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مشروع النظام ا$ساسي

1980 ا:قدم للمؤتمر الحركي العام الرابع

من الحقائق الثابتة التي أفرزتها نضا(ت جماهيرنا…
إن تحـقيق اهداف الـحركة رهن ـبوجود تنـظيم ثوري، ـيشكل ادارة الثروة في ضبط اـتجاه الـنضال•

والوصول به إلى نهايات الظافرة.
وان وجود النضال وفاعليته رهن بوحدته وتماسكه.•  

وان وحدة التنظيم رهن بوجود نظام اساسي يجري التمسك به وتطبيقه بمنتهى الحزم والصرامة.•
واهمية هذا النظام تنبع من كونه اداة لوحدة الحركة وبناء تنظيمهما القائد.•
فهو القانون ا(ساسي الذي يحدد هوية حركتنا. وماهية دورها في حياة شعبنا.•
قوى• لف اـل ومع مخـت ومع ا(نظـمة  مع الجـماهير  قة  nعة الع نا وطبـي اهداف حركـت حدد  الذي ـي وهو 

والتنظيمات.
 وما هي حقوق وواجبات ا(عضاء. ويحدد من يمكن قبوله في صفوفها ووفق اية معطيات،•
ـيومي ـعـلى• ـشاطهم اـل في ـن ـها واـعـضائها  ـيل تنظيماـت ـية، ودـل ـناظم لـحـياة الـحـركة الداخـل وهو اـل

الصعيدين التنظيمي والنظري.
وهو الذي يوضح البناء الحركي ابتداء من الخلية وانتهاء باuؤتمر العام.•
ها التنظـيم وتحـفظ خـطط• قوم علـي التي ـي شكل ا(سس  التي ـت مة  واعد وا(ساليب التنظـي حدد الـق وـي

الحركة وتضبط اتجاهها نحو النصر.

   وبسبب اهمية هذا النظام في حياة حركتنا فقد كان ( بد من اثبات عدد من النقاط ا(ساسية في هذه
ضمير الحـركة عن  عبر  ستكمل نصـوصه وـت ظام ا(سـاسي، ـت من الـن جزاء اسـاسيـاً  شكل  والتي ـت دمة  اuـق

وروحها:

 : أو$

ضية هي ـق ضيتنا  في ان ـق ثل  بدئي يتـم وقف ـم التي تخـوضها تنطـلق م ـم سلحة  uشعبية اـ ثــورة اـل    إن اـل
ارسة الـنضال لى مـم قادر ـع هذه الجـماهير، وان اـلشعب  عن  يزة منـفصلة  الجـماهير ولـيست ـقضية فئة مـم
بكفاءة عالية، وحدس صادق، وعزيمة قوية، وهو القائد الحيقيقي للثــورة والحامي اuخلص للتنظيم الثوري،
عن طـريق البـناء الهـرمي اشكال ا(لتـحام بـ� الحـركة والجـماهير،  شد  هذا النـظام محقـقـاً ( جاء  قد  وـل
كانت العnقات اـلصحيحة قد  ها. وـل اعدة العرـيضة ـل هي الـق هذه الـجماهير  كون  اعدة، بـحيث ـت uنـظمات الـق
نا ما اهـل ثــورة، ـم مع اـل وسيلة الوحـيدة واعـظم الجـهود للتnحم  هي اـل مع الجـماهير  ها الحـركة  التي اقامـت

 –لتوجيه مبادرات الجماهير بشكل منظم ومبرمج على طريق تحقيق اهداف شعبنا وفرض ارادته.

 :ثانيا
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لى ارها ـع ركة باعتـب في الـح مة  اعدة اuنـظ يبرز دورة الـق ثــورة  في اـل ماهير  إلى دور الـج ظرة  هذه الـن    إن 
في الحـركة سلطات  لذلك مـصدر اـل وهي  ها،  ستلهم تطلعاـت ها وـت مع الجـماهير، تعـيش بيـن اشر  ماس مـب ـت
والوصية الوحيدة ا(مينة عليها، وهي القوة الحقيقة التي يعود اليها وحدها حق اتخاذ القرارات الحاسمة،
لى اشر ـع عن ـطريق ا(نـتخاب اuـب ذلك  تم  يع اـuستويات، وـي في جـم يادات  قع ـمسؤولية انـتخاب الـق ها ـت وعلـي

درجات بسبب مقتضيات العلم السري، وبسبب التشتت الجغرافي، الذي تعانيه جماهيرنا الفلسطينية.
التي وسيلة  ارها اـل غة باعتـب ية باـل فة اهـم ية اuختـل قاد اuؤتمرات الحرـك تولي انـع فان الـحركة  ذلك  اجل  ومن 
تعبر فيها القاعدة اuنظمة عن ارادتها، وتختار من خnلها قياداتها، وبديهي ان اuؤتمر العام هو اهم هذه
ـنا استخnص ـحـصيلة تجارـب ـتم ـفـيه  والذي ـت في الـحـركة،  كثر ـمـسؤولية  ـباره الهيئة ا( ؤتمرات، باعـت uا

النضالية، ويتيح تجاوز كل ما هو سلبي وتجميع كل ما هو ايجابي.
من يح  ها تـت ها، فاـن عض مؤتراـت قاد ـب إلى تأجـيل انـع ية،  ظروف غـير مواـت جة  اضطرت الحـركة، نتـي    واذا 
خnل التمسك بالقواعد وا(ساليب التنظيمية اوسع قدر من اشكال الديمقراطية الثورية التي تكن القاعدة

من ممارسة دورها في الرقابة والتوجيه.

ثالثا:
a(جاه ضبط اـت عام في  ثوري هو اـخطر مؤـسسات الـحركة، ـحيث ـيشكل اداة اuؤتمر اـل إن اuـجلس اـل

مسيرة الثــورة.
ظام◦ خروج عـلى ـن طبيق، ومـنع أي  مع الـت وافق النظـرية  باره الهيئة اuؤتمـنة عـلى مراقـبة ـت باعـت

الحركة ا(ساسي وبرنامجها السياسي.
وباعتباره صاحب الصnحية في محاسبة اللجنة اuركزية ومناقشة اعمالها.◦
ما يحـقق ـمصلحة◦ كل مرحـلة ـب سلتزمات  وفق ـم لوائح  عديل اـل وضع وـت صnحية  لك  باره يـم وباعـت

الحركة بشكل ينسجم مع اuتغيرات اuستجدة.
b(وفي ـتـطــورات في ـحـياة الـحـركة  بدور اـسـاسي ومـتـعدد اـلـوجوه   ـكـما ان اللـجـنة اuرـكـزية ـتـقوم 

القضية.
فهي مركز الحركة النظري والسياسي والتنظيمي.◦  

وهي اuكلفة بتأم� قيادة مركزية صحيحة للحركة، ويضمان وحدتها.◦
وهي اuكلفة بتحقيق قرارات اuؤتمر العام تحقيقـاً ناجحـاً من خnل القيادة الجماعية.◦
وهي اuكلفة بوضع الخطوط العريضة لكل ما يصدر عن الحركة من آراء وكتابات.◦  

 وهي اuخولة بوضع اساليب التخطيط الجماعي (دارة تنظيم الحركة وقواتها  uقاتلة ومصادر◦
تمويلها وعnقاتها السياسية.

ها اـلخاص بمنـظمات◦ اوثق العnقات مع الـجماهير من خnل اهتماـم ضمان  وهي اـuسؤولة عن 
القاعدة.

وفق قراراتـها◦ حم بـ� ـحـياة التنـظـيم الداخـلـية وبـ� تحرـكـها  nعن تحـقـيق الت وهي اuـسؤولة 
وتكتيكاتها.

 :-والحركة ترى ان القدرة على تحقيق هذه اuهام الجسام تكمن في◦
 – –ان يضطلع اعضاء اللجنة اuركزية ما امكن بمهام سياسية وتنظيمية وليس ادارية..1

وفي القاء نظرة انتقادية على نشاطاتها وممارساتها ب� ح� واخر..2
c(عن دور اللجـنة صاحبة دور ( يـقل اهمـية وخـطــورة  ترى ان اuنظـمات القيـادية ا(خرى  والحـركة 

تأم� وعن  يم،  وحدة التنـظ عن  زية  مارس ـمسؤولية مرـك ضمن اختصـاصاتها، ـفهي ـت كل  زية،  اuرـك
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اسلوب ضمن  صnحياتها  التـفـاعل وا(ـنـسجام الـفـكري ـبـ� مخـتـلف منـظـمات الـقـاعدة، وـتـمارس 
قرارات يذ اـل ها تنـف يا، وعلـي يادات العـل قرارات الـق الدنيا ـل يادات  ية بحـيث تـنصاع الـق يادة الجماـع الـق

التي تبلغ اليها دون ابطاء او اعتذار.

