
حتى يكون النقد والنقد الذاتي مجديـاً

قاط قاط اـلضعف وـن حتى يتـحسس ـن ساره،  ية مراجـعة ـ6 قوم بعمـل من ان ـي يم،  كل تنـظ كل حـركة، ـل    Kبد ـل
يات الـتحرك ـعلى كل اKصعدة وفي شتى اـ6جاKت، وذلك من اجل قوة في هذا اـ6سار، سلبيات وايجاـب اـل
استبعاد نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة، من اجل التخلص من السلبيات وتدعيم وتمت] اKيجابيات، ومن

اجل تحويل تلك السلبيات بعد حصرها والتعرف عليها وبا6مارسة الى ايجابيات.
هذا جة للحـركة والتفـاعل، ـل سلبيات نتـي عض اـل ] طـياته ـب شاط، يحـمل ـب حرك، أي عـمل، أي ـن    وKن أي ـت
جرح لم يـقم التنظـيم بـوضع اKصبع عـلى  فاذا  ية اKنتـقاد مـستمرة،  ية التقيـيم، عمـل فmبد ان تـكون عمـل
من اـلصعب يات وـيصبح  كل اKيجاـب قد يـطغى ـعلى   ً كبيرا  ًmعبئـاً وثق ستولد  التراكم  مع  ها  سلبيات، فاـن اـل

ً لها. معالجة اKمر، Kن الوقت يكون قد فات، ويبقى هذا التنظيم رازحـاً تحت ثقل هذه السلبيات واسيرا
قد الذاتي، قد والـن ادية ولن ـيكون ذلك اK بالـن يات اKنتـق يات ا6راـجعة اـ6ستمرة والعمـل هذا فmبد من عمـل    ـل
بـاً والـعمل ـعلى ته جاـن كر وتنحـي ارسة والـف ثوري ـلطرح الـخطأ في ا6ـم قد هي ـتصحيح للـمسار اـل ية الـن فعمـل
خلق البديل الجيد ممارسة وفكراً، واما النقد الذاتي فهو عملية تطهيرية للذات من اجل السمو بها فكراً
وممارسة، من اجل اKستفادة من التجربة السابقة، ومن اجل خلق اشكال افضل للعمل من اجل القضاء

على الغرور واKنانية والتوجه نحو العمل الجاد بروح ثورية عالية.
   ان النقد والنقد الذاتي عمليتان متmزمتان K يجوز ان تمارس احداهما بمعزل عن اKخرى وK تستطيع
ية انتقاـئية، معف] انفسنا نا ـبهذا ـنقوم بعمـل نا اذا ـمارسنا الـنقد دون الـنقد الذاتي، فاـن الفصل بينـهما، فاـن
سلبيات الـتـحرك والـنـشاط اـلـسابق وملـقـ] بـمـسؤولية ـتـصحيح الـخـطأ ـعـلى اKـخـرين، واذا من ـمـسؤولية 
مارسنا النقد الذاتي دون النقد، فنحن نقوم بعملية تكريس سلبيات اKخرين او غض النظر عنها مع حرق

للذات على مذبح الخطاءين وهذه مثالية K طائل منها.
   لهذا Kبد من ان ننقد التصرفات الخاطئة لmخرين فكراً وممارسة، نعددها ونب] كيفية اKبتعاد عن هذا
اءنا ونب] اخـط سلوكنا،  يـاً، ـتصرفاتنا،  سنا ذاـت قد انـف ما ـيجب ان نـن سنا للـتصحيح، ـك طارح] انـف الـخطأ، 
ونتدارس كيفية الوصول الى ما هو اسلم وما هو افضل، اننا نقوم بهذه العملية من اجل تخليص الذات
من كل الـنقائص في ا6ـمارسة والفكر وـلندفع بكل ما شأنه ان يطـهرها ويرـتفع ـبها لـتجاوز تلك الـنقائص،
من اجل التوجه نحو العمل والنشاط، بجدية وفعالية لنخطو الى اKمام خطوات واسعة على طريق تصحيح

ا6سار الثوري بشكل سليم.
ومتى في خـدمة التنظـيم وـمصلحته،  كون  ومتى ـي  ،ًKعا جديـاً وـف الذاتي ـم قد  قد والـن كون الـن متى ـي كن     وـل

يكون ضد التنظيم، ضد الحركة، مدمراً لها.
   ان النقد والنقد الذاتي من العوامل التي تدفع بالتنظيم والحركة بشكل متسارع والى اKمام، ولكن اذا
ما مي وزمانـه ما اKطار التنظـي الذاتي مكانـه قد  قد والـن ما فالـن حدد لـه زمان اـ6 كان واـل في اـ6 استخدمنا  ما 
الى بالتنظيم والحـركة  شد  والتي ـت طة  وامل ا6ثـب من الـع ونان  ذلك يـك عن  ومتى خـرجا  ية،  سة التنظيـم الجـل

الخلف.
   اذا استخدم النقد في اKطار التنظيمي فهذا يعني ان كل اطار تنظيمي يقوم بعملية حساب ومراجعة
سل قى بالتسـل ما ارـت طر التنظيمـية واذا  Kكل ا في  مــورس  ما  وسلوكه وممـارسته، واذا  شاطه  قاد لـن وانـت
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قاد وـبهذا فان الـحركة ية ا6راـجعة واKنـت ها ـتكون قد قامت بعمـل التنظـيمي الـهرمي، فان كل الـحركة بمجمـل
في طـريق الى اKمام  سارها واتجـهت خـطوات  وصححت ـم سابقة  ها اـل كل خطواـت رصدت  قد  كون  كل ـت ـك
البناء بعد ان اصبح الطريق امامها واضحـاً ممهداً، لتحقيق مزيد من اKنجازات الثورية، وبهذا نكون قد

