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 مقدمة
 

بمنظمة التحرير الفلسطينية األساسية العامة تعريفية المادة اليحاول هذا الملف أن يقدم 

ويضع بين يدي القارئ الكريم أهم الوثائق والقرارات التي يحتاجها عند التعامل مع  ومؤسساتها.

ملف معلومات ووثائق  المنظمة. وال يشغل الملف نفسه بدراسة المادة أو تحليلها أو نقدها، ألنه

 بالدرجة األولى.

والتعديالت التي جرت  ،ويحاول الملف أن يجمع ويرتب ما يتعلق بالتعريف بالمنظمة وميثاقها

لباحثين الذين على ا األمر سهلي ، بحيثوقراراتها عليه، وكذلك المجالس الوطنية الفلسطينية

 .معلوماتهذه اليجدون عنتاً في كثير من األحيان في الوصول إلى 

مركز إلى  ،في الحصول على مادته، وال بد من االعتراف أن الملف مدين بشكل أساسي

، الذي يقدم خدماته المتميزة للمهتمين بالقضية الفلسطينية عبر المعلومات الوطني الفلسطيني

  موقعه على االنترنت.

 

 صالح محمد  د. محسن



 

 



 منظمة التحرير الفلسطينية بريوت -ستشارات مركز الزيتونة للدراسات واال

 

 5 

 تمهيد
 نيالمؤسسات الناطقة باسم الشعب الفلسطي

 1من المؤتمر العربي الفلسطيني إلى منظمة التحرير الفلسطينية

شعب فلسطين جزء من األمة العربية واإلسالمية. وقبل ظهور الدول القُطرية في عالمنا  

في بنية الدول اإلسالمية التي تتابعت على  العربي واإلسالمي، كان شعب فلسطين ممثالً بشكل طبيعي

حكم المنطقة من راشدين وأمويين وعباسيين ومماليك وعثمانيين... ولم تكن هناك مشكلة هوية أو 

بغض النظر عن نظام الحكم. غير أن ظهور  ،انتماء وذلك لشعور الجميع باالنتماء والوالء ألمة اإلسالم

وغيرها من بلدان العالم  ـفلسطين قوط الدولة العثمانية، ووقوع األيديولوجيات القومية والوطنية، وس

لها  ،االستعمار بتقطيع بلدان العالم اإلسالمي إلى وحدات مختلفةتحت االستعمار، وقيام  ـاإلسالمي 

قوم بنفسه بأعباء مواجهة يحدودها الخاصة التي تعزلها عن غيرها. كل ذلك جعل شعب كل منطقة 

 قادت شعوبها نحو التحرر واالستقالل. ،لذلك حركات وطنية وإسالميةاالستعمار، فتشكلت 

، اعتبر الفلسطينيون 1311سبتمبر أيلول/ وعندما سقط الحكم العثماني في فلسطين نهائياً في  

بزعامة  1311أكتوبر تشرين األول/ أنفسهم تابعين للحكومة العربية التي تشكلت في دمشق في مطلع 

كان الفلسطينيون ممثلين في المؤتمر السوري العام، وكان الكثير من فقد . فيصل بن الشريف حسين

آذار/  1رجاالتهم في دمشق، وكان منهم نواب في المؤتمر السوري الذي أعلن استقالل سوريا في 

إلى أن  ،. وظلت فلسطين تُعدُّ "سوريا الجنوبية" طوال عهد الحكومة العربية في دمشق1314مارس 

وِبْدء االستعمار الفرنسي على  ،1314يوليو تموز/  10ومة إثر معركة ميسلون في سقطت هذه الحك

 .2سوريا

د باسم عرب ق  وكان أول شكل تمثيلي ألبناء فلسطين هو "المؤتمر العربي الفلسطيني" الذي ع   

. وألن الفلسطينيين كانوا تحت االستعمار البريطاني 1311ـ1313فلسطين سبع دورات خالل 

من ممارسة حقوقهم السياسية، فقد كان هذا المؤتمر مؤسسة وطنية تشبه المجلس النيابي، ن يومحروم

تنبثق عنها قيادة هي "اللجنة التنفيذية" والتي كانت تمثل الفلسطينيين سياسياً. وفي المؤتمرين األول 

( 1314ير فبراشباط/  12( والثاني )دمشق 1313فبراير شباط/  3 ـيناير كانون الثاني/  12)القدس 

جرى التأكيد على أن فلسطين جزء من سوريا، فضالً عن رفض الهجرة اليهودية، والمطالبة باستقالل 

( صار على 1314ديسمبر كانون األول/  13ـ13العرب ووحدتهم. ومنذ المؤتمر الثالث )حيفا 

ً أن ينظموا أمورهم باالعتماد على أنفسهم ارين البريطاني بعد أن أحكم االستعم ،الفلسطينيين لزاما

ولة أمام مجلس نيابي ؤوالفرنسي قبضتهما على المنطقة. فطالبوا بإنشاء حكومة وطنية في فلسطين، مس

تولى رئاسة اللجنة التنفيذية موسى كاظم الحسيني الذي  ،ينتخبه الشعب العربي. ومنذ ذلك المؤتمر

 .13303 أصبح رسمياً زعيم الحركة الوطنية الفلسطينية إلى حين وفاته سنة

 1311-1313وبسبب عوامل الضعف والتفكك التي أصابت الحركة الوطنية الفلسطينية خالل  

أخذت تبرز شخصية الحاج أمين  ،فقد ضعفت فعالية المؤتمر العربي ولجنته التنفيذية. وفي الوقت نفسه

راء ستار. الحسيني مفتي القدس ورئيس المجلس اإلسالمي األعلى، الذي قاد الحركة الوطنية من و

                                                 
ص ، 1441–1314في فلسطين  ضد المشروع الصهيوني المقاومة المسلحة، محسن محمد صالحد. هذا التمهيد مأخوذ من:   1

681-616. 
 .315 ـ 310، ص رجال من فلسطينانظر: عجاج نويهض،   2
، 142 ـ 144، 151 ـ 154، 133 ـ 131، 114 ـ 115، 142 ـ 140، ص تاريخ فلسطين الحديثانظر: عبد الوهاب الكيالي،   3

 .131 ـ 132، 120 ـ 123
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أخذت تظهر األحزاب الفلسطينية، وكان أولها حزب االستقالل ثم ظهرت أحزاب الدفاع  1331ومنذ 

غير أن الحزب العربي الذي حظي بدعم  .4الحسينية(، وغيرها ـ)النشاشيبية(، والعربي )حزب المفتي 

مر العربي، وحلت مكانه المفتي كان أقواها وأكثرها شعبية. ومع وفاة موسى كاظم تالشى عملياً المؤت

 األحزاب السياسية.

شكَّلت األحزاب العربية "اللجنة  1334إبريل نيسان/ وعندما اندلعت الثورة الكبرى في  

( الذي نزل إلى الميدان، وأخذ 1334إبريل نيسان/  15العربية العليا" برئاسة الحاج أمين الحسيني )في 

من وراء ستار كما كان يحدث من قبل. وأصبحت "اللجنة يتولى قيادة الحركة الوطنية مباشرة، وليس 

 .5العربية العليا" هي الجهة التي تمثل الفلسطينيين وتطلعاتهم

وشّكلوا "الهيئة العربية  ،وبعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية أعاد الفلسطينيون ترتيب أنفسهم 

وحظيت هذه الهيئة بدعم الهيئات  .1304يونيو حزيران/  11برئاسة الحاج أمين الحسيني في  6العليا"

واألحزاب والفئات الفلسطينية، وبالتفاف الشعب الفلسطيني حولها، واعترفت الدول العربية بها ممثلة 

للفلسطينيين. غير أن الهيئة العربية العليا عانت من عدم قدرتها على العمل المتناسب مع خطورة 

تها من اوالذي منع عدداً من قياد ،تعمار البريطاني فيهااالسوجود بسبب  ،المرحلة في داخل فلسطين

وبالذات الحاج أمين الحسيني. كما عانت اللجنة من مشاكلها )ومشاكل رئيسها( مع عدد  ،دخول فلسطين

ً األردن والعراق وقامت األنظمة العربية بفرض قراراتها وتوجهاتها  ،من األنظمة العربية وخصوصا

ها وتجاوزها، بحجة أن قضية فلسطين قضية عربية، وأن األنظمة العربية على الهيئة وتجاهل قيادت

تتولى عملية التحرير. بينما كان عدد من األنظمة العربية ال يزال تحت النفوذ االستعماري القوي 

واللتان تدخلتا بفعالية لتحديد سياسات هذه الدول، والخطوط  ،لبريطانيا والنفوذ المتصاعد ألمريكا

 1301مايو أيار/ تحركها تجاه فلسطين. وحتى عندما دخلت الجيوش العربية فلسطين في الحمراء ل

في األماكن التي سيطرت عليها، ولم  الوجودفإنها منعت الحاج أمين الحسيني من دخول فلسطين أو 

ن األنظمة العربية الحاج أمين ورفاقه من تولي تنظيم وقيادة الشعب الفلسطيني في المناطق  تمّكِ

ً جيش الجهاد المقدس الذي نظمته  ،محررة، بل باشرت بنفسها نزع أسلحة الفلسطينيينال وخصوصا

 الهيئة العربية العليا.

الفراغ الناتج عن انسحاب  ءوكانت الهيئة العربية العليا قد قررت إنشاء حكومة فلسطينية لمل 

مايو أيار/ نصف األول من إبريل والنيسان/ مارس وآذار/ بريطانيا من فلسطين، وسعت خالل أشهر 

قامت الهيئة  1301سبتمبر أيلول/  13إلقناع الحكومات العربية بذلك، ولكن دون جدوى. وفي  1301

ت الحكومات العربية  بإعالن "حكومة عموم فلسطين" في غزة برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي. وقد أقرَّ

وتأكيداً لشرعيتها، قامت حكومة عموم  ذلك، واعترفت بحكومة عموم فلسطين، ما عدا حكومة األردن.

