
فتح... على طريق ا.ص,ح والتفعيل والتغيير

صخر حبش

شاعا اصبح ـم سطينية  ساحة الفـل لى اـل ير ا6طـلوب ـع ما ـيسمى ا=ص>ح والتغـي حول  توح  بازار ا6ـف    اـل
عاما على ا6ستوى ا6حلي وا=قليمي والدولي. وتتحرك فيه ألسنة واصابع ا=صدقاء وا=عداء على حد
في ير ا6طـلوب  رؤية التغـي حول  طابق  من الـت ربان  فا=دارة ا=ميركـية والحكـومة ا=سرائيلية تقـت سواء. 
الدول العرـبـية وفي الـقـيادة الفـلـسطينية. وا6جـمـوعة ا=وروـبـية وـبـعض  الـنـظام السـيـاسي الفـلـسطيني 
يتطلعون نحو ضرورة ا6بادرة العملية ل>ص>ح والتغيير النابعة من ا=رادة الفلسطينية ل>ص>ح الذاتي

ولسد الطريق امام التغيير الذي يقاد بالس>سل على الطريقة ا=فغانية.
   وفي وسط هذا البازار تقف حركة فتح.. وكل ا=نظار تتطلع اليها. فهي ا6سؤولة عن ا=ص>ح اذا تم،
وهي السؤولة عن الخراب اذا تحول الحلم الى سراب. فهي منها الرئيس والسلطة التنفيذية. وا=غلبية
في ا6جلس التشريعي. وهي ا6سؤولة عن غياب سلطة القضاء وعن التوقيع ا=خير لقانون القضاء.وهي
التي تقود ا=جهزة ا=منية ا6تصارعة بالنار والشتائم على الفضائيات. وهي التي تحمل اعباء انتفاضة
اومة اـ6سلحة. و= يات وسلبيات ا6ـق ها ـتستلقي ايجاـب عودة. وـعلى اكتاـف ا=ـقصى واـلقدس وا=ستق>ل واـل

.wنريد احصاء اعداد الشهداء والجرحى وا=سرى وانما هي الذكرى التي قد تنفع ا6ؤمن
هزائم. كامن الـبطو=ت واـل التي ـكشفت ـم ياح  ارثة ا=جـت عد ـك زية للـحركة ـب نة ا6رـك    وـحw اجتـمعت اللـج
وتألق ا=رادات وثبوط العزائم، كان =بد من م>مسة الجرح بصدق واصرار من اجل الفصل والحسم ما
بw الصديد والدم. وتأكيد ما نريده =نفسنا ولشعبنا = ما يخططه لنا ا=عداء. فا=يمان بحتمية النصر
اجل الـحـفاظ علـيـها من  الدائم للـتـضحية  ستعداد  هداف وا= بالثوابت وا= بدون التـمـسك  = يتـحـقق 
ها. ومن ـهنا كان =بد من استعراض شامل لتـحديد ـهوية ا6رـحلة وسمتها. وللتأـكيد ـعلى الدور وتحقيـق

الطليعي للحركة في مواجهة الذات او=.. على كافة ا6ستويات وفي جميع ا=تجاهات.

او. على اAستوى السياسي:

نا ية عقوـل في بـن ير  من تغـي اعداؤنا  ما يطـرحه  نا ان ـنستعرض  كان =بد ـل لة  عة ا6رـح حدد طبـي كي ـن    ـل
وتطلعاتنا بعد ان اجتاحت الدبابات وقصفت الطائرات وتمت ا6حاصرة لكل ذرة تراب في ارض الوطن.

فما هو التغيير الذي يريده اعداؤنا؟
في ا6بادئ وا6نطلقات وا6رجعيات.1

لقد كشفت مفاوضات كامب ديفيد عدم ا=لتزام ا=سرائيلي بمبادئ ومنطلقات عملية التسوية وذلك
لتزام بـقرارات الـشرعية في تقـرير مـصيره. وبـعدم ا= عتراف بـحق الـشعب الفلـسطيني  بـعدم ا=
ابل بدأ ا=رض مـق وكذلك ـم لى اسـاسها  مت ـع التي ـت يات  سوية وا=تفاـق ية الـت ية عمـل ية وبمرجـع الدوـل

