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في المسألة التنظيمية
()1

الجانب الرئيسي في المسألة التنظيمية تطبيقي ،عملي ،له عالقة بالتجربة المعاشة ،بالممارسة الحسية ..لكن هذا ال
يعني أنه ليس ثمة من أساس نظري تقوم عليه المسألة التنظيمية ،فهذا األساس قائم ال ريب وله محدداته الواضحة،
إنما طبيعة المسألة التي نحن بصددها تفرد حيّزا ً واسعا ً للتصورات المحكومة بالممارسة والعمل وسط الناس وفي
قلب الحركة الجماهيرية بمختلف قطاعاتها.
لكن عندما نتكلم عن الممارسة ،ما هو بالضبط المقصود بهذه الممارسة التي ال يخفى طابعها السياسي بصرف
النظر عن مستويات تجليها ،في النضال الوطني التحرري أو المطلبي أو من أجل الحريات السياسية ..من هنا
القول بأن المسألة التنظيمية منظور إليها من زاوية البحث باألداة الحاملة للبرنامج ودورها في الحركة الجماهيرية
هي مسألة سياسية بامتياز ألنها بالتعريف تبحث بتلك الحلقة التي تسمح بنقل البرنامج من حيّز التصور إلى حيّز
التطبيق ،ومن هنا موقعيتها في العملية السياسية المطروحة من زاوية الممارسة العملية.
ما سنتناوله في هذه المحاضرة هو المسألة التنظيمية من منظور تجربة الجبهة الديمقراطية التي ال تنطبق بالتأكيد
على تجربة حزب آخر أو حزب آخر في بلد آخر أو حتى على تجربة الجبهة الديمقراطية نفسها في مرحلة
تاريخية سابقة باعتبار أن التجربة موضع البحث ستطوي قريبا ً عقدها الرابع من مسار نضالي إتسم بدرجة عالية
من الحراك ومن اإلنجازات وكذلك من اإلرتدادات والخسائر..
ومع ذلك ،فإن خصوصية التجربة ال تلغي واقع المنطلقات النظرية التي إستندت إليها ،كما أنها ال يجب أن تحجب
عدد من االستخالصات الرئيسية التي ربما تكون ذات فائدة لما ومن يتجاوز دائرة تطبيقاتها المباشرة.
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()2
في األساس النظري ،التنظيم (الحزب) هو شكل التوسط بين النظرية والممارسة ،بين البرنامج وتطبيقاته ،بين
الهدف والعمل في سبيل الوصول إليه.
والمقصود بالنظرية هو البرنامج السياسي واإلجتماعي الذي يناضل في سبيله التنظيم (الحزب) وليس المنهج (أو
العقيدة) ال ذي يعتمد من أجل إجتراح هنا البرنامج ،فاإلنتماء إلى الحزب واإلنتظام في صفوفه يتم إنطالقا ً من
البرنامج ،على يده وبواسطته ،بصرف النظر عن الخلفية المنهجية أو العقائدية أو االيديولوجية التي يستند إليها هذا
البرنامج.
والبرنامج ،كما هو معروف ،ليس دستة من المطالب ،والرزمة من األهداف بل هو خارطة طريق ،بخطوط
عريضة لكن ملموسة ،تشخص التناقضات التي تتحكم بالعملية السياسية ووجهة حلها والقوى اإلجتماعية الحاملة
للبديل ،لعملية التغيير ،للثورة ،لإلصالح الخ ..وهي ترسم لوحة للتحالفات التي توحد أوسع القوى من أجل بلوغ
الهدف أو األهداف المحددة..
البرنامج يحدد اإلطار التحليلي للواقع القائم للفعل فيه والتأثير به إنطالقا ً من تشخيص ملموس لتناقضاته ،كما يحدد
األهداف البعيدة والمتوسطة والقريبة المدى ،والقوى المنخرطة في العملية الصراعية السياسية  /االجتماعية
القائمة ،وموقع هذه القوى وتأث يرها والعالقات التي تنظمها الخ..
والعالقة بين البرنامج والجمهور ليست مباشرة ،فالبرنامج تحمله – في العادة  -أطر منظمة (نقابات ،إتحادات،
أحزاب ،)..وبالتالي ال بد من أن يكون هنالك أشكال معينة من اإلرتباط ،اإلنسجام ،التوافق ما بين األهداف
السياسية واإلجتماعية المتوخاة واألشكال التنظيمية التي تحملها وهي تسعى إلى هذه األهداف.
وفيما يتعلق باألحزاب بشكل خاص فإن حيوية الشكل التنظيمي وتالؤمه مع األهداف السياسية واالجتماعية
للحزب ،فعالية هذا الشكل التنظيمي هي التي تقرر إلى حد بعيد ،قدرة الحزب على التدخل والتأثير في مجرى
األحداث.
()3
العالقة بين السياسي والتنظيمي مكينة ،فللتنظيم استراتيجية يعتمدها وهي التي تحمل برنامجه وتجسد خطه العام،
وللتنظيم ايضا ً تكتيكه الذي يعبر عن الخطوات االنتقالية المحدودة التي بتقدمها وتراكمها تنجز مهام مرحلة تسمح
باإلنتقال إلى التي تليها ضمن االستراتيجية المعتمدة.
وبشكل ملموس فالتكتيك يبحث بأمرين مترابطين :أشكال النضال وأشكال التنظيم ،أي بأشكال النضال التي
يفرضها الظرف وبأشكال التنظيم التي تحمل أشكال النضال هذه .وكما أن رافعة التكتيك هي أشكال النضال
المعتمدة ،كذلك فإن أشكال التنظيم هي رافعة أشكال النضال.
أما أشكال النضال فهي ذات مضمون سياسي بالضرورة باعتبارها ترمي إلى تلبية ما أو بعض ما يطرحه
البرنامج ،ما يجعل من التكتيك إطارا ً يضم معا ً كال الجانبين السياسي والتنظيمي في وحدة جدلية في مجرى
الممارسة والنضال.
القوة السياسية للتنظيم تنجم عن قوته التنظيمية ،أي عن قدرته على نقل توجهاته إلى أوسع القطاعات لتتبناها
وتسير تحت راياتها ..والقوة السياسية الناجمة عن صواب الرؤية وصحة التوجهات تتبدد إذا كان هنالك ضعف في
الحلقة التنظيمية .فالبعد التنظيمي يمثل البعد الذاتي في التطور وفي العملية الصراعية الجارية.
وأشكال التنظيم التي يعتمدها التنظيم رهن بطبيعة المرحلة والمهام المطروحة من الموقع الطبقي  /اإلجتماعي
الذي ينطلق منه الحزب .ووعي التنظيم لنفسه ولدوره ينبغي أن ينسجم ورؤية الحزب للواقع الموضوعي الذي
يسعى إلى التأثير به.
()4
المسألة التنظيمية جزء ال يتجزأ من استراتيجية الحزب ومن هويته الفكرية والطبقية .وإهتمام الحزب بتقوية
تنظيمه من خالل تعزيز دوره في مختلف مجاالت النضال الوطني والديمقراطي واإلجتماعي هي تعبير عن وعي
الحزب للدورالذاتي من أجل حسم التناقضات التي تعتمل في الواقع العملي في الوجهة التي تلبي مصالح السواد
األعظم من الناس ،أي ضمن وجهة وطنية وتقدمية.
إن اهمال المسألة التنظيمية ،أي الدور الذاتي في النضال من خالل األداة التنظيمية الواعية والفاعلة ،يعبر عن
ركون إلى التطور الموضوعي التلقائي لمنحى الصراع ويعكس نزوعا ً حتمويا .بينما اإلهتمام بالمسألة التنظيمية
يعبر عن توجه جاد ووعي لموقع ودور وتأثير العملية التنظيمية في التدخل لحسم التناقضات المعتملة في المجتمع
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(في النضال السياسي والديمقراطي واالجتماعي) أو التناقض (القومي) مع العدو الغاصب المحتل ..بالوجهة
الصحيحة التي ال تستكين إلى مايسمى بالحتمية التاريخية ،التي – على أية حال  -لم تثبتها حتى اللحظة وقائع
الحياة .فالمسار الموضوعي للصراع يؤشر إلى وجهة عامة تنطوي يوميا ً على خيارات متعددة ،يؤدي إعتماد أي
منها إلى تطورات قد تصب أو ال تصب في وجهة التقدم واإلرتقاء ،ال بل يمكن ،بكل تأكيد أن تصب في وجهة
التأخر والتراجع الخ..
اإلهتمام بالتنظيم يبرز خيار الوعي في التأثير على مجرى األحداث .بينما تدني درجة اإلهتمام بالتنظيم تؤدي إلى
إضعاف القدرة على التأثير بمجريات األحداث.
()5
يلعب التنظيم دورا ً مؤثرا ً في توحيد القطاع أو الطبقة التي يتوجه إليها بشكل رئيسي .فإنقسام المجتمع إلى طبقات
على قاعدة الموقع من إمتالك وسائل اإلنتاج أو رأس المال ،هو نموذج نظري ،صحيح علمياً ،لكنه غير دقيق
عملياً .فالخارطة الطبقية في كل المجتمعات ،ال سيما في بلدان العالم الثالث حيث التداخل والتجاور بين أكثر من
شكل ونمط من أشكال وأنماط اإلنتاج يولد سيولة طبقية وتداخالت إجتماعية ال تسمح بالكالم – على سبيل المثال -
عن طبقة عاملة متجانسة تلقائيا ً من حيث التالقي الواسع لمصالح جميع الشرائح التي تتشكل منها ،بل ال بد من
إدخال عامل الوعي الوافد من خارج الطبقة والدور الذاتي للتنظيم ،والتنظيم الطليعي بالذات ،من أجل توحيد
الطبقة بمختلف أو معظم شرائحها وراء برنامج عمل وأهداف نضالية تلبي مصالحها الجوهرية ضمن الوجهة
المقبلة علينا بالمعنى التاريخي للكلمة.
وبهذا المعنى فالحزب الطليعي يوحد قطاعات واسعة من الطبقة سياسيا.
وبهذا المعنى أيضا ً فالنقابة توحد قطاعات واسعة من الطبقة العاملة مطلبيا.
وإتحادات الشباب توحد وجهة العمل وسط قطاعات الشباب بما يلبي مصالحهم ويستجيب إلى ميولهم الخ..
وبالنسبة للشعب الفلسطيني بالذات الذي يعاني كما هو معروف من التشتتيت والتبديتد والتوزيتع علتى عتدد كبيتر متن
البلدان حيث يعيش نصتفه تقريبتا ً ختارج التوطن  .ويتتوزع النصتف المقتيم علتى أرو التوطن علتى كيتانين سياستيين
مختلفين (دولة اسرائيل والسلطة الفلسطينية) ،وتنقستم الستلطة بتدورها متا بتين ستلطة قائمتة فتي الضتفة وأخترى فتي
القطاع..
ً
ً
بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي ال يندرج ضمن دورة إقتصاد وإنتاج ينجم عنها إجتماعا موحدا ،حيث تخضع
مختلف تجمعاته إلى شروط إجتماعية واقتصادية غير موحدة وفي كثير من االحيان متنافرة ..لعبت المسألة
التنظيمية دورا ً فائق األهمية في إعادة بناء وتشكيل الهوية الوطنية الفلسطينية وفي الحفاظ عليها وصونها..
وهذا ما وقع من خالل تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية التي تطورت نحو تجسيد الكيانية الفلسطينية والهوية
الوطنية من خالل المكانة التي اكتسبتها بوصفها ممثالً شرعيا ً ووحيدا ً للشعب الفلسطيني ..األمر الذي تحقق من
خالل مجمل المنظمات والفصائل والتشكيالت واالتحادات والنقابات الخ ..التي تشكلت في إطار م.ت.ف .والتي
عليها تقوم منظمة التحرير.
()6
إلى جانب أنه يشكل حلقة الوصل بين النظرية والممارسة بين البرنامج والجماهير يضطلع التنظيم أيضا بدور
توسطي بين الماضي والحاضر من جهة والمستقبل من جهة أخرى .فالتنظيم يختزن تجربة ويراكم خبرة ووعيا ً
يضعها بتصرف القادم من المهام ،وهو الذاكرة التي يتم الغرف من معينها الضاءة طريق التقدم نحو حل
معضالت المستقبل.
إن هذا الدور ال يتم اإلضطالع به إال بتوفير شروط معينة وفي مقدمتها قدرة التنظيم (الحزب) على إستخالص
الدروس واإلمساك بخالصة التجربة وتحليه بدرجة كافية من المرونة للتخفف من القيود التي تحول دون ارتياد
آفاق المستقبل.
()7
المسألة التنظيمية في الجبهة الديمقراطية والتجربة التي إجتازتها على إمتداد العقود الماضية تقوم على عدد من
األسس ،أهمها:
 – 1إعتماد المركزية الديمقراطية كمبدأ أساسي للتنظيم أي للعالقات التنظيمية في إطاره ،وللمركزية الديمقراطية
جانب يتصل بالعالقات الداخلية ،ونظم هذه العالقات على قاعدة تضمن وحدة التنظيم ووحدة حركته وإتساق
تكتيكاته وتكاملها ،كما أن لها جانب آخر يتصل بالعالقة مع الحركة الجماهيرية والجماهير عموما ً وهي عالقة
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مركزية ديمقراطية بالضرورة باعتبار أن جدوى سياسة التنظيم تتحدد في ضوء عالقته ،موقعه ،تأثيرة وسط
الجمهور.
 – 2الطموح إلى الجمع ما بين الصفة الطليعية والصفة الجماهيرية للتنظيم فالصفة الطليعية ليست معطى ثابتا ً
بل تكتسب ويعاد إكتسابها ،تمتلك ويعاد امتالكها في مجرى النضال اليومي .وال معنى للصفة الطليعية بالمعنى
السياسي الحقيقي ما لم تنعكس على مستوى تعزيز الطابع الجماهيري للحزب ،فال طليعية بدون جماهيرية ،اال
تحولت إلى إطار نخبوي مغلق معزول عن عمقه الشعبي ،إذن عن قدرته على الفعل والتأثير.
 – 3وإنسجاما ً مع ما سبق فإن التنظيم الحزبي ال يستطيع اإلضطالع بدوره النضالي في صفوف الشعب ،ما لم
ينظم حوله ويؤطر الجمهور الصديق للحزب من خالل منظمات جماهيرية وتجمعات مهنية ديمقراطية تجسد،
سياسيا ً وعملياً ،االئتالف الديمقراطي الثوري وبالمعنى المباشر للكلمة ،الذي يفترو أن يضطلع الحزب بدور
قيادي في التعامل معه ضمن مهمات وطنية وديمقراطية وإجتماعية ذات صلة مباشرة بمصالح وهموم وتطلعات
وطموحات كل قطاع على حدة ،وفي إطار متكامل يعزز وحدة طبقات الشعب ومختلف فئاته اإلجتماعية في
مرحلة التحرر الوطني.
كما أنه ال يستطيع أن يضطلع بدوره القيادي مالم يتوجه كحزب وكإطار ديمقراطي منظم إلى الحركة الجماهيرية
من خالل إتحاداتها ونقاباتها ومختلف مؤسساتها للفعل إيجابا ً في بنائها وتوطيد هياكلها وزجها من الباب األوسع
في المعترك النضالي ،الوطني والديمقراطي واالجتماعي.
()8
المركزية الديمقراطية كناظم للعالقات الداخلية ومع الجماهير ،الطليعية بما هي صفة (وموقع كفاحي) يتم السعي
والتقدم نحو إمتالك عناصرها بشكل متجدد ووثيق الصلة بجماهيرية الحزب من خالل بناء األطر الجماهيرية
الصديقة للحزب تعبيرا ً عن تعزيز مكانة االئتالف الديمقراطي الثوري في الحركة الوطنية والجماهيرية المنظمة
األوسع ..هذه هي األسس التي حكمت ووجهت المسألة التنظيمية في الجبهة الديمقراطية..
ويبقى االصل في الموضوع هو سالمة االوضاع الحزبية الداخلية ،وروحها الضامنة هي الديمقراطية والمزيد من
الديمقراطية التي تعزز العروة الوثقى التي توحد جهد آالف المناضلين في عالم كفاحي شديد اإلنفتاح على الخارج.
ويخطئ من يعتقد أن الحزب هو نموذج لعالم مصغر للمجتمع المنشود ،مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة
اإلجتماعية ،مجتمع المواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات وأمام القانون والمساواة بين الرجل والمرأة ..فال
توجد صيغة تنظيمية بعينها تماري المجتمع ،وال توجد جزيرة مثالية وسط المجتمع تشكل مثاالً يحتذى به،
فعالقات المجتمع ،عالقات السياسة الكلية أكثر تعقيدا ً وغنى من أن تختزل بنموذج مصغر يكفي أن يصار إلى
تكبيره حتى تحل تناقضاته (أي تناقضات المجتمع).
ومن هذه الزاوية فالتنظيم هو أداة نضال وبوتقة عمل ،عمل جماعي يستعى إلتى إمتتالك وعتي متقتدم يستمح بإضتاءة
الطريق الذي يقود إلى التحرر الوطني واإلنعتاق اإلجتماعي والحرية والتعددية ومجتمع الحق والقتانون والمواطنتة
التامة.
إنه وسيلة لهدف وليس صيغة اختبارية لمجتمع نموذجي يحتذى به في مجرى النضال نحو األرقى .ومن هذه
الزاوية تضحى المسألة التنظيمية مسألة مفصلية مطروحة دائما على جدول أعمال القوى الثورية بالتحديد من
زاوية تجديد امتالكها لوسائط المعرفة وأدوات الفعل القادرة على التغيير الوطني والمجتمعي ،وتوحيد المجتمع
بمختلف طبقاته والوطن بكل فئاته .وبهذا المعنى تحمل القوى الثورية دائما ً وأبدا ً هم تجدد امتالكها لمفهوم عن دور
يندرج تحت عالقة سؤال كبير عن جدواه وفائدته وبالتالي عن مبرر وجوده بمقياس تقديم االسهام النوعي ،نظريا ً
وعملياً ،الذي يرقى بمستوى السياسة الممارسة ■
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العناصر الرئيسية للنظام الداخلي
النظام الداخلي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وبرنامجها السياسي هما الوثيقتان الرئيسيتان للجبهة ،حيث أن
الموافقة على النظام الداخلي واالستعداد الصريح للعمل بموجب مبادئه وأحكامه هو شرط أساسي للعضوية،
وبسبب أهميته االستثنائية فإن إقراره أو تعديل أي من بنوده هو من صالحيات المؤتمر الوطني العام (أو
الكونفرنس الوطني العام) الذي يشكل أعلى سلطة تنظيمية في الجبهة.
والنظام الداخلي لحزب ثوري كالجبهة الديمقراطية هو وثيقة تبرز بوضوح الهوية الفكرية والطبقية واألهداف
الرئيسية لحزبنا .ومن هذه الهوية واألهداف يمكن اشتقاق األحكام التنظيمية التي تمكن الحزب من أداء مهامه
والعمل لتحقيق برنامجه.
يشتمل نظامنا الداخلي على ثالثة أقسام رئيسية هي :تعريف الحزب وأهدافه ،المبدأ التنظيمي األساس ،واألحكام
والهيكلية التنظيمية ،وعلى الرغم من ان القسم الثالث هو الذي يحتل الحيز األكبر من متن النظام ،فإن تركيزنا في
هذه المحاضرة سيكون على القسمين األول والثاني ألن المبادىء والمفاهيم الواردة فيهما هي التي تكسب حزبنا
هويته الفكرية والطبقية المميزة.

تعريف الجبهة :حزب ديمقراطي ثوري ينتمي لحركة الطبقة العاملة
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الحزب (في أي مجتمع طبقي) هو أداة سياسية تعبر عن مصالح طبقة أو فئة اجتماعية معينة (أو تحالف طبقات
وفئات إجتماعية مختلفة) وتسعى للدفاع عنها وتحقيق أهدافها .وال يقلل من هذه الحقيقة أن كثيرا ً من األحزاب ال
تعلن هويتها الطبقية بصراحة أو تعمل على تمويه هويتها الحقيقية ،وليس المهم ما يدعيه الحزب عن نفسه
والشعارات التي يرفعها ،بل المهم من هي الطبقات والفئات االجتماعية التي يعبر عنها وعن مصالحها فكر
الحزب وبرامجه وسياساته الممارسة فعالً.
ال شك ان نمط التكوين الطبقي والصراع االجتماعي في فلسطين يختلف عنه في أي مجتمع آخر .فشعبنا يواجه
احتالالً استيطانيا ً استعماريا ً توسعيا ً ذا طبيعة اجالئية (أي محاولة إجالء وتشريد الشعب عن أرضه) واحاللية (أي
محاولة إحالل شعب آخر مكانه) .ولذلك فإن الطابع الرئيسي لنضال الفلسطينيين من كافة الفئات والطبقات وفي
كافة أماكن تواجدهم ،هو طابع التحرر الوطني الذي يوحد الشعب الفلسطيني داخل الوطن وفي الشتات في النضال
من اجل إنهاء االحتالل وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وعودة الالجئين إلى ديارهم.
إن واقع االحتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  1967وواقع التبديد واالقتالع والتشريد والتمييز
ومحاوالت طمس الهوية الوطنية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني كله ،يشكل األساس الموضوعي لوحدة
مجموع طبقات الشعب في النضال من أجل التحرر الوطني والخالص من االحتالل.
ولكن وحدة الهدف الوطني ال تعني أن جميع هذه الطبقات تتساوى في أسلوب نضالها من اجل هذا الهدف وفي
وسائله وتكتيكاته ،أو في درجة استعدادها للتضحية والقدرة على الصمود وعلى قيادة هذا النضال حتى نهاياته
الظافرة .هناك فئات تتداخل مصالحها مع اإلمبريالية (بحكم تشابك المصالح بينها وبين رأس المال االحتكاري
الدولي) .هذا فضالً عن إندماجها مع البورجوازيات الحاكمة في البلدان العربية (خاصة في بلدان الشتات) ،ما
يجعل هذه الفئات والشرائح اإلجتماعية الضيقة المرتبطة أو المندمجة بها مستعدة للتساوق مع مشاريع الحلول أو
الحلول التي تنتقص من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
[ويحدد نظامنا الداخلي هذه الفئات بالبورجوازية الكومبرادورية (أي التي تعمل وكيالً لرأس المال األجنبي)
والبورجوازية الطفيلية (أي التي تستحوذ على ما ينتجه اآلخرون دون أن تقوم بدور حقيقي في االنتاج) والفئات
البيروقراطية (أي التي تكون ثروتها من استغالل نفوذ ها في السلطة وفي مؤسسات م.ت.ف.]).
وهناك أيضا ً البورجوازية الوطنية ،المستقلة نسبيا ً عن اإلمبريالية ،لكنها في ظل هيمنة األخيرة تفتقر إلى أفق
تاريخي مفتوح لتطورها ،وهي محكومة إما بالخراب أو بالتحول المضطرد إلى موقع كومبرادوري .لذلك تتفشى
في صفوفها – على الرغم من مشاركتها في النضال الوطني المناهض لإلحتالل – نزعات المساومة والتذبذب،
وتفتقر إلى الثقة بالطاقات والمبادرات الثورية للجماهير الشعبية وتبدي بعض شرائحها ميالً متزايدا ً للتراجع أمام
الضغوط اإلمبريالية.
وبالمقابل فإن الطبقة الوسطى [بشرائحها البرجوازية الصغيرة التقليدية [أصحاب المصالح والورش والتجارة..
الصغيرة ،وصغار الموظفين والكسبة المستقلين ..وبفئاتها الوسطى الحديثة المسلحة برأسمالها اإلختصاصي
والثقافي الناجم عن تحصيلها األكاديمي ،]..هذه الطبقة تلعب دورا ً حيويا ً وفعاالً في مجرى التحرر الوطني .ولكنها
تفتقر إلى التجانس الداخلي ،ويؤدي موقعها الوسطي الرجراج بين الطبقتين األساسيتين في المجتمع (البورجوازية
من جهة والطبقة العاملة من جهة أخرى) إلى تغذية ميلها للتقلب بين شعارات التطرف والمغامرة من جهة،
واإلنكفاء واإلحباط من جهة أخرى.
إن برنامجنا السياسي ونظامنا الداخلي يؤكدان ،على أساس تحليل علمي لخبرة نضال شعبنا على مدى قرن من
الزمن ،ان الطبقة العاملة ،بتحالفها الديمقراطي الثوري مع فقراء الفالحين وسائر الكادحين ،هي الطبقة
المؤهلة لقيادة النضال الوطني التحرري حتى يحقق هدفه في االستقالل والعودة .وان الطبقة العاملة تمارس
دورها الطليعي في الثورة الوطنية من خالل حرصها على توحيد سائر طبقات الشعب وفئاته االجتماعية في
جبهة وطنية متحدة ضد االحتالل والصهيونية ،تشكل م.ت.ف .في هذه المرحلة التاريخية اطارها وتجسيدها
السياسي.
لذلك يعلن نظامنا الداخلي أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين هي حزب ديمقراطي ثوري يمثل اتحادا اختياريا
لمناضلين ومناضالت من العمال والفالحين والشبيبة والمثقفين وصغار الكسبة وسائر الكادحين ،وهي جزء من
حركة الطبقة العاملة الفلسطينية وتسعى لتوحيد فصائلها المتقدمة .هذا التعريف يؤكد انتماء الجبهة إلى حركة
الطبقة العاملة بمعنى تبني رؤيتها وفكرها العلمي الثوري وااللتزام بالدفاع عن مصالحها واالنخراط في مسيرتها
النضالية الطبقية.
ولكنه أيضا ً يبتعد عن االدعاء اللفظي بأن الجبهة هي حزب الطبقة العاملة الوحيد أو فصيلها الطليعي .فحزبنا
يعترف بتعدد الفصائل التي تنتمي إلى حركة الطبقة العاملة ويلتزم بالعمل من أجل توحيدها .وحزبنا كذلك يدرك
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أن اكتساب الصفة الطليعية ال يتحقق بم جرد االدعاء أو توفر النوايا والرغبات بل هو عملية نضالية متواصلة
تهدف إلى تحسين التكوين الطبقي للحزب ،وتعزيز بنيته الداخلية على أساس من المركزية الديمقراطية ،والنهوو
في الممارسة بدوره الريادي في المسيرة النضالية للطبقة وللشعب عموماً.
وهذا التعريف يبتعد ،ك ذلك ،عن االدعاء بان الجبهة حزب برولتياري ويؤكد سمتها الديمقراطية الثورية ،كونها
تضم مناضلين ومناضالت ينحدرون من فئات اجتماعية أخرى ممن يبدون استعدادا ً لتبني فكر الطبقة العاملة
والنضال تحت رايتها من أجل مستقبل فلسطين الحر واالشتراكي ،وكونها أيضا ً تعبر في برنامجها وممارستها عن
التحالف الوثيق والتداخل الواسع في المصالح بين الطبقة العاملة وبين سائر فئات الكادحين والشرائح التقدمية في
المجتمع ،وهو تداخل يزداد ترسخا ً في عصر الرأسمالية المعولمة الذي نعيش.

