه رذيلة تعتبر ان من اعترف بذنبه كمن +
شعوب وتردد اـل عن الخـطأ  سان مـعصوم  الك اـن يس هـن فانه ـل وحده ،  له. وـحيث ان الـعصمة ¤   ( ) ( ).ذنب 
صوت يزال  هذا اOفـهوم. و+  حول  في اعماقـها  سماوية متـرسخة   Lسفة، كـقوان Sصيحات ا+نبـياء والف
 ( ).اOسيح مؤكداً، انه ليس احد معصوم عن الخطأ يتردد من كان منكم بS خطيئة فليرجمها بحجر ويأتي
نه أخذ ـم نا ان ـن كن علـي رفه وـل هم ان نرى الـخطأ ونـع Oؤكد انه ـليس اـ يه وسلم، لـي صلى ا¤ عـل صوت مـحمد 
 ( ..موقفـاً. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. وذلك اضعف
قوله ان اـعظم الـجهاد ـعند ا¤ تائج ـب ها مـهما كانت الـن مة اـلحق وقوـل  ). (ا+ـيمان وـيؤكد اـيضا ـعلى اهـمية كـل
 ).كلمة حق عند سلطان جائر وعندما انتقد سعد بن معاذ محمداً، لتوقيعه على معاهدة مع قبائل غطفان،
ابل خروـجهم من ـحلف ـقريش، قائS وا¤ + نعطـيهم ا+ اـلسيف ، نة، مـق  ( )تـقضي اـعطاءهم ـثلث ـتمر اOدـي

 ..استجاب الرسول، وكانت الحرب والنصر.

   ولعمر بن الخطاب جو+ت في تعميق مفهوم النقد والنقد الذاتي. فهو يرتقي الى مرحلة التنقية الذاتية،
L من ـب صوت ا+عـرابي  ويأتيه  قومه  فيّ اعوجـاجـاً فلـي كم  من رأى مـن قول  نبر، وـي Oقف عـلى اـ  ( ).عـندما ـي

 ( ).صفوف اOصلL مرددا وا¤ لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا

    ويوم افتى عمر بضرورة تحديد اOهور، انبرت له امرأة منتقدة فتواه لخروجها عن مفهوم القرآن قائلة
(  ((كيف تمنعنا حقا اعطانا اياه ا¤ وذكرته با�ية الكريمة اذا آتيتم احداهن قنطارا فS تأخذون منه شيئا(

)). ( ). وعندها أطرق عمر ثم قال لقد اصابت اOرأة.. وأخطأ عمر

   وأمثلة التاريخ حول مفهوم النقد والنقد الذاتي اكثر من ان تحصى. ولكنها تؤكد على احترام الجماهير
للممارسات الصحيحة، ومعارضتها للممارسات الخاطئة، الى جانب التسامح الذي تتصف به الجماهير،
فان الـجـماهير ـتـرفض ـبـاستمرار ـمـمن يعظوـنـها ذلك،  جانب  والى  من يخـطـىء فـيـعترف بخطئه.  ـعـلى 
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وتأتي عن خـلق  نه  ضعونه. + ـت الذي ـي دستور  خرق اـل من ـي هم اول  ظرون +ساليب العـمل ان يكـونوا   (ويـن
قد من ها ـترفض من + يـعمل، ان ينـت ما ان الـجماهير بـحسها وعفويـت يك اذا فـعلت عـظيم ـك عار عـل له..   ).مـث
من والذين يعمـلون يتعـلـمون  والذي + يـعـمل + يخـطـىء..  ساس..  هو ا+ لو اـخـطأ. فالـعـمل  حتى  يـعـمل 
اخطائهم ومن اخطاء غيرهم. اما اOتفرجون اOقصرون عن ممارسة العمل، فان نقدهم يدخل في احسن
ورية له الحـركات الـث عرض  الذي تـت قد  هذا الـن لة  هداما. وامـث قدا  كن ـن لم ـي يب، ان  هوم الـع حت مـف حا+ته ـت
 ( ( )كثيرة وأبشع انواع ا+نتقاد هو ذلك الذي يقوم حL تكون الحركة الفدائية تتعرض +متحان رهيب، كما
كان الحال في مجــزرة ايلول. ان مجــزرة ايلول لم تسببها النواقص، التي كانت تعانيها الحركة الفدائية.

" واسرائيل والرجعية العربية. وبهذه اOناسبة اريد ان" بل اOؤامرات، التي حاكتها ا+مبريالية والصهيونية 
ـية ـ للـحـركة الفداـئ ـادية  ـوية او ـم ـاسية او معـن ـ سـي ـنا  ـقدمها حزـب التي ـي ـية اـOـساعدات  عن ماـه اسأل 

1 ). وفصائلها؟.. + شيء ابدا غير الSمبا+ة

الى مل..  انه + يـع هو  مل،  لذي + يـع اكبر خـطأ ـل فان  مل + يخطـىء..  الذي + يـع هوم، ان  كان مـف    وإذا 
ولكن( جانب هذا، فان مفهوم الخطأ ومعالجته عند كافة الشعوب ينطلق من انه ليس العيب ان تخطيء.. 

(. العيب ان تستمر في ممارسة الخطأ
   ويختلف مفهوم الخطأ في الحركات الثورية، عن مفهوم اخطاء ا+فراد خارج الحركات الثورية. حيث ان
هم، ـغير ان وجود ا+ـخطاء وجود ا+ـخطاء في ـحياة ا+فراد + يـتعدى ضرب ا+فراد انـفسهم ومن يـحيط ـب
ستنعكس ـعـلى ـحـياة اـلـشعب ـكـله وـتـصيبه ـبـأفدح بأول،  لم تـعـالج او+ً  حزاب، اذا  داخل اـلـثــورات او ا+

العيوب.
   إن تسجيل مبدأ النقد والنقد الذاتي في ا+نظمة الداخلية لكل الحركات الثورية، اصبح امرا مسلما به
انه ـلـيس اـOـهم ان ـتـنص ا+نـظـمة الداخـلـية وـلـكن اOـمـارسات اOختـلـفة، للـحـركات الـثـورية اOختـلـفة، ـتـؤكد 
عة ما اـOهم هو متاـب ورية ـعلى اهـمية الـنقد والـنقد الذاتي كأهم الـقواعد ا+ـساسية للتنـظيم، واـن للـحركات الـث

تنفيذ هذه القاعدة في اOجال العملي وضمن الضوابط الثورية.

)2(

النقد والنقد الذاتي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني
" فتح"

" قد" قد والـن وضوع الـن حول ـم ـ  بادىء التنظـيم  رابع، ـم باب اـل ـ اـل تح  ـف ثوري لحـركة  ناء اـل كل الـب    ـينص هـي
 :الذاتي على ما يلي

تؤمن الحركة بالنقد البناء ا+يجابي، وذلك ضمانة كبرى لعدم ا+نحراف عن اهداف الحركة، وذلك يمنع"    
ما يظـنه الـفرد تزول بـاستجSء حقيـقة  سباب +  في الحـركة + بالطبع، قـيام تكتSت أو اجنـحة متعـادية 
نع ما يـم مل، ـك في الـع كل تـقصير  لى ـفضح وـمحو  مل ـع وهذا يـع من ا�ـخرين.  ثوري  مل اـل عن الـع رافا  انـح
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الغرور الفردي من التحكم بمجريات ا+مور.. ومن هذه النقطة بالذات، انبثق ايمان الحركة بضرورة وجود
عن مـخطط خروج  صراحة بالتـقصير أو اـل قادة وا+فراد  عترف اـل بان ـي وذلك  ها،  في تخطيـط الذاتي  قد  الـن
الحركة، لخطأ قام عن اجتهاد الشخص، أو نزوة فردية، يتعهدون بعدم تكرار ما فعلوه، وا+ فللحركة رأي

". في ارتباطهم معها. وعلى القادة وا+عضاء في مختلف مستويات التنظيم ا+لتزام بهذا اOبدأ الهام

 :وتنص مقدمة النظام الداخلي على ما يلي

إن الحركة تشجع الى آخر مدى حرية الرأي وا+نتقاد، على ان يكون ذلك دائما ضمن ا+طر التنظيمية"    
سلطة ان حق مـقدس لجمـيع ا+عـضاء، و+ يـحق  ية  هذه الحـرية  ومن خSل مبادئـها وان   .في الحـركة 
تـجردهم ـمنه، و+ يكون أي رأي أو انـتقاد داخل صفوف الحركة ضمن اـOبادىء وا+صول سببا في اـتهام
العضو ومحاسبته فيما بعد ذلك، ان الرأي الحر هو الضمان الوحيد Oنع القيادات من الوقوع في ا+خطاء
يادات الـحركة. إن الـحركة الة في اسماع صوت الـجماهير من خSل الـقواعد لـق وا+نـحرافات واـلوسيلة الفـع
تؤمن بضرورة الـنقد الذاتي من ـقبل جـميع اعضائها بشكل عام، ومن ـقبل اOسؤولL بشكل خاص، وذلك
في سبيل تحقيق الغاية من حرية ا+نتقاد وحرية الرأي اOتمثلة في وضع حد +ستمرار ا+خطاء، واظهار
طوير في ـت ديدة ـتساهم  قاط انطSق ـج ما ـن الذاتي ـيشكل داـئ قد  قد والـن من الـن مدى ا+ستعداد لSستفادة 

". تجربة الحركة وانارة طريقها

 :وينص كراس القواعد العشر ا+ساسية في التنظيم حول موضوع النقد والنقد الذاتي على مايلي

 :يستهدف النقد والنقد الذاتي ما يلي
 . ـ تعليمنا على محاسبة انفسنا1
 ـ تزويدنا بالشجاعة الSزمة لSعتراف بالخطأ وبقبول النقد.2
3Lـ تعويدنا على التواضع باقناعنا دائما بأننا لسنا فوق النقد، وبأننا لسنا معصوم . 
 ـ تهيئتنا لقبول آراء ا+خرين واحترامها.4

   ولنعترف بأن تعلم هذه ا+مور والتعود عليها صعب وعسير. ذلك اننا في البلدان اOتخلفة نرفض النقد
من جهة، و+ نعرف النقد الذاتي من جهة ثانية. ونحن نربط دائما بL الجزئي واOطلق، ونرفض ا+عتراف
بالخطأ، +ننا نعتقد بأن ا+عتراف بالخطأ يؤدي الى ان ماضيه وحاضره ومستقبله قد اهتز، ونحن نرفض

ا+عتراف بالخطأ +ننا نرى في ذلك ا+عتراف توقيعا على وثيقة ا+دانة.

في ذلك  نا + نطـبق  الذي + يخـطئ، فاـن وجل  ضيلة،  قول.. ا+عتراف بالخـطأ ـف نا ـن من اـن رغم     وعـلى اـل
حياتنا، ولذلك فلن يكون سهS ان نجعل من النقد والنقد الذاتي تقاليد راسخة، +ننا بحاجة الى وقت وجهد
 .حتى نتعلمها و+ننا نعيش في مجتمع ما زال يرفض ان يتقبلها أو يمارسها، ولكننا ورغم ذلك مطالبون

 :بتعلم النقد والنقد الذاتي، فكيف نتعلمهما ونتعود عليهما ؟ ما من طريقة الى ذلك غير
a(.إيضاح اهميتهما وتوضيح ابعادهما
b(.ستوياتOممارستهما يوميا وعلى جميع ا

   ويجب ان يبحث عن ا+سباب ا+كثر مSءمة Oمارسة النقد والنقد الذاتي.
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."99 ( وهناك تجربة في النقد والنقد الذاتي هي تجربة اOعسكر"  ) وهي تجربة رائدة تستحق ا+هتمام
 : حول هذه التجربة ما يلي1969 ولقد جاء في الكتاب السنوي لفتح

"Lية ـب ورية حقيـق روابط وعSقات ـث قوم  اضلينا، وـلكي ـت في نـفسية مـن ورية  ير الـث ية التغـي الى عمـل ولـلوصول 
. فنحن نؤمن ان أي عملية تغيير في نفسية الثائر99 مجموع افراد الجيش العصابي، جاءت تجربة معسكر

 :+ يمكن ان تتم، ا+ اذا انطلقت من مبادىء اساسية ثSثة
a(.اسة +ستكمال صفاته الثوريةOأن يشعر الثائر بسلبياته ونقاط ضعفه، وبالحاجة ا
b(.أن يقوم الثائر نفسه بعملية تغيير حقيقية لسلوكه
c(اعاته ـبجدوى هذا ا+سلوب، بالتغيير دون احراج أو خوفأ ير هذه نتـيجة قـن ية التغـي ن ـيمارس عمـل

ير، ية التغـي مارس عمـل واسطته، ان ـي ثائر ـب ستطيع اـل الذي ـي هو ا+سلوب  الذاتي  قد  أو خـجل. والـن
وصو+ الى الثائر النموذج.

 :وقد بديء في ممارسة التجربة مرورا بمراحل ثSث

 :اNرحلة ا\ولى
   في كل ليلة قبل ان يغمض اOناضل عينيه لينام، يفكر Oدة خمس دقائق في كل ما مر عليه من احداث

 :خSل ا+ربع والعشرين ساعة اOاضية، مجيبا على ا+سئلة التالية بصدق وتجرد
a(ما هو السلوك غير الثوري الذي سلكته هذا اليوم؟
b(ما هي ا+فكار، التي دارت بذهني في مواقف مختلفة، وكان يجب ا+ تدور +نها تمثل نقصا لي

كثائر؟
c(واقف السلبية التي سلكتها وكان يجب ان اتصرف بطريقة اكثر ثورية فيها ؟Oما هي ا
d(لها مسلكا جيداً، يخدم الثــورة؟Sواقف الثورية، التي عشتها وقدمت خOما هي ا
e(كونة لنفسيتي، ولمOاستطع تجاوزها حتى ا�ن ؟ ما هي العادات السيئة والسلبيات ا 
f(.ماذا سأفعل غدا +كون ثائرا اكمل بالفكر والسلوك وفي التكوين الداخلي

   حL يمارس الثوار هذا ا+سلوب يبدأون في الخطوة ا ولى نحو طريق التغيير الحقيقي +نفسهم تمهيدا
+نتقالهم للمرحلة الثانية.

 :اNرحلة الثانية
ية تـمثل ـتجاوزا يحـققه    إذا كانت اOرـحلة ا ولى تـمثل ـنوعا من الـنقد الذاتي اـلصامت، فان اOرـحلة الثاـن
صوت يا وـب قدا ذاـت سه ـن قد نـف رفاقه لينـت  L قف ـب وفي مواجـهة ا+خـرين، حـيث ـي سه  في مواجـهة نـف ثائر  اـل
مرتفع، عن جميع ا+خطاء اOسلكية، التي وقع فيها خSل اليوم.. ثم يفرض على نفسه امام زمSئه نوعا من
الـعمل كتكـفير عن خطئه، بأن يـنجز عمS مـفيدا للـموقع الذي يـتواجد ـفيه، أو ان يشارك رفاقه بأـعمال ـغير
مطلوبة منه في يومها.. وهو في هذا ينطلق من اقتناع كامل بضرورة النقد الذاتي وبضرورة التغيير، اذ

+ يوجد أي شكل من اشكال العقوبة على أي مناضل.

