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للجان ا%قاليم وا*ناطق في الوطن  ا*همات ا%ساسية

   يتميز الواقع التنظيمي لحركتنا على أرض الوطن، وبعد انبعاث السلطة الوطنية الفلسطينية وتجسدها
ـعلى اZرض بتـعددية الـتجارب والـخصائص وبـتنوع اـلخبرات ـفقد أُـضيف إلى الـحشد التنظـيمي الـنضالي
̀نتفاضة الجبارة، ذلك الحجم الفاعل الهائل الذي التف حول حركتنا خhل مرحلة الكفاح اdسلح ومرحلة ا
الوطن محكـومة كانت تجـربة النـضال عـلى أرض  الوطن. لـقد  إلى  عادت  التي  من القـيادات والكـفاءات 
من أخـطار ا`عتـقال وانفhش العـضوية. أشكال تنظيمـية تقـلل  من  وما يقتـضيه  بـظروف العـمل الـسري 
ظروف ا`عتـقال والـسجون أتاحت  وقد  وأشكال التنظـيم وا`تـصال اZفـقي والخيـطي  أساليب   .فاتـخذت 
شكيل خاب القـيادات ـت أتاح انـت الذي  حد  تأطير الهـرمي باـل في اـل ساهمت  ية  شوء حـالة علـن اxسرائيلية ـن
̀نتفاضة الجبارة عبر اZطر اdركزية والفرعية dختلف اdواقع داخل السجون واdعتقhت. وقد فرضت حالة ا
سجون في اـل سواء  عدو  ضالية لـل من اdواجـهة الـن زيد  dية واـ من العلـن زيد  dكان اـ dزمان واـ في اـل شموليتها 

واdعتقhت أو في اdدن والبلدات والقرى واdخيمات.

سجون ا`حتhل اdتـغطرس في  هذه اللحـظة  حتى  اضhت  اضل~ واdـن صفوة اdـن قاء  من ـب رغم  لى اـل    وـع
من تم تحـرير ا�`ف  سيرات، ـفـقد  Zسرى وا Zالتي نـصت عـلى تحـرير ا لتزام با`تفاـقـيات  hاـلـرافض ل
اdناضل~ الذين يساهمون في بناء السلطة الوطنية ويشكلون القاعدة اZساسية والكادرات الرئيسة لتنظيم
أضاف قد  رها ، ـل تم أبعـادها أو تحرـي التي  الداخل  من قـيادات  إلى النخـبة  إضافة  الوطن  في  نا  حركـت
العائدون من اdبعدين واdحررين الذين عاشوا تجربة النضال في الوطن وفي الخارج حيث اdركز، وحيث
شارك عدد كبير منهم في أعمال اdؤتمر الحركي العام الخامس لقد أضافوا تجربة مركبة للعمل التنظيمي
لى ارض يا ـع ظام اZسـاسي وعمـل صلب الـن في  ية نظـريـاً  طوير اZشكال التنظيـم في ـت ساهم  ها أن ـت يمكـن

 .الواقع

الوطني إطار جـيش التحـرير  في  قوات العـاصفة.  من   ً سواءا من القـيادات والـكادرات  أما الـعائدون     
وأطر منـظـمة التـحـرير في أُــطر الـحـركة ومكاتـبـها اdرـكـزية  الفـلـسطيني، أو الـقـيادات واـلـكادرات الفاـعـلة 
يم في تنـظ الوطن أو  أقاليم  في  سواء  يم الـحركي  في ـجسم التنـظ اندماجهم  فإنهم ـب الفـلسطينية واZقاليم 
وأشكالها ية  مق التجـربة التنظيـم شكلون ـع ية ـي سلطة الوطـن في اـل سيادية  داخل اZجـهزة اـل اصفة  قوات الـع
ماد رمي وباعـت تأطير الـه ضرورة اـل جانب  إلى  الوطن.  خارج  اشتها التجـربة  التي ـع ظروف  مع اـل وعة  اdتـن
اdركزية الديمقراطية في تنظيم اZقاليم، فh بد من انبعاث وتأم~ حياة داخلية في أطر اZجهزة السيادية
عبر التفويض السياسي، بما ` يتناقض مع ظروف عمل هذه اZجهزة وأنظمتها من جهة وتصون قدسية

العضوية للمناضل~ الذين رفدوا ويرفدون هذه القوات من جسم التنظيم الحركي وقياداته.

   إن تجربة إعادة بناء التنظيم والتأطير التي مارستها حركتنا في أربعة أقاليم قطاع غزة اعتمدت على
ما ـبعد. ورغم اdردود تم ـعقد مؤتمرات ـمناطق فـي رها ـتشكيل مؤتمرات أقاليم ـعلى أمل أن ـي ـمعايير تم عـب
كانت ̀نتخـابات التـشريعية، إ` أن انعكـاساتها التنظيمـية  في عملـية ا ؤتمرات خـاصة  dيـجابي لـهذه اxا
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مخيبة ل�مال. ولهذا اعتمدت اللجنة اdركزية ولجنة الطوارئ الحركية التمسك بروح ونص النظام اZساسي
الذي يفترض عقد مؤتمرات اZقاليم بعد انعقاد مؤتمرات اdناطق .وقد تم على هذا اZساس تشكيل لجان
ماد عـلى ضاء با`عـت ية اZـع حدد مراتـب التي ـت يم  ية الحـصر والتقـي يام بعمـل ناطق للـق تحـضيرية ل�قاليم وللـم
يا أول ية العـل طوارئ والحرـك جزت لجـنة اـل وقد أـن عدد.  جوانب الـنضال اdـت لى  كز ـع الذي يرـت قاط ،  ظام الـن ـن
شكيل لجـنة بذلك ـت وتم  سلفيت ،  يم  في إقـل يم  ومؤتمر اxقـل ناطق  dمؤتمرات اـ ستوى  لى ـم ية ـع مة تنظيـم مـه
قرار من اللـجنة اdرـكزية التي حددت اZـعضاء يم ـحسب الـنظام اZـساسي وـب يممنتـخبة من مؤتمر اxقـل إقـل

ا`حد عشر من ب~ اdنتخب~ الخمسة عشر وكذلك أم~ سر لجنة اxقليم.

   إن عمل لجنة اxقليم اdنتخبة هو عمل الحركة في ذلك اxقليم بحيث تكون اdهام اdنوطة بلجنة اxقليم
كقيادة جماعية هي اdرتب العام dهام اdسؤوليات الفردية التي ينتهجها كل عضو من أعضاء لجنة اxقليم.
عة ناطق. إن ـبعض ا`ختhفات ـب~ طبـي dجان اـ هام ـل اعدة حـيث ـم الى الـق وديـاً  سه عـم سحب نـف أمر ـي وهو 
اdهمات في أقاليم الوطن وأقاليم الشتات، تقتضي منا أن نحدد طبيعة اdهمات ا`ساسية للجان اZقاليم

ادة dها ا التي ـنصت علـي يم  صhحيات لجـنة اxقـل من  لق  الوطن، بحـيث ننـط في  ناطق  dمن النظام84 ( واـ ( 
 :ا`ساسي على الشكل التالي

 .   تمارس لجنة اxقليم صhحياتها التالية باعتبارها القيادة التنفيذية في اxقليم

 .  تنفيذ قرارات ا`طر القيادية ا`على◦

 . ا`شراف على كافة اdؤسسات وا`جهزة التابعة لhقليم◦

 . وضع الخطة اdناسبة لقيادة كافة النشاطات في اxقليم◦

 التنسيب بتجميد أو إسقاط عضوين على اZكثر من أعضائها إلى مكتب التعبئة والتنظيم مع◦
 .تسبيب هذا الطلب

 . قيادة شؤون الحركة اليومية في اxقليم◦

 .السهر على سhمة الحركة وتماسكها وتنسيق العمل ب~ مختلف اdناطق◦

كل◦ عن  له  قارير خطـية وافـية  قديم ـت جدول أعـماله وـت وإعداد  يم  مؤتمر اxقـل ماع  الدعوة `جـت  
النشاطات اdتعلقة باxقليم.

ها◦ طرأ علـي طــورات ـت أية ـت عبئة والتنظـيم ـب تب الـت ية ل�ـعضاء. وإبhغ مـك إعداد الخـارطة التنظيـم
مره كل ستة اشهر.

 )88 (    ولكي تتمكن لجنة اxقليم من قيادة شؤون الحركة اليومية، فقد نص النظام اZساسي في اdادة
يم ، في اxقـل شؤون الـحركة  قة تـكفل اـلسيطرة ـعلى  هام ـب~ أـعضائها بطرـي dيم اـ نة اxقـل توزع لـج ـعلى أن 
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وهذا يعني أن لجنة اxقليم هي القيادة الجماعية للعمل. تحمل أعضاء لجنة اxقليم اdسؤولية الفردية كل
ية ، بـحيث يادة الجماـع كون الـق ماع ـت اعات. وخhل ا`جـت ما ـب~ ا`جتـم فترة  في اـل به  اطة  مة اdـن ـحسب اdـه
جب شاركة. حـيث ـي dضامن واـ سؤوليتها بالـت لة تتحـمل ـم اونة متكاـم ية متـع بة تنظيـم يم مرـت شكل لجـنة اxقـل ـت

مناقشة كل القضايا واdهمات مناقشة واعية واتخاذ القرارات باZغلبية القانونية.

   وللمحافظة على وحدة اxقليم وتماسكه ومنع ا`زدواجية في اdهام فقد نص النظام اZساسي في اdادة
 على أن تقوم مكاتب اZجهزة اdركزية بممارسة نشاطاتها في اxقليم من خhل لجنة اxقليم باعتبارها87

ً من صhحيات لجنة اxقليم، ويمنع القيام بأية إمدادات مباشرة dكاتب اZجهزة اdركزية في اxقليم  .جزءا

 :   ويمكن تلخيص اdهام اZساسية للجان اZقاليم في الوطن على الشكل التالي

     : : أوI مهمة أمانة السر

بة مة ـبصفته اdرـت هذه اdـه قوم أـم~ اـلسر ـب فة وـي يم اdختـل نة اxقـل مال لـج عة أـع مة التـنسيق ومتاـب وهي مـه    
اعات الدعوة لhجتـم عن  وهو اـdسؤول  يم.  نة اxقـل مات لـج وصيات ومـه قرارات وـت يذ  عة تنـف عن متاـب اـdسؤولة 

وترؤسها حسب اZصول التنظيمية. ويحتفظ بمحاضر الجلسات والوثائق اdتعلقة بأعمال لجنة اxقليم.

  : : ثانيـاً مهمة ا*تابعة التنظيمية

   ويشرف على هذه اdهمة أم~ سر لجنة اxقليم مباشرة ويعاونه عضو أو أكثر من أعضاء لجنة اxقليم.
قة hهـمات ذات العdالذين تـناط بـهم ا من أعـضاء لجـنة اxقلـيم  ويمـكن تـشكيل لجـنة للمتابـعة التنظيمـية 

اdباشرة باZطر التنظيمية مثل مهمة التعبئة الفكرية واdنظمات الشعبية وشؤون اdرأة والطhب.

  : : ثالثـاً مهمة التعبئة الفكرية والتثقيف الحركي

   هذه اdهمة تشكل ا`متداد العملي dهمة مكتب الشؤون الفكرية والدراسات اdركزي والتي تمــــــــارس
ها: رسمي مـن وقف الـحركي اـل dنة واـ اسية الراـه الج ـقضايا اZوضاع السـي وهي تـع يم.  نة اxقـل من خhل لـج

كما تعبر عنه النشرة الحركية اdركزية والرسائل التنظيمية ومناقشة هذه اdواقف في ا`جتماعات الدورية
ية امج الترـب طبيق برـن مة ـت هذه اdـه شمل  ما ـت قات والخhيا. ـك حة والحـل ية واZجـن شعب التنظيـم في اـل ل�طر 

والتثقيف الحركي وأساليب وطرق التربية والتثقيف الحركي ومواضع ومحاور العملية التربوية والتثقيفية.

ً مهمة ا*نظمات الشعبية والعمل النقابي      : : رابعـا

   تهدف هذه اdهمة إلى تنظيم الطاقات الوطنية للشعب من خhل القطاعات الشعبية والتخصصات اdهنية
وتقود حركتنا هذه ا`تحادات والنقابات من خhل اdكاتب الحركية للمنظمات الشعبية والنقابات ، وتشرف

على مؤتمرات هذه ا`تحادات على مستوى اxقليم من خhل اdكتب اxقليمي للمنظمات الشعبية.

ً مهمة ا^دارة ا*الية  : :  خامسـا

شؤون والوارد وتنظـيم  صادر  يم ومـراسhته وحـفظ اـل دارية ل�قـل xشؤون ا ضايا اـل هذه اdهـمة ـق    وتجـمع 
يم قرار من لـجنة اxقـل ية من ـجهة وـب~ اـdناطق واZطر اZـعلى من ـجهة أخرى ـب الـعمل ـب~ اdـهمات اxقليـم
صرف سواء بالنـسبة للمـوازنة ومراقـبة اـل ية  شؤون اdاـل هذه اdهـمة تجـمع قـضايا اـل سر. كـما أن  وأمـ~ اـل

واxيرادات من ا`شتراكات وامكانية تطوير اdوارد اdالية لدعم نشاطات اxقليم.
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ً مهمة ا^عbم الجماهيري  : : سادسـا

سواء ـنـشاطات اdهرـجـانات واـdـسيرات واـلـندوات هذه اdـهـمة بالـنـشاطات اxعhـمـية الحرـكـية      تتـعـلق 
من به  ما تتطـل رسمية والنـضالية أو تـقوم بتحـضير  الجماهيـرية ، وتـشرف عـلى ا`حتـفا`ت واdنـاسبات اـل
يافطات ومشاعل واستثمار الطاقات العينية في اdناطق واZقاليم لرفع اdستوى الفني سواء على مستوى

الفنون الوطنية واdسرح. وغيرها.

  : : سابعـاً مهمة شؤون ا*رأة

يم لـقطاع اdرأة Zهـمية الدور اـdنوط باdـناضhت    وهي مـهمة ـتعبر عن ا`هـتمام اـلخاص الذي يوليه اxقـل
 .من أخواتنا وتعميق حرية النضال والذي كرسته اdرأة الفلسطينية في اdسيرة الخالدة للثــورة اdعاصرة

 : : ثامنـاً مهمة الشؤون الطbبية والشبيبية

أطر الحـركة ضمن  شبيبة  اهل الطhب واـل لى ـك قى ـع يز واdـل اعل واdتـم الدور الـف مة ذات عhقة ـب وهي مـه    
التنظيمية وتفعيل أدوار هذه اZطر بحيث يتحمل مسؤوليتها النضالية بما يتميز به من القدرة الhمحدودة

̀ندفاع والعطاء  .على ا

 : :  تاسعـاً مهمة ا*علومات وأمن التنظيم

ية للتنـظيم ، وتتـكامل مـهمة    اية اZمـن فة الوـق ناء التنـظيم التي تؤدي وظـي وهي مـهمة الـع~ اـلساهرة من أـب
أمن التنظيم مع جميع اdهمات اdنوطة بأعضاء لجنة اxقليم. وهي بذلك مهمة كل فرد في التنظيم ، بحيث
يصبح بناء الهرم التنظيمي في اxقليم كالهرم اdرصوص يحمي بعضه بعضـاً ويحاصر كل من تسول له

نفسه اختراق الحصن التنظيمي لصالح القوى اdعادية لحركتنا ولثــورتنا.

ً مهمة التدريب والدفاع ا*دني    : : عاشرا

   وتهدف هذه اdهمة إلى تهيئة أبناء التنظيم للقيام بمهمة الدفاع اdدني سواء اxسعاف اZولى أو اxخhء
قد تـفرض عـلى هذا اdـجال خـاصة وان الـظروف  في  وإطـفاء الـحرائق وتربيتـهم عـلى العـمل الجـماعي 
والدفع `ستكمال قت  التي تحـق جازات  كل اxـن عن  ذلك  عبر  والدفاع  من خـوضها  نا مواجـهات `بد  تنظيـم

تحقيق اZهداف.

