
عضو التنظيم
وواجباته النضالية واليومية تجاه نفسه

نا نا هي طلـيعة ا6مة العرـبية في معركة التحرير اـ,صيرية، فاـن ية، ان حركـت    لكي ـنؤكد، با,ـمارسة العمـل
في ان تـكون ممـارساتنا اليومـية عـلى كـافة قائدة  الرائدة اـل هذه الحـركة  في  مـطالبون جميـعـاً كأعـضاء 
ا,ستويات هي ممارسة الرواد والقادة. فطليعة الحركة تقتضي بالضرورة طليعية اعضائها، كل اعضائها.
ولذلك فان انتماء ا6عضاء وتنسيبهم 6كتساب عضوية الحركة يجب ان يحظى باهتمام بالغ من كوادر هذه
الحركة واعضائها على كافة ا,ستويات. كما ان تنقية تنظيم الحركة وتخليصه من ا6عضاء الشوائب هو
قانون اساسي 6ستمرار حركتنا طليعية ورائدة، ومدخل لتصليب التنظيم ليبح ا6نتماء الى الحركة شرفـاً

للعضو ومصدر اعتزاز وفخر له.
عل طليعـية فكـرها ونظريتـها الثـورية وانـما تتطـلب بـناء التنظـيم الطليـعي    ان طليـعة حركتـنا 6 تتـوقف 
القادر على تجسيد الفكر با,مارسة الطليعية. ان فعالية الحركة في كافة مجا6ت نشاطاتها تتوقف على
جماع الفعاـليات الناـجمة عن اـ,بادرات الفردية لكل اعضائها من ـجهة، وعلى ا,ـمارسات الجماـعية لـلجان

الحركية في كافة مستوياتها من جهة اخرى.
ما يادة الجماعـية واـن في العـمل الجـماعي والـق وقف عـند مـشاركتهم  في الحـركة 6 يـت    ان دور ا6عـضاء 
ماس في حـالة ـت هم  كأفراد  يـاً. وحـيث ان ا6عـضاء  مل يوـم طوير الـع لق بـت سؤولية شخـصية تتـع هم ـ, بتحمـل
شعب والجـماهير. خدم ـمصلحة اـل ما ـي سؤولياتهم الشخـصية فـي طالبون ان تـنصب ـم شعب وـم مع اـل اشر  مـب
يق ـمصلحة الـجماهير. واذا كان نا التي وجدت من اجل تحـق وهذا باـلضرورة سـيصب في ـمصلحة حركـت

( س من ا,ادة( ان يخدم الشعب(40 (  النظام الداخلي لحركتنا قد حدد في الفقرة   ) ان من واجب العضو 
جاء ليـؤكد) ذلك انـما  فان  شعب  اطار عمـله لخـدمة اـل ضمن  بامـانة واخwص وان يـضع لنفـسه برنامـجـاً 

التي نخـوضها سلحة  شعبية اـ, ثــورة اـل وهو ان اـل يه  الداخلي عـل نا  ظام حركـت قوم ـن الذي ـي  (ا6ساس ا6ول 
تنطلق من موقف مبدأي وهو ان قضيتنا في قضية الجماهير، وليست قضية فئة مميزة منفصلة عن هذه
قائد وهو اـل وية  مة ـق صادق وعزـي وحدس  ية  فاءة عاـل ارسة الـنضال بـك لى مـم قادر ـع الجـماهير. وان اـلشعب 
الحقيقي للثــورة والحامي ا,خلص للتنظيم الثوري. ولقد جاء هذا النظام محققـاً 6شد ا6لتحام ب� الحركة
والجماهير عن طريق البناء الهرمي للتنظيم الثوري بحيث تكون هذه الجماهير هي القاعدة العريضة له.
ارها عـلى في الحـركة باعتـب اعدة ا,نظـمة  يبرز دور الـق ثــورة  في اـل الى دور الجـماهير  هذه النظـرية  ومن 
تماس مباشر مع الجماهير، تعيش بينها وتحس مشاعرها وتستلهم تطلعاتها وهي لذلك مصدر لسلطات
الحركة والوصية الوحيدة وا6مينة عليها. وهي القوة الحقيقية التي يعود اليها وحدها حق اتخاذ ا,قــررات
الحاسمة وعليها تقع مسؤولية انتخاب القيادات في جميع ا,ستويات ويتم ذلك عن طريق ا6نتخاب ا,باشر
ـرنا ـعانيه جماهـي الذي ـت ـشتت الجغــرافي  ـسبب الـت ـسري وـب ـضيات العــمل اـل ـسبب مقـت درجات ـب عــلى 

 ) .الفلسطينية

   وحتى تصبح القاعدة ا,نظمة لحركتنا جديرة 6ن تكون مصدر للسلطات فان على كل عضو في القاعدة
ً با6نتماء لحركتنا. وان تكون ممارسته اليومية عبر برنامجه الشخصي للعمل اليومي في ان يكون جديرا
ها تتطـلب مـنه القـيام التي يعـمل العـضو فـي يومي  جدارة. ان مـجا6ت العـمل اـل هذه اـل ؤكد  كـافة ا,جwت ـت

. وبواجبات تجاه الحركة، ثانيـاً. وبواجبات تجاه الجماهير ثالثـاً. بواجبات تجاه نفسه او6ً
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واجبات العضو اليومية تجاه نفسه
سه جاه نـف سلكيات ـت من الواجـبات واـ, وعة  راعي مجـم يه ان ـي فان عـل عا6ً  يـاً وـف ضو طليـع كون الـع كي ـي    ـل

تصب جميعها في صالح واجباته ا6ساسية تجاه الحركة وتجاه الجماهير.
 :   ان اولى واجبات العضو تجاه نفسه في محافظته على صحته البدنية وهذا يقتضي منه

رسة تمارين الرياضة البدنية ا,ناسبة لعمره يوميـاً لتصبح عادة ايجابية يحافظ من خwلها علىمما.1
لياقته الدائمة.