 :اNرحلة الثالثة
ية كل ارث الترـب جاوز  استطاع ان يـت قد  انه  ذلك  اضل، فمـعنى  وصلها اOـن التي اذا  درجة ا+هم  هي اـل    
هي وهذه اOرحـلة  ها،  ثار علـي التي  اسدة  البيئة الـف من  عه  ها ـم التي حمـل سلبيات ا+جتماعـية،  مة واـل القدـي
ية ـتتم ـبعد اOرـحلتL اـلسابقتL، وـبعد شعور اOـناضل بالتغيير، الذي ية التنـقية الذاـت ية... وعمـل التنـقية الذاـت

88



 ..يصيبه نفسيا وفكريا ومسلكيا من خSل ممارسته لعملية النقد الذاتي وOا كان كل مناضل يحمل بالتأكيد
عددا من ـنقاط اـلضعف واـلسلبيات واـلعادات اـلسيئة.. الخ فانه ـيقف ـبL اخوانه لـيطرح علـيهم عادة سيئة
ية لSخ جاربهم الحياـت صائحهم وـت قديم ـن رفاقه بـت بدأ  ثم ـي ستطع تجـاوزها...  لم ـي ما  قدة  ها أو ـع عاني مـن ـي

الذي يشكو من قضية ما... كا+نانية أو الكذب أو الكسل أو حب الظهور.. الخ.

كل بذلك  هذه اـOـراحل الثSث ـيـبدأ اOـنـاضل بتغـيـير نفـسه، وبناـئـها ـبـناء ـثـوريا ـجـديداً، مـتـجاوزا  عبر     
بــؤرة من ان يـكون  بد+  مة منـفرة للجـماهير،  Sكانت ستـصنع مـنه ع التي  سلبيات اOـسلكية والخلقـية،  اـل

…استقطاب لها

ولكن عملية النقد الذاتي ما كان يمكن ان تنجح، لو لم يرافقها العملية اOتممة لها وهي النقد البناء..
 :النقد البناء يتم برحلت�

 :اNرحلة ا\ولى
   تمارس عملية النقد البناء لكادر اOعسكر فقط، وبصوت مرتفع وامام جميع اOناضلL تجاه أي خطأ أو
واضحا. أو ان كن  لم ـي سلوكه، اذا  يبرر  كادر اOعـسكر ان  كادر اOعـسكر. وعـلى  من  صير ارتكـبه أي  تـق
ينتقد نفسه عن خطئه، اذا كان النقد الذي وجه اليه صحيحا. وبالتالي فانه يوقع على نفسه عمS ليقوم به

ً عن خطئه. تكفيرا

   وفي هذه اOرحلة يكون النقد البناء Oجموع اOناضلL بصوت هامس، بمعنى ان أي مناضل ارتكب خطأ
ما، ولم ينقد نفسه عليه، فان احد اخوانه ينفرد به ليوجه انظاره الى الخطأ الذي ارتكبه على ان يراعي ما

 :يلي
a(.أن + يوجه نقده +خيه في لحظة الفعل أو الخطأ، حيث تكون اعصابه متوترة
b(أن يختار وقتا مناسبا للحديث معه، بحيث يكون عنده استعداد للتقبل والفهم، كأن + يكون مرهقا

 ..أو جائعا الخ.
c(.ف سابق، ربما يجعله يفسر النقد البناء بانه تجريحSاخيه خ Lأن + يكون بينه وب
d(أن يكون بامكانه التأثير عليه، واذا كان + يستطيع ذلك، فانه يطلب من اخ آخر بالتحدث مع ا+خ

اOخطيء ولفت نظره لخطئه.

كان سهم، ـيصبح با+ـم هامس ـبL ا+خوة انـف قد اـل سكر، والـن طاقم اOـع ناء ـل قد الـب ارسة الـن ومن خSل مـم    
ا+نتقال الى اOرحلة الثانية.

 :اNرحلة الثانية
يه ان فع، فان عـل ناء ـبصوت مرـت قد الـب    يـطلب من جـميع اOـناضلL، ان من ـيرغب أو ـيستعد +ستقبال الـن
 .ينضم لكادر اOعسكر في جلسة النقد الذاتي في اليوم التالي ليتلقى النقد البناء من بقية رفاقه وهكذا
مع الجمـيع، بـعد حتى يـصبح با+مـكان، ان يـصبح النـقد البـناء وبـصوت مرتـفع يـمارس  خـطوة خـطوة، 

استيعاب الفكرة أو التجربة جيداً.

   وفي جلسة النقد الذاتي تمارس اساليب اخرى +ستكمال كافة اOظاهر الثورية في اOوقع، فيتبع النقد
الذاتي والنقد البناء.
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 :نقد الظواهر العامة
   Oا كان هناك جملة من النواقص أو السلبيات في مجال العمل بشكل عام، و+ يتحمل فرد معL سبب
هذا التقصير أو الخطأ فيلفت نظر الجميع الى هذا النقص أو ذاك في مجال السلوك العام أو العمل، ثم
تطرح ا+قتراحات لتجاوزه. ثم يأتي بعد ذلك تقدير اOواقف أو لفت نظر اOجموعة الى عمل ثوري جيد قام
به احد ا+خوة أو قامت به مجموعة، حتى يصبح هذا العمل نموذجا يحتذي به الجميع من خSل هذا الجو
قات ثـورية Sعـسكر، تـرسخ عOكادر ا قات اليومـية بـL مجـموع اOنـاضلL، وبينـهم  Sل العSومن خ عام.  اـل
ية بالعـمل وبطبيـعة من خSل القنـاعة الكـل الذاتي  صحيح مفـهوم ا+نـضباط  حقيقـية. وينـمو بـشكل علـمي 

العSقات الثورية، التي تسود الجميع.

في معـسكر   وإن قامت  التي  ورية  هذه اOمـارسات الـث داية معـرفة99  مجـموع  داية.. ـب سوى الـب ست  ، لـي
ية أو أي ـموقع من الـطريق لـتستمر ـبعد ذلك في ـكافة اـOواقع الـثورية.. سواء في التنـظيم أو الـقواعد القتاـل

مواقع العمل.

ها، ثــورة وتنظيماـت واجد في مخـتلف مؤـسسات اـل لة من شعبنا اOـت    وهذا بالنتـيجة سيؤثر ـعلى اعداد هاـئ
تم قول، ان شعبا ـجديدا ـي نا اـل نا يمكـن امل. ومن ـه له في التـع قد الذاتي اسلوب شعبنا ـك قد والـن لـيصبح الـن
تشكيله وتكوينه من الثــورة ومن خSل ممارسة ا+سلوب الثوري السليم في بناء الثوار والجماهير وهو النقد

والنقد الذاتي.

صفحة اسع،  عام الـت اشر، اـل عدد الـع ية اـل تح الداخـل شرة ـف في ـن جاء  قد  من2    وـل تح  وقف ـف وضح ـم ما ـي  ،
ان التنظيم الذي يفشل في منع امراض الواقع الفاسد، الذي" ا+خطاء ومن امراض التنظيم بالتأكيد على 

، كما استطردت النشرة" يسعى لتغييره من التغلغل فيه، يصبح وجوده مرضا من امراض الواقع الفاسد
بل" شعبية،  رنا اـل واماني جماهـي سطينية  نا الفـل امل ثــورـت ها  التي ينعـقد عـلى لواـئ تح الحـركة،  ان ـف لة  قاـئ

ها ها وا+حداث احاطـت من حوـل ظروف  قد تراكـمت اـل نا  شئنا ام أبـي ية الخـالدة، فـهي  نا العرـب ووجدان امـت
لتخلق منها هذه البــؤرة الصافية ا+صيلة لحركة النضال العربي في هذا الوقت الخطير الصعب.

   ولكن هذا + يمنعنا مطلقا من ان نرى بعض ا+خطاء، فيكون لدينا الشجاعة الكاملة في التوقف عندها،
حماية للمسيرة وضمانا لعدم اهتزازها.

نا حرة اـلشريفة، وـيفرض علـي الك ـبعض ا+ـخطاء في ا�ونة ا+ـخيرة ـOسيرتنا اـل قد بدا واضحـاً ان هـن    وـل
مو حتى + تـن هذه ا+ـخطاء،  ية +صSح  حزم لنتـحمل ـمسؤولياتنا التاريـخ كل  الواجب واـOسؤولية ان ـنقف ـب

هذه ا+خطاء وتكبر، ككرات الثلج تتدحرج متضخمة لتكتسح امامها كل شيء.

مرة في الحـركة  قدم  شعار اـل حت  مرة، وـت اسم الديمقراطـية  حت  كب ـت هذه ا+خـطاء ترـت فان     ول¬سف 
كل التـجاوزات ضيقة، تـصبح جميعـها حامـية ـل في مـفاهيم اقليمـية  يتركز  شعار خطـير  اخرى، أو تـحت 

.Lوا+نتهازي LتسلقOوا+نحرافات وا+فراد ا

   إن أكبر غلطة يمكن ان ترتكب داخل أية ثــورة، يفترض فيها انها ثــورة حضارية، هي ان يحمى الكبار
امة، كوادر الـع لى اـل قاب ـع اسبة والـع في الحـساب واOـح قل  قع الـث ثم ـي اياهم،  لى خـط ها، فS يحـاسبون ـع فـي
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ما نة  صرفات الـبعض كاـئ وعة لـت تائج اOتـن قدة والـن عددة واOـع ظروف اOـت ضغط اـل سيرة  Oفي اـ التي تتحـمل 
كانت هذه اسبابها ومسبباتها.

عايير ويا لSسف، ـم شكل  اصبحت ـت كبيرة،  دوافع  نا  في حركـت ستر، تحـركت  انواع الـت لف  حت مخـت    وـت
مغلوطة Oسار خط النضال فيها، ان نصمت عليها أو نقف دونها مكتوفي ا يدي أو الفعل أو القول. ولكن
Sمن هذه ا+خطاء والخطايا تقوم اص ً هل يجوز لنا ان نرتكب الخطأ في معالجة ا+مور، خاصة وان كثيرا
عض ا+سماء كـستار ستخدم ـب عض ا�خر، أو ان ـت مـستغلة حمـاية ا+خوة دون عـلم بعـضهم، أو بعـلم الـب
يذ انحراـفهم أو ارـتكاب اـخطائهم. ووصل ا+مر في ـبعض ا+ـحيان، ها اOخطئون واOنـحرفون لتنـف يـتستر ـب
تاريخهم أو اضلL أو  مس كـرامة اOـن كانت ـت ولو  يذها،  عدم تنـف من يحـمي  جد  خذ ـت التي تـت قرارات  ان اـل

سمعتهم، ناهيك عن التحريض والنيل من سمعة رفاق اOسيرة وسيرهم.

صحيح سؤوليات جـسامـاً لـت كواهلهم ـم لى  قع ـع سيرة ـت Oمن اـ عة  في الطلـي يع ا+خوة  فان جـم لك،     وازاء 
نوا وـيساعدوا لتنـطلق ثوار ان يعـي يع اـلشرفاء وا+حرار واـل وواجب جـم خط اـOسيرة،  قويم  ـمسار الـنضال وـت
في ـمـسارها وحيويـتـها وـلـتذب واحد ـلـكل الـقـضايا، ولـتـكن الـحـركة  في ـطـريق الـنـضال، بمـفـهوم  القاـفـلة 
اشخاصنا وذاتيتنا امام ا+هداف النبيلة، التي تعاهدنا على السير فيها. والتي سقط من اجلها ا+بطال
تباعا شهيدا بطS وراء شهيد، يسقون بدمائهم الزكية الطاهرة الغرسة اOقدسة، لتنمو في ظSلها تباشير
نزد وارنا ومـناضلينا. وـل عزة والـفخار لـث الـحرية والخSصة ـلشعبنا، ولترتفع مع شموخها ـنحو الـعلى آيات اـل
صادقة لة  داية مرـح هذه ـب كن  وشجاعة.. ولـت ولة  ها برـج جاوز ا+ـخطاء كـل فاح، ولنـت رفاق الـك يا  نا  من تSحـم
واصيلة في ثوريتها، وليحاسب كل نفسه ووجدانه. ليصلح كل نفسه وعمله وليقوم لها مسيرته وتصرفاته،
لنجعل جميعا من هذه اOرحلة بداية مشرقة ثابتة الدعائم وا+ركان، ودفعة قوية راسخة الى ا+مام بنفوس
قوية صابرة صامدة مثابرة. فان هذا احوج ما ـنحن بحاجة اليه في مرحلتنا اOقبلة، لنستطيع ان نجابه
اOؤامرات، التي تحاك ضد فلسطيننا، عربيا وعاOيا. ولنتمكن من الصمود امام هذا العدو الخبيث اللئيم.
لور في نـفوسنا ـمبادئ ـفتح ا+صيلة، واهداف ـفتح ا+ـساسية، ولن ـيكون بـمقدورنا ان نـفعل ذلك ما لم تتـب
ها استطعنا ان نقـتحم واضحة، وشعارات ـفتح الخSقة، والتي من خSـل عالم ـفتح اـل لة، وـم واخSق ـفتح النبـي
ضالية سيرتنا الـن ها ـم مرت فـي التي  ها ا وقات الـعصيبة  خترق ـب شاق الطـريق وـن لى ـم لب ـع صعاب، ونتـغ اـل

اOشرقة.

)3(

النقد والنقد الذاتي في الحزب الشيوعي الصيني
 : من النظام الداخلي، حول واجبات عضو الحزب على مايلي8    تنص اOادة الثانية، بند

ممارسة النقد والنقد الذاتي وفضح النواقص وا+خطاء في العمل وبذل الجهد للتغلب عليها وتصحيحها،"
نواقص وا+ـخطاء في الـعمل، والـنضال ضد ادية في اـلحزب حتى اللـجنة اOرـكزية عن اـل اعSم الهيئات القـي

". 1 كل عمل ضار بمصالح الحزب والشعب في داخل الحزب وخارجه على حد سواء

249 - –   جورج طرابيشي في التنظيم الثوري ص1
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 :، حول حقوق العضو4    وتنص اOادة الثالثة، بند
" ".  2ان ينتقد في اجتماعات الحزب كل منظمة وكل مناضل في الحزب

 :، حول مهمات منظمات القاعدة7 ، بند50    وتنص اOادة
ـتطوير الـنقد والـنقد الذاتي وفضح وـتصفية الـعيوب وا+ـخطاء في الـعمل، واOكاـفحة الشديدة +ـعمال خرق"

". 3القوانL وا+نظمة، وعدم ا+نضباط والفساد والتبذير والبيروقراطية

    :وينص تقرير تعديSت نظام الحزب الداخلي الذي اعده تينغ سياو ـ بينغ على ما يلي
اساس اOارـكـسية اللينيـنـية، وـمـساعدة لـلـرفاق ـعـلى ـتـجاوز" وحدة اـلـحزب وتSـحـمه ـعـلى  وحـفـاظا ـعـلى 

قد الذاتي، ـعلى أوسع ـنطاق داخل اـلحزب. قد والـن ية وـتطوير الـن نقاـئصهم وـتصحيح اـخطائهم، ينـبغي تنـم
وقد نظمت اللجنة اOركزية ابان السنوات اOنصرمة حمSت واسعة للنقد والنقد الذاتي وكان لهذه الحمSت
قادة الذين صارمة ـبحق اـل وبات  قد، وطـبقت عـق ما ـحرصت ـعلى مكاـفحة ـمحاو+ت ـخنق الـن تائج باهرة، ـك ـن
خنقوا النقد في القاعدة، لكن ينبغي ان نعترف، بأنه ما يزال في حزبنا ومنظماتنا ودوائرنا الحكومية عدد
كبير من اOسؤولL، الذين + يتخذون موقفـاً يشجع على النقد، من ا+سفل الى ا+على. كما ان هناك من
يلجأ الى اساليب مخزية في خنق النقد كتقريع الذين ينتقدون وا+نتقام منهم. وهذه بادرة خطرة تدل على
هذه صادق ان يكـافح  اضل  كل مـن واجب ـل ومن  نا.  الى حزـب سربت  قد ـت زعة البيروقراطـية  ومة الـن ان جرـث

4الظواهر الى ان نستأصلها من شأفتها..