االشتراكية العلمية :فكر الطبقة العاملة
يؤكد النظام الداخلي أن الجبهة تسترشد باالشتراكية العلمية كمنهج لتحليل الواقع االجتماعي ودليل للعمل من أجل
تغييره .واالشتراكية العلمية هي النظرية التي تعبر عن فكر الطبقة العاملة ورؤيتها الثورية للواقع االجتماعي في
إطار مسيرة تطوره التاريخي وآفاقها .وهي نظرية تتميز بانها علمية وثورية في آن معاً .انها علمية بمعنى أنها
ليست عقيدة جامدة او وصفة ثابتة بل هي منهج يلخص قوانين التطور االجتماعي ويطبقها بابداع لتحليل الواقع
كما هو في الحقيقة ،بعيدا ً عن التزييف والتشويه األيديولوجي الذي تمارسه الطبقات المسيطرة من أجل تكريس
هيمنتها الفكرية على الكادحين وتضليلهم .وهي ثورية بمعنى أنها ال تكتفي بوصف وتحليل الواقع بل تشكل دليالً
للعمل من أجل تغييره تغييرا ً ثوريا ً لمصلحة العمال والكادحين.

برنامج الجبهة :األهداف المرحلية والهدف النهائي
تحدد مقدمة النظام الداخلي المعالم الرئيسية لبرنامج الجبهة وأهدافها .ففي المرحلة التاريخية الراهنة تناضل الجبهة
من أجل تحقيق األهداف الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثلة في إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على
األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس حتى حدود الرابع من حزيران ،1967
وضمان حق العودة لالجئين إلى ديارهم.
[وفي سياق الكفاح من أجل هذا الهدف الوطني التحرري تناضل الجبهة من أجل تعميق الديمقراطية واحترام
التعددية في المجتمع وفي السلطة ،والدفاع عن الحريات األساسية وحقوق اإلنسان ومساواة المرأة بالرجل،
وتكريس مساواة الجميع أمام القانون وسيادته واستقالل القضاء ،والعمل على بناء اقتصاد وطني انتاجي مستقل
يضمن حق الطبقة العاملة وسائر الكادحين في الخبز والعمل والعالج والعيش الكريم ،وتأمين حقوق المرأة أسوة
بالرجل ،وحق الشباب في التعليم والعمل والمشاركة في صنع القرار].
ويؤكد النظام الداخلي أن تحقيق هذه األهداف يفتح الطريق للنضال من أجل حل ديمقراطي جذري للمسألة
الوطنية الفلسطينية يلبي كامل الحقوق القومية للشعب الفلسطيني في وطنه ،في ظل فلسطين ديمقراطية ،موحدة،
متحررة من الصهيونية والنفوذ اإلمبريالي ،يتعايش فيها الشعبان على أساس من المساواة القومية بعيدا ً عن أي
شكل من أشكال التمييز واالضطهاد القومي والعنصري والديني.
كما يؤكد النظام الداخلي أن إنجاز مهام التحرر الوطني والديمقراطي يدشن مرحلة انتقال تاريخية تلعب الطبقة
العاملة خاللها ،على أساس من الديمقراطية والتعددية ،دورا ً قياديا ً في مسيرة المجتمع نحو بناء االشتراكية وإلغاء
استغالل اإلنسان لإلنسان بكافة أشكاله.

المركزية الديمقراطية :المبدأ التنظيمي األساس
كلنا يعلم أن طريق النضال شاق وطويل وهو يمر بمنعطفات وتعرجات وهزات كثيرة ،فكيف ينجح الحزب
الثوري في المضي بنضاله وبرنامجه موحدا ً دون أن يفقد تماسكه أو هويته الفكرية والطبقية ،كيف يحقق وحدة
اإلرادة والفكر والعمل بين آالف المناضلين على اختالف مواقعهم وأجيالهم وخبراتهم؟ وما دام الحزب ليس غاية
في حد ذاته بل هو أداة ووسيلة للنضال لمصلحة الجماهير التي يمثلها ،فكيف ينسج هذا الحزب عالقاته مع
جماهيره؟
ً
ً
ً
ً
في العالقات الداخلية نجد حولنا أن بعض األحزاب يتبنى أسلوبا مركزيا متشددا ،تحتكر فيه القيادة ،وأحيانا القائد
الفرد ،صالحيات اتخاذ القرارات ،بينما نجد في المقابل أحزابا ً وحركات تسودها الفوضى والميوعة الليبرالية،
وكأن الحركة أو الحزب هو ائتالف بين مجموعات متنافرة ومتصارعة .أما حزب الطبقة العاملة فيتبنى مبدأ
المركزية الديمقراطية كناظم للعالقات الداخلية بين هيئاته وأعضائه ،وأيضا كموجه للعالقات بين الحزب
والجماهير.
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للوهلة األولى يبدو مفهوم المركزية مناقضا ً لمفهوم الديمقراطية ،لكن تجربة الحركة الثورية للطبقة العاملة تظهر
مفهوما ً خالقا للمركزية الديمقراطية باعتبارها وحدة عضوية بين المركزية والديمقراطية بحيث يستحيل فصل
إحداهما عن األخرى ،أي ليس هناك قواعد وأحكام لتحقيق الديمقراطية وأخرى مختلفة للمركزية ،بل ثمة وحدة
جدلية بينهما بحيث ال يمكن أن يكون إلحداهما قيمة أو جدوى دون ارتباطها باألخرى.
والمركزية الديمقراطية مفهوم مستمد من الخصائص التي تتسم بها الشريحة المتقدمة من الطبقة العاملة والتي
تكتسبها من نمط حياتها االجتماعية ودورها في عملية اإلنتاج .وأهم هذه المزايا هي الروح الجماعية وتقسيم العمل
والوحدة والتماسك بين ص فوف الطبقة ،واالنضباط وروح المثابرة والصبر وطول النفس ،واالبتعاد عن مظاهر
الفردية واألنانية والفوضى.
أما أبرز تطبيقات وتجليات المركزية الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية فهي:
 تشكيل كافة هيئات الحزب باالنتخاب من أدنى إلى أعلى. ممارسة الرقابة الحزبية من أدنى إلى أعلى ومن أعلى إلى أدنى. التزام الهيئات الدنيا بقرارات الهيئات العليا المنتخبة والتزام كافة منظمات الحزب بقرارات المؤتمر الوطنيالعام ،وبقرارات اللجنة المركزية في الفترة بين المؤتمرين.
 التزام األقلية برأي األغلبية مع ضمان حق األقلية في التعبير عن رأيها وأن تناضل لتحقيقه من خالل الهيئاتواألطر والقنوات التنظيمية والمؤتمرات.
 الجماعية في القيادة وفي اتخاذ القرار والمسؤولية الفردية في التنفيذ. تقديم التقارير الدورية من العضو لهيئته ،ومن كل هيئة للهيئات األعلى. انتهاج أسلوب النقد والنقد الذات ي من أجل تصحيح األخطاء وتقويم أسلوب العمل الحزبي ومعالجة النواقصوالثغرات لدى األعضاء والهيئات.
أما مفهوم المركزية الديمقراطية كموجه للعالقة بين الحزب والجماهير فهو أيضا ً مستمد من نظرية االشتراكية
العلمية وتجربتها ،حيث أن الحزب ،أي حزب ،ال يمكن له أن يصنع الثورة أو التغيير باالعتماد على جهوده
الذاتية ،بل إن مهمته الرئيسية هي تنظيم الجماهير وتعبئتها وقيادتها لتحقيق ذلك ،وهو ما نسعى إليه من خالل بناء
المنظمات الديمقراطية واالنخراط في النقابات واالتحادات الشعبية .إن الحزب هو فصيلة متقدمة لنضال الجماهير
ال يجوز له أن يعزل نفسه عنها.
وللمركزية الديمقراطية في هذا المجال تجليات عدة من بينها-:
 ضرورة اندماج الحزب في الحركة الجماهيرية واالنخراط في مؤسساتها كالنقابات واالتحادات الخ ..وقيادةنضاالتها.
 العمل اليومي المنظم في صفوف الجماهير :تنظيمها :توعيتها ،الدعاية والتحريض في صفوفها الخ.. يحرص الحزب على توعية الجماهير بمصالحها ،كما يحرص على التعلم منها واالستفادة من تجربتها الخاصة. ليس للحزب همومه الخاصة به وبأعضائه بمعزل عن هموم الجماهير حيث يجب أن يتمثل هذه الهموموالمشكالت وأن يسعى لوضع البرامج والخطط لتبنيها والتعبير عنها.
 المثابرة على تنظيم الجماهير وتأطيرها وهو ما ينبغي أن يترجم في عملنا اليومي إلى خطط للتوسع الجماهيريوالحزبي وتأطير الجمهور الصديق في المنظمات الديمقراطية وفي سائر مؤسسات الحركة الجماهيرية.
 -على الحزب أن يتقن أشكال النضال المختلفة ،وفي مختلف الظروف العلنية وشبه العلنية والسرية.

شروط العضوية وحقوق وواجبات األعضاء

لكل فلسطيني وفلسطينية يبلغ من العمر  16عاماً ،الحق في االنضمام إلى الجبهة الديمقراطية بعد اإلطالع على
برنامجها السياسي ونظامها الداخلي والموافقة عليهما ،وااللتزام بالعمل ضمن احدى المنظمات الحزبية .ويكون
للعضو الحزبي الحقوق التالية:
 -1أن ينتخب وينتخب لكافة المؤتمرات الحزبية واللجان القيادية.
 -2ان يطرح رأيه ،داخل االجتماعات الحزبية ،في سياسة الجبهة الديمقراطية وتطبيقاتها ومواقفها وخطط عملها،
وأن يعبر عن هذا الرأي ويساهم في الحوار الداخلي في المؤتمرات والمجالس التنظيمية وغيرها من الوسائل
واألطر التي تقرها الهيئات المعنية.
 -3أن يساهم في مناقشة ورسم كافة الخطط والقرارات التي تتخذها منظمته الحزبية وأن يدلي بصوته للبت بها.
 -4أن ينسحب من عضوية الجبهة وذلك بكتاب استقالة يقدم إلى هيئته الحزبية.
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أما الواجبات التي تترتب على العضو الحزبي فهي:
ً
 -1أن يعمل في إحدى الوحدات أو الهيئات الحزبية ملتزما بالمبادىء التنظيمية ،ويؤدي المهمات التي توكلها إليه.
 -2أن يدرس برنامج الجبهة السياسي ونظامها الداخلي وأدبياتها وخطط عملها ومواقفها السياسية ،ويحسن معرفته
بالواقع الفلسطيني والعربي ،ويعمق امتالكه للمنهج االشتراكي العلمي وإطالعه على خبرة الحركة الثورية
العالمية.
 -3أن يسدد اشتراكاته الحزبية بانتظام ويساهم في النشاطات المالية للجبهة وفي حماية أموالها وصيانة ممتلكاتها،
وأن يحافظ على مصلحتها العامة وأمنها.
 -4أن يمارس عمالً سياسيا ً منتظما ً في موقع عمله وسكنه وسائر المجاالت الجماهيرية التي يحتك بها ،من أجل
نشر مواقف الجبهة ونداءاتها وآرائها وشعاراتها النضالية ،وأن يساهم في توزيع صحافة الجبهة وأدبياتها
وبياناتها.
 -5أن ينخرط في نضاالت الجماهير من أجل مطالب ها المباشرة ،وأن يساهم في دراسة مشكالتها وهمومها
ومطالبها ومناقشتها داخل المنظمة الحزبية ،وفي فضح أشكال االستغالل الواقعة عليها وتوضيح حقوقها وحثها
على التحرك للنضال دفاعا ً عن تلك الحقوق والمطالب ،وأن يشارك في تنظيم وقيادة هذا النضال وفقا ً لتوجهات
الجبهة.
 -6أن ينخرط في المنظمات الجماهيرية الديمقراطية أو كتلة الوحدة العمالية وأن يقوم بدور طليعي في بنائها
وتوسيع قاعدتها الجماهيرية المنظمة وفي توجيه نشاطها وتعزيز الممارسة الديمقراطية في صفوفها على قاعدة
احترام لوائحها الداخلية.
 -7أن ينتسب إلى المنظمات النقاب ية والجماهيرية واالجتماعية التي تؤهله لها مهنته ووضعه االجتماعي ،وأن
يعمل داخلها وفقا ً لتوجهات الجبهة ومن أجل تعزيز نفوذها ،وأن يسعى إلى توسيع صفوف هذه المنظمات وتفعيل
دورها.
 -8أن يسعى لتعزيز نفوذ الجبهة وتوسيع قاعدتها المنظمة في صفوف الطبقة العاملة وقطاعات الشباب والمرأة
والفئات االجتماعية األخرى ،وأن يعمل على ضم أعضاء جدد إليها ممن تبرزهم النضاالت الجماهيرية ،وخاصة
من بين نشطاء المنظمات الديمقراطية.

الخلية :المنظمة الحزبية القاعدية
الخلية هي الوحدة التنظيمية األساس للجبهة ،عليها يقوم البناء التنظيمي ،ومنها تنطلق كافة النشاطات ،ومن خاللها
تكون الصلة اليومية والمباشرة مع الجماهير .تتشكل الخلية على أساس موقع العمل أو الدراسة أو السكن أو المهنة
الواحدة أو المؤسسة أو المنظمة الجماهيرية أو االجتماعية الواحدة .ويتحدد حجم الخلية حسب ظروف النضال
وشروطه الملموسة وطبيعة المهام المطروحة وبما ينسجم مع التوجه العام المقر من لجنة اإلقليم.
تجتمع الخلية مرة شهريا وكلما اقتضى األمر ،وتوزع العمل والمهام بين أعضائها ،وتنتخب أمينا ً ونائبا ً ومقرراً
من بين أعضائها .تتحمل الخلية الواجب الرئيسي في ترجمة سياسة الجبهة ومواقفها بشكل يومي وملموس في
وسطها الجماهيري واالجتماعي المحدد ،وفي اإلسهام بصياغة هذه السياسة بالجهد الجماعي ألعضائها .وتقدم
الخلية تقريرا شهريا عن نشاطها إلى اللجنة المحلية.
ان االضطالع بهذا الدور ،اذ ينطلق من جهد متواصل لتمليك األعضاء برنامج الجبهة ووثائقها ومواقفها ،يقوم
باألساس على انغراس الخلية في عمل جماهيري منظم يوجه نشاطها نحو ما يلي:
أ) نشر برنامج الجبهة وسياستها ومواقفها وشعاراتها النضالية على أوسع نطاق في مجال نشاط الخلية وإدارة
الحوار الديمقراطي حولها مع الجمهور الصديق.
ب) االنخراط في المنظمات الديمقر اطية واالضطالع بدور توجيهي وقيادي في صفوفها ،واالنتساب إلى النقابات
والمنظمات الشعبية والمهنية والمؤسسات االجتماعية والسعي إلى تفعيل دورها ،والمشاركة النشطة في مختلف
أشكال تنظيم الجماهير أو قطاعات منها سواء كانت هذه األشكال ثابتة او مؤقتة.
ج) كسب أعضاء جدد للمنظمة الحزبية عبر هذا النشاط النضالي متعدد األوجه.
د) جمع اشتراكات األعضاء وتبرعات األصدقاء واألنصار وتنظيم مشاركتهم في حمالت الدعم المالي
للجبهة ■
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دور الحزب في العملية الثورية
تتحدد سمات الحزب الطليعي وكيفية وأسس بن ائه ودوره القيادي في صفوف الطبقة العاملة والحركة
الجماهيرية ،إستنادا ً الى مفهوم علمي لكيفية تطور العملية الثورية في المجتمع ،وهذا المفهوم للتطور وللتغيير
الثوري هو جوهر المادية التاريخية .وإلبراز حقيقة دور الحزب الطليعي وعالقته بجماهير الطبقة الثورية ينبغي
التذكير بالقوانين الرئيسية التي تقف وراء التغيير الثوري للمجتمع:
 فالعملية الثورية هي حصيلة التناقض الموضوعي في المصالح الماديتة بتين القتوى االجتماعيتة والطبقتات الرئيستية
التي يتكون منها كل مجتمع من المجتمعات.
 ولكتتل طبقتتة أو قتتوة اجتماعيتتة مصتتالحها الماديتتة المحتتددة ،وهتتذه المصتتالح تتنتتاقض بتتدرجات معينتتة ومتفاوتتتة متتع
مصالح الطبقات والقوى األخرى .وبسبب من ذلك يقع الصتراع االجتمتاعي بتين القتوى والطبقتات حيتث كتل واحتدة
منها تسعى لتأمين مصالحها المادية من خالل هذا الصراع.
 وفي ستياق هتذا الصتراع والتنتاقض ومتا يتؤدي إليته متن صتراعات اجتماعيتة يقتع التغييتر الثتوري فتي المجتمعتات
والذي يدفع بالمجتمع اإلنساني إلى االمام ويصنع التاريخ االنساني.
العملية الثورية :هي إذن عملية موضوعية تعبر عن حاجة موضوعية للتطور التتاريخي .وهتذا التنتاقض والصتراع
تحكمه قوانين موضوعية تنعكس من خالل نشاط البشر .ومتع ان البشتر هتم التذي يصتنعون التتاريخ وكتل التحتوالت
الثورية في المجتمع لكنهم ال يصنعوها بناء على اهوائهم وانمتا بنتا ًء علتى عتدد متن القتوانين الموضتوعية التتي تفعتل
فعلها من خالل وعي البشر ونشاطهم وعملهم االجتماعي.
مثال :الرغبة بوجود مجتمع تسوده العدالة بدأت تنشأ لدى االنستان وخاصتة فتي أوستاط الطبقتات المضتطهدة منتذ أن
انحلت المجتمعات المشاعية البدائية وبدأ االنقسام الطبقي .منذ ذلتك الحتين نشتأت الحركتات والفلستفات والعقائتد التتي
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تعبتر عتتن رغبتتة الطبقتتات المضتتطهدة فتتي التحتترر وتحقيتتق مجتمتتع العدالتتة ،ولكتتن هتتذه الرغبتتة لتتم تجتتد طريقهتتا التتى
التنفيذ ،الن القوانين الموضوعية لم تسمح بقيام مجتمع ينتفي فيه االستغالل.
فالقوانين الموضتوعية لتطتور المجتمعتات الرأستمالية علتى ستبيل المثتال ناجمتة عتن درجتة تطتور قتوى االنتتاج فيهتا
وبالتالي الصراع بتين المجموعتات البشترية لالستتحواذ علتى فتائض القيمتة .وكمتا أشترنا تفعتل القتوانين الموضتوعية
فعلها بصرف النظر عن رغبات البشر ولكن ليس على شاكلة القوانين الطبيعية ،أي بمعزل عن النشاط البشتري ،بتل
من خالل النشاط البشري نفسه وذلك وفقا ً لدرجة تطور المجتمع ال وفقا ً لرغبات البشر.
وينبغي ان نالحظ هنا ان القوانين المتعلقة بتطور المجتمع وبالتاريخ البشتري هتي قتوانين موضتوعية ،لكتن يجتب ان
نميتتز بتتين القتتوانين الموضتتوعية االجتماعيتتة وبتتين القتتوانين الموضتتوعية الطبيعيتتة ،فهنتتاك قتتوانين موضتتوعية تتعلتتق
بالمجتمع واخرى تتعلتق بالطبيعتة .والقتوانين المتعلقتة بالطبيعتة هتي قتوانين علميتة مستتقلة استتقالالً كتامالً فتي أدائهتا
ومفعولها عن البشر (دوران االرو مثالً) ولذلك نقول ان القوانين الطبيعية هتي حتميتة ،بمعنتى اذا تتوفرت عناصتر
القانون تتحقق العملية التي ينص عليها القانون .والقوانين الفيزيائية والكيميائية والرياضتية المتعلقتة بتالعلوم الطبيعيتة
هي قوانين حتمية ،أي تتكرر كلما توفرت عناصرها.
[حتمية ال يعن ي ثابتة أبد الدهر .فاذا كان المجتمع في تغيتر مستتمر فالطبيعتة كتذلك .وهتذا يجعتل القتوانين نستبية دون
ان يقلل ذلك من حتميتها ،حيث ان حتميتها ناجمة عن التكترار فتي حتدود الشتروط المعطتاة للعمليتة ،امتا اذا تجاوزنتا
الشروط فالقانون يتغير].
قوانين الطبيعة هي اذن قوانين حتمية بينما القوانين االجتماعية هي قوانين موضوعية لكونها ليست حتميتة النهتا ال
تعمل بمعزل عن نشاط اإلنسان ونضاله بل تجد طريقها الى الترجمة والواقع من خالل النشاط البشتري وبالتتالي متن
خالل الوعي البشري .وبعبتارة اخترى فتالقوانين االجتماعيتة هتي قتوانين موضتوعية تعبتر عتن حاجتة موضتوعية ال
عن حاجة حتمية .فمن أجل ان يتطتور المجتمتع ال بتد وان يتحقتق كتذا وكتذا ،ولكتن تحقيتق كتذا وكتذا مرهتون بنشتاط
اإلنسان ووعيه.
اذن القوووانين االجتماعيووة تعبوور عوون ضوورورة تاريخيووة ولوويس عوون حتميووة تاريخيووة .والتنتتاقض الموضتتوعي فتتي
المصالح بين المجموعات البشرية يؤدي الى وضع تحكمه القوانين الموضوعية التي تعبتر عتن الضترورة التاريخيتة
للتحول االجتماعي ولكن ال تعكس بالضرورة حتميته .ولهذا تصبح الضرورة التاريخية حتمية عندما تقتترن بتالوعي
والتنظيم االنساني حيث يصبح التحتول الثتوري عمليتة حتميتة .ولكتن غيتاب هتذا التوعي يمكتن ان يتدخل التتاريخ فتي
التكتترار والتراجتتع ويتتدخل المجتمتتع فتتي متتأزق المراوحتتة الناجمتتة عتتن تتتأخر العوامتتل الذاتيتتة عتتن االنستتجام متتع
الضرورات الموضعية.
ويتعتتارو هتتذا المفهتتوم للتطتتور التتتاريخي والعمليتتة الثوريتتة متتع اتجتتاهين ختتاطئين فتتي فهتتم كيفيتتة حصتتول التغييتتر
الثوري هما :الحتمية واالرادية .وهذان االتجاهان الخاطئان يؤديان الى نتائج انتهازية وخاطئة في فهتم دور الطليعتة
الثورية ،أي دور الحزب في العملية الثورية.
إتجواه الحتميووة التاريخيووة (أو الحتمويووة) :وهتتو اتجتتاه يهمتتل القتتوانين الذاتيتتة المتعلقتتة بتتالوعي والتنظتتيم ،ويعتبتتر ان
قوانين التطور التاريخي هي قوانين حتمية ،وليست فقط موضوعية ،بمعنى انها شبيهة بتطور الطبيعتة .هتذا المفهتوم
يقود الى اتجاهات في العمتل التنظيمتي والنضتالي نستميها باالتجاهتات االصتالحية (أو اإلصتالحوية) ،أي التتي تقلتل
متتن عوامتتل التتوعي والتنظتتيم فتتي الحركتتة الجماهيريتتة وتعتمتتد علتتى التطتتور التتتاريخي العفتتوي النجتتاز تقتتدم العمليتتة
الثورية.
االتجاه االرادي (أو اإلرادوي) في العملية الثوريوة :وهتو اتجتاه يهمتل اهميتة القتوانين الموضتوعية للتطتور الثتوري
حيث يضع إرادة الطليعة الثورية كعامتل حاستم فتي تطتوير وضتع العمليتة الثوريتة .وهتذا االتجتاه يقتود التى ممارستة
تنظيمية ونضالية نسميها االنتهازية اليسارية والمغامرة والتي تتخذ اشكاالً متعددة منها الفوضتوية واالرهابيتة .ويجتد
هذا االتجاه جذوره في نظرة ارادية (إرادوية) تهمتل حقيقتة كتون العمليتة الثوريتة هتي حصتيلة تناقضتات موضتوعية
تجري وفقا ً لقوانين موضوعية ،ويركز بالمقابل على االرادة الذاتية والتوعي التذاتي باعتبارهمتا العنصتر الحاستم فتي
العملية الثورية.
هذان االتجاهان يتناقضان مع المفهوم العلمي للعمليتة الثوريتة التذي يؤكتد ان العمليتة الثوريتة هتي عمليتة موضتوعية
النها حصيلة التناقض الموضوعي للمصالح المادية بين القوى االجتماعية والطبقات .ويقود هتذا التنتاقض التى نشتوء
العملية الثورية ويجعل منها ضرورة تاريخية ،وهتذه الضترورة ال تتحتول التى حتميتة اال اذا اقترنتت بالعامتل التذاتي
أي بالوعي والتنظيم للطبقات الثورية.
على قاعدة هذا المفهوم تؤدي القوانين الموضوعية فعلها متن ختالل الحركتة العفويتة للجمتاهير حيتث تتدفع الجمتاهير
للعمل بحكم تلمسها لمصالحها المباشرة التي تتناقض متع مصتالح الطبقتات الستائدة .فالعامتل علتى ستبيل المثتال لتيس
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بحاجة الى وعي سياسي متبلور ،بل إلى مجرد وعي << نقابي>> أولي حتتى يبتدأ العمتل متن أجتل المطالبتة بزيتادة
االجور وخفض ساعات العمل .وكل هذا النضال هو تعبير عن التناقض القائم بين رأس المال والعمل المتأجور علتى
فائض القيمة.
اذن االنتدفاع العفتوي للعمتال للنضتال متن اجتل مصتالحهم المباشتترة هتو قاعتدة التنتاقض ثتم الصتراع التذي يتدور فتتي
المجتمع بين الطبقتين االساسيتين :العمال من جهة والبورجوازية من جهة أخرى ،وهو تعبير عن قتانون موضتوعي
هو قانون الصراع بينهما على فائض القيمة .وكما اشرنا يفعل هذا القانون فعله متن ختالل الحركتة العفويتة للجمتاهير
بحكم تلمسها لمصالحها المادية المباشرة والمتناقضتة متع مصتالح الطبقتات الستائدة .وتستتطيع هتذه العفويتة ان تحقتق
تطورات او تحوالت جزئية او محتدودة فتي المجتمتع لكنهتا ال تستتطيع ان تحقتق تغييترا ً ثوريتاً ،ومتع ذلتك تبقتى هتي
اساس وقاعدة العملية الثوريتة اال انهتا ال تتحتول التى عمليتة ثوريتة اال عنتدما تقتترن بعوامتل الووعي والتنظويم وهتي
التي يدخلها الحزب الى الطبقة العاملة وسائر الفئات اإلجتماعية الكادحتة كحصتيلة لتطتور نضتالها المباشتر واقترانته
بالعامل الذاتي.
دور الحزب في العملية الثورية :ليست وظيفتة الحتزب ان يصتنع العمليتة الثوريتة وانمتا وظيفتته ان يشتارك بقيادتهتا
وبطموح تعاظم دوره وتأثيره في هتذه القيتادة ،الحوزب هوو التعبيور عون عوامول الووعي والتنظويم ،ومهمتته أن يتدخل
الى الفئات اإلجتماعية النازعة إلى التغيير الثوري ،عناصر التوعي والتنظتيم ،إنته يتنظم الطبقتة العاملتة ومتن خاللهتا
بقيتتتة الطبقتتتات ،وهتتتو التتتذي يكستتتب الطبقتتتة الثوريتتتة أي الطبقتتتة العاملتتتة التتتوعي بمصتتتالحها النهائيتتتة فتتتي انجتتتاز
التغييرالثوري.
اذن الحزب ال يصنع العملية الثوريتة بتل تصتنعها الطبقتة الثوريتة وجمتاهير الطبقتات المضتطهدة .دور الحتزب اذن
هو قيادتها وتطوير نضتالها العفتوي التى نضتال ثتوري إلنجتاز عمليتة التغييتر أو التطتوير الثتوري .فاألستاس المتادي
الذي تقوم عليه العملية الثورية هو نضال الجماهير نفسها ،نضال الطبقة الثورية والجماهير الكادحتة ،ويتأتي الحتزب
ليكسب هذه الجماهير عناصر الوعي والتنظيم حتى تتحول من تعبير عفوي للقتوانين الموضتوعية للتطتور التتاريخي
الى حتمية تتجسد في الواقع.
ولمزيد من ايضاح لهذه األفكار علينا ان نقارنها باألفكار الخاطئة التي تنشأ فتي صتفوف الحركتة الثوريتة بشتأن دور
الحزب في العملية الثورية؛ افكار ذات صتبغة يستارية انتهازيتة مغتامرة تعتبتر – متثالً  -ان الحتزب هتو التذي يصتنع
الثورة وتركز على مدى االستعداد الذاتي للحزب للقيتام بالعمليتة الثوريتة وتستعى النجازهتا متن ختالل الطاقتة الذاتيتة
للحتتزب بتتديالً عتتن تنظتتيم الجمتتاهير وقيادتهتتا ،أي تتترهن العلميتتة الثوريتتة بمتتدى استتتعداد الحتتزب نفستته .وتعتبتتر هتتذه
االتجاهتتات ان الحتتزب ي جتتب ان يقتتوم بتتالثورة نيابتتة عتتن الجمتتاهير ولتتيس علتتى رأس الجمتتاهير متتن اجتتل مصتتالحها
المباشرة فتقع في مختلف اشتكال االفكتار االنقالبيتة واالرهابيتة والفوضتوية والتتي جوهرهتا االعتقتاد ان الحتزب هتو
الذي يقوم بالثورة نيابة عتن الجمتاهير ،ولتذلك تترى هتذه االتجاهتات انته عنتدما يكتون الحتزب جتاهزا ً للقيتام بالعمليتة
الثورية فستكون العملية الثورية حتمية.
وهذا يشمل االتجاه االنقالبي (أي يقوم الحزب بعملية انقالبية بمعزل عن الجمتاهير) ،او االتجتاه االرهوابي (أي يقتوم
الحزب بسلسلة من االعمال االرهابية الكبيرة النضتاج التغييتر الثتوري بمعتزل عتن الجمتاهير) او الفوضووي (التذي
يريتد ان يختصتتر العمليتتة الثوريتتة بضتتربة واحتدة :الغتتاء كتتل المراحتتل…) علتتى اعتبتار ان الحتتزب هتتو التتذي يصتتنع
الثورة مهمالً نضال الجماهير والقوانين الموضوعية لتطور العملية الثورية ونضال الجماهير.
وفتي مقابتتل هتتذه االفكووار اليسووارية االنتهازيووة المغووامرة تقتف األفكووار االنتهازيووة اليمينيووة التتتي تركتز علتتى الجانتب
المتعلق بالقوانين الموضوعية ،وتهمل دور الحزب في ادخال الوعي والتنظيم لصفوف الجماهير .وهي تأختذ بمقولتة
ان الحتتزب ال يصتتنع الثتتورة لكنهتتا تهمتتل ان الحتتزب هتتو قيتتادة للثتتورة ،وتتبتتع بالتتتالي سياستتة اصتتالحية تقصتتر دور
الحزب على مو اكبة نضال الجماهير العفوية للحصول علتى عتدد متن االصتالحات ،وتهمتل ضترورة تطتوير نضتال
الجمتتاهير ،أي تضتتع الحتتزب فتتي ذيتتل الحركتتة الجماهيريتتة مهملتتة ضتترورة ربتتط العمليتتة العفويتتة بضتترورة توعيتتة
الجماهير وتنظيمها.
إن كال هذين االتجاهين يحيد عن المفهوم الصحيح الذي يقول ان الحزب يقود العملية الثورية التتي تصتنعها جمتاهير
الطبقات الثورية ،ودور الحزب هو قيادتها ،أي ادخال الوعي والتنظتيم لهتا .وحتتى يستتطيع الحتزب ان يقتود العمليتة
الثورية عليه ان يؤدي الوظائف الرئيسية التالية:
أوال -تشوخي التنواقض الموضووعي بوين الطبقوات الثوريووة وبوين الطبقوات الرجعيوة المناهضوة للثوورة وصووياغة
برنووامج نضووال علووى قاعوودة هووذا التشووخي ؛ فتتالثورة هتتي حصتتيلة التنتتاقض بتتين الطبقتتات الثوريتتة وبتتين الطبقتتات
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المعادية للثورة وحتى يستطيع أي حزب ثوري ان يقوم بدوره فتي قيتادة العمليتة الثوريتة عليته ان يشتخص تشخيصتا ً
صحيحا ً التناقض الرئيسي ما بين هذه القوى والطبقات.
على قاعدة هذا التشخيص يقيم الحزب برنامجه النضالي .برنامج الحزب ليس ناجما ً اذن عتن التوعي المجترد ،وانمتا
هو نتيجة لتشخيص علمي للتناقضات .وهذا يستدعي االجابة عن اسئلة من نمط ما هو التناقض الرئيسي التذي يحكتم
الصراع الدائر؟ وما هي طبيعة التناقضات؟ على ماذا يدور الصراع بين الطبقات الصتاعدة متن جهتة والرجعيتة متن
جهة أخرى .وعلى اساس تشخيص هذه التناقضات يبني الحزب برنامجه ،ألن البرنامج تعبير عتن مصتالح الطبقتات
الثورية في صراعها مع الطبقات المضادة للثورة .والتشخيص األولي للتناقضات ليس تشخيصتا ً نهائيتاً ،حيتث يتغيتر
التشتخيص بتتين القتوى الثوريتتة والمضتتادة للثتورة جزئيتا ً بحكتم تطتتور الصتتراع .كتذلك يتتدخل الحتزب تغييتترات علتتى
برنامجه على ضوء خبرته المتجددة وتطور الصراع بين الطرفين.
ثانيا -االنغراس الكامل في حركة الجماهير النضوالية العفويوة مون أجول مصوالحها المباشورة وحوث الجمواهير علوى
رفع استعدادها النضالي لتحقيق هذه المصالح؛ في هذا المجال ،ادراك الجماهير العفوية لمصتالحها يتدفعها بطريقتة
عفوية للنضال من اجتل هتذه المصتالح .مثتال متن النضتال العمتالي :العمتال يتدركون عفويتا ً ضترورة الحصتول علتى
اجور اعلى وساعات عمل أقل .هذا النضال اساسه نضال الطبقة العاملة للحصول على جزء من فتائض القيمتة التذي
تستولي عليه البرجوازية .إن دور الحزب يختدم اصتحاب هتذا النضتاالت التتي ترمتي إلتى الحصتول علتى جتزء متن
فائض القيمة.
بعض االتجاهات المتطرفتة تستتهين بتانخراط الحتزب فتي حركتة الجمتاهير العفويتة بحجتة انهتا مطالتب ليستت ذات
قيمة وان المطلب الذي يستحق النضتال متن اجلته هتو التغييتر الجتذري فتي المجتمتع .ولكتن هتذا النضتال ال يمكتن ان
يتحقق بفعل ارادة الحزب بدون تطور نضال الجماهير .اذن ينخرط الحزب في النضال ،يبلتور المطالتب التتي يمكتن
ان تحصل عليهتا الجمتاهير بتدون ارتتدادات وبالوستائل النضتالية .وفتي هتذا االطتار علتى الحتزب ان يغنتي برنامجته
بمطالتب الجمتتاهير ويتتدرك معهتا االشتتكال الملموستتة لالستتغالل التتذي يقتتع عليهتا .والحتتزب يتتتعلم متن الجمتاهير كمتتا
يعلمهتا ويغنتي برنامجته بالمطالتب الجماهيريتتة وبتجربتهتا ويعلمهتا تطتوير نضتالها متتن اجتل هتذه المطالتب ،ويعلمهتتا
بالملموس عملية الربط بين المصالح المباشرة واالهداف العامة من خالل مشاركة الحزب ودوره القيادي.
إن كتل هتتذا يم ّكتن الحتتزب متن صتتياغة شتعاراته النضتتالية القتتادرة علتى تعبئتتة الجمتاهير متتن اجتل مصتتالحها .وهتتذه
الوظيفتتة تتنتتاقض متتع التوجهتتات البرجوازيتتة الصتتغيرة النخبويتتة التتتي تعتبتتر ان وظيفتتة الحتتزب تقتصتتر علتتى تعلتتيم
الجماهير حيث تحول برنامج الحزب الى مجموعتة متن الشتعارات العامتة المعزولتة عتن اهتمتام الجمتاهير ممتا يقتود
الى عزلة هذه النخبة عن الجماهير.
إن انعزالية البرجوازية الصغيرة النخبوية تقود الى التعالي عن الجماهير ورفض التعلم منها ،بينما تكتستب شتعارات
الحزب ملموسية اكبر كلما تعلم متن الجمتاهير متن ختالل المشتاركة فتي نضتالها اليتومي ،وكتذلك متن ختالل االدراك
اليتتتومي الشتتتكال االستتتتغالل الملموستتتة الواقعتتتة عليهتتتا وتشتتتخيص المصتتتالح المباشتتترة لكتتتل تجمتتتع متتتن التجمعتتتات
الجماهيرية ولكل قطاع من قطاعاتها.
ثالثوا -تنظوويم الحركووة العفويوة للجموواهير :الجمتتاهير عنتدما تتحتترك للنضتتال تكتون فتتي غالتتب االحيتان غيتر منظمتتة،
وتتلمس شيئا ً فشيئا ً ضرورة توحيد طاقاتها لمجابهة مستغليها والحصول علتى مطالبهتا .وعنتدما تنتقتل الجمتاهير التى
مرحلة االنتظام تفقد صفتها العفوية .فالجماهير هي الجماهير غير المنظمة ،ومهمة الحزب نقل هتذه الحركتة العفويتة
الى حركة منظمة بإدخال عنصر التنظيم إليها .والحزب من خالل انخراطه في نضال الجمتاهير متن اجتل مصتالحها
المباشرة يعلم الجماهير ضرورة توحيد صفوفها من اجل ان تتمكن من انتزاع مطالبها من انياب مغتصبيها.
ووظيفة الحزب ان يوعي الجماهير دوما ً بضرورة التنظيم وبأن الطبقة العاملة وسائر الفئتات الكادحتة ال تستتطيع ان
تحقق مصالحها دون إنخراطها في اشكال مالئمة من التنظيم ضد مستغليها .وفي هذا الستياق يجتب علتى الحتزب ان
يحتدد االشتتكال التنظيميتتة المناستتبة فتتي كتتل مرحلتتة متتن مراحتل النضتتال ولكتتل شتتريحة متتن الشتترائح االجتماعيتتة بمتتا
يتناسب مع درجة وعيها واستعدادها الكفاحي.
رابعووا -الحفوواظ علووى وحوودة الحووزب الفكريووة والسياسووية والتنظيميووة فووي جميووع مراحوول النضووال :ان وحتتدة الحتتزب
الفكريتتة والسياستتية والتنظيميتتة هتتي احتتد الشتتروط الهامتتة والضتترورية التتتي تمكنتته متتن قيتتادة العمليتتة الثوريتتة نحتتو
االنتصار .وهذا أمر طبيعي إذ ال تستطيع الطبقة العاملة ان تمارس دورها في العملية الثورية بتدون وحتدة صتفوفها.
وكذلك ال يستطيع الحزب ان يضطلع بدوره المنشود ما لتم يكتن موحتدا ً بتاإلرادة والعمتل وكتذلك الفكتر ،فتالتنظيم بتال
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وحدة فكرية وسياسية بين مناضليه أشبه بحشد يرغب في التحرك علتى الطريتق ولكنته ال يعترف التى ايتن ينبغتي ان
يذهب ولماذا.
بيد ان الوحدة الفكرية وحدها ال تكفي حتى يضطلع الحزب الطليعي بدوره في العمليتة الثوريتة .إذ ال يستتطيع حتزب
الطبقتتة العاملتتة ان يتطتتور بنجتتاح ويتتؤدي دوره القيتتادي فتتي جميتتع مراحتتل النضتتال اال اذا تتتم تتتدعيم الوحتتدة الفكري تة
والسياسية بوحدة تنظيمية ،أي اال اذا كانت حياة الحزب منظمتة جيتدا ً وقائمتة علتى معتايير وقواعتد راستخة والزاميتة
لجميتتع هيئتتات الحتتزب ووحداتتته القاعديتتة وفتتي ظتتل ستتيادة اإلنضتتباط الحزبتتي القتتائم علتتى القناعتتة وستتيادة العالقتتات
الديمقراطية صفوف التنظيم.
اذن هذا هتو المفهتوم الستليم للعمليتة الثوريتة ،وواضتح فتي هتذا الستياق ان قيتادة الحتزب للعمليتة الثوريتة تتطلتب متن
الحزب معرفة قوانين تطور المجتمعات وتشخيص التناقضات الموضتوعية فتي صتفوف المجتمتع بدقتة ،واالنغتراس
الكامتتل فتتي حركتتة الجمتتاهير المنظمتتة ورفتتع مستتتوى استتتعداداتها الكفاحيتتة النتتتزاع حقوقهتتا والستتير علتتى سياستتة
صتتحيحة واقعيتتة وثوريتتة ،هتتذا التتى جانتتب الحفتتاظ علتتى وحدتتته الفكريتتة والسياستتية والتنظيميتتة فتتي جميتتع مراحتتل
النضال.
عندما يسير الحزب على هذه المبادئ فسوف يتمكن دون شك متن اإلرتقتاء بتدوره القيتادي فتي العمليتة الوطنيتة حتتى
نهاياتها المظفرة ■