الس>م.
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في ا=هداف والغايات.2
من خ>ل ا=جتـياح با=دارة ا=مريكـية يـسعى  مدعوما  صهيوني  واضحا ان الكـيان اـل اصبح  قد  ـل
عاته. وـتشكل وـتصعيد الـعمل الـعسكري تقـليص طـموحات اـلشعب الفـلسطيني وتخـفيض سقف تطـل
في والتي تقلـصت  كامب ديفـيد ومقتـرحات كلينـتون  في وثيـقة  سلـسلة ال>ءات التالـية ا6تجـسدة 

 :مشروع شارون على الشكل التالي

a(1967 = =نهاء ا=حت>ل عن جميع ا=راضي ا6حتلة عام.

b(زالة جميع ا6ستوطنات= =
c(.للتحرير الكامل القدس =
d(.wلحق عودة ال>جئ =

e(.للدولة الفلسطينية ا6ستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس =

ثانيا على اAستوى ا.مني والقيادي والتفاوضي:

   لقد شكلت ا=نتفاضة الشعبية تحركا من أجل الحفاظ على الثوابت الفلسطينية والتمسك بها. وكان
في مواـجـهة التـحـركات الجماهـيـرية ـيـشكل مـحـاولة للـتـفاوض ـبـالدم سرائيلي  الـتـصعيد الـعـسكري ا=
ياح مة ا=جـت قوة الـعسكرية لـكسر ارادة اـلشعب. وقد أدى ـفشل ا=ـنصياع لجرـي وباـلس>ح يعـتمد ـعلى اـل

 :الى محاولة فرض التغيير ا6طلوب اسرائيليا وامريكيا على الشكل التالي

في ا=ساليب والوسائل.1
a(وقف ا=نتفاضة وا6قاومة
b(نوان حت ـع ية ـت مات التاـل قوم با6ـه كي ـت صهيوني وـل يان اـل اية الـك ية لحـم يب ا=جـهزة ا=مـن ترـت

 :ا=لتزامات تجاه عملية الس>م كما تنص عليها اوراق تينت وزيني وتشمل

خابرات)1( حددها اـ6 قوائم ـت اومة حـسب  اضة وا6ـق ية ا=نتـف لى خلـف اضلw ـع قال ا6ـن اعـت
ا=سرائيلية.

تدمير البنية التحتية للمقاومة تحت عنوان ا=رهاب.)2(
جمع ا=سلحة من الشعب الذي يقاوم ا=حت>ل وتسليمها ل>مريكان.)3(

على ا6ستوى القيادي.2
فرض تغيرات في بنية النظام ا=ساسي يشمل تغيير الرئيس ا6نتخب من الشعب الفلسطيني او
تهميـشه لـصالح خـيارات لحـدية او عـلى الطريـقة ا=فغانـية. ويعتـقد ا=مريـكان ان تركيـبة القـيادة
في طرح  ما  مع   wمن ا6ـنسجم وعة  من مجـم كون  عات اـلصهيونية يـمكن ان تـت مع التطـل ا6ـنسجمة 
كامب ديفيد سواء من داخل ا=كادميw، او رجال ا6ال وا=قتصاد او ا6ستعدين لتحمل مسؤوليات

امنية في هذا ا=طار.

2



على ا6ستوى التفاوضي.3
يعتقد ا=مريكان وا=سرائيليون ان اجراء ا6فاوضات تحت هذه الظروف ا=منية والقيادية ا6ذكــورة

اع>ه هي الوسيلة الوحيدة لفرض س>م ا=ذعان.
* * *

شكل ناقض ـب وهو يـت صرية  شارون العـن به ا=دارة ا=مريكـية وحكـومة  طالب  الذي ـت ير  هو التغـي هذا     
كامل مع تطلعات الشعب الفلسطيني الذي تنبع من جراحه يوميا صرخات الحرية وا=ستق>ل. ويتطلع
شعبنا نحو حركة فتح لتعبر بصدق عن تبني التغيير القادر على التجسيد العملي لحق تقرير ا6صير.