ته1945    وـينص قرار اللـجنة اOرـكزية، الدورة الراـبعة ، ـبصدد طرد كاو كانغ وجاد شو ـ شي، والذي ثـب
 :البرنامج العام Oشروع النظام الداخلي

إن كل رفيق قد يرتكب اخطاء أو اغSطـاً، ولهذا فانه بحاجة الى مساعدة. وا+تحاد في الحزب يعني على"
L يز ـب صدد ا+خـطاء وا+غSط التمـي غي ـب هذا ينـب بروح رفاقـية. وـل ادلة  طوير اOـساعدة اOتـب وجه التحـديد ـت

". شتى الحا+ت وتبني خط السلوك اOناسب

    :واضاف القرار
رفاق الذين ارتـكبوا اغSطـاً أو اـخطاء ـغير" قاذ ا+ـنسان، ـتجاه اـل باع ـمبدأ، شفاء اOرض +ـن ويستـحسن اـت

فادحة نسبيا في حد ذاتها، وتجاه الرفاق الذين ما يزالون يريدون ـ بالرغم من ارتكابهم اغSطا أو اخطاء
فادحة نسبيا أو حتى فادحة ـ ان يضعوا مصلحة الحزب فوق اOصلحة الشخصية، ويظهرون رغبتهم في
فـاً. وازاء اـنماطهم أو اـخطائهم قوا انـتقادات وتثقـي ـتقويم انـفسهم، ويـتصرفون فعS ـبهذا ا+ـتجاه، ـبعد ان تـل
ضروري، ـلـكن ـفـقط تـبـعا ـOـبدأ خوض ـنـضال  صارمة الـيـهم أو  توجيه انـتـقادات  ينـبـغي ـحـسب اـلـحا+ت 

( . وينـبغي ان يـعطى هؤ+ء اـلرفاق( ا+نطSق من ـفكرة اـلوحدة لSنـتهاء الى اـلوحدة ـبواسطة الـنقد والـنضال
ادحة ير الـف عابرة، وـغ ية اـل ردية والجزـئ ماط الـف غي ـتضخيم ا+خـطاء أو ا+ـن سهم، و+ ينـب قويم انـف رصة لـت الـف
نسبيا. و+ ينبغي تحويلها الى اخطاء واغSط فادحة، +ن مثل هذا اOوقف + يتفق ومبدأ ا+نطSق من فكرة

5الوحدة.. و+ يمكن ان يفضي الى الوحدة وفي هذا ضرر للحزب"

250 –     اOصدر السابق ص2
271  –        اOصدر نفسه ص3
293      اOصدر السابق ـ ص4
 291      اOصدر السابق ـ ص5
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)4(

  النقد والنقد الذاتي في الحزب الشيوعي السوفياتي

 _ _ :، فقرة ن حول واجبات عضو الحزب،2    ينص النظام الداخلي للحزب الشيوعي السوفياتي في اOادة
 :على مايلي

قد الذاتي، وان ـيعري ـبشجاعة الـعيوب، وان ـيحرص ـعلى ـتصفيتها، وان يـناضل ضد" قد والـن أن ـيطور الـن
روح التباهي والعجب بالذات، والخمول والتعصب الضيق ا+فق، وان يرد بقوة على كل محاولة لخنق النقد.
ها هيئات اـلحزب، حتى لم عـن دولة، وان يـع لة +ن تـلحق ضــررا بالحزب واـل وان ـيعارض جـميع ا+ـعمال القاـب

". 1وبما فيها اللجنة اOركزية للحزب الشيوعي السوفياتي

    :وحول حقوق عضو الحزب

 _ _ :، فقرة ج من النظام الداخلي على مايلي3 تنص اOادة
أن ينتقد في اجتماعات الحزب ودوراته ومؤتمراته وفي الجلسات العامة للجان، أي شيوعي، بغض النظر"

يه جرم ـخنق الـنقد أو اضطهاد ا+خرين بسبب الـنقد ـتنزل بحقهم  .عن اOـنصب الذي يشغله ومن يـثبت عـل
2عقوبات صارمة، ويمكن حتى ان يطردوا من صفوف الحزب الشيوعي السوفياتي"

ً قدم    وفي دراسة حول النظام الداخلي للحزب الشيوعي السوفياتي وتعديSته أعد ف. كــورلوف تقريرا
 :، وقد جاء فيه حول موضوع النقد والنقد الذاتي مايلي1961 للمؤتمر الثاني

كوين مSكاته،" وسيلة لتحـسL عمـله وـت حاكم + يمـلك  ني اـل ـ اللينـي حزب اOاركـسي  رفاق، إن اـل ها اـل أـي    
وتجنب العيوب وتصحيح ا+خطاء، افضل من طريقة النقد والنقد الذاتي اOجربة.

له، ـيصبح مدعيا تائج عـم دية ـن قة نـق يّم بطرـي    إن اـOسؤول ـعندما + ـيعود يرى ـعيوبه واـخطاءه، و+ ـيعود يـق
عود يتقـبل مSحـظات هذا اOـسؤول + ـي ظور اOـستقبل. ومـثل  في اOـاضي ويغـيب عـنه مـن متعجـرفـاً ويحـيا 

الرفاق ويحاول ان يخنق النقد.
Lفي النقد ما لحظوتهم، وهكذا أمر الرفيق غاسباريان، ا+م LتعجرفOويحدث ان يرى بعض القادة ا   
ا ول السابق للجنة قطاع آرتاشا للحزب الشيوعي في ارمينيا، أمر بمصادرة واتSف طبعة من الجريدة
اOحلية، + لشيء، ا+ +ن افتتاحيتها كانت تدعو على نحو بالغ العمومية الى نقد العيوب في نشاط اللجنة

اOحلية. انها لفاجعة ان يكون لدينا مسؤولون كهذا.
قد، ومن بالغ ا+هـمية ان تـخلق في كل ـمكان قوة ـعلى كل مـحاولة لـخنق الـن    إن ـعلى اـلشيوعي ان يرد ـب
شروط ممارسة عضو الحزب بحرية لحقه في انتقاد أي شيوعي، مهما يكن اOنصب الذي يشغله، ومشروع
الـنظام الداخلي + ـيطالب ـبهذا اـلحق فـحسب، بل ـيضمنه أـيضا، اذ ـينص ـعلى انزال العـقوبات، ـبما فـيها

". الفصل، بحق من يرتكب جرم خنق النقد

154         اOصدر السابق ـ ص1
155        اOصدر السابق ـ ص2
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" حول القواعد اللينينية لحياة الحزب الداخلية مايلي"     :وحول النقد والنقد الذاتي، جاء في كتاب 
وحسب ما يقول لينL، ان دفع تطور ا+نتقاد وا+نتقاد الذاتي، هو احد الشروط الضرورية لتدعيم الحزب"

". وتحسL نشاطه. ان حزب الشيوعيL يمارس نقد نفسه، ويزداد قوة با+نتقاد

غي ان يحـتل ثوريL، وينـب واجب عـلى اـل هو  ية  بروح مبدـئ صريح اOـقدم  قاد اـل يرى ان ا+نـت  L وكان ليـن    
ا+نتقاد مكانه في ترسانة الوسائل، التي تستخدمها كل منظمة في الحزب. ويقول لينL أيضا ان الحزب

ملزم بأن يبحث بعL انتقادية نتائج نشاطه، وان + يخفي عن مجموع الحزب وعن الشعب نواقص عمله.

   و+ يستطيع الحزب ان يلعب دور قائد الطبقة العاملة وكل الشغيلة، اذا توقف عن مSحظة اخطائه، واذا
لم يكشف دون مواربة عن نواقصه الخاصة، واذا خشي من ا+عتراف بصراحة وشرف بأخطائه، واذا لم

يتمكن من تصحيحها في الوقت اOناسب.

إن ـمسلك اـلحزب السـياسي، ـتجاه اـخطائه، هو احد اـOقاييس ا+كثر اهـمية وا+كثر"  :   وـكتب ليـنL ـيقول 
هذا وسائل +صSح  باع اـل صراحة باـت حزب  عترف اـل لة. ان ـي ته والجـماهير العاـم جاه طبـق ضمانا للحـكم ـت
قة يم الطـب ية وتعـل باته وترـب يام بواـج له الـق يدعي بالـنسبة  ما  وهذا  جدي،  سمات اـلحزب اـل هي  هذه  الـخطأ. 

". ومن ثم الجماهير

ذلك يظـهر   إن ا بل ان  ضعف،  عن  تدلل  ها الخـاصة، +  صريح +خطاـئ ادها اـل +حزاب اOاركـسية، بانتـق
القوة الكبيرة التي تتمتع بها، ويسمح بتعزيزها. وكان لينL يؤكد على اننا سوف نتعلم كيف ننتصر فقط

حينما نواجه الحقيقة وجها لوجه مهما كانت فاجعة.

   ويتمسك الحزب الشيوعي في ا+تحاد السوفياتي بارشادات وتعاليم لينL بثبات. فهو يحلل باستمرار
ـراراته في ـق يدعو  وهو  ـنواقص، وـيـصححها.  ـبة واـل ـلط وا+ـخـطاء اOرتـك ـشجاعة الـغ ـشاطه، ويـكـشف ـب ـن
الشيوعيL وكل اSOكات الى تطوير ا+نتقاد وا+نتقاد الذاتي، كشرط من اهم الشروط لتدعيم ورفع القدرة
ستنهاض نـشاطهم الـثوري الخSق بـصــورة مع الجـماهير، و+ صSتهم   Lصفوفهم، ولتـمت في  الكفاحـية 

دائمة.

الذاتي، وان يـكشف قاد  طور ا+نـت بأن ـي واجب،  حزب  لى ـعضو اـل كذلك ـع يترتب  الداخلي  ظام  ووفق الـن    
ية الروح اOحـل وضد  ركود  فاء واـل باهي وا+كـت ضد روح الـت اضل  ها، وان يـن ـبشجاعة ا+ـخطاء ويتـمسك بازالـت

الضيقة ان يقاوم بعنف كل محاولة لخنق ا+نتقاد.

" بان يكـشف الـنواقص،" هذا + يعنيـني فـهو مـلزم   :   و+ يمـكن للـشيوعي ان يعـيش وفـقا للمـبدأ الـقائل 
وينتقد اOسؤولL عنها، وان يدافع بشجاعة وصراحة عن الحقيقة، فS يمكن لضمير عضو الحزب ولوعيه ان
يقبS كل ما هو مخالف لSخSق الشيوعية وللقوانL السوفياتية، وهو يتصدى بشجاعة لكل ما فات أوانه،

ولكل ما يشوه سياسة الحزب، وضد أي تصرف يحمل الضرر للحزب وللدولة.

الذي قاد،  يدعم ا+ ا+نـت فالحزب +  ية  بالروح الحزـب سامه  هي اـت شفي،  قاد البـل في ا+نـت سمة  أهم   .   إن 
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به ليـنL الى انه + ينـبغي:  .يـحسن الـعمل وـيساهم في الـتقدم، والذي + ـيضعف اـلحزب بل ـيعززه لذلك يـن
ـشتركة و+ Oـضيتنا اـ ـضرر لـق ـشكل يـجـلب اـل ـحزب ـب داخل اـل ـية  ـاستخدام الديمقراـط كان ـب ـسماح  ي  اـل

" . وهو يشجب" نحن لسنا ناديا للنقاش  Lناقشة الحرة لقضايا سياسة الحزب. يقول لينOل حق اSباستغ: 
واحدة مرة  ـ  قول ـنحن ـنرفض  بارات +ذعة. وـي ير ـمسؤولة ـع صــورة ـغ رمون ـب الذين ـي  ،Lالديماغوجي حزم  ـب

" . وقد اثار لينL ا+نتباه اكثر من مرة الى" الديمقراطية والى ا+بد ـ ان نزاحم هؤ+ء ا+شخاص على حلبه 
قا جرى طـب غي ان ـي وانه ينـب ية،  الروح الحزـب حدود  عن  خرج  كن ان ـي حزب + يـم في اـل قاد  كون ا+نـت واقع، 
لقواعد حياة الحزب، وانه يجب دعم ا+نتقاد وتوجيهه بدون مخالفة للمبادىء الحزبية، و+ يمكن للحزب ان
يقبل تحت شعار حرية النقد ان يتم التعبير عن افكار تستهدف التقليل من هيبة قيادة الحزب واضعافها

" ان حرية ا+نتقاد شيء رائع، بيد انه بعد موافقتنا على ذلك:  Lوتقويض مبادىء الروح الحزبية، يقول لين
*. فليس من الخطيئة بشيء ان نحن اعرنا اهتماما Oحتوى ا+نتقاد

)5(

النقد والنقد الذاتي في الحزب الشيوعي للهند الصينية

حزب العمال الفيتنامي حاليـاً    

   في دراسة تحليلة للمشاكل الكبرى والواجبات الرئيسية ومبادىء واساليب الثــورة الفيتنامية، اكد الرفيق
في ـبـناء اـلـحزب وـفـعاليته الذاتي  لي ذوان، اـلـسكرتير ا ول للـجـنة اOرـكـزية، ـعـلى اهـمـية الـنـقد والـنـقد 

 :وتماسكه، وقد جاء في الدراسة
قانون يحـكم نـموه" وهو  في الـحزب،  اسلوب رئيـسي لتقـوية الـوحدة والتمـاسك  هو  الذاتي  النـقد والنـقد 

 .وتقدمه. ان تطور اOجتمع ـ بما في ذلك اOجتمع ا+شتراكي ـ هو عملية معقدة مليئة بالتناقضات فهناك
يواجه حزب  فان اـل وقف،  Oطور اـ ومع ـت تأخر.  قدم واـل L الـت قديم والجـديد، ـب L اـل شب ـب وقف يـن صراع + يـت
بـمهام ـجديدة، تتـطلب اساليب ـجديدة في معاـلجة اـOشاكل، ومداخل ـجديدة للـعمل التنظـيمي، والسـياسي،
وا يديولوجي ـبهدف اـنجاز هذه اـOهام. ومن الناـحية ا يديولوـجية والسـياسية، فان اـلحزب كل ـموحد، وـلكن
كوادره واعضاءه ليس لديهم فهم موحد لSشياء، فبعض الرفاق يتحلون بالسرعة في ادراك تطور ا+حداث
ـموا، أو ـكي يفـه اطول ـل وقت  الى  ـناك آرون يـحـتاجون  ـمل، وـه في الـع ـعونه  اسلوب يتـب ـرير أي  وفي تـق
يفهمواولكن بشكل غير كامل، وهناك آخرون + يزالون بلداء حقا، وتعجز اذهانهم عن فهم اOوقف الجديد
ذلك، وبـسبب عـوامل جانب  والى  الدرب اOـطروق  عن   .وعن معالـجة اOـهام الجـديدة. ويرفـضون التخـلي 
من اعضاء الحزب + يزالون تحت تأثير أيديولوجيات غير بروليتارية ومن هنا،  .مختلفة معقدة، فان كثيراً 
L قديم والجـديد، وـب L اـل حزب نفـسه، ـب داخل اـل واصل  صراع مـت كون هـناك  جدا ان ـي من الطبيعـية  فانه 
رفة لدى كوادر واـعضاء اـلحزب، رفع ـمستوى اOـع قترن بـجهود ـل Oقد، اـ قد الذاتي، والـن قدم والتـخلف. والـن الـت
وحدة الـحزب، ولتثقـيف الـكوادر واOنـاضلL، وتنمـية هو اOنـهج ا+سـاسي لـحل تـلك التناقـضات. ولتقـوية 
لى الذي يتـح حزب  ذلك اـل قط  انه ـف  Lقال ليـن وقد  لديهم.  قاط اـلضعف  لى ـن عويض ـع بة، والـت ـخصالهم الطـي
شف عرف كـيف يكـت والذي ـي نا بأخـطائه ونواقـصه،  عتراف عـل Sوالذاتي، ول قد  شجاعة كافـية Oمـارسة الـن ـب
سمى حـزبا ستحق ان ـي الذي ـي هو  قط،  حزب ـف هذا اـل ثل  تداركها، ـم مل بحـسم ـل هذه ا+خـطاء ويـع اسباب 
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ـثوريا، وـمثل هذا اـلحزب ـفقط، هو الذي ـيظل ـعلى عSقة وثـيقة بالـجماهير، ومن ـهنا فانه ـيكون في ـموقف
في ممـارسة النـقد وقد اعـتاد الرئـيس هـوشي مـنه ان يحثـنا عـلى ا+نـخراط  ثــورة.  يكـسب فـيه النـصر لـل
ـكوادره قوة مـتـزايدة لـلـحزب وـتـقدما مـتـواصS ـل حتى نـحـقق  ادنى،  من  ـقد، وـخـاصة الـنـقد  الذاتي والـن

*".  واعضائه
   ونصت دراسة حول البناء ا+يديولوجي للقوات اOسلحة اعطى النقد والنقد الذاتي اهمية كمبدأ اساسي

 :لتأكيد هذه ا+يديولوجية وحمايتها.. تقول الدراسة
يجب أن نرى ونبني نقاط القوة ونقاتل ضد نقاط الضعف في نفس الوقت، كما يجب ان نركز على رعاية"

ما ـيجب ان ـيكون مـحتوى اعات، ـك ناء اOـنطق والقـن قا ـبL ـب قوة. وـيجب ان نـنسق تـنسيقا وثـي قاط اـل ية ـن وتنـم
مع واشكاله واـجـراءاته ـيـجب ان ـتـكون غـنـية وـمـرنة ومتطاـبـقة  جداً،  الـبـناء ا يديولوجي والتثـقـيف ـثـوريا 

خصائص التقاليد الوطنية.

