
حول التثقيف والتربية الفتحاوية

ية اـلصهيونية وكل نا ضد ا2مبرياـل يادة حركـت ثــورة الفـلسطينية بـق    ان اFـعركة اـFصيرية التي تـخوضها اـل
عمRئها في منطقتنا العربية تتطلب اشكا2ً ثورية متميزة.

ثائر هو الذي يدرك بوعيه الطلـيعي ما ـيعانيه شعبه من ـتمزق واستغRل وما ـيعانيه وـطنه من ـتجزئة    فاـل
واحتRل من قبل ا2مبريالية والصهيونية والقوى اFرتبطة بها. فهؤ2ء الثوار هم الذين يتحركون بدوافع من

وعيهم وشعــورهم باFسؤولية اFلقاة على عاتقهم للعمل على تخليص شعبهم من الظلم وا2ضطهاد.
   وبما ان ثــورتنا تمارس الكفاح اFسلح من اجل تحرير كامل ترابها فهي بحاجة الى ثوار مثقفj ثقافة

 :ثورية وذلك لصعوبة الطريق التي سيسلكونها. وهذه الصعوبة نابعة من عدة اسباب هي

ن الشعب العربي الفلسطيني عانى خRل الثRثj سنة اFاضية تشرد واضطهاد من قبل ا2نظمةإ.1
ستعيد التي  هي  هذه ا2حزاب  قاده ان  شتى 2عـت احزاب  لى  وتوزع ـع ارها.  في اقـط واجد  التي ـت
واحدة قة  في بوـت صهره  ستطيع  حتى ـت كل ظـروفه  ية  عة واـع الى طلـي شعب بحـاجة  هذا اـل ارضه. ـف

ليواصل نضاله في صفوف مرصوصة من اجل تحرير كامل ارضه.
يـاً ـفهو بـحاجة الى رواد في الـنضالإن و.2 ً جمرـك نا الـعربي ـمجزأ ـعلى اكثر من ـعشرين حاجزا طـن

ً ويعملوا من اجل توحيده. العربي لكي يعرفوا هذا الواقع جيدا
عبنا الفلسطيني بشكل خاص وشعبنا العربي بشكل عام عانى طوال عدة قرون من الجهلإن ش.3

والتخلف مما سبب له كثيراً من ا2مراض وهذا يتطلب طليعة واعية وعيـاً ثوريـاً وثقافة عالية للعمل
على التخلص من هذه ا2مراض باساليب علمية حتى يصبح شعبنا سليمـاً معافى من كل ما علق

به من امراض.
اجزاء كثيرة من وطننا تعاني من ا2حتRل اFباشر او من الهيمنة ا2مبريالية ا2قتصادية. وهي إن.4

بحاجة الى نضال طويل للتحرر من ا2حتRل والهيمنة.

بالتثقيف الوعي ا2  هذا  ً متمـرسj عـلى العـمل النـضالي و2 يـتم  وثوارا هذا يتطـلب وعـيـاً ثـوريـاً  كل     
مل يدان الـع الى ـم والثرثرة  ظري  اطاره الـن من  ثائر  خرج اـل التي ـت هي  ورية  افة الـث لم. والثـق عة والتـع واFتاـب

الجاد للسير على تحرير وطنه وارضه 2ن الثقافة الثورية سRح اساسي من اسلحة الثــورة.
الذي شعارها  قويم عـندما رفـعت  سطينية والعربـية عـلى الطـريق اـل وضعت حركتـنا الجـماهير الفـل قد     ـل

- -jسط وحدة فتحـرير فـل الى اـل نا  التحـرير طريـق ها  وزعـاً علـي شعبنا ـم كان  التي  كل ا2حزاب  به  جاوزت  ـت
يعني توحيد الوطن العربي.