المركزية الديمقراطية
 – 1ما هي المركزية الديمقراطية؟
من الطبيعي أن يصوغ كل حزب أو تنظيم سياسي مجموعة األسس والضتوابط التتي تحكتم وتتنظم عالقاتته الداخليتة
وعالقته مع جماهير الطبقة أو الطبقات والفئات والشرائح التي يعبر عن مصتالحها الطبقيتة والوطنيتة العامتة ،ويمثتل
طموحاتها وأهدافها.
ان هذه األسس والضوابط تتحدد إنطالقا ً من تكتوين هتذا الحتزب وهويتته ،والقتوى االجتماعيتة التتي يمثلهتا ،وتنستجم
متتع طبيعتتة برامجتته وأهدافتته ،فتتأحزاب البرجوازيتتة بتالوينهتتا وشتترائحها المختلفتتة لهتتا مبادئهتتا التنظيميتتة المحتتددة
والمنستجمة متتع مصتتالحها والمستتمدة متتن تكوينهتتا الطبقتي المحتتدد وايتتديولوجيتها الخاصتة .واحتتزاب الطبقتتة العاملتتة
خصوص تا ً األحتتزاب الثوريتتة والحركتتات الديمقراطيتتة الثوريتتة عموم تاً ،تعتمتتد مبتتدأ المركزيتتة الديمقراطيتتة لتنظتتيم
عالقاتها الداخلية ،ولتتمكن على أساس هذا المبدأ من تنظيم واستتقطاب االقستام االكثتر تقتدما ً  -متن حيتث استتعدادها
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النضالي -من الجم هور الذي تمثله ومن تنظيم االقسام االخرى في المنظمات الجماهيريتة والديمقراطيتة التتي يشتارك
في قيادتها هذا الحزب الثوري ،ولتوسيع دائرة فعله وتأثيره في الحركة الجماهيرية العفوية أو المنظمة.
إن هذا المبدأ يم ّكن لحزب الثوري متن بلتوغ الهتدف التذي متن أجلته وجتد وتشتكل ،اال وهتو واجبته ودوره ووظيفتته
النضتالية ،ومتن تحقيتق رستالته التاريخيتة المتعلقتة بتحقيتق مصتتالح البشتر التذين يمتثلهم ،كتون الحتزب الثتوري هيئتتة
اركانهم في قيادة معركتهم الطبقية أو الوطنية وفي مواجهة جبهة االعداء واهدافها.
ان المركزية الديمقراطية بطرفيها "المركزية" بتجلياتها" و "الديمقراطية" بتجلياتها وحسب ظروف وواقتع ودرجتة
التطتتور التنظيمتتي لكتتل حتتزب ،همتتا وحوودة عضوووية بتتين الجتتانبين ال تنفصتتم ،مرتبطتتان بعالقتتة جدليتتة ،يتتؤثر ويتتتأثر
كالهما باآلخر ،وهما كالقطعة النقدية التي ال قيمة لها اذا بقيت بوجته واحتد وغتاب الوجته اآلختر .فالمركزيتة وحتدها
ال تصلح للحزب الذي نريد ونناضل من اجل بنائه .كما ان الديمقراطية وحدها تحول الحزب الى ناد للنقتاش ويتمثتل
هذا الربط بين الوجهين المتحدين في المبدأ األساس للتنظيم "المركزية الديمقراطية".
تتجلى الديمقراطية بالدرجة األولى بانتخاب الهيئات الحزبية وبمناقشة تقاريرها أمام االجتماعات الحزبية الموستعة
لعموم األعضاء وفي المؤتمرات وبسيادة الروح الجماعية في التخطيط والتنفيذ وفتي حريتة المناقشتة وممارستة النقتد
والنقتتد التتذاتي العلنتتي داختتل الحتتزب للتتتخلص متتن األخطتتاء ولتطتتوير دور وعمتتل الحتتزب فتتي المستتتويات المختلفتتة،
وكذلك في إلتزام جميع منظمات الحزب وجميع أعضائه باإلنضباط الحزبي.
وتتجلى المركزية التي من شأنها تجسيد وحتدة إرادة وفكتر وسياستة التنظتيم بتالتزام الفترد بقترارات التنظتيم والتتزام
الهيئتات التتدنيا بقتترارات الهيئتات األعلتتى والتتتزام مجمتتوع التنظتيم بقتترارات مؤتمراتتته والهيئتات المنتخبتتة منهتتا .كمتتا
تتج لتى المركزيتتة بوجتتود برنتتامج عتتام وبنظتتام داخلتتي يجستتدان قواعتتد الحيتتاة الحزبيتتة اإللزاميتتة لمجمتتوع األعضتتاء.
وتتجلتتى المركزيتتة أخيتترا ً ،بالدرجتتة العاليتتة متتن االنضتتباط الحزبتتي فتتي النضتتال متتن اجتتل تطبيتتق البرنتتامج والنظتتام
الداخلي والسياسة العامة للحزب وترجماتها في النضال اليومي.
ان تالزم هذين الجانبين وتطبيقهما الخالق في كل الظروف هو الذي من شأنه تحقيق األسس الجدلية بينهمتا وتجستيد
المضتتمون النضتتالي لهتتذا المبتتدأ التنظيمتتي التتذي يستتتهدف وحتتدة إرادة التنظتتيم الثتتوري فتتي كفاحتته لتحقيتتق أهدافتته
المنشودة.
 – 2المضمون الطبقي للمركزية الديمقراطية
ً
ً
ان اعتمتاد مبتدأ المركزيتتة الديمقراطيتة فتتي األحتزاب الثوريتتة لتيس خيتتارا عفويتا أو مجتترد صتدفة ،بتتل هتو ضتترورة
موضتوعية متتن اجتتل ضتمان تتتوفير قتتدرة هتتذه األحتزاب الثوريتتة علتتى االضتتطالع بالمهمتات التاريخيتتة المناطتتة بهتتا
والمحددة في برامجها .فال امكانية فعلية النتصار الطبقات الكادحتة وأوستع الفئتات الشتعبية وتحقيتق اهتدافها الوطنيتة
واالجتماعية النهائية اال بتوفر حزبها (أو أحزابهتا) التذي تمثتل هيئتة أركانهتا والقتادرة علتى حشتد طاقاتهتا وتوحيتدها
في النضال لتلبية تلك األهداف.
ان الضرورة الموضوعية للمركزية الديمقراطية إنما تكمتن فتي ضترورة تستليح الحتزب باالنضتباط وبالوحتدة فكريتا ً
وسياستيا ً وتنظيميتا ً وذلتك متتن أجتتل تتوفير مقومتتات المواجهتتة والتصتدي لمخططتتات القتتوى المعاديتة ولتحقيتق الظفتتر
ألهداف الشعب .فالحزب وهو الذي يشكل أداة نضالية بيد الشتعب ويشتكل جتيش موحتد الفكتر واإلرادة يقتوم بتوجيته
وقيادة نضاالت الجماهير .والمركزية الديمقراطية هي السبيل الفعال لرص صفوف مثل هذا اإلطتار المتنظم وتوحيتد
ارادته وقواه .وهي المبدأ التنظيمي األساس الذي يكفل صيانة وحدة الحزب وفعاليتته بعيتدا ً عتن كتل مظتاهر الميوعتة
والتسيب الليبرالي والفوضى.
ان المضمون الطبقي لمبدأ المركزية الديمقراطية مستمد من المزايا المادية التتي تنتزع الطبقتة العاملتة الكتستابها متن
خالل نمط حياتها االجتماعية ودورها فتي االنتتاج .تلتك المزايتا التتي تتمثتل بوحتدتها وتمركزهتا وباالنضتباط الحتازم
والمثابرة والدأب في عملها ،المزايتا التتي تتجستد بالعمتل الجمتاعي والتتوزع الفتردي للمستؤوليات والمهمتات ،األمتر
الذي يحد من بروز مظاهر الفردية والحرفيتة واألنانيتة والفوضتى ،ويقتوي روح التعتاون والعمتل الجمتاعي وبالتتالي
التراص والوحدة الحقيقية في النضال النتزاع الحقوق واألهداف الموحدة.
 – 3الوحدة ما بين المركزية والديمقراطية
ان المركزيتتة الديمقراطيتتة هتتي وحوودة عضوووية متتا بتتين المركزي تة والديمقراطيتتة ،أي ال يمكتتن فصتتل احتتداهما عتتن
األخرى .وبالتالي فقواعد تطبيق هذا المبدأ التنظيمي ال يمكن ان تقوم على ترتيب ميكانيكي ألسس تضتمن المركزيتة
وأخرى تحقق الديمقراطية الداخلية .بل ان المركزية تستدعي بالضرورة الديمقراطيتة والعكتس بتالعكس اذا متا اردنتا
تحقيق ا لوحدة الجدية للمنظمة الحزبية .فحرية النقد والنقاش ال يمكن عزلها عن ضرورة االنضباط الصتارم ،كمتا ان
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القيادة الجماعية ال يمكن فصلها عتن اهميتة وضترورة تحديتد المستؤوليات الفرديتة الضترورية ،ويمكتن ان يقتال ذات
الشيء عن الهيئات القيادية التي تنتخب ديمقراطيتا ً متن القاعتدة ولكنهتا تمثتل المركتز القيتادي التذي يمتلتك حتق اتختاذ
القرارات الملزمة ،ويحاسب عليها في المتابعة وتقييم النتائج.
ان ضرورات توحيد كل جهود وطاقات الحزب للسير قدما ً نحو الظفر تتطلب توفير جميع األسس التي تضتمن أمتتن
واع جماعي لكل أعضاءه .ان هتذه الضترورة تملتي حتميتة انضتباط
أشكال الوحدة في صفوفه وما يعنيه من انضباط ِ
االقلية لألغلبية والتزام الهيئات االدنى بقترارات الهيئتات األعلتى ،وإنضتباط عمتوم الحتزب بكتل مناضتليه ومنظماتته
للتوجهات والقرارات المتخذة ازاء هذه المهمة او تلك.
ان الضرورة الموضوعية للديمقراطيتة تكمتن فتي أهميتة وجتود كتل الضتوابط التتي متن شتأنها ان تعتزز قتوة وفعاليتة
الحزب الذي تقوم عضويته على االختيار الطوعي بينما تكمن قوتته فتي النشتاط التواعي ألعضتائه .وال شتك ان مثتل
هذه النشاطية سوف تتعاظم أكثر من خالل مشاركة هؤالء األعضتاء بنقتاش وصتياغة بترامجهم ومهمتاتهم ،ذلتك التى
جانب مظاهر الديمقراطية األخرى التي تتجلى في االنتخابات وحريتة النقتاش والنقتد والقيتادة الجماعيتة والتتي تشتكل
موانع متينة ،تحول دون تفشي مظاهر الفردية او البيروقراطية التي قد تولدها المركزية المفرطة.
■■■

إن المركزيتتة الديمقراطيتتة توصتتف بأنهتتا وحتتدة عضتتوية بتتين المركزيتتة والديمقراطيتتة الن قواعتتدها ليستتت مرتبطتتة
صت ببساطة بعضها إلى جانب بعتض ،بتل ألنهتا تفتترو بالضترورة بعضتها
ببعضها االخر ،كما لو انها عناصر ر ّ
اآلختتر ويستتتدعي بعضتتها اآلختتر ..أي ان الديمقراطيووة تسووتدعي المركزيووة والعكووس صووحيح .ان الحتتزب يطتتور
الديمقراطيتتة فتتي ستتبيل رفتتع مستتتوى التتوعي بالنستتبة للحتتزبيين ولزيتتادة مشتتاركتهم فتتي مهتتام الحتتزب وفتتي معالجتتة
المشاكل .ان الحزب يعزز االنضباط بين صفوفه في سبيل العمل بشكل منظم بإرادة واحدة سعيا ً وراء هدف عام ■
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المركزية الديمقراطية..
مضمونها الطبقي وضرورتها النضالية


التعريف

ان المركزيتتة الديمقراطيتتة هتتي المبتتدأ التتذي يحكتتم العالقتتات الحزبيتتة الداخليتتة للجبهتتة ويوجتته العالقتتة بينهتتا وبتتين
الجماهير .وهي ليست مجرد مجموعة من القوانين والقواعد االجرائيتة التتي يجتري تنفيتذها بصتورة شتكلية وبمعتزل
عن مضمونها الطبقي ،وانما هي في األساس تعبير عن المزايا المادية الموضتوعية التتي تنتزع إلتى اكتستابها الطبقتة
العاملة من نمط حياتها ودورها في المجتمع وفي االنتاج :مزايا الجماعية وتقستيم العمتل والوحتدة المتزايتدة للمصتالح
النهائيتتة للطبقتتة والتماستتك التتداخلي بتتين صتتفوفها ،واالنضتتباط وروح المثتتابرة والصتتبر وطتتول التتنفس والقتتدرة علتتى
رؤية مصالح مجموع الشعب والتقدير الدقيق لنسبة القوى بينه وبين اعدائه.
تقوم المركزية الديمقراطية على قاعتدة الوحودة فوي الفكور واالرادة والعمول ،وهتي ضترورة نضتالية ال بتد منهتا متن
اجتل تستليح الحتزب الطليعتي باإلنضتباط والوحتدة الفكريتة والتنظيميتة المتينتة والفعاليتة النضتالية ،ومتن اجتل تعميتق
الحرفيتة واالنانيتة والفوضتوية
العمل الجماهيري وروح التضتحية واالنتدماج بحركتة الشتعب ،واالبتعتاد عتن الفرديتة ِ
والتسيب الليبرالي.
ً
ان المركزية الديمقراطية تعبر عن حاجة الطبقة العاملة والفئات والشرائح الكادحة عمومتا وتلتك المتحالفتة معهتا التى
هيئة اركان وقيادة جماعية صلبة تجسد مصالحها النهائية وتشكل صلة الوصل بين نظريتها وبين الممارستة العمليتة،
بين البرنامج السياسي المعبر عن مصلحة الطبقة العاملة وأوسع الفئات الشعبية ووجهة نظرهتا ،وبتين التنفيتذ العملتي
لهذا البرنامج متن ختالل تعبئتة طاقتات الجمتاهير العماليتة والكادحتة وتوحيتد وتنظتيم نضتاالتها .وهتي الستالح الفعّتال
للحزب من أجل اداء دوره الفاعل في الحركة النضالية ،وذلتك متن ختالل عملته كوحتدة متراصتة فتي الفكتر واالرادة
والهدف وفي النضال العملي ،وهي التي تكفل بناء الحزب كمنظمة كفاحية صلبة.