 :رابعا

   إن اعضاء الحركة هم وسيلة الحركة في تعبئة الجماهير، ورص صفوفها حول الحركة، لذلك كان (بد
وشروط العـضوية بالتنظيم الـثوري،  ان يـكون ا(عـضاء مـثا( يـجذب الجـماهير، ويـعزز ايمانـها ومحبتـها 
بار ان حـياة التنظـيم، في الحـركة، عـلى اعـت ضوية  ية للـع شروط اوـل سوى  ست  ظام لـي هذا الـن في  الواردة 

ستحرك في نفس العضو كفاحـاً دائبـاً.
ها تنـظيم قة للـعضوية في الـحركة، والتي يتطلـب عد اثراً، فـتشكل اـلشروط الحقـي    (ـيجاد شروط اـخطر واـب
الزم نفسه بـقيادة اهم ثــورة في تاريخ امتنا، بكل ما يعنيه هذا من تكوين اuزيد من ا(عضاء اuتحررين
ً من اuناضل� الذين يضعون الصالح من كافة ا(قطار اuهادنة وا(نتهازية والجمود، ويشكلون نمطـاً جديدا
العام فوق اuصالح الشخصية، ويكتسبون صفة التفاني في سبيل مبادىء الحركة واهدافها ويدينون كل
شجاعة ويدافعون ـب جاه اخـطائهم الخـاصة،  ويبرهنون عـلى روح انتقـادية اـت مع،  خروج عـلى اخnق اuجـت
اكثر كلـما ازدادت مهـماتهم وتعمـقت تـجاربهم، ويـستقطبون للحـركة عن الحقيـقة، ويتـواضعون  وصراحة 
الطnئعي� من جماهير امتنا ويحمونها من تسرب العناصر غير الجديرة بعضويتها، ويرفضون التصرف

بادعاء وتعال، و( يتساهلون تجاه ا(جتماعات التنظيمية.
استمرار تحـلي ا(عـضاء مدى  في  اعادة النـظر بـشكل دائم  هذا يعـني ان الحـركة حريـصة عـلى     إن 
ها حرـيصة ـعلى قة للـعضوية من خnل ـحياة التنـظيم، أي اـن ـبشروط الـعضوية، ومدى ـتشكل اـلشروط الحقـي
القيام باجراءات تطهير مستمرة لصفوف الحركة، لضمان صnبة التركيب البشري لتنظيمها، �ن التركيب
البشري للحركة يحدد إلى حد بعيد السياسة التي تتبعها، والطريقة التي يقام عليها التنظيم، كما يوضح

اصراراها على تحقيق اهدافها، وكيفية حل القضاياالتي تواجهها.
   وفي هذا اuجال فان الحركة في تصميمها على التحرير وعلى احداث التغيرات الترايخية في اuجتمع،
تسعى إلى بعث القيم ا(خnقية في الثــورة، اuنسجمة مع اهداف نضالنا، تسعى إلى بعث القيم ا(خnقية
في الثــورة، اuنسجمة مع اهداف نضالنا، والى احياء الشعور بالكرامة ا(نسانية، وهي لذلك تسعى إلى
قات بـ� nيوجب ان تـكون الع ذلك  مدى تـاريخ طـويل، وان  يه عـلى  ما تـسرب اـل كل  من  تحـرير ا(نـسان 
ا(ـعـضاء ـمـوضوعية مـقـاسها ـنـظام الـحـركة ا(ـسـاسي وبرنامـجـها السـيـاسي و( ـيـكون ـهـناك أي ـمـكان
ساواة uظرة اـ يع اعـضائها ـن إلى جـم ظر  فان الحـركة تـن لذلك  هوى،  رغائب واـل ها اـل لعnقات شخـصية مبعـث
صة ية واuخـل اصر الواـع امام العـن وحـاً  جال مفـت uوتترك اـ يع حـقوقهم وواجـباتهم ا(سـاسية،  في جـم لة  الكاـم
يه عـلى حرص ـف الذي ـت الوقت  في  وهي  توجيه،  يادة واـل صفوف وتحـتل مـراكز الـق قدم اـل كي تـت شيطة ـل والـن
طوير رها، وـت ناء فـك في اـغ بة  ها، وراـغ من تجارـب لى ا(ستفادة  به، حرـيصة ـع قت  الذي انطـل ها  اصالة خـط

بنيتها بوحي من تلك التجارب.

  :خامسـاً
   

   ان النظام ا(ساسي جاء محققـاً ا(نسجام الكامل ب� شكل التنظيم واستراتيجية الحركة، بشكل يحقق
ية وية التنظيـم نا عن العـف امج السـياسي، ويـبعد حركـت استجابة التنـظيم للـمهام السـياسية الواردة في البرـن
من جزءا اسـاسيـاً  اخر، وـتشكل  شيء  بل أي  اسية ـق ية ـمسألة سـي اسية، فاـuسألة التنظيـم ية السـي والتجريـب
ية تـجعل منـظمات الـقاعدة ا(ساس في ما هي عمـل ية ميكانيـكية، واـن استراتيجية الـحركة، وهي لـيست عمـل
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الة ـلرفع روح بار ذلك هو اـلوسيلة الفـع نا وتبرز دورها في رسم سـياسة الـحركة باعـت ناء الـهرمي لحركـت الـب
كل عـضو، والحـركة تـعي ان اـتـقان العمـلـية التنظيـمـية يـعـني الـتـطبيق الـنـاجح uنطلقاـتـها لدى  اuـسؤولية 

النظرية، وبالتالي تحقيق اهدافنا وانتصار قضيتنا.

 : سادسـاً

   ان لعضوية الحركة صفة السرية، وهذا ( يتنافى بطبيعة الحال مع ضرورة ا(سفادة من كافة اuواقع
العلنية من اتحادات ونقابات وجمعيات ونواد ومراكر علمية لكي يصل اليها اعضاء الحركة لتوجيه عملها
اوسع شعبية تعـني بتنظـيم  ثــورة، فالتنظيـمات اـل اهداف اـل صحيح لـها، بـما يـخدم  خط سيـاسي  ووضع 
فن الـقـيادة، وا(دارة، وتـمـثل ـمـنابر مدارس يتـعـلم فـيـها اـعـضاء الـحـركة  للقـطـاعات الجماهـيـرية، وتـمـثل 

تستطيع الحركة ان تنقل من فوقها إلى التنظيمات الشعبية في العالم حقائق قضيتنا واهداف ثــورتنا.
والحركة معنية بفرز اقدر كوادرها، واكثرهم اخnصـاً وتفانيـاً وكفاءةً لقيادة هذه اuنظمات الشعبية، حيث
انها تمثل اوسع مواقع التماس مع الجماهير، وتمثل ا(رض التي تحوى اuنجم البشري الغالي الذي يرفد

الثــورة بدماء متجددة، وتزهر ب� صفوفها افكار الثــورة.

 : سابعـاً

   ان هذا الـنظام ـيهدف إلى تحـقيق ارـتباط الروح التنظيـمية في ـنفس كل عضو بالوعي اـلثوري، ـبكل ما
فائه عدونا وحـل هم  ضرورة ـف من  بذلك  بط  وما يرـت نا،  كار حركـت دالة ـقضيتنا واـف استيعاب لـع من  ذلك  يه  يعـن
واصدقائنا وحلفائنا، باعتبار ان العضو اuسلح بالوعي، والذي يتثقف باستمرار هو وحده القادر على ربط

حقوقه وواجباته باعتباره كل ( يتجزأ.
قادر ها ـنضالنا الدامي، وهو وحده اـل قادر ـعلى تـحمل اـلصعوبات والـتضحيات التي يتطلـب    وهو وحده اـل

على اتقان عمله التنظيمي، وتجاوز كل ما يلجم تطور الحركة، با(رتكاز على تحليل شامل لكل الظروف.
نا، ـكما ان البرـنامج السـياسي ـيحدد نـاً ان الـنظام ا(ـساسي ـيحدد ـبوضوح اuنطـلقات النـظرية لحركـت  :ثاـم
من فان  ذلك  ومع  واصداقائنا،  اعداءنا  التي تتـصدى لـها، ويـحدد  استراتيجية وتكتـيك الحـركة واuـهام 
الضروى ان تؤكد الحركة في هذه اuقدمة على شعاراتها الثابتة، والتي تمثل ا(رضية التي تنطلق منها

 :كافة شعاراتنا اuرحلية

 شعار تحرير فلسط� فوق كل شعار،•
 طريق العودة، طريق الوحدة،•
 الثــورة طريقنا للحرية،•
ثــورة حتى النصر،•  

الوحدة الوطنية اداة النصر،•  
حركتنا غير تابعة و( خاضعة، و( موجهة،•  

   فليكن شاغل كل عضو في حركتنا، هو التطبيق الصارم ( حكام هذا النظام، وان ( يسمح بان يكون
نا وضابط يـاً او ـموسميـاً، فالثــورة ـعلم له قوانينه وضوابطه ونظاـمنا ا(ـساسي هو قانون ثــورـت ـتطبيقه جزـئ

اتجاهنا نحو النصر.
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الباب ا$ول

ا:بادىء وا$هداف وا$ساليب

 :ا:بادىء ا$ساسية للحركة

فلسط� جزء من الوطن العربي، والشعب الفلسطيني جزء من ا(مة العربية، وكفاحه جزء من)1   (اuادة
كفاحها.

سيادة)2   (اuادة وله اـل صيره،  رير ـم في تـق حق  وصاحب اـل ستقلة،  سطيني ذو شخـصية ـم شعب الفـل  اـل
اuطلقة على جميع اراضيه.

الثــورة الفلسطينية طليعة ا(مة العربية في معركة تحرير فلسط�.)3   (اuادة
ـصهيونية)4   (اuادة ضد اـل ـعالم  ـشعوب اـل ـشترك ـل uـضال اـ من الـن جزء  ـسطيني  ـشعب الفـل ـضال اـل ـن

وا(ستعمار وا(مبريالية العاuية.
معركة تحرير فلسط�، واجب قومي تسهم فيه ا(مة العربية بكافة امكانياتها وطاقاتها اuادية)5   (اuادة

واuعنوية.
وعة)6   (اuادة حدة او مجـم عن هيئة ا(مم اuـت صدرت او ـتصدر  التي  قرارات  اقات واـل شاريع وا(تـف uاـ 

من الدول او اية دولة منفردة، بشأن قضية فلسط� والتي تهدر حق الشعب في وطنه باطلة
ومرفوضة.

الصهيونية حركة عنصرية استعمارية، عدوانية، في الفكر وا(هداف والتنظيم وا(سلوب.)7   (اuادة
استعمارية ـتـوسعية،)8   (اuادة عدواني وـقـاعدة  صهيوني  غزو  هو  في فـلـسط�  سرائيلي  اـلـوجود ا(

وحليف طبيعي لnستعمار وا(مبريالية العاuية.
تحرير فلسط�، والدفاع عن مقدساتها واجب عربي وديني وانساني.)9   (اuادة
))10  (اuادة عة( وهي تمـثل الطلـي ورية مـستقلة،  ية ـث فـتح حـركة وطـن سطيني  الوطني الفـل حـركة التحـرير 

الثورية للشعب الفلسطيني ولعضويتها صفة السرية.
ارض فلسط� ملك الجماهير التي تخوض الثــورة وتقوم بالتحرير.)11  (اuادة

 

 :أهداف الحركة

كامnً، وتـصفية الكـيان الـصهيوني سيـاسيـاً وعـسكريـاً واقتـصاديـاً)12  (اuادة  ً سط� تحـريرا تحـرير فـل
وثقافيـاً.

 اقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة، ذات سيادة على كامل التراب الفلسطيني، تحفظ)13  (اuادة
للمواطن� حقوقهم الشرعية على اساس العدل واuساواة دون تمييز بسبب العنصر او الدين

او العقيدة، وتكون القدس عاصمة لها.
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بناء مجتمع تقدمي يضمن حقون ا(نسان، ويكفل الحريات العامة لكافة اuواطن�.)14  (اuادة
في تـحـرير اقـطـارها وـبـناء اuجـتـمع الـعـربي)15  (اuادة مة العرـبـية  اهداف ا( في تحـقـيق   اـuـشاركة 

التقدمي اuوحد.
ناء)16  (اuادة أجل ـب من  رير مـصيرها  ها وتـق في كفاحـها لتحـرير اوطاـن ضطهدة،  uشعوب اـ  مـساندة اـل

صرح السnم العاuي على اسس عادلة.

 :اaساليب

الثــورة الشعبية اuسلحة هي الطريق الحتمي الوحيد لتحرير فلسط�.)17  (اuادة
الكفاح اuسلح استراتيجية وليس تكتيكـاً، والثــورة اuسلحة للشعب العربي الفلسطيني عامل)18  (اuادة

ـحاسم في مـعركة التـحرير وـتصفية اـلوجود اـلصهيوني، ولن يـتوقف هذا الـكفاح ا( بالـقضاء
على الكيان الصهيوني وتحرير فلسط�.

ـركة)19  (اuادة في اuـع ـية  مة العرـب ـعة ا( ـسطيني كطلـي ـربي الفـل ـشعب الـع ـماهير اـل ـلى ـج ـماد ـع ا(عـت
باعتبارها العمق ا(ستراتيجي للثــورة الفلسطينية في معركة التحرير.

يق)20  (اuادة سلح لتحـق uمل اـ من خnل الـع ركة  لى ارض اuـع لة ـع ية العاـم قى الوطـن كل اـل قاء  سعي لـل اـل
الوحدة الوطنية.

العمل على ابراز الشخصية الفلسطينية بمحتواها النضالي الثوري في الحقل الدولي، وهذا)21  (اuادة
( يتناقض مع ا(رتباط اuصيري بي الشعب الفلسطيني و أمته العربية.

في)22  (اuادة عن تـصفية الكـيان الـصهيوني اuحـتل  كل الحـلول السيـاسية اuطـروحة كـبديل  مقـاومة 
فلسط�، وكل اuشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

اـقامة عnقات مع الدول العرـبية تهدف إلى ـتطوير اـلجوانب ا(يجاـبية في ـمواقف هذه الدول)23  (اuادة
شريطة ان ( تتأثر بذلك امن الكفاح اuسلح واستمراره وتصاعده.

اقامة اوثق العnقات مع القوى التحررية في العالم الناهضة للصهيونية وا(مبريالية العاuية،)24  (اuادة
والتي تدعم كفاحنا اuسلح العادل.

العمل على اقناع الدول اuعنية في العالم، بوقف الهجرة اليهودية إلى فلسط� كاسهام منها)25 (اuادة
في حل القضية.

عدم الزج بقضية فلسط� في أي خnف عربي او دولي باعتبارها فوق كل خnف.)26 (اuادة
))27 (اuادة في( حد بالـتدخل  في الـشؤون الداخلـية لـلدول العربـية و( تـسمح ( فـتح ( تـتدخل  حـركة 

شؤونها او بعرقلة كفاح الشعب الفلسطيني لتحرير وطنه.
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الباب الثاني

القواعد وا$ساليب التنظيمية

 : :أو$ً ا:ركزية الديمقراطية

ان اuركزية الديمقراطية هي القاعدة ا(ساسية التي يقوم عليها البناء التنظيمي في الحركة،)28  (اuادة
كل تان ـتستدعي  ية، الـل زية والديمقراـط وحدة الـعضوية التي ( تنـفصم ـب� اuرـك وهي تـمثل اـل

منهما ا(خرى في نفس الوقت.
 :-تتحقق اuركزية الديمقراطية باتباع ا(ساليب التنظيمية التالية)29 (اuادة

a(لnقتراع السري، من خ)ستويات، بواسطة اuنظمات القيادية على جميع اuانتخاب ا
مؤتمراتها اuنصوص عليها في هذا النظام.

b(وحدة تؤمن  التي  ـارها اـخـطر مرـتـكزات الـقـيادة  مـمـارسة الـقـيادة الجماـعـية، باعتـب
اuمارسة انسجاما مع وحدة الفكر، وباعتبارها تشترط اuسؤولية الشخصية.

c(.كثرية)انصياع ا(قلية لرأي ا
d(.على)راتب اuراتب ا(دنى لقرارات اuانصياع ا
e(ضمن وذلك  قرار  خاذ اـل في اـت وحق اـuشاركة  جاج،  ـحرية الناـقشة وا(عتراض وا(حـت

ا(طر التنظيمة.
f(كل دورة لدى  ها  التي انتخبـت إلى الهيئات  ها  سير اعماـل عن  قارير  يادات ـت قديم الـق ـت

في الذي يـحـقق للعمـلـية ا(نتخاـبـية ابـعـادها اـلـصحيحة  سلوب  انـعـقاد، باعـتـباره ا(
التقييم واuحاسبة، ويبرز مدى النضج الذي يتمتع به القادة.

g(إلى دنى  التي ـتـقوم ـبـها اuنـظـمات ا( عن ـكـافة الـنـشاطات  رفع الـتـقارير اـلـدورية 
اuنظمات ا(على، حيث تجرى اuتابعة واuراقبة على ضوئها.

ً النقد والنقد الذاتي:-  :ثانيـا

يم اuـمارسات الـنضالية)30  (اuادة ها تقـي تم بموجـب اعدة ا(ـساسية التي ـي قد الذاتي هو الـق قد والـن ان الـن
جة التي تحـقق النتـي اعدة ا(سى  وهو الـق سلبية،  تائج اـل جاوز الـن ية وـت يد نتائجـها ا(يجاـب لتأـك

والتصحيح والتطوير، وتوفر ضمانة لعدم ا(نحراف عن اهداف الحركة.
ان الـحركة ـتحرص على مـمارسة الـنقد والـنقد الذاتي سواء من ا(عضاء او الـقيادات او من)31 (اuادة

الحركة ذاتها، و( يوجد في الحركة من هو فوق النقد، و( يضعف احد فيها ان ينتقد ذاته.
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الباب الثالث

العضوية

 – – –انواعها شروطها اكتسابها
 – –    حقوقها واجباتها استمراها

العضوية في الحركة حق لكل فلسطيني او عربي تتوفر فيه شروط العضوية، ويؤمن•) 32  (اuادة
يتحرير فلسط�، ويلتزم التزاما تاما بالنظام ا(ساسي للحركة، وببرنامجها

السياسي وبكافة لوائحها وقراراتها السياسية والتنظيمية.
يجوز منح العضوية لصديق قرر ا(لتزام بالحركة ويتم ذلك بقرار من الجهة اuختصة.•

 :أنواع العضوية

 :العضوية في الحركة نوعان)33  (اuادة
a(عضو نصير
b(عضو عامل

رشيحه)34  (اuادة ية ـت صفوف الحـركة وتخـضع عمـل إلى  رشح لnـنضمام  uهو الـعضو اـ الـعضو الـنصير 
 :-للشروط الnزمة

a(ادةuنصوص عليها في اuالنظام باستثناء من هذا37 ان تنطبق عليه شروط العضوية ا
( ز اuتعلقة بالقسم.( الفقرة 

b(تقل ) ان تتم تزكيته من قبل عضوين مضى على عضويتهما العاملة في الحركة مدة
عن عام.

c(نطـلـقاتuـلـها اnأشهر، يـتـشرب خ ستة  عن  واعداد ( ـتـقل  فترة تـجـربة  ان يـجـتاز 
من ـمـهام وواـجـبات ما يـعـهد اـلـيه تنـفـيذه  ويؤدي بـحـماس وفعاـلـية  النـظـرية للـحـركة 

نضالية.
))35  (اuادة ) ( ي من حقوق العضوية( ز و  يتمتع العضو النصير بالحقوق اuنصوص عليها في الفقرت� 

 من هذا النظام.39 الواردة في اuادة
ربة اـuحددة للـعضو الـنصير،)36  (اuادة فترة التـج تاز  الذي اـج هو الـعضو  ركة،  في الـح امل  الـعضو الـع

وتثبت عضويته عnمnً في الحركة بموجب قرار من لجنة ا(قليم.

 
 :شروط العضوية
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 :يشترط بقبول ا(عضاء في الحركة)37  (اuادة
ان ( يقل عمره عن سبعة عشرة عامـاً..1
ان يتمتع بسمعة طيبة ووطنية صادقة..2
صيلة، ويـعـمل ـعـلى ـخـدمة الـجـماهير وـيـحافظ ـعـلى.3 ان ـيـحترم اـلـشعب وتقاـلـيده ا(

مصالحها ويصون امنها.
ان يكون مستقnً غير حزبي، او منسلخnً بوعي عن اية انتماءات حزبية..4
ان تكون لديه ا(ستعداد الكافي للبذل والتضحية ونكران الذات..5
 :-ان يقسم اليم� التالي.6

سط�،" صا لفـل اكون مخـل سم ان  قداتي، اـق شرفي ومعـت سم ـب با� العظـيم، اـق سم  اـق
" فتح وان ( ابوح بسريتها او ما اعرف من امــورها،" اقسم ان اكون مخلصـاً لحركة 
هذا قسم حق، وا� ما اقول شهيد.”

 :اكتساب العضوية

واستعدادهم للعــمل)38  (اuادة اساس كــفاءتهم  افرادي عــلى  ـشكل  في الحــركة ـب ـبل ا(عــضاء  يـق
والتضيحة.