تشرين األول/ فلسطين والهيئة العربية العليا بالدعوة إلى مجلس وطني فلسطيني في غزة في األول من 

برئاسة الحاج أمين. وقد انعقد المؤتمر بحضور جمهرة كبيرة من الشخصيات  1301أكتوبر 

                                                 
وقد جرت عملية فرز واستقطاب شديد حول كان للعائالت نفوذ كبير في العمل الوطني الفلسطيني في مرحلة االحتالل البريطاني،  4

 عائلتين مقدسيتين كبيرتين هما عائلتا الحسيني والنشاشيبي.
على المصالح  ـوفق معايير التنافس والحسد  ـوقد أضر ذلك بالعمل الوطني والوحدة الوطنية الفلسطينية، إذ قدّم البعض مصالح عائلته 

 لمشروع الصهيوني.العامة وعلى مواجهة االستعمار البريطاني وا
الموسوعة ، و21ـ24، ص يوميات أكرم زعيتر، و332ـ335، ص القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطينانظر: بيان الحوت،  5

 .34ـ12، ص 0، جالفلسطينية
 .541ـ554، ص 0، جالموسوعة الفلسطينيةحول الهيئة العربية العليا، انظر:  6
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وإقامة دولة  ،دة، وتقرر إعالن استقالل فلسطينحيث تم اإلعالن عن شرعية الحكومة الجدي ،الفلسطينية

 حرة ديموقراطية ذات سيادة، بحدودها الدولية المتعارف عليها في أثناء االحتالل البريطاني.

وقام ملك األردن الملك عبد هللا من جانبه بالسعي لتمثيل الفلسطينيين، فانعقد بدعمه في عمان  

مؤتمر في عمان برئاسة الشيخ سليمان التاجي الفاروقي  1301أكتوبر تشرين األول/ في األول من 

ديسمبر كانون األول/ أنكر على مؤتمر غزة تمثيله للفلسطينيين. وانعقد في أريحا مؤتمر في األول من 

تم اإلعالن فيه عن وحدة األرضي األردنية  ،برئاسة محمد علي الجعبري رئيس بلدية الخليل 1301

 مؤتمر  ، انعقد عبد هللا ملكاً على فلسطين. وفي آخر ديسمبر من العام نفسه والفلسطينية، ومبايعة الملك

قرارات مؤتمر أريحا. وقد أثار موقف األردن معارضة  اأيدورابع  في نابلس، وقد في رام هللا  ثالث  

سيطرة القوات األردنية على معظم  نشديدة في األوساط العربية والفلسطينية الرسمية والشعبية، غير أ

ما تبقى من فلسطين )الضفة الغربية( مّكنها من منع حكومة عموم فلسطين من ممارسة صالحياتها، 

 .13547إبريل نيسان/ وتم في النهاية توحيد الضفة الغربية مع شرق األردن في 

تدخلت السلطات  ،وعندما حاولت حكومة عموم فلسطين ممارسة صالحياتها في قطاع غزة 

أمين الحسيني بالقوة إلى القاهرة، وأجبرت عدداً من أعضاء المجلس الوطني فنقلت الحاج  ،المصرية

على مغادرة غزة إلى القاهرة. ثم ما لبثت أن أكرهت رئيس وأعضاء حكومة عموم فلسطين على 

االنتقال إلى مصر. وبقيت حكومة عموم فلسطين قائمة في مصر دون أن تستطيع القيام بأي من 

 سيما في الحقل السياسي. وفرضت السلطات المصرية حصاراً على دار الهيئة األعمال المنوطة بها، ال

حرمته من حرية العمل والتنقل.  ،العربية العليا في القاهرة، ووضعت الحاج أمين تحت رقابة ُمشدَّدة

ومع الزمن، لم تعد حكومة عموم فلسطين غير هيئة شكلية ظلَّت تبعث بممثلين عنها لحضور اجتماعات 

ا من استمرار الحصار والتجاهل، يمعة العربية. أما الحاج أمين والهيئة العربية العليا فقد عانالجا

بسبب الضغط والتضييق من عبد الناصر  ،إلى لبنان 1351واضطر الحاج أمين لمغادرة القاهرة سنة 

ً لخلفيته اإلسالمية وعالقاته المتميزة باإلخوان المسلمين الذين كان عب د الناصر عليه، وخصوصا

يالحقهم ويسجنهم. وعملياً، فقد انتهى أي تأثير للهيئة العربية العليا بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية 

يوليو تموز/  0، وظهور العمل الفدائي الفلسطيني، وبوفاة الحاج أمين الحسيني نفسه في 1340سنة 

 .8، وال يزال لهذه الهيئة مكتب صغير في عمان1320

 : 9ر الفلسطينية )م.ت.ف(منظمة التحري

. فقد مثَّلها في البداية 1305كانت فلسطين ممثلة لدى جامعة الدول العربية منذ إنشائها سنة  

. وفي أواخر الخمسينيات 1343ثم تولى ذلك أحمد حلمي عبد الباقي إلى حين وفاته سنة  ،موسى العلمي

نية تموج بالحركات والمنظمات الفدائية وأوائل الستينيات من القرن العشرين أخذت الساحة الفلسطي

عامالً ُمحفِّزاً ونموذجاً  1341 والسياسية التي تسعى لتحرير فلسطين. وكان نجاح الثورة الجزائرية سنة

دفع الكثير من الفلسطينيين لالعتقاد بإمكان أن يتولى أبناء القُطر الواحد عملية المقاومة والتحرير في 

السورية  -واإلسناد من أشقائهم العرب. كما كان فشل تجربة الوحدة المصرية الوقت الذي يتلقون الدعم 

عامالً آخر في دفع الفلسطينيين إلى عدم انتظار تحقق الوحدة العربية، وعدم التعويل  1341 - 1351

                                                 
 .233 ـ 322، ص 0، جالمرجع نفسهانظر:  7
 .300 ـ 301، ص 1، جالمرجع نفسهحول حكومة عموم فلسطين، انظر:  8
 .315ـ313، ص0، جالموسوعة الفلسطينيةو منظمة التحرير الفلسطينيةحول م.ت.ف، انظر بالتفصيل في: أسعد عبد الرحمن،  9
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أن  ـوخصوصاً مصر  ـعليها، بالنظر إلى واقع األنظمة العربية وخالفاتها. وقد خشيت األنظمة العربية 

فبادرت إلى محاولة إيجاد شكل مؤسسي تمثيلي للفلسطينيين،  ،فلت زمام القضية الفلسطينية من يدهاي

 يستوعب الساحة الفلسطينية، ويُبقي األمور تحت السيطرة قدر اإلمكان.

برأي الهيئة العربية العليا وال  - 1343في دورتها األربعين سنة  -ولم تعبأ الجامعة العربية  

لسطين في تعيين مندوب فلسطين لدى الجامعة. وعينت بنفسها أحمد الشقيري الذي حكومة عموم ف

 ،حظي بدعم عبد الناصر، وقد أُرفق بقرار اختياره تكليفه ببحث القضية الفلسطينية في جميع جوانبها

في والوسائل التي تؤدي إلى دفعها في ميدان الحركة والنشاط. وعندما انعقد مؤتمر القمة العربي األول 

أصدر قراراً بإنشاء كياٍن فلسطيني يُعبِّر عن إرادة شعب  1340يناير كانون الثاني/  13القاهرة في 

فلسطين، ويقيم هيئة تطالب بحقوقه، لتمكينه من تحرير أرضه وتقرير مصيره. ومن الجدير بالذكر أن 

ت سنة  ظلَّ عرضة للتسويف لكنه  ،فكرة إنشاء كيان فلسطيني 1353الجامعة العربية كانت قد أقرَّ

 .1343والتأجيل، إلى أن أعيد إحياء الفكرة سنة 

وقام أحمد الشقيري، مستفيداً من الدعم المصري، ومن حماسة الفلسطينيين إلنشاء كيان خاص  

بهم، بعمل ثالثين جولة في مناطق التجمعات الفلسطينية. وقام خالل الجولة بوضع "الميثاق الوطني 

األساسي "لمنظمة التحرير الفلسطينية"، وأجرى ترتيبات عقد مؤتمر فلسطيني عام الفلسطيني" والنظام 

وقام الملك حسين بافتتاحه.  ،1340يونيو حزيران/  1 ـمايو أيار/  11والذي انعقد في  ،في القدس

 ،ي هذا المجلس "المجلس الوطني األول" وهو الذي أعلن إنشاء "منظمة التحرير الفلسطينية"موسُ 

ً لها، وأقر الميثاق القومي الفلسطيني، كما قرر إعداد الشعب الفلسطيني وانتخب  أحمد الشقيري رئيسا

 عسكرياً للقيام بدوره في تحرير وطنه، كما وافق على إنشاء الصندوق القومي الفلسطيني.

على عروبة فلسطين، وحق أبناء فلسطين في أرضهم،  10وقد أكد الميثاق القومي الفلسطيني 

روع الصهيوني، ورفض االعتراف بالدولة اليهودية الصهيونية، ورفض قرار تقسيم ورفض المش

فلسطين. وأكد تصميم الشعب الفلسطيني على المضي قدماً على طريق الجهاد المقدَّس حتى يتحقق له 

النصر النهائي، واعتبر أن تحرير فلسطين وتحقيق الوحدة العربية هدفان متكامالن يؤدي أحدهما إلى 

ويجب أن يسيرا جنباً إلى جنب. وقد اتسم هذا الميثاق بروح قومية علمانية عكست الواقع  ،ق اآلخرتحقي

 السياسي واأليديولوجي العربي والفلسطيني في ذلك الوقت.

ً فقط بتقديم دراسته   لم يكن مطلوباً من الشقيري أن ينشئ "الكيان" الفلسطيني، إذ كان مكلفا

بدعم  ـتمر القمة العربي الثاني. لكن الشقيري "تجاوز صالحياته" وتوصياته عن الموضوع إلى مؤ

خشية أن تعود القضية إلى أدراج الجامعة العربية  ،وأنشأ م.ت.ف على أرض الواقع ـمصري 

 ومداوالت لجانها و"يموت" المشروع مرة أخرى.