نا هي، انه ـيجب علـينا نا اـOسلحة، فان وـجهة ـنظر حزـب    وانطSقا من تقـييم اـOوقف ا+يديولوجي في قواـت
يه هم ـف قوم ـل كل وقت ـن وفي  نا.  ثوري في مقاتلـي رامة ا+ـنسان اـل في الـعمل ا يديولوجي ان ـنحاول زيادة ـك
من بالتثقيف ا يديولوجي، يـجب ان نجـعل كـوادرنا ومقاتليـنا يـشعرون انـهم ينـضجون، وعليـنا ان نـزيد 

عزائمهم وعزتهم واعتزازهم، وبذلك يستطيع كل شخص ان يتغلب على ا+خطاء.

   وإن حزبنا يطلب من كل كادر ومقاتل، انه يجب عليه ان ينتقد اخطاءه ونقاط ضعفه في كل مرة يتعلم
قد من خSل الـن خاطئة  وأيديولوجيتهم اـل ضعفهم  قاط  قاد اخـطائهم وـن وموا بانـت ها ا+مور الجـيدة، وان يـق فـي
الذاتي. ولكن حزبنا ضد التركيز على ا+خطاء، وضد الجدل النظري واOناقشات الحدية، وضد التجريح،
وضد استعمال الوسائل ا+جبارية، كاOنظمات وا+غلبية الجماعية أو القوانL، لينتقد الشخص نفسه. وان
وجهة نظر حزبنا هي ان التثقيف والنضال ا يديولوجي، يجب ان يكون عميقـاً، ولكن ان يتم باللL، وحينما
عتراف باخـطائه فيـجب ان نـثابر عـلى اقـناعه في ا+ كوادر أو اOـقاتلL ويـكون بطيئا  حد اـل تظـهر حـالة +

( قدم( بادىء، وان + ـت Oمع التـمسك باـ ويات التثـقيف ان تتـمشى  من محـت نا يتـطلب  بخطئه وان حزـب بالـخطأ 
من الناحـية ا+خرى، كن  يات. وـل قة با+خSـق اسية أو ا+خـطاء اOتعـل لق با+خـطاء السـي ما يتـع ناز+ت فـي أي ـت
قدين. أي اسبة لSشخاص اOنـت من التثقـيف، بحـيث تـكون مـن اشكال  عدة  ستعمل  نا يطـلب ان ـن فان حزـب

اشكال التثقيف تتفق مع تقاليد شعبنا ونفسيته.

 :   أريد أن أذكر بعض ا+مثلة لتوضيح هذه النقطة
يف ظم التثـق نا نـن يا بالديمقراطـية، فاـن التي تمـلك احسـاسا عاـل سلحة،  Oنا اـ شعبنا وقواـت ظرا لخـصائص  ـن

 :ا يديولوجي بهذه الطريقة، نقسمه الى أربع خطوات
a(.ان يدرسوها LستمعOحاضرة، ويطلب من اOحاضر بالقاء اOيقوم ا
b(.نقسمهم الى عدة مجموعات لدراستها
c(ناقشات يعلم احدنا ا�خر، ونظهر لبعضنا النقاط الرئيسية فيOل اSننظم حلقات للمناقشات، وخ

التقرير عن البناء ا يديولوجي.
d(ى كل كادر ومقاتل ان يقوم بالنقد الذاتي، أي ان يظهر اخطاءه ومفهوماته الخاطئة ونقاط قوتهعل

كذلك، ثم نرسم خطة للتغلب على نقاط الضعف وا+خطاء. وقواتنا اOسلحة ترحب بهذه الطريقة من
التثقيف ا يديولوجي، +نها متطابقة مع خصائص وتقاليد شعبنا، مثS في العمل الدعاوي أو في
فان حزـبـنا يـطـلب ان يديولوجي،  بالتثقيف ا  اسلحة ـجـيدة للـقـيام  التي تـعـتبر  الـفـنون وا�داب، 
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صنا مع خصاـئ قة  ية اOتـف غة الثقاـف ستعمل الـل جب ان ـن فن وا+دب، وـي من اـل هذه ا+شكال  ستعمل  ـن
الوطنية، وليس الثقافات ا+جنبية و+ محتوياتها و+ اشكالها.

ها، ية عـظمى، وـنحن ـنحاول ا+ستفادة مـن ها اهـم ية ـل نون وا�داب ا+جنـب نا ـيعرف ان الـف عا فان حزـب    وطـب
بالبSد وما يخـتص  دنا  Sمايختص بب حد فـاصل لنـعرف  لدينا  ذلك، يـجب ان يـكون  ولـكن بينـما نـحاول 

*". ا+جنبية
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الفصل التاسع

النقد والنقد الذاتي

لدى الفئات غـير اOلتـزمة بـخط عن مفـهومه  في الحـركات الثـورية  الذاتي     يختـلف مفـهوم النـقد والنـقد 
قات في اOنطـل ناقض  عن الـت ما  يل، واـن اهج التحـل في مـن غاير  عن الـت قط  يس ـف ناجم، ـل ثــورة. وا+ختSف  اـل
في اOجتمـعات قد  في اOـجالL. ان مفـهوم حـرية الـن الذاتي  قد  قد والـن ضوابط للـن هداف وا+شكال واـل وا+
جو واضفاء   Lستغل Oمة اـ الى امـتصاص نـق هدف  سلطة فئات مـستغلة، ـي في اـل رأسمالية، حـيث تتحـكم  اـل
الديمقراطية على اOجتمع. وخطــورة التمازج بL النقد الليبرالي والنقد الثوري في الحركات الثورية تكمن
في ا+نحراف الى النزعات التبريرية، التي يتحول فيها النقد الى هجوم على ا�خرين والنقد الذاتي الى
دفاع عن ا+خطاء الذاتية ودفع اOسؤولية عن الذات الى الغير، أو الى ا+قدار والظروف. ويهمنا ان نركز

على اOفهوم الثوري للنقد والنقد الذاتي وعلى اهدافه واشكاله وضوابطه في الحركات الثورية.

كان هداف، وان  في اOنطـلـقات وا+ وحدة متكاـمـلة  الذاتي تجعـلـها     إن تـكـامل ـمـوضوعة الـنـقد والـنـقد 
تفسيرها يلزمنا بالفصل ما بL نقد ا�خرين وبL النقد الذاتي.

 :مفهوم النقد الثوري

   هو التدخل في لحظة ما، وبشكل مناسب بL ا+فعال أو ا+قوال ونتائجهما، أو بعد وقوع النتائج، وذلك
مع قوال، وتوافقـها  ودحض النـتائج الـسلبية، وتحـديد حـركة ا+فـعال أو ا+ بغـية تأكـيد النـتائج ا يجابـية، 
اOنطلقات، وكشف التناقضات، التي كانت فيها، والتي + تزال، والتي نشأت فيها من جديد. وتتميز عملية
ية ـنقد ا�خرين بامكاـنية اـلتدخل، ـليس ـفقط ـبL ا+ـفعال أو ا+قوال ونتائجـهما، واـنما الـنقد الذاتي عن عمـل
ما تدخل  يأتي اـل قد  اقوال،  عال أو  الى اـف حول  من الـت كار  نع ا+ـف يذها. وـم كار وتنـف تدخل أـيضا ـبL ا+ـف اـل

بينها وبL نتائجها متأخراً.

يات يم ا+يجاـب ما ـيستلزم تقـي يم اـلسلبيات، واـن ثوري، انه + ـيستهدف ـفقط تقـي    وواضح من مـفهوم الـنقد اـل
أيضـاً، الى جانب ضرورة تقديمه اOقترحات البناءة لدحض السلبيات وتاكيد ا+يجابيات وتصعيدها.

 :اهداف النقد والنقد الذاتي

ية ندما ـتمارس عمـل ورية اـلضمان الحقـيقي للـحرية، وذلك ـع قد الذاتي في الـحركات الـث قد والـن    ـيشكل الـن
من ها  قويم ا+خـطاء ومنـع الذاتي لـيست ـت قد  قد والـن مة الـن ورية. ان مـه ضوابط الـث شروط واـل ضمن اـل قد  الـن
ها قدراتها وفعاليـت يد الحـركة الثـورية، يقويـها ويـرفع  في  سSح  هي امـضى  ا+ستـشراء فحـسب، وانـما 
ظار سليم، فـتصنع ها ترى ا+مور بمـن ية، وـيطور خـطها السـياسي ليجعـل ية، ويـعمق جذورها التنظيـم القتاـل
ريا ورية جماهـي هي الخـطوط ا+سـاسية للحـركة الـث قد  قات الـن كانت منطـل ا  Oوراءها. و هث  ا+حداث و+ تـل
وسياسيا وتنظيميا وعسكريا فان اهداف النقد هي التأكيد على صحة وسSمة هذه الخطوط وحمايتها من
كل محـاولة من  ها، وا+ستفادة  حراف عـن شويهها أو ا+ـن ستهدف ـت ير مـقصودة ـت كل محـاولة مـقصودة أو ـغ
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 (تستهدف اغناءها وتطويرها. انه ليس من اOبالغة تعريف النقد والنقد الذاتي بانهما حياة الحزب... الخبز
 )*.الذي + يستطيع بدونه ان يحيا وليست حياة الحركة الثورية هي الهدف في حد ذاتها، وانما هي وسيلة
لتحقيق ا+هداف التي تنطلق من اجلها. ومن هنا فان مهمة النقد، + تقف عند مجرد اOحافظة على حياة
الحركة الثورية، وانما تقفز الى حد دفعها لتحقيق اهدافها. ذلك +ن النقد والنقد الذاتي يحققان الضمان
الحقيقي للحركة داخل الحركة الثورية. ورغم التكامل والتداخل في اهداف النقد والنقد الذاتي، فان لكل

منهما اهدافه الخاصة التي تتحقق بممارسته.

 :اهداف النقد

قات ا+سـاسية للحـركة.1 بادئ واOنطـل Oمع اـ عارض  التي تـت قول،  عل أو اـل ارسات، بالـف كل اOـم ـفضح 
اسيا ريا وسـي عام للحـركة جماهـي خط اـل ها ووقـاية وحمـاية اـل حراف عـن حاول ا+ـن التي ـت ورية، أو  الـث

وتنظيميا وعسكريـاً.
التخلص من كل ما هو رث وبال من ا+فكار التي اثبتت اOمارسة العملية فشلها، والتي تجاوزتها.2

الحركة الثورية في مسيرتها الديناميكية نحو خلق اOعطيات الجديدة.
ية واـلسلبية، حتى تـعطي.3 ها ا+يجاـب ية بالتقييم اـOستمر للمـمارسات ومردوداـت فاهيم الحرـك Oـتطوير اـ

دفع في تـطوير النظـرية، وبالـتالي  ما بـL النظـرية الثـورية واOمـارسة مـردودها  قة الجدلـية  Sالع
اOمارسة الجديدة نحو الكمال.

من خSل.4 قة ـبـL الـحـركة الـثـورية والـجـماهير،  Sوصحة الع سSمة  الدائم واـOـستمر ـعـلى  التأـكـيد 
ضمان اOمارسات الثورية الصحيحة لحلقات الوصل الفاعلة بL الحركة الثورية والجماهير.

عن طـريق تـرسيخ القنـاعات.5 الوعي السيـاسي والتنظيـمي Oجـموع الحـركة الثـورية،  رفع مـستوى 
الصحيحة بالنقاش. وتحليل حركة اOمارسة قو+ أو فعS وتحديد التناقضات فيها.

كشف نواحي الضعف في ا+فراد أو اOنظمات الحركية والعمل على التخلص منها..6
محاربة كل الظواهر اOرضية اOتفشية في اOجتمع، ومنعها من التسرب الى داخل ا+طر التنظيمية.7

لتنافيها مع اOفاهيم الثورية.
تقويم وتأكيد عSقات اOساواة بL اعضاء الحركة الثورية على كافة اOستويات التنظيمية..8
والدس.9 لى روح ا+ستغابة  كل اـعضاء الحـركة والـقضاء ـع لدى  في اOواجـهة  شجاعة  يق روح اـل تعـم

والنميمة.
محاربة روح الذاتية واOركزية اOطلقة ومحاو+ت خنق النقد..10
من.11  Lوبانهم لـيسوا مـعصوم قد،  فوق الـن هم لـيسوا  لى اـن افة ا+طر، ـع في ـك يع ا+ـعضاء  ويد جـم تـع

الخطأ، وتهيأتهم لتقبل آراء ا�خرين واحترامها.

 :اهداف النقد الذاتي

نا وـبصراحة ودون.1 ارسة عـل ية في اOـم وذلك بـكشف الـعيوب وا+ـخطاء الذاـت قة في الـنفس،  ية الـث تنـم
مواربة، وا+لتزام بالعمل على تصحيحها.

التعود على محاسبة النفس، قبل محاسبة الغير..2
غرور الذاتي، با+ـنخداع با+نـتصارات ورؤية الوجه ا+ـيجابي الذاتي واـلفردي.3 أية من اـفخاخ اـل الوـق

فيها.
هم يعـرفون حقيـقة اOـشاعر الذاتـية تـجاههم وتـجاه.4 وذلك بمنحـهم الثـقة وجعـل كـسب ثـقة ا�خـرين، 
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انني + استطيع ان اكسب ثقة ا�خرين، اذا( الروابط النضالية، التي تجمع الفرد بهم واOنطلقة من
(. لم امنحهم ثقتي، و+ استطيع ان اكسب قلوبهم، اذا لم اعطهم قلبي وحبي

ادانة ا+فكار الذاتية، التي يكتشف العضو انها خاطئة قبل ان ينفذها، وذلك ضمانا لعدم العودة.5
للتفكير فيها.