   : : أحد عشر مهمة العbقات الوطنية

قوى صائل واـل ~ جمـيع الـف شعب وـب ~ كـافة قطـاعات اـل ية ـب وحدة الوطـن وهي مهـمة الحـفاظ وتكـريس اـل    
ما  . .الوطنية وتنطلق هذه اdهمة من القبول السمح dبدأ التعددية وقبول الرأي ا�خر في ظل سيادة القانون
هذه اdهـمات بـشكل عرض  وسوف نـتابع  هو تلخـيص وعـناوين للمهـمات اZسـاسية للجـنة اxقلـيم   .تـقدم 
حدة ، بحـيث يـشكل مجـموع الـعرض التفـصيلي الخـطة عداد القـادمة لـكل مهـمة عـلى  Zفي ا تفـصيلي 

 .الشاملة لعمل لجان اZقاليم واdناطق التنظيمية في الوطن
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ا*همات ا%ساسية للجان ا%قاليم وا*ناطق في الوطن

  :أوIً مهمة أمانة السر

 .   يتولى هذه اdهمة أم~ سر لجنة اxقليم الذي يسمى بقرار من اللجنة اdركزية من ب~ القائمة اdنتخبة
 ) : من النظام اZساسي و الصhحيات التالية90 . (من قبل مؤتمر اxقليم ويمارس حسب اdادة

 .اـ دعوة لجنة اxقليم لhنعقاد وترؤس اجتماعاتها

 .ب ـ رفع تقارير شهرية أو فورية إلى مكتب التعبئة والتنظيم باسم لجنة اxقليم

 .ج ـ متابعة تنفيذ قرارت وتوصيات ومهمات لجنة اxقليم

 .د ـ توجيه الدعوة لعقد مؤتمرات اdناطق بما ` يتعارض مع نصوص النظام

 .هـ ـ التوقيع على الكتب والقرارات واZوامر الصادرة باسم لجنة اxقليم

و ـ التوقيع على أوامر الصرف وفقـاً للوائح اdالية.

 .   إن ا`جتماع الدوري للجنة اxقليم مرة كل اسبوع~ ، هو اxطار الذي يشكل القيادة الجماعية ل�قليم
وتجري العادة أن تكون ا`جتماعات الدورية في موعد محدد ، ويقوم أم~ سر لجنة اxقليم بتحديد مكان
 .وساعة، ا`جتماع حسب الظروف الخاصة بكل إقليم ومن شروط انعقاد ا`جتماع أن يتحقق فيه حضور

 ) ساعة ويكون النصاب24 (النصاب وهو ثلثي اZـعضاء ، وإذا ـتعذر ـفيه اكتمال النصاب ـيؤجل ا`جـتماع
من أـم~ بدعوة  ذلك  تم  طارئ ـي ماع  حال الحـاجة `جـت وفي  يم ،  نة اxقـل عدد أـعضاء لـج قة ـل ية اdطـل باZغلـب

السر وبحضور اZغلبية اdطلقة.

جال Zوسع dية بـحيث يـفسح اـ ويديره ـحسب اZصول التنظيـم يم  نة اxقـل ماع لـج سر اجـت يترأس أـم~ اـل    
أصول الجـلـسة الحرـكـية. وـيـتولى أـمـ~ اـلـسر إـعـطاء الكـلـمة ضمن  الديمقراطي  مدى لـلـحوار والـنـقاش 
للمتحدث، ويمنع ا�خرين من مقاطعته أو التشويش عليه. ويضع حداً للنقاش في الوقت اdناسب `تخاذ
القرار. حيث تنتهي لحظة الديمقراطية لتسود لحظة اdركزية بحيث يصبح القرار نافذاً إذا حظي باZغلبية

̀نصياع لرأي اZغلبية  .اdطلقة للحاضرين. وعلى اZقلية ا
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   وتكون مسؤولية أعضاء لجنة اxقليم جماعية خhل الجلسة الحركية بحيث يحق لكل عضو مناقشة كافة
إخوانه ا�خـرين. مة  لق بمهمـته أو بمـه أكانت تتـع سواء  جدول اZعـمال،  مات اdطـروحة عـلى  ضايا واdـه الـق
وـيمارس خhل النـقاشات في الجـلسة الحرـكية الـنقد والـنقد الذاتي ـبهدف ـتطوير وتـعزيز اxيجاـبيات التي

 .نتجت عن اdمارسة العملية. كما يتم دحض السلبيات للعمل على إلغائها في اdمارسة اdقبلة

هاء مع انـت بدأ  وصيات. وـت قرارات والـت وصياغة اـل سة.  ضبط مـحضر الجـل يم  نة اxقـل سر لـج تولى أـم~     وـي
اجتماع لجنة اxقليم اdهمات اZساسية `م~ سر لجنة اxقليم، حيث عليه أن يحقق تواصل واستمرار روح
يم بحـيث ` نة اxقـل الداخلي ـب~ أـعضاء لـج شاركة والـتضامن  dشعور باـ واستمرار اـل ماع الحـركي..  ا`جـت
قوة ركز  ناء ـم وسعي لـب ذاتي  استئثار  إلى حـالة  حددة  dته اـ من مهـم كل ـعضو  ردية ـل سؤولية الـف dحول اـ تـت
يم قوم أـم~ سر لـجنة اxقـل افل والـتضامن مع اdـهمات اZخرى. وـي ما ـيستمر بالـعمل بروح التـك خاص. وإـن
الوقت في  قرارات الخـاصة بمهمـته  عنمهـمة لتنفـيذ اـل كل مـسؤول  عة  ~ جمـيع اdهـمات ومتاـب سيق ـب بالتـن

اdحدد.

في ماتهم  يذ مـه ارساتهم لتنـف عة مـم يم ومتاـب سيق ـب~ أـعضاء لجـنة اxقـل قي والتـن صال اZـف ما أن ا`ـت    وـك
يم بالـحركة من خhل زيز تhحم اxقـل رسمية لتـع ناة اـل يم ـيشكل الـق اZطر اZدنى، فان أـم~ سر لـجنة اxقـل
التي ارسات  كل مـجريات اZمور، واdـم ية ـب طوارئ الحرـك نة اـل زية ولـج نة اdرـك وضع اللـج واستمرار  واصل  ـت
تجري في اxقليم. ويتم ذلك من خhل التقارير الدورية بعد كل اجتماع للجنة اxقليم. أو من خhل التقارير
الفورية حول القضايا الطارئة التي قامت لجنة اxقليم بمعالجتها أو التي تطالب لجنة اxقليم القيادة بان

تساهم في معالجتها وحلها.

   إن أم~ سر لجنة اxقليم هو اdمر اxجباري باتجاه اxطار اZعلى وهو قناة ا`تصال من اجل تنسيق
كافة اdهمات مع اZطر اZعلى. وذلك حفاظـاً على مبدأ التسلسل وـمبدأ وحدة اdرجع التنظيمي. وهو من

 .هذا اdنطلق يقوم في اZصل بكافة مهمات العودة إلى اZطر اZعلى عبر النظام والتسلسل

أصولي بمهـمة ا`تـصال من أعـضائه بـقرار  أحد  طار أن يكـلف أي  من الـجائز ل� انه  ومن الـبديهي     
ن هذه قد ـتصادف ما باxطار اZـعلى ـعندما ـيجد ذلك ضروريـاً، ذلك `ن أـم~ اـلسر ـليس فق اxطار، ̀و

 .يقتضي ا`ستثناء فيها، أو بعض دواعي التسهيل أو التيسير

   وأـخيرا فان صhحيات أـم~ السر متابعة تنـفيذ اdـهمات اdختـلفة في اـلفترات ب~ ا`جتـماعات، وهو ما
طارئة له، أو اdهـمات اـل في نـطاق مهمـته والواجـبات اdـقــررة  كل  طار  xفي متابـعة أعـضاء ا يعـني دوره 
يـاً: يذها، وثاـن وامل تنـف وطرق وـع يه. وهذا الدور `ـم~ اـلسر من شأنه أ̀و التـنسيق ـب~ اdـهمات  اـdسندة إـل
ثا لوب، وثاـل جدول الزـمني اdـط ضمن اـل كن  يذ مـم إلى اـفضل تنـف وصول  وتوجيههم لـل حث اZـعضاء اdعنـي~ 

 .اdساعدة حيث تجب اdساعدة

الوقت اdـحدد وقـبل في  الوقت اdـحدد  في  قرار  إلى الجاهـزية وتنفـيذ اـل يؤدي  ذلك أن  كل  شأن  ومن     
 .ا`جتماع الدوري القادم

تم بأول، لـي ية، أ̀و  طاق تنفـيذ خـطوات وتفـاصيل اdهـمة اdعـن في ـن قع  عة ـت هذه اdتاـب طبيعي أن  ومن اـل    
 .التكامل في نطاق اdهمة الواحدة ويتم التراكم إلى حد إنجاز الخطة في مداها الزمني اdحدد
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   إن دور أم~ السر هنا ` يتم على حساب دور اdسؤول~ اdباشرين أو اdختص~، وإنما يتم التكامل مع
واسع نه  يرام، ولـك ما  هام ـعلى  dيذ اـ وهو ـمحدود ويقـتصر ـعلى ـمجرد ا`طhع ـحيث ـيسير تنـف الدور،  هذا 
وفعال ويصل إلى حد التدخل اdباشر حيث يقع التقصير أو الخلل، `ن ذلك من أهم واجباته، فاdسؤولية
صير و ترك التـق عدم  ما يقـتضي  وهو  ادها،  أحد وجوهـها أو أبـع في  ضامنية  سؤولية ـت هي ـم في اxطار 

الخلل وشأنه حتى تصعب معالجته أو يتراكم خطره وحجمه.

   وخارج كل ذلك ثمة مهام طارئة وأمور مستعجلة أو مستجدات قد تنشأ، ويقع على عاتق أم~ السر أن
يبادر إلى تنفيذها بالتعاون مع العضو اdختص في مجال اdهمة اdعينة، خاصة عندما تفترض طبيعتها أو

ضرورتها عدم التأخير وانتظار ا`جتماع أو اتخاذ القرارات بصــورة أصولية.

   إ` انه من الواجب أن يجري اطhع اxطار واخذ موافقته الhحقة أو مصادقته على اZجراء عندما تكون
قرار ها ـب يذها أو معالجـت تم تنـف هذه اـdسائل من صميم اخـتصاص اxطار أو من اـdسائل التي ـيجب أن ـي

منه أو التي تقتضي ذلك القرار.

سمح مع أعـضاء اxطار اdعـني عـندما ـت شاور ممـكن  أوسع ـت جري  مور أن ـي Zعض ا في ـب يد  ومن اdـف    
 .الظروف وذلك إضافة إلى التشاور والتعاون مع العضو اdسؤول أو اdختص خاصة تلك اZمور التي تمت

اxشارة إلى وجوب اdصادقة عليها وإقرارها مناxطار.

في عـكس مـساره، سير  ناقض مـعه أو أن ـي جوز أن يـت فوق دور اxطار، ̀و ـي يس  سر ـل    إن دور أمـ~ اـل
وذلك أن اصل الصhحيات ل�طر وليس Zمناء سرها، ودور اxطار يتقدم على دور أم~ سره بل هو فوق

هذا الدور.

   من هنا يحق ل�طار أن ينقض القرارات التي يمكن أن يتخذها أم~ السر وان يلغي اxجراءات التي
رؤية اxطار اشمل من رؤية ية، ـف يه العمـل ها مـهما كانت مبــررات أـم~ اـلسر ودواـع يذها أو تطبيـق قوم بتنـف ـي

 .أم~ سره، وفي اZصل فان الصhحيات ل�طار باxشراف على دور أي عضو فيه

فترات ـب~ في اـل فة  هام اdختـل dعة اـ الدور بمتاـب هذا  في  وسع  جوز `ـم~ اـلسر الـت كل اZحوال ` ـي وفي     
غاء دور اZـعضاء اdخـتص~ أو اـdسؤول~ اdـباشرين إ` في حا`ت الـخلل اdوجب، ا`جتـماعات إلى حد إـل
ويؤدي استخدام اـلصhحيات،  في  من التـعسف  نوع  إلى  يؤدي  ارسة دوره  في مـم وسعه  فان ـت ذلك  ير  وـغ

 .إلى اdساس بأدوار ا�خرين التي كفلتها اZنظمة والقرارات وطبيعة التشكيhت في حركتنا

ية اZـعلى أن ترد بل أـم~ اـلسر ـيجوز ل�طار أو للـمراجع التنظيـم    وفي حال الـتعارض ـغير اdبرر من ـق
اZمور إلى نصابها، وان تكفل استمرارية ممارسة أم~ السر لدوره والحفاظ على اZطر ومبدأ التسلسل

 .وتقسيم اdسؤوليات وتوزيعها

   إن من طبيعة مهمة أمانة السر أن تتخذ طابعا تنسيقيـاً، إداريا، في كثير من اZحيان أو على اZقل في
في سع  وهذه اZعـمال تـت هام،  dيذ مجـمل اـ من مـستلزمات تنـف كون  ما ـت بـاً  دارية غاـل xعـمال اZبعـضها، فا
بعض اZقاليم بينما تكون محدودة جداً في اZقاليم اZخرى، وهي حيثما تتسع ترتبط بطبيعة مهام أمانة

 .السر
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ها ومهامـها ذات تدار أعماـل كانت  والتي  وجود اdـكاتب الخـاصة بالحـركة  شهدت بـعض أقاليمـنا  قد     وـل
ء يرتبطون عبر الطابع اxداري من قبل بعض اdتفرغ~ أو اdسؤول~ اxداري~، وفي كل اZحوال فان ه̀ؤ

ترتيب إداري بأم~ سر اxقليم أو اdنطقة في إطارها.

   وغالبـاً ما تتخذ اdتابعة اxدارية شكل الترتيب والنظام اxداري الذي هو في جوهره يختلف عن النظام
التنظيمي، وهي باتخاذها هذا الشكل تنفصل بدرجة من الدرجات عن طابع العمل التنظيمي لتتخذ طابع
عاملون ً ـلطابع الـعضوية الذي يـتسم به اـل ها ـبدرجة أخرى تزاوج ـب~ اـلطابع~، ـنظرا الـعمل اxداري، ولكـن

 .في تلك اdكاتب أو اdشرفون على تنفيذ مهماتها

قديم الـتسيهhت اـلضرورية في انة اـلسر التـنسيقية. ومن شأنها ـت    وهي بكh اـلطابع~ ترـتبط بأـعمال أـم
 .غالب اZحيان لتنفيذ كافة اdهمات اZخرى، وتزويدها باdقومات الضرورية

عة قـاً `ختhف اـلظروف، ـحيث أن طبـي عة اdـهمات اxدارية وـف ناك فارق كبير ـب~ مدى وطبـي يد فـه    وبالتأـك
العمل التنظيمي عامل مهم، وكذلك ظروف السرية أو العلنية عامل مهم، حيث تزداد إمكانيات بروز اdهام

 .اxدارية في ظروف العلنية عنها في ظروف السرية

صل تتـمـتع بـكـافة اـلـصhحيات ـغـير اdـنـصوص علـيـها Zوفي ا وشمولية،  كثيرة     إن ـمـهام أـمـانة اـلـسر 
ل�خرين خارج ا`جتماعات. وهذه اdهام هي أداة ضبط وتوجيه وتفعيل العمل التنظيمي بحيث يؤدي إلى

احسن تنفيذ للخطط من اجل تحقيق اكبر مردود.
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ا*همات ا%ساسية للجان ا%قاليم وا*ناطق في الوطن

 :ثانيـاً مهمة ا*تابعة التنظيمية

   يشرف على هذه اdهمة أم~ سر لجنة اxقليم مباشرة، ويعاونه عضو أو اكثر من أعضاء لجنة اxقليم.
قه hهـمات ذات العdالذين تـناط بـهم ا من أعـضاء لجـنة اxقلـيم  ويمـكن تـشكيل لجـنة اdتابـعة التنظيمـية 
شعبية شؤون اdنظـمات اـل شبيبة  شؤون الطhب اـل رأة،  dشؤون ا مة  ثل مـه ية، ـم باZطر التنظيـم اشرة   " "اdـب

والنقابات.

صhحيات ودور لجـنة لى حـساب  ها ـع ية مهماـت هذه اللجـنة التنظيـم مارس  جوز أن ـت انه ` ـي ؤكد  dومن اـ    
مة ضمن إطار ما ـيحدده الـنظام واZصول لك اdـه يم أو خارج ـنطاق إشرافها. بل ـيجب أن ـتمارس ـت اxقـل
 .التنظيمية وبمتابعة دائمة من لجنة اxقليم ولعل هذه هي الحكمة اZساسية في أن النظام لم يجعل هناك
إطارا من أمناء سر اdناطق، فذلك يؤدي إلى التضارب مع دور لجنة اxقليم أو باZحرى يؤدي إلى إطارين

لهما موضوعيـاً نفس النطاق من العمل وهو ما يؤول إلى تضارب في اZدوار وتنازع في الصhحيات.