ميز األمر وقد عادت "إشكالية" حق تمثيل الفلسطينيين لتبرز مرة أخرى بإنشاء م.ت.ف. وت 

لون غالبية  بحساسية شديدة خصوصاً بالنسبة إلى األردن التي يحمل غالبية الفلسطينيين جنسيتها، ويُشّكِ

سكانها. وقد اضطر الشقيري لطمأنة الملك حسين مراراً مؤكداً أن تركيز عمل م.ت.ف سيكون على 

ك فإن محاوالت م.ت.ف (. ومع ذل1301تحرير األرض "غرب" الضفة الغربية )أي فلسطين المحتلة 

إنشاء قوات فلسطينية وتجنيد الفلسطينيين في الضفة الغربية قد لقي معارضة األردن. ودخلت العالقة 
                                                 

الفكر السياسي حوراني، ، وفيصل 044 ـ 040 ، ص0، جالموسوعة الفلسطينيةحول الميثاق الوطني الفلسطيني، انظر:  10
(، ص 1314م.ت.ف،  - )بيروت: مركز األبحاث: دراسة للمواثيق الرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية 6671ـ6611الفلسطيني: 

 .13 ـ 32
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، مما أعاق عمليات تنظيم 1344بين م.ت.ف واألردن مرحلة من التوتر واالتهامات المتبادلة منذ 

 .وشرقيه وتعبئة الفلسطينيين غربي األردن

رت المنظمات الفدائية الفلسطينية )فتح وغيرها( إلى م.ت.ف نظرة شّكٍ وفي الوقت نفسه نظ 

هيمنة األنظمة العربية على لتها نتاج الواقع العربي بضعفه وتمزقه وخشيت أن تكون أداة دّ وتوجُّس، وع

فردي  مثيلواكتفت "فتح" بت ،الساحة الفلسطينية. ولذلك لم تندمج هذه المنظمات أو تشارك في م.ت.ف

 .11في المجلس الوطني كموطئ قدم، ولتكون على اطالع بما يجريرمزي 

الصعوبات الكثيرة إال أن م.ت.ف نجحت في تثبيت مؤسساتها، وأصبحت من رغم على الو 

 الجهة األوسع تمثيالً للشعب الفلسطيني.

وضاع ما تبقى من فلسطين )الضفة الغربية وقطاع غزة(،  1342وعندما حدثت كارثة حرب  

وفي الشعارات القومية لتحرير  ،لضعف العربي، وتبخرت اآلمال في قيادة عبد الناصروانكشف ا

الفلسطينيون بوجوب أخذ زمام المبادرة والتخلص من حالة الهيمنة والوصاية العربية.  ر  ع  ش   ،فلسطين

ً  ،أن توافق على فتح المجال أمام العمل الفدائي الفلسطينيعلى واضطرت األنظمة العربية  عن  تنفيسا

مشاعر الجماهير، وتوجيهاً لغضبها وثورتها ضد العدو الصهيوني. ولذلك تمَّ إعادة النظر في م.ت.ف 

إلفساح  1342ديسمبر كانون األول/  10ودورها وقيادتها، واضطر أحمد الشقيري لالستقالة في 

لى يحيى حمودة المجال أمام تحقيق الوحدة الوطنية، ودخول المنظمات الفدائية في المنظمة. وقد تو

ً للشقيري، وبدأ جهوداً حثيثة إلعادة صياغة م.ت.ف  رئاسة اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف بالوكالة خلفا

والعالقات الداخلية الفلسطينية. ونجحت هذه الجهود بدخول معظم المنظمات الفدائية م.ت.ف 

ً حركة فتح ه "الميثاق الوطني وبإعادة صياغة الميثاق القومي الفلسطيني ليحل مكان ،وخصوصا

 وبناءً  .الفلسطيني"، كما تم إعادة ترتيب عضوية المجلس الوطني الفلسطيني ليتكون من مائة عضو فقط

 ،حيث أقّرت هذه التغييرات 1341يوليو تموز/  12ـ2على ذلك عقد المجلس الوطني الرابع في القاهرة 

شباط/  0ـ1لوطني الخامس في القاهرة وتحقق للمنظمات الفدائية السيطرة على م.ت.ف. وفي المجلس ا

وتولى ياسر  ،تمت للمنظمات الفدائية السيطرة على قيادة اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف 1343فبراير 

 .12عرفات زعيم حركة فتح رئاسة المنظمة منذ ذلك الحين

وقد تمكنت م.ت.ف من انتزاع صفة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في مؤتمر  

. وفي الشهر التالي استطاعت الحصول على 1320أكتوبر تشرين األول/ العربي في الرباط في  القمة

تشرين الثاني/ صفة عضو مراقب في األمم المتحدة. وعندما أعلنت م.ت.ف استقالل فلسطين في 

لت كثير منها مكاتب م.ت.ف فيها إلى  114اعترفت بها أكثر من  1311نوفمبر  دولة في العالم، وحوَّ

سفارات لدولة فلسطين رغم أن هذه الدولة لم تقم بعدُ على األرض. وفي أعين األنظمة العربية واألمم 

المتحدة ال تزال م.ت.ف تمثل الفلسطينيين. غير أن قدرتها على تمثيل الفلسطينيين كافة ظلَّت أمراً 

 عملية وميدانية في كثير من األحيان، ومن ذلك: تنسبياً، وتواجهه مشكال

بدقة الشرائح  قدرة م.ت.ف على تشكيل مجلس وطني فلسطيني منتخب شعبياً، ويمثل عدم .1

ً في البالد العربية التي يمنع معظمها مثل تلك  المختلفة للفلسطينيين، الستحالة ذلك عمليا

 الممارسة.

                                                 
 .25 ـ 23، ص فلسطيني بال هويةانظر مثالً في: صالح خلف،  11
 .143 ـ 31، ص 0، جالموسوعة الفلسطينيةانظر:  12
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دخول وخروج عدد من المنظمات الفدائية الفلسطينية مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي  .1

لة "جبهة الرفض" مع عدد من الفصائل شكِّ مُ  1320مت متأخرة، ثم ما لبثت أن خرجت سنة انض

للجنة التنفيذية بحسب التطورات  واألخرى. ثم تكررت عودتها أو مقاطعتها للمجلس الوطني أ

 السياسية.

ا، وجود عدد من المنظمات الفدائية الفلسطينية التي تمثل أنظمة عربية معينة وتلتزم بسياساته .3

مثل "الصاعقة" التي  ،وتتأرجح عالقاتها بـ م.ت.ف وفق عالقات النظام العربي نفسه مع م.ت.ف

 تتبع "البعث" السوري، ومثل جبهة التحرير العربية التي تتبع "البعث" العراقي...

ظهور قوى إسالمية فلسطينية تتمتع بحضور شعبي واسع )حماس والجهاد اإلسالمي( ورفضها  .0

 م.ت.ف.االنضمام إلى 

، ولقاعدتها في لبنان إثر 1321ـ1324 دها في األردن إثر أحداثوخسارة م.ت.ف لقاعدة وج .5

، وتراجع قدرتها على التفاعل مع الحياة اليومية للفلسطينيين 1311االجتياح "اإلسرائيلي" سنة 

 في الخارج.

وجد انقساماً ، أ1333دخول م.ت.ف في مسار التسوية السلمية، وتوقيعها اتفاقات أوسلو سنة  .4

شديداً في الشارع الفلسطيني، الذي وجدت قطاعات كبيرة منه أن م.ت.ف لم تعد تمثل طموحاته 

ً عن  ونبذت  ،من أرض فلسطين للكيان اإلسرائيلي %22وال همومه، بعد أن تنازلت رسميا

 الكفاح المسلح.

قيادة م.ت.ف إلى نقل مركز الثقل في  ،تشكيل السلطة الفلسطينية في مناطق الضفة والقطاع .2

كما أضعف بشكل كبير فعالية مؤسساتها  ،سلطة الحكم الذاتي، وهمَّش دور م.ت.ف السياسي

 المختلفة.

إن طريقة قيادة رئيس المنظمة لـ م.ت.ف، وتركز السلطات في يديه، وعدم تشجيع استقرار  .1

راً من مؤسسات ونمو مؤسسات م.ت.ف وقيامها بدورها بفعالية وممارسة صالحياتها... أفرغ كثي

  م.ت.ف من محتواها ورسالتها.
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 منظمة التحرير الفلسطينيةهيكلة 

 :13المجلس الوطني الفلسطينيأ. 

هو أعلى سلطة في م.ت.ف، وهو يمثل المجلس النيابي التشريعي في الدول، وهو الجهة التي  

كون من مندوبي حاسبها. ويتتتضع السياسات العامة، وتضع الخطط، وتتابع أداء قيادة م.ت.ف و

الفصائل الفدائية الفلسطينية، وممثلي االتحادات النقابية والطالبية والمستقلين... وكان يفترض في هذا 

لكن عدم وجود جهات مضيفة تسمح له بحرية القرار ولقيادته بحرية  ،المجلس أن ينعقد مرة كل سنة

ف من فرص ع  ضْ ات الفلسطيني، أ  الحركة، وعدم سهولة تجميع الممثلين المشتتين على مواطن الشت

سنوات، ولم تعد قيادة م.ت.ف تدعو هذا المجلس  5ـ3اجتماعاته. ومنذ السبعينيات أخذ ينعقد مرة كل 

إال لتمرير قرارات سياسية تم إعدادها سابقاً. كما تأثرت مصداقية المجلس التمثيلية للشعب الفلسطيني 

 ُ اصر كثيرة موالية تحت بند المستقلين. وتضخمت أعداد دخل عنبشكل كبير عندما أخذت قيادة م.ت.ف ت

 11إلى أكثر من خمسمائة في الثمانينيات، ووصل في المؤتمر الـ 1341أعضاء المجلس من مائة سنة 

أعضاء. وفي كثير من األحيان كانت القرارات تؤخذ  440إلى  1334 مايوأيار/ المنعقد في غزة في 

من قدرته على الرقابة والمحاسبة والمتابعة، وتحولت اجتماعاته إلى "بالتصفيق"!! وفقد المجلس مع الز

مظاهر احتفالية أكثر منها ممارسات تشريعية. وتتحمل قيادة م.ت.ف مسئولية تحويل المجلس إلى هذه 

الحالة "المريحة لها" التي جعلت منه أداة بيدها وليس العكس. وهذا من أسباب استنكاف التيار 

 اركة في المجلس.اإلسالمي عن المش

( 1320يوليو تموز/  3ـ1)القاهرة  11وكان من أهم محطات هذا المجلس مجلسه الوطني الـ 

الذي أقر البرنامج السياسي المرحلي )برنامج النقاط العشر( الذي أقر ألول مرة أن يكون الكفاح المسلح 

تشرين الثاني/  15ـ11)الجزائر  13وسيلة رئيسية للتحرير وليس الوسيلة الوحيدة. والمجلس الوطني الـ

. 331و 101( الذي أعلن دولة فلسطين، واعترف ألول مرة بقرارات األمم المتحدة 1311نوفمبر 

وقرر حذف جميع البنود المعادية  1334مايو أيار/ الذي انعقد في غزة في  11والمجلس الوطني الـ

 للكيان الصهيوني من الميثاق الوطني الفلسطيني!!