عن ـطـريق الـنـقد اـلـصامت وتـحـديد ا+يجاـبـيات.6 الـتـعود ـعـلى التقـيـيم اـلـيومي للمـمـارسات الذاـتـية، 
والسلبيات فيها، وتصحيح خطة العمل Oمارسات اOستقبل.

والتي ـيشعر الـعضو ـبضرورة التـخلص.7 سيئة،  سلبية واـل ية اـل عادات واـلصفات الذاـت من اـل التـخلص 
منها، وذلك عن طريق التنقية الذاتية، التي هي اعلى مراتب النقد الذاتي اOخلص.

 :اشكال واطراف النقد والنقد الذاتي

ية، في العمـل قد وا+طراف ا+سـاسية  اسب للـن شكل اOـن وضوح اـل حدد ـب الذاتي ـي قد  قد والـن هوم الـن    إن مـف
سيقوم حيث ان التدخل في لحظة ما، وبشكل مناسب بL ا+فعال وا+قوال... الخ. يعني ان هنالك طرفـاً 
بعملية التدخل، وان هنالك طرفـاً قام بتصرف ما قو+ أو فعS. وهذان هما الطرفان ا+ساسيان في عملية
النقد. اما عملية النقد الذاتي، فان الذي يقوم بعملية التدخل، هو نفسه الذي قام بالتصرف أو ينوي القيام

به. وبهذا يكون هو الطرف ا+ساسي في العملية.

كن مفهوم النقد والنقد الذاتي يؤكد، ان هذا التدخل يتم بغية تأكيد النتائج ا+يجابية ودحض النتائج   ول
ها، كانت فـي التي  قات وكـشف التناقـضات،  مع اOنطـل قوال وتوافقـها  سلبية وتجـديد حـركة ا+فـعال أو ا+ اـل
الى تم، مـستندة  بد ان ـت يم +  ية تقـي وهذا يعـني، ان عمـل من جـديد...  ها  شأت فـي والتي ـن تزال،  والتي + 
طرف الى  ارسة، تـحتاج  أوضح للمـم عل، وـبصــورة  قول أو الـف يم لـل ية التقـي قد. وعمـل قات ا+سـاسية للـن اOنطـل
.Lا+ساسي Lل النقد والرد للطرفSيقوم بتأكيد صحة النقد أو خطئه، أو تحديد نسبة الصحة فيها من خ

   والطرف الثالث في عملية النقد، هو ا+طار الذي يضم اOتدخل بالنقد واOمارس بالفعل أو القول، وحيث
شرح فان  يه،  قد ـف تم الـن الذي ـي اسب،  شكل اOـن يا اـل حددها عمـل الذاتي ـي قد  قد أو الـن ية الـن اطراف عمـل ان 
الذاتي بـصــورة شكال، يـساعد عـلى تفـهم ميكانيكـية عملـية النـقد والنـقد  طراف وا+ اOـوضوعL مـعا، ا+
أوضح. وا+شكال اOختلفة للنقد والنقد الذاتي + تحددها طبيعة العSقات بL اطراف النقد، وانما اOحتوى
الذي تستهدف عملية النقد أو النقد الذاتي التعرض له. ان التعرض للمسلكيات الفردية ونقدها، يتم بشكل
يخـتلف عن الـتعرض ـOسلكيات تـتعارض مع الـخطوط السـياسية أو التنظيـمية. وفـيما ـيلي عرض لSشكال،

التي يتم فيها النقد والنقد الذاتي وا+طراف من كل شكل منها، وطبيعة محتوى النقد فيها.

 :اشكال النقد واطرافه

النقد الهامس. 1

Lوفي هذا الشكل من النقد، يقوم الناقد بالتعرض للمسلكية الخاطئة بصــورة سرية محصــورة بينه وب   
التي هذا الـشكل، يـجب ان يتـناول اOـسلكيات الفـردية الـخاطئة أو اOـواقف  في  اOنـقود. ومحـتوى النـقد 
هذا الشكل من النقد يمكن ان يكونا من ضمن تتعارض بصــورة ليست جدية مع منطلقات النقد. وطرفـاً 
اطار من مرتـبتL تنظيمـيتL مختلـفتL، يجمعهـما  طار واOرتـبة التنظيمـية. كـما يمـكن ان يكـونا  نـفس ا+
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اطار الـحـركة، ـعـندما ـتـكون اOـمـارسة خارج  من  الـحـركة اـلـواحدة، ـكـما يـمـكن ان ـيـكون اـلـطرف الـنـاقد 
تتعارض مع اOفهوم العضوي لخط الجماهير، وفي هذه الحالة تنعكس اOمارسة على الحركة كلها، وليس

على الفرد الذي يمارس ضد خط الجماهير.

نه، اذا ردية.. ولـك سلكيات الـف Oصحيح اخـطاء اـ الى ـت هدف  ما ـي اكثر  هدف  هامس ـي شكل اـل قد باـل    إن الـن
قد عه ـن ية والـعسكرية، فانه يتـطلب ان يتـب اسية والتنظيـم رية والسـي ـتعرض لSنـحرافات عن الـخطوط الجماهـي
وبأن اOنـقود مـصمم عـلى من عملـية النـقد،  ستفادة  حتى تتـأكد حقيـقة ا+ طار،  ضمن ا+ ذاتي مرتـفع 

التخلص من الفكر الخاطىء، الذي مارس على اساسه.

 النقد اNرتفع. 2

ية أو لـجنة أو مؤتمر ـحركي أو ية تنظيـم قد ضمن ا+طار التنظـيمي، سواء اكان هذا ا+طار خـل    وهو الـن
وجود جانب  الى  شكل،  هذا اـل له  عرض  الذي يـت ية اOحـتوى  في اهـم من  فع تـك قد اOرـت ية الـن حـزبي.. واهـم
يم. وفي ية في التقـي ؤكد ا وجه ا+يجاـب قد أو خطئه.. وـي ثالث، الذي ـيشكل الـحكم ـعلى صحة الـن اـلطرف اـل
كونه ند  قد ـع وقف الـن ية، و+ يـت اسية والتنظيـم رية والسـي ضايا ا+سـاسية الفـك جة الـق تم معاـل فع، ـت قد اOرـت الـن
مع اOـفاهيم واOنطلـقات حتى تتـطابق  قراره بتـقويم اOمـارسة وتـصحيحها،  مـجرد نـصيحة، وانـما يـأخذ 

ا+ساسية للنقد.

 :واطراف النقد اOرتفع هي
a(.الناقد
b(.نقودOا
c(..ؤتمرOا+طار، الخلية، اللجنة الحركية، الحزبية، ا

 النقد الصاخب. 3

والتي ـيـتوجب ضد اـلـظواهر اـلـخاطئة والخـطـيرة أو اـOـسلكيات ا+نحراـفـية،  وجه  Oـركز واOوهو الـنـقد اـ    
استنفار الحركة الثورية كلها ضد التأثيرات السلبية لهذه الظواهر واOسلكيات.

بدأ الـنقد في اخذ اـلشكل اـلصاخب، ـعندما يـفشل الـنقد اـلصامت أو اOرـتفع في ردع ذوي اOـمارسة    وـي
الخاطئة وحملهم على ا+عتراف بالخطأ والتعهد لتصحيحه. وشكل النقد الصاخب يعبر عن ذاته، ليس فقط
ضمن ا+طر التنظيمية ذات اOستوى الواحد.. وانما يشمل الحركة والجماهير لتوضيح صــورة الواقع لها.
جوز ية. و+ ـي وصحافتها العلـن ية  عاميم الحـركة الداخـل ندوات.. وـت فة كاـل أشكال مختـل صاخب ـب قد اـل تم الـن وـي
ها أخذ قراراـت ورية، التي ـتشن هـجوما ـمركزا وصاخبا ـعلى مـمارسات وظواهر خـطيرة، ان + ـت للـحركة الـث
اصحابها ظاهرة تمـسك الحـركة ـب وجه لـل Oصاخب ا قد اـل بع الـن جوز ان يـت شأن اOنحرفـL. و+ ـي الحـاسمة ـب
ما حى.. واـن وبوس الـل وسطية  ها باـل فاهم علـي تم الـت اسة والفـكر + ـي خر. حـيث ان قـضايا السـي سبب أو � ـل

بالحسم الصادق وتحديد الخطأ والصواب بصــورة حازمة.

 :اشكال النقد الذاتي واطرافه 
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النقد الذاتي الصامت. 1

ية ـعلى اOـمارسات والـحكم علـيها با+ـيجاب أو اـلسلب بدافع اـلضمير اـلثوري.    وهو شكل للمـحاسبة الذاـت
يومي شريط العـمل اـل ستعرض اOـمارس  نوم، حـيث ـي الى اـل عادة قـبل الخـلود  صامت  قد اـل ية الـن تم عمـل وـت
عادة التي تـصبح  من التـساؤ+ت،  ويعـمل عـلى تقيـيم حـصيلته النـضالية اليومـية با+جـابة عـلى مجمـوعة 

صحية، اذا مارسها ا+عضاء باستمرار.

ماذا كان يجب عليّ ان أعمل؟
ماذا عملت..؟.. وكيف كانت النتائج؟

 .. ..ماذا لم اعمل..؟ وOاذا قصرت؟ وكيف سأتSفى التقصير؟
ما هي اOسلكيات الخاطئة التي قمت بها؟.. كيف أصححها؟

ما هي اOسلكيات الخاطئة التي قام بها ا�خرون؟..
يوم كل  اية  في نـه ية  ها الذاـت ية ومتابعـت مل اليوـم وضع خـطة الـع غدا.. ؟ ..وـب سأفعل  م؟ماذا  قدتـه  ..وهل انـت
ها طابق فـي التي تـت ية،  ورية الحقيـق الروح الـث في نـفسيته  تدعم  شروطا  ذاته  فرض ـعلى  قد  اضل  كون اOـن ـي

اOمارسة مع الفكر نصـاً وروحـاً.

وهذا الشكل من النقد الذاتي طرفه الوحيد هو العضو بكافة تكويناته النفسية والفكرية.   

 النقد الذاتي الهامس. 2

   وهو شكل مشابه للنقد الصامت من حيث ا+طراف وطبيعة اOحتوى، واذا كانت اOسلكية الخاطئة، التي
فع وضمن ها باـلشكل اOرـت قد الذاتي ـل تم الـن لق بـقضايا اسـاسية، فانه ـيجب ان ـي قد الذاتي تتـع توجب الـن ـت
فانه امامه،  الذاتي  الذي يـتم النـقد  حد ا+عـضاء غـير العـضو  كانت اOـسلكية تـسيء + اما اذا  طار.  ا+
وهذا خاطئة.  عن اOـسلكية الفـردية اـل الذاتي وا+عـتذار  يقتـضي ان يـتم الجـمع بـL الطرفـL، ليـتم النـقد 
قد الذاتي ـيشبه ا+عتراف الديني بالخطيئة.. وـحيث ان اOـعرفة ـتكون ـمحددة بطرـفL، فان اـلشكل من الـن

اهميتها تكمن في التوجه الصادق للتصحيح.

 :وأطراف النقد الذاتي الهامس هي
a(الناقد الذاتي
b(( ). وقد يلزم عضو ثالث، اذا استلزم النقد الذاتي ا+عتذار على اOسلكية عضو آخر 

 النقد الذاتي اNرتفع. 3

هذا عانيه  ما ـي فع. واخـطر  قد اOرـت في حـالة الـن مي، كـما  اطار تنظـي ضمن  قد  من الـن شكل  هذا اـل تم     ـي
الشكل، هو ان كثيرين يـمارسونه ضمن ا+طر التنظيـمية، ـليس بدافع التصحيح، واـنما بدافع رفع الـعتب،
عدم هامهم ـب رين واـت قد ا�ـخ مدخل لـن من اـOسؤولL ـك ارسه الـبعض  وقد يـم ناء.  قد الـب لى الـن ريق ـع وسد الـط

 ..العمل، من منطلق ان الذي يعمل يخطىء والذي + يعمل + يجوز له النقد.

 :واطراف النقد الذاتي اOرتفع
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a(.الناقد لذاته
b(( كما في النقد اOرتفع( ا+طار 

 التنقية الذاتية. 4

خاطئة درجاته، حـيث ان العـضو + يتـعرض لنـقد مـسلكية  ارقى  هو  الذاتي  من النـقد  وهذا الـشكل     
وانه يطـلب ستقبل.  Oفي اـ ــررها  قد يك وبأنه  خاطئة..  سلكية اـل Oهذه اـ كراره ـل ما لSعتراف بـت مـارسها، واـن
عادة حتى تكـتمل صفاته الـنضالية. ان وصول ية ا+ـعضاء ليتـخلص من هذه اـلصفة أو اـل اـOساعدة من بـق
اOناضل في الحركة الثورية الى هذا اOستوى، عن ايمان صادق يجعله على استعداد حقيقي للتخلص من

كل رواسب اOجتمع السلبية في ذاته.

أمرا هيـنا، عـندما يـكون سراف.. والتـباهي.. وغيـرها، يـصبح التخـلص منـها  عادات الـكذب.. وا+    إن 
حاملها على استعداد لتنقية ذاته.. ولخضوعه للنصائح.. والنقد..

 :واطراف التنقية الذاتية هي
a(.الناقد لذاته
b(.ا+طار

 :ضوابط النقد والنقد الذاتي

ية الـنقد اـلثوري +هدافها، يـتوقف ـعلى درجة التزاـمها باـلشروط واـلضوابط الـثورية، التي   إ ن تحـقيق عمـل
مل ضاد للـع سSح ـم الى  قد  ية الـن حول عمـل شروط، ـي ضوابط واـل هذه اـل ياب  ها. ان ـغ قد فـي تم الـن جب ان ـي ـي
الثوري. فعندما يصبح النقد هداما + يلتزم بالروابط النضالية، التي تشد ا+فراد الى بعضهم، فانه يعمل
اهاة قد الذاتي مـب ها وشد ازرها وصيانتها. وـعندما ـيصبح الـن ورية بدل ترميـم ـعلى ـتقويض اOؤـسسات الـث
استعدادهم عن  زهو وكبـرياء  في  نون  الذين يعـل يل، عـندما يمـارسه اOـسؤولون،  وانتـزاعا للتـصفيق والتهـل
لتحمل اOسؤولية الكاملة عن ا+خطاء، التي وقعوا فيها، والتي يلمحون دائما، بانها كانت رغم ارادتهم، وما
ورية تـكمن في ضرورة ضمان عدم قد الذاتي في الـحركات الـث قد والـن ها. ان ضرورة الـن كان يـمكن تSفـي
اتخاذ موقف منحرف من ا+خطاء ونتائجها. وا+نحراف يكون انانيا ذاتيا، حيث يصر ا+فراد، واOسؤولون
منهم خاصة، على اOكابرة وعدم ا+عتراف بالخطأ والتشبث بانه صواب، وذلك من منطلق تأكيد عصمتهم
ية اهم من ـمصلحته رياء اـلفرد وحـساسيته الذاـت يه كـب ية من الـخطأ. هذا ا+ـنحراف اـOسلكي ـيصبح ـف الذاـت
الحقيقية، التي هي مصلحة الحركة الثورية، بشكل عام. اما ا+نحراف ا+خر فينطلق من الج© والخوف
سؤول Oومبــررات تجـعل اـ اسباب  عن  حث  با�خرين، والـب صاقه  لى اـل مل ـع سؤولية الخـطأ والـع من تحـمل ـم
خارج دائرة الفعل اOؤدي الى الخطأ، ان انحراف التبريرية قد يؤدي الى جريمة الصاق اOسؤولية بكبش

فداء هو في الواقع اضعف حلقات الفعل اOؤدي الى الخطأ.

