
تفتيت الشلل
هو الطريق لوحدة الحركة

من داخل حركـته  شف  هي ان يكـت حوي ا7خـلص  فس الفـت في ـن رارة  التي تعـمق ا7 اكثر ا7ـواقف  من     
يشمتون عند خسارة موقع ما Yنهم يختلفون شخصيـاً مع قائد هذا ا7وقع. او يقللون من اثر واهمية أي

انتصار تحققه الحركة بقيادة من Y يحبون.
   وهو ـنفس اـ7وقف ا7ر الذي يواجه الفـتحوي ا7ـخلص ـعندما ـيشاهد من يبررون اـ7سلكيات اـلخاطئة 7ن
تربطهم بهم روابط شللية او نزعات تكتلية. وابن فتح الذي تربى منذ ان قرر اYنتماء للحركة على ان قانون
قانون هذا اـل تدمير  جد ان  الوطني، ـي حرر  في مرحـلة الـت وحدة الحـركة  كرس  التي ـت ضمانة  هو اـل ا7حـبة 
الوحدوي لتكريس قانون ا7حبة العمياء لجزء من الحركة هو الذي ادى الى نشوء قانون الكراهية اYعمى
مع نافى  الذي يـت داخل الحـركة، اYمر  شلل والتكتnت  وجود اـل لى  ساعد ـع الذي  تالي  وهو باـل اخر.  جزء  ـل
ابسط ا7فاهيم الثورية اYصلية. ومن الغريب اننا نواجه هذه ا7واقف التفتيتية في الوقت الذي نرفع فيها
هو الخ. ان اـ7وقف الفـتحوي اYصيل  ية العرـيضة.  وحدة الوطـن هي اYساس، واـل ية  وحدة الوطـن شعارات اـل
الذي ينظر الى ان وحدة حركتنا هو اساس Yي وحدة وطنية ضيقة او عريضة وان من العبث خروج نفس
الدعوة الى الدعوة الى الجبهة الوطنية العريضة من اصوات تعمل على تفتيت الحركة. ومن العبث ايضـاً 
الوحدة الوطنية العريضة بالفاظ اقل ما يمكن ان توصف به انها استفزازية ومعادية لقوى اساسية تحقق
الى تفـسيخ الحـركة تؤدي  التي  هي  ورية  داخل الحـركة الـث شللية  كانت اـل ضيقة. واذا  ية اـل وحدة الوطـن اـل
وتهددها بالدمار، فان الحفاظ على الحركة وتحقيق وحدتها Y ينم اY عبر تفتيت الشللية. ان ا7همة ا7لحة
7واجهة ا7خططات التآمرية ا7تنوعة هو تحقيق وتأكيد الوحدة الحركية الصلبة على نفس اYساس الذي تم

عليه انتماء اYعضاء للحركة.
   فالنظرية الثورية لحركتنا وا7حددة با7بادئ واYهداف واYساليب ا7نصوص عليها في النظام الداخلي
لحركتنا تحدد الخط اYستراتيجي العام الذي على اساس اYلتزام به يتم التطابق للمفهوم الفكري لnنتماء

ا7وحد.
اساس نصـوصها لى  ارسة يحـاسب ـع في ا7ـم نا  واساليب حركـت واهداف  بادئ  عن ـم خروج  ما ان اـل    وـك
الداخلي ظام  مواد الـن اساس  لى  واعد الـعضوية تـحاسب ـع عن ـق خروج  فان اـل ثالث،  من ا7ؤتمر اـل قــررة  اـ7

ا7تعلق بالقضايا التنظيمية.
يق لى تحـق وقادر ـع ورص�  مت�  اساس  هو  تح  في ـف نا  الذي جمـع عـاً ان اYساس  جد جمـي نا ـن ومن ـه    

اعظم اشكال الوحدة الحركية الصلبة سياسيـاً وتنظيميـاً.
   وليكن شعارنا التنظيمي اYول هو وحدة.. وحدة.. وحدة اعظم. نصر.. نصر.. نصر اعظم.

   ولنحارب جميعـاً وبn هوادة، مبتدئ� بانفسنا، كل اشكال الشللية والتكتلية. ولنرفع شعار تفتيت الشلل
طريق وحدة الحركة ولنناضل من اجل تكريس العnقات اYخوية داخل حركتنا لتظل الثــورة الصافية التي

حولها تلتف كل آمال شعبنا وامتنا وبدونها Y يمكن للوحدة الوطنية ان تتحقق.
   وليكن شعارنا التنظيمي اYول هو وحدة.. وحدة.. الثــورة الفلسطينية.
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ية في مـعركة التـحرير اـ7صيرية فان شعارنا اـلضروري عة اYمة العرـب ثــورة الفـلسطينية هي طلـي    وYن اـل
وحدة ـحركة: سطينية..  ثــورة الفـل وحدة اـل ؤكد ان  فع لـي ية ـيجب ان يرـت حرر العرـب وحدة الـت اجل تـكريس  من 

التحرر العربي.
   ان ا7خل لتحقيق وحدة حركة التحرر العربي القادرة قوميـاً على انزال الهزائم باYمبريالية وبالصهيونية

اـ7سيرة( ثــورة الفـلسطينية وـكما ان  ها اـ7سلحة وهي اـل وبعمnئـهما، ـيظل مرـتكزاً اـساسـاً ـعلى وحدة طليعـت
بار) بدأ بـخطوة واحدة فلـتكن الـخطوة اYولى ـلكل ـمنا هي اعادة الـنظر في اـ7واقف الذاتي واخـت لة ـت الطوـي

سؤول او ذاك هذا اـ7 يس ـل الدخيل او ذاك.. وـل كر  هذا الـف يس ـل تح اخـيراً. وـل .. ولـف ًYتح او تح.. ولـف ماء لـف اYنـت
وانما لفتح.. ولفتح فقط. فحرارتها قادرة على تذويب كل الجليد ا7تراكم حول نفوسنا. وصدقها قادرة على
اعادة اـلـصفاء والـنـقاء اـلـثوري Yرواـحـنا. ولـنـضع ـنـصب اعيـنـنا ان اـلـعدو اـلـصهيوني واـلـقوى اYمبرياـلـية
صلبة ية اـل وحدتنا الداخـل لى  مة اذا حافظـنا ـع نا أي هزـي حق ـب من ان تـل اضعف  هي  في ا7نطـقة  لة  والعمـي
وحدة.. هي نقـيض اـل التي  شللية  شرذم واـل كل مـحاوYت الـت عام ومزقـنا  وتمـسكنا بخطـنا اYستراتيجي اـل
نقيض الطريق الى تحقيق النصر. ولنعد من جديد لنؤكد با7مارسة العملية على ان تفتيت الشلل هو طريق

الحركة.

وانها لثورة حتى النصر
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