لجسدية حتى 6 يفقد بذلك استمرار قدرته بالطاقة الدنيا.عدم تجاوز الطاقة القصوى لقدراته ا.2

عن طـاقة الجـسم وانع.3 الزائد  وظواهر ا6مراض 6ن ا6ستهتار والتحـمل  باعراض  دم ا6ستهانة 
 آنيـاً فانه يحرم العضو من عطاء مستقبلي اعظم. ولهذا يجب الخضوع 6وامركان يعطي مردوداً

ا6طباء دون مكابرة او استهتار.

6متناع عن العادات السيئة وا,رهقة كالسهر بدون جدوى وتعاطي ا,خدرات وا,سكرات وا6دمانا.4
هدئة لwعصاب.على العقاقير ا,

الوقاية الدائمة با6بتعاد عن كل ما من شأنه ان يكون مصدر لwمراض كالتساهل في نظافة الغذاء.5
او التقلبات الجوية او العwقات الجنسية الغير مشروعة.

   ان تمسك العضو بواجباته تجاه صحته تجعله يمتلك عقwً سليمـاً مستعداً للعطاء الثوري ليس ا,رحلي
فحسب وانما العطاء ا,نسجم مع مفهوم حرب التحرير الشعبية الطويلة ا6مد.

 :   ان ثاني واجبات العضو تجاه نفسه هي محافظته على صحته النفسية وهذا يقتضي منه

الترويح عن النفس ب� فترات التوتر لجعل العضو دائم ا6ستعداد للتحفز الفعال ا,جدي..1

تأم� حياة عائلية مريحة ومنسجمة مع طبيعة الجو الثوري العام الذي يعيشه حتى 6 يقع فريسة.2
لكية ا6نسان الثائر الطليعي ومسلكية ا6نسان العادي.ا6نفصام ب� مس

تعود على اعطاء ا,شاكل اليومية حجمها الطبيعي من ا6هتمام دون استهتار او مبالغة مع تعويدال.3
ى ا6ستعداد الدائم لwسوأ.النفس عل

ة ا,شاكل بهدوء اعصاب، وتركيز التجارب التي تساعد على حل ا,شاكل ا,ستقبلية والتعودمعالج.4
ول مسبقة للمشاكل ا,توقعة عبر مسيرة العمل النضالي.على وضع حل

في تحـقـيق.5 ودورها  تـجـنب اـلـوقوع فرـيـسة ا6عـتـقاد ـبـقوة اـلـسحر والتـعـاويذ والـطـقوس الخراـفـية، 
ير قادر ـعلى قع فرـيسة هذه اـلخزعبwت ـيصبح ـغ فرد الذي ـي امة. و6ن اـل ا6غراض الشـخصية والـع

 او ا,بادرة. ويتحول الى مجرد اتكالي 6 يمتلك اية صفة من صفات الطليعة الثورية.العطاء
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فة، وتـكريس اـلصحة.6 وسائل ا,ختـل عدو با6ساليب واـل ية التي ـيشنها اـل اومة اـلحرب النـفسية اليوـم مـق
النفسية الذاتية كدرع واق لكل ا6حتما6ت والتغيرات التي تصادف العضو عبر مسيرته النضالية

سواء اثناء القتال او ا6عتقال او ا6صابة.

هو مـطالب ان هذا ـف ورية وـل اركان شخـصيته الـث من  شكل ركـنـاً اسـاسيـاً  صحة النفـسية للعـضو ـت    ان اـل
يحقق كل الواجبات الضرورية لتحقيقها.

 :   ان ثالث واجبات العضو تجاه نفسه هي تحقيقه ومحافظته على صحته الفكرية وهذا يقتضي منه

استيعاب ا6فكار الحركية استيعابـاً خwقـاً لتكون كل ممارساته تجسيداً لهذه ا6فكار. .1

ط.2 قراءةـت عادة اـل ية، وتكـريس  ية وا6دـب اسية، والفـن في كـافة ا,جwت السـي يـاً  ورية ذاـت قافته الـث وير ـث
وا6طwع اليومي.

بالقراءةالتف.3 وعدم ا6كتـفاء  الذات،  مع ا,طالـعات اليومـية وتعمـيق اثـرها الفـكري ف  الذهني  ـاعل 
السطحية.

درجة الـقدرة عـلى تنظـير.4 الى  التـعود عـلى كتـابة تـجاربه الذاتـية اليومـية لتـطوير ملكـته الكتابـية 
لتجارب الثــورة لتصبح في متناول غيره من ا6عضاء.

ذاته ـتـشكل اـلـرافد ا6ول واـلـركن    ان تـمـسك ـعـضو التنـظـيم بالـقـيام بواـجـباته الـنـضالية اليوـمـية ـتـجاه 
ته وـتجاه الـجماهير. هذه الواـجبات هي التي يام بواـجباته ـتجاه حرـك ا6ـساسي الذي ـيؤكد قدرته ـعلى الـق
صادق وعبر انجـازها يتحـقق ا6ستعداد اـل ها  التي مـن صغيرة  جازات اـل التراكم الكـمي لwـن ها  تحـقق بادـئ

لwنجاز الكبير بالسير في الثــورة حتى النصر والتحرير.

وانها لثورة حتى النصر
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