تعلمنا من اخطاءنا السابقة، ومن لم يتعلم من اخطائه السابقة K يستطيع ان ينجز مهامه القادمة.
   كذلك فان النقد الذاتي اذا لم يمارس داخل اKطار التنظيمي، فانه K يمكن ان يحقق الغاية ا6رسومة
له وK يستطيع ان يطهر نفسه ويحميها من التردي واKستمرار في ممارسة الخطأ في ا6ستقبل، وبالتالي
امام ذاته  قد  ذاته، او ان يـن امام  ذاته  قد العـضو  ما معـنى ان يـن يـاً، ـف قداً ذاـت هذا ـن سمى  فm يمـكن ان ـي
اخرين من خارج اطاره التنظيمي، فمن ذا الذي سيشكل رادعـاً للذات عن ممارسة الخطأ واKستمرار فيه
ية وما ضرر ذلك وان كان الذي قد الذاتي خارج اKطر التنظيـم قد والـن ية الـن تم عمـل كن 6اذا ـت ـمستقبmً، وـل

يمارس بشكل فعلي خارج اKطر التنظيمية هو النقد فقط دون النقد الذاتي.

وا>ن نتناول موضوع النقد خارج ا>طر التنظيمية.
   اذا تمت عملية النقد خارج اKطر التنظيمية مع وجودها فان هذه ليست اK عملية هروب وضعف وج�.
اين ساؤل،  الى ـت ذلك  يدفعنا  جب ان  عدم وجـودها فـي ية ـل خارج اKطر التنظيـم قد  ية الـن مت عمـل كن اذا ـت وـل
اKطر التنظيمية؟ و6اذا هي معطلة؟ ومادامت اKطر التنظيمية معطلة فمن ذا الذي يستطيع كبح اKعضاء

ا6خلص] والطلب اليهم عدم ممارسة النقد خارج اKطر التنظيمية.
   اذن في حالة تعطيل اKطر التنظيمية، فعلينا ان نتدارك هذا اKمر بسرعة ونعمل على احياء الطريقة،
ان يكفوا عن ذلك وان يتعاونوا مع ا6طالب] باحياء اKطر التنظيمية ويتخلوا عن نزواتهم اKنانية بالقفز الى
ادية ـمشكل] حاجزاً ـب] الـقمة والـقاعدة ولنـعمل سويـاً ـعلى ان ـتكون اـطرنا التنظيـمية ـموجودة اـ6راتب القـي
اية الى Kن تعـطيل قود في النـه والتي ـت فردي  لة، قادرة ـعلى الـعطاء، حتى K تتـفشى ظاهرة الـعمل اـل فاـع
اKطر التنظيـمية وعدم احترام هذه اKطر يـمكن ا6ـتسلق] من الـقفز ـعلى اـ6راتب التنظيـمية واـلوصول الى
من كل، ويجـعل  مل ـك لى الـع سلبي ـع له اKثر اـل كون  ما ـي راتب، ـم كل اـ6 وراءهم  اشرة، مخلـف]  يادة مـب الـق
يام من الـق يادة  لن يـمكن الـق فانه  مل  هذا الـع ثل  استمرئ ـم ما  له، واذا  مة  من اـلشكل K قـي يم ـمجرد  التنـظ

بمهامها وسيجعلها تدوخ في دوامة ا6راجعات اKدارية اليومية.
يع في بارى الجـم ية ويـت قد، خارج اKطر التنظيـم ية تسـتشري ظاهرة الـن    في فترة ـتسيب اKطر التنظيـم
ما ـنجد اولئك الذين K ـيستطيعون ان كثيراً  فرق ـب] ا6ـخطئ واـ6صيب، ـف قد فm ـيستطيع اKـنسان ان ـي الـن
فان العـضو النـشيط ا6ـتألم، توجيه النـقد، وبـهذا  في  من غيـرهم  اكثر  يمـشوا اK عـلى ممـارسة الخـطأ، 
ا6تحسس لmخطاء اذا ما مارس النقد خارج اKطر التنظيمية، يكون في مصاف العضو اKنتهازي الذي
وهذه تـشكل عملـية خـلط بالـغة من تـلك اKخـطاء  جزءاً  الذي يـشكل  وهو  واسع  عن اKخـطاء بـفم  يتكـلم 
من وحتى نحـقق ا6ـزيد  الى اعـلى..  بالتنظيم، بالحـركة  وحتى نرتـقي بالعـمل الـثوري،  الخـطــورة ولـهذا 
ممارسة النقد والنقد الذاتي ولكن في اKطار التنظيمي كل حسب موقعه وداخل اطاره وحتى يكون النقد
والنقد الذاتي مجديـاً فmبد من النضال الدؤوب من اجل خلق ا6كان الطبيعي لهما وهو اKطار التنظيمي،
عن نا  نأى بتنظيـم ية ـن باKطر التنظيـم ية، ـف عث اKطر التنظيـم كل الجـهود Kعادة ـب من ان ـتصب  هذا Kبد  وـل

الفوضى والعفوية والفردية مؤكدين منطلق الحركة الصحيح والسليم في القيادة الجماعية.

وانها لثورة حتى النصر
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