 – 1المركزية الديمقراطية كناظم للعالقات الحزبية الداخلية
إن المركزية الديمقراطية على صعيد صياغة العالقات الحزبية الداخلية تعني التطبيق الحازم للمبادئ التالية:
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أ ) إلتزام الفرد بقرارات التنظيم وتغليب مصلحة التنظيم على أية مصلحة خاصة :ان المركزيتة الديمقراطيتة تعنتي
تثقيف العضو الحزبي بروح االلتزام العميق المبني على ايمان ال يتزعزع بقضتية الثتورة والشتعب والطبقتة العاملتة،
روح االستتتعداد لتحمتتل التضتتحيات والمشتتاق ،روح التواضتتع ونكتتران التتذات والصتتدق واالختتالص والنزاهتتة فتتي
التعامل مع التنظيم والشعب .ان هذا المبدأ يملي على العضتو الحزبتي االنضتباط التواعي لقترارات التنظتيم وااللتتزام
بسياسته وخطط عمله وبالمقررات التتي تتختذها هيئاتته الجماعيتة ،والعمتل المخلتص متن اجتل تنفيتذها والتدفاع عنهتا
امام الجماهير بغض النظر عن تطابقها او تباينها مع رأيه الشخصي.
ب) المشاركة الفعلية لجميع االعضاء في رسم سياسة التنظيم وفي تحديد خطه العام :وذلك متن ختالل حتق جميتع
الهيئات الحزبية القاعدية في مناقشة برنامجه ونظامه التداخلي وقترارات مؤتمراتته ولجانته القياديتة المركزيتة ،وحتق
إبتداء المالحظتات واالقتراحتات مهمتا كانتت الظتروف التتي يعمتل فتي ظلهتا التنظتيم ،متن ختالل انتظتام التقتارير متن
الهيئات الحزبية االدنى الى الهيئات الحزبية االعلى على قاعدة الحرية التامة في النقاش واالنتقاد.
ج) إلتزام االقليوة بورأي االغلبيوة :تتختذ الهيئتات الجماعيتة قراراتهتا بالتصتويت التديمقراطي ووفقتا ً لترأي االغلبيتة.
وعلى االقلية ان تلتتزم بموقتف االغلبيتة وتنفتذ قراراتهتا وتتدافع عنهتا أمتام الجمتاهير وأمتام الهيئتات االدنتى .ولالقليتة
الحتتق فتتي التعبيتتر عتتن وجهتتة نظرهتتا داختتل المتتؤتمرات والهيئتتات الحزبيتتة دون ان يتتؤثر ذلتتك علتتى التزامهتتا بتنفيتتذ
القرارات .ان التنظيم الثوري يتصدى للنزعات التكتلية والشتللية الالمبدئيتة التتي تستيء التى وحتدة التنظتيم وتضتعف
تماسكه وفعاليته النضالية.
د) انتخاب ا لهيئات القيادية من أسفل إلى أعلى وممارسة الرقابة الحزبية من أدنى إلى أعلى وبوالعكس :ان جميتع
الهيئات القيادية الحزبية تتشكل بواسطة االنتختاب متن أستفل إلتى أعلتى وتلتتزم بتقتديم التقتارير التتي تتضتمن كشتف
حساب بانجازاتها إلى المؤتمرات والمنظمات الحزبية التي انتخبتها.
ان جميع الهيئات القيادية تخضع دوما ً للرقابة من قبل المؤتمرات التي انتخبتها علتى دقتة تنفيتذها والتزامهتا بقترارات
هتتذه المتتؤتمرات وبتوجيهتتات الهيئتتات االعلتتى .وعلتتى الهيئتتات االدنتتى ان تمتتارس حقهتتا فتتي نقتتد ومناقشتتة ق ترارات
الهيئات االعلى داخل االطر الحزبية كما على الهيئتات العليتا ان تشترف اشترافا ً دقيقتا ً علتى نشتاط الهيئتات التدنيا وان
تتابع تنفيذها للقرارات والخطط الحزبية ولواجباتها اليومية ،وان تقتدم لهتا التوجيهتات والتعليمتات المناستبة لتصتحيح
اخطائها ومضاعفة نشاطها.
هـ) إلتزام الهيئات الدنيا بقرارات الهيئات العليوا والتوزام المنظموات الحزبيوة بقورارات اللجنوة المركزيوة والموؤتمر
الوطني العام :ان جميع الهيئات الدنيا ملزمتة بتنفيتذ المقتررات التتي تتختذها الهيئتات االعلتى وفقتا ً للتسلستل الحزبتي.
ويحق للهيئات الدنيا ال بل متن واجبهتا ان تنتاقش قترارات الهيئتة األعلتى -وإن إستتدعى األمتر -وان تنتقتدها وتستجل
اعتر اضتها عليهتتا وان تطالتتب بتعتديلها او إلغائهتتا ،بشتترط أن ال يتتؤثر هتذا الحتتق علتتى ضترورة التنفيتتذ الفتتوري لهتتذه
القرارات من قبل الهيئة الدنيا .وعلى الهيئات األعلى ان تتدرس اعتراضتات الهيئتات التدنيا وانتقاداتهتا بعنايتة وجديتة
وان تأخذ بما هتو صتحيح وبنتاء منهتا وان تحترص علتى التفاعتل االيجتابي القتائم علتى االحتترام المتبتادل والتضتامن
الرفاقي بين مختلف مستويات التنظيم .ان جميع المنظمات الحزبية ملزمتة بتنفيتذ القترارات التتي تتختذها المتؤتمرات
الوطنية للتنظيم ولجنته المركزية.
و) جماعية القيادة وفردية المسوؤولية :إن جماعيتة القيتادة تعنتي اتختاذ القترارات والتوجهتات السياستية والتنظيميتة
بشكل جماعي من قبل الهيئات المخولة بها .أما مستؤولية تنفيتذ هتذه التوجهتات واتختاذ القترارات التفصتيلية والعمليتة
اليومية وتوزيع المهام الكفيلة بالتنفيذ فهي من حق العضو أو االعضاء الذين تنتاط بهتم مهمتة التنفيتذ .وتتتابع الهيئتات
الجماعيتة اولئتك االعضتاء علتى مستتوى تنفيتذهم لتوجيهاتهتا متع تشتجيع القترارات والمبتادرات التتي يتختذونها اثنتاء
ذلك.
ز) النقد والنقد الذاتي في إطار التقييم :هو االسلوب الرئيسي لتعزيز الممارسة الديمقراطية داختل صتفوف التنظتيم
والسالح الفعال من اجل تصحيح مساره النضتالي وردم الثغترات فتي عملته التنظيمتي ،ومتن اجتل تصتويب سياستاته
وخطط عمله واالستئصال الدائم للتأثيرات االيديولوجية الضارة وانمتاط الستلوك والتفكيتر الغريبتة التتي تتسترب التى
صفوفه من الخارج ،والحفاظ بالتالي على نقاوته ووحدته الفكرية وتماسكه التنظيمي والنضالي.
ان الجانب الرئيسي لمفه وم المركزية الديمقراطية يكمن فتي حتق وواجتب جميتع االعضتاء والمنظمتات الحزبيتة فتي
ممارستتة النقتتد والنقتتد التتذاتي الهتتادف والبنتتاء التتذي ال ينزلتتق التتى المهتتاترات العقيمتتة والتنتتاحرات العدائيتتة الالرفاقيتتة
والالمبدئية ،وال يستتخدم ستتارا ً للتهترب متن المهمتات ومتن المستؤولية الفرديتة عتن الخطتأ ،وال ينحتدر التى مستتوى
تضخيم الهفوات الصغيرة او القاء اللوم على االخرين ،بل ينصب على معالجتة االخطتاء السياستة والتنظيميتة الهامتة
وتصحيحها والتعلم منها ،ويجري بروح التضامن الرفتاقي التتي تبترز الجوانتب االيجابيتة متن اجتل تشتجيعها وتحلتل
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الظتتواهر الستتلبية متتن اجتتل دح ضتتها واستئصتتالها ،ويمتتارس بحتتس متتن المستتؤولية العاليتتة والصتتدق متتع التتذات ومتتع
التنظتتيم والشتتجاعة الثوريتتة فتتي تحمتتل نتتتائج الخطتتأ ومعاملتتة اخطتتاء التتذات بتتنفس المستتتوى التتذي تعامتتل بتته اخطتتاء
اآلخرين ،ويستهدف تربية االعضاء بالقيم النضالية وتخليصهم من الثقافات واالمراو والتقاليتد المتخلفتة والظالميتة
والرجعية.

 – 2المركزية الديمقراطية كموجه للعالقة بن التنظيم والجماهير
إن تصليب التنظيم الحزبي وتعزيز انضتباطه التداخلي علتى قاعتدة المركزيتة الديمقراطيتة والتطبيتق الحتازم لمبادئهتا
وقوانينها في تنظيم العالقات الحزبية الداخلية هو مهمة ذات ضرورة قصتوى ،ولكنهتا ليستت كافيتة بحتد ذاتهتا ،فهتي
قد تتحول الى ممارسة شكلية وتؤدي الى نتائج نخبوية وانعزالية وانتهازية يستارية او يمينيتة اذا هتي لتم تقتترن ببنتاء
عالقة سليمة بين التنظيم والجماهير تقوم على قاعدة المركزية الديمقراطية ايضاً.
ان المركزية الديمقراطية كمفهوم موجه للعالقة بين الحزب والجماهير تنبثق من اعتبار ان العمليتة الثوريتة حصتيلة
لنضتال الجمتتاهير متن اجتتل رفتتع االستتغالل عنهتتا ،وان دور التنظتتيم الثتوري يكمتتن فتتي اكستاب الحركتتة الجماهيريتتة
عنصر التنظيم واالتحاد الواعي.
ان المركزيتة الديمقراطيتتة تعنتتي نبتتذ النزعتات الذيليتتة واالصتتالحية اليمينيتتة التتتي تضتع التنظتتيم الحزبتتي فتتي متتؤخرة
التحرك النضالي للجماهير بدالً من ان يكون طليعتها التي تتقدم الصتفوف وتتنظم النضتال وتثتابر علتى رفتع مستتوى
االستعداد الكفاحي للجماهير وتحريضها الدائم للتحرك دفاعا ً عن حقوقها ،كمتا تعنتي نبتذ الميتول المغتامرة الصتبيانية
و "اليسارية" المتطرفة التي تعزل التنظيم عن الحركتة الجماهيريتة وتضتعه وحيتدا ً فتي مجابهتة االعتداء وتزجته فتي
اعمال وتكتيكات طائشة تنبثق من فورات الحماس الذاتي بدالً متن التحليتل التدقيق لنستبة القتوى الموضتوعية ودرجتة
االستتتعداد الكفتتاحي للجمتتاهير .ان المركزيتتة الديمقراطيتتة كمفهتتوم موجتته للعالقتتة بتتين الحتتزب والجمتتاهير تتطلتتب
التطبيق الخالق للمبادئ التالية:
أ) االنغراس العميق في الحركة الجماهيرية :ان التنظيم الطليعي ليس نخبة مستتقلة عتن الحركتة الجماهيريتة للعمتال
والكتادحين ،بتتل هتتو فصتتيلة متقدمتتة متتن فصتتائلها وهتتو طليعتهتتا الواعيتتة والمنظمتتة التتتي تحتترص علتتى االرتبتاط بهتتا
ارتباطا ً وثيقاً .ان المركزية الديمقراطية ال تنسجم اطالقا ً مع نزعة "التنظيم من اجل التنظيم" التي تجعتل متن وجتود
التنظيم الحزبي غاية مقصودة لذاتها ،بل هي تؤكد وظيفة التنظيم كقائتد ومتنظم لحركتة الجمتاهير العماليتة والكادحتة،
تلتتك الوظيفتتة التتتي ال يمكتتن اداؤهتتا اال متتن ختتالل االنغتتراس العميتتق فتتي الحركتتة الجماهيريتتة واالنختتراط فتتي كافتتة
مؤسساتها المنظمة.
ان واجب كل عضو وكل منظمة حزبية هو االنخراط في النقابات وسائر المنظمات الجماهيريتة ،بغتض النظتر عتن
طبيعة قياداتها أو نمط نشاطها ،والمشاركة الفعالة فتي نشتاطاتها وحياتهتا الداخليتة وممارستة عمتل يتومي دؤوب بتين
صفوف قاعدتها الجماهيرية .كما ان واجب كل عضو ان يمارس عمالً ثوريا ً يوميا ً منتظمتا ً بتين الجمتاهير فتي موقتع
عمله وسكنه وفي االوساط االجتماعية التي يحتك بها.
ب) التعلم من الجماهير وتعليمها :إن التنظيم الحزبي طليعة واعية للطبقة الثورية .ولكن وعي التنظتيم الثتوري ،أي
نظريته وبرنامجه ،ليس منبثقا ً من ثقافة المبادئ المجردة ،بل هو حصيلة الوعي الملموس للمصالح الماديتة المباشترة
والنهائية لجماهير الطبقات الثورية ولخبرة ودروس نضالها؛ وطريقه إلى ضمان تلك المصالح.
ان المركزية الديمقراطية في العالقة بين التنظيم والجماهير تتطلب نبذ نزعة "الثقافتة النظريتة والسياستية المجتردة"
وتملي الربط الوثيق بين الوعي الثوري وبين المصالح الملموسة للجمتاهير والممارستة العمليتة للنضتال .انهتا تتطلتب
استئصال نزعة "التثقيف من اجل التثقيف" التي تجعل من المعرفة المجردة غاية مقصودة لتذاتها او امتيتازا ً معنويتا ً
للعضو الحزبي ووسيلة للحذلقة على الجماهير والتعالي عليها ،والتأفف من تدني مستتوى وعيهتا ،بتدالً متن ان تكتون
المعرفة والتوعي الثتوري وستيلة لخدمتة الجمتاهير ،وتهمتل تعبئتهتا وتنظيمهتا وانتارة طريتق النضتال أمامهتا وتوجيته
الممارسة العملية لالعضاء والمنظمات الحزبية.
ان التنظتتيم يربتتي اعضتتاءه علتتى احتتترام الجمتتاهير واالستتتماع التتى آرائهتتا بتواضتتع والتتتعلم متتن تجاربهتتا وخبراتهتتا
ودراسة همومها اليومية ومشكالتها وطرحها داخل صفوف المنظمة الحزبية حتى يتتمكن التنظتيم متن اغنتاء نظريتته
بها وصياغتها في برامج عمل وشعارات نضال يعيد طرحها في صفوف الحركة الجماهيرية من اجل توجيته وقيتادة
نضالها .كما ان التنظيم يربي اعضاءه على التحدث بلغة الشعب وربط االفكتار الثوريتة بتالخبرة الملموستة للجمتاهير
والمثابرة على بث الوعي في صفوفها بدأب وصبر وطول نفس دون تأفف أو استعالء.
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ج) الدفاع عن المصالح الملّحة للجماهير وقيادة نضالها اليومي وربطه بالنضال الوطني العام :ان التنظيم الثوري
ليس منظمة للدعاية السياسية المجردة متن أجتل االهتداف الوطنيتة الكبترى .أنته أداة لقيتادة النضتال اليتومي للجمتاهير
دفاعا ً عن مصالحها الملحة وربطه بالنضال السياستي الشتامل متن أجتل االهتداف النهائيتة التتي ال يمكتن ان تكتون اال
حصيلة تراكم وارتقاء نضاالت الجماهير اليومية من اجل مصالحها المباشرة.
ان التنظيم الثوري ليس جماعة فئوية تشكل لنفستها مصتالح ذاتيتة متميتزة عتن مصتالح الطبقتات الثوريتة .انته يتطلتب
متتن اعضتتائه وجميتتع منظماتتته الحزبيتتة ان يولتتوا اهتمام تا ً واستتعا ً للمطالتتب المباشتترة للعمتتال والكتتادحين مهمتتا بتتدت
صغيرة وثانوية ،وأن يدافعوا عنها دفاعا ً عنيدا ً وان ينخرطوا في النضال اليومي من أجتل هتذه المطالتب ويلعبتوا فيته
دورا ً متقدما ً ويعملوا في الوقت نفسه على تسييسه وتطويره وربطه بالنضال الوطني والديمقراطي الشامل.
د) المثابرة على تنظيم أوسع الجماهير فوي النقابوات واالتحوادات والمنظموات الشوعبية :ان الجمتاهير المنظمتة هتي
وحدها القادرة علتى انتتزاع حقوقهتا وانجتاز العمليتة الثوريتة .انطالقتا ً متن هتذه الحقيقتة فتان التنظتيم الثتوري يتصتدى
بحزم داخل صفوفه لكافة ظواهر الترفع او االحجام عن تنظيم الجماهير بحجتة تتدني مستتوى وعيهتا ،ويكتافح جميتع
نزعتتات التعامتتل متتع المنظمتتات الجماهيريتتة كواجهتتات سياستتية مغلقتتة ،تلتتك النزعتتات التتتي تقصتتر وظيفتتة االعضتتاء
والمنظمات الحزبيتة علتى التغلغتل فتي التنظيمتات الجماهيريتة القائمتة والستعي التى الستيطرة علتى قياداتهتا بالوستائل
البيروقراطية واإلنقالبية والفوقية واستخدامها فقط كواجهات لتعزيز النفوذ السياسي للتنظيم.
ان التنظيم الثوري يعتبر وظيفة دائمة وثابتة لجميع اعضائه ومنظماتته الحزبيتة ان يثتابروا علتى حتث واقنتاع اوستع
الجمتتاهير العماليتتة والكادحتتة علتتى االنضتتمام التتى نقاباتهتتا واتحاداتهتتا والعمتتل علتتى تطويرهتتا وتحويله تا التتى ادوات
كفاحية لتنظيم نضال الجماهير من اجل حقوقها ومطالبها المباشرة ،وان يناضلوا من اجل قيادة التنظيم لهتذه النقابتات
واالتحادات من خالل القناعة الديمقراطيتة لقواعتدها الجماهيريتة الواستعة بجتدارة التنظتيم القياديتة وصتحة سياستاته،
وان يعملو ا بدأب من اجل ابتداع وبناء كافة األطر التنظيمية التي تنستجم متع درجتة وعتي اوستع الجمتاهير متن اجتل
استقطابها وتعبئتها للنضال المنظم ،وان يدافعوا دفاعا ً عنيدا ً عن حق الجماهير في التنظتيم النقتابي واالجتمتاعي وأيتة
أشكال أخرى تبتدعها الحركة الجماهيرية.
هوـ) االعتمواد علووى طاقوات الجمواهير المنظمووة فوي انجواز العموول الثووري :ان التنظتيم الطليعتتي ال يستعى التى انجتتاز
المهمات الوطنية وغيرها فقتط باالعتمتاد علتى طاقاتته الذاتيتة المحضتة بتديالً عتن الطاقتات المنظمتة الوستع جمتاهير
الطبقات الثورية .ان عملية بناء القوة الذاتية للتنظيم الحزبي ليست هدفا قائما ً بذاته بل هي وسيلة لتمكتين التنظتيم متن
اجل ان يضطلع علتى نحتو افضتل بوظيفتته المفترضتة فتي تنظتيم الجمتاهير وقيتادة نضتالها ،وهتي مهمتة تجتري متن
خالل تطوير النضال الجماهيري واستقطاب افضل الحاالت الطليعية التي يبرزها وضمها الى صفوف التنظيم.
ان هذا المبدأ يعني ايضا ً استئصال نزعة "احوالل الكوادر بوديال للتنظويم ،واحوالل التنظويم بوديال للجمواهير" فتي اداء
المهمات النضالية ،تلك النزعتة التتي هتي انعكتاس لتتأثيرات االيديولوجيتة "االرهابيتة" و "االنقالبيتة" للنخبتة المثقفتة
البورجوازية الصغيرة التي تفتقر الى الثقة بالجماهير بطاقاتها وقدراتها الكفاحية الجبارة.
ان التنظيم الثوري يسعى دوما ً الى اشراك اوسع الجماهير في اعماله النضالية باطالق مبادراتها وتنظيمهتا وقيادتهتا.
انه يتحرك للنضال على رأس الجماهير وليس بمعزل عنها ،ويرسم تكتيكاتته النضتالية انطالقتا ً متن درجتة االستتعداد
الكفاحي لدى الجماهير كما يثابر على رفع مستوى هذا االستعداد وتطويره.

 – 3نحو تطبيق خالق للمركزية الديمقراطية
إن التطبيق السليم والخالق للمركزية الديمقراطية كأساس للعالقات الحزبية الداخلية وللعالقة بين التنظتيم والجمتاهير
هتتو كفتتاح داخلتتي دؤوب ضتتد كافتتة اشتتكال االنحرافتتات اليمينيتتة واليس تارية فتتي قضتتايا التنظتتيم والعمتتل الجمتتاهيري
والحرفيتتة المغلقتة واالصتالحية والنخبويتتة الصتبيانية المغتتامرة التتي تعبتر عتتن تسترب افكتتار
كالليبراليتة والفوضتوية ِ
وقيم البرجوازية الصغيرة الى داخل التنظيم .وهتو نضتال دائتم متن اجتل تعزيتز المضتمون الطبقتي العمتالي والكتادح
للتنظيم وتنقيته من الشوائب الغريبة الناجمة عن التأثيرات االيديولوجية للطبقات االخرى.
إن ظروف النضال المتعددة والمتنوعة التي تعمل في ظلها الجبهة ،تتطلب تكثيف وتشديد النضتال متن اجتل التطبيتق
الختتتالق لمبتتتادئ المركزيتتتة الديمقراطيتتتة ،وتتتتوفير الشتتتروط الضتتترورية متتتن اجتتتل ان تصتتتبح بمضتتتمونها الطبقتتتي
البروليتتتاري قاعتتدة ثابتتتة متينتتة لحيتتاة التنظتتيم الداخليتتة وعالقاتتته بالجمتتاهير .وتتطلتتب هتتذه الشتتروط تشتتديد العمتتل
باالسس التالية:
أ ) اتقوان كافوة وسوائل النضوال وجميوع اشوكال التنظويم :الحفتاظ علتى موقتع متقتدم فتي النضتال التوطني اإلجتمتتاعي
يقتضي االنخراط في كافة أشكال النضال والتنظتيم الجمتاهيري ،واتقتان ممارستة وقيتادة نضتال الجمتاهير علتى كافتة
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االصتتعدة النقابيتتة والسياستتية والمستتلحة وبكافتتة الوستتائل النضتتالية التتتي ترتقتتي متتن التحركتتات المطلبيتتة الستتلمية التتى
االنتفاضة الشعبية الشاملة .ويقتضي كذلك اتقان فن التنظتيم بكافتة اشتكاله السترية وشتبه العلنيتة والعلنيتة وتعلتم كيفيتة
الجمع بينها ومرونتة االنتقتال متن احتدها التى االختر وفقتا ً لمتا تقتضتيه ظتروف النضتال .ان متا يزيتد متن الحتاح ذلتك
واهميتتته الظتتروف المتنوعتتة التتتي يعتتيش فتتي ظلهتتا الشتتعب الفلستتطيني وتعمتتل ضتتمن شتتروطها منظمتتات الجبهتتة،
والتغيرات السياسية الطارئة التي يفرضها تعقد وتشابك الصراع في المنطقة.
ب) التطبيق الحازم لبرنامج الجبهة وخطها على كافة األصعدة السياسية والعسكرية والنقابية والجماهيرية ،وتوثيتق
الصلة بالجماهير والدفاع عن مصالحها مهمتا كانتت صتغيرة ،الن هتذا وحتده هتو التذي يتؤدي التى توطيتد جماهيريتة
الجبهتة وتعزيزهتا ،ويتتؤ دي التى توستتيع صتفوفها ورفتدها بالمناضتتلين البتارزين متتن ابنتاء الشتعب ،وخاصتتة متن بتتين
العمال والفالحين الفقراء وسائر الفئات الكادحة ،ويزيد بالتالي قدرتها على العمتل الموحتد والتنفيتذ الختالق لبرامجهتا
وسياساتها.
ج) العمل الدؤوب على تعزيز نفوذ الجبهة في صفوف الطبقة العاملة وسائر الشورائح الكادحوة والفئوات الوسوطى
واكتساب المواقع الثابتة الوطيدة داخل حركتها النقابية ،الى جانب توسيع نفوذ الجبهتة فتي صتفوف الشترائح الكادحتة
االخرى ومنظماتها الجماهيرية ومواصتلة العمتل علتى تنظتيم االطتارات الجماهيريتة الصتديقة للجبهتة ،فتي منظمتات
ديمقراطية للشبيبة والطلبة والنساء والقطاعات الجماهيرية االخترى متن أبنتاء الفئتات الوستطى متن معلمتين ومهنيتين
الخ ..واالهتمام بالتوسع الحزبي وبرمجتته بشتكل دائتم وتوجيهته متن ختالل خطتط العمتل الدوريتة الستنوية والفصتلية
والشهرية.
د) االعتناء بالتثقيف الحزبي على كافة مستويات التنظيم وتطوير اساليبه ووستائله وربطته ربطتا ً محكمتا ً بالممارستة
ومهمتتات النضتتال العملتتي وتنميتتة وعتتي ملمتتوس لبرنتتامج الجبهتتة ونظامهتتا التتداخلي وشتتعاراتها السياستتية والنضتتالية
باعتبارهتتا دليتتل عمتتل وارشتتاد وتوجيتته لنضتتال التنظتتيم والجمتتاهير ،وتوجيتته جهتتد التثقيتتف نحتتو فهتتم اعمتتق للواقتتع
الفلستتطيني والعربتتي ونحتتو استئصتتال جتتذري لكافتتة المفتتاهيم واالفكتتار الغريبتتة واالقطاعيتتة والعشتتائرية والمتخلفتتة
والظالمية .ونحو تعزيز القيم والمفاهيم الثورية داختل صتفوف التنظتيم وتوطيتد وحدتته الفكريتة علتى قاعتدة برنتامج
الجبهة ونظامها الداخلي ،والعمل على تطتوير نضتال الجبهتة االيتديولوجي العلنتي ضتد كتل اشتكال التضتليل اليمينتي
واالنتهازي والطفولة اليسارية وأمراو الجملة الثورية المقيتة.
هـ) االعتناء البالغ بمقواييس انتقواء الكوادر ووسوائل واسواليب تطوويره وتربيتوه وصوقل قدراتوه القياديوة ،واعتمتاد
مقاييس الصالبة النضالية والنشاط العملي والشخصية القيادية والقدرة على التعبئة والتوجيته المتنظم لطاقتات التنظتيم
والجماهير في النضتال ،بتدالً متن الحذلقتة والقتدرة الكالميتة المحضتة .واالعتنتاء بتشتكيل الهيئتات القياديتة علتى كافتة
المستتتويات علتتى أستتس نضتتالية وايديولوجيتتة وسياستتة واضتتحة بادختتال المزيتتد متتن المناضتتلين العمليتتين والنشتتطاء
الميدانيين المسلحين بالوعي الضروري الى هيئاتها القيادية وزيادة نسبتهم فيها باضطراد.
و ) بنواء المنظموات القاعديوة علوى أسوواس الموقوع االنتواجي أو المهنوي ،التتى جانتب المنطقتة الجغرافيتة او المنظمتتة
الجماهيرية والعسكرية ،بما يمكن جميع االعضاء من ممارستة عمتل نضتالي ثتوري يتومي منتتظم فتي مواقتع عملهتم
الى جانب موقع سكنهم ،وبمتا يستمح للمنظمتات الحزبيتة ان تنغترس انغراستا ً عميقتا ً فتي وستط طبقتي محتدد وتتتلمس
مشتتكالته وهمومتته المباشتترة وتقتتود نضتتاالته اليوميتتة .وكتتذلك االعتنتتاء البتتالغ بهتتذه المنظمتتات ،واعتمتتاد كتتل وستتائل
التثقيف المبسط معها لكل القضايا النظرية او السياسية واالهتمام بارساء التقاليد الثورية التنظيميتة واالنضتباطية بتين
صتفوفها ،وتوجيههتا نحتو النشتتاط العملتي بتين صتتفوف الجمتاهير كاالنتستاب للنقابتتات واالتحتادات المهنيتة والنضتتال
داخلها والتدقيق في مشاكل الجماهير اليومية والتفصيلية واشكال حلها.
ز) محاربة الصراعات غير المبدئية ،ودحر كل المفاهيم واالفكار التي تتستر وراءها .ان هتذه الصتراعات ال تقتود
فقط الى تعطيل النضال العملي للجبهة في صتفوف الشتعب وتخريبته ،والتى تسترب روح االنتهازيتة والفرديتة داختل
صفوف التنظيم ،بتل انهتا تقتود التى التقليتل متن هيبتة الجبهتة واحتترام الجمتاهير لهتا .ان وحتدة الجبهتة المبدئيتة علتى
أساس من خطها النظري والسياستي وتقاليتدها ونظامهتا التداخلي يجتب الحترص عليهتا حرصتنا علتى قضتية الشتعب
والثورة.
■■■

ان مهمة كل مناضل طليعي وكل منظمة من منظمات الجبهة شن نضال صتبور ودائتب ،ال يتوقتف أمتام الصتعوبات
العارضة والطارئة من اجل ارساء هذه االسس ،وتطوير نضال الجبهة على أساس هذه القواعد ■
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حول الكادر
تعتبر الكوادر الحزبية أحد األعمدة الرئيسية التي تلعب دورا ً هامتا ً فتي العمليتة الثوريتة ،اذ تتحمتل جتزءا ً رئيستيا ً متن
المهمات النضالية للحزب ،وتلعب دورا ً متؤثرا ً وستط الجمتاهير ،وتقتدم بفضتل معارفهتا الواستعة وخبراتهتا الميدانيتة
الغنية الكثير لدفع اوضاع العملية الوطنية الى األمام.
ان التوسع في صتفوف منظماتنتا وتشتعب مجتاالت عملهتا ،يترتتب عليته التزامتات متزايتدة علتى الصتعيدين التداخلي
والتوطني ،ويضتتعنا أمتام مهمتتات اكبتر وأكثتتر تعقيتداً ،ويستتتلزم فعتل عتتدد أوفتر متتن الكتادر .ان التطتتور بهتذا االتجتتاه
يفرو بالحاح على كافة الهيئات القيادية الستعي الجتاد لتوستيع صتفوفها متن ختالل اضتافة الكتوادر الناميتة المستتعدة
لتحمل المهمات والتعقيدات النظرية والعملية التي تجابه مسار الثورة.
متتن هنتتا ينبغتتي ان تحتتتل السياستتة المتبعتتة تجتتاه الكتتادر مكان تا ً بتتارزا ً متتن اهتمامتتات الهيئتتات الحزبيتتة المعنيتتة بنقتتل
استراتيجية العمل النضالي الى حيّز الممارسة العملية .ويترتب على الهيئات الحزبية ان تحترص كتل الحترص علتى
الترجمة المبدأية لخطة الجبهة في العمل مع الكادر من خالل مراعاتها لصفاته الفكرية والسياسية ومهاراته العملية.