   إن اdتاـبعة التنظيـمية تـعني ـعمل اZطر اZـعلى من اجل اdحاـفظة ـعلى ـقيام اZطر التاـبعة ـلها بواـجبات
يذ ية وتنـف وحل اxشكا`ت التنظيـم شؤون الـعضوية واZـعضاء  عة  ية الـعمل التنظـيمي ومتاـب يذ آـل طبيق وتنـف ـت

خطط العمل.

 : وتشتمل اdتابعة التنظيمية في اZقاليم على مايلي

 :أوI متابعة شؤون ا*ناطق

وتوفير وفي تنـفـيذ ـمـهام الـعـمل  سليمة  ما يـعـني متاـبـعة اـdـناطق للمحاـفـظة ـعـلى ـحـياة تنظيـمـية  وهو     
قدمه وأصول العـمل عـلى اZطر اZعـلى أن ـت ظام  يوجب الـن ما  قديم  ها وـت توفرة ـل dضرورية اـ يات اـل اxمكاـن

للجان اdناطق.

   إن متابعة شؤون اdناطق تعني تحديد اdرجعية اdباشرة كقناة اتصال مع لجان اdناطق من قبل لجنة
اxقليم، وتعني تحقيق ا`تصال الدوري مع تلك اللجان عن طريق القيام بالزيارات الدورية اdباشرة ل�طر
في مناطقهم ومتابعة أمــورهم على ارض الواقع، وعن طريق مواصلة التوجيه ومhحقة مسائل تنفيذ الخطط

أو اdساعدة في تذليل الصعوبات أو التوجيه أو العمل لحل اdشاكل.

ـقرارات ـيذ اـل في اZداء وتنـف ـبة  ـمل واdواـظ في الـع ستمرار  ـها ا` ـوقف علـي ـمة أســاسية ويـت وهذه اdـه    
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في تتراكم ـعـوامل الـكـسل أو التنـفـيذ اـلـخاطىء أو الـفـتور أو اـلـوقوع  والـخـطط.ـفـبدون اdتاـبـعة يـمـكن أن 
الظواهر السلبية وهو ما يؤدي إلى الفشل أو الركود في الحياة التنظيمية.

 .   ويتوقف مدى اdتابعة اdيداني على حيوية اللجان واZطر والحياة التنظيمية في اdنظمات القاعدية

استنهاض اZعـضاء واZطر من عـوامل  كثير  عة اـل في اdتاـب طر اZعـلى  Zوقف عـلى كـفاءة ا انه يـت    كـما 
شاط مة وـن يذ الخـطط بـه عة تنـف لديهم dتاـب حوافز  صحيح، وخـلق اـل عال واـل سياق الـف في اـل ووضعهم  اZدنى 

وأداء سليم.

لف يم مـك من أـعضاء لجـنة اxقـل كل ـعضو  لى  غي ـع رمج ومخـطط، إذ ينـب مل مـب عة اZطر اZدنى ـع    ومتاـب
ما وحتى الخـطوة اZخـيرة  من الخـطوة اZولى  دقة  عرف ـب ها بـحيث ـي ً ـل جد̀و رتب  مة أن ـي هذه اdـه يام ـب بالـق

 .يجب أن يؤديه أثناء اdتابعة

   يجب أن يعرف بدقة ما الذي يضعه على جدول أعمال ا`جتماعات التي يحضرها. وهنا يختلف اZمر
الة اZولى في الـح من اZمور، ـف بأمر  عة ـخاصة  إطار متاـب في  دورية أو  عة اـل إطار اdتاـب في  كون  ـب~ أن ـي
في بة  كون مرـت عة شؤونها، وـيجب أن ـت ها ومتاـب ها واdـحاسبة علـي ناك ـقضايا أسـاسية ينـبغي الـكشف عـن ـه

 .جدول عمل لدى عضو لجنة اxقليم الذي يقوم باdتابعة

كون غي أن ـت وشؤونها. ينـب ها  عن أحواـل عام  سؤال اـل ها واـل عة اZطر اZدنى مـجرد زيارـت    فh تعـني متاـب
اdسائل محدده وشاملة ودقيقة. وإ` فان اdتابعة ` تكون متابعة، وإنما تتحول إلى مجرد زيارات ليس إ`،

 .ويتقلص مردودها أحيانا يصل هذا التقلص إلى أدنى الحدود

من ـهـنا تـتـسم ـمـسألة اdتاـبـعة ردودات اـلـضارة واـلـسلبية،  dإلى ا تؤدي  قد  بل إن اdتاـبـعة اـلـخاطئة     
 .التنظيمية لشؤون اdناطق بأهمية خاصة Zنها في الحقيقة هي جوهر العمل التنظيمي في اxقليم

ثانيـاً متابعة شؤون العضوية:

   إن متابعة العضوية هي جوهر مهمة اdتابعة التنظيمية، `ن العمل التنظيمي في اZساس هو العضوية
واdهمات، والعضوية تأتي قبل اdهمات، `ن مسألتها تقع في رأس كل اdهمات.

 :   وتعني متابعة شؤون العضوية مايلي

  متابعة شؤون الخارطة التنظيمية•

ـواقع التي تـعـكس اـل ـية  ـفاظ بالـخـارطة التنظيـم تواظب ـعـلى ا`حـت قاليم أن  Zـجان ا ـغي ـعـلى ـل    إذ ينـب
التنظيمي من حيث الحجم والتواجد أو التوزيع الجغرافي، واكثر من ذلك فقد تعكس هذه الخرائط بعض
من هـنا ينبـغي أن تـتم اdحافـظة عـلى مواكـبة الخـارطة التنظيمـية اdـواصفات النوعـية للحـجم التنظيـمي، 

اZساسية للحالة التنظيمية على اZرض.

   يجب أن يكون واضحـاً لكل لجنة إقليم، كم عدد اZعضاء الحركي~ في اxقليم بشكل دقيق ومحدد. بل
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من اـلـشرائح ا`جتماـعـية، عدد اZـعـضاء للقـطـاعات اdختـلـفة  واضحـاً  ذلك ينـبـغي أن ـيـكون  من  واكثر 
 .وا`ختصاصات

   ويمكن القول أيضا انه لكي تكتمل الصــورة عن الحالة التنظيمية في اdناطق ينبغي أن يكون واضحـاً
̀نتماءات السياسية اdختلفة في وسطهم، عدد السكان بشكل عام في كل منطقة ونوعية تواجدهم وأعداد ا
وذلك لكي يظهر اdدى الحيوي لhستقطاب التنظيمي في كل منطقة، ولكي يظهر مستوى النجاح الكمي

والنوعي في تنظيم اZعضاء.

وعدد في اZطر الخـاصة وا`ستثنائية،  ادية أو  في اZطر الـع عدد اZـعضاء  واضحـاً  كون  غي أن ـي    وينـب
 .اZعضاء اZنصار، وحجم النطاق الذي يمكن العمل فيه من اجل كسب اZعضاء الجدد أو اZنصار الجدد

نة وان قة ومدـي كل منـط وفي  مه  في إقلـي عدد اZـعضاء  دقة مـجموع  عرف ـب يم أن ـي سر إقـل كل أـم~  لى     ـع
تكون محددة بالخرائط التنظيمية اdعدة حسب اZصول وقواعد السرية وواجبات الحذر والتمويه والتشفير.

  شؤون السجل النضالي•

فان الـسجل واقع الحـالة التنظيمـية عـلى اZرض،  إلى مواكـبة  تؤدي  كانت الخـارطة التنظيمـية      وإذا 
ما جـعل الحـياة كل ـعضو، ـب بة الحـالة الخـاصة ـب إلى مواـك ويؤدي  من ناحـية  بة  هذه اdواـك مق  الـنضالي يـع
طور عة ـت في متاـب عب الحـاسوب دوراً هـامـاً  لى. ويـل لدى اZطر اZـع وواضحة  سجلة  ضاء ـم ية ل�ـع التنظيـم

السجل النضالي لhعضاء مع امكانية توفير احتياطات ا`من والسرية اdطلوبة.

   إن السجل النضالي هو في غاية ا`همية لحياة الحركة ولحقوق ا`عضاء وحماية العضوية. واذا كانت
ظروف ا`حتhل واشكال العمل السري قد حالت دون توثيق السجل النضالي بشكل دقيق، فاننا مطالبون

ا�ن وعلى مستوى كل اقليم ان نحقق ذلك باعتباره مهمه نضالية لصالح مستقبل الحركة وتطــورها.

ومات ` وبة مـعروفة ـجيدا ـبحدها ا`دنى وا`قل، ومع ذلك ـفحتى هذه اdعـل ومات ا`ـساسية اdطـل    إن اdعـل
سيرة اـعـضائه وـيـسجلها ـيـجري توفـيـرها. ان تنظـيـما ` ـيـعرف ـمـوجوده التنظـيـمي او عـمـقه، ̀و ـيـصون 

ويتابعها بدقة،` يمكنهان يقيس حقيقة قواه وامكانياته، ̀و يمكن ان يستفيد من طاقة قوته الحقيقية.

ناطق وا`طر dتابع ـلجان اـ ̀ـنجاز هذه اdـهمة، وان ـت    من ـهنا `بد ان تتـحفز ـلجان ا`قاليم وتـعمل بـجدية 
ركة استمرار ـح ونـاً، وان تـعكس ـب ظـاً ـمضمونـاً ومأـم ها حـف قوم بـحفظ وثائـق ازها، وان ـت اجل انـج من  ا`دنى 

الواقع ومستجداته في تلك الوثائق بحيث يصبح واقع ا`عضاء محددا مثل واقع الهيكل وا`طر.

  شؤون العضوية الجديدة•

̀نصار وحتى ما قبل ذلك في حدود اdدى الذي يمكن    ويشمل نطاق هذه الشؤون ابتداءاً من ا`عضاء ا
ان يتم ا`ستقطاب الى اعضاء عامل~ وادائهم للقسم، وادراجهم في خhيا العضوية العاملة.

   ومتابعة شؤون العضو الجديد تتضمن عدة امور:
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أ متابعة عملية ا`ستقطاب وتوفير شروطها ومستلزماتها.-

تالي ـتكوينه- ب متاـبعة ـحالة الـعضو الـجديد او العـنصر الشـخصية التي تؤثر في ـمسيرته التنظيـمية، وباـل
لة توفر طـي هذا اـل في  تدقيق  شروط العـضوية واـل وتوفر  واستعداداته زمـستواه،  كاره  ياته واـف خاص وخلـف اـل

اdرحلة ا`ولية وخاصة اثناء عضوية النصير والتحول الى العضوية العاملة.

الى-  ً وص̀و الة الـنصير  من ـح  ً تداءا ستويات. اـب dجا`ت واـ dكل اـ في  يف  ية والتثـق سألة ا`عداد والترـب ج ـم
حالة التحول الى العضوية العاملة، وحتى في اdراحل ا`ولى لهذه العضوية.

تالي عدد ا`ـعضاء، وباـل زيادة اـdطردة ـل عة ـمسألة الـعضوية الـجديدة هو الـعمل ـعلى اـل    إن من شأن متاـب
( ، وهذه مسألة) ء ا`عضاء، وبالتالي توفير النوع التنظيمي  ، وا`عداد اdطرد له̀ؤ  ( (توفير الكم التنظيمي 

` يجوز ان ان تتوقف اطhقـاً وا` يبدأ النضوب.

   ويتعلق بهذه اdتابعة امر اختيار الخhيا اdناسبة لhعضاء وكل حسب مجمل عوامل وظروف بعضها قد
يقتضي طريقة اتصال خاص او اطر خاصة، وبعض ا`عضاء يتطلب ان تجري متابعة او مسؤولية خليته

من اعضاء تتوفر فيهم بعض اdواصفات الخاصة او الكفاءات الخاصة.

   إن كل ذلك ينبغي ان يدخل في اطار تقدير ا`طر العليا وعلى اساس اdتابعة والتوجيه الدائم~ من قبل
لجنة اxقليم.

  مناقلة ا`عضاء•

   سواءا اكانت اdناقلة الداخلية أي داخل اxقليم بالنتقال من منطقة الى منطقة او من مدينة الى مدينة،
̀ندراج في ا`طار الجديد. ً على الخارطة التنظيمية ثم ترتيب ا وهو ما يتطلب ان يظهر ا̀و

   ـهناك ـمناقhت الخارـجية بانـتقال الى اقاليم اخرى وما يقتضيه ذلك من اشعار مـكتب التعبئة والتنـظيم
̀نتقال في الخارطة التنظيمية اdركزية التي يجب ان تكون موجودة، وان اdركزي في الوطن ليظهر هذا ا

يتضمن هذا ا`شعار العنوان الجديد للعضو وتقيمه اةو اية مhحظات ضرورية بشأنه.

  الترقيات التنظيمية والعقوبات التنظيمية•

   فالترقية ضرورة تقتضيها حياة ا`طر وينبغي ان تتم بعناية ووفقـاً dجمل اعتبارات وفي مقدمتها قدرة
جف عـطاءه او ية عـضو لـي تم ترـق سليم ان ـت من ا`جراء اـل يس  وقع الجـديد، فـل dفي اـ طاء  ضو عـلى الـع الـع

 .لينخفض مستوى هذا العطاء

في ية  انة الـعضوية التنظيـم في مـك يرات  من متـغ ما ـيجب ان ـيحدث  ير  آخر ـغ شيء  ية  ية التنظيـم    والترـق
ظام له ـن وضع  بار وان ـي حل اعـت جب ان ـيصبح ـم وهذا ا`مر ـي مواقعه.  في  طاءه  اقدميته واخhقه وـع ضوء 

 .خاص

13



   إن الترقية التنظيمية اذا جاز التعبير يجب ان تتم متابعتها بالتجاه~ ا`تجاه ا`ول ضمن حياة ا`طر
 .وحاجاتها، وا`تجاهخ الثاني ضمن حقوق ا`عضاء وسلوكهم وتاريخهم

يرات وما يتراكم له من    ينـبغي ان يدخل في اـلسجل الـنضالي ـلكل ـعضو ما ـيطرأ ـعلى وضعه من تغـي
 .مأثر وعطاء

ية او وبات مؤثرة ـعلى ـحياته التنظيـم وقع بـحقه من عـق ابل ينـبغي ان يدخل في سجله كل ما ـي    وفي اdـق
ذات د`لة على تكوينه ومنهجه واستعداداته.

بدون اعـتـبارات ـمـدروسة. فـهـما    إن الترـقـية والعـقـوبة ـهـما ـمـسألتان ` ينـبـغي ان تـتـخذا ـعـشوائيـاً او 
ما نا فانـه ..من ـه ية  ياة التنظيـم لى الـح لى الـعضو وـمسيرته وـع اشر ـع تأثير اdـب مـاً لـل مان داـئ اجراءان يتراـك

تدخhن في صميم مسألة العضوية.

 :ثالثـاً متابعة شؤون آلية العمل التنظيمي

   ̀و شك ان شؤون آلية العمل التنظيمي هي ايضـاً هي محرك عملية اdتابعة التنظيمية، فهذه ا`لية هي
وسيلة بلوغ اdقاصد التنظيمية والتي بدونها ` يمكن تحقيقالحياة او اdنجزات التنظيمية واذا كانت حركة
هذه ا`لية ونشاطها مرتبطان بمجمل الحوافز والظروف التنظيمية وظروف ا`عضاء، فان الحد ا`دنى من

هذه الحركة يجب ان يتوفر باستمرار لكي يكون هناك تنظيم.

   من اdمكن ان تطرأ التغييرات على منهج هذه ا`لية وطريقة ادائها ولكن ` يجوز ان يحدث التوقف `ن
وجود الحـياة دؤوبة  قاليم متابـعة  من هـنا يـجب ان تـتابع لـجان ا` التـوقف فيـها يعـني الجـمود والنهـاية. 

التنظيمية عبر دوران آليتها.

وية. حوافز ـق به بـنشاط وبـمضمون ـغني وـب يام  الدوري والـق ماع  لى ا`جـت ية الـحفاظ ـع هذه ا`ـل    وتـتضمن 
مات جوانب اdـه صلة ـل عة اdـت من اdتاـب ها  من خhـل كن  لى لتتـم ها لhطر ا`ـع سات ورفـع مل محـاضر الجـل وـع
رفع التـقارير بانتـظام، وعـقد وكذلك تـشتمل ا`لـية عـلى  ونواحي الحـياة التنظيمـية بـحد ذاتـها.  اdختلـفة 

 .اdؤتمرات، وتنفيذ اdهمات من قبل ا`طر ا`دنى

قة عـمل وحـياة التنظـيم ومنجـزاته زادائه التي تظـهر حقـي وسيلة  هي اـل مي  ية العـمل التنظـي عة اـل    إن متاـب
للمهمات وما يتصف به من خصائص.