لترجمته لتتـبـناه جماهـيـرنا وـلـتدافع ـعـنه. 2ن  jمثقـفـ jثوري  jالى مـنـاضل هذا اـلـشعار يـحـتاج     ان 
الجماهير اذا آمنت بقضية فR توجد قوة في العالم تستطيع ان تنال من عزيمتها.
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الى اعـضاء حركتـنا الـجدد متحلـj بالـصبر الواجب يحـتم عـلى كـوادرنا الواعـية اFثقـفة ان ينـزلوا     ان 
التي اصاب ا2حزاب  ما  اصابنا  ثوار حقيقـيj. وا2  حتى ـيصبحوا  هم  مرس الـنضالي لتثقيـف ثوري والـت اـل
مرت على ساحتنا العربية ففي هذه ا2حزاب يكفي ان يسجل ا2نسان اسمه حتى يصبح عضواً في هذا
شخاص هؤ2ء ا2 فان  ازمة او ـمـشكلة  الى  فاذا ـتـعرض اـلـحزب  اـلـحزب او ذاك لتحـقـيق ـمـصالح ذاـتـية 

يتساقطون بل واكثر من ذلك يجعلون همهم الوحيد التشهير بالحزب الذي كانوا ينتسبون اليه.
امج ها برـن كون ـل وريـاً فRبد ان ـي قف ـث الواعي اFـث ريد خـلق كـادرها الجـيد  ورية عـندما ـت    ان أي حـركة ـث
ثقافي ثوري ويجب ان يعد هذا البرنامج بشكل علمي وواقعي يضع اFناضلj على ارضية سليمة صلبة،
وـيحدد ـمعالم الـطريق امام مـناضلي هذه الـحركة، وـيؤكد ـعلى اـلوحدة الفـكرية حول ـكافة اـFسائل النـظرية

والتنظيمية والسياسية لكل ا2عضاء.
ساس للمـمـارسة العمـلـية اـلـصحيحة ـعـلى ارض اـلـواقع ـحـيث ان 2 هو ا2 الوعي الـفـكري اـلـثوري     ان 

ممارسة ثورية بدون فكر ثوري.
كوادر اFثقـفj الواعj. وان أي ـحركة امـاً ـخاصـاً بـخلق اـل ورية تولي اهتـم نا نرى ان الـحركات الـث    من ـه
شل ستمنى بالـف استمرار  طويرهم ـب لى ـت مل ـع وادرها والـع عة ـك وضوع خـلق ومتاـب Fامـاً ـ تولي اهتـم ورية 2  ـث
اذا( ية  بة الثاـن ثوري تأتي باFرـت مـهما كان خـطها السـياسي واضحـاً ـحيث ان اهـمية اـلكادر في التنـظيم اـل

صح الفصل بعد وضوح وامتRك الخط السياسي الصحيح.)
فانهم سيحملون ا2مراض يه امراض كثيراً  يه عـناصر جدد من مجـتمع ـف    ان أي تنـظيم ثوري يـنضم اـل
ً ـعلى تثـقيف هؤ2ء العـناصر وتنقيـتهم ديـاً فانه ـيكون قادرا يـاً عقاـئ الى هذا التنـظيم واذا كان التنـظيم حزـب
من بعض ا2مراض التي يحملونها. واذا كان التنظيم ثوريـاً ويمارس الكفاح اFسلح فانه يكون اكثر قدرة

على عملية التنقية هذه عبر التثقيف واFتابعة واFمارسة العملية.
   ان هناك اوجهـاً كثيراً للتثقيف يجب على اFناضل الطليعي ان يلم بها جميعـاً واذا لم يستطع اFناضل

وعيها واستيعابها فانه سوف يضل الطريق ويصبح عاجزاً عن ا2ستمرار في الثــورة.
 :ان اFناضل الفتحوي يجب عليه ان يتبع ا2ساليب التالية في عملية التثقيف