ذاته +نه، قد  توازي اهمـية الـن وضوابطه  قد  شروط الـن ورية تعـطي اهمـية ـل فان الحـركات الـث ومن هـنا،     
سيفا واما ان يـصبح  يد الحـركة الثـورية،  في  سيفا  اما ان يـكون بـوجود الـضوابط  حدين،  كـسSح ذي 
قد قد والـن ضوابط ا+سـاسية للـن الذاتي. ويمـكن تحـديد اـل قد  قد والـن ضوابط الـن في وجهـها بغـياب  مـسلطا 

 :الذاتي بمايلي
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 اNوضوعية. 1

   إن ضابط اOوضوعية في عملية النقد، يعتمد بشكل اساسي على اOنهج الثوري، الذي على اساسه يتم
في يم الخـطأ اOـسلكي  الذاتي. فتقـي قد  قد والـن تم الـن جب ان ـي ورية، وعـلى اسـاسه ـي استنباط النظـرية الـث
ظروف الذاتـية ضرورة تحـديد اـل جانب. ان  احادي اـل شكليا،  الحـركات الثـورية + يـجوز ان يـكون تقييـما 
تم يم الخـطـ + ـي عدمه. فتقـي له أو  قد  بل الـن في تـق أساس  هي  سلك  Oالتي حكـمت اـ وضوعية،  Oظروف اـ واـل
اعتباطا ودونما دليل أو برهان أو با+عتماد على ا+هواء الذاتية والتحليSت اOبنية على ا وهام والخيال أو
على اOعلومات اOبتــورة أو اOدسوسة أو الحقائق اOجردة. ان اOنهج الثوري، الذي على أساسه يتم النقد،
بت با دلة يبرهن ويـث اقد ان  ما ـحسية، وـعلى الـن قة داـئ قة ـمجردة، فالحقـي الك حقـي انه ـليس هـن ما،  ؤكد داـئ ـي
صحة التقييم، الذي يوجهه للخطأ اOسلكي. ان وجود بعض ا+مراض التنظيمية يجعل دوافع النقد تنحاز
 (بعيدا عن اOوضوعية، لغرقها في النزعات الذاتية والفردية. يقول ماو في هذا اOجال اما النقد اOتصف
Lوالريبة وسوء الظن ب ،Lم على عواهنه دون استناد الى ادلة أو براهSبالذاتية داخل الحزب، ورمي الك

. ويؤكد1 )ا+عضاء، فهي كثيراً ما تؤدي الى خصومات غير مبدئية داخل الحزب، وتخرب اOنظمات الحزبية
سبيل في  نا  انه علـي لى  ية ـع مرض الذاـت اساليب ـتصحيح  يه  وضح ـف الذي ـي جال  Oفي ـنفس اـ ضا   (ماو أـي
ما ـمستندا عن الـحكم ـعلى ا+شياء حـك داخل اـلحزب  قد  اشرة الـن ند مـب اية.. ان ـنحترس ـع هذه الـغ يق  تحـق
Lمه على ا+دلة والبراهSالى التصــورات الذاتية، وان نبعد النقد عن ا+بتذال. يجب على الناقد ان يبني ك

.2 )وان يركز نقده على الجانب السياسي

همية ضابط اOوضوعية، هي ذات اهمية اOنهج في الحركات الثورية. فغياب اOنهج يؤدي الى غياب   إن أ
النظرية اOوضوعية داخل الحركة الثورية، ويعطي مؤشرا على الخلل اOنهجي داخل الحركة، مما قد يؤدي
قد، ـيجب ان يـعطي ضابط اـOوضوعية في الـن الى اـنحراف اOـمارسة عن خط النـظرية. وان اـلحرص ـعلى 

اهمية الحرص على مبادىء الحركة الثورية، حيث انه يشكل ضمانة +ستمرارها.

 ا:يجابية. 2

   إن ضابط ا+يجابية في النقد، ينطلق من ضرورة ان يكون النقد داخل الحركة الثورية نقدا بناء، نقدا
من اجل البناء + الهدم، من اجل التصحيح + التخريب. فعندما يوجه النقد الى احد ا+عضاء في الحركة
طي للحـركة ية ليـع مرة ثاـن وقوف  لى اـل ضو ـع ذلك الـع ساعدة  هدف ـم كون اـل حدد، ـي سلك ـم جة ـم ورية، نتـي الـث
الثورية مردودات ايجابية في اOمارسات اOقبلة. و+ يجوز ان يهدف الناقد الى تحطيم اOخطىء، فيشله عن
الذاتي تـعذيبا للنـفس، بحـيث + انه + يـجوز ان يـكون النـقد  في اOـستقبل. كـما  تـأدية أي عـمل ايـجابي 
يأس دموع اـل في  غرق  الى اـل يدفعها  بل  ية،  مل ا+كثر جـدية وا+كثر ايجاـب عا للـع الذاتي دـف قد  ها الـن يعطـي

والندم.

تم اذا ـتحول لن ـي هو تـحسL الـعمل ورفع ـمستواه. وهذا  قد الذاتي،  قد والـن    إن اـOضمون ا+ـساسي للـن
 (نقدنا الى تحطيم، ونقدنا الذاتي الى مجرد ندم. + ينبغي ان نسلخ جلدنا فهو + يزال بعد نافعا. وإليكم

ما اريد قوله + ينبغي في مطلق ا+حوال ان نغمض اعيننا عن النواقص. من ا+جرام ان يفكر احدنا لهذا:
162 - - -   ماو اOؤلفات اOجلد ا+ول ص1
163 -  اOصدر السابق ص2
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اسكت.. ا+ انـتـقد. وحينئذ من ا+ـفـضل ان  من اـلـسهل الكSم،  بالطرائق التاـلـية ـلـيس   :ا+عـتـبار أو ذاك 
في عينـيه.. عيـني رفـيق.. عيـني شرف.. بكـشف حقيـقي، ونـحن ننـظر مبـاشرة  له بـكل  ينبـغي ان يـقال 
في الطـريق عودة  لم تـستطع اـل فاذا  ضللت.  قد  خاطىء.. ـل في طـريق  صديقي تـسير  يا  انت   :شيوعي 
كل سوف اعـمل ـب شعرك..  من  أشدك  سوف  يدك  من  أخذك  وصل ـب لم اـت فاذا  أساعدك.  سوف  صحيح  اـل

.3 )امكانياتي +صSحك.. ولكن اذا لم يتم اصSحك فتحمل مسؤوليتك بنفسك. ينبغي عليك ان تبتعد

فا+يجابية  + تقف عند مجرد ان يكون النقد بناء.. ولكنها تصر ان يتم هذا النقد. و+ يجوز ان يكون    
موقف العضو في الحركة الثورية سلبيا من اOسلكيات الخاطئة.. عليه ان ينتقد، وهو ان لم يفعل يكون في
قدا ونا.. ـن ما حـن قد داـئ كون الـن ية يـحتم ان ـي ضابط ا+يجاـب كن  قد. وـل الى الـن الذي بـحاجة  ـموضع اOخـطىء 

يشبه Oسات الطبيب للمريض.

يجب علينا... ان نعير اهتمامنا Oبدأين(     :يقول ماو 
 ( ).أولهما ا+تعاظ با+خطاء اOاضية بهدف تفادي ا+خطاء في اOستقبل:

قاذ اـOريض ان اـخطاء اـOاضي + بد ان تـكشف بدون ـمراعاة ـOشاعر:  ( ).وثانيـهما معاـلجة الداء ـبهدف اـن
ا+فراد، من الضروري تحليل ونقد ما حصل في اOاضي من ا+شياء السيئة باسلوب علمي، حتى يمكن

ا+تعاظ با+خطاء اOاضية" اداء العمل في اOستقبل بحذر وترو اكثر وبصــورة أجود. وهذا هو اOقصود من 
بهدف ـتفادي ا+ـخطاء في اOستقبل ولكن هدفنا من كشف ا+خطاء وـنقد الـنقائص هو اـنقاذ اOريض، +"

يه. تـماما ـكهدف اـلطبيب في معاـلجة الداء. ان اـلشخص اـOصاب بالـتهاب الزائدة اـلدودية يـنقذ ا+ـجهاز عـل
عندما يزيل الجراح تلك الزائدة. وطاOا كان مرتكب ا+خطاء + يخفي داءه خوفا من العSج، + يصر على
اخطائه حتى تزمن ليستحيل عSجها. بل كانت له رغبة صادقة خالصة في العSج، في اصSح اخطائه،
فانه يجب ان نرحب به ونعالج داءه حتى يصبح رفيقا جيدا. و+ يمكننا النجاح في عSجه ابدا اذا اندفعنا
الى توجيه النقد الSذع له للتنفيس عن سخطنا عليه. وعلى اOرء عند معالجة داء أيديولوجي أو سياسي،

قاذ" هدف اـن الداء ـب جة  من مـوقف معاـل يه ان ينطـلق  بل عـل صرفات الفـظة عـلى ا+طSق.  الى الـت جا  ا+ يـل
( .4اOريض +ن هذا هو ا+سلوب الوحيد الصحيح والفعال"

ها التي تحارـب من ا+مراض  هي  هم،  قد ا�خـرين انتقـاما مـن الرد عـلى ـن صيد ا+خـطاء، ومحـاولة     أن ـت
الذاتي. ان في الـنـقد والـنـقد  ضابط ا+يجاـبـية  سلبية. يحارـبـها  الـحـركات الـثـورية، +ـنـها تـعـتبر ـمـواقف 

ممارسات ا+عضاء للنقد من منطلقات واعتبارات شخصية، تعتبر خروجا عن مفاهيم الحركة الثورية.

 اNحتوى. 3

   ( إن حرية ا+نتقاد شيء رائع، بيد انه بعد موافقتنا على ذلك، فليس من الخطيئة بشيء ان نحن اعرنا
.5 )اهتماما Oحتوى ا+نتقاد

   إن ضابط اOحتوى للنقد والنقد الذاتي يؤكد ضرورة تناول النقد للقضايا ا+ساسية ول¬خطاء اOسلكية،

103 -   كيرون سيرجي مقا+ت وخطابات مختارة ـ ص3
65 -    ماو اOختارات ـ اOجلد من  ص4
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التي تتعارض مع النظرية ا+ساسية للحركة الثورية، وليس ا+هتمام باOسلكية الفردية، التي + تمت بصلة
ـقات في الـحـركات الـثـورية منطـل التي ـتـشكل  للـخـطوط الجماهـيـرية والسـيـاسية والتنظيـمـية والـعـسكرية، 

اساسية للنقد والنقد الذاتي.

الدوافع لى  مدا ـع قد معـت ما ان الـن ورية. ـك في الحـركات الـث ولة  ير مقـب ية ـغ قد، عمـل اجل الـن من  قد     إن الـن
الذاتية أو الفردية، بكل ما تحمله هذه الدوافع من ا+ضرار في الحركة الثورية، تقود النقد الى ان يكون
بدون سواء. عـندما تـسمعون نـقدا كـهذا.. نـقدا  حد  وسيئـاً للنـاقد واOنـقود عـلى  من أي محـتوى   (خالـيا 
قد انه  قد جـرحت أو  قد  قدم الـن رياء ـم كانت كـب ما اذا  شوا ـع رسوا.. فـت قد. احـت اجل الـن من  قدا  محـتوى. ـن

. 6 ) استثير

   إن اهتمام ضابط اOحتوى باOسائل ا+ساسية، يشكل حماية من ا+نحدار الى مستوى النقد الرخيص.
 (والى ا+بتذال وا+لتفات الى اOسائل التافهة على حساب اOسائل الهامة.. يقول ماو، ينبغي ا+شارة الى
قدهم باـOسائل في ـن نون  رفاق + يعـت وهي ان ـبعض اـل داخل اـلحزب.  قد  اخرى بـخصوص ـمسألة الـن طة  نـق
قد اية الرئـيسية في الـن مامهم في اـOسائل الـبسيطة، وهم + يفـهمون ان الـغ كل اهـت كبرى، بل يـحصرون  اـل
ما يتـعلق بالعيوب الشـخصية فS داعي الى توجيه ية. اما فـي اسية والتنظيـم نبيه الى ا+ـخطاء السـي هي الـت
الى ا+ـخـطاء السـيـاسية هذه الـعـيوب + ـتـمت ـبـصلة  كانت  ذلك اذا  الى اـلـرفاق ـبـسببها،  كثيرا  ـلوم  اـل
مام قد، ـفسيتركز كل اهـت ية، حتى + يـكونوا في ـحيرة من اـمرهم. ثم انه اذا تـفشى ـمثل هذا الـن والتنظيـم
هة، ابا شديد اـلحذر من ا+مور التاـف داخل اـلحزب ـعلى الـنقائص اـلصغيرة. وـعندئذ سـيصبح كل واحد هـي

. 7 )وينسى مهمات الحزب السياسية وهذا امر شديد الخطر

   إن ضابط اOحتوى في النقد، يبعده عن ا+غراق في الشكل، على حساب اOضمون، ولكن ذلك الضابط
قد ا+نحـرافات وضرورة ـن اسية  واضيع السـي Oية اـ قد. ان اهـم قات الـن مه لSمور Oنطـل ـيجب ان يخـضع بتقيـي
مور من ا+سـتـشراء. ان ا+ عن اـبـسط الـعـيوب التنظيـمـية ومنـعـها  عن الـكـشف  فـيـها، ـيـجب ان + يلهـيـنا 
التنظيمـية واOتعلـقة بـخط الجـماهير خـاصة، يـجب ان تعـطي اهتمـاما بالـغا +ن التغـاضي عنـها يحولـها
سلكيات Oورية وجـودها. كـما ان اغـفال ا+خـطاء واـ قد تكـلف الحـركة الـث الى مـشاكل مستعـصية  بالتراكم 
يوبهم. ان من نقاـئصهم وـع ورية ـعلى التـخلص  في الـحركة الـث اما، + ـيساعد ا+ـعضاء  فا+ ـت الشـخصية اـغ
ظره لخـصلة فت ـن احد ا+ـعضاء وـل الى  فالتوجه  قدة..  سلكية اOنـت Oف اـSباخت لف  قد ـيجب ان يخـت شكل الـن
سيئة أو مسلكية شخصية معيبة فيه + يحب ان يتم بنقد مرتفع أو صاخب.. ان شكل النقد الهامس يلعب

دورا فعا+ في التوجه الى اOسلكيات ذات اOحتوى الشخصي.