الى ها  خذ طريـق ظواهر تـت يرات او ـمستجدات او  اية متـغ كن ان نhحظ  باول يـم عة اول  هذه اdتاـب وعبر     
من اشكالية  سلبية او  ظاهرة  استفحال أي خـطأ او  ً قـبل  حـياة التنظـيم، ويمـكن ان تـتم اdعالـجة مبـكرا

اشكاليات العمل.

   ويمكن ان تتم التوجيهات في حينها، وان يتم دفع وثائر العمل ايضـاً في ا`وقات اdناسبة.
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 :رابعـاً حل اIشكاIت التنظيمية

   إن مـهمة اdتاـبعة التنظيـمية تـتضمن حل ا`شكا`ت التنظيـمية التي ـتطرأ او تـنشأ عن مـنطق الـحياة او
ومن قـبل لـجان او مـوفدين خـاص~، حـيث باول   ً شكاليات ا̀و حل ا` بروز العـوامل الـسلبية. واdـبدأ ان 
افة حـيال يومي لhطر ـك واجب  وهو  قاليم حـيال ا`طر ا`دنى  جان ا` يومي لـل واجب  هو  يقـتضي ا`مر، 

ا`طر التي في نطاق مسؤوليتها وصhحيتها.

من تحقـيق اdـصلحة ظام  ما يقتـضيه الـن ثابت~ وهـما،  حل ا`شكا`ت التنظيمـية وفـقـاً `سـاس~  تم     وـي
،ً وما يقتضيه من حماية العضوية. وهذا ثانيـاً  .التنظيمية العامة او العليا وهذا ا̀و

 .   واdعيار الثابت هو النظام والتقاليد التي ` تتعارض معه وكذلك القرارات وا`عراف

   باختصار هذه هي العناصر ا`ربعة dهمة اdتابعة التنظيمية في دائرة العمل في ا`قاليم. وهي عناصر
رامج اـفضل هام والـخطط والـب dيذ اـ ية وتنـف وسhمة الـحياة التنظيـم استقامة  ها لتتـحقق  تم تطبيـق ينـبغي ان ـي

تنفيذ ممكن، ولكي يتم التواصل مع الجوانب ا`خرى للعمل في اطار برامجه الشمولية.
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ا*همات ا%ساسية للجان ا%قاليم وا*ناطق في الوطن

 :ثالثـاً مهمة التعبئة الفكرية والتثقيف والتربية الحركية

قة، ها، في الحقـي يم. ولكـن ية الحرـكية احد اـعضاء لـجنة اxقـل عبئة الفـكرية والتثـقيف والترـب تولى مـهمة الـت    ـي
يم. ـحيث هي اdدخل العـملي لتحـقيق التـجسيد اdادي للـفكر والوعي في مة كل اـعضاء لـجنة اxقـل هي مـه
التي ـتـقوم ـبـها الـحـركة ـتـجاه اعادة الـتـكوين الـفـكري والخـلـقي والعـمـلي  ̀ـنـسان الـحـركي. اـنـها مـهـمة  ا
رادية ها، الفكـرية وا` في كـافة جوانـب وحدة الحركـية  صون اـل الذي ـي قف الجـماعي  وصفها اdـث اعـضائها ـب

والضميرية والعملية.

وترتكز هذه اdهمة على ثhثة اركان اساسية هي:

ً التعبئة الفكرية  : .ا̀و

 : .ثانيـاً التثقيف والتربية الحركية

 :ثالثا اdمارسة العملية والنقد والنقد الذاتي.

 :أوIً التعبئة الفكرية

حددها كا  ̀يديولوجـية الفتحـوية  الذي يـشكل ا ثوري  الوطني اـل عام عـلى الفـكر  التركيز اـل    ويـتم عبـرها 
 )  ( من الباب ا`ول، اdباديء ا`ساسية للحركة حيث تنص على ما يلي10      ( النظام ا`ساسي في اdادة

شعب ورية لـل عة الـث ثل الطلـي وهي تـم ستقلة  ورية ـم ية ـث تح ، حـركة وطـن سطيني ـف الوطني الفـل حـركة التحـرير 
اهدافها ومن  من خhل اdـباديء ا`سـاسية للحـركة  الذي يتجـسد  ثوري  الوطني اـل سطيني والفـكر   ) .الفـل
 ..واساليب تحقيق هذه ا`هداف .يشكل النظرية الثورية الفتحوية وبتجسيد هذه النظرية في من يلتزم بها
عن وعي وادراك من ابناء فلسط~، يتكون التنظيم الحركي الفتحوي في اطار النظرية التنظيمية. ويمتد
ية التي هي ـمحور التـغير والـتطوير ـعلى ارض ناء التنظـيمي باdـمارسة العمـل تأثير الـفكري ـعلى الـب ـعمق اـل

 .الواقع

   وتتميز عملية التعبئة الفكرية الحركية بكونها حالة ديناميكية متجذرة ومتطــورة، فهي تكرس ثوابتها من
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قد ورية. وـل سيرة الـث dراحل اـ ظروف وـم مع  ما يتhءم  ارساتها ـب اساليب مـم من  طور  باديء وا`هداف، وـت dاـ
 ) ( من مقدمته على ان الحركة في الوقت الذي تحرص فيه على اصالة5 ( نص النظام ا`ساسي في البند

ها طوير بنيـت في اغـناء فكـرها وـت ها، وراغـبة  من تجارـب صة عـلى ا`ستفادة  به، حرـي قت  الذي انطـل خطـها 
" التجارب ولهذا، فإن اdرونة والشمولية التي اتسمت بها نظرية فتح السياسية والتنظيمية" بوحي من تلك 

التي وقد لـعـبت الـتـعبئة العـامة  دى الـجـماهيري.  dستقطاب الـواسع عـلى ا ذلك ا` التي ـهـيأت ـلـها  هي 
نا التي يـجسد فـكرها الوطني استقطاب اـلشعب حول حركـت ً اسـاسيـاً في  ارسها اـعضاء الـحركة دورا يـم
 . .الثوري خhصة تطلع الحلم الفلسطيني والتعبئة الفكرية العامة هي احد مهمات التنظيم فعبره يستطيع
في مـقـدمة الـنـظام جاء  لدى اـلـشعب ـبـكامله وـكـما   .استقطاب ا`ـعـضاء اـلـجدد وـتـرسيخ الـفـكر اـلـثوري 

"6 (ا`ـسـاسي الـبـند حول) صفوفها  الى ـتـعبئة الجـماهير، ورص  من خhل نـضالها  ان الحـركة تـسعى  .  
”. الحركة واعضائها .وان اعضاء الحركة هم وسيلة هذه التعبئة

استقhلية الحـركة فـهي غـير وفي مـقدمتها   ..   وتـركز التـعبئة الفكـرية عـلى اdـباديء ا`سـاسية للحـركة 
في حق  وصاحب اـل ستقلة  dسطيني، ذي الشخـصية اـ شعب الفـل بإرادة اـل عة ̀و موجـهة ا`  خـاضعة ̀و تاـب
تقرير مصيره وله السيادة اdطلقة على جميع اراضيه. وان الثــورة الفلسطينية هي طليعة ا`مة العربية في
ية مة العرـب من ا` جزء  سطيني  شعب الفـل ربي، واـل الوطن الـع من  جزء  هي  التي  سط~  ركة تحـرير فـل  .مـع
 .وكفاحه جزء من كفاحها وان معركة تحرير فلسط~ واdقدسات هو واجب قومي تسهم في ا`مة العربية
شعوب من الـنضال اـdشترك ـل وجزء  ساني  ني واـن واجب دـي وهو  وية  ادية واdعـن dها اـ ها وطاقاـت كل امكانياـت ـب

 .العالم ضد الصهيونية وا`مبريالية العاdية وقاعدتها ا`ستعمارية التوسعية والكيان الصهيوني

خاص، شكل  ية ـب عام والتكتيكـية اdرحـل شكل  عبئة الفكـرية عـلى ا`هداف ا`ستراتيجية ـب ركز الـت    كـما ـت
التراب امل  لى ـك سيادة ـع ستقلة ذات  دولة فـلسط~ ديمقراطـية ـم امة  كامhً واـق سطينية تحـريراً  فتحـرير فـل
سبب يز ـب ساواه دون تمـي dعدل واـ اساس اـل شرعية عـلى  مواطن~ حـقوقهم اـل سطيني، تحـفظ لـل الوطني الفـل
الذي يـشكل الحـلم ستراتيجي  هدف ا` هي اـل ها،  قدس عـاصمة ـل الدين او العقـيدة وتـكون اـل العنـصر او 
في حق تقرير اdصير لكل اdواطن~ على  ًhم. ويساهم مستقبhم على ارض السh̀نساني لتحقيق الس ا
ارض فلسط~ بالطرق الديمقراطية وبعيداً عن اساليب التعصب الصهيوني ا`ستعماري. ولكي تسود روح
النضال الديمقراطي على ساحة الوطن الفلسطيني فان متطلبات اdرحلة تقتضي توظيف قرارات الشرعية
الدولية في اقامة الدولة الفلسطينية اdستقلة على ا`راضي اdحــررة بعاصمتها القدس دون اجحاف بحق
̀نسان ويكفل الحريات العودة وتطلعـاً نحو مستقبل فلسطيني يتم فيه بناء مجتمع تقدمي يضمن حقوق ا
ناء ية في الـحرية وـب افة اdواطن~. وـيشكل كل ذلك ـخطوة ـعلى ـطريق تحـقيق اهداف ا`مة العرـب امة لـك الـع

اdجتمع العربي التقدمي اdوحد.

   واذا كانت اdبادئ وا`هداف تشكل ثوابت استراتيجية ذات ابعاد تكتيكية محدودة. فان وسائل النضال
كل مرحـلة ويبـقى ا`عتـماد عـلى الـشعب مع  هداف تتـطور وتتغـير بـما يتhءم  هذه ا`  .واساليبه لتحقـيق 
اشكال النـضال كطـريق حتـمي يحـقق شعبية اdـسلحة يـكل  ثــورة اـل واساس وعـلى اـل سطيني كطليـعة  الفـل
ناء ويدعم ا`ستقhل اdرـحلي ويـهيئ للـنضال الديمقراطي اـdستقبلي اجواء التـخلص التـحرير وـيصون الـب
ـسطينية ـدولة الفـل ـيام اـل ـسط~، لتجــسيد ـق ـارساتها عــلى ارض فـل ـصرية ومـم ـصهيونية العـن ـيود اـل من ـق

الديمقراطية اdستقلة.
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 :ثانيـاً التثقيف والتربية الحركية

اعداد نا  ها يتـطلب ـم صفوف الـجماهير حوـل لرص  امة  رية الـع عبئه الفـك احداث الـت قدرة الـحركة ـعلى     إن 
وتربية اعضاء الحركة الذين هم وسيلة هذه التعبئة كما نص على ذلك النظام ا`ساسي في مقدمته وحيث

ند في الـب ثا`6ً ـيستطرد  كون اـعضاؤها ـم لى ان ـي لى الـحركة ان ـتسهر ـع كان ـع لذلك  قول  دمة وـي من اdـق  ) 
ثوري وان الـعضو ـمطالب ـباستمرار ان يـعيش ها وـمجديتها في التنـظيم اـل  ....ـيجذب الـجماهير وـيعزز ايماـن
في ثار.  ̀ـي الذات وا كران  واضع وـن صدق والـت ضباط واـل ̀ـن مارس الطـاعة وا الذي ـي موذجي  ثائر الـن شة اـل عـي

 ).الوقت الذي يمارس فيه اعلى درجات ا`عتزاز بالنفس والتمرد على الواقع وا`لتزام بمبادئ الحركة

عة ومـهام مع طبـي ما يتhءم  الذاتي لhعـضاء ـب كوين  اعادة الـت هي  ية الحركـية     إن مهـمة التثقـيف والترـب
الحركة وبما يعزز وحدتها الفكرية ووحدتها ا`رادية ووحدتها الضميرية ووحدتها العملية. وتقوم هذه اdهمة

 :على ثhثة ركائز اساسية وهي

 .البرنامج الحركي للتربية والتثقيف.1

 .اساليب وطرق التربية والتثقيف.2

 .محاور عملية التربية والتثقيف.3

  البرنامج الحركي للتربية والتثقيف. 1

 :ان برنامج التربية والتثقيف يتضمن الجوانب اdختلفة ومن اهمها

 .أ اهداف هذا البرنامج-

 .ب مبادئ التربية والتثقيف-

 .ج مادة التثقيف والتربية ومواضيعها-

ثوابت جانب اـل هو  جانب~ ا`ول  وهو يتـضمن  عام  عبرت عـنه ادبـيات الحـركة بـشكل  وهذا البرنـامج     : 
 .وا`ساسيات والثاني وهو جانب اdتغيرات او التي يطرأ عليها التطور

اركان النظـرية جانب  الى  ورية  اركان النظـرية الـث بادئ وا`ساليب  dيه ان ا`هداف واـ ما `شك ـف  " "   وـم
نا يان حركـت يات الحـركة كـب في ادـب ها  عودة الـي ثوابت وا`سـاسيات ويمـكن اـل جانب اـل من  هي  التنظيمـية. 
ـزية ـعاميم اdرـك ـشرات والـت من الـن ـرها  ـورية وغـي ودراسات ـث ـظام ا`ســاسي  ـثوري والـن ـناء اـل ـكل الـب وهـي

 .والدراسات واdحاضرات الحركية اdعتمدة
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   كذلك يشتمل جانب الثوابت على الجزء الثابت من اdواضيع او من مادة التربية والتثـقيف الحركي. اذ
انه ما من شك ان التثقيف حول جذور قضية فلسط~ او الحركة الصهيونية او طبيعة كفاحنا هو من باب
الثوابت التي تتصل بمسيرة كفاحنا منذ بدايتها وحتى النصر، اما جانب اdتغيرات فانه هو الجانب الذي
عض الى ـب ظرة  راهن او ـبعض ا`ساليب، او الـن اسي اـل وضع السـي زمن كاـل ظروف او اـل وامل اـل يه ـع تؤثر ـف

 .التحالفات او مرتكزات السياسة اxقليمية والدولية، او طريقة التعامل مع مستجدات الواقع

   كذلك هناك عامل التطور في ا`فكار والنظرة الى ا`مور بفضل اغناءات التجربة والكفاح وتطور الوعي
بحد ذاته. فمما ` شك فيه انه على ارضية النظرية الثورية لطبيعة مرحلة التحرر الوطني التي ينطلق منها

 .كفاحنا سوف تنشأ باستمرار النتائج اdستخلصة من العبر والدروس والتجارب وا`غناءات واdعلومات

   وهذا هو حيز التفاعل الخhق الذي يؤدي الى مواكبة ا`حداث والتطــورات وعدم التخلف عنها. من هنا
من قـبل وجه  dـقرر واdجزء ا هذا اـل جانب  والى  امج التثقـيف الحـركي،  اجزاء برـن من  جزء اسـاسي  فانه 
 " "ا`طر، والذي يقدم لhعضاء عبر هذه النشرة اdركزية فتح او عبر التعاميم والرسائل التنظيمية، او عبر
جانب دراسات، هـناك اـل شؤون الفكـرية واـل عن مكـتب اـل صادرة  دراسات وا`دبـيات اdعتـمدة مركـزيـاً واـل اـل

 .ا`خر الذي يتعلق بواجبات العضوية، وهو ضرورة التثقيف الذاتي الى جانب التثقيف اdوجه

ها الـتجاوب ا`كبر    ـفمن اـلطبيعي ان كل ـعضو يتـحسس ـميوله الـخاصة للتثـقيف واـdجا`ت التي ـيجد فـي
ناءاً ـعلى ذلك فانه ـيستطيع ان ـيحدد ـتلك اـdجا`ت، و ان ـيضع لنـفسه برناـمجـاً ته واـلضرورة، و ـب ـب~ رغـب
خاصـاً. كذلك هناك اdستلزمات التثقيفية الخاصة اdتعلقة بطبيعة العمل او اdهام او طبيعة الظروف واdكان
ً من الواجب الحركي بالنسبة لhعضاء، وهي ايضـاَ مستلزمات عندما تتعلق با`داء الحركي تصبح جزءا

 .بحد ذاته

  ساليب وطرق التربية والتثقيف. 2

في آنٍ ظري والعمـلي  عدين الـن ~ الـب نا التنظيمـية ـب في نظريـت ية والتثقـيف،  وطرق الترـب اساليب     تجـمع 
عن طـريق اdمـارسة العملـية يـتم تنفـيذ وعبر اكتـساب اdـعارف والـخبرات  واحد. فـعبر التثقـيف النـظري 

برامجنا التثقيفية والتربوية.