 :او4ً

   ان يدرس ويلم بجميع ما يصدر عن الحركة من ادبيات يوجه نقداً ثوريـاً Fا تتعارض مع مبادئ الحركة
ظام دورية والـن شراتها اـل يان الحـركة وـن ثوري وـب ناء اـل كل الـب تبر هـي ها. ويـع صحيح مـن طوير اـل لى ـت مل ـع ويـع
الداخلي ومبادئ الحركة من اهم اFواد التي يجب على اFناضل الفتحوي دراستها واستيعابها حتى تكون
ثوري 2هداف ومـبادئ الوعي اـل وهذا  وثــورته  من حركـته  يل  ريد الـن من ـي كل  سلط عـلى  Fكري اـ سيفه الـف
وسهRً يمكن واساليب حركتنا يسهل على ابناء حركتنا نقل افكار الحركة الى جماهير شعبنا نقRً امينـاً 
ية ـحاجات هذه الـجماهير ها انطـلقت من اجل تلـب ها ـحيث اـن نا ـعلى حقيقـت هذه الـجماهير من مـعرفة حركـت

في التحرير والوحدة وبناء اFجتمع العربي التقدمي اFوحد.
ما ضمن  مارس  الداخلي للحـركة وـي ظام  ستوعبوا الـن درسوا وـي نا ان ـي اضلي حركـت يع مـن لى جـم    ـيجب ـع
حدده هذا النظام هو الذي يحكم ضميره الثوار وهو الدليل واFرشد 2بناء حركتنا لفهم ما لهم وما عليهم

( يع( لى جـم جب ـع هذا وـي  .jاضل ها اFـن لف علـي التي يخـت ضايا  يع الـق في حـسم جـم شرعي  اـل وهو الحـكم 
jنتهازيRان يعملوا على تكريس العمل بهذا النظام وان 2 يهمل ويوضع جانبـاً 2ن هذا يسمح ل jناضلFا
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والوصوليj في صفوف حركتنا بالقفز الى اFراتب ا2على التي 2 يستحقونها.
ورية. ية ـث ها كحـركة وطـن قوم علـي التي ـت فاهيم  Fوحددت ا2سس واـ ورية  ها الـث نا نظريـت وضعت حركـت قد     ـل

هي: سلح  Fفاح اـ مادة الـك قالت ان  ها. ـف نذ انطRقـت ية ـم مع الجـماهير العرـب شكل خRق  ها ـب وحددت عRقـت
الشعب العربي بأسره ولكنها تؤمن ان الشعب العربي الفلسطيني هو رأس الحربة وطليعة الكفاح العربي

النظرية ص-  من هنا كان ابداع حركتنا7 (  )اFسلح في معركة تحرير كامل التراب الفلسطيني اFنطلقات
في الربط العلمي الجدلي بj النضال القطري والنضال القومي على صعيد ا2مة العربية.

نا اـيضـاً رـبطت ـبj ـنضال شعبنا الـعربي الفـلسطيني وـنضال شعوب اـلعالم اـFضطهدة والتي    ان حركـت
) من: جزء  ان ـنضال اـلشعب الفـلسطيني  الداخلي  نا  قال نظاـم ها، ـحيث  يل حقوـق الى ا2ستقRل وـن لع  تتـط

(. النضال اFشترك لشعوب العالم ضد الصهيونية وا2ستعمار وا2مبريالية العاFية
الوطني التراب  ـامل  في تـحـرير ـك اهدافها  حددت  ـها  ـها ا2ـسـاسية فاـن ـنا مبادـئ حددت حركـت ـما     وـك
الفلسطيني وتصفية القاعدة الصهيونية ا2مبريالية الت باقامتها ا2مبريالية لضرب أي حركة تحرر وطني
في منطقتنا العربية ولكي تضمن سيطرة ا2مبريالية على كل موارد بRدنا وا2بقاء على شعبنا رازحـاً تحت

نير الجهل والتخلف.
رير واسطته تـح تم ـب الذي ـي يد  اسلوبنا الوـح قالت ان  هذه ا2هداف ـف يق  اسلوبها اـلصحيح لتحـق وحددت     
وهو الطـريق ير  كن ان يتـغ الذي 2 يـم وهو ا2سلوب  سلح  Fشعبي اـ فاح اـل هو الـك سطيني  نا الفـل امل تراـب ـك