لق التي تتـع ثوابت ا=سـاسية  ير = يـمكن ان ـيمس اـل زية للـحركة ـعلى ان التغـي نة ا6رـك اكدت اللـج وقد     
يات ية لتحـديد ا=يجاـب نى التنظيـم وسائل وا=ساليب والـب ظر باـل اعادة الـن من  بد  بادئ وا=هداف، و=  باـ6
وكان الى الجـماهير والقـاعدة التنظيمـية  جراء التغيـير ا6ـطوب ا6نـسجم وا6حتـكم  والـسلبيات فيـها. و=

 :التوجه العام للحركة في ا6جا=ت ا6ختلفة على الشكل التالي

او. في اAجال السياسي:

   تؤكد الحركة على استمرار دورها النضالي وخيارها ا6تمسك باستراتيجية س>م الشجعان ولتحقيق
 :ا=هداف التالية

سرائيلي.1 من لتحـقـيق ا=ـنـسحاب ا= قرارات مـجـلس ا= قرارات اـلـشرعية الدوـلـية وـخـاصة  ـتـطبيق 
1967 العسكري وصو= الى انهاء ا=حت>ل بما في ذلك ا=ستيطان عن جميع ا=راضي ا6حتلة عام

بما في ذلك القدس.
التمسك بهدف الوصول الى حل عادل لقضية ال>جئw الفلسطينيw يضمن حقهم في العودة على.2

.194 اساس قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار

تـجسيد حق تـقرير اـ6صير لـلشعب الفـلسطيني وصو= الى اـقامة اـلدولة الفـلسطينية اـ6ستقلة كاـملة.3
 وعاصمتها القدس ا6باركة.1967 السيادة على جميع ا=راضي الفلسطينية ا6حتلة عام

ثانيـاً في مجال منظمة التحرير الفلسطينية:

ـشعب ـزية لـل ـومة ا6رـك ـشكل الحـك ـسطينية ـت ـذية 6نظــمة التحــرير الفـل كون اللجــنة التنفـي من  قا     انط>
الفلسطيني فان الحركة ترى ضرورة تفعيل دورها بحيث تشارك دوائرها الضرورية في تحشيد جماهير
شعبنا في الشتات للمشاركة الفعالة في تصليب الصمود وتصعيد ا6واجهة، وقد قــررت اللجنة ا6ركزية،

 :التوجه الى اللجنة التنفيذية باقرار ما يلي

تفعيل دور اللجنة التنفيذية وأهمية ان يكون لها اجتماعاتها الدورية الخاصة بها..1
تفعيل دوائر ا6نظمة لتقديم الخدمات الضرورية =بناء شعبنا في الشتات وخاصة الدائرة السياسية.2
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ودائرة ال>جئw ودائرة التربية والتعليم والدائرة الثقافية.
يص.3 ية يـتم تقـل أزمة ماـل حدوث  حال  وفي  ضرورية لـها  حل مـشكلة الـسفارات بـتوفير ا6ـوازنات اـل

الكادر وا6صاريف ا=خرى حسب الضرورة.
عقد اجتماعات منتظمة للمجلس ا6ركزي تجسيدا للوحدة الوطنية..4
تهيئة الظروف لعقد ا6جلس الوطني الفلسطيني باسرع ما يمكن..5
العمل =همية عودة جميع اعضاء القيادات والكوادر الى الوطن..6

ثالثا في اAجال الوطني الفلسطيني والوحدة الوطنية:

في معـركة الحـرية وتحقـيق ودورها النـضالي     تـؤكد الحـركة عـلى اهمـية الـوحدة الوطنـية الفلـسطينية 
 :ا=نتصار وتدعو الى

ـجال.1 في اـ6 ـواضحة  هداف اـل ـقات وا= حول ا6نطـل ـية  ـوحدة الوطـن ـزيز وـتـصليب اـل ـلى تـع ـمل ـع الـع
السياسي.

تـبني برـنامج الـعمل السياسي الوطني الذي ـيضمن تحـقيق ا=هداف باـلوسائل ا6شروعة بما فيها.2
حق مقاومة ا=حت>ل وتعزيز الدور الجماهيري والشعبي في ا=نتفاضة للتمسك با=هداف والثوابت.

ما يتـعـلق.3 الوطني وـخـاصة  التي = تـحـظى با=ـجـماع  ساليب  رفض اـلـوسائل وا= التأـكـيد ـعـلى 
با=ستهداف ا6قصود للمدنيw، الذي = يخدم اهدافنا الوطنية ويؤلب علينا اجزاء كبيرة وكثيرة من

ا6جتمع الدولي الذي يدعم الكيان الصهيوني.
ـعبر ولـتـرسيخ الـعـمق.4 الدروس واـل واستخ>ص  شامل لـتـقويم التـجـربة  حوار وـطـني  الى  الدعوة 

النضالي الوطني بكافة اشكاله.