في النـزعة النظـرية في بـعض جوانبـها محـظور الـوقوع     إن التنمـية النظـرية اdحـضة لhعـضاء تحـمل 
اdحضة وهو امر خطر على الحياة التنظيمية ويصيبها ببعض الظواهر الخاطئة، وكذلك في الجانب ا`خر
ذية قدرات التنفـي ية اـل هج العـملي والى تنـم وقوع في اdـن ية اdـحضة يـمكن ان تؤدي الى اـل ية العمـل فان التنـم

بدون اdرشدات النظرية الضرورية.

لي ريق العـم ندوة، والـط كر واdـحاضرة واـل مال الـف قراءة، واـع الى اـل تاج  ظري يـح ريق الـن فان الـط نا  من ـه    
ذلك لـكي يكتـمل البـناء وكل  الى تـسلم اdـسؤوليات، والقـيام بالواجـبات العملـية وتنفـيذ، اdهـمات.  يحـتاج 

النظري العملي لhعضاء.

طابع ا`تـقان هذا التنفـيذ  اخذ  هو مـصدر اغـناء للـخبرات، وكلـما  واستمرارية  بدأب     إن تنفـيذ اdـهام 
ما ـتنوعت اـلخبرات. وإن ـعمق اـلخبرات ما اخذ طابع ـتعدد اـdجا`ت كـل ما تعـمقت اـلخبرات، وكـل واdتاـبعة كـل
رؤيا ندما ـتستند هذه اـل رؤيا اـلشمولية، وـع قادرة ـعلى اـل ادية اـل كوادر القـي ية اـل وتنوـعها هو ا`ساس في ترـب
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 .الى اdرشدات النظرية فانها تضيف الى جانب التهيئة القيادية حصانة الوعي

ناء ية وـب بار. هذا الـبعد في تنـم اخذ بـع~ ا`عـت يذ اdـهمات ـيجب ان ـي    انطhقا من كل ذلك فان طابع تنـف
قة بالـقضايا التي ـتشكل ـمجال التثـقيف الـحركي اـلكادر، وكذلك فان ـنشرة ـفتح ـتركز ـعلى اـdواضيع اdتعـل
ً من القضايا النظرية التنظيمية، وانتهاءاً بقضايا الوضع الراهن. وكل باب من ابواب هذه النشرة ابتداءا

يحاول ان يقدم اdساهمة في اdجال اdطلوب ممارسة العملية التثقيفية على اساسه او في نطاقه.

كل قاليم وعـلى  في ا` ية  كوادر التنظيمـية اdركـزية او اdحـل الى اهمـية دورات اـل من ا`شارة هـنا     `بد 
اـdستويات. وـمما `شك ـفيه ان ـظروفـاً ـغير ـمساعدهةللقيام بـبعض انواع هذه الدورات يـمكن ان ـتمر فـيها

 .الحركة، ولكن البعض ا`خر يمكن ان يتم وبا`مكانيات اdتوفرة

بادل اـdعارف واـلخبرات، وتؤدي الى فة للتثـقيف وـت    وتـنبع اهـمية دورات اـلكادر من اـنها ـتقدم ـفرصـاً مكـث
توسيع مدارك العضو، وا`ستفادة من خبرات اdركز وا`قاليم او اdناطق ا`خرى. وهي حيز للتفاعل خhق

على مستوى افرادها واdشارك~ فيها.

   من هنا ينبغي ان يجري العمل باستمرار لعقد دورات الكادر حيث تجد ا`طر اdعنية ذلك ممكنا.

  محاور عملية التربية والتثقيف. 3

   تتـعـلق ـمـحاور العمـلـية الترـبـوية التثقيـفـية باـغـراضها اdـبـاشرة، أي ـبـما ـيـجب ان تحـقـقه ـعـلى ـمـستوى
ا`عضاء والكوادر الذين هم محل ممارسة هذه العملية.

ء ا`ـعضاء، ه̀ؤ ساني ـل ̀ـن سوية ا`داء ا رفع  هو  سبة لhـعضاء  ية بالـن وية التثقيـف ية الترـب غرض العمـل    إن 
سانية ا`سـاسية ̀ـن الذات ا وامل  نا ـنجد ان ـع ادها ا`سـاسية وـه سانية وابـع ̀ـن الذات ا وامل  صعيد ـع  .ـعلى 
ا`ربعة هي العقل والروح والنفس والجسد، ولكل عامل من هذه العوامل فضيلة اساسية تستهدف العملية

التربوية التثقيفية رفع سويتها.

هي ا`رادة فس  وحدة الفـكر الحـركي وفـضيلة الـن وهي تحـقق  والوعي،  هي اdعـرفة     إن فـضيلة العـقل 
والشجاعة وهي تحقق وحدة ا`رادة الحركية ، وفضيلة الروح هي الضمير الحي والوجدان السليم ونزعة
 . .الخير وهي تحقق وحدة الضمير الحركي، وفضيلة الجسد هي العمل وهي تحقق وحدة اdمارسة العملية
̀نسانية ا`ربعة  .وان التثقيف والتربية الحركية هي اdنهج الثوري لرفع سوية هذه الفضائل لعوامل الذات ا
اعة ا`ستعداد صر وقـن ية الـن مان اdطـلق بحتـم ̀ـي اعة ا حوي قـن اضل الفـت في اdـن ية تتجـسد  هذه الترـب وعبر 

الدائم للتضحية.

   ومما `شك فيه ان رفع سوية هذه الفضائل ` تتم باسلوب واحد `ن الطريق الى كل منها يحمل بعض
الخصائص، من هنا فان البرنامج الذي ينطوي على تنوع وتعدد ا`ساليب، هو البرنامج الشامل للعملية
الذات التي تـشكل فـضائل  صفات  من اـل صفة  كل  من  حد اdطـلوب  الى تحقـيق اـل يؤدي  التربـوية بحـيث 

̀نسانية. ا

̀نساني هو مسألة من مسائل الفلسفة،وهو بعد مثالي، لكن اdقدار الواقعي    من اdؤكد ان بلوغ الكمال ا
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من سان  ̀ـن طور ا ناحيت~ ـمستوى ـت لق ـب امر يتـع هو  درجاته.  من  درجة  لوب باـقصى  قدار اdـط dهو اـ نه   :ـم
يأتي دور اخرى وهـنا  من ناحـية  بالفرد اdعـني   .ناحـية، والـظروف اdـوضوعية والذاتـية اdحيـطة مبـاشرة 

العملية التربوية اdوجهة او الهادفة.

صقل وفي  يوبه  يم ـبعض ـع اصhحه وترـم وفي  سان،  ̀ـن ناء ا في ـب وهام  كبير  يف دور  ية والتثـق    إن للترـب
̀يجابية في تكوينه. وتطوير الخامة ا

كان واذا الوقت.  فس  في ـن قدرات الخـاصة  dالى اـ ضرورية، وتحـتاج  ية  هي عمـل كادر  ناء اـل ية ـب    إن عمـل
لق بمـجهوداته، ها اdتـع وناته او بجزـئ لق بمـك ها اdتـع سواءاً بجزـئ خامته  قدم  الذي ـي هو  في ا`ساس  كادر  اـل
في تـأصيل وتـطوير تـلك اكثر العـوامل اdـساعد  هي  عداد والتأهـيل  فان العملـية التربـوية التثقيفـية، وا`

الخامات وفي تحديد سياقها ومسارها.

 :    إن اداءنا dهمة التربية والتثقيف داخل ا`طر يتضمن اdهام التالية

a(تنفيذ البرنامج التثقيفي بجعل ا`عضاء يقرأون مواضيعه الواحدة بعد ا`خر ضمن جدول تثقيفي 
 . .خاص سواء في الجلسات الحركية او الندوات او الدورات او ضمن برنامج التثقيف الذاتي

b(وجهة ومراقبة ذلك التنفيذ واغناؤه وتطويرهdهام العناية اdمارسة وتنفيذ اdء جانب اhاي. 

c(في ا`خـطاء والعـيوب، وردhاجل ت من  ضعف  مواطن اـل قوة او  الدائم واdـستمر dـواقع اـل توجيه  اـل
 .ا`مور الى ا`صول الصحيحة

d(عنوي والوجداني في العضوdاستخدام العوامل التعبوية لشحن البعد ا. 

̀نسان  .   ينبغي تهذيب النفس وا`رادة عبر اdمارسة والسلوك والطقوس الخhقة. وبذلك يتم اعداد ا

يذ لى تنـف وقدرتها ـع ها  وجود الـحركة ونجاـح ها  وقف علـي التي يـت مة  هو اdـه نا  في حركـت سان  ̀ـن ناء ا    إن ـب
̀نسان وحده هو مصدر القوة ا`ساسي لهذه الحركة ولشعبنا ̀نسان، وا  .مهمتها الوطنية والتاريخية، `ن ا

̀نسان هي اعدى اعداء الحركة    ومما `شك فيه ان العوائق واdثبطات او اdناخات السلبية لعملية بناء ا
 .واهدافها

ثالثـاً ا*مارسة العملية والنقد والنقد الذاتي:

كل ية الحركـية. فـفي  عبئة الفكـرية وللتثقـيف والترـب يا للـت ية اdـدرسة الحركـية العـل شكل اdمـارسة العمـل    ـت
مراحل النضال وساحاته واشكاله تطل علينا اdمارسة العملية بنتائجها الواضحة الصريحة على ا`رض.
وساعاتها تستطيع ان تحدد دون اجهاد او اجتهاد مدى تطابق نتائج اdمارسة العملية مع اهداف النظرية
 ..الثورية سياسيـاً وتنظيميـاً وجماهيريـاً الخ. ويكون الحكم عادة على نتائج اdمارسة العملية عبر ممارسة
النقد والنقد الذاتي الذي يشكل اdبدأ ا`سمى لبناء التنظيم الثوري للوقاية الحركية السليمة. ولقد ركزت
̀يجابـية واdحـتوى واdـجال ضمن الـشروط اdـوضوعية وا الذاتي  حركتـنا باهتـمام عـلى مـبدأ النـقد والنـقد 
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 ) : عل مايلي3 ( والتوقيت اhdئم. فقد نص النظام ا`ساسي في مقدمته في البند

ضمن ا`طر التنظيمية( ̀نتقاد مع ان يكون ذلك دائمـاً  إن الحركة تشجع الى آخر مدى حرية الرأي وا    
̀ية سلطة ان في الحركة. ومن خhل مبادئها. وان هذه الحرية هي حق مقدس لجميع ا`عضاء، ̀و يحق 
هام بادئ وا`صول سببـاً في اـت dقاد داخل صفوف الـحركة ضمن اـ نه. ̀و ـيكون أي رأي او انـت تـجردهم ـم
العضو ومحاسبته فيما بعد ذلك. ان الرأي الحر هو الضمان الوحيد dنع القيادات من الوقوع في ا`خطاء

(. ̀نحرافات، والوسيلة الفعالة في اسماع صوت الجماهير من خhل القواعد لقيادات الحركة وا

 ) ( من مقدمة النظام ا`ساسي على ان الحركة تؤمن بضرورة النقد الذاتي من قبل 2 (    كما نص البند
من حـرية اية  يق الـغ سبيل تحـق في  وذلك  خاص.  شكل  سؤول~ ـب dبل اـ ومن ـق عام.  شكل  يع اـعضائها ـب جـم
̀نتقاد وحرية الرأي اdتمثلة في وضع حد `ستمرار ا`خطاء واظهار مدى ا`ستعداد لhستفادة من النقد ا

 ) .والنقد الذاتي يشكل دائمـاً نقطة انطhق جديدة تساهم في تطوير تجربة الحركة وانارة طريقها

قد حول الـن ية  واعد وا`سس التنظيـم يان الـق من ـب رابع  ند اـل في الـب نه  في مـت ظام ا`سـاسي  اكد الـن ما     ـك
 (  ما نصه النقد والنقد الذاتي هو احد القواعد ا`ساسية التي يتم بموجبها تقسيم13  والنقد الذاتي اdادة

̀يجابية وتجاوز النتائج السلبية. وهي ضمانة سhمة مسيرة الحركة. اdمارسات النضالية لتأكيد نتائجها ا
 ).وتتم ممارسة النقد والنقد الذاتي من كافة ا`عضاء، والقيادات ضمن ا`طر التنظيمية
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ا*همات اIساسية للجان اIقاليم في الوطن

 :رابعـاً مهمة ا*نظمات الشعبية والعمل النقابي

من خhل اdـكـتب الـحـركي اxقلـيـمي لـعـموم وذلك  هذه اdـهـمة ـعـضو لـجـنة اxقـلـيم اdـكـلف ـبـها،     ـيـتولى 
لى قدمته ـع في ـم نا  ظام ا`سـاسي لحركـت ركز الـن قد  يم. وـل في اxقـل وجودة  dابات اـ شعبية والنـق اdنظـمات اـل
من كون قضيتنا هي قضية الجماهير وتشكل ا`ساس ا`ول اهمية العمل الشعبي والجماهيري انطhقـاً 

 ( من مقدمة النظام مانصه ان1  من ا`سس التي يقوم عليها النظام ا`ساسي. حيث جاء في البند رقم
ضية الجـماهير هي ـق ضيتنا  وهو ان ـق بدئي  وقف ـم من ـم التي نخـوضها تنطـلق  سلحة  dشعبية اـ ثــورة اـل اـل
وليست قضية فئة مميزة منفصلة عن هذه الجماهير، وان الشعب قادر على ممارسة النضال بكفاءة عالية
وحدس صادق وعزيمة قوية، وهو الحامي اdخلص للتنظيم الثوري. ولقد جاء هذا النظام محققـاً `شد او
اصر ا`لتحام ب~ الحركة والجماهير عن طريق البناء الهرمي في الحركة بحيث تكون هذه الجماهير هي
القاعدة العريضة له ومن هذه النظرة الى دور الجماهير في الثــورة يبرز دور القاعدة اdنظمة في الحركة

 ) .باعتبارها على تماس مباشر مع الجماهير. تعيش بينها وتحس مشاعرها وتستلهم تطلعاتها

   وعلى هذه القاعدة اdنظمة تضع مهمة تعبئة الجماهير لكي تشارك في العمل الشعبي الجماعي بشكل
ية الوعي اـلشعبي باهـم امة. ان  ية الـع خدم اـdصلحة الوطـن ما ـي اقات الـجماهير ـب ياري ـيستمد ـط طوعي اخـت
استمرارية وديمـومة عـطاء القـاعدة ضمن  الذي ـي هو  حرة  وبارادة  زمة طوعـيا  دور الجـماهير اdنظـمة واdـل
لدور حركتـنا في اdـجال الجـماهيري تـشكل اسـاسـاً  الجماهيـرية وتـطــوره. وان قـواعد اdـسلكية الثـورية 
̀يمان بان هدف الثــورة هو وتوجهنا الصادق الدائم للجماهير وتعميق العhقة بينها وب~ حركتنا وترسيخ ا
̀بد من التركيز مصلحة الجماهير وانه بالجماهير وحدها تستطيع حركتنا ان تحقق النصر. والقواعد التي 

 : عليها وهي

   . : احترام الجماهير  1

   إن قاعدة احترام الجماهير تحتم على الثوري ان يعبر عن احترامه للجماهير باdمارسات اليومية. فهو
مطالب باحترام تقاليد الجماهير وعاداتها وا`ستماع الى آرائها وا`خذ بها. والثوري ` يفرض آراءه على
الجماهير اذا ما تعارضت مع اdفاهيم السائدة قبل ان يمهد لها بنضال طويل وشاق. والجماهيرالحساسة
مع الجـماهير مون  ها ويقـي هذه الحسـاسية ودرجـت يدركون  اضل~  الى مـن ها بحـاجة  قداتها وتراـث جاه معـت ـت

 .عhقة من ا`حترام العميق الذي يسهل لهم مهماتهم الثورية مهما صعبت
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   . : ا`عتماد على الجماهير  2

ن ا`عـتماد على الـجماهير كقاعدة اـساسية من قواعد السلوك اـلثوري، تـحتم على العضو في الحركة,    
ها ماده علـي حتى ـيصبح اعـت ورفع ـمستواها الـنضالي  ماهير  هذه الـج كل ـجهده `عداد  ورية ان يـعطي  الـث

ً على قوة قادرة على انجاز اdهام اdطلوبة بقدرة وفاعلية  .اعتمادا

   . : تعبئة الجماهير  3

   إن تعبئة الجماهير كقاعدة من قواعد السلوك الثوري تفرض على اعضاء الحركة الثورية ان يعيشوا مع
الجماهير ويعايشوها في كافة افراحها واتراحها. وان يبنوا بينهم وب~ الجماهير جسراً من الثقة اdطلقة
حتى يصبح افراد الشعب آذانـاً صاغية لهم وبذلك تسهل مهمة التعبئة الجماهيرية ويصبح مردودها اكثر

 .ايجابية وفاعلية

   . : الثقة بالجماهير  4

   إن مهمة تعميق الثقة اdتبادلة ب~ الطhئع والجماهير يجب ان تأخذ اهتمامـاً خاصـاً من الطhئع، حيث
ان عليهم ان يمنحوا الجماهير ثقتهم اdطلقة بقدراتها وامكانياتها ليس با`لفاظ وانما باdمارسات وتكليفها

 .باdهمات النضالية اdختلفة حتى تتعمق في صفوف الجماهير ثقتها بنفسها وبقيادته

   . : حب الجماهير  5

تاثير الى ان تـتحول هذه اdـحبة    إن قانون اdـحبة الذي ـيربط ـب~ اـعضاء الـحركة اـلواحدة ـيظل جزئي اـل
 .في قلوب ا`عضاء لبعضهم بعضا الى محبة شاملة للجماهير مصلحة الجماهير واهدافها وطموحاتها، `
يجوز لهم التواني عن تعميق روح اdحبة بينهم وب~ الجماهير حتى يضمنوا محبة الجماهير لهم وللثــورة،

وعطفها عليهم ودعمها لهم في معترك النضال الوعر.