 :14المركزي المجلسب. 

( تقرر تشكيل 1323يناير كانون الثاني/  11ـ4في الدورة الحادية عشر للمجلس الوطني ) 

مجلس مركزي بحيث يكون هيئة وسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية. وذلك لسدِّ الفراغ 

ات في القضايا التشريعي والتوجيهي بسبب تباعد المدى الزمني للقاءات المجلس، ويتولى اتخاذ القرار

 التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية، ويُقّر ُخططها التنفيذية، ويتابع تنفيذها لقرارات المجلس.

عضواً مناصفة بين المنظمات الفدائية والكفاءات  31وقد تشكل المجلس المركزي األول من  

شهرين على األقل، وأن  الفلسطينية غير المنتمية واالتحادات الشعبية. وكان يفترض أن يجلس مرة كل

ولكن مصير هذا المجلس لم يختلف كثيراً  ه.يكون أداة ديناميكية فعّالة في مراقبة أداء م.ت.ف. وتطوير

، ثم 141 عدد أعضائه إلى 1334ه )وصل سنة ئعن المجلس الوطني، إذ تمت مضاعفة أعداد أعضا

                                                 
 .111 ـ 30، ص 0، جالمرجع نفسهالوطني، انظر: حول المجلس  13
 .311 ـ 311، ص 0، جالمرجع نفسهحول المجلس المركزي، انظر:  14
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تماع واتخاذ القرار...، فبقيت (، و"ترهّل" جسمه، وعانى بالتالي من مصاعب االج1444سنة  111

 باألحرى شخص رئيسها. وأ ،القدرة على المبادرة، واتخاذ القرار بيد اللجنة التنفيذية

 :15اللجنة التنفيذيةج. 

تشبه اللجنة التنفيذية الحكومة أو السلطة التنفيذية في األنظمة السياسية، وهي أعلى سلطة  

وأعضاؤها متفرغون للعمل. وتتولى تنفيذ السياسات والخطط تنفيذية في م.ت.ف. وتكون دائمة االنعقاد 

ها المجلس الوطني. وتتولى مهام تمثل الشعب الفلسطيني، واإلشراف على مؤسسات  والبرامج التي يُقرُّ

م.ت.ف، وإصدار اللوائح والتعليمات والقرارات التي تنظم أعمال م.ت.ف، وتُنفذ السياسة المالية لـ 

 انيتها.م.ت.ف، وتُِعدُّ ميز

وفي المجالس الوطنية الثالث األولى كان النظام يقتضي أن يقوم المجلس بانتخاب رئيس  

ثم يقوم هو باختيار باقي أعضاء اللجنة. ومنذ المؤتمر الرابع أصبح النظام يقتضي أن  ،اللجنة التنفيذية

ضائها. وعادة ما كان وتقوم هي باختيار الرئيس من بين أع ،ينتخب المجلس الوطني اللجنة التنفيذية

عضواً )ثمانية من الفصائل الفلسطينية وسبعة من المستقلين(، لكن  15عدد أعضاء اللجنة التنفيذية 

 عضواً. 11العدد زاد في المجالس األخيرة إلى 

في عمل م.ت.ف، وهي تتولى  لجنة التنفيذية تقوم بدوٍر محوريومن الناحية العملية، فإن ال 

المنظمة، وعادة ما تفرض سياسة "األمر الواقع" على المجلس المركزي والمجلس  السلطات الفعلية في

الوطني، إذ تفعل ما تشاء ثم تعود ألخذ الموافقة و"البركة" من هذين المجلسين. ويمسك رئيس اللجنة 

 وعادة ما يفرض على "التنفيذية" توجهاته وقراراته. ،التنفيذية بزمام األمور

 :16ير الفلسطينيةمنظمة التحردوائر د. 

للمنظمة عدد من الدوائر تشبه الوزارات في األنظمة السياسية، وتقوم اللجنة التنفيذية بإنشاء  

هذه الدوائر، وعادة ما يتولى أحد أعضاء اللجنة التنفيذية مسئولية دائرة من الدوائر، وقد تتعرض هذه 

 :الدوائر للتغيير والحذف والزيادة. أما أهم هذه الدوائر فهي

 الدائرة السياسية.  .1    أمانة السر.  .1

 الصندوق القومي.  .0   الدائرة العسكرية  .3

 دائرة التربية والتعليم العالي.  .4  ون الوطن المحتل.ؤدائرة ش  .5

 دائرة اإلعالم والثقافة.  .1  دائرة العالقات القومية.  .2

 جتماعية.ون االؤدائرة الش .14   .دائرة التنظيم الشعبي . 3

 دائرة الشؤون اإلدارية. .11

                                                 
 .311 ـ 311، ص 0، جالمرجع نفسهحول اللجنة التنفيذية، انظر:  15
 .315 ـ 311، ص 0، جالمرجع نفسهحول دوائر م.ت.ف، انظر:  16
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 الميثاق القومي الفلسطيني

 :مقدمة

الحفاظ على وطنه والدفاع  أجلنحن الشعب العربي الفلسطيني، الذي خاض معارك ضارية متصلة من 

عن شرفه وكرامته، والذي قدم عبر السنين قوافل متتابعة من الشهداء الخالدين، وسطر أروع صفحات 

ي تألبت عليه عوامل الظلم والشر البذل والتضحية والفداء، نحن الشعب العربي الفلسطيني، الذ

والعدوان، وتآمرت عليه قوى الصهيونية العالمية واالستعمار، وعملت على تشريده واغتصاب دياره 

النت له قناة، نحن الشعب العربي  أووأراضيه واستباحة حرماته وانتهاك مقدساته، فما استكان 

تحقيق حريته وكرامته، وصمم على حشد الفلسطيني، الذي آمن بعروبته وبحقه في استخالص وطنه و

متابعة نضاله والسير قدماً  أجلمتابعة نضاله والسير قدماً من  أجلقواه وتعبئة كل جهوده وطاقاته من 

على طريق الجهاد المقدس حتى يتحقق له النصر النهائي الكامل، نحن الشعب العربي الفلسطيني، 

رداد الوطن السليب بكامله وهو الحق الذي أقرته األعراف حقنا في الدفاع عن النفس واست إلىاستناداً 

ً منا ميثاق والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها  ً لمبادئ حقوق اإلنسان، وإدراكا األمم المتحدة، وتطبيقا

لطبيعة العالقات السياسية الدولية، بمختلف أبعادها ومراميها، واعتباراً للتجارب التي حلت في كل ما 

ً من الواقع الفلسطيني، ومن يتعلق بأسباب  عزة اإلنسان  أجلالنكبة وأساليب مجابهتها، وانطالقا

الفلسطيني وحقه في الحياة الحرة الكريمة، وشعوراً منا بالمسؤولية القومية الخطيرة الملقاة على عاتقنا، 

نه، ونقسم الفلسطيني ونعلالقومي هذا كله، نحن الشعب العربي الفلسطيني نملي هذا الميثاق  أجلمن 

 على تحقيقه.

فلسطين وطن عربي تجمعه روابط القومية العربية بسائر األقطار العربية التي تؤلف معها  -1مادة 

 الوطن العربي الكبير.

 فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد االنتداب البريطاني وحدة إقليمية ال تتجزأ. -1مادة 

حب الحق الشرعي في وطنه وهو جزء ال يتجزأ من األمة الشعب العربي الفلسطيني هو صا -3مادة 

 الحرية والسيادة والتقدم والوحدة. أجلالعربية يشترك معها في آمالها وآالمها، وفي كفاحها من 

 شعب فلسطين يقرر مصيره، بعد أن يتم تحرير وطنه، وفق مشيئته وبمحض إرادته واختياره. -0مادة 

 األبناء. إلىأصيلة الزمة ال تزول وهي تنتقل من اآلباء  الشخصية الفلسطينية صفة -5مادة 

الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى عام  -4مادة 

بقي فيها، وكل من ولد ألب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل  أو، سواء من أخرج منها 1302

 خارجها هو فلسطيني. أوفلسطين 

اليهود الذين هم من أصل فلسطيني يعتبرون فلسطينيين إذا كانوا راغبين بأن يلتزموا العيش  -2مادة 

 بوالء وسالم في فلسطين.

إن تنشئة الجيل الفلسطيني تنشئة عربية قومية واجب قومي رئيسي ويجب اتخاذ جميع وسائل  -1مادة 

 ً  وطنه شداً وثيقاً راسخاً. إلىيشده على الدوام  التوعية والتثقيف لتعريفه بوطنه تعريفاً روحياً عميقا

اقتصادية ال تشغل أهل فلسطين عن واجبهم  أواجتماعية  أوالمذاهب العقائدية سياسية كانت  -3مادة 

األول في تحرير وطنهم والفلسطينيون جميعاً جبهة وطنية واحدة يعملون لتحرير وطنهم بكل مشاعرهم 

 وطاقاتهم الروحية والمادية.
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يكون للفلسطينيين ثالثة شعارات: الوحدة الوطنية، والتعبئة القومية، والتحرير، وبعد أن يتم  -14ادة م

تحرير الوطن يختار الشعب الفلسطيني لحياته العامة ما يشاء من النظم السياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية.