أوال -اختيار الكادر
 – 1تحتل هذه المسألة أهمية كبيرة في مجمل العملية التنظيمية ،والهدف منها هو وضع الكادر المناسب فوي الموقوع
المناسب ،ضمانا ً ألفضل نسبة انجاز ممكنة للمهمتة النضتالية المحتددة ،وبمتا يستاهم فتي انجتاح بترامج عمتل التنظتيم
وتوجهاته ككل ،وما يترتب عليه أيضا ً النتائج اإليجابية التالية:
 تعزيز مكانة التنظيم وتقوية نفوذه وسط عموم الحركة الوطنية وفي صفوف الجمتاهير ،نظترا ً لمتا للعمتل النتاجح
من تأثيرات ملموسة ومباشرة على المحيط الذي يناضل التنظيم وسطه.
 تمكين التنظيم من استخالص الدروس المفيدة سواء بالنسبة للمهام التي ما زالت قيد التنفيتذ او تلتك التتي مازالتت
في طور التخطيط والتحضير .ان العمل الناجح يزخر بالعبر والدروس المفيتدة للتنظتيم التذي يجيتد الدراستة والتقيتيم
لكل جهد نضالي يبذل من اجل تحسين أسلوب عمله وتطوير برامج نضاله.
 تطوير الكادر وجميع الذين شاركوا بتنفيذ المهمة ،باعتبار ان النجاح يعزز ثقة الكادر بنفسه ويفجر لديته طاقتات
نضالية إضافية ويراكم تجارب جديدة حية الى تجاربه السابقة.
وبالمقابل فإن اإلختيار غير الموفق للكادر يقود الى عدد ال يستهان به من النتائج السلبية:
 فهو يؤثر سلبا ً على مجال العمل نفسه ويؤدي الى هتدر اإلمكانيتات والطاقتات المتتوفرة ،التتي كتان يمكتن للكتادر
المناسب من خالل االستخدام الحكيم والصائب لها ،إحراز نجاحتات ملموستة ،تختدم القضتية الوطنيتة وتعتزز مكانتة
الجبهة في آن معاً.
 ويقتتود التتى تعقيتتد العالقتتات متتع الحركتتة الجماهيريتتة ،باعتبتتار ان كتتل عمتتل يتحمتتل مستتؤولية انجتتازه كتتادر ،لتته
انعكاساته المباشرة (أو غير المباشرة) على هذا المستوى .ان العمل الفاشل الذي يكون نتيجة لالختيتار غيتر الموفتق
للكادر يفضي الى هذه النتيجة التي ال تفيد التنظيم ،ال بل تسيء إلى سمعته.
 واخيراً ،ان العمل الفاشل الذي يكون نتيجة لالختيار غير الموفتق للكتادر يتؤدي التى حرمتان التنظتيم متن االفتادة
من الخبرات والتجارب الثمينة الناجمة عن كل عمل ناجح.
 – 2متتن ختتالل االستتتعراو الستتريع للنتتتائج االيجابيتتة الناشتتئة عتتن االختيتتار الصتتائب للكتتادر ،ومقابلتهتتا متتع النتتتائج
السلبية التي يمكن ان تنشتأ متن جتراء الخطتأ فتي اإلختيتار ،تتبتين األهميتة الفائقتة لحستن اإلختيتار ،وتتأثير ذلتك علتى
مستوى انجاز المهمة وعلتى مستار العمتل برمتته .وعلتى هتذا األستاس يترتتب علتى الهيئتات الحزبيتة ان تتدرس هتذه
المسألة بمنتهى التروي والعمق ،وان تحدد اختيارها للكادر في ضوء:
 طبيعووة المهمووة وامكانيتتة تحقيقهتتا ،باعتبتتار ان الحتتزب يضتتطلع بمهماتتته فتتي شتتتى مجتتاالت العمتتل :السياستتي
والتنظيمي الحزبي والتنظيمي الجماهيري.
 امكانيووة الكووادر المرشتتح لتحمتل هتتذه المهمتتة ومتتدى قدرتتته علتتى ذلتتك (أي تقييمتته الصتتحيح) ،فتتي ضتتوء طبيع تة
المهمة المحددة وما يحيط بها من ظروف.
ان االنهماك الجدي بدراسة هاتين القضيتين ،وتحديد اختيار الكادر في ضوء اإلحاطة االشمل بكل ما يترتتب عليهتا،
يوفر ضمانة لإلنجاز الجيد للعمل من ناحية ،ويطور اسلوب عمل الكادر وينمي تجربته من ناحية اخرى.
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 – 3الدراسة الصحيحة ألية مهمة نضالية ينبغي أن تتم في ضوء االحاطة الجيدة بالعناصر التالية:
 الدراسووة الموضوووعية لطبيعووة المهمووة ذاتهووا ،أي تحديتتد المجتتال التتذي تنتمتتي اليتته ،ومتتا هتتي كنايتهتتا ،ومتتا هتتي
االستتباب الدافعتتة لطرحهتتا ،متتا هتتو الهتتدف المتتراد تحقيقتته متتن خاللهتتا .علتتى ستتبيل المثتتال :ختتوو انتخابتتات الهيئتتة
االدارية وعضوية المؤتمر لفرع معين التحاد الطتالب بهتدف تثبيتت برنتامج نقتابي نتبنتاه واصتدار موقتف سياستي
نعلق عليه اهمية واشراك عدد معين من االعضاء واالصدقاء في عضوية الهيئة االدارية والمؤتمر.
 الظروف المحيطة بالمهمة والتي تتؤثر ستلبا ً وايجابتا ً علتى مستتوى االنجتاز وسترعته .ان هتذا يستتدعي االجابتة
بدقتتة علتتى عتتدد متتن االمتتور الهامتتة :متتدى مالئمتتة الظتترف السياستتي إلنجتتاز المهمتتة ،وضتتع التنظتتيم وقدراتتته قياس تا ً
بالمهمتة المحتددة ،تحديتد القتتوى السياستية الحليفتة ،والقتتوى االحتياطيتة المباشترة والقتتوى االحتياطيتة غيتر المباشتترة
(التي تولد تعارضات في المعسكر اآلخر وتضعفه).
ان هذه االمور تعني – على سبيل المثال بالنسبة النتخابتات اتحتاد الطتالب  -القيتام بمتا يلتي :رصتد المتزاج السياستي
للوسط الطالبي وتحديد الموقتع التذي تحتلته فيته الجبهتة بدقتة د تحديتد القتوى الصتديقة المنظمتة التتي يمكتن التحتالف
معها والقوى الصديقة غير المنظمة التي يمكن المراهنة على تأييدها د التعارضات التتي يمكتن استتغاللها فتي صتف
الطرف الذي ستخاو في مواجهته االنتخابات..
ان فهتتم الظتتروف المحيطتتة بالمهمتتة ال يقتتف عنتتد حتتد االستتتيعاب فحستتب ،بتتل يتعتتداه التتى الفعتتل المباشتتر لجعتتل هتتذه
الظروف تتحسن باستمرار لصالح مستوى االنجاز وسرعته.
 تحديد وسائط التنفيذ :ان الهدف النضتالي المحتدد يجتب ان يتأتي متالئمتا ً متع الوستائط المتتوفرة (أي اإلمكانيتات
البشتترية -الحزبيتتة الصتتديقة واالحتياطيتتة د الوستتائل الماديتتة المستتاعدة) ،فلتتيس باالمكتتان علتتى ستتبيل المثتتال تحدي تد
الهدف النضالي من خوو انتخابات اتحاد الطالب بالفوز بنسبة معينة من مقاعد الهيئتة اإلداريتة ،متا لتم تنستجم هتذه
النستتبة والحجتتم االنتختتابي التتذي تمثتتل ،ومتتا لتتم تؤختتذ بالحستتبان الوستتائل الماديتتة المستتاعدة (متتن وستتائط نقتتل ،التتى
إمكانيات إعالم ،وغيرها الخاصة بالطالب )..التي تلعب دورا ً (وان كان فرعياً) في كسب القاعدة االنتخابية.
 انطالقتا ً متن هتذا يترتتب علتى اللجتان الحزبيتة الحريصتتة علتى اتختاذ القترار الصتائب بإنجتاز مهمتة متا ،ان تأختتذ
باالعتبار مالئمة وسائط التنفيذ المتوفرة ،التي تنهض أوال على اإلختيار المناستب للعناصتر المكونتة لهتذه الوستائط
( وفي مقدمتها الكادر) ،وثانيا المتابعة الدقيقة بنظام عملهتا المحتدد اعتاله ،وبمتا يجعلهتا تمتلتك افضتل تصتور ممكتن
للمهمة وطبيعتها وأفضل السبل لتأديتهتا .وعلتى الهيئتات الحزبيتة ان تتفتادى دائمتا ً استلوب القيتادة والتكليتف بتالعنوان
(أي عنتتوان المهمتتة) التتذي ال يوضتتح للكتتادر بمتتا فيتته الكفايتتة متتا هتتي االعتبتتارات التتتي يجتتب ان يراعيهتتا ومتتا هتتي
الخطتوات التفصتيلية التتي يجتب ان يقطعهتتا ،كتي ينجتز المهمتة المحتددة .ان استتلوب القيتادة والتكليتف المرتكتز علتتى
الدراسة المدققة هو الذي يؤدي ،ومن خالل تحسين االستيعاب والتصور لدى الكادر ،الى االرتقاء بقدراتته علتى أداء
المهمة.
 – 4إن دراسة امكانية الكادر (أي تقييمته الصتحيح) ،وهتذا هتو العنصتر الثتاني االساستي فتي عمليتة اختيتار الكتادر،
يجب ان تتم بشكل موضوعي ،أي بما يؤدي الى فهم حقيقته كمتا هتو فتي الواقتع اصتالً ،دون ان تتنعكس علتى عمليتة
التقييم وتتدخل عناصتر ذاتيتة تضتفي عليته صتفات ال يملكهتا ،كمتا ال يجتوز ان تنتزع عنته مزايتا يتحلتى بهتا .ان هتذا
االمر يستدعي اجراء تقييم فعلي وموضوعي العمال الكادر السابقة ودراستها من جميتع النتواحي .كمتا يستتدعي فتي
الوقت ذاته اجراء االختبارات الالزمة لمعرفة قدراتته الفكريتة والسياستية والعمليتة فتي ضتوء متا تتطلبته المهمتة كمتا
تظهر لنا اآلن ،وكيف يمكن ان تتطور على المدى المنظور .وكذلك وهذا عنصر هتام فتي عمليتة التقيتيم متا يمكتن أن
يطرأ من تطور على قدرات الكادر ومواهبه ومهاراته من خالل العمل.

ثانيا -تثقيف الكادر واعداده
 – 1ال يشكل االختيار السليم للكادر اكثتر متن خطتوة اولتى ،وان كانتت هامتة باالتجتاه الصتحيح .ومتا لتم تنتدرج هتذه
الخطتوة فتي سياستتة تنظيميتة متكاملتتة تضتع نصتتب االعتين ،وكمهمتتة ثابتتة ودائمتتة ،تثقيتف الكتتادر وإعتداده وتحستتين
مستتتوى اعتتداده ،فتتإن تراجع تا ً ستتيطرأ علتتى وضتتعه .ان اهمتتال هتتذا الجانتتب يجعتتل الكتتادر يجتتتر معارفتته الماضتتية
واالستخالصات من تجاربته الستابقة ،التتي قتد – ومعظتم االحيتان هتي فعتالً هكتذا -ال تتتالئم متع متطلبتات العمتل فتي
الظروف الجديد (على صعيد التنظيم وعلى صعيد العمل الوطني والجماهيري).
ان هذا االمر يستدعي توفر معرفة دقيقة وحية لدى الهيئات الحزبية بمستويات الكتادر وقدراتته (كجتزء متن معرفتهتا
بمستوى وقدرات المنظمة الحزبية برمتها) .وانطالقا ً من هذا يترتب على اللجان الحزبية العمل باتجاهين:
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 خلتتق التتوعي لتتدى الكتتادر بعتتدم جتتواز توقفتته عنتتد متتا حصتتل عليتته متتن معتتارف وخبتترات ،وغتترس الرغبتتة وخلتتق
الحوافز التي تجعله يسعى باستمرار للتزود بالمعارف الجديدة واستخالصات التجارب النضالية الحديثة.
 وضع الخطط المناسبة لتطوير ثقافة الكادر واعداده ،وتحسين خبرته بما يتناسب وآخر متا تتم اكتستابه متن معتارف
وخبرات في التنظيم.
وهنا ينبغي التأكيد على أن تحسين المعرفة بأوضاع الجماهير واالستتيعاب االفضتل لمشتاكلها ،اذ يم ّكتن متن صتياغة
برامج العمل األنسب لمعالجتهتا يعطتي امكانيتة واستعة لرصتد وتحديتد متدى النجتاح التذي يحترزه التنظتيم متن ختالل
برامج عمله في مجال التطبيق العملي ،ويم ّكن بالتالي من تحديد المستوى الذي يجب ان يمتارس عليته التصتحيح .ان
ذلك يولد تراكم في المعرفتة والخبترة فتي ميتدان الممارستة النضتالية فتي صتفوف الجمتاهير يستاعد علتى االضتطالع
على نحو افضل بالمهمات المطروحة ،ويشكل مادة تثقيف حية وضرورية لكوادر الحزب.
 – 2يترتب على الكادر الحزبي ان يقتوم بنفسته بجهتود مثتابرة فتي مجتال التثقيوف الوذاتي متن اجتل تحقيتق نجاحتات
ملموستة علتتى الصتتعيد الفكتتري والسياستتي .وقتتد نتتص نظامنتا التتداخلي فتتي فصتتل واجبتتات العضتتو الحزبتتي ان يعمتتل
العضو على تثقيف نفسه سياستيا ً وفكريتاً ،وذلتك بتعميتق فهمته للواقتع الفلستطيني والعربتي واألممتي ودراستة ونقتاش
وتطتتتوير برنتتتامج الجبهتتتة ومواقفهتتتا السياستتتية .هتتتذا إلتتتى جانتتتب المامتتته النظتتتري باالشتتتتراكية العلميتتتة .ان الوثتتتائق
والدراستتات التتتي تصتتوغها او تصتتدرها مختلتتف هيئتتات الجبهتتة المركزيتتة ومختلتتف مراكزهتتا وتضتتعها بتصتترف
مناضليها تأتي في طليعة المواد التي يجب ان ينكب الكادر على دراستتها .وباالضتافة التى ذلتك تتأتي الكتتب والمتواد
االخرى التي تعمم الهيئات المعنية على اعضائها ضرورة االطالع عليها ضتمن البترامج التثقيفيتة الدوريتة الصتادرة
عنها.
 – 3اثن اء وضع الخطط المناستبة لرفتع مستتوى ثقافتة الكتادر وتحستين مستتوى اعتداده ،يجتب ان يؤختذ باالعتبتار ان
الوعي السياسي والفكري ليس صيغا ً وعبارات ثابتة ،وانما يتطور بفعل التطور العام الحاصتل فتي صتفوف الحركتة
الوطنية نفسها ،وكذلك في محيطها المباشر او االبعد والحركة الثورية عموما ً .ان هذا االمتر يفترو باستتمرار علتى
التنظيم (وخاصة على الهيئات الحزبية) ان يعمل بثبات ودأب على تطوير برامج التثقيف وإغناء مضتامينها لمواكبتة
آخر المستجدات والمعارف النظري منها والعملي.
 – 4ان نظامنا الداخلي لم يتكلم عن ضرورة واهمية التثقيتف بشتكل عتام ،بتل عتن ضترورة تطتوير التثقيتف التداخلي
بكل مستوياته ،وكذلك لم يكتف النظام الداخلي بتحديد اتجاهات التثقيف ومواده بل حدد الهدف واالسلوب من دراستة
هذه االمور :االسولوب هتو التنفس النقتدي االيجتابي والهودف هتو تطتوير سياستة الجبهتة وخططهتا النضتالية وتطتوير
نضال الجبهة الفكري والسياسي على الصعيدين الداخلي والخارجي.
 – 5ان عملية التثقيف السياسي والفكري للكادر ينبغي ان تكون واضحة فتي منهجهتا وفتي تحديتدها لخطتوات العمتل
الممارسة في صلب الواقع الملموس.
ان اللجوء الى العموميات في التثقيف يؤدي الى نتائج عكسية ،ويخلق مجموعة متن الكتوادر ذات الثقافتة المشتوهة ال
تفهم غير ترديتد النصتوص التتي ستمعتها دون استتيعاب فحواهتا ،ويقتود التى ان تتعامتل هتذه الكتوادر متع الواقتع متن
ختتالل ثقافتتة انتقائيتتة ،ال تملتتك غيتتر أشتتتات مبعثتترة متتن اآلراء فتتي معالجتهتتا للواقتتع بتتدون المقتتدرة عل تى مالمستتته
والتعرف على قواه المحركة واتجاهات تطوره.
 – 6ان تثقيتتف الكتتادر واعتتداده يجتتب ان يأختتذ باالعتبتتار ميتتدان عملتته المباشتتر ومتتا يستتتدعيه متتن معتتارف وكفتتاءات
خاصة .ان للعمل الحزبي في الجبهة قوانينه وأسسه النظرية وتقاليده المستمدة من تجربة نضالية مديدة ،ومتن ضتمن
هذا اإلطار نجتد ان للعمتل الحزبتي فتي كتل مجتال خصوصتياته ،كمتا ان لكتل مجتال مهماتته المحتددة للعمتل الحزبتي
والسياسي .في وسط قطاع عمالي مثالً ثمة خصوصية تستدعي تركيتزا ً علتى بعتض االمتور (الجانتب النقتابي) لتدى
اعداد الكادر الذي سيعمل هذا المجال .وعلى اللجان الحزبية ان تحترص دائمتا ً علتى هتذا الجانتب متن ختالل وضتعها
ومتابعتها لبرامج تثقيف واعتداد (تتوجته التى مختلتف المستتويات الكادريتة) تجمتع بتين البرنتامج الموحتد التى الكتادر
عموما ً وإلى الكادر في مجال عمله خصوصاً.
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 – 7ان عمليتة تثقيتتف الكتادر يجتتب ان تنطلتتق باستتمرار متتن اعتبتتار ممارسوة العموول السياسووي وسوط الجموواهير هتتو
الشكل االرقى لتنظيم عالقاتنا معها وتوطيدها .لذلك فإنه من الضروري الزج بالكادر في المجال العملي كتي يكتستب
خالله الفهم العميق لطبيعة الحياة وتعقيداتها ،والخبرة والتجربة والمقدرة على التقدير الصحيح لالمور.
ان توطيتتد الصتتالت بتتين الكتتادر ومجتتال عملتته يمكنتته متتن التتتالحم بقتتوة متتع الواقتتع ومتتن استتتلهام فعاليتتات نضتتاالت
الجماهير .ويتطلب ربط الكادر بمجال عمله من المسؤولين بشكل ختاص تقتديم النمتوذج االفضتل والمثتال الستليم فتي
االرتباط بالحياة النضالية العملية.
وباالضافة الى كل ما ذكر ،فالمجال العملي والتطبيتق العملتي يبقتى هتو المقيتاس وهتو المحتك ،حيتث يعطتي الهيئتات
الحزبية والكوادر من ضمنها امكانيتة فعليتة لمراقبتة تطبيتق القترارات والتوجيهتات المركزيتة بصتورة دقيقتة وستليمة
واستخالص ما من شأنه ان يصحح أساليب العمل ويطور مضمون البرامج المعتمدة.

ثالثا -توزيع الكادر
 – 1الموقف من توزيع الكادر ينبغي ان يتسم بالدقة والحرص على مصلحة التنظتيم ،وان يعبتر عتن سياستة تنظيميتة
متوازنتتة ومتكاملتتة تنظتتر التتى كافتتة المهمتتات النضتتالية نظتترة شتتمولية متتن زاويتتة أولويتهتتا وترابطهتتا ،ويبتعتتد عتتن
االنزالقات التي تعبتر عتن نظترة دائريتة ضتيقة لألمتور .ان حاجتة التنظتيم التى الكتوادر ،وخاصتة عنتدما ينمتو دوره
وتزداد التزاماته ،هي حاجة دائمة ،وعلى هذا االستاس ينبغتي ان يقتف التوزيتع علتى قاعتدة ستليمة بحيتث يتتم حستب
اهمية مجال العمل في الفترة الزمنية المحددة وحسب الحاجتة الفعليتة القائمتة .والعمتل علتى هتذا االستاس ،أي توزيتع
الكادر وفق مقتضيات الخطط المعدة متن الهيئتات المعنيتة يستاهم بتحقيتق النمتو والتطتور المتجتانس والمتكتافئ لكافتة
مجاالت العمل في التنظيم مع مراعاته لألولويات.
 – 2ان توزيع الكادر يتم حسب اهمية العمل في الفتترة المحتددة فتي مجتال معتين .األمتر التذي يستتدعي تفهمتا ً عميقتا ً
لمتطلبات العمل في كل مجال وتقدير صحيح لمتدى اهميتته وحيويتته فتي فتترة (أو مرحلتة) متن فتترات (أو مراحتل)
النضال.
ان ظروف النضال تملي على الحزب األخذ بتحديد دقيق للمهمات على قاعتدة المهمتات الرئيستية والمهمتات الثانويتة
والتعامل مع المهمات الرئيسية يتم على قاعدة االهم والمهم.
والظتتروف النضتتالية المتغيتترة هتتي التتتي تفتترو التغييتترات الجزئيتتة او الكليتتة علتتى هتتذا التحديتتد ،باتجتتاه استتتبدال
االولويات او باتجاه الحذف او االضافة لمهمة او مهمات نضالية.
 – 3وكذلك فإن توزيع الكادر يجب ان يتم على اساس من التقيد الدقيق بالحاجة الفعلية للكادر ،ووجتود ستلم اولويتات
ال يجيز اطالقا ً الوقوع في احد المحذورين:
 اإلغداق بالكادر على مجاالت العمل الهامتة (وبحجتة اهميتهتا) بمتا يفتيض عتن حاجتهتا الفعليتة ويتؤدي التى سياستة
تشغيل خافتة تؤذي الكادر وتؤثر ستلبا ً علتى قدراتته ومستتواه ألنته يفقتد متن ختالل التشتغيل المحتدود امكانيتة تطتوير
التتذات واختبارهتتا فتتي المجتتال العملتتي وعبتتر المهمتتات ،وتخلتتق لديتته روح االتكاليتتة والترهتتل والالنشتتاطية .وتضتتر
بمجال العمل ،الن الطاقات غير المشغلة باإلضافة الى كونها تخفض مردود العمل بشكل عتام ،فهتي تخلتق االجتواء
المواتية لتفشي ابشع اشكال البيروقراطية واالتكالية والتنفيذ غير المتقن.
 حرموان بعتض المجتتاالت االخترى وبشتكل مجحتتف متن الكتوادر بحجتتة عتدم اهميتهتا (إمتتا الراهنتة أو بشتكل عتتام).
األمتر التذي يتؤدي التى تفتاقم مشتاكلها ،ويجعتل اوضتتاعها تضتمر وتتراجتع اكثتر ،ويصتبح شتأن التنظتيم بمتا يختتص
تطوره ،كشأن المجتمع الرأسمالي الذي يتسم (من ضمن ما يتسم به) بالتطور المشوه غير المتكافئ.
ان عملية توزيتع الكتادر يجتب ان تستتوعب هتذه االمتور بشتكل جيتد وعليهتا ان تعتالج قضتايا التنقص او الفتائض فتي
الكادر بالعالقة مع حجم المهمتات وأهميتهتا متن ناحيتة ،ومتع الحاجتة الفعليتة متن ناحيتة اخترى ،كتي تستتقيم األمتور،
وتنشأ افضل الشروط للتطور الثابت والمتوازن للتنظيم في كافة مجاالت عمله وبالنسبة لكافة مهماته.
 – 4ان توزيع الكادر ،كجزء هام متن عمليتة تنظيميتة متكاملتة ،ينطلتق متن كتون الحتزب يملتك الوضتوح فتي الرؤيتة
لتحديد المهمات المؤثرة باالحداث ،والمقدرة المتفوقة على تحويل القترار الحزبتي التداخلي التى فعتل ممتارس .األمتر
التتذي يتتوفر للتنظتتيم امكانيتتة التصتترف بستترعة وبمرونتتة ،وبمتتا يمكنتته متتن تجهيتتز اوضتتاعه الداخليتتة لخدمتتة التوجتته
الرئيسي في كل مرحلة ،ومن خلق حالة من التكامل واالنسجام ،والتعاضتد والوحتدة بتين مختلتف المهمتات النضتالية
في شتى مجاالت العمل.
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لذلك ،ومن موقع ادراك اهمية هتذا الموضتوع وتأثيراتته المباشترة علتى تطتوير العمتل ،نجتد بتأن القترارات الرئيستية
الخاصة بتوزيع الكادر تتخذ من قبل اعلى الهيئات الحزبية ،كونها المعنية بترجمة السياسات وبتاجراء المراقبتة علتى
التنفيذ والمحاسبة عليه ،وفقا لما تقرره المؤتمرات أو الكونفرنسات او دورات اللجنة المركزية.