الحتمي لتصفية القاعدة ا2مبريالية الصهيونية.
هذه يق  غالي لتحـق هو  ما  ضحية ـب استعداداً للـت كون هـناك  ية لـي ورية عاـل افة ـث يـاً وثـق هذا يتطـلب وـع كل     
ا2هداف ان الوعي الثوري ليس مجرد معلومات تحشر في الدماغ او تجمع كما تجمع الطوابع والتحف.
بل ان الوعي الثوري 2هداف ومبادئ حركتنا واساليبها هو الزاد اليومي للعضو للتصدي للواقع واجتياز

كافة اFصاعب التي تعترض طريق ثــورتنا.
من خRل هي التثـقـيف الـجـماعي 2ـعـضائها  كوادر حركـتـنا ان ـيـؤكدوا داـئـمـاً ان الـحـركة     ـيـجب ـعـلى 

اجهزتها ومن خRل ممارستها العملية اليومية للفعل الثوري الحي والتصدي الجاد لكل اFعوقات.
   والحركة ليست مثقفـاً جماعيـاً من خRل ادبياتها فقط. وانما تكون كذلك من خRل دورات الكوادر التي
تعقد والتي تكون اما دورية او كلما سنحت الظروف فدورات الكوادر الثورية ليست لحشو اFعلومات التي
ثوري لتثقـيف القـاعدة التنظيمـية ولتعمـيق هج  في اFكـتب. وانـما لتكـريس مـن يمـكن للعـضو ا2طRع عليـها 

مفهوم النقاش والهادف الى ا2رتقاء وليس الى ا2ستعراض واFباهاة.

 :ثانيا

رفوا ـعلى ما احاط درسوها دراسة ـجيدة ويتـع رفوا ـعلى ـقضيتهم وـي اضلينا ان يتـع يع مـن    ـيجب ـعلى جـم
بها من ظروف ومRبسات 2ن قليل من كوادرنا يعو هذه النقطة الهامة وان يدرسوا تاريخ كفاح اجدادهم
دراسة ـجيدة حتى تكون اـلفائدة عظـيمة يطـبقون وـيطورون ما هو صالح ويـنبذون ما 2 يرونه مـناسبـاً وان

يقيموا تجاربهم.
اريخ شعبنا الـنضالي من تداد حقـيقي لـت نا الفـلسطينية لم تـخلق ـفجأة او من فراغ بل هي اـم    ان ثــورـت
اجل كرامته واسترداد ارضه. بل هي امتداد لثــورة عز الدين القسام والتي هي صفحة مشرفة في تاريخ

) ـيجب: قد كان اـلشهيد الـقسام من اوائل الذين اكـتشفوا ان 2 ثــورة بدون تنـظيم ثوري ـحj قال  شعبنا ـل
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) ان) اقامة تنظيم ثوري محكم و2 يمكن تحرير فلسطj من ا2ستعمار البريطاني ا2 بتوحيد اداة الثــورة 
مل) مع الـع ظروف مـنسجمة  كون اـل هو اـلضمان للـتصدي لRستعمار ـيجب ان ـت ها  عبئة الجـماهير وتنظيـم ـت

على تهيئة هذه الظروف من اجل نجاح الثــورة.
 والتي الهبت النضال في كل اجزاء وطننا الفلسطيني لهي صــورة ساطعة في1936    ان ثــورة شعبنا عام

طاني داية ا2ستعمار البرـي وجذوره مـنذ ـب سطيني طـويل ومـستمر  ضال الفـل شعبنا العظـيم. ان الـن اريخ  ـت
وامتد الى وقتنا الحاضر وسيمتد طويRً الى ان يتحرر كامل ترابنا الفلسطيني.

جارب من الـت نا ا2ستفادة  كون عنواـن نه ـلكي ـي دراسته وا2ستفادة ـم نا الـنضالي ـعريق فـيجب     ان تاريـخ
اFاضية لشعبنا وشعوب العالم التي نالت استقRلها بكفاحها اFسلح.

   يجب ان يبحث كل مناضل عن اRFبسات الدولية والعربية التي احاطت بقضيتنا حتى نستطيع الدفاع
عنها في اFحافل الدولية التي تصلها بنادق الثوار.