رابعا في اAجال ا.مني:

قوة واـلضعف في ا6ؤـسسات وا=ـجهزة عدوان ا=سرائيلي ـمكامن اـل قد ـكشفت ا6واـجهة اـلشاملة مع اـل    ـل
من واستهدفت مؤسـسات ا= صهيوني  الدمار اـل آلة  ركزت فـيه  الذي  الوقت  واضح. فـفي  ا=منـية بـشكل 
صور الـتـخاذل صور البـطـولة والـتـضحيات،  جانب  الى  الوطني وا=ـجـهزة ا=مـنـية جميـعـها، ـفـقد ظـهرت 
هذه عن   wبـعض ا6ـسؤول wقي بـ الى تـراشق علـني = اخ> الذي تـحول  ا=نتـهازي والعـجز ا6ؤسـسي 
ا6ؤسسات، ا=مر الذي يجعل من ترتيب اوضاعها ليس فقط حرصا على مستقبل دورها، وانما خشية من
ها حـسب اعادة ترتيـب لى  كان ـع ظل محـاولة ا=سرائيليw وا=مرـي في  استفحال خطـرها، وخـاصة  حـاضر 

مخططاتهم التوسعية.
واستقرار اـلـشعب امن  توفير  هي  اكدت الـحـركة ـعـلى ان ا6ـهـمة ا=ـسـاسية للمؤـسـسة ا=مـنـية  وقد     
من التجـربة قا  رسمية. وانط> سطينية اـل اسات الفـل عن حمـاية السـي سؤولة  وهي اـ6 سطيني وحـمايته.  الفـل
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 :ا6اضية فقد تم التأكيد على ما يلي

التأكيد على وحدة الرؤية والتوجه للمؤسسة ا=منية بفروعها ا6ختلفة. ويعw لها قائد ذو ص>حيات.1
ويكون مسؤو= امام ا=خ الرئيس والقيادة السياسية.

تتحدد مهام كل جهاز من اجهزة ا6ؤسسة من خ>ل انظمة ولوائح بشكل واضح..2
في الحـياة ا6دنـية ا= وفـقا للـقانون. ويحـظر تـجاوز ا=ختصـاصات.3 تدخل ا=جـهزة ا=منـية  يمـنع 

ا6نصوص عليها.
اطار ا=ـتـصا=ت.4 في  سرائيلي ا=  مع اـلـجانب ا= يـمـنع ـعـلى ا6ؤـسـسة ا=مـنـية اـقـامة اـتـصا=ت 

ا6نصوص عليها في ا=تفاقيات وحسب تعليمات القيادة.
رصد موازنات واضحة ومقــررة لكل اجهزة وفروع ا6ؤسسة ا=منية وبذلك يمنع على ا6ؤسسة جباية.5

ا6ال ا= بما يخوله لها القانون بحيث تحول ا=موال مباشرة الى وزارة ا6الية.
عدم السماح للمؤسسة ا=منية او 6سؤوليها بالعمل في اي مجال اقتصادي او مدني..6
مة الـعسكرية.7 كل جـهاز ـحسب ا=نـظ يادة  ية لـق مدة زمـن ديد  هزة وتـح قادة ا=ـج دورية ـل إجراء تنق>ت 

ا6تبعة.
إعادة النظر في الكادر البشري للمؤسسة ا=منية وفروعها بما يتناسب مع انظمتها واختصاصها.8

وبا6هام ا6لقاة على عاتقها.

خامسا في مجال البناء لدولة اAستقبل واAجتمع اAدني وسيادة القانون:

   ان تجربة بناء السلطة الوطنية ضمن ظروف ا6رحلة ا=نتفالية، وما حصل فيها من تراجع عن ا=لتزام
با=تفاـقيات من قبل الحكومات ا=سرائيلية ا6تعاقبة تفرض علينا استخ>ص دروس وعبر لترسيخ مبادئ

 :ثابتة لبناء دولة ا6ستقبل، الدولة الفلسطينية على ا=سس وا6مارسات التالية

التقيد بمبدأ الفصل بw السلطات الث>ث القضائية والتشريعية والتنفيذية..1
كل.2 فوري وـب يذ والعـمل اـل يه مـوضع التنـف صادقة عـل مت اـ6 عد ان ـت ضائية ـب سلطة الـق قانون اـل وضع 