في تحقيقها، يجب عليه في هذه الشعب الفلسطيني يؤمن بالوحدة العربية، ولكي يؤدي دوره  -11مادة 

ي الوعي بوجودها وأن المرحلة من كفاحه أن يحافظ على شخصيته الفلسطينية ومقاوماتها، وأن ينمّ 

 إضعافها. أويناهض أياً من المشروعات التي من شأنها إذابتها 

، فالوحدة الوحدة العربية وتحرير فلسطين هدفان متكامالن يهيئ الواحد منهما تحقيق اآلخر -11مادة 

الوحدة العربية والعمل لهما يسير جنباً  إلىتحرير فلسطين، وتحرير فلسطين يؤدي  إلىالعربية تؤدي 

 جنب. إلى

إن مصير األمة العربية، بل الوجود العربي بذاته رهن بمصير القضية الفلسطينية، ومن هذا  -13مادة 

شعب فلسطين بدوره الطليعي لتحقيق هذا  الترابط سعي األمة العربية وجهدها لتحرير فلسطين، ويقوم

 الهدف القومي المقدس.

إن تحرير فلسطين، من ناحية عربية، هو واجب قومي تقع مسؤولياته كاملة على األمة  -10مادة 

ذلك فإن على األمة  أجلالعربية بأسرها حكومات وشعوباً وفي طليعتها الشعب العربي الفلسطيني، ومن 

طاقاتها العسكرية والمادية والروحية في سبيل تحرير فلسطين، وعليها بصورة أن تعبئ جميع  ةالعربي

خاصة أن تبذل للشعب العربي الفلسطيني العون والتأييد وتوفر الوسائل والفرص الكفيلة من القيام 

 بدوره في تحرير وطنه.

نينة والسكينة تصان إن تحرير فلسطين، من ناحية روحية، يهيئ للبالد المقدسة جواً من الطمأ -15مادة 

في ظالله جميع المقدسات الدينية وتكفل حرية العبادة والزيارة للجميع من غير تفريق وال تمييز سواء 

نصرة  إلىذلك فإن أهل فلسطين يتطلعون  أجلالدين. ومن  أواللغة  أواللون  أوعلى أساس العنصر 

 جميع القوى الروحية في العالم.

من ناحية دولية، هو عمل دفاعي تقتضيه ضرورات الدفاع عن النفس  إن تحرير فلسطين، -14مادة 

ذلك فإن الشعب الفلسطيني الراغب في مصادقة جميع  أجلميثاق األمم المتحدة. من عليه كما نص 

فلسطين  إلىتأييد الدول المحبة للحرية والعدل والسالم إلعادة األوضاع الشرعية  إلىالشعوب يتطلع 

 م في ربوعها، وتمكين أهلها من ممارسة السيادة الوطنية والحرية القومية.وإقرار األمن والسال

سرائيل باطل من أساسه مهما طال عليه إوقيام  1302إن تقسيم فلسطين الذي جرى عام  -12مادة 

الزمن لمغايرته إلرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه ومناقضته للمبادئ العامة التي نص 

 ق األمم المتحدة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير.عليها ميثا

من وعد بلفور وصك االنتداب وما ترتب عليهما وإن دعوى الروابط  يعتبر باطالً كل   -11مادة 

الروحية بين اليهود وفلسطين ال تتفق مع حقائق التاريخ وال مع مقومات الدولة في  أوالتاريخية 

ديناً سماوياً ليست قومية ذات وجود مستقل وكذلك فإن اليهود مفهومها الصحيح وإن اليهودية بوصفها 

 ليسوا شعباً واحداً له شخصيته المستقلة وإنما هم مواطنون في الدول التي ينتمون إليها.

الصهيونية حركة استعمارية في نشوئها، عدوانية وتوسعية في أهدافها، عنصرية تعصبية في  -13مادة 

ووسائلها. وإن اسرائيل بوصفها طليعة هذه الحركة الهدامة وركيزة  تكوينها، وفاشستية بمراميها

لالستعمار، مصدر دائم للقلق واالضطراب في الشرق األوسط خاصة، ولألسرة الدولية بصورة عامة. 

 عون األسرة الدولية وتأييدها.بذلك فإن أهل فلسطين جديرون  أجلومن 
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ً لعالقات إن دواعي األمن والسلم ومقتضيات الح -14مادة  ق والعدل تتطلب من الدول جميعها حفظا

الصداقة بين الشعوب واستبقاء لوالء المواطنين ألوطانهم أن تعتبر الصهيونية حركة غير مشروعة 

 وتحرم جهودها ونشاطها.

يؤمن الشعب الفلسطيني بمبادئ العدل والحرية والسيادة وتقرير المصير والكرامة اإلنسانية  – 11مادة 

إقرار السلم على أساس الحق  إلىعوب في ممارستها ويؤيد جميع المساعي الدولية التي تهدف وحق الش

 والتعاون الدولي الحر.

إذ ال تعايش مع  ،يؤمن الشعب الفلسطيني بالتعايش السلمي على أساس الوجود الشرعي -11مادة 

 العدوان وال سلم مع االحتالل واالستعمار.

ا الميثاق ومبادئه تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بدورها الكامل في تحرير تحقيقاً ألهداف هذ -13مادة 

 فلسطين، وفق النظام األساسي لهذه المنظمة.

ال تمارس هذه المنظمة أية سيادة إقليمية على الضفة الغربية في المملكة األردنية الهاشمية  -10مادة 

لمستوى القومي الشعبي في الميادين التحريرية وال قطاع غزة وال منطقة الحمة. وسيكون نشاطها على ا

 والتنظيمية السياسية والمالية.

تحرير وطنه في  أجلة الشعب الفلسطيني في نضاله من كتكون هذه المنظمة مسؤولة عن حر -15مادة 

جميع الميادين التحريرية والتنظيمية والسياسية والمالية وسائر ما تتطلبه قضية فلسطين على الصعيدين 

 لعربي والدولي.ا

تتعاون منظمة التحرير مع جميع الدول العربية كل حسب إمكانياتها وال تتدخل في الشؤون  -14مادة 

 الداخلية ألية دولة عربية.

 يكون لهذه المنظمة علم وقسم ونشيد ويقرر ذلك كله بموجب نظام خاص. -12مادة 

لمنظمة التحرير الفلسطينية تحدد فيه كيفية يلحق بهذا الميثاق نظام يعرف بالنظام األساسي  -11مادة 

تشكيل المنظمة وهيئاتها ومؤسساتها واختصاصات كل منها وجميع ما تقتضيه الواجبات الملقاة عليها 

 بموجب هذا الميثاق.

مجموع أعضاء المجلس الوطني لمنظمة التحرير  يبأكثرية ثلث إالال يعدل هذا الميثاق  -13مادة 

 هذا الغرض. أجلخاصة يدعى إليها من الفلسطينية في جلسة 

* * * 



 منظمة التحرير الفلسطينية بريوت -ستشارات مركز الزيتونة للدراسات واال

 

 11 

 الميثاق الوطني الفلسطيني

 ،وهي جزء ال يتجزأ من الوطن العربي الكبير ،: فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني1 المادة

 والشعب الفلسطيني جزء من األمة العربية.

 ودها التي كانت قائمة في عهد االنتداب البريطاني وحدة إقليمية ال تتجزأ.: فلسطين بحد1المادة 

: الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في وطنه ويقرر مصيره بعد أن يتم 3المادة 

 تحرير وطنه وفق مشيئته وبمحض إرادته واختياره.

ن إو ،األبناء إلىتنتقل من اآلباء  وهي ،: الشخصية الفلسطينية صفة أصيلة الزمة ال تزول0المادة 

االحتالل الصهيوني وتشتيت الشعب العربي الفلسطيني نتيجة النكبات التي حلت به ال يفقدانه شخصيته 

 وانتمائه الفلسطيني وال ينفيانها.

: الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى عام 5المادة 

ُ واء من س ،1302 ، وكل من ولد ألب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل ا..بقي فيه أوخرج منها أ

 خارجها هو فلسطيني. أوفلسطين 

: اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى بدء الغزو الصهيوني لها يعتبرون 4المادة 

 فلسطينيين.

ن تنشئة إمادي والروحي والتاريخي بفلسطين حقائق ثابتة، و: االنتماء الفلسطيني واالرتباط ال2المادة 

الفرد الفلسطيني تنشئة عربية ثورية واتخاذ كافة وسائل التوعية والتثقيف لتعريف الفلسطيني بوطنه 

ً وتأهيله للنضال والكفاح المسلح والتضحية بماله وحياته السترداد وطنه  ً عميقا ً وماديا ً روحيا تعريفا

 جب قومي.حتى التحرير وا

ولذلك  ،: المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي مرحلة الكفاح الوطني لتحرير فلسطين1المادة 

فإن التناقضات بين القوى الوطنية هي من نوع التناقضات الثانوية التي يجب أن تتوقف لصالح التناقض 

الفلسطيني من جهة ثانية، وبين الشعب العربي  ،األساسي فيما بين الصهيونية واالستعمار من جهة

في المهاجر تشكل  أوالوطن  أرضوعلى هذا األساس فإن الجماهير الفلسطينية سواء من كان منها في 

 جبهة وطنية واحدة تعمل السترداد فلسطين وتحريرها بالكفاح المسلح. وأفراداً منظمات 

استراتيجية وليس تكتيكاً ويؤكد : الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وهو بذلك 3المادة 

الشعب العربي الفلسطيني تصميمه المطلق وعزمه الثابت على متابعة الكفاح المسلح والسير قدماً نحو 

وعن حقه في الحياة الطبيعية فيه وممارسة حق  ،الثورة الشعبية المسلحة لتحرير وطنه والعودة إليه

 تقرير مصيره فيه والسيادة عليه.