   يجب على مناضلينا ان يعرفوا ويتعرفوا على تاريخ ا2طماع الصهيونية في فلسطj اذ انها تمتد الى
الذي اعطـاها الـصفة الزائـفة للـشرعية. ان هو  وعد بلـفور  وعد بلـفور. ولـكن  مئات الـسنj وليـست ولـيدة 
ها وثائق التي ـيجب الـبحث عـن قرن اـلسادس ـعشر وـهناك اـل ا2ـطماع ا2ستعمارية اـلصهيونية ـترجع الى اـل
سا وـمصر مع فرـن صراعها  في  ية  دولة العثماـن ية اـل كون حاـم ها ان ـت يراد مـن كان  ذلك حـيث  لى  طرق ـع للـت
ية العاـFية ية الى ان اصبحت حاـمية ـمصالح ا2مبرياـل ية البريطاـن وـتطــورت لـتصبح حاـمية ـمصالح ا2مبرياـل

وعلى رأسها مصالح ا2مبريالية ا2مريكية.
ً ان نهايتهم في اFنطقة هي بانتهاء قاعدتهم في الشرق ا2وسط. من هنا    ان ا2مبرياليj يعرفون جيدا
كل ادوات سليمها  عن ـت ــورعون  وهم 2 يت ها  الدفاع عـن اجل  من  وسعهم  في  ما  كل  بذل  ستعدون ـل هم ـم ـف

الحرب.
   يجب ان نعرف جميع جوانب هذا الكيان العنصري وان ندرسه دراسة جيدة وان نعرف كل خبايا هذا
الكيان 2نه بمعرفتنا له بشكل جيد نستطيع ان نتعامل معه بشكل جيد ونعرف من اين يجب ان يضرب.
واوضاعه ا2قتـصادية والسيـاسية فيـجب ان نتـعرف عـلى احـزابه ومنظـماته وتـشكيRت جيـشه ومـخابراته 

والعسكرية.
سية وحتى نـف واسيا  يا  ية وافريـق كا الRتيـن ومع دول امرـي ية  الدول ا2مبرياـل مع  قاته  Rعرف ع جب ان ـن    ـي
ته حتى ـنعرف ـكيف يـفكر حتى ـتستطيع التـخلص من كثير من اFآزق ـجنوده وشعبه. وـيجب ان ـنعرف لـغ

التي يمكن الوقوع فيها وكما قيل من عرف لغة قوم امن شرهم.

 :ثالثـاً

   يجب ان نتعلم من تجارب الشعوب والثــورات التي مارست الكفاح اFسلح ضد اشكال ا2ستغRل حتى
وروسيا( صj وكـوريا  اـل كثيرة  اسلوبـاً  سلح  Fالتي خـاضت الكـفاح اـ شعوب  ثــورات واـل لك اـل لم باخـطاء ـت ـن

والجزائر وفيتنام والتجربة الفيتنامية تجربة حية نستفيد منها الدروس والعبر الكثيرة.)
ثــورات هذه اـل نة 2ن  ضالها، وثمـي واساليب ـن واشكال  ها  ية بتجارـب نة، غـن ية وثمـي شعوب غـن جارب اـل    ان ـت
لذلك. فان تجارب الشعوب توفر علينا اذا تعلمنا منها دماء واخطاء اخرى. ولكن دفعت دماء ابناءها ثمنـاً 

 :عند دراسة تجارب الشعوب يجب ان ننتبه الى ثRث نقاط رئيسية هي
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ان ندرس جميع هذه التجارب دراسة واقعية تفصيلية. .1
ناي.2 فان ـل غاء.  كون كالبـب وبذلك ـن نا  لى واقـع طبيقه ـع بدأ بـت رفه وـن سمعه ونـع ما ـن كل  قل  ـجب ان 2 نـن

نا ويـتفق مع خـطنا السـياسي اـلواضح واـFستقل ـعلى اـساسه نـختار من ـتجارب اـلشعوب ما يRئـم
واقعنا.

