
حول النشرة التنظيمية

ا7خوة امناء سر ا2ناطق
ا7خوة اعضاء التنظيم

   يتطلب الواجب الثوري منا ان نقف معكم وقفة لتقييم تجربة نشرة الثــورة طريقنا الى الحرية. ان العدد
 وتغطي به النشرة بعدتـاً زمنيـاً يزيد عن سنتJ حيث صدر العدد اMول32 الذي بJ يديكم يصل الى الرقم

. : وحول هذه التجربة لنا ا_^حظات التالية1976  كانون الثاني5 من نشرة الثــورة بتاريخ

رغم إلحاحنا في اMعداد اMولى على ضرورة مشاركة اعضاء التنظيم ومساهمتهم في اصدار النشرة عبر تزويدنا.1
بالقضايا التنظيمية واMخبار الحركية والدراسات الثورية، اM ان ا_ساهمة الفعلية كانت محدودة جداً.

إن عدم التفاعل التنظيمي بJ الـنشرة واMعضاء حولها من ـنشرة تنظيمية الى نشرة تثقيفية فوقية ـبكل ما يحمله.2
في ا_ـناطق ان قاءات التنظيمـية ا_ـوسعة  ناء الـل لوحظ اـث قد  حدد مـجال توزيعـها. فـل من الجـفاف مـما  هذا ا_عـنى 
اعادة ثــورة او  وجود ـنشرة اـل لون  الذين يجـه من اMـعضاء  كثير  من  ية  ياب الـنشرة التنظيـم لى ـغ اـلشكوى تـنصب ـع

صدورها.

لقد أدى انقطاع صدور النشرة لفترة تزيد على سبعة شهور دون الحاح حقيقي من كوادر التنظيم على ضرورة.3
من الذي  يؤدي اـلغرض  لن  شرة  سابق للـن شكل اـل بان اـل اعة  الى القـن ها  واستعدادهم للـمشاركة فـي اصدار الـنشرة 
اجله وجدت وهو خلق جو التفاعل السياسي والفكري والتنظيمي والجماهيري بJ ا_راتب التنظيمية ا_ختلفة على

احساس نظرية فتح ولوائحها في ا_جاMت ا_ختلفة.

إن إصدار النشرة هو ضرورة تنظيمية وحركية ولكن تفاعلها مع اMعضاء هو الهدف من هذا اMصدار. ورغم اننا.4
من كثير  اقل ـب هو  عبر هيئة تـحرير ـمحدودة للـنشرة  اعل  ؤكد ـعلى التـف نا ـن هذه الـنشرة اM اـن اصدار  في  سـنستمر 
في النـشرة والـقابلJ لتـطوير ملـكاتهم ؤهلJ للمـساهمة  من كـافة اعـضاء التنظـيم ا_ عبر مـشاركة فعـالة  التفـاعل 

التعبيرية عبرها.

إن نجاح النشرة التنظيمية وتفاعلها M يتم اM اذا كانت تطرح قضايا نظرية مجردة. فمهمة النشرة التنظيمية هي.5
ضايا النظـرية Mبد ان جانب ـبعض الـق الى  ها  هذا فاـن فة. وـل جاMت ا_ختـل في اـ_ مة  شاكل القاـئ ضايا واـ_ جة الـق معاـل

 :تشتمل على

قضايا وخواطر تنظيمية يعيشها اعضاء التنظيم وتعبر عن ا_شاكل التنظيمية القائمة وطريقة حلها.•

ا_واقف السياسية للحركة ورأيها في القضية ا_طروحة آنيـاً حتى M يظل مجال ل^جتهادات الشخصية.•

القضايا الجماهيرية والنشاطات التي تؤكد ارتباط الحركة بالجماهير. تحديد ا_شاكل وطريقة حلها واMستفادة من•
التجارب في ا_ناطق ا_ختلفة عبر تقييمها ا_باشر وليس بعد ان تصبح ذكريات.

القضايا الفكرية ضمن مفاهيم حركة فتح _رحلة التحرير الوطني.•

فة ية ا_ختـل    ان هذه اMبواب اـلضرورية Mـنجاح الـنشرة تقـتضي من اـعضاء التنـظيم ومن الـلجان التنظيـم
 :ان تشارك فعليـاً في اصدار هذه النشرة وذلك عبر
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ية.1 راتب التنظيـم عبر اـ_ الى حـلول  والتي تحـتاج  ية،  ية الداخـل اسية والتنظيـم رية والسـي شاكل الفـك شرة باـ_ زويد الـن ـت
اMعلى حتى يتم حلها والرد عليها بواسطة النشرة لتعم الفائدة على كل اعضاء الحركة.

تزويد النشرة با_شاكل التنظيمية والسياسية التي تم حلها في مستوى ا_ناطق والشعب وكيف تم هذا الحل حتى.2
يتم تأكيد صحته بتعميمه لتصحيح الفائدة.

ـتزويد الـنشرة ـبكل الـتساؤMت واMستـيضاحات حول ـمواقف الـحركة والتي ـتطرح من خارج اMطر التنظيـمية سواء.3
واضح ـعلى الـتساؤMت الرد اـل قدرة ـعلى  حتى يـتسنى Mـعضاء التنـظيم اـل مات اMخرى  من التنظـي من الـجماهير او 

وعلى دحض كل اMشاعات التي يمكن ان تروجها القوى ا_عادية لحركتنا وثــورتنا.

سليح اعـضاء.4 تم ـت حتى ـي قد او الهـجوم  ها وتحـديد جـهات الـن اقدة للحـركة او ا_عـادية ـل با_واقف الـن شرة  زويد الـن ـت
التنظيم با_علومات الضرورية _واجهة هذه ا_واقف.

فة ضمن اطار مرـحلة الـتحرر الوطني.5 عدها اMـعضاء في اـ_جاMت ا_ختـل دراسات الفـكرية التي ـي زويد الـنشرة باـل ـت
ومفاهيم حركة فتح.

تزويد النشرة بالنشاطات الحركية التنظيمية والجماهيرية في ا_ناطق..6

هذه النـشرة ان مع  وهذا يعـني ان عـلى اعـضاء التنظـيم ليتـفاعلوا  خذ والعـطاء،  Mان التفـاعل يعـني ا   
يساهموا في اعطائها من جهودهم وافكارهم حتى يتسنى لهم حقيقة ان يأخذوا عبرها من افكار اخوانهم
.. ًMهداف ا_رجوة من اصدارها.. وهذه هي مهمة اعضاء التنظيم اوMوبهذا فقط تكون النشرة قد حققت ا

واخيراً..

وانها لثورة حتى النصر
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