وهذا يقتضي تصعيده وشموله  ،لعمل الفدائي يشكل نواة حرب التحرير الشعبية الفلسطينية: ا14المادة 

وتعبئة كافة الطاقات الجماهيرية والعلمية الفلسطينية وتنظيمها وإشراكها في الثورة الفلسطينية  ،وحمايته

وبين الجماهير  وبينها ،وتحقيق التالحم النضالي الوطني بين مختلف فئات الشعب الفلسطيني ،المسلحة

 العربية ضماناً الستمرار الثورة وتصاعدها وانتصارها.

 : يكون للفلسطينيين ثالثة شعارات: الوحدة الوطنية، والتعبئة القومية، والتحرير.11المادة 

ولكي يؤدي دوره في تحقيقها يجب عليه  ،: الشعب العربي الفلسطيني يؤمن بالوحدة العربية11المادة 

ي الوعي ن ينمّ أة من كفاحه الوطني أن يحافظ على شخصيته الفلسطينية ومقوماتها، وفي هذه المرحل

ً أو ،بوجودها  إضعافها. أومن المشروعات التي من شأنها إذابتها  ن يناهض أيا
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يهيئ الواحد منهما تحقيق اآلخر، فالوحدة  ،: الوحدة العربية وتحرير فلسطين هدفان متكامالن13المادة 

والعمل لهما يسير جنباً  ،الوحدة العربية إلىوتحرير فلسطين يؤدي  ،تحرير فلسطين لىإالعربية تؤدي 

 جنب. إلى

ومن  ،: مصير األمة العربية، بل الوجود العربي بذاته رهن بمصير القضية الفلسطينية10المادة 

يعي ويقوم شعب فلسطين بدوره الطل ،الترابط ينطلق سعي األمة العربية وجهدها لتحرير فلسطين

 لتحقيق هذا الهدف القومي المقدس.

: تحرير فلسطين من ناحية عربية هو واجب قومي لرد الغزوة الصهيونية واإلمبريالية عن 15المادة 

الوطن العربي الكبير ولتصفية الوجود الصهيوني في فلسطين، تقع مسؤولياته كاملة على األمة العربية 

ً وحكومات وفي طليعتها الشعب العرب ذلك فإن على األمة العربية أن  أجلومن  .ي الفلسطينيشعوبا

تعبئ جميع طاقاتها العسكرية والبشرية والمادية والروحية للمساهمة مساهمة فعالة مع الشعب 

الفلسطيني في تحرير فلسطين، وعليها بصورة خاصة في مرحلة الثورة الفلسطينية المسلحة القائمة 

وتوفر له كل الوسائل  ،ي كل العون وكل التأييد المادي والبشرياآلن أن تبذل وتقدم للشعب الفلسطين

والفرص الكفيلة بتمكينه من االستمرار للقيام بدوره الطليعي في متابعة ثورته المسلحة حتى تحرير 

 وطنه.

صان تُ  ،من ناحية روحية، يهيئ للبالد المقدسة جوا من الطمأنينة والسكينة ،: تحرير فلسطين14المادة 

له جميع المقدسات الدينية وتكفل حرية العبادة والزيارة للجميع من غير تفريق وال تمييز سواء في ظال

نصرة  إلىذلك فإن أهل فلسطين يتطلعون  أجلالدين، ومن  أواللغة  أواللون  أوعلى أساس العنصر 

 جميع القوى الروحية في العالم.

اإلنسان الفلسطيني كرامته وعزته وحريته،  ىإل: تحرير فلسطين، من ناحية إنسانية، يعيد 12المادة 

 دعم المؤمنين بكرامة اإلنسان وحريته في العالم. إلىلذلك فإن الشعب العربي الفلسطيني يتطلع 

من  ،: تحرير فلسطين، من ناحية دولية، هو عمل دفاعي تقتضيه ضرورات الدفاع عن النفس11المادة 

تأييد الدول المحبة  إلىصادقة جميع الشعوب يتطلع ذلك فإن الشعب الفلسطيني الراغب في م أجل

وإقرار األمن والسالم في ربوعها،  ،فلسطين إلىللحرية والعدل والسالم إلعادة األوضاع الشرعية 

 وتمكين أهلها من ممارسة السيادة الوطنية والحرية القومية.

أساسه مهما طال عليه وقيام إسرائيل باطل من  1302: تقسيم فلسطين الذي جرى عام 13المادة 

ومناقضته للمبادئ التي نص عليها  ،لمغايرته إلرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه ،الزمن

 ميثاق األمم المتحدة وفي مقدمتها حق تقرير المصير.

ن دعوى الترابط إو ،كل من تصريح بلفور وصك االنتداب وما ترتب عليهما : يعتبر باطالً 14المادة 

الروحية بين اليهود وفلسطين ال تتفق مع حقائق التاريخ وال مع مقومات الدولة في  أوخية التاري

وكذلك فإن اليهود  ،ن اليهودية بوصفها ديناً سماوياً ليست قومية ذات وجود مستقلإو .مفهومها الصحيح

 ها.ليسوا شعباً واحداً له شخصيته المستقلة وإنما هم مواطنون في الدول التي ينتمون إلي

يرفض كل الحلول  ،: الشعب العربي الفلسطيني، معبراً عن ذاته بالثورة الفلسطينية المسلحة11المادة 

تصفية القضية الفلسطينية،  إلىويرفض كل المشاريع الرامية  ،البديلة عن تحرير فلسطين تحريراً كامالً 

 تدويلها. أو

ً باإلمبريالية العالمية: الصهيونية حركة سياسية مرتبطة ارتباطاً عضو11المادة  ومعادية لجميع  ،يا

وهي حركة عنصرية تعصبية في تكوينها، عدوانية توسعية  ،حركات التحرر والتقدم في العالم

ن إسرائيل هي أداة الحركة الصهيونية وقاعدة أاستيطانية في أهدافها، وفاشية نازية في وسائلها، و
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الوطن العربي لضرب  أرضارتكاز ووثوب لها في قلب ونقطة  ،بشرية جغرافية لإلمبريالية العالمية

أماني األمة العربية في التحرير والوحدة والتقدم. إن إسرائيل مصدر دائم لتهديد السالم في الشرق 

 ،جمع، ولما كان تحرير فلسطين يقضي على الوجود الصهيوني واإلمبريالي فيهاأاألوسط والعالم 

نصرة جميع  إلىق األوسط، لذلك فإن الشعب الفلسطيني يتطلع استتباب السالم في الشر إلىويؤدي 

ويناشدهم جميعاً على اختالف ميولهم واتجاهاتهم تقديم  ،أحرار العالم وقوى الخير والتقدم والسالم فيه

 كل عون وتأييد له في نضاله العادل المشروع لتحرير وطنه.

ً لعالقات : دواعي األمن والسلم ومقتضيات الحق والعدل 13المادة  تتطلب من الدول جميعها، حفظا

لوالء المواطنين ألوطانهم أن تعتبر الصهيونية حركة غير مشروعة ًء واستبقا ،الصداقة بين الشعوب

 وتحرم وجودها ونشاطها.

: يؤمن الشعب العربي الفلسطيني بمبادئ العدل والحرية والسيادة وتقرير المصير والكرامة 10المادة 

 لشعوب في ممارستها.اإلنسانية وحق ا

ً ألهداف هذا الميثاق ومبادئه تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بدورها الكامل في 15المادة  : تحقيقا

 تحرير فلسطين.

ولة عن حركة الشعب ؤ: منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة لقوى الثورة الفلسطينية مس14المادة 

طنه وتحريره والعودة إليه وممارسة حق تقرير استرداد و أجلالعربي الفلسطيني في نضاله من 

مصيره، في جميع الميادين العسكرية والسياسية والمالية وسائر ما تتطلبه قضية فلسطين على 

 الصعيدين العربي والدولي.

:  تتعاون منظمة التحرير الفلسطينية مع جميع الدول العربية كل حسب إمكانياتها وتلتزم 12المادة 

ينها في ضوء مستلزمات معركة التحرير وعلى أساس ذلك، وال تتدخل في الشؤون بالحياد فيما ب

 الداخلية ألية دولة عربية.

ويرفض كل أنواع  ،: يؤكد الشعب العربي الفلسطيني أصالة ثورته الوطنية واستقالليتها11المادة 

 التدخل والوصاية والتبعية.

 ،األول واألصيل في تحرير واسترداد وطنه : الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق13المادة 

ويحدد موقفه من كافة الدول والقوى على أساس مواقفها من قضيته ومدى دعمها له في ثورته لتحقيق 

 أهدافه.

الجيش الشعبي الذي سيكون الدرع  ة: المقاتلون وحملة السالح في معركة التحرير هم نوا34المادة 

 فلسطيني.الواقي لمكتسبات الشعب العربي ال

 : يكون لهذه المنظمة علم وقسم ونشيد ويقرر ذلك كله بموجب نظام خاص.31المادة 

: يلحق بهذا الميثاق نظام يعرف بالنظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية تحدد فيه كيفية 31المادة 

لملقاة عليها تشكيل المنظمة وهيئاتها ومؤسساتها واختصاصات كل منها وجميع ما تقتضيه الواجبات ا

 بموجب هذا الميثاق.

بأكثرية ثلثي مجموع أعضاء المجلس الوطني لمنظمة التحرير  إال: ال يعدل هذا الميثاق 33المادة 

 هذا الغرض. أجلالفلسطينية في جلسة خاصة يدعى إليها من 

* * *
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 النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية

 مبادئ عامة: -الباب األول 

: يشكل الفلسطينيون فيما بينهم وفقاً ألحكام هذا النظام منظمة تعرف باسم منظمة التحرير 1المادة 

 الفلسطينية.