بروح نـقـدية لـتـصحيح اخطاـئـنا وـتـطوير وتـعـزيز.3 شعبنا اـلـسابقة والحاـلـية  أن ـنـركز ـعـلى ـتـجارب 
ايجابياتنا.

هذه التـجـربة عظـيـمة ـحـيث ودراسة واـفـية 2ن  ندرس التـجـربة الفيتناـمـية ـبـشكل ـجـيد     ـيـجب علـيـنا ان 
وجه شعب العظـيم  هذا اـل ومرغ  نا الحـاضر  في وقـت ية  اكبر امبرياـل مة  نام العظـيم هزـي شعب فيـت استطاع 
امريكا في الوحل والتي لم تتــورع عن استعمال كل ما لديها من امكانيات عسكرية وباخر ما وصلت اليه
يدها اFلوثة بدماء الشعوب من ادوات التدمير والحرب بعد كل هذا هناك قضايا كثيرة يجب على جميع من
jالـعـمل السـيـاسي ـبـ jقوان واسس  ً مـنـها ـقـواعد  يـمـارسون الـكـفاح اـFـسلح فهـمـها ووعـيـها وـعـيـاً ـجـيدا
الجماهير وكيفية التعامل مع هذه الجماهير واحترامها وتقاس ثورية أي ثائر بمدى احترامه لجماهيره 2ن

هذه العملية هي التي تحدد مدى التفاف الجماهير حول الثــورة وا2نخراط في صفوفها والدفاع عنها.
ثــورة 2 تخـتلف ـعلى الـنظام التي    ان اـخطر شيء في الـحياة الـثورية هو ان ـتشعر الـجماهير ان ـتلك اـل
ها وا2ستماع الى ـمشاكلها باحترام عادات الـجماهير والـتعرف علـي ثائر ـمطالب دومـاً  يه اصRً فاـل ثارت عـل
وارائها ومطالبها. فاذا كان الثائر واعيـاً Fشاكل الجماهير يستطيع العمل على حلها وبالتالي التفاف هذه
الجماهير حول ثــورته واذا لم نستطع فان هذا ينعكس على الثــورة ويصبح القائمj على الثــورة عبارة عن

فئة منعزلة متقوقعة مصيرها ا2نتهاء ويسهل على اعدائها اجهاضها.
هذه الجـماهير اذهان  الى  كوادر حركتـنا ان يعـرفوا كـيف يـوصلون حقيـقة حتمـية النـصر     يـجب عـلى 
متى ـتـرفع اـلـشعارات اـلـصحيحة. وـيـجب ان ـيـثق اـلـثوار ـبـقدرة الـجـماهير ـعـلى الـتـصدي ـلـكل ويـعـرفوا 
اFؤامرات شرط ان يعرف الثوار كيف يتعاملون مع هذه الجماهير ويعبئوها تعبئة ثورية عن طريق العمل
وعن ـطـريق مـمـارسة الـكـفاح اـFـسلح اماـمـها وان ـيـكون اـلـثائر خRل عمـلـية هذه الـجـماهير  صفوف  في 

التصاقه بالجماهير والتعامل معهم يتحلى بنفس ونفسية الثائر ويعلم الجماهير ويتعلم منها.
كل من  الذي ينقـيـنا  هو اFـطـهر  والذي  الذاتي  اسلوب وكيـفـية مـمـارسة الـنـقد والـنـقد     ـيـجب ان نتـعـلم 

الشوائب.
   ان الحركة كمثقف جماعي سواء عبر ادبياتها او مدارسها تشك مصدراً اساسيـاً من مصادر التثقيف
مل بط بالـع ما يرـت كل  رها  لم عـب كي يتـع جال ا2رحب للـعضو ـل Fهو اـ ظل  الذاتي ـي يف  كن التثـق رفة. وـل واFـع

الثوري في اFجا2ت والساحات اFختلفة.
هي ثــورة  في اـل فاني الRـمحدود  سليمة والـت قات اـل ية والـتمرس الـنضالي واFنطـل ورية الواـع افة الـث    ان الثـق

الصفة اFشرقة للثائر اFمتاز.

وانها لثورة حتى النصر
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