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لطالما حصل خلط بين الزعامة والقيادة ،لذا سنحاول هنا ان نوضح المعنى بما يفسر مسارا ايجابيا في واقعنا
وما يمكن ان نفيد منه؛ فعلى بعد من تاريخ مر رسخ فكرة الرجل الواحد كان فيه معنى الزعامة كما القيادة هو
الجبروت واالحادية ،محت قيمة حضارية تأسست عليها االمة؛ لكنها نماذج لم تبن مدنيات استمرت او افادت
االمم وشعوبها وانما انتجت ظلما وطغاة وتخلف معاشي والعمران الذي فيها ال يعدو صورة جامدة إلظهار
الهيبة ،وحتى ما أنتج مما قد يعتبر حضارة فكرية فهو ترجمة وتثبيت لسلطة الطغيان.
حقيقة القيادة ،هي صفة ادارية تحمل فكرة وبرنامج ،فال قائد بال رؤية وبرنامج نهضوي او فكرة بآليات
لحلول ،ومن يتصدى لها هو من يزعم انه قادر على تحقيقها ،فالزعيم هو اداري تنفيذي وليس منظر او يمتلك
رؤية وانما يحرك آليات ليصل الى اتمام رؤية يطرحها قائد أي حراك.
رسول هللا ص بطريقة قيادته لنخبة معه وطريقة تفاعلهم وتعاملهم كنماذج زعماء ثم قادة ثبّت منهجا ،نجد في
واقعنا ان هذا النموذج ال يطرح كقدوة وانما يطرح كشيء مستحيل ان يطال ،فيقال لك من يمكن ان يكون
كفالن مع انهم كانوا نموذج قدوة صنعتهم حضارة فكرية لبناء االنسان ،هذه القدسية المستحيلة تسد الطريق
امام من يقتدى بهؤالء العظام ونعتبر افعالهم واقوالهم ضرب من خيال ،هم بشر ،واالقتداء بهم هو اقداء منهج
قيادة وزعامة وادارة لعصرنا وليس اقتداء بهم بالعودة لعصرهم.
القيادة حتما ليست استجابة لمارد الطغيان الذي داخلنا ،وانما سلوك القدوات الذي هو تطبيق على االرض للقيم
العليا ،تفكير واحد يعني معرفة محددة ونفسية وعقلية واحدة ،مجموعة من القادة يعني افكار وخيارات
وتمحيص وتفكير وطرق للهدف وبالتالي قوة ان أخفق جناح رفعه االخر ،واالهم ما في االمر وحدة الهدف
واالحساس بالمسؤولية وليس العظمة التي يشحنها مجاميع النفاق المرافقة لتلك الرؤوس.
قيادة البلد ليست زعامة فردية ،وانما منظومة وقوانين توزع المهام لرؤية متفق عليها توجه من قيادات وتعدل
من زعامات ،وتنفذها منظومة الدولة التي اركانها ثابتة كمنظومة وظيفية تنوب عن المواطن في تسهيل الحياة
المدنية وفق االداء المجتمعي ككل؛ اصوات عالية تخفي في الفوضى فحيح الظلم والفساد
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القيادي من يتقن ادارة توحيد الجهد ويأتلف والقيادات وال يكون كالنرجس حيث وجد يختفي النبات ،هنالك
برنامج وخطة ومجم وعة عمل ،هكذا تدار االمور ،هنالك من يتولى التنسيق فان غاب ظهر غيره والبرنامج
مستمر ،اما ان كان البرنامج شخص ،فهو لن يستمر.
الفكرة باختصار
القيادة هي منظومة التخطيط ،أي التصميم والموازنة وقراءة المتاح وتحديد االهداف والمسارات االولية ثم
مراجعة مسارات تنفيد الزعامات لمسارات الهدف.
الزعامة هي تنفيد المخطط وتعديل المسارات من خالل متابعة المنظمات التي تحتاجها منظومة التنفيد،
ومراعة الوصول الى االهداف بالمسار الحرج بما يضمن جودة االداء باقل التكاليف اذا ما ثبتنا الزمن بسنوات
دورة او دورتين لحكم البالد او الوصول الى اهداف حزب او حركة ،واعداد ذلك بالتوثيق ومثبت إلخفاقات
التجربة كي تبنى عليها وتتجنب اخفاقاتها القيادات في قرار مستقبلي
وماذا بعد:
نحتاج الى ادوات جديدة وآليات جديدة تضع همنا ان نشارك في المدنية ونبتكر اساليب جديدة تعطي المجال
لزعامات تنفيذية تدعم من ذوي الخبرة من السياسيين الذين لم يعودوا قادرين اال على تكرار أنفسهم ،ومن
مستشارين يعينوهم على تنفيذ الرؤى االقتصادية والمجتمعية والسياسية.
البد ان ندرك أن ال الزعامة وال القيادة ترتكز على شخص مهما كانت ميزاته ألنها ستنهار بغيابه ،ولكن
الخطط والمهام تحدد وفق قواعد علمية ودراسة وتفيد طبعا من المواصفات والمهارات لألشخاص فالقيادة
والزعامة مرهون قدرها بنجاح مهمتها ولـيس بتصدرها المشهد او التشريف عن امتالء او فراغ فمن ال يملك
نفسية العمل الجماعي ال يصلح للقيادة وال للزعامة الناجحة ومورد اهله الهالك مهما طال الزمن ألي سبب من
االسباب.
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