رابعا -اهمية التعامل السليم مع الكادر
 – 1ال يكفي ان يتم اختيار الكادر وفق المقاييس والمبادئ الصحيحة ،ومن ثم االقدام على تثقيفته واعتداده بشتكل جيتد
وتوزيعه بشكل حكيم .ان االمر يتطلب ،باالضافة الى كل هذا ،التعامل مع الكادر بطريقة سليمة ،كيال يفقتد العناصتر
الرئيسية والخصال الثمينة في شخصيته النضالية ،التي ادت الى اختياره (أو انتخابه) لقيادة مجال عمل معين.
ان تحمل المسؤولية النضالية بكفاءة واالنخراط المباشر في العمل بحماس يطور في العادة امكانيتات الكتادر ويرتقتي
بقدراتته القياديتة ،يؤهلته الستتالم مستؤوليات اوستع وتحمتل تبعتات اثقتل ،اذا متا حظتي بالرعايتة الضترورية واعطتي
التوجيه الصائب من قبل اللجان التي تشرف على عمله وتراقبه.
غير ان هذا التطور االيجابي (للكادر وللمجال الذي يتحمل مسؤوليته) ليس حتميتا ً وال يشتكل قانونتا ً عامتاً ،وباعتبتار
ان هنتاك العديتد متن التعقيتدات التتي يتتم تتدخلها بطريقتة أو بتأخرى فتي حيتاة وستلوك ووعتي الكتادر ،وبمتا يمكتن ان
يؤدي الى ان يمثل حالة مغايرة (أي متراجعة) عن تلتك التتي مثلهتا فتي الستابق ،متن هنتا ينبغتي مطتاردة الثغترات او
النواقص التي قد يقع فيها الكادر والعمل على معالجتها اوالً بأول قبل استفحالها.
ان ترك الكادر يغرق في االخطاء والسلبيات دون تقديم العون والمساعدة المناسبة لته وبصتورة مستتمرة فتي الوقتت
المناستب يلحتق بته (وبالعمتل) افتدح االضترار .وفتي هتتذا المجتال تتحمتل الهيئتات الحزبيتة مستؤولية النضتال الحتتازم
لتصتفية الستتلبيات الكامنتتة فتتي نشتتاط الكتادر بالتتتدريج ،وتقتتديم المستتاعدة الحقيقيتتة والرفاقيتة لتته ،كتتي يتخطتتى ستتلبياته
ويتأصل معدنه .وبالقدر نفسه تتحمتل الهيئتات الحزبيتة مستؤولية تنميتة وتطتوير االيجابيتات التتي تبترز فتي شخصتية
الكادر القيادية وفي اسلوب عمله ،وتقديم التوجيه الضروري له ،كي يبلور المزيد من هذه االيجابيات ويتراكم المزيتد
من االنجازات ويثبت اقدامه بشكل افضل على طريق القيادة الناجحة.
 – 2ان اول ما ينبغي للهيئات الحزبية ان تدركه هو انه ليس كل كادر من طبيعة واحدة ،بما يخص التجربتة والثقافتة
والوعي وبالتالي عليها ان تستوعب بتأن التفواوت بتين كتادر وآختر فتي هتذه االمتور هتي صتفة مالزمتة ومتن طبيعتة
االشياء .ان الدراسة الموضوعية لهذا التفاوت هي التي تمكن من الحكتم الصتحيح علتى الكتادر ،واالستلوب الصتحيح
في التعامتل معته هتو التذي يعتمتد تكليفته القيتام بمهمتات مدروستة تستتهدف تخليصته متن الثغترات والنتواقص العالقتة
بمجرى نشاطه وتطوره ويؤدي بالتالي الى تطوير اساليب العمل والقيادة الناجحة لديه.
 – 3ينبغي كتذلك تعويتد الكتادر علتى تحمتل المستؤولية المباشترة فتي التنفيتذ ،وغترس شتعور عميتق لديته بالمستؤولية
الشخصية وما تمثله وتعنيه ،وبالمقابل مكافحة بال هوادة لنزعة التهترب منهتا والتخفتي وراء المستؤولية الجماعيتة او
الظروف الموضوعية ..لقد أكد النظام الداخلي علتى هتذه النقطتة الجوهريتة بشتكل واضتح :جماعيوة القيوادة وفرديوة
المسووؤولية والتنفيووذ  .ان فرديتتة المستتؤولية والتنفيتتذ هتتي التتتي تضتتع الكتتادر علتتى المحتتك ،وهتتي التتتي تفستح المجتتال
الختباره ،ومن خالل تقييم عمله تنمية العناصر االيجابية في شخصيته القيادية وتصفية النواحي السلبية بالتدرج.
 – 4على اللجان الحزبية ان توجته الكتادر باستتمرار فتي ضتوء نتتائج عملته ،وعليهتا ان تحتاذر فتي ذلتك الوقتوع فتي
خطئين:
 استخدام القسوة والشدة في عملية النقد والتقييم تجاه اخطاء ال ترتقي الى مستوى االنحراف عن مجرى العمتل او
ال تكمن فيها اتجاهات خطيرة علتى هتذا المجترى .ان مثتل هتذا االستلوب غيتر مجتد ويتؤدي التى اضتعاف معنويتات
الكادر ،كما انه يمكن ان يؤدي الى التبلد والخمول واالتكالية.
 التراخووي او غووض النظوور عتتن المحاستتبة الحزبيتتة الجديتتة تجتتاه النتتتائج الستتلبية التتتي تلحتتق الضتترر بختتط التنظتتيم
ومصالحه وسمعته والتي تتعارو مع قدراته وتوجهاته.
ان النقد الموضوعي للعمل والتقييم الصحيح لنتائجته يحتتكم التى مقتاييس وقواعتد وضتوابط محتددة ،متصتلة بصتورة
عميقة ومستمدة من وثائق التنظيم وأنظمته وتجاربه النضالية.
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 – 5وفي مجال التعامل السليم مع الكوادر ال بد من اعتماد اشكال وطرق متعددة ن اجل تعزيتز الصتالت والعالقتات
المؤسسة على الثقة معهم ،ومن ضمنها اسلوب الحديث الشخصي والمباشتر .ان تنظتيم ومنهجتة المحادثتة الشخصتية
يقود الى نتائج مثمرة وصائبة ،ويتطلب مراعاة مايلي:
 اطالع الكوادر بصورة مستمرة علتى جميتع القضتايا السياستية ومتا ينشتأ عنهتا متن مهمتات نضتالية ،كتذلك علتى
القضايا االساسية المتعلقة بميدان عملهم.
 ان هذا يجعل الكوادر فتي حالتة يقظتة دائمتة ومتأهبتة بصتورة مستتمرة لبتذل المزيتد متن الجهتود فتي ستبيل تنفيتذ
القرارات والتوجيهات الصادرة إليها.
 اعطاء التوجيهات والتكليفات في ضوء المشاكل التي يقتوم بتشخيصتها اولئتك الرفتاق التذين يضتطلعون مباشترة
بالمهام النضالية .ان هذه التوجيهات تلقى في معظتم االحيتان ارتياحتا ً واستعا ً متن الكتوادر ،وهتي تتعامتل معهتا علتى
اساس من كونها توجيهات مدروسة ،ايجابية وقابلة للتحقيق ■

الهيكلية الحزبية ..
في أسس التشكيل والمهام
[يقوم الهيكل التنظيمي للحزب على التشكيالت التالية -1 :الخلية -2 .المنظمة المحلية -3 .منظمة المنطقة-4 .
منظمة الفرع -5 .منظمة اإلقليم.
متن مجمتوع هتذه "التشتكيالت" يتتأل ف الحتزب التتذي يقتوده "المركتز القيتادي الواحتد" بمختلتف مكوناتته-1:المتتؤتمر
الوطني العام -2 .المجلس الحزبي العام -3 .اللجنة المركزية -4 .المكتب السياسي -5 .امانة سر اللجنة المركزية.
إلى هذه الهيكلية بمختلف تشكيالتها ومستوياتها هنالتك آليتة رقابتة حزبيتة تقتوم علتى لجتان رقابتة حزبيتة فتي األقتاليم
تؤطرها لجنة رقابة حزبية مركزية.
فيما يلي سيتم التوقف أمام أسس تشكيل ومهام  3مستويات متن الهيكتل التنظيمتي للحتزب :الخليتة ،المنظمتة المحليتة
ومنظمة الفرع ،هذه المستويات تضم عمليا ً الغالبية الساحقة من عضوية الحزب].

القسم األول  -الخلية الحزبية
أ) تعريف الخلية
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يعرف النظام الداخلي الخلية بأنهتا الوحودة التنظيميوة األسواس للجبهتة ،عليهتا يقتوم البنتاء التنظيمتي ،ومنهتا تنطلتق
ّ
كافة النشاطات ،ومن خاللهتا تكتون الصتلة اليوميتة والمباشترة متع الجمتاهير وذلتك بتالتعرف علتى مشتكالت النتاس
والمبادرة الى طرح البرنامج الذي يالئمها والذي يساهم في حتل ومعالجتة هتذه المشتكالت وبنتاء األطتر الجماهيريتة
المناسبة التي تخدم هذا التوجه.
الحظنا عند استعراو الهيكلية الهرمية للمنظمتة الحزبيتة أن الخليتة الحزبيتة تقتع فتي قاعتدة البنتاء الهيكلتي للتنظتيم.
فإن لم يكن هناك مجموعة من الخاليا في موقع ما ،أو فتي قطتاع اجتمتاعي معتين فلتن يكتون هنالتك بنتاء يشتيّد عليته
التنظيم .فبدون الطابق األول ال يمكن رفع الطابق الثاني ،وال أي مستوى أعلى من بناء هيكتل التنظتيم ،فعلتى وجتود
الخاليا يقوم كل البناء الهيكلي التنظيمي.
والخلية هي التي من خاللها تكون الصلة اليومية والمباشرة مع الجماهير.
فالجماهير تتواجد في حي سكني أو في مدرسة أو في جامعة أو في مكتان عمتل أو فتي تجمعتات جماهيريتة متؤطرة
مثل المنظمات الديمقراطية أو االتحادات أو النقابات أو الجمعيات ،وغير ذلك .والعالقتة اليوميتة المباشترة المنتظمتة
معها من جانب الحزب ال يمكن تأمينها ،تحقيقها ،إال عن طريق الخاليا الحزبية التتي تنشتط حيتث تتواجتد الجمتاهير
في أمتاكن عملهتا أو دراستتها أو ستكنها .لنفتترو أننتا نتواجتد فتي كتل التجمعتات باستتثناء واحتد منهتا ،أو فتي كتل
المتدارس باستتثناء واحتدة منهتتا،في كتل الكليتات باستتثناء واحتتدة منهتا التخ ..فتإن وجودنتتا كحتزب سيشتكو – والحتتال
هكذا -من نقص معين – وإن كان محدودا ً  -يؤثر على حضوره اليومي.

ب) أسس تشكيل الخلية
الخليتة الحزبيتتة هتتي فريتتق عمتتل تنطلتق منتته كافتتة نشتتاطات المنظمتتة الحزبيتة فتتي صتتفوف الجمتتاهير .وبالتتتالي فتتإن
تشكيل فريق العمل هذا (الخليتة) ينبغتي ان يضتمن تتوفير افضتل الشتروط المالئمتة التتي تمكنهتا متن تنظتيم عملهتا،
ومن أداء المهام المنوطة بها .وتتحدد هذه األسس بما يلي:
 – 1أن تتشوووكل مووون قطووواع اجتمووواعي واحووود (التطوووابق إذا أمكووون ،والتجوووانس إن تعوووذر األمووور) :العمتتتال ،الطلبتتتة
الجتتامعيين ،الطلبتتة الث تانويين ،النستتاء ،المعلمتتين ،المهنيتتين ،قطاعتتات اجتماعيتتة تتبتتاين فتتي ظتتروف وشتروط عملهتتا
وحياتهتتا ووضتتعها فتتي المجتمتتع ،وفتتي نمتتط وطبيعتتة المشتتكالت واالهتمامتتات الخاصتتة بهتتا .وألننتتا فتتي الجبهتتة
الديمقراطية نحمل برنامج عمل اجتماعي يتعاطى متع قضتايا المجتمتع والمشتكالت واالهتمامتات الخاصتة بقطاعاتته
االجتماعيتتة المختلفتتة التتى جانتتب المهتتام السياستتية الوطنيتتة ،وألن أبنتتاء القطتتاع االجتمتتاعي نفستته هتتم األكثتتر معرف تة
بهمتتوم ومشتتكالت قطتتاعهم ،والمعنيتتين أوالً باالهتمتتام بمعالجتهتتا ،وألن الخليتتة الحزبيتتة هتتي مركتتز نشتتاط المنظمتتة
الحزبيتتة ،لكتتل هتتذه االعتبتتارات متتن األهميتتة بمكتتان فتتي تشتتكيل الخليتتة أن يكتتون أعضتتاؤها متتن أبنتتاء نفتتس القطتتاع
االجتماعي.
 – 2أن تتشكل في موقع العمل أو السكن أو الدراسوة أو اإلطوار المؤسسوي الواحود :متع االحتفتاظ باألستاس األول
لتشكيل الخلية ،يجب أن يراعى التطابق أو التجانس القطاعي في تشكيل الخلية بحيث تكون في موقع عمتل أو ستكن
أو دراسة أو مؤسسي واحد.

63/30

لنفترو ان المنظمة الحزبية للطلبة الثتانويين فتي منطقتة متا تتشتكل متن ستتين عضتوا حزبيتا ً يتتابعون دراستتهم فتي
ثالث مدارس ثانوية ويتوزعتون علتى ستنوات الدراستة الثانويتة التثالث ..فمتا هتو الشتكل األفضتل لتقستيم أو تشتكيل
الخاليا بما يمكن كل منها أن تنظم عملها ونشاطها بشكل جيد؟
هل نقسم الخاليا بغض النظر عن المدرسة التي يتدرس فيهتا الطالتب أو بغتض النظتر عتن ستنته الدراستية؟ الجتواب
على ذلك أن الصحيح أن نشكل الخاليا على أساس المدرسة الواحدة .ولنفترو ان في كل مدرستة عشترون عضتوا
حزبيا ً من إجمالي الستين الذين أشرنا إليهم .بعد ذلك الصتحيح أن نتوزع العشترين طالبتا فتي المدرستة الواحتدة علتى
حسب المستوى الدراسي وعلى حسب الشعب التي يدرس فيها كل منهم.
لماذا؟
ألن مجتتال النشتتاط الحيتتوي للطالتتب عضتتو المنظمتتة الحزبيتتة هتتو فتتي دائرتتته المباشتترة ،شتتعبته ،مستتتواه الدراستتي،
مدرستته .فهتي المجتال األرحتتب لعالقاتته ولحركتته ونشتتاطه اليتومي .واذا أختذنا نموذجتا آختتر عتن العمتال بمنظمتتة
حزبية عمالية تتشكل من ستين عضوا مثال فإن هتؤالء يجتب ان يوزعتوا علتى خاليتا حستب مقياستين :موقتع العمتل
أوالً وباألساس ،وإن تعذر ذلك (العتبار عملي متا) موقتع الستكن .وفتي الجامعتات حستب الكليتة وتاليتا حستب الستنة
الدراسية للطالب.

ج) مهام الخلية
الخلية الحزبية باعتبارها فريق عمل يتكون من مجموعة من األعضاء هي بحاجة ألن تتدير نقاشتا ً متا بتين أعضتائها
لتنظم عملها وتحدد المهمات الخاصة بكل عضو من أعضتائها لتطبيتق هتذه المهمتات والنشتاطات الجماهيريتة .فهتي
لهذا يجب ان تعقد اجتماعا ً دوريا ً منتظما مرة شهريا ً بالحد األدنى.
ما هي المهام التي تضطلع بها الخلية الحزبية ؟
 – 1االنختتراط فتتي المنظمتتات الديمقراطيتتة للشتتباب والنستتاء واللجتتان العماليتتة (كتتتل الوحتتدة العماليتتة) والمنظمتتات
المهنيتة الديمقراطيتة (التجمعتات الديمقراطيتة) ،وتحتت شتعار ان لكتل خليتة وحتدة أو لجنتة ديمقراطيتة (أو أكثتر فتي
بعض الحاالت) تعمل فيها .إن ذلك إنما ينطلق من أن الخلية الحزبية بصفتها صلة الوصل ما بتين المنظمتة الحزبيتة
والجمهتتور عليهتتا أن تقتتوم بتنظتتيم وتوجيتته نشتتاط أصتتدقائها المحيطتتين بهتتا فتتي موقتتع عملهتتا أو دراستتتها أو ستتكنها.
وتعتبتتر المنظمتتات الجماهيريتتة الديمقراطيتتة هتتي المجتتال التتذي يتتؤطر هتتذه الحتتاالت الصتتديقة ،وهتتي مستتاحة العمتتل
الجماهيري األولى التي تنشط فيها الخلية الحزبية.
فما هي مهام الخلية الحزبية إزاء المنظمات الديمقراطية الـ (م.د).؟
أ) بناء وتوسيع صفوف المنظمات الديمقراطية :أن المهمة األولى للخلية الحزبية إزاء المنظمات الديمقراطيتة هتي
بناء وتوسيع عضوية الوحدة  /اللجنة أو اللجان التي تعمل فيها.
في حال عدم إمتالك الخلية إلطار ديمقراطي محدد تعمتل فيته ،عليهتا أن تبتادر فتورا ً وأن تضتع خطتة لبنتاء وحتدة /
لجنة تعمل فيها ،وذلك بوضع قائمة أسماء من األصدقاء والمقربين والمعارف لالتصتال بهتم ودعتوتهم لالنتظتام فتي
وحدة  /لجنة ،فالدور القيادي والتوجيهي للخلية في صفوف الجماهير إنمتا يتحقتق بالدرجتة األولتى متن ختالل تنظتيم
عالقة أصدقائها معها في هذا اإلطار الديمقراطي.
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في حال أن الخلية تعمل في صفوف وحدة  /لجنة ضامرة ،قليلة العتدد ويغلتب علتى عضتويتها األعضتاء الحتزبيين،
فإن عليها ان تبادر فورا ً إلى وضع خطة لتوسع عضويتها من بين الذين تحتك بهم ،حتى تكون هذه الوحتدة  /اللجنتة
اطتتارا ً جماهيري تا ً حقيقي تا ً يغلتتب علتتى عضتتويته األعضتتاء غيتتر الحتتزبيين ،وحتتتى ال يتحتتول هتتذا اإلطتتار ال تى نستتخة
مكررة عن الخلية الحزبية.
وفي كل الحاالت فإن مهمة توسيع اإلطار الديمقراطي هي مهمة ثابتة ودائمة على جدول أعمال الخلية.
ب) تعبئة عضوية الوحودة اللجنوة بوالموقف السياسوي للجبهوة متن ختالل اجتتذاب األعضتاء غيتر الحتزبيين فيهتا
للمشاركة بالفعاليات السياسية (الندوات ،المهرجانات الخ )..التي تعقد.
ج) صويانة الحيواة الديمقراطيوة فوي العالقووات الداخليوة للوحودة اللجنوة وفقتا ً لألستس واللتوائح الداخليتة للمنظمتات
الديمقراطيتة ذاتهتا .ويتجلتى هتذا خاصتة بإظهتار روح المبتادرة وااللتتزام والنشتاطية متن الرفتاق الحتزبيين فتي كافتة
أعمال ونشاطات الوحدة  /اللجنة وبعدم إقامة أية امتيازات لألعضاء الحزبيين علتى األعضتاء غيتر الحتزبيين فيهتا،
بما في ذلك اإلنضباط باإلجتماعات والمواظبة على حضورها.
د) المبادرة الى تقديم االقتراحات الخاصة بالنشاطات الجماهيرية التي يمكن ان تضطلع بها الـ (م.د[ ).أي المهتام
المشتتقة متن برنتامج وخطتة عمتل الت( (م.د ،]).والستعي إلتى تعميتق وعتي أعضتاء وحتدات/لجان الت( (م.د ).لبرنتامج
عملها القطاعي وتوثيق عالقتها بهذا البرنامج.
 – 2االنخراط في العمل في االتحادات الشعبية والمهنيوة الفلسوطينية :االنتستاب التى عضتوية االتحتاد المعنتي ،و
مواصلة خط عمل تعبوي تحريضتي تنتويري فتي صتفوف القطاعتات االجتماعيتة المختلفتة يتدعو التى ضترورة بتث
الحياة في االتحادات الشعبية والمهنية الفلسطينية وتطويرها أو اعادة بنائها على أسس وعالقتات داخليتة ديمقراطيتة،
وتقاليد انتخابية ديمقراطية وفقا ً لنظام التمثيل النسبي الكامل ،واالنخراط بكل جهد وطني يستتهدف تفعيتل وتطتوير
دور هذه االتحادات والمشاركة بزخم ومبادرة في نشاطاتها.
 – 3توسيع عضوية المنظمة الحزبية :تعتبر مهمة توسيع عضوية المنظمة الحزبية من المهمتات الثابتتة المدرجتة
على جدول أعمال الخلية الحزبية .وهي لهتذا تستعى بانتظتام وبشتكل مثتابر علتى اجتتذاب الحتاالت النشتطة متن بتين
أعضاء وحدات /لجان المنظمة الديمقراطية التي تعمل فيها لالنضمام إلى صفوف المنظمة الحزبية .وكذلك من بتين
األصدقاء والعالقات التي تبنيها الخلية فتي مجترى عملهتا السياستي واالجتمتاعي.وفي هتذا المجتال يالحتظ أن بعضتا ً
من الوحدات أو اللجان الديمقراطية ال وجود فيها ألي عضتوية حزبيتة أو أن الوجتود الحزبتي فيهتا ضتامر .وهنتا ال
بد من رفع شعار أن لكل وحدة أو لجنة ديمقراطية (أو وحدتين /لجنتين) خلية حزبية عاملة فيها.
وينبغتتي التنويتته فتتي هتتذا المجتتال أن السياستتة التنظيميتتة المعتمتتدة فتتي توستتيع عضتتوية المنظمتتة الحزبيتتة هتي سياستتة
التوسع المفتوح الذي ال يضع شروطا خاصة على االنتمتاء لعضتوية الجبهتة باستتثناء ان يكتون منتميتا ً لتنظتيم آختر،
فيكفي أن يبدي الشخص المزكى لعضوية التنظيم استعداده لالنتظام في صفوف الجبهة بعد االطالع علتى برنامجهتا
السياسي ونظامها الداخلي ،كي يقبل فتي عضتويتها .وبعتد ذلتك تكتون مهمتة الخليتة أو المنظمتة المحليتة التتي ينتمتي
إليها تمليكه البرنامج السياسي والنظام الداخلي للجبهة.
أن هتذا التوجتته ينطلتتق متتن واقتتع أن الشتعب الفلستتطيني قتتد حستتم بشتتكل عتام وجهتتته ومنطلقاتتته السياستتية األساستتية
القائمة على البرنتامج التوطني المرحلتي ،برنتامج العتودة وتقريتر المصتير والدولتة الفلستطينية المستتقلة .وكتذلك متن
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حقيقة أن الجبهة الديمقراطية تتعاطى مع البرنامج الوطني وبموازاته متع برنتامج النضتال التديمقراطي واإلجتمتاعي
بأعلى درجات المسؤولية والجدية ،ما يضفي علتى ممارستتها السياستية والكفاحيتة ،النظريتة والعمليتة ،درجتة عاليتة
من المصداقية وسط النخب وفي صفوف الجماهير.
 – 4نشر مواقف الجبهة وسياستها :من خالل المستاهمة بنشتاط فتي دعتوة الجمهتور إلتى الفعاليتات السياستية التتي
تنظمها الجبهة (ندوات ،مهرجانات ،مسيرات ،إعتصامات الخ )..والمشاركة في توزيع المجلة المركزيتة ونشترات
األقاليم ومختلف القطاعات وسائر أدبيات الحزب (كتب ،كتراريس )..ومتواده اإلعالميتة .وكستب المشتتركين الجتدد
إليها ،ومن خالل النشاط الفردي الذي يضطلع به أعضاؤها في عالقاتهم اليومية مع محيطهم.
 – 5تسووديد االشووتراكات الحزبيووة الشووهرية بانتظووام ،والمستتاهمة النشتتطة فتتي الجبايتتة والنشتتاطات المالي تة األختترى
لتمويل موازنة الحزب ودعم إستقالله المالي.
 – 6رفع تقرير شهري إلى الهيئة األعلى (اللجنة المحلية) يعكس مختلف جوانب نشاط وعمل الخلية.

د) اجتماع الخلية
اجتماع الخلية الشهري هو مجالها المحدد الذي يتالقى فيه أعضاؤها لمناقشة المهام واألعمال التي تقتوم بهتا .وتتختذ
فيه قرارا تها الخاصة بذلك وهي لذلك تجتمع بصورة دورية منتظمة كل شهر مرة لتراجع فيه ما أنجزته متن أعمتال
خالل الشهر الذي مضى ،ولتحدد مهماتها واألعمال التي ستقوم بها خالل الشهر الذي يلتي .وتعقتد الخليتة اجتماعهتا
بتوفر النصاب العددي بحضور ما يزيد عن نصف عدد أعضائها.
من المهم من اجل ضمان عقد االجتماع في موعده المحتدد أن تقترر الخليتة موعتدا دوريتا ثابتتا ً لالجتمتاع بتأن يكتون
مثال في الساعة كذا من يوم كذا من كل شهر.
أو أن تحدد الخلية في نهاية كل اجتمتاع موعتد اجتماعهتا القتادم حستب ظتروف أعضتائها وأن يقتوم مستؤول الخليتة
بتذكير أعضاء الخلية بموعد اجتماعها القادم قبل يومين أو ثالثة من الموعد المحدد.
ومن المهم في هذا المجال أن يتم تحديد موعد االجتماع بما يتناسب مع ظروف وأوضاع غالبية أعضاء الخلية.
مدة إجتماع الخلية يجب أن ال تزيد عن ساعتين ويناقش فيه الجدول التالي:

هـ) جدول اعمال االجتماع الشهري للخلية
أوال – آخر التطورات السياسية :على يد ما يصدر عتن هيئتات الحتزب (رستائل ،تعتاميم ،تصتريحات ،مقتابالت)..
وما ينشر في المجلة المركزية وغيرها من نشرات الحزب.
ثانيا  -دور أعضاء الخلية في الوحدة  /اللجنة التي تعمل فيهتا ويشتمل – 1 :عتدد الحضتور وأستماء المتغيبتين متن
أعضاء الخلية عن اجتماع الوحدة  /اللجنة  – 2 .عدد وأسماء األعضاء الجدد في الوحتدة  /اللجنتة التذين تتم التوستع
بهم على يد أعضاء الخلية وخطة التوسع القادمة  – 3 .النشاط الذي قامت أو شاركت به الوحدة  /اللجنتة .الحضتور
من أعضاء الخلية وأسماء أعضاء الخلية الذين تغيبوا عتن النشتاط وعتدد األصتدقاء الحضتور متن دعتوات أعضتاء
الخلية.
ثالثا  -النشاطات العامة للفرع أو المنظمة المحليوة  – 1 :عنتوان النشتاط هتو حجتم الحضتور متن أعضتاء الخليتة،
وأسماء المتغيبين من أعضاء الخلية عن المشاركة – 2 .عدد األصدقاء الذين حضروا النشاط من دعوات الخلية.
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رابعا  -التوسع الحزبي – 1 :الخطة المقررة للشهر الذي مضى ،وأسماء األعضاء الجتدد التذين تتم التوستع بهتم2 .
– األسماء المستهدفة للتوسع في الشهر القادم.
خامسووا – المجلووة المركزيووة  +نشوورات األقلوويم ومختلووف القطاعووات  +كتووب وكووراريس وعموووم أدبيووات الحووزب:
االهتمام بقراءاتها – توزيعها د عدد النسخ التي تستتلمها الخليتة والتوزيتع التداخلي و التوزيتع علتى األطتر الصتديقة
وتسديد أثمانها.
سادسا – المالية :مقدار المبلغ المسدد من االشتراكات الشهرية الحزبية ،وأسماء الرفاق الذين لم يسددوا
اشتراكاتهم وخطة المتابعة .وكذلك مناقشة وتقييم النشاطات المالية األخرى المتعلقة بدعم موازنة الحزب.
سابعا  -مالحظات تقييمية ونقدية :إنطالقا ً من الوظيفة البناءة لتقييم ونقد أعمال وممارسات الخلية وأعضائها ،بما
في ذلك ممارستهم للنقد الذاتي تصويبا ً لألخطاء التي تواكب عادة الممارسة النضالية.