 التوقيت. 4

   قد يتحول النقد البناء اOخلص الى نقد مدمر هدام، اذا ما وجه في الوقت غير اOناسب، حيث ان اهمية
سجل ها وـي قد ـل يوجه الـن يرى الـعضو ا+خـطاء ـف ما ان  يس مـه لذاته. ـل يس  غايته وـل قه ـل من تحقـي بع  قد تـن الـن
ير قد تغـي ضمن للـن التي ـت ضوابط،  افة اـل بار الخـضوع لـك أخذ بـعL ا+عـت وريا.. هـكذا.. دون ان ـي فا.. ـث موـق
اOوقف الخاطىء + مجرد تسجيله. ان ضابط التوقيت وفعاليته يحتاج الى معرفة عميقة بنفسية ا+عضاء،

442 -  ص31 - -   لنL ا+عمال الكاملة جزء6
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الذين يوجه اليهم النقد، كما وان هنالك قواعد عامة لضابط التوقيت، يشترك فيها غالبية البشر. ان تحقيق
كل ضوابط النقد، بحيث يكون موضوعيا أيجابيا وذو محتوى وفي اOجال الشرعي، قد يتحول اذا ما وجه
الى احد ا+عضاء، وهو في حالة نفسية معينة، الى نقد هدام تجريحي قد يستفزه ويجره الى الوقوع في
خطأ اكبر. كما وان نقد اOسلكية الخاطئة مباشرة بعد تنفيذها، وقبل ظهور نتائجها، قد يجر فاعلها الى

 :الدفاع عنها والتشبث بصحتها. ولهذا، فان تحقيق ضابط التوقيت يتم بالتمسك بالقواعد التالية

a(شوء ردود توتر ا+ـعصاب وـن مال  وذلك +حـت عل أو الـخطأ،  في لـحظة الـف قد لSـعضاء  يوجه الـن أن + 
فعل سيئة.

b(ذلك من  سة  فس الجـل في ـن قد،  يه الـن وجه اـل الذي  ضو،  بل الـع من ـق آخر  ضو  قد لـع يوجه الـن أن + 
العضو، حتى + يبدو النقد وكأنه عملية رد اعتبار أو انتقام، مما قد يخلق حالة استفزاز.

c(أن + يوجه النقد للعضو في وقت يكون فيه مرهقا أو متعبا. ويمكن في حا+ت كثيرة اختيار الوقت
اOناسب با+تفاق مع العضو، وذلك في حا+ت النقد الهامس.

d(وجهOفرد ا يه اـل كون ـف ورية، في الوقت الذي ـي قد اـلصاخب داخل الـحركة الـث أن + توجه حمSت الـن
اليه النقد أو اOنظمة في وضع قد يضيع فيه النقد هباء. كأن يوجه النقد +خطاء مسلكية محددة،

في الوقت الذي حقق فيه العضو أو اOنظمة منجزات وانتصارات كبيرة.
e(ها للـنقد ها تقبـل أن + يوجه الـنقد اـلصاخب للـعضو أو اOنـظمة في ظروف نـفسية ـقاسية يـتساوى فـي

مع وجودها، فتضرب اما بالنقد أو بالوجود عرض الحائط، وتكون النتيجة في كS الحالتL مدمرة
للحركة الثورية.

 اNجال. 5

   أين يجوز لSعضاء ان يوجهوا انتقاداتهم...؟ لقد حدد ضابط اOوضوعية وا+يجابية واOحتوى، كيف يتم
وما قد.  تم الـن أين ـيجب ان ـي فانه ـيحدد  جال،  Oضابط اـ اما  قد.  تم الـن متى ـي توقيت،  ضابط اـل وحدد  قد،  الـن
هذه فان اـبسط  فة،  جا+ت مختـل قد ـم لى الـن فرض ـع فة ـت الذاتي واطـرافه اOختـل قد  قد والـن اشكال الـن دامت 

اOجا+ت هو اOجال الذاتي، حيث يبدأ ا+نسان في محاسبة نفسه وتقويمها بالنقد الذاتي الصامت.

   وبعد ذلك، فان تطبيق النقد الهامس بL عضو وآخر، يتم شريطة ان تربطهما صSت تنظيمية محددة.
من هو  ية  خارج ا+طر التنظيـم قد  ية. ان الـن ضمن ا+طر التنظيـم تم ا+  حب ان ـي فع، فS ـي قد اOرـت اما الـن
يه هذه اOـمارسات من فات، التي تـحاسب علـيها الـحركات الـثورية اـعضاءها، وذلك Oا ـتقود اـل اـخطر اOخاـل
شائعاتهم الزاحـفة أخذ  ها ا+عداء، فـت ستفيد مـن التي ـي والتزوير،  شهير  من حمSت الـت جره  وما ـت سيب،  الـت
اسرار الحـركة الى افـشاء  تؤدي  طر،  خارج ا+ الثرثرة  ورية. ان خـطــورة  في تحطـيم الحـركة الـث دورها 
الثورية. وان دور اOناضل الحقيقي، هو النضال، وشن الحمSت على كل ا+مراض التنظيمية واOسلكيات
 (الخاطئة، على ان يتم ذلك داخل ا+طر التنظيمية. ان النقد من وراء الظهر بصــورة + مسؤولة عوضا عن
بة وراء ـظهــورهم أو ا+عـتصام ية، واـلسكوت امام اـلناس والغـي ـتقديم اOقـترحات الى اOنـظمة ـبصــورة ايجاـب
ياد وراء اOزاج الشـخصي ية وا+نـق بدأ الـحياة الجماـع عده، وتـجاهل ـم والثرثرة ـب ماع  .8  )باـلصمت في ا+جـت

وهو مـبدأ اOركـزية في الحـركات الثـورية  مع اOـبدأ ا+سـاسي  التي تتـعارض  اشكال الليبرالـية  من  هو 
الديمقراطية.

 40 - 39 - - -   ماو اOختارات اOجلد الثاني ص8
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مع التي تـتـعارض     إن عمـلـية ـنـقد اـلـظواهر اـOـرضية اOتـفـشية واOـعـادية ـلـخط الـجـماهير واOـمـارسات، 
وضمن ية،  داخل ا+طر التنظيـم صاخب  توجه ـبشكل  ية والـعسكرية، ـيجب ان  اسية والتنظيـم الـخطوط السـي
قد ية الـن ية. ان اهـم ها الداخـل وسعة وتعميماـت Oها اـ ها واجتماعاـت في مؤتمراـت واحدة  ورية اـل حدود الحـركة الـث
داخل ا+طر، مرـتبط بأهـمية وجود هذه ا+طر، ـحيث ان تـفشي الـنقد خارج اOنـظمات ـيشلها وـيضعف من
حزب من اعـضاء اـل كبيرا  عددا  الى تجـمع بـشري غـير مـسؤول.. ان   (روابطـها، ويـحول الحـركة الثـورية 
لة لم تـفهم ـبعد يـمارسون الـنقد خارج اـلحزب + في داـخله. واـلسبب في ذلك ـيعود الى ان الـعضوية العاـم
داخل اOنظـمة أو فرق بـL ممـارسة النـقد  انه +  من اجتمـاعات ونحـوها، فتـظن  اهمـية اOنظـمة الحزبـية، 
خارجها، واسلوب التصحيح هو تثقيف اعضاء الحزب، بحيث يفهمون اهمية اOنظمة الحزبية، ويدركون انه

.9 )اذا لزم توجيه النقد الى اللجان الحزبية أو الرفاق، فانه يجب توجيهه في ا+جتماعات الحزبية

161 -160 - - -   ماو اOختارات اOجلد ا+ول ص9
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الفصل العاشر

النقد وا\من الثوري
 :مفهوم ا:من الثوري

   أثناء زيارة Oدرسة حرب العصابات في كوبا، سأل احد القادة الفلسطينيL اOسؤول عن تدريب ا+من
في الكلية، عن ا+سلوب الذي تتبعه الحكومة لتحقيق ا+من. ولم يكن الرد معقدا، فقد أوضح خبير ا+من
قد ـتـتداخSن ـمـعا كل منـهـما ـعـلى نـظـرية ـخـاصة..  من، تعـتـمد  Sل Lاسلوب اـلـكوبي بـبـساطة، ان هـنـالك 

بدرجات متفاوتة.

 :  ويعتمد على ا+مكانيات اOادية، ويستخدم ارقى الوسائل التقدمية وا+جهزة اOتطــورة،ا+سلوب ا ول
كما يقوم باعداد الخبراء اOتخصصL، ويشتري الذمم، ويوقع مصادر اOعلومات تحت الضوابط، وهو بذلك
الدول الدول اـلـكبرى، خـصـوصا  سلوب تـمـارسه ـبـصــورة مطـلـقة  وهذا ا+ من اـOـادية.  ـيـكرس نـظـرية ا+

الرأسمالية ا+ستعمارية.

ا+سلوب ا�خر  : فهو يعتمد على نظرية ا+من اOعنوي، وهي تطابق مفهوم ا+من الثوري، حيث ان أما
ادواتها الفاعلة، هي الثــورة بكوادرها وتنظيمها وجماهيرها الواعية. وتتناسب فعاليتها مع صSبة التنظيم
تام يا، هو ا+لتزام اـل يا كان أو أيجاـب انة اـلروابط الـنضالية بL اعضائه. والدافع ا+ـساسي لSمن، وقاـئ ومـت
هو وهذا ا+سلوب  ماعي أو نـفسي.  ضغط اجـت حت أي  وقوع ـت ادي أو اـل Oيس الـكسب ا ثوري، وـل بالخط اـل
اOناسب للثــورة، في مراحل نضالها اOسلح. وهو أيضا ا+سلوب ا+نجح، مع تطويره علميا، عند انتصار

الثــورة وانشاء سلطتها الثورية وانتقالها لخوض الثــورات ا+جتماعية والثقافية.

كل قادرا عـلى مواجـهة  من الـثــورة هـرما متـراصا متمـاسكا،  الذي يجـعل  هو  من الـثوري     ومفـهوم ا+
الصعوبات من جهة، وقادرا على الفعل الثوري وتحقيق ا+نتصارات الدائمة من جهة اخرى. وعندما تكون
الدوافع الثورية ا+صيلة، وهي ا+يمان بحتمية النصر وا+ستعداد للتضحية في سبيل الوطن، هي الدافع
لتزام صالة ا+ هي اOـحك الحقيـقي + بالواجب، تـصبح اOمـارسة الفعلـية Oواجـهة اOـهام الـصعبة،  للقـيام 
ثــورة اـلوصول الى اهدافهم في الـتسلل الى صفوفها واختراق اـلثوري، ويصبح من الصعب ـعلى اعداء اـل
جاري من ان ـت ثــورة اـعجز  فان اـل اديا،  بالواجب ـم يام  الدافع للـق كان  اما اذا  ية اـOسؤولة.  ها التنظيـم مراتـب
وتباري اعداءها في ا+نفاق الباهظ وتأمL ا+غراءات، التي + يستطيع مقاومتها ا+ الثوري الواعي اOلتزم.

   تتحكم في ا+من الثوري نفس اOفاهيم ا+ساسية، التي تتحكم في الثــورة، وتخضع بذلك نظرية ا+من
الثوري الى اOعطيات النظرية والعملية، التي تفرضها النظرية الثورية لتغيير الواقع الفاسد. وتشكل الثــورة
وهو تحـرير حـالة امنـية متكامـلة، تـتداخل فيـها اOهـمات الوقائـية وا+يجاـبـية، لتحقـيق الـهدف ا+سـاسي، 
ا+رض، وتحقيق امن الوطن واOواطنL، وتحريرهم من التشرد وا+ستغSل. ان حالة ضياع ا+من الوطني
قوى، التي ـتسلب اOواطنL حريـتهم وارضهم ية، هي التي تدفع الطSئع الـثورية للـتصدي لـل والـحرية الوطـن
وعزتهم وحقهم الشرعي في العيش بسSم. وعمليات ا+من الثوري تبدأ مع بداية التفكير بالثــورة، وتتبلور
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أساس هدف عـلى  حدد ا+سلوب لتحقـيق اـل ثم ـت وضوح،  هدف ـب حدد اـل التي ـت ورية،  مع تبـلور النظـرية الـث
ية ا+منـية ميكانيكـيا، وتـصبح الخـطوات ا+سـاسية ثــورة، تـبدأ العمـل قة اـل Sيل العلـمي للـواقع. وبانط التحـل

للثــورة هي خطوات ا+من الثوري.

كل اـOصاعب لة  يره متحـم اسد وـتسعى لتغـي واقع الـف ورية تـتصدى لـل التي تـجعل الطSئع الـث الدوافع،     إن 
ومستعدة لتـحمل اقسى اـلظروف وـتقديم كل التضحيات، تنطلق من الشعور الوطني بضرورة التـغير أو+،
اعداء. اصدقاء ولـها  فراغ. لـها  في  من ايمانـها اOطـلق بحتمـية انتـصار الـثــورة. والـثــورة + تنـاضل  ثم 
و+عدائها اصدقاء. وهـنالك من يـقفون معها تارة وفي الـحياد تارة اخرى، وقد يـقفون الى جانب اعدائها،

اذا اقتضت مصلحتهم ذلك. هذه اOعادلة توضح اطراف الصراع.

اهدافه، بمـنع ريد تحقـيق  عدو ـي اهدافه. واـل من تحقـيق  عدو  ريد مـنع اـل اهدافها، ـت ريد تحقـيق  ثــورة ـت    اـل
الثــورة من تحقيق اهدافها. وكل خطوة للعدو، نحو تحقيق اهدافه، تقابلها خطوة من جانب الثــورة Oنعه أو
لتعطيله. قد تنجح خطوات الثــورة، وقد تفشل، ولكنها تعمل، ويجب ان تظل مستمرة في العمل. وكل خطوة
جح خـطوة وقد تـن ها.  ها أو لتعطيـل عدو Oنـع جانب اـل من  ها خـطوة  اهدافها، تقابـل يق  ثــورة لتحـق جانب اـل من 
عدو لم من الـفشل وـتستمر. واـل ها تتـع ثــورة قد تـفشل مرارا، ولكـن ها. واـل عدو في تعطيـل وقد يـنجح اـل ثــورة  اـل
يق أي من تحـق ثــورة  نع اـل Oافة جـهوده ـ هو يـعطي ـك ولذلك ـف شل،  كرار الـف استعمارية + يتحـمل ـت كمؤسـسة 
سيرة Oركائز ـ أولى اـل هذه  ورية.  صحة النظـرية الـث هو  ثــورة،  جاح لـل يات الـن حدد امكاـن ما ـي جاح. ان أول  ـن

الثــورة. والنظرية الصحيحة تفرز حتما نظرية امنية صحيحة.

   والخطوة ا ولى للثــورة تبدأ با+ستقصاء والدراسة، يعني اOعرفة، وهذه أولى عمليات ا+من بدقة جمع:
اOعلومات عن العدو وتحركاته، في الزمان واOكان، نقاط الضعف والقوة، عنده وكيف يمكن انهاؤه.. وبأية

قوى.. ومن أين ومتى يجب ان تبدأ عملية ا+من الهجومية.

   إن عملية انطSق الثــورة اOسلحة في أي مكان، + تكون نتيجة لردة فعل. ان قيمتها تنبع، من انها فعل
في الواقع الفاسد بكل مكوناته، ولذلك فهي + تتبلور وتتحول الى قوة ميكانيكية ا+ بعد تفهم الواقع تفهما
كامS، وا+ بعد ان تحدد ا+دوات الحقيقية القادرة على تغيير الواقع. فخطوة ا+ستقصاء والدراسة، التي
هي أولى الخطوات ا+ساسية للثــورة، هي أولى الخطوات في عمل ا+من الثوري. وتقتضي هذه الخطوة
ية واـلسلبية واقع ـبكل معـطياته ا+يجاـب يم اـل ثوري في تقـي يا ـنفس اOقـتضى. ـفهي ـتحدد اOـنهج اـل وريا وامـن ـث

لصالح القوى أو ضدها.