   . : التعلم من الجماهير وتعليمها  6

ثائر ليـصوغ منـها خام لـل ادة اـل dمن الجـماهير وخبراتـها ونـتائج ممـارستها العفـوية تعـطي ا    إن التعـلم 
ا`فكار ودليل العمل اليومي dمارسة الجماهير مما يجعل نتائج هذه اdمارسة اكثر فعالية وايجابية. ولكي
يصل العضو الثوري الى درجة القدرة على تعليم الجماهير من نتاج افكارها، فانه مطالب با`ندماج في

 .حياتهااليومية وتفهم افكارها وآرائها وكيفية التعامل معها وتفهمها بشكل عام

   . : ا`لتحام بالجماهير  7

   إن تطابق الطموح الحركي والجماهيري هو الرباط الصلب الذي يجعل الجماهير والطليعة ينظران الى
ا`مور نظرة واحدة ما دامت كل منهما تشعر في قرارة نفسها ان ا`هداف والتطلعات لكليهما واحدة. وان
هذه النظرة هي التي تعطي دفعـاً من القوة في نفوس الطليعة وفي نفوس الجماهير، تحولهما الى قدرة
خـارقة ` تقـهر. وتفـجر فيهـما مـنابع ا`بداع الجـماهيري اdـتدفق. ان أي مـسلكية منافـية لقـواعد الـسلوك

الثوري ويجب على ا`عضاء نقدها ومحاربتها.
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   . : وحدة الجماهير  8

عدوان وا`غـتصاب. واذا    إن وحدة الـجماهير هي وحدة الذين يرون ـمصلحتهم في تـحرير الوطن من اـل
كانت هذه اdصلحة متفاوتة ب~ طبقة واخرى فان أي تناقض ب~ صفوف الشعب يظل ثانويـاً اذا ما قيس
الذي هو  حدة،  ية اdـت 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.

ية الفـلسطينية دورها الوطني الـفاعل ـقبل انـبعاث اـلسلطة قد لـعبت اdنـظمات اـلشعبية وا`ـتحادات اdهـن    ـل
شرعية منظـمة ها  كزت علـي التي ارـت شعبية  اعدة اـل شكلت الـق قد  الوطن. ـف سطينية عـلى ارض  ية الفـل الوطـن
التحرير الفلسطينية. وقد لعبت حركتنا دوراً هامـاً في تعبئة الجماهير في الشتات لتقوم بدورها النضالي
في اdجال الوطني. بحيث كان التركيز على الدور الوطني يلغي ا`هتمام بالدور اdطلبي dصلحة الفئات

 .اdعنية

   إن مهمة ا`تحادات الشعبية والعمل النضالي ، في اقاليم الوطن تتميز بانها جميعها لها قواعد شعبية
واسعة، وبان اdنظمات الشعبية مرتبطة با`رض الفلسطينية ارتباطـاً وثيقـاً. ومن هنا تصبح اdهمة الوطنية
وكذلك مهـمة تحقـيق مـطالب الفئات لـرفع مـستواها الثـقافي وا`جتـماعي وا`قتـصادي. وتـصبح ضرورية 
الوطني ازدهار الـعـمل السـيـاسي  قة الجدـلـية ـبـ~ ارـتـقاء الـعـمل الـنـقابي واـلـشعبي اdـطـلبي وـبـ~  hالع

لhتحادات والنقابات.

يم اdـكلف بمـهمة اdنـظمات اـلشعبية يم كـقيادة جماـعية وـعلى ـعضو لـجنة اxقـل    وـتقع ـعلى عاتق لـجنة اxقـل
 .والنقابات كمسؤولية فردية تحقيق التأطير الشعبي والنضالي في مجال~

ًIستوعب :او التي ـي ية  افة العاـل حادات ذات الكـث ذلك ا`ـت شمل  رية وـي شعبي واdنظـمات الجماهـي  اdـجال اـل
رأة، واتـحاد نقـابات العـمال .واتـحاد اdعلمـ~، واتـحاد الطhب، dالـواحد منهـاعدة نقـابات. ومـثل اتـحاد ا

 .واتحاد الفhح~

ذلك اتـحاد ا`طـباء، اتـحاد اdـحام~، :ثانـيـاً  اdـجال التخصـصي والنقـابات وا`تـحادات اdهنـية ويـشمل 
اتحاد اdهندس~، اتحاد الصيادلة، اتحاد الكتاب، اتحاد الصحف~، اتحاد اطباء ا`سنان، اتحاد الفنان~

 ... .واتحاد الجيولوج~ الخ

مي مل التنظـي شك ان الـع من  وما  اشرة،  ية اdـب اهدافه النقاـب قابي  شعبي والـن مل اـل شك ان للـع من  وما     
يدفع باتجاه تلك ا`هداف، اذ انها حيز مشترك لhرادة اdشتركة، ولكن الى جانب هذا الحيز فان للعمل

 .التنظيمي الحركي اهدافه ا`ضافية في حيز العمل الوطني العام

مل هذا الـع من  قابي، وتجـعل  شعبي و الـن مل اـل لى الـع صها ـع قي بخصاـئ سط~، تـل ضية فـل ظروف ـق    إن 
 .بحد ذاته احد ا`طر او اdيادين من اجل تجميع الروافد لتصب في السياق الوطني الشامل

   من ـهنا يتـميز الـعمل الشعبي و الـنقابي الفلسطيني باتساع اهدافه اdـباشرة او اتساع نطاـقها لتضم
عن ـمـصلحة اـلـشعب هو وـطـني ـيـعبر  ما  جانب  الى  عن ـمـصالح اـلـشرائح اdعـنـية  ماهو ـنـقابي ـيـعبر 

الفلسطيني الشاملة.
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الذات ينعكس اول ما ينعكس في التوـجهات التنظيـمية، اذ ـتصبح اdنـظمات الشعبية اطار    وهذا ا`مر ـب
̀نـتماءات التنظيـمية ـعمل ـنضالي بالـنطاق الوطني، ويـمكن من خhله توـظيف الـطاقات الفـلسطينية خارج ا

 .با`تجاه الوطني الشامل

   وعليه تقع على لجان ا`قاليم مهمة العمل من اجل ايجاد الصيغ الشعبية حيث تتوفر على ارض الوطن
الشروط في مختلف مجا`ت النقابات الشعبية اذ ان ا`متداد القاعدي لبعضها يتوفر في جميع ا`قاليم،
حالف صيغ الـت جاد  مة اـي جان مـه هذه الـل عاتق  لى  قع ـع ذلك ـت عد  فروع. وـب ناء اـل لوب لـب حد اdـط يؤمن اـل ما  ـب
كي ية التي هي الـعمود الـفقري للـنضال الوطني الفـلسطيني ـل يادة الحرـك اعدة تأم~ الـق ية ـعلى ـق التجميـع
يتسق العمل ويتكامل ما ب~ الفعاليات والتوجيهات ا`ساسية للقرار الفلسطيني وعمل الفروع ولكي تعبر

الحركة عن دورها.

   إن صيغ التحالف التجميعية امر هام في حالتنا الفلسطينية فبا`ضافة الى انها تعبير وتجسيد للوحدة
الوطنية التي هي مبدأ هام في عملنا الوطني وتوجهاتنا التنظيمية، فهي ايضـاً انعكاس للطبيعة النضالية

 .للعمل الفلسطيني

   فالعمل الفلسطيني في ا`ساس ليس ممارسة سلطة، وانما هوسلطة نضال حيث ` تتفق طبيعة ا`مور
خذ بمـبدأ ضد الـعدو اdـشترك يقتـضي ا` سلطة ومعـارضة، اذ ان النـضال  ما بـ~  ̀نقـسام  مع مـبدأ ا

 .التعددية في اطار الوحدة، وعليه فان مبدأ الوحدة واdشاركة هو مبدأ هام واساسي

مع طبيعة واهداف العمل الشعبي والنقابي ̀نفراد بالعمل الشعبي هو منهج يتعارض كليـاً     إن منهج ا
ن اdقصود منه بالذات هو تجميع اdجهودات الفلسطيني `ن هذا العمل هو احد روافد النضال الوطني. ̀و

وتركيز القوى.

   وفي اdرحلة التالية فان على لجان ا`قاليم ان تقوم بمهمة ادارة وتسيير اdجهودات الحركية في نطاق
اdنظمات الشعبية بما يؤدي الى تحقيق ا`هداف التنظيمية والسياسية للحركة من خhل هذه اdنظمات.

قوم باـيجاد صيغته دقة، وكل تنـظيم سـياسي ـي هذا اـلهدف ـب يق     إن كل تنـظيم سـياسي ـيسعى الى تحـق
 .الخاصة للعمل بهذا ا`تجاه

بدائرة: وهو الـصيغة اdركـزية وتتجـسد     وبالنـسبة لـصيغتنا التنظيمـية للعـمل فانـها نـوعان الـنوع ا`ول 
اdنظمات الشعبية وهي الدائرة اdركزية اdسؤولة عن العمل الحركي في كافة اdنظمات الشعبية، وتتشكل

 :ضمن هذا ا`طار اdركزي عدة اطر وهي

:ًIقرارات الحـركة عـلىاو مدت الحـركة مـبدأ  شعبية، اذ حـيث اعـت  اdـكاتب الحركـية اdركـزية للمنظـمات اـل
تشكيل مكتب خاص لكل تنظيم شعبي يتألف من ا`عضاء الحركي~ في ا`مانة العامة او الهيئة التنفيذية
والتي شعبي  هذا التنظـيم اـل صلة ـب ية ذات اـل من الكـفاءات الحرـك وعدد  ني  شعبي اdـع في التنظـيم اـل الخ، 

 .تمتلك قدرا من الخبرات في اdجال اdعني

 ا`طار اdركزي dجموع هذه اdكاتب الحركية، وهو ا`طار الذي يشكل مجلس عمل دائرة اdنظماتثانيـاً:
عام~ ناء اـل يادة دائرة اdنـظمات اـلشعبية وا`ـم من ـق  hهذا ا`طار ك جاه ان ـيضم  جرى ا`ـت وقد  اـلشعبية، 
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ً من الكفاءات اdختارة  .الحركي~ وعددا

 :   أما النوع الثاني فهو صيغ العمل في ا`قاليم وصيغ عمل ا`قاليم تجسد في بعض جوانبها انعكاسـاً
 :واستمرارا لصيغ العمل، اdركزية حيث ينبغي ان يتشكل في كل اقليم

ًIسؤول عن الـعمل الـنقابي، وـتضم :اوdيم اـ  لـجنة للـعمل في اdنـظمات اـلشعبية، يـترأسها ـعضو لـجنة اxقـل
من وعدد  يم،  في اxقـل فروع الحركيـ~ او امـناء اdـكاتب الحركـية للمنظـمات ا`سـاسية اdـتوفرة  رؤساء اـل
يم ان اضافتها ضروري. ̀و يـتجاوز مـجموع اـعضاء هذه اللـجنة اـلعدد الـكفاءات يـمكن ان ـتجد لـجنة اxقـل

اdعقول للقيام بمهماتها.

يـاً ركزي، :ثاـن dتب الحـركي اـ غرار اdـك لى  شكل ـع غي ان يـت في ا`قاليم، اذ ينـب ية  ية الفرـع كاتب الحرـك dاـ 
مكتب حركي فرعي في اxقليم لكل فرع من الفروع اdوجودة فيه.

في التنـظـيم قرارات وسـيـاسة الـحـركة  هي الـعـمل ـعـلى تنـفـيذ  في اxقـلـيم     إن مـهـمة اdـكـتب الـحـركي 
الشعبي الذي يختص فيه. ان اdكتب الحركي هو اداة الحركة لتنفيذ سياساتها وقراراتها ومتابعة شؤون

اختصاصه متابعة دائمة ويومية.

بل من ـق طاه  قرارات اdـع اساس اـل لى  مل ـع افة توجـهات الـع راحات لـك وضع ا`قـت تب الـحركي ـت وعبر اdـك    
لجنة اxقليم.

   وفي مقدمة واجبات اdكتب الحركي العمل على وضع التوجهات لترشيح الكوادر الحركية لقيادة العمل
الشعبي، لكي تتخذ لجنة اxقليم قرارها بهذا الشأن. ثم بعد ذلك ا`لتزام الكامل بالقرارات اdتخذة.

   لقد برزت بعض ظواهر عدم ا`لتزام لدى فرز او انتخاب اللجان القيادية لفروع اdنظمات الشعبية في
عن عبر  من اـdظاهر التي ـت وهذا مـظهر  يت~،  قائمت~ حرـك نزول  حد  انـاً  ووصل ا`مر احـي ـبعض ا`قاليم، 
انعدام الوحدة التنظيمية من جهة، وانعدام ا`لتزام التنظيمي من جهة اخرى، وتؤدي الى خسارة الحركة

 .dواقعها القيادية في اdنظمات الشعبية والى تعميق الخhفات

مل مة الـع وهي مـه في ا`قاليم،  ية  كاتب الحرـك مات ا`سـاسية للـم احدى اdـه تبرز  ظاهرة  هذه اـل    وحـيال 
اdوحد واdلتزم لتنفيذ القرار اdتخذ اص̀و بشأن ترشيح ا`عضاء الحركي~ او انجاحهم لتسلم مسؤوليات
القيادة في اdنظمات الشعبية سواءا بشكل فردي او كقوائم، وسواءا اكانت قوائم خاصة بالحركة او قوائم

 .وحدوية تتبناها الحركة وفقـاً لقرارات لجنة اxقليم

 .   إن الحرص على النجاح في هذا ا`مر، ودقة تنفيذه لهو اdعيار ا`ساسي لنجاح العمل

ية، وتغلـيب وعن عـمق التناقـضات الداخـل عن نـزعات اdـصالح الشخـصية،  لتزام  عن ا` خروج     ويـعبر اـل
اية في ـغ امر  وهو  وشللية،  يام عhقات محـورية  امة للحـركة، وـمصدره ـق صلحة الـع dلى اـ وامل الخhف ـع ـع

̀نه ` يؤدي ا` الى الخسارة ان لم تكن الخسارة اdباشرة فهي الخسارة اdستقبلية  .الخطــورة 

اشرافها لى  حافظ ـع كي ـت ها ـل لى اجتماعاـت حافظ ـع في ا`قاليم ان ـت ية  كاتب الحرـك dسؤولية اـ من ـم    إن 
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على ا`داء الحركي في الفروع، `ن العمل النقابي ` يتوقف ̀و ينتظر اذ يفترض انه اطار خارج ا`طر
التنظيمية.

كل شعبية  وقوان~ اdنـظمات اـل مة  ها بانـظ ها لعمـل ناء اداـئ يد اـث ية بالتـق ية الفرـع كاتب الحرـك dقوم اـ كذلك ـت    
شعبية، لوائح للمنظـمات اـل دساتير واـل وعبر اـل ̀نظـمة  هذه ا عبر  مل  تم الـع غي ان ـي حـسب اختصـاصه، فينـب

وليس خارجها.

   ولهذه القاعدة اهميتها الخاصة التي من شأنها اdحافظة على الطبيعة الخاصة بالعمل الشعبي، وعلى
 .الصيغ التجميعية لهذا العمل

قابي ـب~ في ـمجال الـعمل الـحركي الـن امل  نوات التـنسيق والتـك يم تتـجسد ـق عبئة والتنـظ كاتب الـت وعبر ـم    
يه فاظ عـل الذي ـيجب الـح امل  وهو التـنسيق والتـك شعبية،  في دائرة اdنـظمات اـل مل  في ا`قاليم والـع مل  الـع

لكي يأتي ا`داء الحركي في كل الفروع في سياق خطة حركية شاملة متكاملة العمل.