القسم الثاني  -المنظمة المحلية
أ) التعريف
 – 1تتشتتكل المنظمتتة المحليتتة متتن عتتدد متتن الخاليتتا العاملتتة فتتي نطتتاق الموقتتع الجغرافتتي أو القطتتاعي  /المهنتتي أو
الجماهيري أو المؤسسي الواحد .كما تضم المنطمة المحلية فتي مالكهتا هيئتة قياديتة هتي اللجنتة المحليتة التتي تتتولى
مهام التوجيه واإلشراف على نشاط الخاليا الداخلي والجماهيري والنضالي..
فالمنظمة المحلية هي إذاً ،مجموع عضوية الخاليا واللجنة المحلية الحزبية التي تقود هذه الخاليا.
اللجنة المحلية التي تقود الخاليا في نطاق المنظمة المحليتة تستمى اللجنوة المحليوة(أ) لتمييزهتا عتن اللجنوة المحليوة
(ب) التي تختلف عنها بأسس التشكيل والمهام وآلية اإلنتخاب.
وفي العادة عندما يستخدم تعبير اللجنة المحلية بدون أية إضتافة ،يكتون المقصتود هتو اللجنتة المحليتة (أ) أو المحليتة
(أ) .كما أن إستعمال تعبير المنظمة المحلية يعنتي تلقائيتا ً تلتك المنظمتة التتي تضتم خاليتا تقودهتا اللجنتة المحليتة (أ)،
باعتبار أن اللجنة المحلية (ب) ال تقود خاليا ،وال تملك بالتالي منظمة محلية تعمل في إطارها.
 -2فما هي اللجنة المحلية (ب) ،أو المحلية (ب)؟
اللجنتتة المحليتتة (ب) ال تقتتود خاليتتا وبالتتتالي ال تشتتمل عضتتويتها مستتؤولي الخاليتتا ،بتتل تضتتم مستتؤولي اللجتتان /
الوحدات في ال( (م.د ).التي تعمل في نطاق مكتب رابطي (محلي) واحد والتتي تقابول (فتي العتادة) المنظمتة المحليتة
الحزبية ،أي تلك المنظمة الحزبية التي تنشط في صفوف المكتب الرابطي ولجانه  /وحداته.
[مالحظوة :فتي حتال الضتمور الحزبتي باإلمكتان أن تمتد المنظمتة المحليتة الحزبيتة نشتاطها لتشتمل مكتبتين رابطيتين
ولجانهما .وفي الحال هذه تضم المحلية (ب) مسؤولي اللجان  /الوحدات في كال المكتبين الرابطيين  /المحليين].

ب) أسس تشكيل المنظمة المحلية
 – 1األستتاس األول المعتمتتد لتشتتكيل الخليتتة هتتو اإلنتمتتاء القطتتاعي الواحتتد (أو المتجتتانس مهنتتة) أو عمتترا ً أو جنس تا ً
اجتماعيا ً  /جندريا ً (المرأة) (عمال بمختلف فئاتهم ،طالب بمختلف مراحل التعليم ،مرأة ،شباب ،مهنيين.)..
وطالما أن هذا هو األساس المعتمد لتشكيل الخلية فهو يسحب نفسه تلقائيتا ً علتى أستس تشتكيل المنظمتة المحليتة التتي
تتكون كما أسلفنا من عضوية مجموع الخاليتا فتي المنظمتة المحليتة .إذن األستاس فتي تشتكيل المنظمتات المحليتة أن
تكون من أبناء قطاع إجتماعي متجانس أو قطاع اجتمتاعي واحتد (منظمتة محليتة أشتد عماليتة – منظمتة محليتة أشتد
طلبة جامعيين – منظمة محلية أشد طلبة ثانويين – منظمة محلية ربات بيوت – منظمة محلية مهنيين ..وهكذا ).
لماذا من أبناء قطاع اجتماعي واحد؟
الستتبب هتتو ان منظماتنتتا تحمتتل التتى جانتتب مهامهتتا السياستتية الوطنيتتة والديمقراطيتتة العامتتة مهتتام عمتتل ذات طبيعتتة
اجتماعية ومطلبية تتناول القضايا والمصالح الخاصة بكل قطاع من القطاعات االجتماعية.وألن أبناء كتل قطتاع متن
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القطاعتتات هتتم المعنيتتون قبتتل غيتترهم متتن القطاع تات االختترى فتتي التفاعتتل متتع هتتذه المصتتالح المطلبيتتة والخاصتتة
بقطاعهم وتحديد المهمات واألعمال والوسائل المناسبة الكفيلة بالتصدي لها.
 – 2إن اعتماد التشكيل القطتاعي للمنظمتات المحليتة باعتبتاره األستاس األول ،يأختذ أيضتا بعتين االعتبتار الظتروف
الخاصتتة لكتتل موقتتع متتن المواقتتع بتتالنظر إلتتى اتستتاع أو ضتتمور حجتتم المنظمتتة الحزبيتتة فيتته .فقتتد نكتتون أمتتام عتتدة
إحتماالت ،منها :المالك الحزبي في حي ما أو قرية أو مخيم أو منطقة فتي فترع متا يتشتكل متن خليتة عماليتة وخليتة
طلبة وخلية نسائية .فكيف نتصرف؟
هل نجمع الخاليا الثالث في منظمة محلية واحدة مختلطة القطاعات من الخاليا الثالث ام نبقي كل خلية على انفتراد
دون ربط الجميع بمركز قيادي واحد هو اللجنة المحلية؟ طبعا ً سنقوم بجمع الخاليا الثالث فتي منظمتة محليتة واحتدة
تقودها اللجنة المحلية .لكن هذا يكون إجراء مؤقتا ً إلى أن نستكمل خطة التوسع في كل قطتاع متن القطاعتات الثالثتة
ليشكل كل منها منظمته المحلية القطاعية الخاصة.
أو أن نكون أمام ثالث خاليا في المنظمة الحزبية النسائية (واحدة ربات بيوت ،واحتدة عتامالت ،واحتدة معلمتات أو
موظفات) .أيضا هنا نجمتع الخاليتا فتي منظمتة محليتة واحتدة إلتى أن نستتكمل خطتة التوستع فتي كتل متن القطاعتات
الثالثة لبناء منظمات قطاعية محلية (لربات البيوت ،للعامالت ،للموظفات الخ.)..

ج) اللجنة المحلية (أ)
 – 1اللجنة المحليتة (أ) هتي الهيئتة القياديتة للمنظمتة المحليتة .وتتتولى مهتام التوجيته واإلشتراف علتى نشتاط الخاليتا
الداخلي والجماهيري والنضالي للمنظمة المحلية وفقا لقترارات وتوجهتات المتؤتمر المحلتي والهيئتات األعلتى وبمتا
يوحتتد عمتتل المنظمتتة المحليتتة علتتى مختلتتف الصتتعد فتتي الموقتتع الواحتتد ومجتتال العمتتل الواحتتد والقطتتاع الواحتتد
والمؤسسات الواحدة الخ..
 – 2تتشتتكل اللجنتتة المحليتتة (أ) بواستتطة الترشتتيح االفتترادي واالنتختتاب الستتري متتن بتتين اعضتتاء المتتؤتمر المحلتتي
و هي بدورها تنتخب امينها ونائبه .إن تولي اللجنة المحليتة مهتام التوجيته واإلشتراف علتى نشتاط الخاليتا يتطلتب ان
تضم اللجنة في عضويتها الرفاق مسؤولي الخاليا الحزبية لتتمكن من االضطالع بمثل هذا الدور.
إال أن تشكيل اللجنة المحلية (أ) بواسطة االنتخاب من المؤتمر المحلي ال يلغي امكانية اضتافة اعضتاء جتدد حستب
مقتضتيات وضترورات العمتتل .فمتع التوستع بخليتتة جديتدة متتثال بعتد انعقتاد المتتؤتمر ،ال بتد متن اضتتافة مستؤول هتتذه
الخلية الى اللجنة المحلية .كما ربما يبرز في سير العمل بعد انتخاب اللجنة المحلية من المؤتمر أن أحد أعضتائها لتم
يعد قادرا (ألسباب مختلفة) على القيام بدوره كمسؤول عتن احتدى الخاليتا ،فتال يجتوز ابقتاء الخليتة دون ارتبتاط متع
اللجنة المحلية .ان هذا يتطلب ان تنتخب الخلية ذاتها مسؤوال بديال له ويضم الى اللجنة المحلية .لكتن هتذا االستتبدال
يتم فقط بعد استنفاذ كل الجهود والمعالجات الممكنة.
 – 3تجتمع اللجنة المحلية الحزبية (أ) مرة كل شهر بصورة دورية ومنتظمة وتناقش جدول األعمال التالي:
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د) جدول أعمال االجتماع الشهري للجنة المحلية (أ)
أوال  -الوضع السياسي -1 :مناقشة التطورات السياسية -2 .تقييم النشتاطات السياستية المنجتزة ومستتوى مشتاركة
المنظمة الحزبية فيها ومهام الشهر القادم .
ثانيا  -مناقشة التقرير الشهري للمنظمة المحلية الذي يتضمن عنوانين رئيسيين إلى جانب عناوين أخرى:
 -1المنظمة الديمقراطية :أ) سير العمل في المهمات البرنامجية والنشتاطية وتقييمهتا ومستتوى مشتاركة الحتزبيين
فيها ونشاطات الشهر القادم .ب) دورية اجتماعات المكاتب  /الرابطية  /الوحدات  /اللجان ونستبة انتظتام الحتزبيين
والمعالجتتات التنظيميتتة .ج) التوستتع التتديمقراطي المنجتتز ختتالل الشتتهر ومستتاهمة الحتتزبيين فيتته واألرقتتام المستتتهدفه
للشتتهر القتتادم .د) االشتتتراكات الديمقراطيتتة -2 .المنظمووة الحزبيووة :أ) التوستتع الحزبتتي المنجتتز ختتالل الشتتهر و
األسماء المستهدفه للشهر القادم .ب) دورية اجتماعات الخاليا ونسبة االنتظام والمعالجات التنظيمية.
ثالثا  -التأهيل :مناقشة المهام المطروحة في هذا المجال ،بما في ذلك المشاركة في الدورات الحزبية.
رابعا  -االشتراكات الحزبية  +المهام المالية األخرى.
خامسا  -المجلة المركزية ونشرات األقاليم والقطاعتات ،كتتب وكتراريس الحتزب وستائر أدبيتات الجبهتة وموادهتا
اإلعالمية :التوزيع د القراءة د تسديد االثمان..
سادسا  -أما فيما يتعلق بنشرات األقاليم الكتابة لها حول واقع المجتمتع (الختدمات التعليميتة – الصتحية  -ختدمات
البنية التحتية  -حاالت االغاثة االجتماعي -التخ )..د االهتمتام بقتراءة هتذه النشترات وتوزيعهتا المنتتظم وفقتا ً للقتوائم
المثبتة (شخصيات – إتحادات  -مؤسسات  -مهنيين – مدارس الخ.)..
سابعا  -مالحظات تقييمية ونقدية.

هـ) اللجنة المحلية (ب)
 – 1تتشتتكل اللجنت ة المحليتتة (ب) متتن أمنتتاء اللجتتان  /الوحتتدات العاملتتة فتتي نطتتاق مكتتتب رابطتتي (محلتتي) واحتتد أو
مكتبين رابطيين في اقصتى الحتاالت .وباالمكتان إضتافة عتدد محتدود متن الكتادر متن ختارج مستؤوليات الوحتدات /
اللجان ( 1إلى  )2إلى المحلية (ب) بمهمات محددة.
يتولى مسؤولية المحلية (ب) أحد أعضائها بعملية إنتخابيتة يشتارك بهتا أعضتاء اللجنتة المحليتة (ب) ،مترة كتل ستنة
وكلما إقتضت الحاجة.
 – 2تجتمع المحلية (ب) مرة كل شهر وتناقش جدول أعمال من النقاط التالية:
أوال -الوضووع السياسووي -1 :مناقشتتة التطتتورات السياستتية علتتى يتتد متتا يصتتدر  /متتن تعتتاميم ورستتائل وتصتتريحات
ومواقف ومقابالت والمجلة المركزيتة -2 ..تقيتيم النشتاطات السياستية المنجتزة ومستتوى مشتاركة المنظمتة الحزبيتة
فيها ومهام الشهر الذي يلي.
ثانيا -المجلة المركزية :وسائر أدبيات الحزب عموما ً وبما يشمل أيضاً :التوزيع د القراءة د تسديد األثمان الخ..
ثالثا -التأهيل الحزبي :المهام المطروحة في هذا المجال بما في ذلك الدورات الحزبية.
رابعا -المالية :اإلشتراكات د أوجه النشاط المالي األخرى.
خامسا -مالحظات نقدية وتقييمية.
مالحظة :جتدول أعمتال المحليتة (ب) ال يتضتمن عنتاوين البحتث بوضتع ومهتام الت( (م.د ).باعتبتار أعضتاء المحليتة
(ب) يناقشون هذه العناوين في هيئات ال( (م.د ).نفسها.
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هـ) المؤتمر المحلي
 – 1يتشكل المؤتمر المحلي من مجموع عضوية المنظمتة الحزبيتة المحليتة [ اللجنتة المحليتة(أ) د خالياهتا] إضتافة
إلى مالك اللجنة المحلية (ب).
 – 2ينعقد المؤتمر المحلي مرة كل ستنة ( أو كلمتا اقتضتى األمتر ) ويشتترط النعقتاده تتوفر حضتور متا ال يقتل عتن
ثلثي عدد أعضائه  ،ويناقش التقرير المقدم إليه من اللجنة المحلية.
 – 3ينتختتب المتتؤتمر فتتي بدايتتة أعمالتته هيئتتة رئاستتة تتتدير أعمالتته حستتب العتتدد التتذي يقتترره المتتؤتمر ووفق تا ً لالئحتتة
الناظمة ألعمال المؤتمرات.
 – 4ينتخب المؤتمر من بين أعضائه مندوبي المنظمة المحلية إلى المؤتمر األعلى وفق النسبة التي تحتددها الالئحتة
الناظمة ألعمال المؤتمرات .ويعتبر أعضاء المحلية (ب) أعضاء في المؤتمر األعلى بحسب ما تحدده الئحتة إنعقتاد
المؤتمر.
كما ينتخب من بتين أعضتائه اللجنتة المحليتة (أ) التتي تقتود أعمتال المنظمتة المحليتة .ويراعتى فتي تشتكيلها أن تضتم
الرفاق مسؤولي الخاليا التي تتشكل منها المنظمة المحلية .ويأختذ علمتا ً بتشتكيل اللجنتة المحليتة (ب) باعتبتار عمليتة
إنتخابها تخضع آللية أخرى كما سبقت اإلشارة.
 – 5تقدم هيئة رئاسة المؤتمر تقريرا ً للهيئتة األعلتى عتن أعمتال المتؤتمر يتضتمن موعتد انعقتاد المتؤتمر والحضتور
باألسماء ،وأسماء المتغيبتين بعتذر وأستماء المتغيبتين بتدون عتذر ،وأستماء هيئتة الرئاستة التتي تتم انتخابهتا ،وجتدول
أعمالتته والقتترارات والتوصتتيات الخاصتتة بكتتل بنتتد متتن بنتتود جتتدول األعمتتال ،وأستتماء المرشتتحين لعضتتوية اللجنتتة
المحلية (أ) وأسماء الفائزين وأسماء المرشحين لعضوية المؤتمر األعلى وأسماء الفائزين .

القسم الثالث  -منظمة الفرع
أ) التعريف
تتشكل منظمتة الفترع متن مجمتوع المنظمتات المحليتة العاملتة فتي إطتار الفترع (العمتال ،الطلبتة الجتامعيين ،الطلبتة
الثانويين ،النساء ،المهنيين ،)..وكذلك متن عضتوية المحليتات (ب) .وفتي حتال وجتود منظمتات منتاطق تكتون جتزء
من منظمة الفرع وكذلك عضوية المناطق (ب) إن وجدت.

ب) مؤتمر الفرع
 – 1يتشكل مؤتمر الفرع من المندوبين المنتخبين من المؤتمرات األدنى (منطقيتة ،محليتة) العاملتة فتي نطتاق الفترع
ويكون أمين الفرع عضتوا طبيعيتا ً فتي المتؤتمر وكتذلك أعضتاء لجنتة الفترع غيتر األعضتاء فتي أي متن المتؤتمرات
األدنى د أعضاء المحليات (ب) والمناطق (ب) في حال وجودها.
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 –2تعقد منظمة الفرع مؤتمرا ً عاديا ً مرة كل سنتين وكلمتا اقتضتى األمتر ،ويتتأمن نصتاب المتؤتمر متن ختالل متا ال
يقل عن ثلثي أعضائه ،التذين ينتختب متن بيتنهم هيئتة رئاستة للمتؤتمر فتي بدايتة أعمالته .ويتشتكل جتدول أعمالته متن
البنود التالية:
أ) مصتتادقة المتتؤتمر علتتى تقريتتر العضتتوية المقتتدم إليتته متتن لجنتتة الفتترع بعتتد مناقشتتته .وهتتو يتنتتاول ستتير أعمتتال
المؤتمرات المحلية (أو المنطقية) ،عدد الحضور والغياب (بعذر وبدون عذر) فيها ،وجتدول األعمتال التذي ناقشتته،
واسماء المندوبين المنتخبين منها الى مؤتمر الفرع ،وأسماء الرفاق األعضتاء الطبيعيتين فتي متؤتمر الفترع [بمتا فتي
ذلك أعضاء المحليات (ب) أو المناطق (ب) في حال وجودها] ،والمهام التي يتولونها في الفرع.
ب) مناقشة التقرير المقدم إليه من لجنة الفرع (فتي دورتته العاديتة) ،وكتذلك مناقشتة التقريتر المقتدم متن لجنتة اإلقلتيم
(عند التحضير لعقد المؤتمر اإلقليمي) .ويقرر خطة عمتل منظمتة الفترع علتى مختلتف الصتعد السياستية والتنظيميتة
الداخلية والنضالية والجماهيرية والمالية وفقا لتوجهات عمل اإلقليم وخطة عمله.
ج) ينتخب لجنة الفرع من بين أعضائه بواسطة الترشيح االفرادي واالنتخاب السري ويقرر عددها.
د) ينتخب مندوبي منظمة الفرع إلى المؤتمر األعلى وفق النسب التي تحددها الالئحة الناظمة ألعمال المؤتمرات.
هـ) تقدم هيئة رئاسة المؤتمر تقريراًَ عن أعماله يتضمن موعد انعقاد مؤتمر الفرع .وعدد عضتوية متؤتمر الفترع
من كل قطاع من القطاعتات االجتماعيتة فتي منظمتة الفترع وعتدد المتالك الحزبتي والتديمقراطي للمنظمتات المحليتة
القطاعية التي يمثلونها وأسماء الرفاق األعضاء الطبيعيتين فتي المتؤتمر ومهمتاتهم التنظيميتة .وأستماء الحضتور فتي
المتتؤتمر ،وأستتماء المتغيبتتين بعتتذر وأستتماء المتغيبتتين دون عتتذر .وأستتماء هيئتتة رئاستتة المتتؤتمر .وجتتدول أعمالتته
والقرارات والتوصيات الخاصة بكل بند من بنود جدول االعمتال .وعتدد المرشتحين لعضتوية لجنتة الفترع ،واستماء
الرفاق الذين فازوا في االنتخابات والمهمات التنظيمية التي يتولونها في الفترع .وعتدد المرشتحين لعضتوية المتؤتمر
األعلى .واسماء الرفاق الذين فازوا منهم والقطاعات التي ينتمون إليها والمهام التي يتولونها.

ج) لجنة الفرع
 – 1تتشكل لجنة الفترع بواستطة الترشتيح االفترادي واالنتختاب الستري متن بتين أعضتاء متؤتمر الفترع التذي يحتدد
عددها .وهي تنتخب بدورها أمينا لها ونائبا ً ويراعتى فتي تشتكيلها مشتاركة جميتع مفاصتل العمتل التنظيميتة الحزبيتة
[أمناء اللجان المحليتة (أ) و (ب) والمنتاطق (أ) و (ب)] والديمقراطيتة (أمنتاء المنظمتات الديمقراطيتة القطاعيتة فتي
الفرع).
ان تشكيل لجان الفروع بواسطة االنتخاب من مؤتمرات الفروع ال يحول فتي الفتترة متا بتين متؤتمرين متن توستيعها
برفاق جدد ،أو استبدال أحد أعضتائها بترخر إذا متا نشتأت أستباب تحتول دون قدرتته علتى القيتام بمهماتته التنظيميتة.
لكن هذا بقدر ما يجب أن يكتون متريثتا يفستح فتي المجتال أمتام استتقرار تركيبتة لجنتة الفترع تستهيالً لمراكمتة خبترة
جماعية وفردية ،فهو أيضا يجب ان يتم (مثال استبدال أمتين لجنتة محليتة بترخر يخضتع أ والً للنقتاش واالنتختاب فتي
اللجنة المحلية ذاتها ،وبالمصادقة عليه من لجنة الفرع).
 - 2تتولى لجنة الفترع مهتام التوجيته واإلشتراف علتى منظمتات الفترع فتي مجتاالت العمتل الجمتاهيري والتنظيمتي
الداخلي للمنظمات العاملة في نطاقها وفقا لقرارات وتوجهات مؤتمر الفرع والهيئات األعلى،ويما يوحد نشتاط هتذه
المنظمات في دائرة عملها على مختلف الصعد.
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 – 3تجتمع لجنة الفرع كل شهر مرة بصورة منتظمة وتناقش جدول األعمال التالي:

د) جدول أعمال االجتماع الشهري للجنة الفرع
بعد التثبت من الحضور والغياب يناقش االجتماع الشهري للجنة الفرع التقريتر الشتهري عتن أعمتال الفترع المستتند
الى تقارير المحليات الحزبية وهيئات المنظمات الديمقراطية (مكتب رابطي  /مكتب منطقي).
أوال  -الوضووع السياسووي -1 :مناقشتتة التطتتورات السياستتية علتتى يتتد الرستتائل والتعتتاميم والتصتتريحات والمواقتتف
والمقتتابالت وبعتتض متتواد المجلتتة المركزيتتة - 2 .تقيتتيم النشتتاطات السياستتية المنجتتزة ومستتتوى مشتتاركة عض توية
المنظمة الحزبية وعضوية المنظمات الديمقراطية واألصدقاء فيها ومهام الشهر القادم .
ثانيووا  -األوضوواع التنظيميووة الحزبيووة -1 :التوستتع الحزبتتي المنجتتز ختتالل الشتتهر واألستتماء المستتتهدفة -2 .دوريتتة
اجتماعات اللجان المحلية الحزبية والخاليا ونسبة االنتظام والمعالجات التنظيمية-3 .االشتراكات الحزبية.
ثالثا  -التأهيل الحزبي.
رابعووا  -األوضوواع التنظيميووة للمنظمووات الديمقراطيووة -1:نشتتاطات المنظمتتات الديمقراطيتتة  /تقيتتيم النشتتاط المنجتتز
ومستوى مشاركة عضوية المنظمة الحزبيتة وعضتوية المنظمتات الديمقراطيتة واألصتدقاء وتحديتد نشتاطات الشتهر
القادم -2 .دورية اجتماعات المكاتب المنطقية  /الرابطيتة  /الوحتدات  /اللجتان ونستبة انتظتام الحتزبيين والمعالجتات
التنظيمية -3 .التوسع الديمقراطي المنجز خالل الشهر ومستاهمة الحتزبيين فيته واألستماء المستتهدفه للشتهر القتادم.
 -4االشتراكات الديمقراطية.
خامسووا  -المجلووة المركزيووة  +نشوورات األقوواليم والقطاعووات  +كتووب وكووراريس الحووزب وسووائر مووواده اإلعالميووة:
توسيع دائرة توزيعها وتسديد أثمانها واالهتمام بقراءاتها.
سادسووا  -نشوورات االقلوويم  :الكتابتتة للجريتتدة حتتول الوضتتع اإلجتمتتاعي والمعيشتتي لمختلتتف القطاعتتات والتجمعتتات
واالهتمام بقراءتها وتوزيعها المنتظم وفقا ً للقوائم المثبتة (شخصيات – إتحادات –مؤسسات  -معلمين الخ)..
سابعا  -مالحظات تقييمية ونقدية.
مالحظات إضافية
 -1تضع لجنة الفرع بالتشاور مع اللجتان المحليتة والمكاتتب المنطقيتة والرابطيتة الجتدول الزمنتي لمراجعتة الخطتة
الفصتتلية ومناقشتتة التقتتارير المقدمتتة إليهتتا متتن اللجتتان المحليتتة والمكاتتتب المنطقيتتة والرابطيتتة وتعتتد تقريتتر المراجعتتة
الفصلية لمنظمات الفرع وتقدمه الى الهيئة األعلى.
 -2تحتفظ لجنة الفرع بكشوف المنظمة الحزبية والمنظمات الديمقراطية العاملتة فتي نطتاق الفترع (لوحتات رقميتة،
وكشتتوف استتمية) وتجتتددها بصتتورة دوريتتة كاملتتة متتع كتتل خطتتة فصتتلية كمتتا تحتتتفظ بستتجل ختتاص يرصتتد انتظتتام
اجتماعات الهيئات الحزبية والديمقراطية ■
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في التثقيف الحزبي
()1
التثقيف الحزبي
التثقيتتف الحزبتتي بمختلتتف جوانبتته يجتتب أن يتتولى إهتمام تا ً متعاظم تا ً العتبتتارات يتصتتل بعضتتها بالحاجتتة التنظيميتتة
المباشرة ،فالحزب ينمو ويتعزز دوره في الحركة الجماهيريتة علتى إيقتاع النضتال اليتومي؛ وبعضتها اآلختر يتصتل
بوضع عام تزداد مهامه صتعوبة ومعادالتته تركيبتا ً متع تكتاثر العوامتل المتؤثرة فيهتا .إن هتذا الوضتع يملتي تصتليب
البنيان الحزبي ومعه توسيع صف الكتادر التذي يقترن الكفتاءة السياستية بالمهتارة العمليتة للتعتاطي متع مهتام متنوعتة
ومتسعة باضطراد.
ومنذ فترة ليست بقصيرة ،لتم تعتد المعتارف الرئيستية التتي تعتبتر متن المستلمات ،معتارف علتى غترار :وحتدة قتوى
الشعب بمختلف طبقاته وفئاته اإلجتماعية في مواجهتة اإلحتتالل ،الجبهتة الوطنيتة المتحتدة والنقتد والصتراع بتداخلها
ضمن الوحدة ،التعددية السياستية وفتي المجتمتع توطيتدا ً للوحتدة ،برنتامج الحتد األدنتى التذي يصتلح كقاعتدة مشتتركة
تعبر عن المصالح الوطنية الجامعة للشعب بأسره (ما خال شريحة ضتيقة متن الكتومبرادور المنتدمج بتبعض رؤوس
بيروقراطية المؤسسة الرسمية) ،تقتديم التنتاقض الرئيستي متع العتدو وجتوهره قتومي علتى التناقضتات االخترى ،متا
يعنتي بتالعملي أستبقية التحترري التتوطني علتى التحترري اإلجتمتاعي ،استتتراتيجية حترب الشتعب بأولويتة إستتتنزاف
قدرات العدو بأقل تضحية ممكنة ،تحييد ما أمكن من أوساط وقوى فتي معستكر األعتداء وتوستيع معستكر األصتدقاء
الخ..
نقول ،ان هتذه المعتارف الرئيستية المنتستبة إلتى تتراث حركتة التحترر التوطني المتعتارف عليهتا والمستلم بهتا بشتكل
عام ،التي مازالت تحتفظ بصحتها ألنها متن الستمات الثابتتة لهتذه المرحلتة ،قتد أضتحت منتذ مطلتع تستعينيات القترن
الماضتي تتحترك علتتى خلفيتة وفتتي إطتار مشتتهد دولتي وإقليمتي وفلستتطيني يتمتايز بوضتتوح عتن الفتتترة التتي ستتادت
أوضاعنا منذ إنطالقة الثورة الفلسطينية المعاصرة في أواسط الستينيات وحتى نهاية الثمانينيات.
وعلى هذا يترتب ضرورة مواءمة هذه المعارف التي ترقى إلى مستوى الثوابت مع المعطيات الكبرى المستجدة،
وفي المقدمة إنتفاء حالة القطبية الثنائية التي كانت تؤثر إلى حدود بعيدة في مجريتات التطتورات العالميتة – بمتا فتي
ذلتتك منطقتنتتا – وحلتتول القطتتب الواحتتد بتتديالً منهتتا ،التتذي – بتتدوره – بتتات يقتتف علتتى أبتتواب مرحلتتة بتنتتا ن تتلمس
إرهاصاتها ،مرحلة سوف تتسم بحالة التعددية القطبية حتى في ظل إستمرار هيمنة القتوة العستكرية األمريكيتة علتى
سواها.
ً
وعلى هذا يترتب أيضا ضرورة مواءمة هذه المعارف مع حقيقة كون الحركة الفلسطينية حركة منقسمة على نفستها
داخلي تاً ،لتتم تجتتد طريقهتتا بعتتد إلتتى الوحتتدة المؤسستتية علتتى قاعتتدة برنامجيتتة واضتتحة؛ وكتتذلك متتع حقيقتتة كتتون هتتذه
الحركة ،وإن ك انت وستبقى حركة تحرر وطني إلى أن تنجتز أهتداف النضتال التوطني المعروفتة (إستتقالل ،ستيادة،
عودة) ،فهي معنية في الوقت عينه بالنضال الديمقراطي.
إن الحركتتة الفلستتطينية معنيتتة بالنضتتال التتديمقراطي متتن جهتتة ،بجانبتته السياستتي فتتي مواجهتتة النتتزوع التستتلطي/
اإلستبدادي للهيئات القائمة على ستلطة الحكتم التذاتي فتي الضتفة كمتا فتي القطتاع وكتذلك مؤسستات منظمتة التحريتر
الفلستتطينية ،دفاعتا ً عتتن الديمقراطيتتة والتعدديتتة والنظتتام اإلنتختتابي التتذي يضتتمن هتتذه الديمقراطيتتة التعدديتتة باعتمتتاده
التمثيل النسبي الكامل ،كما وسيادة القانون ومرجعية المؤسسات المنتخبة في إدارة الشأن العام وإشتاعة الديمقراطيتة
في المجتمع.
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كما أن الحركة الفلسطينية معنية ،من جهتة أخترى ،بالنضتال التديمقراطي فتي جانبته اإلجتمتاعي دفاعتا ً عتن مصتالح
العمتتال وستتائر الكتتادحين والمنتجتتين التتذهنيين فتتي المدينتتة والريتتف والمختتيم ،وعتتن حقتتوق القطاعتتات اإلجتماعيتتة
المعرضة للتمييز كالمرأة والشباب.
وفي كل هذا يؤخذ في اإلعتبار واقع الشتات بتداخله مع األوضاع في البلدان المحيطتة بفلستطين خاصتة .وهتو واقتع
متنتوع بفعتتل تمتتايز شتتروط الحيتتاة والعمتتل فتتي كتتل بلتتد متن هتتذه البلتتدان ،وتبتتاين شتتروط البيئتتة السياستتية التتتي تحتتدد
بدورها ،سقف العمل السياسي.
ً
ً
إن هذا الواقع يملي علينا كحزب ،وبخاصتة علتى مستتوى الهيئتات األولتى والوستيطة ،والكتادر عمومتا ،المامتا بهتذه
المعادالت وبالتطورات المتستارعة فتي المشتهد التوطني وبتالقوانين العامتة التتي تتؤثر فتي مستارها ،وكيفيتة التعامتل
معهتتا بأستتلوب يتتتوخى الفعاليتتة والجتتدوى وطني تا ً وإجتماعيتاً ،إستتتنادا ً إلتتى برنتتامج الحتتزب ..هتتذا هتتو ه تدف التثقيتتف
الحزبي الذي نحن بصدده.
()2
البرنامج التثقيفي
يشتمل برنتتامج التثقيتتف الحزبتي  3محوواور -1 :فتتي القضتايا التنظيميتتة والعمتتل القطتاعي؛  -2فتتي المستتألة الوطنيتتة..
الخلفية التاريخية والوضع الراهن؛  -3في القضايا النظرية.
■ المحور األول« -في القضايا التنظيمية والعمل القطاعي» يغطي العناوين التالية:
 – 1النظام الداخلي ،كامالً باستثناء المقدمة (الحزب :التعريف واألهداف) التي يتم تناولها مع البرنامج السياسي.
 – 2في البناء الحزبي ،على يد الكتاب بنفس العنوان في سلسلة كتب «برنامج التثقيف الحزبي».
 – 3في البناء الديمقراطي ،على يد الكتاب بنفس العنوان في ذات السلسلة.
 – 4حقوق المرأة ،على يد الكتاب المختص في ذات السلسلة.
 – 5العمل وسط الشباب ،على يد الكتاب المختص في ذات السلسلة.
 – 6الطبقة العاملة والعمل النقابي.
 – 7في اإلدارة التنظيمية ،على يد نماذج التقارير والجداول المعتمدة في كل إقليم.
 – 8برنامج العمل الوطني واالجتماعي ،في اإلقليم المحدد.
 – 9مراجعة ونقاش لمحاضرات هذا المحور.
■ المحور الثاني « -في المسألة الوطنية ..الخلفية التاريخية والوضع الراهن» يغطي العناوين التالية:
 – 1الصووهيونية ..فووي الخلفي وة التاريخيووة والحركووة السياسووية ،علتتى يتتد الكتتتاب بتتنفس العنتتوان فتتي سلستتلة كتتتب
«برنامج التثقيف الحزبي»  +الكتاب بعنوان «في الصهيونية والمسألة الوطنيتة الفلستطينية» فتي سلستلة كتتب «متن
الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر».
 – 2النظام السياسي اإلسرائيلي.
 – 3تطور القضية الوطنية ،علتى يتد الكتتاب بتنفس العنتوان فتي سلستلة «برنتامج التثقيتف الحزبتي» د كتتاب «فتي
الصهيونية والمسألة الوطنية» الوارد أعاله.
 – 4منظمة التحرير الفلسطينية ،على يد الكتاب بنفس العنوان في سلسلة كتب «برنامج التثقيف الحزبي» د كتاب
«البرنامج المرحلي »1974 -1973 ..في سلسلة «من الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر».
 – 5النظام السياسي الفلسطيني ،على يتد القستم الثتاني متن كتتاب «منظمتة التحريتر الفلستطينية» فتي سلستلة كتتب
«برنامج التثقيف الحزبي».
 – 6الالجئون وحق العودة على يد الكتاب المقابل في سلسلة كتب «برنامج التثقيف الحزبي».
 – 7البرنووامج السياسووي ،إنطالق تا ً متتن مقدمتتة النظتتام التتداخلي (الحتتزب :التعريتتف واألهتتداف) التتتي يجتتري ربتتط
موضوعاتها بما يقابلها في البرنامج السياسي.
 – 8التقارير والبالغات السياسية الصادرة عن دورات اللجنة المركزية وإجتماعات المكتب السياسي.
 – 9الحركة الوطنية األردنية :المسار والمؤسسات.
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 – 10مراجعة ونقاش لمحاضرات هذا المحور.
■ المحور الثالث – «قضايا نظرية» يغطي العناوين التالية:
 – 1العلمانية ،على يد الكتابين ( )1و ( )2بنفس العنوان في سلسلة «برنامج التثقيف الحزبي».
 – 2المادية التاريخية.
 – 3اإلقتصاد السياسي.
 – 4المادية الجدلية.
 – 5تجديد إمتالك اإلشتراكية العلمية (المنهج والنطرية) ،على يد كتواب «قضوايا نظريوة ..فوي أزموة الرأسومالية،
اإلشتراكية ،والعلمانية» في سلسلة «من الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر».
 – 6المجتمعات اإلنتقالية واإلشتراكية ،على يد كتاب «قضايا نظرية »..الوارد أعاله.
 – 7أزمة الرأسمالية.
 – 8مراجعة ونقاش لمحاضرات هذا المحور.
[إضافة إلى مراجع أخرى يمكن اإلستعانة بها تعتمد المحاضرات عن العناوين  2إلى  7على الوثائق التالية الصادرة عن
المؤتمر الوطني العام الثالث للجبهة الديمقالطية (:)1994
 – 1موضوعات حول أزمة اليسار ومتغيرات العصر.
 – 2حول األزمة في الحركة الثورية العالمية واتجاهات التغيير في عالمنا المعاصر (الجزء األول) :المقدمة (حول معالم
األزمووة وتجلياتهووا الفكريووة)  +ال فصوول األول (النموووذج السوووفييتي لعمليووة اإلنتقووال إلووى االشووتراكية – عواموول اإلنهيووار
والدروس المستخلصة).
 – 3الجزء الثاني من الكتاب أعاله :الفصل الثاني (الرأسمالية المعاصرة – مرحلة اإلمبريالية المتطورة)  +الفصل الثالث
(الوضع العربي – قيادة البورجوازية الكومبرادورية لعملية التنمية تكرس وتعمق التخلف).
 – 4لماذا إنهار اإلتحاد السوفييتي؟ وهل إنتصرت الرأسمالية؟ عنوان الكتاب الذي يحتوي على وقائع الندوة الفكرية حول
الكتابين أعاله].

■ مودة الودورة الحزبيوة :يقتتوم البرنتامج التثقيفتي مبوودأيا علتى  24محاضترة تتتوزع علتتى  3محتاور .كتل محاضتترة
تستغرق  6ساعات إلقا ًء ونقاشاً .وعليه يبلغ إجمالي عدد الستاعات 144 = 24 × 6 :ستاعة د  6ستاعات ()2 × 3
لمراجعة إجمالية لمحاضرات كل محور على حدة ،فيصبح المجموع مبدأيا  144 :د  150 = 6ساعة.
أما مون الناحيوة العمليوة ،فولن الودورة الحزبيوة الكاملوة تسوتغرق  100سواعة ،بموا فوي ذلوك السواعات المخصصوة
للمراجعة ،موزعة على  4وحدات أساس تستغرق كل واحدة منهوا  25سواعة علتى أن يتترك لمكتتب التثقيتف فتي
كل إقليم قرار البت بإضافة مواد وساعات ضمن السقف المحدد أعاله.
()3
مرتكزات التثقيف الحزبي
حتى يتحول التثقيتف الحزبتي إلتى ختط عمتل ثابتت ومتواصتل يحتتل مكانته المعتبتر فتي الخطتط الفصتلية للمنظمتات
الحزبية ،ويخضع لمراجعة دورية كأي محور رئيسي من محاور العمل ،ال بد من إرستائه علتى المرتكتزات التاليتة:
المواد المكتوبة (المنهاج) ،الكادر المخت  ،نظام العمل وأشكاله..
■ في الجانب األول المتعلق بالمنهاج ،جرت اإلشارة في الفصل السابق إلى المواد المكتوبة الصادرة عتن «مكتتب
التثقيتف المركتزي» فضتالً عتن وثتائق المتتؤتمر التوطني العتام الثالتث التتي عالجتتت ثتالث قضتايا نظريتة يجمتل أهتتم
موضوعاتها كتتاب «قضتايا نظريتة» :اإلشتتراكية العلميتة نهجتا ً ونظريتة ،الرأستمالية وازمتهتا البنيويتة ،المجتمعتات
اإلنتقالية بمثال تجربة اإلتحاد السوفييتي .ومن نافل القول أن هتذا المنهتاج يحتتاج باستتمرار إلتى المراجعتة والتتدقيق
والتوسيع والتطوير ..في ضوء المعارف المكتسبة ،ودروس التجربة وممارسة منظمات الحزب الخ..
[إلى هذا المنهاج بمواده الوفيرة تجدر اإلشارة إلى مراجع مساندة من اإلنتاج النظري للجبهة الديمقراطية ،نذكر أهمها:
 – 1كتب سلسلة «من الفكور السياسوي الفلسوطيني المعاصور» التوي تسوتعيد تباعوا أهوم اإلنتواج النظوري (فوي قضوايا الفكور
والسياسة والتنظيم) للجبهة الديمقراطية من أواخر الستينيات وحتى مطلع تسعينيات القرن الماضي.
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 – 2كتب سلسلة «الطريوق إلوى اإلسوتقالل» التوي تسوتكمل المرحلوة أعواله ،بودءا مون مطلوع التسوعينيات (موؤتمر مدريود –
 )1991وحتى يومنا .وضمن هذا اإلطار الزمني تندرج الكتب السوبعة ذات الطوابع الوثوائقي – التحليلوي التوي غطوت فتورة
«إنتفاضة االستقالل» ( )2004 – 2000وتداعياتها المباشرة (.)2006 – 2005
 – 3الكتب ذات الطابع السياسي النظري الصادرة تباعا بقلم األمين العام.
 – 4المجلة الفصلية « »194التي غطت بثمانية عشر عددا صدرت من عام  2001إلى عام  ،2006أهم األمور المتعلقوة
بقضية وحركة الالجئين].

■ فووي الجانووب الثوواني المتعلووق بالكووادر المخووت  ،ثمتتة ضتترورة تنطلتتق متتن حاجتتة الحتتزب لتوستتيع هتتذا الصتتف،
واإلرتقاء بوعيه ومستواه المعرفي ومهاراتته التربويتة ،وذلتك متن ختالل فورز كتادر لهتذا العمتل يجمتع بتين التجربوة
العملية في مختلف مجاالت عمل الحتزب والمراكموة النظريوة متعتددة الروافتد ،وبخاصتة الرافتد القتائم علتى اإللمتام
الجيد بأدبيات الجبهة اآلنف ذكرها.
إلى الجانب المعرفي الذي نفترو توفره لدى الكادر المختص ،نؤكد على أن اإللمام بالمادة التثقيفية لتيس كافيتاً ،بتل
ينبغي إكتساب مهارة إيصالها إلى المتلقي بأسلوب تربوي نافذ يتوسل الحوار وبمتا يجعتل هتذه المتادة تستري بيستر،
فتنعكس إستيعابا ً على مستوى الوعي.
وأخيراً ،إذا كان من البديهي أن نفترو إحاطتة المحاضتر (الكتادر المختتص) بالمتادة المعنتي بطرحهتا بشتكل جيتد،
بما في ذلك قدرته على أن يجيب على «القريب والبعيد» بالنسبة للقضايا واالسئلة التي يحتمل أن تثتار متن المتلقتي،
فمن المتعارف عليه أن المحاضر ،كما أي مشارك في التدورة ،ال يخترج كامتل مخزونته إال بقتدر متا يحتتدم إشتتباك
األفكار ،وتحفز ملكة النقد ،ومواجهة النقطة النقطة ،وتسليط الضوء علتى مختلتف زوايتا نفتس الموضتوع فتي ستياق
إبراز وحدته ،وتظهير الرأي الواحد بتعدد مستوياته الخ..
■ اما في الجانب الثالث المتعلق بنظام العمل واشكاله ،فيجدر التأكيد على أهمية ما يلي:
 – 1تشتتكيل مكتتتب للتثقيووف الحزبووي علتتى مستتتوى اإلقلتتيم الواحتتد يتحلتى بدرجتتة عاليتتة متتن اإلستتتقرار ،وبمتا يتتتيح
آلليات مراكمة الخبرة والتجربة ألن تفعل فعلها وترفع مستوى أدائها كهيئة وكأفراد .هتذا متع التأكيتد علتى أن تكتون
مكاتب التثقيف مزودة بكل أدوات العمل من المكتبة إلى ..وسائل اإليضاح الحديثة.
 – 2العملية التثقيفية في اإلقليم الواحد ال تختزل بالدورات التي يديرها مكتب التثقيف .وهتذا أمتر إيجتابي بحتد ذاتته،
ألنه يؤشر لشمول تنظيم العملية التثقيفية مختلف مجاالت العمتل علتى يتد الهيئتات المعنيتة (فتروع حزبيتة ،منظمتات
ديمقراطية ،مؤسسات الخ .)..إن ما يعنينا في هذا السياق هو بالتحديد خطة عمل مكتب التثقيتف المختتص ،وبالتتالي
إنجازاته دونما تداخل أو خلط بين خط عمله وخطوط العمل المرتبطة بهيئات أو جهات أخرى في اإلقليم.
 – 3المشاركة في دورة تثقيفية يمكن أن تكون من قطاع واحتد أو عتدة قطاعتات تضتم مستتويات متقاربتة متن حيتث
الوعي والخبرة الخ ..مع التأكيد على صحة هذا التوجه ،فإننا ال نستثني ،متن زاويتة الفائتدة المتوختاة ،إمكانيتة إنعقتاد
دورات للكتتادر (ولتتيس للقاعتتدة الحزبيتتة) تضتتم مستتتويين يتشتتاركان فتتي تحمتتل المستتؤوليات الحزبيتتة فتتي مختلتتف
مجاالت العمل ،لكنهما يتمايزان بتالخبرة والتجربتة واتستاع نطتاق المستؤولية .ويكتون المقصتود متن هتذا الجمتع هتو
توفير مستوى من التالقي يتيح تفاعل أصحاب الخبرات متنوعة اإلختصاص والتدرج القيادي فيمتا بيتنهم متن ختالل
الحوار والنقاش بين جميع المشاركين ،بما في ذلك الكادر المحاضر.
 – 4إعتماد أدوات قياس موحدة لتقييم اإلنجتازات المحققتة ،إن علتى مستتوى عتدد المشتاركين فتي التدورات أو عتدد
ساعاتها الخ ..وهذا ما سنأتي عليه في فقرة الحقة.
()4
جدولة الدورات
■ الدورات الحزبية الكاملة تحتاج إلى  100ساعة ،موزعة على  4وحدات أساس تسوتغرق كول واحودة منهوا 25
ساعة.
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يتصتترف مكتتتب التثقيتتف الحزبتتي فتتي اإلقلتتيم إنطالقتا ً متتن ميتتزان الحاجتتة واإلمكانيتتة لتتيس إال ،وبمرونووة كاملووة فتتي
تشكيل برنامج كل وحتدة أستاس؛ إن لجهتة إختيتار المحتور ،ومحاضتراته ،ومتدة كتل محاضترة ( 6ستاعات ،اقتل أو
أكثر).
■ الدورة الحزبية الكاملة ذات طابع ملزم بالنسبة لجميع الرفيقتات والرفتاق أعضتاء أمانتات ولجتان األقتاليم ولجتان
الفروع ،والمكاتب القطاعية ،والمكاتب التثقيفية للمنظمات الديمقراطية ،ومكاتب التثقيف الحزبي في األقليم.
ال ينتقص هذا التوجه من المستوى المعرفي الحالي لكادر هذه الهيئات ،بقدر ما يرمي إلى جعتل هتذا المستتوى أكثتر
تجانسا ً واتساقا ً بالنسبة للهيئات األولى في األقاليم وتوحيده ما أمكن.
هذا إلى جانب توحيد أسلوب إيصال مواد البرنامج التثقيفي إلى الهيئات الوسيطة ومتن ثتم القاعتدة الحزبيتة ،فالكتادر
األول (لجان األقاليم والفروع) هو المعني باألساس في إشاعة وتمليك الفكر السياسي والتنظيمي ،فضالً عتن المتنهج
العلمي الملتزم طبقيا ً في مقاربة القضايا المطروحة على جدول أعمال الجبهتة والمحتيط اإلجتمتاعي التذي هتي علتى
تماس معه.
على هذا يترتب على مستوى كادر الهيئات األولى في اإلقليم الجمع ما بين المعرفة وأسلوب إيصالها المجدي إلوى
المتلقي ،أي األسلوب التربوي الجاذب والفاعل ،فليس كل من يفهم يفه ِّم ،وليس كل من يعلم يع ِلّ ْم.
■ ال يط لب من كادر الهيئتات األخترى ،الوستيطة والقاعديتة ،وال متن القاعتدة الحزبيتة ،أن تشتارك بالتدورة الحزبيتة
الكاملتتة – متتع أنتته يستحستتن ذلتتك بالنستتبة لعتتدد متتن هتتذا الكتتادر ،ال ستتيما فتتي بعتتض القطاعتتات حيتتث القابليتتة أعلتتى
للتعاطي مع الشتأن النظتري – بتل يكتفتى بإشتراكها فتي عتدد متن الوحتدات األستاس ( 25ستاعة) ،بطمتوح استتكمال
البرنامج الكامل – برنامج ال(  100ساعة – في مرحلة الحقة.
()5
إحتساب الدورات
■ إنطالقتا ً متتن ضتترورة وأهميتتة توحيتتد نظتتام العمتتل التتذي يستتمح للهيئتتات الحزبيتتة أن تتتتابع إنعقتتاد دورات التثقيتتف
الحزبي وتحاسب نفسها على إنجازها ،أو الحكم على در جتة اإلنجتاز علتى إمتتداد خطتة عمتل نصتف ستنوية ..ال بتد
من توحيد اإلجابة على النقاط التالية -1 :العدد المطلتوب تأهيلته؛  -2المتدة الزمنيتة التتي تستتغرقها التدورة؛  -3عتدد
المشاركين الفعلي.
■ تعتمد الدورة رسميا – أي كإنجاز محقق ضمن الخطة  -عندما تستوفي الشروط التالية:
 – 1أن تضم من  15إلى  30رفيقة ورفيق.
 – 2عنتتدما تنعقتتد بمستتؤولية مكتتتب التثقيتتف متتن اإلقلتتيم .وال يترتتتب علتتى هتتذا إقتصتتار المحاضتترين علتتى أعضتتاء
المكتب ،حيث يحبذ إشراك رفاق آخرين تتوفر لديهم الخبرة والمعرفة بالمادة المطروحة.
 – 3عنتتدما تستتتغرق التتدورة  25سوواعة (أي بحتتدود الوحوودة األسوواس) .ومتتا هتتو دون ذلتتك ال يحتستتب كتتدورة ،ب تل
كورشة عمل في افضل الحاالت ،وبالتالي ال يدرج ضمن إنجازات خطة العمل المقرة.
ضمن التحديدات أعاله تلتزم الخطة نصف السنوية بتأهيل  45رفيقة ورفيق بالحد األدنى موزعين كالتتالي -1 :إمتا
على  3وحدات أساس ( 15رفيق × )45 = 3؛ أو  -2على وحدتين أساس ( 22رفيق × .)44 = 2
■ المشكلة التي تواجه في العادة مكاتب التثقيف هي في حصتر عتدد المشتاركين ،ألن وحتدات األستاس (التدورات)
ال تنعقد دفعة واحدة (مثالً :دورة واحدة تستغرق  3أيتام متتاليتة ×  8ستاعات =  24ستاعة) ،بتل تنعقتد علتى دفعتات
(بفاصل أسبوع أو أكثر في معظم األحيان) ،األمر الذي يتؤدي إلتى حركتة فتي عتدد المشتاركين ،وأحيانتا ً إلتى تغييتر
في بعض المشاركين ،ويقود – بالنتيجة – إلى عدم قدرة على حصر عدد المشاركين.
حتل هتتذه المشتتكلة يكتتون باعتمتاد مستتطرة موحتتدة لتحديتتد عتدد المشتتاركين فتتي التتدورات متن ختتالل متوسووط حاصول
ضرب عدد المشاركين بلجمالي عدد الساعات.
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وفيما يلي مثال يوضح المقصود باألرقام :هِتبْ دورة متن  30تستتغرق  25ستاعة (أي وحتدة أستاس) علتى إمتتداد 4
جلسات:
. 240 =30×8
 – 1في الجلسة األولى ( 8ساعات) يحضر 30
. 80 =20×4
 – 2في الجلسة الثانية ( 4ساعات) يحضر 20
. 175 =25×7
 – 3في الجلسة الثالثة ( 7ساعات) يحضر 25
. 114 =19×6
 – 4في الجلسة الرابعة ( 6ساعات) يحضر 19
على ما سبق يترتب ما يلي:
 – 1اإلجمالي المحقق (عدد الساعات × عدد الحضور) 240 :د  80د  175د . 609 = 114
 – 2اإلجمالي المفترض (عدد الساعات × عدد الحضور الكامل) 25 :ساعة ×  30مشارك = . 750
24
 – 3متوسط عدد المشاركين24.36 = 30 × 0.812 = 609 :
750
وعليه ،يكون عدد المشاركين في الدورة  24رفيقة ورفيق يتتم إدراجهتم كإنجتاز محقتق علتى طريتق إستتكمال هتدف
الخطة القاضي بتأهيل ■ 45
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كتب «برنامج التثقيف الحزبي»
الكتاب األول :في البناء الحزبي.
الكتاب الثاني :في البناء الديمقراطي.
الكتاب الثالث :الصهيونية ..في الخلفية التاريخية
والحركة السياسية.
الكتاب الرابع :في تطور القضية الوطنية.
الكتاب الخامس :الالجئون والعودة ..في القضية
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والحركة الجماهيرية.
الكتاب السادس :الجبهة الديمقراطية ..النشأة والمسار.
الكتاب السابع :في العلمانية.
الكتاب الثامن :مساهمات في العلمانية.
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