 :حقوق العضوية

 :-للعضو في الحركة ممارسة الحقوق التالية)39  (اuادة
ممارسة اية حقوق ينص عليها هذا النظام..1
ان يكون متساويـاً مع كافة اعضاء الحركة في الحقوق والواجبات..2
اساس الـكـفاءة.3 هذا الـنـظام وعـلى  وفق نـصوص  في اـلـسلم التنظـيـمي،  ان ـيـتدرج 

والفعالية وا(خnص.
ـحور.4 عتراض وا(حـتـجاج واuناـقـشة واـل ـقد وا( في الـن ـلة  له الـحـرية الكاـم ـتاح  أن ـت

والسؤال الشامل ضمن الجلسات التنظيمية وحدها.
ان ينتقد، وان يطلب محاسبة اية شخصية قيادية ضمن التسلسل التنظيمي..5
ادية وـلجان الرـقابة والتحـقيق اذا اـتهم.6 ان يدافع عن نـفسه امام الـلجان والهيئات القـي

او طلبت محاسبته.
ً على استفساراته وتساؤ(ته في مدة اقصاها شهر..7 ان يتسلم ردا
عد.8 اية الـعضوية بمـعنى ان ( يـفصل او يـهمل او يـجمد ا( ـب يقأن يتـمتع بالحـم  التحـق

معه ومحاكمته وادانته من قبل محكمة حركية.
ذلك اللـجـنة اuرـكـزية للـحـركة، اذا رأى.9 في  ان يـطـلب مقاـبـلة الـقـيادات العـلـيا، ـبـما 

ضرورة لذلك.
انات الحـركة، اذا لحـقه.10 حدود امـك في  صادية  اسية وا(قـت تع بالحـمايت� السـي ان يتـم

ضرر بسبب قيامه بنشاط حركي.
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 :واجبات العضوية

 :-يترتب على العضو في الحركة ان يقوم بالواجبات التالية)40  (اuادة
النضال الدائم والدائب لتحقيق مبادىء الحركة واهدافها..1
الحرص على ا(لتزام الكامل بالبرنامج السياسي، وتطبيق الخط السياسي..2
تطبيق النظام ا(ساسي وتنفيذ كل القرارات بدقة واخnص..3
الحفاظ على وحدة الحركة الفكري والتنظيمية، ومقاومة ك التكتnت وا(نحرافات..4
العمل الدائم والدائب من اجل زيادة الثقافة والخبرة نظريـاً وعمليـاً..5
حضور ا(جتماعات ودفع ا(شتراكات بانتظام..6
كار.7 صبر واuـثابرة واـن ضحية واـل شجاعة وا(خnص والـت فاني واـل في الـت ضرب اuـثل 

الذات.
ها.8 اجل ـكسب ثقـت ومن  مع الجـماهير  قة  امة عnقات وثـي اجل اـق من  واصل  مل اuـت الـع

مع ـها  ـيق عnقـت ـبادىء الحــركة ولتوـث ـشر ـم ـشاط لـن ـجد وـن ـمل ـب ـها، وان يـع واحتراـم
شعب، وان يـوسع قـاعدة افراد اـل من بـ�  واستقطاب الكـفاءات القيـادية  الجـماهير، 

انصار الثــورة.
مـمارسة الـنقد والـنقد الذاتي، وـلعب دور ـفعال في الجـلسات التنظيـمية، و في الـعمل.9

التنظيمي والجماهيري.
اليقظة الدائمة ازاء نشاطات العدو والقوى اuضادة للثــورة..10
اuحافظة على اسرار الحركة، ا فراداً ولجانـاً، وتشكيnت، وانتهاج ا(ساليب السرية.11

اnuئمة في العمل.
العمل بروح اخوية وجماعية ونبذ كل ا(ساليب الفردية واuزاجية..12
اuحافظة على التسلسل التنظيمي واحترام قرارات اللجان ا(على مرتبة..13
ظاهر.14 uوسائر اـ راحة واuزاجـية  عن اـل حث  سل، والـب غرور والـك ظاهر اـل كل ـم  محـاربة 

الضارة
ان يخدم الشعب بأمانة واخnص..15
اية.16 ورية ـب ارسة واجـباته الـث حت ـتصرف الحـركة uـم سه ـت وضع نـف ستعداً ـل كون ـم ان ـي

صــورة تطلب منه.

 
 :استمرار العضوية، وانقطاعها، وانتهائها

مـاً.1)41  (اuادة ارسة ـنشاطاته وقاـئ في مـم ما دام الـعضو ـمستمراً  ركة  في الـح ـتستمر الـعضوية 
بواجباته.

اشهر.2 ثة  nعن ممـارسة نـشاطاته ث في الحـركة اذا تـوقف العـضو  تنقـطع العـضوية 
عن سبب مـقـنع او اذا ـطـلب الـعـضو الـتـوقف  سباب او دون  ابداء ا( ـية دون  متواـل
الـعمل، و( ـتعود العضوية ا( ـبقرار من لـجنة ا(قـليم بالـنسبة لnعضاء في ا(قـليم او

بقرار من اللجنة اuركزية لغيرهم.
هة اuخـتصة.3 من الـج ركة  من الـح طرده  قرار ـب خذ  ركة اذا اـت في الـح تنـتهي الـعضوية 

وتحدد الجهات اuخولة( نتيجة مخالفات مسلكية او سياسية او تنظيمية تستوجب ذلك 
(. بانتهاء العضوية بموجب نظام العقوبات
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الباب الرابع

ا:نظمات القيادية في الحركة

القسم ا$ول
ا:ؤتمر العام، ا :جلس الثوري، اللجنة ا:ركزية

 :الفصل ا$ول  ا:ؤتمر العام

 : تشكيل ا:ؤتمر العام

 :-يتشكل اuؤتمر العام للحركة من)42  (اuادة
a(.جلس الثوريuأعضاء ا
b(يم في ا(قـل عدداuناطق  وذلك ـب مؤتمرات ا(قاليم،  في  خب�  عام اuنـت ؤتمر اـل uاـعضاء ا

اuستوفية للشروط اuنصوص عليها في هذا النظام واuقرة من مكتب التعبئة والتنظيم
على ان ( يزيدوا عن احد عشر عضواً.

c(منـية بعـقد مؤتمراتـها، ويـجري اختـيارهم)التي ( تـسمح ظروفـها ا قاليم  ممثـلي ا(
بتوصية من مكتب التعبئة والتنظيم إلى اuجلس الثوري.

d(ـكـتبuـئـحة ا) في اـعـضاء اuـجـلس الـعـسكري اـلـعام اuـنـصوص ـعـلى كيـفـية ـتـشكليه 
العسكري اuلحقة بهذا النظام.

e(.ركزيةuعين� بقرار من اللجنة اuقاليم ا)معتمدي ا
f(من  nلون ك � اعـضائها يمـث من ـب عة اعـضاء تخـتارهم اuـكاتب الحركـية اuركـزية  ارـب

سط� واتـحاد بة فـل سطيني� واتـحاد طـل سط�، واتـحاد اuـسلم� الفـل اتـحاد عـمال فـل
اuرأة الفلسطينية.

g(شعبية من اuنظـمات اـل  nلون ك من اـعضائها يمـث زية  كاتب اuرـك uما اـ ـعضوين تختارـه
اuتبقية.

h(.لحقة بهذا النظامuركزية وفق لوائحها اuجهزة ا)اعضاء مجالس ا
i(جري زية، ـي من اللجـنة اuرـك قرار  شكلة ـب uمن ا(جـهزة ا(خرى اـ كل  عن  واحد  ـعضو 

اختياره بترشيح من اuكتب اuختص إلى اuجلس الثوري.
j(.جلس الثوريuعشر كفاءات حركية يختارها ا
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  :شروط عضوية ا:ؤتمر العام

).42 (العضوية في اuؤتمر العام مرتبطة بالصفة التمثيلية في اuادة)a)43  (اuادة
b(سبع قد انقـضى عـلى عـضويته العامـلة  ؤتمر الـعام ان يـكون  uفي عـضو ا يـشترط 

سنوات على ا(قل.
c(ظام لى الـن بالخروج ـع ادين  قد  كون  نى ان ( ـي سجل حـركي نظـيف بمـع كون ذا  ان ـي

ا(ساسي او البرنامج السياسي او قرارات اuؤتمر العام.

  :صsحيات ا:ؤتمر العام

 :يمارس العام صnحياته التالية، باعتباره اعلى سلطة قيادية في الحركة)44  (اuادة
a(.ركزيةuجهزة ا)ركزية وقراراتها واعمالها، ومناقشة تقارير اuمناقشة تقرير ا
b(.جلس الثوريuركزية واuمحاسبة اللجنة ا
c(ساسي والبرنامج السياسي او تعديلهما، واقرار خطط العمل)اقرار النظام ا

السياسي والعسكري واuالي واقرار اللوائح وا(نطمة الحركية.
d(.قتراع السري)ركزية للحركة بواسطة اuانتخاب اللجنة ا
e(.قتراع)جلس الثوري بواسطة اuمن اعضاء ا ً انتخاب ثnث� عضوا

 :اجتماعات ا:ؤتمرالعام

ينعقد اuؤتمر العام في دورة انعقاده عادية مرة كل ثnثة اعوام بدعوة من اuجلس الثوري الذي يقوم)a)45  (اuادة
غه لnـعضاء ـقبل اسبوع ـعلى ا(قل، و( ثبيت ـعضوية اuؤتمر، ووضع ـمشروع جدول ا(ـعمال، ويبـل بـت

يجوز تأجيل انعقاد اuؤتمر العام (كثر من عام مهما كانت الظروف.
b(كثر من تاريخ)ل شهر واحد على اnؤتمر العام إلى دورة انعقاد استثنائية خuيدعى ا

طلب الدعوة، اذا طلب ذلك نصف اعضاء اuجلس الثوري، ويجب ان يحتوي طلب عقد
الدورة ا(ستثنائية، واعضاؤه هم اعضاءاuؤتمر العام العادي السابق.

c(عضاء قد)ؤتمر قانونية بحضور ثلثي ا(عضاء على ان يكون كافة اuتكون جلسات ا
بلغوا كتابيـاً بموعد انعقاده قبل اسبوع على ا(قل من تاريخ ا(جتماع، واذا لم يحضر

الثلثان يؤجل اuؤتمر مدة يوم� ويعقد بعدها اذا حضره اكثر من نصف ا(عضاء.
d(.ئحة ملحقة بهذا النظام) ؤتمر بموجبuتدار جلسات ا  

 :الفصل الثاني ا:جلس الثوري

 :تشكيل ا:جلس الثوري

 :-يتشكل اuجلس الثوري من)46  (اuادة
أعضاء اللجنة اuركزية..1
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ثnث� عضواً ينتخبهم اuؤتمر العام من ب� اعضائه..2
ممثلي القوات العسكرية في القيادة العامة..3
مدراء الفروع الرئيسية في القيادة العامة..4
قادة القوات الرئيسية..5
نائب مفوض القطاع الغربي..6
ثnث كفاءات عسكرية تختارهم اللجنة اuركزية..7

ثوري، ـيحق ـلهم)47  (اuادة عام خـمسة من ـب� اـعضائه كاـعضاء احـتياط في اuـجلس اـل ينـتخب اuؤتمر اـل
حضور اجتماعاته و( يحق لهم التصويت.