   من اdهم ان تأخذ دائرة اdنظمات الشعبية دورها ا`ساسي في هذا النطاق، وان تضطلع بمسؤولياتها
 .فعبر هذه الدائرة يتحقق الترابط والتكامل والشمولية

ان مهمة العمل النقابي في ا`قاليم هي مهمة اساسية تفتح ابواب صيغ للعمل الوطني ` تتحقق بدونها.
لذلك من الواجب التركيز عليها، وعلى ا`داء الصحيح اثناء القيام بها.
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ا*همات اIساسية للجان اIقاليم في الوطن

 :خامسـاً مهمة الشؤون اIدارية وا*الية

هذه اdهـمة قـضايا تتعـلق بالـشؤون من اعـضاء لجـنة اxقلـيم ولجـمع  هذه اdهـمة عـضو متـفرغ     يـتولى 
ا`دارية وقضايا تتعلق بالشؤون اdالية. ويتصرف اdسؤول عن هذه اdهمة على ضوء قرارات لجنة اxقليم

ً عن تنفيذ هذه القرارات مسؤولية فردية في الفترة ما ب~ ا`جتماعات  .ويكون مسؤ̀و

 :اوIً الشؤون اIدارية

شؤون العـمل بـ~ والوارد وتنظـيم  دارية، مـراسhت اxقلـيم وحـفظ الـصادر     وتـشمل مهـمة الـشؤون ا`
هذه اdهـمة توثـيق اخرى كـما تـشمل  من جـهة  طر ا`عـلى  من جـهة وبـ~ اdـناطق وا`  .اdهـمات اxقليمـية 
طبيعي ان ير. ومن اـل ها من ـتطور او تغـي طرأ علـي ية وكل ما ـي ية التنظيـم اـلسجل الـنضالي لhـعضاء والهيكـل
وذلك ـبـاستخدام هذه اdرـحـلة  في  الذي تـعـاصره حركـتـنا  هذه اdـهـمة ـعـلى الـتـطور التكـنـولوجي  تعـتـمد 
واسترجاعها وتـصنيف ا`عـضاء حـسب مفاتـيح متـعددة تـشمل الـسن، الحـاسوب وبـرامج حـفظ الـوثائق 

 .وتاريخ ا`لتحاق بالحركة ومستوى التعليم واdهنة والتخصص والسجل النضالي

   ويتابع الشؤون ا`دارية قسم الطباعة والتوزيع والتوثيق وحفظ السجhت الخاصة باdهمات اdختلفة في
مع الذي يتhئم  سرية اdعـلـومات الـخـاصة باـلـشكل  هذه اdـهـمة الـحـفاظ ـعـلى  اxقـلـيم، ويتـحـمل ـمـسؤول 

اهميتها.

ثانيـاً الشؤون ا*الية.

 : كمايلي91 ينص النظام ا`ساسي حول مالية اxقليم اdادة

 :وتتكون مالية اxقليم من

 .أ ا`شتراكات-

 .ب التبرعات غير اdشروطة-

 .جـ ا`ستثمارات واdوارد اdحلية-
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 - .د اdيزانية اdعتمدة من اdكتب اdالي في الحركة

) : من النظام ا`ساســـــــي كمايلي92 (وتنص اdادة

 .أ تحدد ميزانية اxقليم في مشروع موازنة مقدم من لجنة اxقليم-

 .ب dكتب التعبئة والتنظيم الحق في اقرارها كما وردته او اجراء التعديhت التي يراها مناسبة-

 : من هنا يتضح ان مهمة الشؤون اdالية تتعلق بشق~ اساسي~

: . هو اdوارد اdالية اIول

ثاني يات :اـل حددة والكـم dبالبنود اـ لزم  dية واـ ابة اdاـل الذي يخـضع للرـق الي  dظام اـلصرف ا وازنة وـن dهو اـ  
 .اdعتمدة

 : اوI ً تنمية ا*وارد ا*الية

 :تتحقق تنمية اdوارد اdالية في اxقليم من خhل

 ا`شتراكات التنظيمية.1

ادة dفي ا ظام ا`سـاسي  نص الـن  )     ( ) ( بند و حول واجبات العضوية ان على العضو حضور38 (    ـي
بدون ودفع ا`شتراكات  عن حـضور ا`جتمـاعات  طاع  ̀نـق ظام وان ا ودفع ا`شتراكات بانـت  )ا`جتمـاعات 
عذر مقبول يؤدي الى انتهاء العضوية وعلى هذا ا`ساس ينبغي ان يدفع كل عضو في التنظيم اشتراكه
التنظيمي، وهذه مسألة في غاية ا`همية ويجب ان نتوقف عندها `ن اdمارسة الحركية ادت في اdراحل

 .ا`خيرة من حياة الحركة الى التراخي والتوقف في اداء هذا الواجب

التي نـشأت وتـطــورت بـها وهي النـزعة  من نـزعة العـطاء للحـركة  شتراك التنظيـمي ينـبع     إن مـبدأ ا`
الحركة. وهو مبدأ خhق ومؤشر على روح البناء وعلى حوافز العمل والحماس، والتراخي فيه مؤشر على

عكس هذه الد``ت تمامـاً.
من نزعة العطاء، وهي النزعة التي تؤدي الى ان يصبح    انتشرت نزعة ا`خذ لدى بعض ا`عضاء بد`ً 

̀نتهازي~ والساع~ لتحقيق اdصالح. جزء كبير من ا`عضاء من اdستفيدين وا
   على عكس نزعة العطاء التي تؤدي الى ان تكون الغالبية العظمى من حجم ا`عضاء هم من اdتفان~

 .اdضح~ الذين تحدوهم بواعث وحوافز الفكرة او القضية او النضال

̀نتباه له من قبل القيادة والكوادر وا`عضاء سواءا    وهذا عامل هام ومؤثر على البنية التنظيمية. ويجب ا
 .اثناء اتخاذ القرارات او اثناء السلوك واdمارسة

   وما من شك ان نزعة ا`خذ تؤدي الى الخسارة اdالية مرت~ اdرة ا`ولى با`خذ واdرة الثانية بانعدام
العطاء ولكن ا`خطر هو آثارها التنظيمية وما تؤدي اليه من مظاهر او ما تحدثه من نتائج على العضوية
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والبنية بشكل عام.
̀نتباه    ويعتبر سلوك القيادة اهم العوامل اdؤثرة في تفشي هذه النزعة او محاصرتها. ومن هنا يجب ا

 .والعناية والحذر

بة ان تتفـقد اطار ومرـت كل  شكل دوري وعـلى  مي ـب اشتراكه التنظـي باداء  قوم  كل عـضو ان ـي    إذن عـلى 
قاليم ان جان ا` شهرية. وعـلى ـل شتراكاتهم اـل ها ` تابع~ ـل طر اـل بـشكل دوري اداء اعـضائها واعـضاء ا`

 .تضع هذا ا`مر موضع التطبيق الشامل والفوري والدقيق

   ولhشتراك الشهري حد ادنى يتمثل بنسبة من الدخل لhعضاء ذوي الدخل، ويمكن للقادرين ان يرفعوا
لتراكم جة ـل ً نتـي كبيرا شهرية حجـما  سيجعل حـجم ا`شتراكات اـل الذي  وهو ا`مر  بارادتهم،  سبة  هذه الـن
هو الذات  ماد الحـركة عـلى  كون اعـت الى ان ـي ويؤدي  الي  dصرف ا ابواب اـل بذلك ـبعض  سد  يع وـي والتجـم

ا`ساس اdت~ ويقلل بالتالي من اعتمادها على الجانب الخارجي.

قدراتها ها حـجم  كون ـب يا ـي لدى الحـركة ماـل الذات  لى  ماد ـع ها حـجم ا`عـت كون ـب التي ـي سبة     وبـنفس الـن
 .ا`ستقhلية وقوتها في اتخاذ القرار

جمع التبرعات الجماهيرية.2

ضـاً عـلى اسي عـلى الحـركة، ينطـبق اـي تاثير السـي زاوية اـل من  بدأ ا`شتراكات  ما ينطـبق عـلى ـم عل     وـل
الذي هذه التبـرعات تـقوي مـوقف الحـركة وتـساعدها عـلى اتـخاذ الـقرار  تبـرعات      الجـماهير، اذ ان 

 .تنعكس فيه ارادة الجماهير اكثر ما تنعكس

ً مادا وذلك اعـت ماهير  لى ان تـعكس ارادة الـج قادرة ـع ظروف  كل اـل في  وهي  اضلة  ركة مـن نا ـح    إن حركـت
من حـجم زيد  ها وـت ها ومواقـف عزز ارادـت ها ـت رية لتمويـل كن اـdصادر الجماهـي ية، وـل ها الذاـت صhبة ارادـت لى  ـع

فعالياتها.

 :   وما من شك ان تبرعات الجماهير تعتمد على عامل~

 . وهو اdناخ السياسي التعبوي الناهض الذي يؤدي الى تحريك كافة عوامل العطاء لديهااIول

 . وهو فعالية ا`طر التنظيمية وا`عضاء ونشاطهم في ا`وساط الجماهيريةالثاني

   وتبرعات الجماهير يمكن ان تكون نقدية او عينية او ان تتخذ أي شكل من ا`شكال اdمكنة وذلك ضمن
الظروف الخاصة لكل قطاع من قطاعاتها او لكل جزء من اجزائها.

ستثمارية الـصغيرة.3 ستثماري وايـجاد الفعالـيات ا` وارد بالعـمل ا` dالـية وتنمـية اdستثمارات ا ا`
 .والكبيرة ضمن ظروف كل اقليم

31



   يستطيع كل اقليم وفقـاً لظروفه الخاصة ان يحدد اdجا`ت ا`ستثمارية ويعتمد في ذلك على ما يحققه
من موارد او مداخيل ذاتية يجري توفيرها والبناء عليها.

حدود وفي  يم  موارد اxقـل بدأ ـب ها ـت من حـيث اـن زية  عن ا`ستثمارات اdرـك لف  استثمارات ا`قاليم تخـت    ـف
قدراته وتؤدي الى ان يصبح لhقاليم مصدر دخل وعـطاء.

زية، وـلكن ـيجب ان ـتستطيع ا`قاليم    وبالتأـكيد يـمكن ان ـيكون لhقاليم دور في ـعمل ا`ستثمارات اdرـك
يات كال عـلى ا`مكاـن يات اdركـزية، `ن ا`ـت كال عـلى ا`مكاـن ية دون ا`ـت ها ا`ستثمارية الذاـت جاد فعاليـت اـي
بدون ها  تم متابعـت ما ـت ير مـحسوبة ورـب ية ـغ الى مـجازفات ماـل زعة ا`خذ ويؤدي  من ـنفس ـن زية ينـطلق  اdرـك

 .حوافز

̀نتباه اليهما وهما ا`مانة وحوافز العمل، والخلل في هذين  :  في العمل ا`ستشاري هناك عامhن يجب ا
 .العامل~ يؤدي الى الخسارة وضياع رؤوس ا`مـــوال

ية واdردود، وزيادة الفعاـل بة  عة واdراـق ية لhستثمارات للمتاـب عاد اdاـل قة لhـب ظم دقـي وضع ـن لذا ـيجب ان ـت    
 .وان يتم ذلك بدقة متناهية

ها بة ان ـتسيطر علـي جان اdراـق والتي ينـبغي للـحركة وـل سليمة  قة واـل اصوله الدقـي    إن لhستثمار الـحركي 
سرقات وللخـسارة شروع ولـل dير اـ هذه ا`صول ـيصبح ا`ستثمار ـمصدراً للـكسب ـغ وبدون  امة،  سيطرة ـت

 .وهدر ا`موال او ضياعها

 .لذلك فان اقامة اdؤسسة الفعالة هو عامل هام في هذا اdضمار

 : ثانيـاً ا*وازنة ونظام الصرف ا*الي

في اxقلـيم ومـناطقه وفـقـاً لخـطة العـمل ولتـأدية اdـهام اdختلـفة. وللـصرف مـبادؤه الي  dيـتم الـصرف ا   
واصوله، ومن اهم مبادئه ان يتم التقيد ببنود اdوازنات التي توضع ضمن مبدأ اقل ا`مكانيات مقابل اعلى
لى مد ـع ما يعـت اكثر ـم لى مجـهودات ا`ـعضاء  مد ـع مي يعـت مل التنظـي هام، فالـع dيذ اـ نة لتنـف اdجـهودات اdمـك

ا`مكانيات اdالية.

ه اكثر    ومن اهم اصوله هو اصول مسك ا`موال والصرف، ويجب ان ` يكون آمر الصرف يمكن ان يت̀و
 .من شخص بحيث يقتضي اكثر من توقيع

هو يم  نة اxقـل في لـج يم، وان اـdسؤول اdالي  سر اxقـل هو اـم~  يم  في اxقـل آمر اـلصرف ا`سـاسي     إن 
 .صاحب التوقيع ا`جرائي

قد ` ـيـكون ـهـناك اـمـ~ قاليم ذات اـdـوازنات اـdـحدودة ` ـتـكون العمـلـية اdاـلـية مـعـقدة بـحـيث  وفي ا`    
يم بام~ سرها وـمسؤولها اdالي، وـيجب ان ` لـلصندوق او مـحاسبون. وـهنا يقـتصر ا`مر ـعلى لـجنة اxقـل

 .يتولى امانة السر واdسؤولية اdالية شخص واحد من اعضاء هذه اللجنة في كل الظروف
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اية امر في ـغ زية هو  عة اdرـك ضمن ا`شراف واdتاـب اصوله  بدأ الـعمل اdالي وـعلى     إن اdحاـفظة ـعلى ـم
̀بد ان تكون ا`وراق اdالية واضحة ها اdسؤول اdالي في اxقليم.  ̀بعاد الثhثة التي يت̀و ا`همية. وهي ا
في اـdـناطق، وان ـيـتم تـمـامـاً وان ـتـتم التغـطـية باـdـستندات اـdـستوفية لـلـشروط، وان ـتـتم متاـبـعة اـلـصرف 

 .التسديد اdركزي ا`صولي اdستمر

   مطلوب من لجان ا`قاليم ان تقوم بالتدقيق في توفير مبادئ العمل اdالي اdذكروة لديها لتجري تصفية
 .حسابات ا`قاليم ا̀و بأول، ̀و زالة ما تراكم من مستلزمات غير مستوفاة

اية ها بعـن اية وا`عداد ـل ها بعـن تم متابعـت جب ان ـت يم وـي كل اقـل في  مة اسـاسية  هي مـه ية  مة اdاـل    إن اdـه
وخاصة في ا`قاليم الواعدة بتطوير اdوارد اdالية لحركتنا.
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ا*همات اIساسية للجان اIقاليم في الوطن

 :سادسـاً مهمة اIعbم الحركي

   يتولى مهمة ا`عhم الحركي في اxقليم عضو من اعضاء لجنة اxقليم، وتشكل لهذه اdهمة لجنة خاصة
من اdؤهل~ واdختص~ من اعضاء الحركة باxقليم، وتنطلق مهمات لجنة ا`عhم الحركي من الدور الهام
الذي يلعبه ا`عhم في الحياة الداخلية لحركتنا بما يرسخه من القيم اdعنوية، وكذلك على الجبهة الوطنية
نا ـمنذ تأسيسها في مراحل العمل لـجماهير شعبنا ـبما يحـققه من توجيه وـطني شامل. وقد اهتمت حركـت
هذه من  ها  نا موقـف تت حركـت وقد ثـب الوطني.  توجيه  شأنه ان يحـقق اـل من  الذي  مل ا`عhمي  سري بالـع اـل
توجيه واحدة من الـلجان الـعامة للـحركة. الى جانب ثوري ـحيث اـعتبرت لـجنة اـل ناء اـل الـقضية في هـيكل الـب
وقد امة.  بة الـع ورية ولجـنة التخطـيط واdراـق عبئة الـث اسية. ولجـنة الـت ثــورة واللجـنة السـي حرب اـل اركان  هيئة 

 :-نص هيكل البناء الثوري حول هذه اللجنة كمايلي

 :لجنة التوجيه الوطني

ثــورة ومعركة اـdصير وهي نا من اجل اـل    ـتتولى هذه اللـجنة مسؤولياتها في الـتعبئة اdعـنوية لشعبنا وامـت
: ( الثــورة طريقنا للحرية وتسعى الى تحقيق واجباتها اdرسومة والتي منها( لذلك ترفع شعار شعبنا 