: تباشر منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولياتها وفق مبادئ الميثاق الوطني وأحكام هذا النظام 1المادة 

 سي، وما يصدر استناداً إليها من لوائح وأحكام وقرارات.األسا

: تقوم العالقات داخل المنظمة على أساس االلتزام بالنضال والعمل الوطني. في ترابط وثيق 3المادة 

قيادتها الجماعية، وعلى أساس احترام األقلية إلرادة  إلىبين المستويات المختلفة من قاعدة المنظمة 

ة الشعب عن طريق اإلقناع، ومتابعة الحركة النضالية الفلسطينية المسلحة، والعمل األغلبية، وكسب ثق

 على استمرارها وتصعيدها بما يحقق الدفع التحريري لدى الجماهير حتى النصر.

وتطبيقاً وتنفيذاً لهذا المبدأ فإن على اللجنة التنفيذية أن تضع نظاماً خاصاً بتشكيالت المنظمة، مراعية 

وف الفلسطينيين في مختلف أمكنة تجمعهم، وظروف الثورة الفلسطينية وتحقيق أهداف في ذلك ظر

 الميثاق والنظام.

: الفلسطينيون جميعاً أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية يؤدون واجبهم في تحرير 0المادة 

 نظمة.وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه الم

 المجلس الوطني: -الباب الثاني

: ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق االقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني 5المادة 

 بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية.

 : 4المادة 

أن تتهيأ  ىإلأ. إذا تعذر إجراء االنتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس الوطني قائماً 

 ظروف االنتخابات.

 أوسبب من األسباب، يعين المجلس العضو  أليأكثر في المجلس الوطني  أوب. إذا شغر مقعد 

 األعضاء لملء المقاعد الشاغرة.

 :2المادة 

أ. المجلس الوطني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة 

 ومخططاتها وبرامجها.

 هي مقر المجلس الوطني الفلسطيني.ب. القدس 

ً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة، 1المادة  في  أو: مدة المجلس الوطني ثالث سنوات، وينعقد دوريا

من ربع عدد أعضاء  أوعلى طلب من اللجنة التنفيذية  دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناءً 

ن آخر، حسب الظروف. فإذا لم يدع رئيس مكا أي أوغزة  أوالمجلس. ويكون مكان انعقاده في القدس 

ً في المكان والزمان المحددين في طلب  إلىالمجلس  مثل هذا االجتماع يعتبر االجتماع منعقداً حكما

 طلب اللجنة التنفيذية. أوأعضائه 

: يكون للمجلس الوطني مكتب رئاسة مؤلف من الرئيس ونائبين للرئيس وأمين سر ينتخبهم 3المادة 

 طني في بدء انعقاده.المجلس الو

 : ينظر المجلس الوطني في دور انعقاده العادي في:14المادة 

 التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن إنجازات المنظمة وأجهزتها. أ. 
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 ب. التقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد الميزانية.

 صيات لجان المجلس.ج. االقتراحات التي تقدم إليه من اللجنة التنفيذية وتو

 مسائل أخرى تعرض عليه. أي  د.

وتقدم هذه  يؤلف المجلس الوطني تيسيراً ألعماله، اللجان التي يرى ضرورة لتشكيلها. :11المادة 

 المجلس الوطني الذي يقوم بدوره  بمناقشتها ويصدر قرار بشأنها. إلىاللجان تقاريرها وتوصياتها 

ني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات يتكون النصاب القانو :11المادة 

 الحاضرين.

 اللجنة التنفيذية: –الباب الثالث

 :13المادة 

 أ. يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني.

 ب. يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة.

 الوطني. ج. تنتخب اللجنة من داخل المجلس

الصندوق  إدارةبمن فيهم رئيس مجلس  : تؤلف اللجنة التنفيذية من أربعة عشر عضواً 10المادة  

الفلسطيني. القومي

 إدارةبمن فيهم رئيس مجلس  ثمانية عشر عضواً  إلىتؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر  :"معدلة" 10المادة 

 الصندوق القومي الفلسطيني.

سبب من األسباب تمأل الحاالت  أليفي اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني وإذا شغرت العضوية 

 :الشاغرة كما يلي

 أول انعقاد للمجلس الوطني. إلىعن الثلث يؤجل ملؤها  إذا كانت الحاالت الشاغرة تقلّ   أ. 

م ملؤها من قبل المجلس أكثر يت أوب. إذا كانت الحاالت الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية 

 دعى لها خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوماً.الوطني في جلسة خاصة يُ 

اجتماع غير عادي يتم ملء الشواغر  إلىج. في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني 

لحضور من أعضاء من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع ا ألي

المجلس وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض ويكون اختيار األعضاء الجدد بأغلبية أصوات 

 الحاضرين.

: اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة وتكون دائمة االنعقاد وأعضاؤها متفرغون للعمل، 15المادة 

ررها المجلس الوطني وتكون مسؤولة أمامه، مسؤولية وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يق

 تضامنية وفردية.

 : تتولى اللجنة التنفيذية:14المادة 

 تمثيل الشعب الفلسطيني. أ. 

 ب. اإلشراف على تشكيالت المنظمة.

تتعارض مع  إالج. إصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة، على 

 النظام األساسي. أوالميثاق 

د. تنفيذ السياسة المالية للمنظمة وإعداد ميزانيتها. وعلى وجه العموم، تباشر اللجنة التنفيذية جميع 

 مسؤوليات منظمة التحرير وفق الخطط العامة والقرارات التي يصدرها المجلس الوطني.

مكان آخر تراه  أيا أن تعقد اجتماعاتها في : يكون المقر الدائم للجنة التنفيذية في مدينة القدس، وله12المادة 

 مناسباً.
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 : تنشئ اللجنة التنفيذية الدوائر اآلتية:11المادة 

 الدائرة العسكرية. .أ

 دائرة الشؤون السياسية واإلعالمية. .ب

 دائرة الصندوق القومي الفلسطيني. .ج

 دائرة البحوث والمؤسسات المختصة. .د

 دائرة الشؤون اإلدارية.هـ.      

أخرى ترى اللجنة ضرورة إنشائها ويكون لكل دائرة مدير عام والعدد الالزم من دائرة  أي .و

 الموظفين. ويحدد اختصاص كل دائرة بنظام خاص تضعه اللجنة التنفيذية.

: تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العالقات وتنسيق العمل بين المنظمة وبين جميع المنظمات واالتحادات 13المادة 

 تعينها على تحقيق أغراض المنظمة. أوية والدولية التي تتفق معها في األهداف والمؤسسات العرب

: تستمر اللجنة التنفيذية في ممارسة صالحياتها واختصاصاتها ما دامت متمتعة بثقة المجلس الوطني، 14المادة 

 ويجوز إعادة انتخابها.وعلى اللجنة التنفيذية أن تقدم استقالتها للمجلس الوطني الجديد في أول اجتماع يعقده، 

: يتكون النصاب القانوني للجنة التنفيذية من ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء 11المادة 

 الحاضرين.

 أحكام عامة:  -الباب الرابع

ً 11المادة  كون له عرف بجيش التحرير الفلسطيني، تيُ  ،من أبناء فلسطين : تنشئ منظمة التحرير الفلسطينية جيشا

قيادة مستقلة تعمل تحت إشراف اللجنة التنفيذية وتنفذ تعليماتها وقراراتها الخاصة والعامة، وواجبه القومي أن 

 يكون الطليعة في خوض معركة تحرير فلسطين.

: تعمل اللجنة التنفيذية على إلحاق الفلسطينيين بالكليات والمعاهد الحربية العربية للتدريب العسكري 13المادة 

 وتعبئة جميع طاقات التحرير.

 إدارة: ينشأ صندوق يعرف بالصندوق القومي الفلسطيني لتمويل أعمال المنظمة يقوم بإدارته مجلس 10المادة 

 خاص يؤلف بموجب نظام خاص بالصندوق يصدره المجلس الوطني.

 : موارد الصندوق تتألف من:15المادة 

 ظام خاص.بن ىجبضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتُ 

 المساعدات المالية التي تقدمها الحكومات واألمة العربية.

 طابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية الستعمالها في المعامالت البريدية وغيرها.

 التبرعات والهبات.

 التي تقدمها الشعوب الصديقة. أوالقروض والمساعدات العربية 

 أية موارد أخرى يقرها المجلس الوطني.

: تشكل في البالد العربية والصديقة لجان تعرف بلجان نصرة فلسطين لجمع تبرعات ومساندة 14مادة ال

 المنظمة في مساعيها القومية.

: يكون تمثيل الشعب الفلسطيني في المؤسسات والمؤتمرات العربية على المستوى الذي تقرره اللجنة 12المادة 

 لفلسطين لدى جامعة الدول العربية. التنفيذية وتسمى اللجنة التنفيذية ممثالً 

 : يحق للجنة التنفيذية أن تصدر من اللوائح ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا النظام.11المادة 

اإلضافة إليه من سلطة المجلس الوطني للمنظمة بأغلبية  أوتغييره  أو: تعديل هذا النظام األساسي 13المادة 

 ثلثي أعضائه.

 ة:أحكام انتقالي –الباب الخامس
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محل المجلس االنتقالي السابق لمنظمة  14/2/1341: يحل المجلس الوطني المنعقد في القاهرة بتاريخ 34المادة 

 التحرير الفلسطينية، ويمارس جميع الصالحيات المنوطة به بمقتضى النظام.

راء انتخاب إذا لم يتيسر إج 14/2/1341: تكون مدة المجلس الوطني آنف الذكر سنتين ابتداء من 31المادة 

أن يشكل مجلس جديد بالطريقة  أوألعضاء المجلس الذي سيخلفه، يجتمع ويقرر إما تمديد مدته لفترة أخرى 

 التي يقرها.

: يحق للمجلس الوطني، وتعود له وحده صالحية ضم أعضاء جدد إليه من حين آلخر، حسبما يرى 31المادة 

رير ومقتضيات تعميق الوحدة الوطنية، في ضوء أحكام ذلك مالئماً، وبحسب ما تمليه متطلبات معركة التح

 الميثاق الوطني، وذلك وفق نظام تقدمه اللجنة التنفيذية في الدورة المقبلة.