يختار اuجلس الثوري من ب� اعضائه امينـاً للسر ونائبـاً له ومقــرراً.)48  (اuادة

 :صsحيات ا:جلس الثوري

يمارس اuجلس الثوري صnحياته التالية باعتباره اعلى سلطة قيادية حركية في غياب)49  (اuادة
اuؤتمر العام وذلك في حالة انعقاده:-

a(ية ـعلى ان ـيكون رئـيسها ابة الحرـك يار خـمسة من ـب� اـعضائه ـيشكلون لـجنة الرـق اخـت
احد اعضاء اللجنة اuركزية.

b(الية على ان يكون رئيسها احدuاختيار خمسة من ب� اعضائه يشكلون لجنة الرقابة ا
اعضاء اللجنة اuركزية.

c(.ؤتمر العامuساسي والبرنامج السياسي وقرارات ا)مراقبة تنفيذ النظام ا
d(ـقرارات ـخاذ اـل ـابة واـت ـجان الرـق ـقارير ـل ـزية وـت ـنة اuرـك ـمال اللـج قرارات واـع ـشة  مناـق

اuناسبة.
e(.ركزية في الحركةuجهزة ا)نظمات القيادية واuمناقشة ميزانيات كافة ا
f(ستلزمات اية مرحلة يرى اثناءها ضرورة هذاu ًلحقة بهذا النظام وفقـاuتعديل اللوائح ا

التعديل.
g(لـحـقة بالـنـظامuفي اـلـلوائح ا نص ـعـلى وـجـودها  التي (  مور  في ا( اقرار اـلـلوائح 

ا(ساسي.
h(ـلى ـلوائح اذا حــصل خnف ـع ـظام ا(ســاسي واـل في الـن الواردة  ـصوص  ـسير الـن تـف

تفسيرها.
i(.زمة بصددهاnصيرية والخطيرة واتخاذ القرارات الuشاكل اuبحث ا
j(فة للـنظام تجـميد ـعضو او اكثر من اـعضاء اللـجنة اuرـكزية او اuـجلس اـلثوري لدى ارـتكاب اية مخاـل

عدد ؤتمر اـلـعام ـعـلى ان ( ـيـزيد  uقرارات ا خروج ـعـلى  ا(ـسـاسي او البرـنـامج السـيـاسي او أي 
ذلك باغلـبـية ـثـلثي عام، وـيـتم  بوجه  اuـجـمدين ـعـلى ـثـلث اـعـضاء اللـجـنة اuرـكـزية او ـثـلث اـعـضائه 

الحاضرين.

 : اجتماعات ا:جلس الثوري

وذلك حـسب)a)50 (اuادة من اللجـنة اuركـزية  بدعوة  اشهر  ثة  nكل ث مرة  ثوري  يجتـمع اuجـلس اـل
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طارئة ـحـسب دعوته (جتـمـاعات  به واuلـحـقة ـبـهذا الـنـظام، وـيـجوز  الnـئـحة الـخـاصة 
الظروف.

b(جلس بحضور ثلثي اعضائه شريطة ان يكونوا قد بلغواuيكتمل النصاب في اجتماع ا
خطيـاً قبل ثnثة ايام على ا(قل.

c(عد ذلك اذا ـحضره اكثر من ـنصف اذا لم يكـتمل الـنصاب ـيؤجل مدة يوم� ويجـتمع ـب
ا(عضاء.

d(.يدي)طلقة للحاضرين، ويتم التصويت علنا برفع اuتصدر قراراته با(غلبية ا
يجتمع اuجلس الثوري بطلب خطي موقع من ربع عدد اعضائه على ا(قل، اذا لم تقم اللجنة)51 (اuادة

اuركزية بدعوته في موعده اuقرر او في أي ظرف طارىء.

 
 :لجنة الرقابة الحركية

زية،)a)52 (اuادة ضاء اللجـنة اuرـك احد اـع اسة  ضائه برـئ من ـب� اـع سة  ثوري خـم يخـتار اuجـلس اـل
يتشكل من مجموعهم لجنة الرقابة الحركية.

b(.تختار لجنة الرقابة الحركية من ب� اعضائها نائبـاً لرئيسها
تحدد صnحيات لجنة الرقابة الحركية واعمالها بموجب (ئحة خاصة ملحقة بهذا النظام.)53 (اuادة
تقدم لجنة الرقابة الحركية تقارير عن اعمالها إلى اuجلس الثوري وتكون مسؤولة امامه.)54 (اuادة

 :لجنة الرقابة ا:الية

زية،)a)55 (اuادة احد اعـضاء اللجـنة اuرـك اسة  � اعـضائه برـئ من ـب ثوري خمـسة  يخـتار اuجـلس اـل
يتشكل من مجموعهم لجنة الرقابة اuالية في الحركة.

b(.الية من ب� اعضائها نائبـاً لرئيسهاuتختار لجنة الرقابة ا
تحدد صnحيات لجنة الرقابة اuالية واعمالها بموجب (ئحة خاصة ملحقة بهذا النظام.)56 (اuادة
ية ـتقارير دورية او ـفورية إلى اللـجنة اuركزية ونسخة مـنها إلى اuجلس)a)57 (اuادة ـتقدم لـجنة اuاـل

الثوري، بنتائج الرقابة.
b(ـناسبة فـيما يتـعلق بالـقضاي التي ترفـعها لـجنةuقرارات ا ـعلى اللـجنة اuرـكزية اـتخاذ اـل

الرقابة خnل اسبوع�.
اuجلس الثوري هو اuرجع النهائي في حل القضايا اuالية اuعلقة.)58 (اuادة

 :الفصل الثالث اللجنة ا:ركزية

 :تشكيل اللجنة ا:ركزية
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ً من اعضائه يشكلون اللجنة اuركزية للحركة.)a)59 (اuادة ينتخب اuؤتمر عددا
b(عن خمـسة عـشر زيد  ً و( ـي احد عـشر عـضوا عن  عدد اعـضاء اللجـنة اuركـزية  قل  ( ـي

عضواً.

 :اجتماعات اللجنة ا:ركزية

ـقد)a)60 (اuادة ـجوز ان تـع اسبوع� وـي كل  مؤة  ـعام،  ـاسة ا(ـمـ� اـل ـزية، برـئ ـنة اuرـك ـمع اللـج تجـت
اجتماعات طارئة حسب الظروف.

b(.ركزية بحضور ثلثي اعضائهاuيكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة ا
c(.طلقة للحاضرينuغلبية ا)ركزية باuتصدر قرارات اللجنة ا

 :صsحيات اللجنة ا:ركزية

 :تمارس اللجنة اuركزية صnحياتها التالية باعتبارها السلطة القيادية العليا للحركة)61 (اuادة
a(ـجلس اـلثوري والـخطط السـياسية والتنظيـمية والـعسكريةuؤتمر اـلعام واuتنـفيذ قرارات ا

التي يضعانها.
b(قيادة العمل اليومي وتوجيه سياسة الحركة الداخلية والخارجية والسياسية والعسكرية

وممارسة اuسؤوليات القيادية في مختلف اuجا(ت.
c(.تسمية اعضاء جهاز القضاء الثوري
d(في ـظر  واعادة الـن ـشاطاتها  ـبة ـن ـها، ومراـق ـزية وتوجيـه ـسمية اـعـضاء ا(ـجـهزة اuرـك ـت

عضويتهم مرة كل سنة.
e(جلس الثوري، وتعديل ذلك حسب التغيرات التي تجري فيuتعي� ممثلي القوات في ا

القوات.
f(.مnع)ركزية للحركة من ب� اعضاء مكتب جهاز اuتسمية رئيس تحرير ا
g(.ؤتمر العامuقاليم من تنطبق عليهم شروط ا)تعي� معتمدي ا
h(ًيـا سطينيـاً وعرـب اسية فـل قوى السـي الدول وا(حزاب واـل مع  ها  في عnقاـت يل الحـركة  تمـث

ودوليـاً.
i(.اليةuعتمادات ا)وازنات العامة واuاقرار ا
j(قةnغ الـجهة ذات العnيه مع اب اسناده اـل باي ـعمل ترى  في الـحركة  تكـليف أي ـعضو 

التكليف.

 :صsحيات ا$مt العام

ا(م� العام هو راس الحركة والناطق الرسمي باسمها وهو القائد العام لقواتها.)a)62 (اuادة
b(.نعقاد وترؤس جلساتهاnركزية لuدعوة اللجنة ا
c(ؤتمر العامuجلس الثوري واuركزية إلى اuرفع تقارير عن اعمال اللجنة ا. 
d(حيات اللـجـنةnتعـلـقة ـبـصuفي الـقـضايا ا عن الـحـركة  التوـقـيع ـعـلى الـكـتب اـلـصادرة 
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اuركزية
e(.عدام الصادرة عن القضاء الثوري)صادقة على احكام اuا

 :ا:كتب العام

من)63 (اuادة من اـعـضائها ليـكـونوا مـفـوضي اـuـكاتب اuرـكـزية ويـتـشكل  عدداً  تعـيـ� اللـجـنة اuرـكـزية 
مجموعهم هيئة اuكتب العام.