خوض التحـرير• عام العـربي ـل الرأي اـل عبئة  في ا`ذهان وـت سطينية  ضية الفـل  العـمل عـلى جـعل الـق
 .با`ساليب التي تتهيأ لها

ية• ورية في صفوف اـلشعب الفـلسطيني ـخاصة والـعربي ـعامة ورفع اـلشعارات الوطـن بث الروح الـث
هودي ومحـاربة ثاث الكـيان الـي ثأر وا`صرار عـلى اجـت في اـل شعبنا  آمال  عن  صحيحة واdـعبرة  اـل

 .وفضح اdشاريع واdؤامرات ا`ستعمارية والصهيونية التي تهدف تصفية القضية

بالعودة الكرـيـمة ومـحـاربة• مل  الى ـنـفوس الفـلـسطيني~، واـبـناء الـعـروبة واـحـياء ا` اعادة الـثـقة   
ية فـردية، ية، واناـن ية، وحزـب ويأس، ̀و مـبا`ة، واتكاـل من انهزامـية،  ها النكـبة  التي خلفـت مراض  ا`
واستهتار، وتردد، وخوف، وعدم ا`حساس بالواجب، وسطحية فهم واقعنا، وانتظار اdجهول، وغير

ذلك ..؟

الدعوة للوحدة الوطنية الفلسطينية وتكتيل عرب فلسط~ لتعبئة قواهم اdادية واdعنوية والوقوف صفـاً•
ركة استعداداً للمـع ية  صبية او اxقليـم وفوق ا`تجـاهات الـع ية  عن الحزـب يداً  واحدة بـع ويداً  واحداً 

 .معركة التحرير اdقدسة
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 تبصير الشعب عامة بالخطر الصهيوني على كيانهم ووجودهم والدعوة لليقظة والحذر وا`ستعداد•
لون بـكفاحهم خط الدفاع ا`ول عن الـعروبة ضد اـdطامع واـلوقوف ـبجانب عرب فـلسط~ الذين يمـث

 .الصهيوينية التوسعية ا`ستعمارية الخطرة

 ابراز الثــورة النضالية في التاريخ الفلسطيني وعرض الجوانب اdشرقة من تاريخ شعبنا والدعوة•
 .الى تجنب السلبية والتواكل وا`رتجال والفوضى

اريخ القـضية• شمل ـت ية مـجردة ـت اسس عمـل شاملة وعـلى  حوث اdـوضوعية اـل دراسات والـب تجهـيز اـل
̀نتداب البريطاني وما بعد النكبة بصفة خاصة  .الفلسطينية بصفة عامة وفترة ا

ية• امة العرـب ية واـلصديقة وا`ذاعات والهيئات الـع توجيه اـلصحافة العرـب ية  يب امكاـن  ا`ستفادة وترـت
والعاdية بامدادها باdقا`ت والبحوث وا`راء والنشرات وبا`تصا`ت الشخصية وغيرها من الوسائل

(. لتسير بما يتفق واdخطط العام لفكرة الحركة وكذلك بالنسبة لكافة الصحف العاdية

   وقد جاء التجسيد اdادي ا`ول dهمات لجنة التوجيه الوطني باصدار مجلة نداء الحياة فلسطيننا وهي
 وكانت تنادي بالثــورة اdسلحة. وكان هذا هو الشعار1959 مجلة شهرية علنية صدرت في بيروت في اكتوبر

ا`ول للمجلة وكانت تركز على شعار الوحدة الوطنية، وكان شعارها الثالث هو ا`ستقhلية ورفض التبعية.
( حت( تح ـت ـف اسم  وقع ـب dقال اـ dفي اـ تتركز  كانت  ها  ارجاء اdجـلة وكـل في  شرة  شعارات منـت هذه اـل وكانت 

نا. وقد استمرت هذه اdجلة في الصدور حتى  ـحيث بدأت نشرة صوت الـعاصفة تأخذ1/1/1965 ـعنوان رأـي
سرية ـخـاصة اصدرت حركـتـنا ـنـشرات  جانب مـجـلة فـلـسطيننا  والى  دورها بمواـكـبة الـكـفاح اـdـسلح. 

( اخبار فلسطيننا، صرخه فلسطيننا الى جانب سلسلة من البيانات(  .با`عضاء ا`صدقاء تحت اسماء 

   من كل ما تقدم نؤكد ان مهمة ا`عhم الحركي والجماهيري هو سhح هام توظفه حركتنا للحفاظ على
وجه لجبـهة dخاص ا وشعبنا. كـما ان ا`عhم الحـركي اـل صفوف حركتـنا  داخل  ثوري النـضالي  زخم اـل اـل

ا`عداء من شأنه ان يحدث الوهن والضعف والتفسخ في تلك الجبهة.

الوطن وـمـناطقه باعـتـباره ا`ـمـتداد اـلـطبيعي لhعhم اقاليم  يتركز دور ا`عhم الـحـركي ـعـلى ـمـستوى     
سلطة بع معظمـها لـل والتي تـت فة،  وسائل ا`عhم اdختـل من خhل  نا  الذي تمـارسه حركـت الحـركي اdـركزي 
الوطنيه. كا`ذاعة والتلفزيون، والنشرات اdختلفة. ولكن خصوصية ا`عhم الحركي ضرورية على مستوى
الوطن بحيث تصبح النشاطات والفعاليات ا`عhمية الحركية مميزة عن الطابع ا`عhمي الفلسطيني العام

 .الذي يمثله اعhم السلطة الوطنية واصدارات التوجيه السياسي واdعنوي لقوات ا`من الوطني

 :ويمكن استعراض مهمات ونشاطات ا`عhم الحركي في ا`قاليم على الوجه التالي

 :الصحافة.1

( الـكـرامه( سواء الـجـريدة  واسع يتـعـلق باـلـصحف اdحـلـية الـخـاصة، وباـلـصحافة الحرـكـية  وهو ـمـجال     
ناطق dيم او اـ تب اxقـل ستوى مـك لى ـم كن ـع ها. ويـم ية الhحـقة ـب رسائل ا`عhـم اسم الحـركة او اـل الناطـقة ـب
ها يم ان يطـلع علـي في اxقـل ترى لجـنة ا`عhم  التي  بأهم ا`خـبار  شرات اعhمـية مـركزه تتعـلق  اصدار ـن
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بار والتحليhت قا`ت او ا`ـخ dأخذ ـبعض اـ ما يـمكن ان ـت توعيتهم للـجماهير. ـك كون مادة  اـعضاء الـحركة لـت
شكل جرائد حائط تساعد ا`عضاء والجماهير على معرفة ما يدور من قضايا هامة. ومن اdهم ان ينشط
مسؤول مهمة ا`عhم با`تصال اليومي مع الصحف الحركية او الخاصة لتزويدها بالنشاطات التي تجري

( )( حداث( ̀نـباء الفلـسطينية بالنـشاطات الـبارزة اdتعلـقة با` وكـالة ا وفا في اxقلـيم، ويمـكن تـزويد نـشرة 
 .الهامة واdركزية في اxقليم

 :اIذاعة والتلفزيون.2

   يمكن القول ان اجهزة الراديو والتلفزيون متوفرة في ا`قاليم بشكل مhئم لhستفادة منها. ولكن مهمة
مام وتوجيه ا`ـعضاء والجـماهير لhهـت فـاً  تأثيراً وتثقـي رامج ا`كثر  ضايا ا`هم والـب عة الـق لجـنة ا`عhم متاـب

بها.

جداً هام  نوي  توجيه اdـع جانب اـل فان  ية واـdسموعة  هزة ا`عhم اdرـئ به اـج الذي تلـع الترفيه  جانب  فإلى     
̀بد من استثماره بشكل جيد حيث انه يوفر اللغة الوطنية العامة واdشتركة. و

 :الشعارات وا*لصقات.3

التي سواء  لة  كل مرـح شعارات الhزمة ـل يم ـتصميم اـل في اxقـل ية  نة ا`عhـم تولى ـمسؤول ا`عhم واللـج    ـي
تصدر عن اdركز او التي تتhءم مع طبيعة وواقع اxقليم. وهذه الشعارات يمكن كتابتها على الجدران او

اليافطات او على الورق وتعليقها في ا`ماكن العامةالبارزة لتصبح مصدر توحيد لفكر الجماهير.

   وفي حال اصدار ملصقات مركزية او محلية فان توزيعها وتعميمها بالشكل اdناسب يؤدي الى توحيد
 .اdوقف الجماهيري من القضية التي يعالجها اdلصق

 :ا*سيرات الجماهيرية.4

في ـوبة للمواجــهة  ـرية اdطـل ـسيرات الجماهـي ـية التحــضير للـم ـسؤول ا`عhم واللجــنة ا`عhـم ـتولى ـم    ـي
اdناسبات والحا`ت الخاصة. ويتم في كل مسيرة تخطيط كامل لنقطة البداية وخط السير ونقطة النهاية

̀ناشيد اhdئمة للمناسبة  .وطبيعة الشعارات اdرفوعة والخطابات وا

 :الندوات وا*حاضرات.5

ادية شاركة شخـصيات قـي امة بـم في ا`ماكن الـع ندوات واdحـاضرات الخـاصة بالجـماهير  يب اـل تم ترـت    ـي
لتأكيد اهمية ا`تصال اdباشر ب~ القيادة والجماهير. ويتم خhل هذه الندوات توجيه ا`سئلة من الجماهير
ندوات واdحـاضرات هذه اـل بادارة  يم  في اxقـل سؤول ا`عhم  قوم ـم ندوة. وـي في اـل شارك~  dللمحـاضر او اـ
فائدة الـقصوى عبر سبر اغوار اـلوضع اـلشعبي ـتجاه الـحركة من ـجهة وتوـعية الـجماهير بالخط لتحـقيق اـل

الحركي العام الراهن.

 :ا*هرجانات الجماهيرية.6
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̀نطhقة، وعيد ا`ستقhل. وذكرى اdعارك الكبرى    وتتميز بالحشد الكبير خاصة في اdناسبات الكبرى كا
̀نتفاضة الجبارة ومهرجانات الذكرى الخاصة بالشهداء وتخليدهم  .. . .كالكرامة وذكرى ا

من خhل ـمـسؤول ا`عhم واللـجـنة ويـتـحدد فـيـها اـdـكان في اxقـلـيم     وـيـتم التـحـضير ـلـهذه اdهرـجـانات 
وتأم~ ا`جـهزة الـصوتية الخـاصة بتغطـية وشعارات اليافـطات الرئيـسية والفرعـية. واdتـحدث~.  والـزمان. 

 .مستلزمات اdهرجان بالشكل ا`مثل

شاطات من الـن جزءاً  وصــورة لـتصبح  صوتـاً  ها  هذه اdهرجـانات وتوليـف قوم لجـنة ا`عhم بـتصوير  ما ـت    ـك
 .التي تعرف راهنـاً ومستقبhً من خhل اجهزة الفيديو والتلفزيون وا`ذاعة

 :الفنون الشعبية.7

̀ندية واdراكز الثقافية    من اdهم ان يقوم كل اقليم بانشاء فرقة فنية للفنون الشعبية من خhل تشجيع ا
ـكة ـرقص والدـب ـشعبي او اـل ـناء اـل عبر الـغ سواء  ـشعبية  ـنون اـل ـية للـف ـفرق الفـن ـيه. وـتـشكل ـمـشاركات اـل ـف
̀نـتـماء الـجـماهيري ـلـخط الـحـركة لروح ا وا`ستـعـراضات ذات اـdـضام~ ا`جتماـعـية والسـيـاسية تعمـيـقـاً 

 .والسلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية

ية فرق الوطـن عزز اـل شأنها ان ـت من  التي  واهب  dفاءات وا ابراز الـك في  شطة  ية الـن رقة اdحـل ساهم الـف    وـت
 .اdتخصصة والتي تساهم في ابراز الصــورة الحضارية لشعبنا على اdستوى العربي والدولي

 :ا*سرح.8

عروض قديم اـل هم ـت صار يمكـن ̀ـن ~ او ا من ا`عـضاء الحركـي يل  هواة التمـث فان  ية،  فرق الفـن هي اـل    كـما 
̀ندية واdراكز الثقافية. اdسرحية في الساحات العامة او في صا`ت ا

واضيع dكون ـمضام~ اـ ندما ـت ية ـع ظاهرة تثـقيف وتوـع في ا`قاليم ـتشكل  وبة  فرق اـdسرحية اdوـه    إن اـل
ت خــنق الحــلم ستيطان وا`غhق ومــحا̀و ضد ا` مع طبيــعة اdواجــهات الراهــنة  اdعــروضة متhئــمة 
في استقطاب الـجماهير الفلسطيني. ان من شأن فرقة مسرحية ناـجحة في اxقـليم ان تـلعب دوراً ـهامـاً 
من مـسرحيات ومسلـسhت، فاdواجـهة الجماهيـرية ما يـعرض التلفـزيون  بـصــورة مبـاشرة تـفوق احيـانـاً 
للممثل~ وخاصة من الهواة اdوهوب~ من ابناء اdنطقة تعزز ثقة الجماهير بقدرتهم على التصدي واdواجهة.

 :ا*عارض الفنية.9

زمان يار اـل مة اخـت ومن الحـك الوعي الـحضاري للـجماهير.  في تعـميق  بارزاً   ً فن الـتشكيلي دورا    يـلعب اـل
واdكان اhdئم `قامة اdعارض الفنية سواء كانت لوحات مرسومة او صور فوتغرافية، او منحوتات تشكيلية.
الى الذي يتـسع للمـعرض وللحـركة داخـله يـساعد عـلى تـوصيل عـمق الـصــورة او اللـوحة  فاdـكان اhdئم 
من ـجـماهير اxقـلـيم ـعـلى كبر  قدرة اـلـعدد ا` الذي ـيـسهل  هو  وجدان اـdـشاهد. ـكـما ان اـلـزمان اhdئم 
في عادة  وجود حـشود جماهيـرية `قـامة اdـعارض، كـما يـجري  فرص تـفترض  اdـشاهدة ويمـكن اغتـنام 
في اـلـنوادي في النـقـابات خhل مرحـلة انتخاباـتـهـا.وكذلك  ̀نتـخـابات الطhـبـية او  فترة ا الجاـمـعات خhل 

 واdدارس واdراكز الثقافية.
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   وقد تأخذ بعض اdعارض خصوصية موضوعها حول الشهداء او ا`سرى اdحررين او الجرحى او اdواد
̀نتفاضة والكفاح اdسلح، وغيرها  .اdستخدمة للنضال خhل مرحلة ا

   كل ما ـتقدم من اساليب ووسائل اعhـمية تتـطلب اول ما تتـطلب ـمبدأ اـdصداقية واـلشفافية. فالـجماهير
 ..تتمتع بحس مرهف حساس ` يقبل الخداع. ويكتشف الحقيقة مهما حاول اdخادعون طمسها وتغليفها

 .. :-با`لفاظ وا`لوان والشعارات البراقة وعليه فان اdصداقية ا`عhمية تتطلب

قادرة عـلى.1 كون  ضعف لـت قوة واـل قاط اـل عرف الجـماهير ـن طرح ا`عhمي بحـيث ـت في اـل وضوعية  dاـ
 .ا`قدام واdشاركة وتبقى مدركة ان ا`ستعداد الدائم للتضحية هو الخيار الحتمي للنصر

 التحـفيز ورفع اdعـنويات دون تـحريف لـلواقع وا`حداث وـبما يـجعل صــورة اـdستقبل واضحة امام.2
 .الجماهير

 تركيز التحدي وتعميق اdسؤولية الفردية والجماعية بعيداً عن ا`هواء واdصالح الذاتية التي تدفع.3
واصبح الـظهر احترقت اـلسفن  ما  هارون اذا  ناء يـن عن الـجبل وتـجعل الجـب نزول  ضعاف الـنفوس لـل
من هي  ضحية  وامل اdحـركة للـت صادقة ان الـع ركة اـل من خhل اdـع يع  يدرك الجـم حائط. `بد ان  لـل
القدسية بمكان بحيث ترفع من شأن التضحية ذاتها بعيداً عن الدس الذي يحاول استخدام ستائر

 .مستعارة لتغطية حقيقة معنوية هي في حد ذاتها جميلة

في ا`رض الـخـصبة فـيـكون ـحـصادها.4 التي تـلـقى  هو اـلـبذرة  مي  hفي اـلـعرض ا`ع اـلـشجاعة 
استهتارها من  يس  موت وـل ها لـل من ازدراـئ زنة وواعـية تنطـلق  نة مـت سبة رزـي رية مكـت شجاعة جماهـي

بالحياة.
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