رفة قوته ية صراع ـبL قوى الـخير وقوى اـلشر. والذي يـحقق ا+نـتصار، هو ا+قدر ـعلى مـع    اـلحرب عمـل
وقوة الخصم. ولذلك كانت، ومنذ وجد الصراع على ا+رض، معرفة العدو هي أولى مهمات الثــورة. وهذه
اOعرفة هي عملية امنية تتطلب دراسة واستقصاء واقع العدو البشري وا+قتصادي والعسكري والنفسي،
ثــورة اOـسلحة، خـاصة عدو. ان اـل ضعف اـل واستخSص نـقاط  وطبيـعة التناقـضات بـL فئـاته ومؤسـساته، 
ثــورات التحرر الوطني التي تجابه قوى استعمارية استيطانية متفوقة تكنولوجيا وماديا وتدريبا.. تستخدم
اسلوب حرب العصابات، التي هي في الواقع عمليات امن هجومي محدودة، تستهدف دائما نقاط ضعف
العدو، وتحاول ان تتمتع بمبادىء الحرب ا+ساسية، اOباغتة، واOفاجأة، وا+قتصاد بالقوى.. الخ.. وهذا +

يتحقق ا+ باOعرفة الكاملة عن العدو.
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   إن معرفة العدو وحده + تكفي، ولكن اOهم ان تعرف الثــورة وتحدد قواها تحديدا صحيحا، دون اغراق
في اOبالغة، وخداع النفس.

   إن قوة الثــورة الحقيقية تنبع دائما من انها تمثل خط الجماهير وطموحهم، ولذلك فان قدرتها الحقيقية
تنبع من قدرتها على استيعاب الجماهير معها وحولها. ويتطلب منها ذلك ان تكون ا+دوات الثورية طليعة
حقة، وقادرة على تحقيق ا+تصال بالجماهير، وخلق أم¨ الروابط بL الجماهير والثــورة من خSل تعميق

مفهوم الوعي الثوري عند الجماهير عن طريق الطSئع اOنتقاة من ابناء الشعب.

   إن عملية ا+ستقصاء الذاتي ومعطياتها، هي التي تبلور النواة الثورية، وتجعل ا+لتفاف حولها ونموها
يتم بصــورة ايجابية وسليمة. وصراع العدو اOحتل يحتاج الى القوة ومعرفة استخدامها كيف ومتى وأين.
فراد وربطـهم أكان الـهدف استقـصاء ا+ سواء  وهذا يتطـلب ان تـتم عملـية ا+ستقـصاء بـحرص وفاعلـية، 
بالثــورة، أو تحديد مكانهم في معادلة الصراع. أو اذا كان اOستقصى عنه منظمات جماهيرية أو سياسية
أو نقابية. أو اذا كان الهدف هو معرفة ارض الصراع، وكيف يجب ان يكون الثائر الحقيقي على معرفة

كاملة بكافة اOناطق وا+ماكن، التي تتطلب عملية النضال ان يتواجد فيها.

التي ها الخـطوة،  في اـن من  ثــورة، تـك من خـطوات اـل أولى  فاعليته كخـطوة  ومدى  صاء  ية ا+ستـق    إن أهـم
ستفرز من الجماهير افرادا يتسلمون مسؤولية ثورية الى جانب الطSئع. واذا اختارت الطSئع رفاقها في
من كون  شلها. وـي بذور ـف لت  قد حـم كون  ثــورة ـت فان اـل ورية،  ير ـث وروابط ـغ اسس  لى  ويا، أو ـع ضال عـف الـن
Sاص ني  قاء اOـب في ا+نـت بدأ ا+سـاسي  Oهورين. ان اـ ثوريL مـت ما ـب سوا بطSئع واـن هم طSئع، لـي ادعوا اـن
على ا+ستقصاء يحدد، بان على اOناضل أ+ يختار لتحمل أعباء النضال معه.. إ+ من يثق بأنه قادر ان

يحل محله. ان نظرية البديل هي التي تجعل ا+نتقاء صعبا وا+ستقصاء حريصا، والنتيجة ايجابية.

هو الـتـفاف حول الطSئع الـثـورية، + ـيـتم نتـيـجة الـتـفاف ـعـفوي أو شـخـصي، واـنـما     إن الـنـمو اـلـثوري 
ـادءها ـها ومـب ـثــورة ومنطلقاـت اهداف اـل والتي ـتـحدد  التي تطرـحـها الطSئع،  ـورية،  ـباط بالنـظـرية الـث وارـت
ماهير من الـج التي ـتجذب  وهي  عض،  ثوريL بـعضهم بـب ربط اـل التي ـت هي  ورية  رية الـث وأسلوبها. ان النـظ
للثــورة اقدر ا+فراد وعيا واستعدادا للتضحية وايمانا بحتمية النصر. وخطوة ا+ستقصاء والدراسة تتداخل
صراحة، طرح للجـماهير، وـب الذي ـي توجيه اOعـنوي  وهي التوعـية واـل ثــورة  ية لـل مع الخـطوة ا+سـاسية الثاـن
نظرية الثــورة في العمل من اجل الجماهير. وذلك من اجل ا+نتقال الى الخطوة ا+ساسية الثالثة للثــورة،
وهي اهم خطوات انتقاء ا+عضاء اOؤمنL وربطهم وخلق التنظيم الثوري القادر على مواجهة القوة اOعادية

وتحقيق اهداف الثــورة والجماهير.

فاح وهي الـك في اـلصراع  ية  ية وفاعـل اجل الخـطوة ا+كثر اهـم من  تم  سليحه ـي وتدريبه وـت ناء التنظـيم     وـب
الى رؤوس توجيه ـنـيران ـبـنادقه  الى  اـOـسلح. وـعـندما يـتـحول التنـظـيم بثـقـله اـلـثوري السـيـاسي الـفـاعل 
ثــورة صحيح. واـل ها اـل أخذت طريـق قد  كون  ية ـت ية الحـسم الحقيـق فان عمـل سي وا+سـاسي،  ناقض الرئـي الـت
عندما تطلق رصاصتها ا ولى تستنفر كل اعدائها بصــورة جنونية، وتصبح خطواتها محسوبة وتحركاتها
مدروسة ومرصودة من قبل العدو، ويصبح اOسلك الخاطىء لSفراد نقاط ضعف ينفذ منها ا+عداء، الذين
ية وتأكـيد وتعمـيق مفـهوم اOـسكلية كل اOـسلكيات التخريـب ضبط  ية  ورية. ان عمـل همـهم افـشال الحـركة الـث
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الذي يعطيـها الفعالـية وهو  يؤمن للحـركة درعـها الحـصL وقائـيا،  الذي  هو  الثـورية للمـسيرة النـضالية، 
وا+نجاز ا+يجابي.

يق يدة لتحـق ضمانة اـك هو  سؤولة  Oير اـ خاطئة وـغ سلكيات اـل Oفي محـاربة اـ الذاتي  قد  قد والـن    إن دور الـن
افة ورية في ـك قد الذاتي في تأـكيد اـOسلكية الـث قد والـن ورية، ان دور الـن ية لـحياة الـحركة الـث اية الداخـل الحـم
قدرات الحـركة الثـورية عـلى مواجـهة مهامـها النـضالية وانجـازها بفعالـية ضمانة لتـصعيد  هو  اOـجا+ت 

قصوى، الى جانب ان اOسلكية الثورية هي التي تعري باستمرار كل اOسلكيات الخاطئة داخل الحركة.

   إن تعميق مفهوم النقد والنقد الذاتي عند اعضاء التنظيم الثوري، يجعل العضو متحفزا بصــورة دائمة
+كتشاف ا+خطاء ومحاربتها، وكما يجعله يشعر انه دائما امام اعL اOناضلL، الذين يحصون عليه كل
تحرك خاطىء. وعندما يصبح للتنظيم الثوري اعينا يقظة تدرأ عن الحركة الثورية كل ا+خطار الناتجة عن
في اOـهـمات الوقاـئـية أو اOـهـمات سواء  طر التنظيـمـية أو خارـجـها،  داخل ا+ سواء  اـOـسلكيات اـلـخاطئة، 
عة قد اعـطى لSمن دـف الذاتي  قد  قد والـن كون الـن قد تحـقق، وـي كون  ثوري ـي هوم ا+من اـل فان مـف ية،  ا+يجاـب

الصدق في تحسس الواقع واستقصائه.

   إن أخطاء الحركة الثورية وعيوبها، هي عمليا نقاط ضعف فيها. وبما ان مهمة ا+من الثوري هي حماية
الحركة الثورية وعدم الكشف لSعداء عن نقاط ضعفها، فانه يبدو و ول وهلة ان هنالك تناقضا بL ا+من
لتزم الـنقد والـنقد الذاتي باـلشروط اـلثوري والـنقد والـنقد الذاتي. وفي الحقـيقة، ان الـتناقض وارد، اذا لم ـي
طر الثـورية أو داخل ا+ سواء  الى تجـريح وتـشهير وتحطـيم  ورية، +نه عـندما يتـحول النـقد  ضوابط الـث واـل
مة خاطئة وـتصبح مـه سلكيات اـل Oهذه الـتصرفات واـ ثل  ضبط ـم ثوري ـتصبح  مة ا+من اـل فان مـه خارجـها. 
الحركة الثورية نقد مثل هذه الظاهرة ومحاربتها. ولكن اOغا+ة في تأكيد التناقض بL ا+من الثوري والنقد
رهاب الـفـكري ـعـلى الى ـخـنق الـنـقد وـكـبت ا�راء والـحـريات ومـمـارسة ا+ تدفع الـبـعض  الذاتي  والـنـقد 

اOناضلL في الحركة الثورية.
   فتنتشر فيها ظواهر خطيرة لخنق النقد بحجة اOحافظة على امن الثــورة.

 :ومن هذه الظواهر ما يلي

  :الظاهرة ا:ولى
التي يـجب التـستر عليـها سرار،  وضع عـيوب الحـركة واOـسلكيات الـخاطئة +فـرادها مـوضع ا+ وهي     
من ا+طSع عليـها ومعرفتـها. ان تـصور البـعض ان عملـية النـقد عداء يـستفيدون  وكتمانـها، بحـجة ان ا+
نا وـمسلكياتنا اـلخاطئة +عدائنا، ومن ثم ـتساعدهم ـعلى ثوري وتـكشف عيوـب قد الذاتي ـتضر با+من اـل والـن
قاط اـلضعف. ان لى ـن عرف ـع من خSل الـت وضربنا ـعسكريا  يا  واضعافنا تنظيـم ريا.  نا جماهـي شكيك فـي الـت
هذا اOـفهوم اـلخاطىء، للعSقة ـبL ا+من اـلثوري والـنقد والـنقد الذاتي، يـنبع من عدم الـفهم الواعي Oـفهوم

ا+خطاء.. ومفهوم ا+سرار.

   إن إحدى مهام ا+من الثوري، هي اOحافظة على ا+سرار وكتمانها وعدم السماح بتسربها، وهذا يعني
رفة لق ان اOـع من منـط واحدة،  ورية اـل ركة الـث ضمن الـح حتى  ها،  امل ـب اطار التـع خارج  عدم ـكشفها +حد 
ها، وهذا لة ا+ـخطاء كا+سرار يـعني عدم ـكشفها، والـتستر علـي ـيجب ان ـتكون ـعلى قدر الـحاجة. ان معاـم

يعني استمرارها واستفحال شرورها.

112



   إنه ليس من شك ان العدو قد يستفيد من التعرف على عيوب الحركة الثورية واخطائها، ولكن استفادة
ها ـعلى ـتصحيحها. ناـهيك ثــورة من تعرـفها ـعلى اخطاـئها وعمـل اـلعدو + ـتقاس اذا ما قــورنت ـباستفادة اـل

عن الخطر الذي يلحق بالحركة الثورية ان هي تسترت على هذه ا+خطاء.

 :الظاهرة الثانية

   وهي الخوف من النقد، بحجة انه يضعف من هيبة القيادة ويقلل من احترام ا+عضاء والجماهير لها.
عرض من اجـله ـت هؤ+ء ا+فراد  وجد  الذي  هدف  فوق اـل ضع ا+فراد واخـطاءهم  التي ـت ظاهرة،  هذه اـل ان 
خط ضمن  ـثــورة وـتـصعيدها  استمرارية اـل هي  من اـلـثوري  الدمار. ان مـهـمة ا+ الى  فراد واـلـهدف  ا+
الجماهير والنظرية الثورية. وان النقد الذي يوجه الى اشخاص القادة ومسلكياتهم خارج حدود ا+نضباط
 .الثوري والشروط والضوابط الثورية هو ما يحاربه ا+من اما خنق النقد بحجة اOحافظة على هيبة القادة،
فان القيادة ان اخطأت ستجد من يبرر لها خطؤها أو يتستر عليه، أو يضرب بيد من حديد كل من يحاول
Lوفردـي Lقادة الى ذاتـي الـتطاول ـعلى ـنقد اـOسلكيات اـلخاطئة للـقيادة. وـتكون النتـيجة ان يـتحول ـبعض اـل
ثوري عن اـلخط اـل حراف  الى ا+ـن قد يـجرهم  ما  من الـخطأ ـم  Lهم مـعصوم قدون اـن رؤوسهم، ويعـت بون  يرـك

للحركة واعتبار نقد هذا ا+نحراف اضعافا لهيبة القيادة.

   إن ا+من الثوري لم يوجد لحماية ا+فراد، وانما لحماية الحركة وخطها السياسي والتنظيمي والعسكري
من ثــورة  امن اـل ية لحمـأية  ساعد ا+كثر فعاـل Oالذاتي هـما اـ قد  قد والـن خط الجـماهير. وان الـن وارتباطـها ـب

ا+نحراف عن هذه الخطوط.

   إن النقد +ضعاف هيبة القيادة هو عمليا ضد امن الثــورة، ولكن النقد Oساعدة القادة.. واOسؤولL هو
تحقيق وتجسيد +من الثــورة.

 :الظاهرة الثالثة

ضالية ها الـن من اهميـت يل  ورية وتقـل ضعف الحـركة الـث يدل عـلى  الذاتي  قد  قد والـن عض ان الـن قد الـب    يعـت
ويعرضها +ن تكون لقمة سائغة للحرب النفسية التي يشنها عليها اعداؤها، ويفقدها اعضاءها وكوادرها
ناء عة الـب كن طبـي عارض. وـل في كـفتي الـت قد  ثــورة والـن امن اـل من جـديد  ضع  هم ـي هذا الـف رها. ان  وجماهـي
الثوري الحققي للحركة اOلتزمة بنظرية ثورية صحيحة يؤكد دائما، ان ممارسة النقد والنقد الذاتي + تدل
 (مطلقا على ضعف الحركة الثورية، بل تؤكد قوتها وشجاعتها وتعمق ثقتها بنفسها وثقة الجماهير بها. ان
مسلك الحزب السياسي تجاه أخطائه هو احد اOقاييس ا+كثر اهمية وا+كثر ضمانا للحكم فيما اذا كان
هذا الحزب جديا، واذا كان يقوم حقا بواجباته تجاه طبقته والجماهير العاملة. ان يعترف الحزب صراحة
بخطئه وان يكتشف السبب ويحلل الوضع الذي ادى له، ويعالج بانتباه الوسائل +صSح هذا الخطأ. هذه
ثم ومن  له القـيام بواجـباته وتربـية وتعلـيم الطبـقة  يدعي بالنـسبة  ما  وهذا  سمات الـحزب الـجدي.  هي 

.1 ) الجماهير

ما ورية، ـم ها الحـركة الـث تع ـب التي تتـم مة،  قوة العظـي صريح لSخـطاء يظـهر اـل الذاتي اـل قد  قد والـن    إن الـن
يعمق فيها مفهوم ا+من الثوري ويؤكد النقاء السياسي والدقة التنظيمية والكفاءة القتالية وهذه كلها طريق

الضمانة للنصر.
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