
العمل با.مكانيات ا'توافرة
وا.ستفادة منها الى اقصى حد

حد ممـكن. الى اـقصى  ها  توافرة وا5ستفادة مـن مل با5مكـانات اـ: اساس الـع شعب عـلى  حرب اـل قوم     ـت
يات ها ا5مكاـن توافر ـل ولذلك 5 ـت مد ـعلى اـلشعب اسـاسـاً،  حرب اـلشعب تعـت الى ان  عود  ذلك ـي في  واـلسبب 
امام متطلـبات اية امكانـيات فانـها تـكون قليـلة نـسبيـاً  توافرت  ما  ا:ـتوافرة لـلدول الـكبيرة والغنـية. واذا 

الحرب، وحاجة القوى الشعبية الواسعة.
   ولذلك كان من ميزات حرب الشعب دائمـاً انها تستخدم ا5مكانات القليلة وا:حدودة الى الحد ا5قصى،

وانها تواجه ا5عداء بما تيسر من ا5مكانيات 5ن قوة الروح ا:عنوية والوعي والتنظيم هي ا5ساس.
بدء، فـهبت :واـجهة اـلعدو اـلصهيوني با5مكاـنيات    وـلقد ادركت جماهـيرنا وـكوادرنا وعـناصرنا ذلك ـمنذ اـل

القليلة الضئيلة التي 5 تذكر.
يات يات. ومع نـموها وتوافر ا5مكاـن زيد من ا5مكاـن قدمت، واستطاعت ان تـحصل ـعلى اـ: ثــورة ـت كن اـل    وـل
بة اـ:ستمرة باـ:زيد من ا5مكاـنيات وا5فراط باـ:طالب الى حد ـلها ـنمت ظاهرة ـجديدة، وهي ظاهرة ا:طاـل
كبير. وـنستطيع ان ـنقول ان هذه اـلظاهرة ـطغت، وان الـعديد من اـلكوادر والعـناصر اـنشغلوا باـلحديث عن
ند بالغون ـع هم ـي هؤ5ء اـن به  ولم ينـت امام ا5عداء.  ياتهم  ضعف امكاـن وعن  الخ…  توافرة  ير اـ: يات ـغ ا5مكاـن

الحديث عن نقص ا5مكانيات، وانهم يتجاهلون اهمية الروح ا:عنوية والوعي والتنظيم.
توافر والوعي والتنـظيم. وـحy ـت وية  الروح ا:عـن الى  عود اسـاسـاً  حرب اـلشعب ـت في  ية  ية القتاـل    ان الفعاـل
مثل هذه العوامل تكتمل مقومات القدرة القتالية. والتنظيم الذي 5 يملك مثل هذه ا:قومات 5 يملك القدرة

القتالية لو ملك كل ا5مكانيات.
   وليس معنى ذلك ان ا5مكانيات 5 اهمية لها. انها عامل مساعد عندما تتوافر العوامل ا5خرى. وهناك
يم. وـجيوش والوعي والتنـظ ويات  ها ب� ا:عـن ادية ال�زمة، 5ـن يات اـ: كل ا5مكاـن لك  وهي تمـت هارت،  ـجيوش اـن

شعبية قاتلت قتا5ً بطوليـاً وانتصرت بالحد ا5دنى من ا5مكانيات.
   ولذلك يجب ان يكون شعارنا دائمـاً الحد ا5دنى من ا5مكانيات بالحد ا5على من الفعالية. و5 يجوز لنا
يات توفير ا5مكاـن ضرورة  عن  حديث  يات. و5 ان تنهـمك باـل ية بكمـية ا5مكاـن ية القتاـل مدى الفعاـل ربط  ان ـن

وننسى اهمية العوامل ا:عنوية.
   كما اننا 5 يجوز ان ننسى ضخامة ا5مكانيات التي نملكها وسوء ا5دارة في استخدامها.

استخدامنا لـها التي نملكـها او نحـصل عليـها ومـقدار  في ا5مكانـيات  عن النـقص     انـنا حـy نتـحدث 
هذه جة  ها، وان نعـمل عـلى معاـل استخدام ـل سوء  يات او  هدر ل�مكاـن كل  شدة  ندين ـب نا ان  ية. وعلـي بفعاـل

الظاهرة بحزم وسرعة.
وقدرتنا ـعـلى اطار حاجـتـنا اـ:ـاسة الـيـها  ضمن  ذلك  من ا5مكاـنـيات فلـيـكن  ما طالـبـنا باـ:ـزيد     واذا 

استخدامها بفعالية. و5 يجوز لنا ان نرهن استعدادنا للقتال بحصولنا عليها.
كل اـ:ـيادين. وـيـجب ان نتـعـلم ـكـيف ـنـستخدم وفي  استعداد دائم للـقـتال،     اـنـنا ـيـجب ان ـنـكون ـعـلى 
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ا5مكانيات ا5قل باكبر قدر من الفعالية. وان ننتقد ا5سراف والتبذير وسوء استخدام ا5مكانيات. ونعالج
هذه الظاهرة بحزم وسرعة.

   ان بعض الذين يبالغون في اهمية توافر ا5مكانيات ا:ادية يخفون عجزهم وتقصيرهم وقلة حيلتهم، كما
ان بعضـاً منهم يخفي ضعف ايمانه بالوعي والتنظيم والروح ا:عنوية، 5نه 5 يؤمن اساسـاً بحرب الشعب

بل با:فاهيم العسكرية النظامية التقليدية.
   وهناك من يتأثر بما يرى حوله، ولذلك حy يرى اغداق بعض الجهات على تنظيم معy او شرذمة معينة

الكثير من ا5مكانيات ا:ادية، يعتبر ان هناك نقصـاً فادحـاً لديه ولدى زم�ئه.
ولم غداق،  ضحية ا5 كانوا  هؤ5ء  من ا:نـاضلy وان  غداق افـسد الـكثير  هذا ا5 نرى ان مـثل     ونـحن 

 :يستفيدوا في نضالهم. ولهذا كله علينا ان نحارب هذه الظاهرة، ونؤكد دائمـاً على ما يلي

 الوعي والتنظيم والروح ا:عنوية هي ا5ساس، 5 قتال بدونها، و5 حرب بدونها.أو.:
 ان حرب الشعب تتطلب ا5قتصاد با5مكانيات دائمـاً واستخدام ا:توافر منها الى الحد ا5قصى.ثانيا:
ثا: من اثاـل ضروري، و5بد  نواقص  مام اـل كن ا5ستعداد إن اـت توفير الـحاجات اـلضرورية، وـل الدائم ـل مل  لـع

للقتال والتضحية ليس مرهونـاً بذلك.
فنحن نقاتل بما لدينا، حتى يتوافر ما هو افضل واكثر.

 إن ا5سراف والتبذير مفسدة للمناضلy، وان على ا:ناضلy دائمـاً ان يحاربوا ا5سراف والتبذيررابعا:
بكل الوسائل.
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