 :اuكاتب اuركزية هي التالية)a)64 (اuادة

مكتب التعبئة والتنظيم.◦
مكتب ا(رض اuحتلة.◦
مكتب العnقات الخارجية.◦
مكتب ا(عnم.◦
مكتب ا(من واuعلومات.◦
اuكتب اuالي.◦

b(.ئحة خاصة ملحقة بهذا النظام) ركزية مهامه بموجبuكاتب اuيمارس كل مكتب من ا
له من ب� ا(عضاء اuعين� حسب اuادة)65 (اuادة تختار اللجنة اuركزية امينـاً لسر اuكتب العام ونائبـاً 

)63.(

اعضاء هيئة اuكتب العام متفرغون uمارسة مهامهم و( يجوز اناطة أي عمل اخر بأي منهم.)66 (اuادة
في اuـكاتب)67 (اuادة نواب اuفـوض�  من اعـضاء اuجـلس الـثوري ليكـونوا  عدداً  تعـ� اللجـنة اuركـزية 

اuركزية.

 :القيادة العامة لقوات العاصفة

تعي� اللجنة اuركزية خمسة من اعضائها، احدهم ا(م� العام ويتشكل من مجموعهم القيادة)68 (اuادة
العامة لقوات العاصفة.

اعضاء القيادة العامة لقوات العاصفة متفرغون uمارسة مهامهم و( يجوز اناطة أي عمل اخر)69 (اuادة
باي منهم.

تسند اللجنة اuركزية إلى باقي اعضائها اuهام اuناسبة.)70 (اuادة
في)71 (اuادة قى عـضواً  طاق الحـركة، يـب خارج ـن مة  اسند (حد اعـضاء اللجـنة اuركـزية، مهـمة داـئ اذا 

اللجنة اuركزية، ويتخلى عن مهامه التي تسند إلى عضو آخر.
تمارس اللجنة اuركزية مهامها بموجب (ئحة خاصة ملحقة بهذا النظام.)72 (اuادة
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القسم الثاني
 – – –مؤتمر ا$قليم لجنة ا$قليم مؤتمر ا:نطقة لجنة ا:نطقة

 :الفصل ا$ول ا$قاليم

شعب)a)73 (اuادة إلى  من ـمـناطق تنظيـمـية تـتـفرع بتسلـسل ـهـرمي  في الحـركة  يتـشكل ا(قـلـيم 
واجنحة وحلقات وخnيا.

b(يقـيد بـهذا التسلـسل، بـعد ) ظروف امنـية غـير مواتـية ان في  الذي يتـواجد  للتنظـيم 
الحصول على موافقة مكتب التعبئة والتنظيم.

c(قليم على أي فرع من فروع الحركة التنظيمية ضمن حدود دولة ما، يضم)يطلق اسم ا
ثnث مناطق تنظيمية فاكثر مستوفية للشروط اuنصوص عليها في هذا النظام.

d(رتبة القيادية التي يستحقها على ضوء عدد اعضاءuي تنظيم ا) يعطى للجنة القيادية
ها كون ـل عبئة والتنظـيم، وـي تب الـت اشر بمـك كون ارتباطـها مـب دولة، وـي لك اـل في ـت التنظـيم 

صnحيات لجنة ا(قليم.
e(يم في التنـظ اعدة  مات الـق من تنظـي ادية، او أي  نة القـي ية للـج بة التنظيـم ية اuرـت جوز ترـق ـي

وذلك ها،  بة اuنطـقة ومتفرعاـت إلى مرـت شكيل منطـقة  كافي لـت عدد اـل له اـل توافر  الذي ( ـي
على ضوء ا(قدمية والكفاءة والنشاط، ويتم ذلك بقرار من مكتب التعبئة والتنظيم.

f(.الخلية هي اساس التنظيم في الحركة
يم ـموجودة، تـتشكل ـبقرار)74 (اuادة يم، واذا لم ـتكن لـجنة ا(قـل ـتشكل الخnيا الـجديدة بمواـفقة لـجنة ا(قـل

من اللجنة القيادية اuختصة في الدولة التي يتواجد فيها التنظيم اuعني.
تشكل قوات اuيليشيا في ا(قاليم التي تسمح اوضاعها بذلك.)a)75 (اuادة

b(.يليشيا جزء من التنظيمuا
c(.لحقة بهذا النظامuئحة الخاصة بها واnيليشيا وتشكل وفق الuتقاد ا

 : أوً$ مؤتمر ا$قليم

 :تشكيل مؤتمر ا$قليم

 :يتشكل مؤتمر ا(قليم على النحو التالي)76 (اuادة
اعضاء لجنة ا(قليم..1
امناء سر اuناطق.2
اعضاء لجان اuناطق..3
في ا(قـلـيم ـلـها مـكـتب ـحـركي، ويـخـتاره اuـكـتب.4 شعبية  كل منـظـمة  عن  واحد  ـعـضو 
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اuختص.
ا(عضاء السابقون في لجنة ا(قليم اثناء اuؤتمر السابق..5
خمس كفاءات حركية تختارها لجنة ا(قليم..6

 :صsحيات مؤتمر ا$قليم

 :يمارس مؤتمر ا(قليم الصnحيات التالية)77 (اuادة
a(.قليم وقراراتها واعمالها ومحاسبة اعضائها)مناقشة تقرير لجنة ا
b(.ناطق وقراراتها واعمالهاuمناقشة اوضاع ا
c(نظـماتuومع ا سلطات  مع اـل اسية والعnقات الخارجـية  ية والسـي وضع الخـطط التنظيـم

التي اقـرها ستراتيجية العـامة  ضمن ا( الجماهيـرية واuفكـرين والسـاسة والـصحفي� 
اuؤتمر العام وضمن قرارات اuجلس الثوري واللجنة اuركزية.

d(.ناسبةuمناقشة القضايا العامة في الحركة ورفع التوصيات ا
e(طـلوبuضعفي الـعدد ا سري، يـساوي  قتراع اـل من ا(عـضاء بطريـقة ا( عدد  انتـخاب 

للجنة ا(قليم، تختار اللجنة اuركزية من بينهم اعضاء لجنة ا(قليم، وعضوين احتياط.
f(من حـصلوا عدد اuطـلوب ـم يم واـل سر ا(قـل عام للحـركة اـم�  ؤتمر اـل uفي ا يم  ثل ا(قـل يـم

على اعلى ا(صوات من ب� اعضاء لجنة ا(قليم اuعتمدة من اللجنة اuركزية، شريطة
ان تتوفر فيهم عضوية اuؤتمر ح� انعقاده.

 :شروط عضوية مؤتمر ا$قليم

).76 (العضوية في مؤتمر ا(قليم مرتبطة بالصفة التمثيلية اuنصوص عليهافي اuادة)a)78 (اuادة
b(قـليم ان يكون قد مضى على عضويته العاملة في الحركة خمس)يشترط في عضو ا

سنوات على ا(قل.
c(ـيكون ) يم ان ـيكون ذا سجل ـحركي نـظيف، بمـعنى ان ـيشترط في ـعضو مؤتمر ا(قـل

قد ادين بالخروج على النظام الداخلي او البرنامج السياسي او قرارت اuؤتمر العام.
يم وتعـي� اـم�)79 (اuادة يم لnنـعقاد في اجتـماعات طارئة ـبقرارت من لـجنة ا(قـل يـمكن دعوة مؤتمر ا(قـل

سرها.

 : ثانيـاً لجنة ا$قليم

 : تشكيل لجنة ا$قليم

يم من عدد ( ـيقل عن خـمسة اـعضاء، و( ـيزيد عن احد ـعشر ـعضواً، ـيجري)80 (اuادة تألف لـجنة ا(قـل ـت
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( هـ من اuادة( ).77 (انتخابهم من مؤتمر ا(قليم وفق الفقرة 

اعات)a)81 (اuادة قد اجتـم جوز ـع يم وـي مد ا(قـل اسة معـت اسبوع�، برـئ كل  مرة  يم  مع لجـنة ا(قـل تجـت
طارئة حسب الظروف، وفي حال غياب معتمد ا(قليم تجتمع اللجنة برئاسة نائبه.

b(.قليم بحضور ثلثي اعضائها)يكتمل النصاب في اجتماعات لجنة ا
c(.طلقة للحاضرينuغلبية ا)تصدر قرارات لجنة ا(قليم با

 :صsحيات لجنة ا$قليم

 :تمارس لجنة ا(قليم صnحياتها التالية باعتبارها القيادة التنفيذية في ا(قليم)82 (اuادة
تنفيذ قرارات اuنظمات القيادية ا(على..1
ا(شراف على كافة اuؤسسات وا(جهزة التابعة لnقليم..2
وضع الخطط اuناسبة لقيادة كافة النشاطات في ا(قليم..3
التنسيب بتجميد او اسقاط عضوين على ا(كثر من اعضائها إلى اللجنة اuركزية، مع.4

تسبيب هذا الطلب.
قيادة شؤون الحركة اليومية في ا(قليم..5
السهر على تماسك الحركة، والتنسيق ب� مختلف اuناطق..6
الدعوة (جتماع مؤتمر ا(قليم، واعداد جدول اعماله، وتقديم تقارير خطية وافية له، عن.7

كل النشاطات اuتعلقة با(قليم.
اعدادالخـارطة التنظيمـية لnعـضاء وابnغ مكـتب التـعبئة والتنظـيم بـاية تـطــورات تـطرأ.8

عليها مرة كل ستة اشهر.
يجوز للجنة اuركزية بعد تحقيق اصولي تجميد اواسقاط عضويةواحد او اكثر من اعضاء لجنة)83 (اuادة

ا(قليم على ان ( يزيد عدد من يجمدوا او تسقط عضويتهم عن ثلث عدد اعضائها، واذا كان
مؤتمر يدعى  يم،  من ثـلث اعـضاء لجـنة ا(قـل اكثر  اسقاط عـضوية  يدعو لتجمـيد او  ما  هـناك 

ا(قليم إلى اجتماع طارىء.
عد)84 (اuادة يم اخر، ـب قال أي ـعضو إلى أي اقـل عبئة والتنـظيم عن انـت يغ مـكتب الـت يم بتبـل قوم لـجنة ا(قـل ـت

به فـاً بالعـضو اuعـني ومرـت يغ تعرـي ضمن التبـل جب ان يـت صال وـي اسلوب ا(ـت فاق مـعه عـلى  ا(ـت
التنظيمية.