ا=مكانيات =ستكمال بناء الجهاز القضائي وتلبية احتياجاته وتطويره وتفعيله.
إعادة تنظيم مؤسسات السلطة الوطنية وتعزيز قدرتها على القيام بدورها وفق قوانw وانظمة عمل.3

واضحة تحدد هيكلياتها وص>حياتها ومسؤولياتها وتمنع التعارض وا=زدواجية.
في بـناء.4 الوزراء  الوزارات ومجـلس  حق  الوزراء والتأكـيد عـلى  عـقد اجتمـاعات خـاصة بمجـلس 

واضحة. اسات  ووفق سـي وفق ا=خـتصاص والتكـامل  ها  سلطة واداراـت سيير اعـمال مؤسـسات اـل وـت
الوزارات دمج  وضرورة  الوزارات وا=دارات   wوضرورة اـنـهاء اـلـتداخل والـتـنافس ـغـير الـبـناء ـبـ
استمرار ا6ؤـسـسات جدوى  ودراسة  عددها لتـحـسw اداـتـها وـتـرشيد نفقاـتـها  ا6تكاـمـلة وتقـلـيص 

ا6ستقلة ا6وازية.
التأكيد على أهمية ومركزية عمل وزارة ا6الية ووضع حد نهائي لتعدد مصادر القرار في الوزارة.5
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وـتعدد ا6رجـعيات وادوات الـعمل ا6الي العام وتنـظيم ا6وارد وا6يزاـنيات ـبقوانw ـعمل واضحة وعلى
اسس عصرية وسليمة.

إعادة هيكلة ديوان ا6وظفw وتحديد ص>حياته وتنظيم ع>قاته بمختلف الوزارات وا6ؤسسات بشكل.6
دقيق وتطبيق قانون الخدمة ا6دنية وخاصة الجانب ا=داري منه.

ظات.7 ص>حياتهم، وتحـديد ا6حاـف وضيح  دارية وـت خاص با6ـحافظw والتقـسيمات ا= قانون  شريع  ـت
سيادية قة ا=جـهزة اـل شاملة وتنظـيم ع> ية التنمـوية اـل ادارية وبـما يـخدم العمـل اسس  نهائـيا عـلى 

وا=دارات ا6حلية با6حافظ بما يمكنه من القيام بمسؤولياته على أكمل وجه.
وص>حياتها وع>قاـتـها بمخـتـلف.8 دورها وـمـسؤولياتها،  قانون هيئة الرـقـابة الـعـامة لتـحـديد  إقرار 

ا6ؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
نك.9 ناء الـب ريق ـب لى ـط استق>ليتها ـع لى  يد ـع فة والتأـك قد ومؤسـساتها ا6ختـل سلطة الـن ناء  استكمال ـب

ا6ركزي الفلسطيني وا=لتزام بقانون سلطة النقد الذي تم اقراره.
ا�عداد الفوري ل>نتخابات وتنفيذ ما أمكن منها على كافة ا6ستويات الرسمية والشعبية. واعتماد.10

في ـلي، او  ـمع ا6ـح في هيئات ا6جـت سواء  ـيادات  ـيار الـق ـيدة =خـت وسيلة وـح ـحرة  ـابات اـل ا=نتـخ
التنظيمات وا=تحادات والنقابات وا6ؤسسات الشعبية كادوات اساسية في بناء ا6جتمع ا6دني.

ثة واـلـقراءة.11 اقره ا6ـجـلس الـتـشريعي ـبـعد ـقـراءاته الث> الذي  اـ6ـصادقة ـعـلى الـنـظام ا=ـسـاسي 
ا=خيرة.

سادسا  في اAجال الحركي:

   ادركت اللجنة ا6ركزية من خ>ل التقييم الشامل 6سار ا=حداث بكل ما اظهرته من ايجابيات وسلبيات
في ا6جا=ت ا6ختلفة ان البنية التنظيمية والع>قات بw القاعدة ا6يدانية والقيادات لم تكن على ا6ستوى
في الـساحة التنظيمـية وا6ـجا=ت ا=منـية واستقطاب  قوى  الى نـشوء مـراكز  الذي ادى  مر  ا6طـلوب، ا=
ابرزت طبـيـعة في تروـيـجه. ـلـقد  ساهمت الـفـضائيات  الذي  ظاهرة ا=ع>م اـلـفردي  وبروز  والـعـسكرية، 
ما ها وخـاصة  سلبية حـرصت الحـركة عـلى محاربـت ظواهر  في ا=نتفـاضة وا6قـاومة مجمـوعة  ا6مـارسات 
يتعلق باط>ق الرصاص في ا6سيرات والجنازات ومن بw ا=ماكن السكنية. واستهداف ا6دنيw وا6ظاهر
ا=نف>شية التي جعلت السيطرة على الس>ح امرا صعبا في مراحل ا=ستعراض، والذي اختفى معظمه
في لحظات مواجهة ا=جتياح والعدوان، باستثناء بعض ا6واقع وا6>حم البطولية التي شهدها العالم في

مخيم جنw والقصبة في نابلس وجباليا ورفح وغيرها من ا6خيمات وا6دن والقرى.
دخل شكل ا6 واداريا واع>مـيا ـي حوي تنظيمـيا  البيت الفـت يب  اعادة ترـت ادركت اللجـنة ا6ركـزية ان  قد     ـل
سلطة وا6ؤسـسات التـشريعية والتنفيـذية في ا6نظـمة واـل سطيني بـكل مكـوناته  البيت الفـل لترتيب  الرئـيس 

والقضائية. وخاصة مؤسسات ا6جتمع ا6دني التي تشمل ا=تحادات والنقابات وا6نظمات ا=هلية.
ـيادة جماـعـية ودور اـعـضائها بتـحـمل دورها كـق ـركز ـعـلى تفـعـيل  وقد ـحـرصت اللـجـنة ا6رـكـزية ان ـت    
عبير. في ـمجا=ت ا=ص>ح والـتطوير والـت يل دور الـحركة  في تفـع من شأنها ان ـتساهم  ردية  ـمسؤوليات ـف

 :فقــررت ما يلي
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في اطار اللجنة اAركزية.1
a(تفعيل دور اللجنة ا6ركزية، بعقد اجتماعات دورية وطارئة كلما اقتضت الضرورية مع

ا=ستمرار في بذل الجهود لحضور اكبر عدد ممكن من اعضائها.
b(اعادة توزيع مهام اللجنة ا6ركزية على ضوء ا6هام النضالية وا6جتمعية الراهنة، مع ا=خذ

بعw ا=عتبار ا6هام الجديدة في الوطن.
c(.اب>غ ا6جلس الثوري وا6فوضيات وا=جهزة الحركية ا6ركزية بمجمل قراراتها
d(.متابعة تنفيذ قرارات اللجنة ا6ركزية من خ>له تفعيل امانة سرها

في اطار اAجلس الثوري.2
على الرغم من الظروف الصعبة التي يفرضها ا=حت>ل واعاقة التحركات بw مناطق الوطن ا= ان

التواصل بw اعضاء ا6جلس الثوري في اطار الضفة الغربية وقطاع غزة اصبح ضروريا بحيث
يتم التغلب على الحواجز باجراء التواصل بالوسائل ا6ختلفة بw ا6تواجدين في ا6كان والزمان

 :لبحث جدول اعمال واحد والوصول الى نتائج متكاملة. وقد قــررت اللجنة في هذا ا=طار ما يلي

a(.التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات ا6جلس الثوري في مواعيدها
b(.تفعيل لجنة الرقابة الحركية واستكمال تشكيلها لتمارس مهامها وفقا ل>ئحتها ا6قــررة
c(.تفعيل لجنة الرقابة ا6الية واستكمال تشكيلها لتمارس وفقا ل>ئحتها ا6قــررة
d(تفعيل لجان ا6جلس الثوري ا6تخصصة ومتابعة مدى التزام اعضائها تنفيذ الخطط

والبرامج الحركية ا6قــررة داخل مؤسساتهم.
في اطار اAفوضيات واAكاتب اAركزية.3
او= مكتب التعبئة والتنظيم:

   ـلقد اـنصب ـجهد اللـجنة ا6ركزية لترتيب اوضاع التنـظيم في اقاليم الوطن =همـيته ا6يداـنية في ساحة
ا6واجهة والصمود. وقد تم اقرار تشكيل مكتب للتعبئة والتنظيم في الوطن تحت ا=شراف ا6باشر ل>خ ابو
في عبئة والتنظـيم  الى تركـيز مهـمة مكـتب الـت اضافة  من اعـضاء اللجـنة ا6ركـزية  عدد  عـمار وبمـشاركة 

