
 ..بالثوار تكون الحركة ثورية

   تواجه حركتنا ضمن صفوف التنظيم وفي اجهزتها ا:ختلفة من يشعرون ان انتماءهم ليس للحركة وانما
جة الى ـحقوقهم ـليس نتـي قون اـلوصول  عادة يحـق وهؤRء  ها.  راتب اـ:سؤولة او دوـن في اـ: سواء  ها  Rفراد فـي
القيام بواجباتهم تجاه الحركة وانما لقيامهم بخدمات خاصة :ن يشعرون انه ضماناتهم في الحركة. ولقد

" اRعمام مسموعة ومترددة في كافة" " اصبحت نغمة  ". فالذي ليس له عم… يروح ينطم الدهاليز. 
وهم يبـحـثون ـعـمن شديدة  ارباك  في ـحـالة  هذه اـلـظاهرة ـقـاعديـاً ـيـصبح اRـعـضاء     وـهـكذا، وبتعـمـيق 
يستز:هم. وحيث ان مواقع ا:ستز:o ليست خالدة وليست ثابتة كما ان مزاجياتهم ليست كذلك فان مصير

" عمه او بمزاجه." العضو ا:ستزلم يصبح مرهونـاً بموقع 
يـاً نا، هي من ا:ـهمات التي ـعلى كل اRـعضاء اRكثر وـع اية الـعضو التي هي مـقدسة في حركـت    ان حـم
ـركة ـضاء ا:نتـمـo للـح ـضية اRســاسية. Rن اRـع ـروها الـق ـها. وان يعتـب ـلوا رايـت صـاً ان يحـم sكثر اخ Rوا
وا:لتزمo بها، وا:ؤمنo بمبادئها واهدافها، والذين يشعرون ان كرامتهم R تتحقق اR عبر النضال الطويل
ا:رير الذي في سبيله يستعدون للتضحية بالدماء، هؤRء اRعضاء هم ضمانة الحركة، وهم ضمانة النصر.
ية اسب آـن يق مـك اجل تحـق من  لون  اهداف شـخصية ويعـم باط ـب رضون Rنـفسهم اRرـت الذين ـي اما اRـعضاء 

لذواتهم فيضحون بكرامتهم الشخصية حيث يتحولون الى ادوات Rفراد وليس اعضاء في حركة ثورية.
هم. هم زلم ـل يدعون اـن باء من  مـاً اـع لون ظـل ادية يتحـم ية القـي راتب التنظيـم كثيرين من اRخوة في اـ:    ان اـل
فلقد دلت التجارب السابقة على ان ا:سؤول الذي يحيط نفسه بمجموعة من الحواريo ا:قربo الذين يطلق
عليهم لقب جماعة فsن، يشكلون عبئـاً على ا:سؤول الذي اذا لم يكن قائداً حقيقيـاً فانه سيجد نفسه في
شباك تلك الشلة، مستز:ـاً لها وليس العكس. والقائد الحقيقي هو الذي يشعر دائمـاً انه لكل الحركة وان
الحركة كلها له فs ينحاز إR للمواقف الصحيحة. وهو بذلك يكرس انتماء اRعضاء للحركة وليس لشخصه.

ومثل هذه القائد ومثل هؤRء اRعضاء هم ضمانة الحركة الثورية وضمانة تحقيق النصر.
حتى تـكون غـير خـاضعة وR تابـعة وR موجـهة تقتـضي حـياة داخلـية يـكون فـيه العـضو غـير    فحركتـنا 

خاضع وR تابع وR موجه اR بالنظام الداخلي وبمبادئ الحركة وأهدافها وأساليبها.

وانها لثورة حتى النصر


