
ا&تابعة وا&راقبة

الى ابـعد اخذ الـقرارات والتـوصيات. ان اللـجان نفـسها معنـية     C تـقف مهـمة اللـجان التنظيمـية عـلى 
الحدود بتطبيق القرارات واCخذ بالتوصيات. ان التأكد من تنفيذ القرارات C يكون سليمـاً اذا لم يدعم بكل
ما ـنفذت ـبشكل ـجيد يتـناسب مع اـلسبب فذ فـحسب، واـن قرارات لم تـن لك اCدلة القاـطعة التي ـتجزم ان اـل ـت
الذي دفع Cقرارها والهدف اaرجو منها. كما ان عدم تنفيذ القرارات او تعطيلها يعطي دلي`ً واضحـاً على
وجود خلل في البنية التنظيمية يستدعي بحد ذاته قرارات Cص`حه حتى تت`شى العراقيل امام قرارات

تطوير العمل التنظيمي.
   ان مجموعة الضوابط التي تحمي العمل التنظيمي تنبع بشكل او باخر من اaبدأ الرئيسي في البنيان
التنظيمي للحركة الثورية اC وهو مبدأ اaركزية الديمقراطية. وشروط اaركزية الديمقراطية C تؤمن س`مة
عبر التمـسك س`مة التنفـيذ  من  س`مة تنـفذها ايـضـاً. ويـتم التـأكد  تؤمن  قرارات فحـسب، وانـما  اخذ اـل

بشرطp اساسيp من شروط اaركزية الديمقراطية.

فراد والهيئات القيـادية ا&نتخـبة يقتـضي ان تـقدم التـقارير الـدورية: واجب ا? هو ان  ا?ول 
الى اللجان او ا&ؤتمرات التي انتخبتهم لتتم محاسبتهم على اساسها.

الثاني هو ان على ا&راتب ا?دنى تقديم التقارير ا&فصلة دوريـاً عن كل نشاطاتها.:

   هذان الشرطان يضمنان مراقبة ومتابعة القيادة للقاعدة من جهة، ومراقبة ومتابعة القاعدة للقيادة من
ـجهة اخرى. ان اaـمارسة ـتؤكد انه حتى اكثر اCـعضاء اخ`صـاً والـتزامـاً تـتضاءل ـفعاليتهم ـبشكل واضح
التي ـتـصاب ـبـها البـنـية مراض  Cـمـارسة ـتـؤكد ـعـلى ان مـعـظم اaتاـبـعة، ـكـما ان اaراـقـبة واaـعـند ـغـياب ا
التنظيمية ناتجة بشكل او باخر عن غياب اaراقبة واaتابعة الصارمp او عن التأخر في معالجة القضايا

التي تكشفها اaراقبة لسبب او Cخر.
   وحتى ـتكون اaراـقبة واaتاـبعة مـجدية فان الواجب يقـتضي ان C ـتكون ـموسمية ومزاـجية ـكما هو اـلحال
pقرر. وحـ aني اـ ضمن اaدى الزـم مات  يذ اaـه عة تتحـكم بتنـف بة متتاـب كون مراـق جب ان ـت بل ـي نا،  في حركـت

تكشف اaراقبة تعذر ذلك فانها تحدد طبيعة الخلل سواء أكان في اCداة التنفيذية او في القرار.
ها ية C تؤمـن وهذه الفعاـل كوادر واa`كات.  طوير اـل مات وتجـديد وـت جاز للمـه ية التنظـيم تتطـلب اCـن    ان فعاـل

 :حقـاً اC اaراقبة حيث انه عبر اaراقبة واaتابعة يتحقق ما يلي

ي.1 اعادةاخـت لى  ساعد ـع ما ـي وضوعيـاً ـم ياتهم ـم يم امكاـن فاءاتهم وتقـي ضاء وتحـديد ـك كوادر واCـع ار اـل
مع التي تتـنـاسب  ترـتـيب اـلـوضع التنظـيـمي ـبـاستمرار بـحـيث يـتـسلم اـلـكادر او الـعـضو اaـهـمة 

امكانياته وكفاءته. وهذا يحقق مبدأ وضع اCنسان اaناسب في اaكان اaناسب.

كم بحـيث يـضمنالت.2 نوع واـل من حـيث اـل في التنفـيذ الفعـلي للمـهام  شك  تحـقق بـصــورة C تقـبل اـل
اaسيرة الصحيحة للعمل.

عبر تكـيف اCعـضاء والـكوادركـش.3 الوقت اaنـاسب والعـمل عـلى ت`فيـها  في  ف الثـغرات والعـيوب 
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اaجربة القادرة على التنفيذ بالشكل السليم.

شيط التفاعل الدائم بp اaراتب التنظيمية اaختلفة، وتحسp طبيعة الع`قات التنظيمية مما يعمقتن.4
روح العمل الجماعي ويهيئ اCجواء اaناسبة aمارسة النقد والنقد الذاتي بشكل فعال.

لديهم ـمـما ـيـقوي روح الرـقـابةترـبـي.5 وبث روح التـحـفز وتعـمـيق روح اaـسؤولية  ة اCعـضاء والـكوادر 
الذاتية التي هي ضمانة اساسية من ضمانات صحة اaسيرة الثورية.

عة واضح للمتاـب ياب  هو ـغ عام  شكل  نا ـب وفي حركـت خاص  شكل  نان ـب يم لـب في اقـل يوم  ما ن`حـظه اـل    ان 
واaراقبة مما ادى الى غياب اCطر التنظيمية الصحيحة والتي تفشي امراض الشللية وضعف اCلتزام. ان
ابة واCستعداد للمـمارسة ـعلى افة اـaراتب تعـميق مـفهوم الرـق مام بالتنظيم يتـطلب او ما يتـطلب من ـك اCهـت
بة فس اaرـت وفي ـن الى اCعـلى،  ومن اCدنى  الى اCدنى…  من اCعـلى  فة  في اCتجـاهات اaختـل اسـاسها 

التنظيمية اضافة الى الرقابة الذاتية للعضو.
   بهذه الروحية وبهذا اCستعداد الصادق نكون قادرين على تخطي الكثير من العقبات وت`في الكثير من
مع مهـمات اaرحـلة اسب  ما يتـن نا ـب ية التنظيمـية لحركـت حو تـصليب البـن صحيح ـن جاه  ندفع باـت اCخـطاء وـن

القادمة.

وانها لثورة حتى النصر
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