ً)85 (اuادة ارها جزءا يم، باعتـب يم من خnل لـجنة ا(قـل قوم اـuكاتب اuرـكزية بمـمارسة ـنشاطاتها في ا(قـل ـت
ذلك بـاشراف مكـتب التـعبئة والتنظـيم، ويمـنع القـيام بـاية صnحيات لجـنة ا(قلـيم، ويـتم  من 

امتدادات مباشرة للمكاتب اuركزية في ا(قليم.
توزع لجنة اuهام ب� اعضائها بطريقة تكفل السيطرة على كل شؤون الحركة في ا(قليم.)86 (اuادة

 :معتمد ا$قليم

شروط عـضوية)a)87 (اuادة خاص مـمن تنطـبق عليـهم  تعـ� اللجـنة اuركـزية معتـمد ا(قلـيم بـقرار 
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اuؤتمر العام.
b(.قات الخارجية فيهnقليم ومسؤول الع)معتمد ا(قليم هو ام� سر ا
c(.ؤتمر العام للحركةuقليم عضو اصيل في ا)معتمد ا

 :واجبات معتمد ا$قليم

 :يمارس معتمد ا(قليم الصnحيات التالية)88 (اuادة
a(.نعقاد وترؤس جلساتهاnقليم ل)دعوة لجنة ا
b(.رفع تقارير شهرية او فورية إلى مكتب التعبئة والتنظيم
c(.قليم)التوقيع على الكتب الصادرة عن لجنة ا
d(.اليةuالتوقيع على اوامر الصرف وفقـاً للوائح ا

قرار من اللـجنة)89 (اuادة مد عن اربع سنوات، ويـمكن تـجديدها سنة خاـمسة ـب ماد اuعـت زيد مدة اعـت ( ـت
اuركزية.

عضو لجنة ا(قليم اuع� مسؤو(ً عن التنظيم هو نائب معتمد ا(قليم.)90 (اuادة

 :مالية ا$قليم

 :تتكون مالية ا(قليم من)91 (اuادة
ا(شتراكات..1
التبرعات..2
السلف اuدفوعة من اuكتب اuالي في الحركة..3

عبئة)a)92 (اuادة إلى مكـتب الـت يم  من لجـنة ا(قـل في مـشروع مـوازنة مـقدم  يم  ية ا(قـل تحـديد ميزاـن
والتنظيم.

b(راها التي ـي عديnت  وردته او اجراءالـت ما  رارها ـك في اـق حق  عبئة والتنظـيم اـل تب الـت uـك
مناسبة.

 :الفصل الثاني ا:ناطق

ينطق اسم اuنطقة على منظمة القاعدة التي تتكون من شعبت� على ا(قل وخمس شعب على)93 (اuادة
ا(كثر.

تعتمد اuنطقة بهذه الصفة وفق قرار صادر عن مكتب التعبئة والتنظيم.)94 (اuادة
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 :أوً$ مؤتمر ا:نطقة

 :تشكيل مؤتمر ا:نطقة

 :يتشكل مؤتمر اuنطقة على النحو التالي)95 (اuادة
اعضاء لجنة ا(قليم..1
اعضاء لجان الشعب..2
ا(عضاء السابقون في لجنة اuنطقة اثناء اuؤتمر السابق..3
خمس كفاءات ترشحها لجنة اuنطقة وتقرها لجنة ا(قليم..4

 :صsحيات مؤتمر ا:نطقة

 :يمارس مؤتمر اuنطقة الصnحيات التالية)96 (اuادة
a(.نطقة وقراراتها واعمالها ومحاسبة اعضائهاuمناقشة لجنة ا
b(.نطقةuمناقشة اوضاع التنظيم في ا
c(.ناسبةuمناقشة القضايا العامة في الحركة ورفع التوصيات ا
d(قتراع السري، يشكلون)نطقة، بطريقة اuانتخاب خمسة إلى سبعة من اعضاء مؤتمر ا

لجنة اuنطقة.
تقوم لجنة ا(قليم باختيار ام� سر اuنطقة من ب� ا(عضاء اuنتخب�.)97 (اuادة
ينعقد مؤتمر اuنطقة مرة كل سنت�، ويراعى ان يعقد قبل مؤتمر ا(قليم.)a)98 (اuادة

b(نـطـقةuمن لـجـنة ا طارئة، ـبـقرار  في اجتـمـاعات  مؤتمر اuنـطـقة لnنـعـقاد  دعوة  يـمـكن 
وبموافقة لجنة ا(قليم.

في اuناطق التي يتعذر اجراء انتخابات فيها لظروف امنية، ترشح لجنة ا(قليم قائمة باسماء)99 (اuادة
لجنة اuنطقة ويقــررها مكتب التعبئة والتنظيم.

 :شروط عضوية مؤتمر ا:نطقة

).96 (العضوية في مؤتمر اuنطقة مرتبطة بالصفة التمثيلية اuنصوص عليها في اuادة)a)100 (اuادة
b(في قد انـقـضى ـعـلى ـعـضويته العاـمـلة  مؤتمر اuنـطـقة ان ـيـكون  في ـعـضو  ـيـشترط 

الحركة سنتان على ا(قل.
c(يكون ) نطقة ان يكون ذا سجل حركي نظيف. بمعنى انuيشترط في عضو مؤتمر ا

ؤتمر uقرارات ا الداخلي او البرنـامج السيـاسي او  بالخروج عـلى النـظام  ادين  قد 
العام.
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 :ثانيا لجنة ا:نطقة

 :اجتماعات لجنة ا:نطقة

اعات طارئة)101 (اuادة اسة اـم� سر اuنـطقة وـيجوز ـعقد اجتـم اسبوع برـئ كل  مع لـجنة اuنـطقة مرة  تجـت
حسب الظروف، وتتبع ا(ساليب ا uنصوص عليها في اجتماعات لجنة ا(قليم بالنسبة (كتمال

النصاب والتصويت.
 

 :صsحيات لجنة ا:نطقة

صnحيات)102 (اuادة وهذه اـل في اuنطـقة  ذية  يادة التنفـي ارها الـق صnحياتها باعتـب مارس لجـنة اuنطـقة  ـت
مماثلة لصnحيات لجنة ا(قليم في حدود اuنطقة.

من اعـضاء لجـنة)103 (اuادة  � اسقاط عـضوية اثـن اصولي تجمـيد او  عد تحقـيق  يم، ـب جوز للجـنة ا(قـل ـي
اuنطقة على ا(كثر واذا كان هناك ما يدعو لتجميد او اسقاط عضوية اكثر من اثن� من لجنة

اuنطقة يدعى مؤتمر اuنطقة إلى اجتماع طارىء.
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الباب الخامس

منظمات القاعدة في الحركة

 :منظمات القاعدة في الحركة هي التالية)104 (اuادة
الخلية.. وتتكون من خمسة اعضاء بمن فيهم ام� السر..1
الحلقة.. وتتكون من ثnث إلى اربع خnيا..2
الجناح.. ويتكون من ثnث إلى اربع حلقات..3
الشعبة.. وتتكون من جناح� إلى ثnثة اجنحة..4
اuنطقة.. وتتكون من شعبت� إلى خمس شعب..5

التي تمتـلك)105 (اuادة اوضاع امنـية غـير مواتـية، يـحق للجـنة ا(قلـيم او اللجـنة  التي تعـيش  قاليم  ا(
ما يم، ـك نة ا(قـل مع لـج ية ا(ـتصال  يب كيـف هذا التسـلسل وترـت جاوز  يم، ـت نة ا(قـل صnحيات لـج
يجوز تخفيض عدد الخلية إلى عضوين، ويمكن اتباع اسلوب التنظيم الفردي، على ان يوافق

مكتب التعبئة على ذلك.

 
واجبات منظمات القاعدة

التزامهم وانـضباطهم وتـطوير ثـقافتهم ووعيـهم)a)106 (اuادة تربـية اعـضائها تربـية ثـورية، وتعمـيق 
وخبراتهم وزيادة فعاليتهم.

b(يق اهداف ها بحـماسة واندفاع والـعمل الدائب من اجل تحـق ولة الـي هام اuوـك uيام باـ الـق
الحركة وتجسيد مبادئها.

c(.لتحام مع الجماهير واكتساب ثقتها واحترامها)العمل الدائم والدائب لزيادة ا
d(العمل الدائم والدائب لحماية الحركة وزيادة قدراتها على مواجهة اعدائها وانتصارها

عليهم.
حدود)107 (اuادة في  كل  ادية  هام قـي قة ـم شعبة ولجـنة الجـناح ولجـنة الحـل مارس لجـنة اuنطـقة ولجـنة اـل ـت

 :مرتبتها التنظيمية وذلك كما يلي
a(.قيادة اعضائها وفق البرنامج السياسي للحركة وعلى هدى نظامها الداخلي
b(.تجسيد مواقف الحركة وتنفيذ قراراتها بحماسة واندفاع
c(عاليتهم وزيادة وـف حاقهم بالحـركة  وزيادة الـت ضاء  وعي ا(ـع ستوى  رفع ـم مل عـلى  الـع

ونشاطهم وتطوير خبراتهم وقدراتهم.
d(ستعداد للتضحية)العمل على زيادة ا(لتحام بالجماهير، وزيادة الثقة بها واحبتها وا

في سبيلها.
e(.قات وثيقة مع قواعدها، واكتساب ثقة هذه القواعد واحترامهاnاقامة ع
f(.على وبالعكس)راتب التنظيمية اuت رفاقية ب� القواعد واnتكوين ص
g(ًشتراكات، ومراعاة ضبط اعضائها سلوكيـا)مراقبة انتظام ا(جتماعات وانتظام دفع ا

