
 …التنظيم والدور الخاص

سنة وـنصف من  اكثر  استمرت  التي  عارك  نا خ:ل اـ8 به تنظـيم حركـت الذي لـع تالي  الدور الـق ية     ان اهـم
تلقي على كاهله خ:ل ا8رحلة ا8قبلة مهمات اكثر صعوبة. واذا كانت مؤامرة ضرب حركتنا بقوى خارجية
̂بطال وا8ناضل[ من اخوانهم في التنظيمات الفلسطينية والحركة قد تفتتت على صخرة صمود ثوار فتح ا
الوطنية اللبنانية، فان مؤامرة ا8رحلة القادمة تستهدف مباشرة وحدة فتح. وستلقى على عاتق تنظيميا في
ضرب الذي يـستهدف  شكال التسلـسل التخـريبي الـتآمري  لبـنان ا8هـمة ا^سـاسية والـكبرى للتـصدي ^
الوقت في  ندرك  يم، وان  الدور اـلخاص للتنـظ ندرك  عـاً ان  نا جمـي مة اـلصعبة تقـتضي ـم وهذه ا8ـه نا.  حركـت
نفسه كيف ستتم ممارسة هذا الدور حتى يحقق اعلى درجات الفعالية. فشكل التنظيم في ا8رحلة القادمة
ارسات استخدام ا^ساليب وا8ـم صدي ـب كن الـت من ا8ـم يس  هذه ا8رحـلة، ^نه ـل عة  مع طبـي جب ان يت:ءم  ـي
السابقة والتي سادت خ:ل مرحلة القتال الطويل. وليس من ا8مكن السكوت على السلبيات الكثيرة التي
واكثر واكثر اخ:صـاً  قاء  اكثر ـن ثوار  الى  لة بحـاجة  تال. فا8رحـلة ا8قـب لي للـق توجه الـك في مرحـلة اـل طـغت 

ارتباطـاً بالجماهير.
̂نتصارات، وثوار السرقات وثوار البارات، وثوار التحشيش والخاوات فانهم من لم يهرب منهم    اما ثوار ا

فانه يستعد للهرب. ولهذا فان علينا كأبناء حركة ثورية جماهيرية ان نشدد على  ليستمتع بما جناه سلفـاً
ناء ثــورة. واـب مة ـتصفية اـل في جرـي وقوع  نع اـل حتى ـنستطيع ان نـم جرائم.  بوا اـل الذين ارتـك يع  اسبة جـم مـح
التنظيم الذين كانت تضحياتهم عظيمة وفي نفس عظمة ا8همة التي تصدت لها حركتنا هم ضمانة تكريس
̂بطال من قواتنا النظامية سيتصدون 8همات عسكرية جليلة الت:حم الجماهيري مع الحركة. ان ا8قاتل[ ا
تتناسب مع الدور الطليعي ا8طلوب من حركتنا للدفع باتجاه جعل لبنان دولة مواجهة وتفجير القتال على

كافة الجبهات مع العدو الصهيوني.
زامـاً وا^كثر اـنضباطـاً ية ا^كثر الـت    ان الدور اـلخاص للتنـظيم ـيجب ان ـيمارس ـبواسطة اـ8راتب التنظيـم

وا^كثر ايمانـاً بحتمية النصر وا^كثر استعداداً للتضحية.
جال في اـ8 لة  كوادر العاـم يادات واـل يع الـق فان جـم اسبة  ها ا8ـن في مواقـع ية  راتب التنظيـم هذه اـ8 وضع     وـل
التنظيمي مطالبة بتغليب ا8نطق ا8وضوعي الوحدوي الذي يكرس وحدة وت:حم وتصليب الحركة ويعزل من
قادرين عـلى تنفـيذ سلوب فـقط نـكون  رتزاق.. ^نه بـهذا ا^ م وا^ ست̂ز امراض الـشللية وا^ كل  صفوفها 

مهمتنا في حماية فتح.. حماية الثــورة.. وتصعيدها.. حتى النصر.

وانها لثورة حتى النصر