الشتات على تفعيل دور ا=قاليم في الساحات العربية والدولية ا6ختلفة.
   وتقرر ان يضم مكتب التعبئة والتنظيم في الوطن الى جانب اعضاء اللجنة ا6ركزية عددا من القيادات
التنظيمية من اعضاء ا6جلس الثوري والكوادر الفاعلة للتركيز على ترسيخ وحدة الفكر والتنظيم وا6مارسة
ناطق في اـ6 ؤتمرات  سريع لعـقد ا6 شبيبة الفتحـاوية والتحـضير اـل قاليم وتنظـيم اـل الحركـية وتفعـيل دور ا=
صيغة عن  ادية جـديدة بعـيداً  جراء انتخـابات قـي سادس للحـركة = عام اـل ؤتمر اـل ً لعـقد ا6 قاليم تمهـيدا وا=
لذلك. ظروف  يأة اـل من تـه بد  ياب الطـويل و=  هذا الـغ عد  ية ـب اعدة التنظيـم ولة للـق عد مقـب لم ـت التي   w التعـي

بالتغلب على كافة الصعوبات وبأسرع ما يمكن.

ثانيا مكتب ا6نظمات الشعبية:
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التي تـشكلها ا=تـحادات صميم القـواعد الجماهيـرية الـشعبية  في     يمـتد العـمق الـشعبي لحـركة فـتح 
عن غـياب جة  ية الناـت ية عـلى مـستوى البـن من مـشاكل داخـل هذه ا6نظـمات  عاني  ابات. وـت وا6نظـمات والنـق
التكامل بw الهيئات ا6ركزية والهيئات ا6حلية، ا=مر الذي يتطلب اعادة تشكيل ا6كاتب الحركية لتجسيد
في شعبية  مات اـل وحدة التنظـي ابات تـجسد  واجراء انتـخ شعبية  يا والتـحضير 6ؤتمرات  يادة حرـك وحدة الـق

الوطن والشتات.

ثالثا مكتب الشؤون الفكرية وا=ع>م والثقافة:
امج    ـتشكل وحدة اـ6وقف الـفكري الـحركي ضرورة من اجل تـكريس رؤية ـموحدة للمرـحلة الراـهنة ولبرـن
صدار اـ6ـركزي وهذا يتـطـلب ا= في اـ6ـجا=ت واـلـساحات ا6ختـلـفة.  الـعـمل التنـفـيذي با6ـمـارسة العمـلـية 
ما ـيعزز اـلوحدة كوادر الحرـكية وـب انات والـتعاميم والـنشرة ا6رـكزية وتفـعيل ا=ع>م الـحركي وـمدرسة اـل للبـي

العضوية في الفكر والتنظيم وا6مارسة.
ها تنـطلق في فة، ولكـن ـلقد ادركت اللـجنة ا6رـكزية اهـمية الـتحرك في الـتطوير والتفـعيل في اـ6جا=ت ا6ختـل
ير ستهدف التغـي التي ـت ادية  عة مرحـلة ا6واجـهة للطـروحات ا6ـع من تحـديد طبـي اشرة  نة وا6ـب ها الراـه خطوـت
الذي بما يعني تدمير البنية الوطنية الثورية لحركتنا. ولفرض ام>ءات العدو بالقوة على شعبنا. ان طبيعة
بوش من ادارة  دعم  من  يه  وما ت>ـق شارون،  سفاح  ومة اـل ظل حـك في  نا  يه حركـت لع اـل الذي تتـط ا=ص>ح 
وضع الترتيب ـل صارمة عـند  بار با6راجـعة اـل نا ا=خذ بعـw ا=عـت فرض علـي تاغون ـت صهاينة البـن ومجمـوعة 
كن لم ـي اسد عـلى ا=قل ان  يه درء ا6ـف جز ـف ستطيع ان يـن اسب، بحـيث ـي كان ا6ـن في اـ6 اسب  سان ا6ـن ا=ـن
مؤه> لجلب اـ6نافع. ولـنحذر من دعوات ا=ص>ح التي هي صدى مـنطق ا=عداء، والتي هي كـلمات حق

يراد بها باطل. ولكن الباطل يظل زهوقا ما دام الحق له با6رصاد.

( وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق ا� العظيم(

وانها لثــورة حتى النصر
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