وتنظيميـاً ومراقبة تنفيذ هذه اuهمات.
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h(.ص والعمل يروح جماعيةnخ)ثل في التضحية والفعالية واuضرب ا
i(-ً قارير واuعـلومات والـنشرات وغـيرها صعودا دقة في اـيصال الـت ط ـمراعاة اـلسرعة واـل

وهبوطـاً.
j(.ثوريا وسريعا nبادرة إلى حلها حuعضاء وا)ا(هتمام بمشاكل ا
k(يجابية والسلبية)دراسة مجا(ت عمل ا(عضاء ودراسة وافية والتعرف على العوامل ا

واتخاذ ا(جراءات اuناسبة.
l(.عضاء ونقدهم على التفرد او التهاون او الكسل او ما شابه ذلك)محاسبة ا

m(.على)رفع تقارير ورية عن نشاطاتهم كل لجنة إلى اللجنة ا
وفي)108 (اuادة في لـجان ا(جنـحة او الحلـقات  تراه منـاسبا  يـحق للجـنة اuنطـقة ان تـحدث أي تغيـير 

ً معلn إلى الجهة التي تم فيها. الخnيا وفي الخnيا على ان تقدم تبريرا
سر الـشعب)109 (اuادة اما امـناء  يا والحلـقات وا(جنـحة  nسر الخ اناء  التي تعـ�  هي  لجـنة اuنطـقة 

فتعينهم لجنة ا(قليم بترشح من لجنة اuنطقة.
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الباب السادس

 العقوبات

 :العقوبات في الحركة هي)110 (اuادة
التنبيه..1
اللوم..2
ا(نذار..3
التجميد من الحركة..4
تخفيض اuرتبة التنظيمية..5
الفصل من الحركة..6
الفصل من الحركة مع التشهير..7
السجن..8
ا(عدام..9

 :للمرتبة التنظيمية التي يتبع لها العضو اuتهم، الحق في ايقاع عقوبة التنبيه وذلك في حا(ت)111 (اuادة
a(.جتماع التنظيمي دون عذر مقبول)التاخر عن موعد ا
b(.عدم القيام بواجب زيادة الثقافة الذاتية
c(.ستعراض)ابداء مظاهر الغرور او ا

بة)112 (اuادة يغ اuرـت لوم، وتبـل وبة اـل قاع عـق في اـي حق  هم اـل ها العـضو اuـت بع ـل التي يـت بة التنظيمـية  للمرـت
 :التنظيمية ا(على بذلك وذلك في حا(ت

a(.تكرار الخطأ الذي تفرض بسببه عقوبة التنبيه
b(.رة واحدة دون عذرu جتماع التنظيمي)عدم حضور ا
c(.رة واحدة دون عذرu شتراك الشهري)عدم دفع ا

 :للمرتبة التنظيمية ا(على الحق في ايقاع عقوبة ا(نذار وذلك في حا(ت)113 (اuادة
a(.تكرار الخطأ الذي تفرض بسببه عقوبة اللوم
b(.رفض ممارسة اسلوب النقد والنقد الذاتي
c(.عدم احترام التسلسل التنظيمي
d(.على)راتب التنظيمية اuعدم احترام قرارات ا
e(.جتماع التنظيمي في حالة سكر)حضور ا
f(في الـحـركة دون ان ـيـكون مكـلـفـاً بمـهـمة تقـتـضي ـكـشف ـعـضويته او ـعـضوية ـغـيرة 

الظهور.
لجنة اuنطقة صاحبة ا(ختصاص في فرض عقوبة التجميد او تخفيض اuرتبة التنظيمية من)114 (اuادة

مرتبة عضو شعبة فما دون، ولجنة ا(قليم هي اuختصة في فرض احدى هات� العقوبت� من
في هو اuخـتص  عبئة والتنظـيم  شعبة. ومكـتب الـت سر اـل وحتى امـ�  سر منطـقة  بة امـ�  مرـت
رضها في ـف صاحبة ا(خـتصاص  هي  قاليم واللجـنة اuركـزية  جان ا( رضها عـلى اعـضاء ـل ـف

بحق معتمدي ا(قاليم واعضاء اuكاتب اuركزية.
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 :يعاقب بالتجميد بما ( يزيد على ثnثة اشهر في حا(ت)115 (اuادة
a(.نذار)تكرار أي خطأ من ا(خطاء التي تفرض بسببها عقوبة ا
b(.صول)رفض تنفيذ ا(وامر الصادرة حسب ا

يعاقب بتخفيض اuرتبة التنظيمية في حال تكرار أي حطأ من ا(خطاء التي يفرض بسببها)116 (اuادة
عقوبة التجميد.

ـبة)117 (اuادة نذار، وان ـتـستبدل عـقـوبة تخـفـيض اuرـت ـوبة التجـمـيد با( للـجـنة اuخـتـصة ان ـتـستبدل عـق
التنظيمية بعقوبة التجميد.

احكام التجميد او تخفيض اuرتبة التنظيمية الصادرة من اuرتبة ا(دنى تخضع لحق النقص)118 (اuادة
من قبل الرتبة ا(على.

يعاقب بالتجميد او بتخفيض اuرتبة التنظيمية او بهما معـاً كل من يخالف احكام الباب� ا(ول)119 (اuادة
والثاني من النظام ا(ساسي للمرة ا(ولى.

يعاقب بالفصل من الحركة او بالفصل من الحركة مع التشهير كل من يخالف احكام الباب�)120 (اuادة
ا(ول والثاني من النظام ا(ساسي للمرة الثانية.

عـاً)121 (اuادة بة التنظيـمية او بعـقوبت� مـنها ـم  ـيعاقب با(نذار او بالتجـميد من الـحركة او بتخـفيض اuرـت
كل مخالف للبرنامج السياسي في اuرة ا(ولى.

كل من يخالف البرنامج)122 (اuادة يعاقب بتخفيض اuرتبة التنظيمية وبالفصل من الحركة او بهما معـاً 
في اuرة الثانية.

يعاقب بالتجميد او بتخفيض اuرتبة التنظيمية او بالفصل من الحركة او بالفصل من الحركة)123 (اuادة
مع التشهير او بعقوبت� منها معـاً كل من ادين بتهمة التجنح داخل الحركة.

، من صnحية محاكم حركية ثورية تشكلها لجنة120،121،122،123،124 ايقاع العقوبات وفق اuواد)124 (اuادة
نة جان ا(قاليم وـتشكلها اللـج عبئة والتنـظيم لـل يم، وـيشكلها مـكتب الـت في ا(قـل من  كل  يم ـل ا(قـل

اuركزية uعتمدي ا(قاليم و(عضاء اuكاتب اuركزية.
( يجوز ان تزيد عقوبة التجميد عن ثnث سنوات.)125 (اuادة
خارج)126 (اuادة هة  اية ـج مع  ير اـuشروع  امل ـغ حال التـع في  شهير  مع الـت ركة  من الـح عاقب بالـفصل  ـي

الحركة وافشاء اسرارها.
 :يعاقب با(عدام، وبالفصل من الحركة مع التشهير في حا(ت)127 (اuادة

a(.التعامل مع العدو
b(.قدام على شق الحركة)ا
c(.ح في وجه الحركة لتعطيل قرارتهاnحمل الس

ادت�)128 (اuادة uفي ا الواردة  جرائم  في ا ـل صل  هو الجـهة ذات ا(خـتصاص للـف ثوري  ضاء اـل ،127 الـق
128.

من)a)129 (اuادة قانون العقـوبات، وتـكون  خرى ذات الـصفة الجنائـية، تـحاكم بـموجب  الـجرائم ا(
صnحيات القضاء الثوري، ا( اذا وضعت الدولة التي وقع على ارضها الجرم، يدها

على الجاني.
b(ثوري بل الـقضاء اـل ـتسقط الـعضوية ـبصدور أي ـحكم ـجنائي ضد الـعضو سواء من ـق
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لم تـقرر اللجـنة ما  خارج الحـركة،  اية محكـمة جنائـية مختـصة  من  في الحـركة او 
اuركزية خnف ذلك.
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الباب السابع

احكام عامة

قوة الـنـظام)130 (اuادة التي يـقـرها اuـجـلس اـلـثوري ـلـها ـنـفس  اـلـلوائح اuلـحـقة ـبـهذا الـنـظام، واـلـلوائح 
ا(ساسي.

احد)131 (اuادة في  من يـنضوي  هذه الـعضوية ا(  لى  قدس، و( يحـصل ـع حق ـم في الحـركة  ضوية  الـع
اطارات الحركة القيادية او القاعدية.

ً)132 (اuادة العمل في ا(جهزة الحركية، مجرد مهمة حركية، تضاف إلى مهام العضو، و( تشكل اطارا
للعضوية او بديu ًnوقع تنظيمي في أي من اuراتب التنظيمية الحركية.

ها)133 (اuادة زية فعلـي اما اللجـنة اuرـك لى  بة ا(ـع صnحية اuرـت من  ما  بة  حل أي خnف ـب� اـعضاء مرـت
احالة الخnف داخلها إلى اuجلس الثوري.

اuناقشة حق (ي عضو في ا(جتماع التنظيمي، قبل القرار وقد يسمح باuناقشة بعد صدور)134 (اuادة
ا(مر، ومن حق العضو ا(عتراض على ا(مر بعد التنفيذ.

بة هذا)135 (اuادة يم مراـق تدريب الـعسكري وـعلى لـجنة ا(قـل قوم باـلحد ا(دنى من اـل ـعلى كل ـعضو ان ـي
امل هم ان يـحصلوا ـعلى التأـهيل الـك وبة اـuسلكية اما الـعسكريون فعلـي لة العـق ا(مر ـتحت طاـئ

للقيام بواجبهم.
العضو يعرف بقدر ما يعمل، وفي حدود عضويته، ومرتبته التنظيمية فقط.)136 (اuادة
هذا النـظام،)137 (اuادة اوضاع الحـركة وفـقـاً لنـصوص  عـلى اuجـلس الـثوري، واللجـنة اuركـزية توفـيق 

واللوائح اuلحقة به، او تعديلها خnل شهرين من اقرارها.
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