* * * 
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 س الوطني الفلسطينيالمجل

 ينيتعريف المجلس الوطني الفلسط  -(6)

المجلس الوطني الفلسطيني هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها 

التحرير الفلسطينية "هو السلطة العليا لمنظمة  أ من النظام األساسي لمنظمة-2والذي يعتبر حسب نص المادة 

 التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها".

ويشكل المجلس الوطني المرجعية العليا لكل هيئات ومؤسسات "م.ت.ف" ويختص بكافة المسائل الدستورية 

وكل ما يتعلق بمصالحة الحيوية والقانونية والسياسية العامة المتعلقة بالقضايا المصيرية للشعب الفلسطيني 

 العليا.

 نشأة وتأسيس المجلس الوطني الفلسطيني  -(8)

، حين قام الحاج "أمين الحسيني" بالعمل على عقد مجلس 1301عام  إلىتعود نشأة المجلس الوطني الفلسطيني 

لفلسطينية التي نص الدولة العربية ا أرضوطني فلسطيني في غزة، مثل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على 

، حيث قام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين 1302لعام  111عليها قرار األمم المتحدة رقم 

 برئاسة "أحمد حلمي عبد الباقي" الذي مثل فلسطين في جامعة الدول العربية.

ساء العرب في مؤتمر ، وذلك بعد أن قرر الملوك والرؤ1340وقد أعيد تجديد المجلس الوطني الفلسطيني عام 

القمة العربي األول تكليف أحمد الشقيري ممثل فلسطين لدى جامعة الدول العربية آنذاك باالتصال بالشعب 

الفلسطيني والدول العربية إلقامة القواعد السليمة إلنشاء الكيان الفلسطيني، حيث قام الشقيري بجوالت زار 

 1340لعربي الفلسطيني في مختلف أماكن تجمعهم، وفي ربيع عام خاللها الدول العربية واتصل بأبناء الشعب ا

قامت لجان تحضيرية بإعداد قوائم بأسماء المرشحين لعضوية المؤتمر الذي سوف يعقد لهذا الغرض وقد عين 

ً ليكونوا أعضاء في  332 إلىالدكتور "عزت طنوس" مديراً لمكتب المؤتمر، وقد تم توجيه دعوة  شخصا

 يني األول موزعين على النحو التالي:المؤتمر الفلسط

 

 

إنتركونتيننتال في القدس وشهد الجلسة  ، التأم المؤتمر الفلسطيني األول في فندق11/5/1340في صباح 

خطاباً فيه، ثم ألقى عبد الخالق حسونة األمين العام  ىلقأاالفتتاحية الملك حسين ملك المملكة األردنية الهاشمية و

لجامعة الدول العربية كلمة، تاله أحمد الشقيري الذي قال إن شعب فلسطين يجتمع في مدينة القدس الخالدة ألول 

ارثة فلسطين ليعلن عبر هذا المؤتمر "للدنيا بأسرها أننا نحن أهل فلسطين أصحابها الشرعيين قد مرة بعد ك

 التقينا على تحرير فلسطين".

 عدد األعضاء المكان الرقم

 103 األردن .1

 04 قطاع غزة .1

 15 سوريا .3

 10 لبنان .0

 14 الكويت .5

 3 العراق .4

 14 مصر .2

 1 قطر .1

 4 ليبيا .3

 عضوا   167 :المجموع
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 وقد خرج المؤتمر في النهاية بالعديد من القرارات أهمها:

 .  إعالن قيام منظمة التحرير الفلسطينية.1

 مة التحرير الفلسطينية..  المصادقة على الميثاق القومي )الوطني( لمنظ1

 .  إعتبار المؤتمر بكامل أعضائه " المجلس الوطني الفلسطيني األول للمنظمة".3

ً له وذلك وفق ما ب( من النظام -2جاء في المادة ) يتخذ المجلس الوطني الفلسطيني من القدس مقراً دائما

ن، وبعد أن أقيمت السلطة الوطنية األساسي للمنظمة، ويوجد لمكتب رئاسة المجلس مقر رئيسي مؤقت في عما

 فتتاح فرعين لرئاسة المجلس في كل من غزة ونابلس في الضفة الغربية.االفلسطينية تم 

 نتخابي للمجلس الوطني الفلسطينيالنظام اال -(1)

يعتبر أول تشريع قام المجلس الوطني الفلسطيني، بوضعه في دورته األولى التي عقدت بالقدس في نهاية أيار/ 

م هو مشروع قانون اإلنتخاب، مما يؤكد الداللة الواضحة على اإليمان العميق بالديمقراطية 1340مايو عام 

أن النظام الذي  إلىتصاله المباشر بها، ألن من أبرز سماتها أن يطمئن الفرد والمجتمع، اقوالً وعمالً وعلى 

 ستقرار.يسود حياتهم قد بني على قواعد صحيحة تكفل لهم العيش بأمان وا

ضطلع بها المجلس الوطني الفلسطيني، فالقانون هو الذي ينظم اولقد كان ميدان التشريع من أهم الميادين التي 

 النشاط العام ويضبط التصرفات ويضمن الحقوق والحريات العامة.

ظام م، بموجب المادتين الخامسة والثامنة من الن1345صدر هذا النظام في السابع عشر من تموز/ يوليو 

بل المجلس الوطني الفلسطيني في دورته األولى في األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمصادق عليه من قِ 

 م.1340حزيران/ يونيو  1 –أيار/ مايو  11القدس في الفترة من 

فرز قتراع، العمليات االنتخابية، ( مادة، توزعت على فصول ستة: التعاريف، اال23وجاء نظام االنتخاب في )

 األوراق وإعالن النتائج.

 ومن أبرز مواد هذا النظام:

 سمه مسجالً الكل فلسطيني حق انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، إذا أكمل الثامنة عشرة من عمره، وكان  -

 ً ً بجناية  أوفي أحد جداول االنتخاب النهائية، ولم يكن معتوها  بجريمة تمسّ  أومجنوناً، ولم يكن محكوما

 لوطني.الشرف ا

ال يجوز للناخب أن يعطي صوته أكثر من مرة واحدة في االنتخاب الواحد وال أن يستعمل صوته في غير   -

 سمه فيها.امنطقة االنتخاب المسجل 

و صحيحه سواء كان ذلك بخصوص شخصه أعتراض على جدول الناخبين وطلب تلكل فلسطيني الحق باال  -

 بخصوص أشخاص آخرين.

شح لعضوية المجلس الوطني أن يكون: فلسطينياً يجيد القراءة والكتابة، ناخباً مقيداً في جدول يشترط في المر  -

 أوالخامسة والعشرين من عمره عند إجراء االنتخاب، غير محكوم عليه بجنائية  االنتخابات النهائي، قد أتمّ 

الشعبي، وأن ال يرشح نفسه في جنحة أخالقية، ليس موظفاً في المنظمة، أن يكون عضواً عامالً في التنظيم 

 أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

 دورات المجلس الوطني الفلسطيني:  -(1)

 مالحظات رئيس الدورة نوع الدورة تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد رقم الدورة
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   أحمد الشقيري عادية  1/4/1340-11/5 القدس األولى

   د الشقيريأحم عادية 0/4/1345-31/5 القاهرة الثانية

   عبد المحسن القطان عادية 10/5/1344-14/5 غزة الثالثة

   يحي حمودة عادية 12/2/1341-14/2 القاهرة الرابعة

   خالد الفاهوم عادية 0/1/1343-1/1 القاهرة الخامسة

   خالد الفاهوم عادية 4/3/1343-1/3 القاهرة السادسة

   الد الفاهومخ عادية 0/4/1324-34/5 القاهرة السابعة

 رفض قاطع لخطة روجرز خالد الفاهوم استثنائية 11/1/1324-12 عمان دورة استثنائية

   خالد الفاهوم عادية 5/3/1321-11/1 القاهرة الثامنة

   خالد الفاهوم عادية 13/2/1321-2/2 القاهرة التاسعة

   خالد الفاهوم استثنائية 14/0/1321-4/0 القاهرة  العاشرة

   خالد الفاهوم عادية 14/1/1323-4/1 القاهرة ادية عشرةالح

   خالد الفاهوم عادية 1/4/1320-1/4 القاهرة الثانية عشرة

 دورة الشهيد كمال جنبالط خالد الفاهوم عادية 11/3/1322-11 القاهرة الثالثة عشرة

 دورة هواري بومدين خالد الفاهوم  عادية 11/1/1323-15 دمشق الرابعة عشرة

   خالد الفاهوم عادية 13/0/1311-11 دمشق الخامسة عشرة

   خالد الفاهوم عادية 11/1/1313-10 الجزائر السادسة عشرة

   عبد الحميد السائح عادية 13/11/1310-11 عمان السابعة عشرة

   عبد الحميد السائح عادية 15/0/1312-14 الجزائر الثامنة عشرة

 إعالن وثيقة االستقالل عبد الحميد السائح غير عادية 15/11/1311-11 الجزائر التاسعة عشرة

   عبد الحميد السائح عادية 11/3/1331-13 الجزائر العشرون 

 لغاء بنود من الميثاق الوطنيإ سليم الزعنون عادية 15/0/1334-11 غزة الحادية والعشرين

 الالئحة الداخلية للمجلس الوطني الفلسطيني .(5)

 مكتب المجلس –ول الباب األ

 مكتب السن - الفصل األول

: عند افتتاح الجلسة األولى في دور االنعقاد األول لكل مجلس وطني يشغل كرسي الرئاسة أكبر 1المادة 

ً ويتولى أعمال السكرتارية أصغر األعضاء الحاضرين سناً. ومنهما يتكون المكتب  األعضاء الحاضرين سنا

 اب أعضاء المكتب النهائي المنصوص عنه في النظام األساسي.المؤقت وتنتهي مهمتهما بانتخ

 : ال يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.1المادة 

 مكتب الرئاسة - الفصل الثاني

 : يكون للمجلس مكتب رئاسة من رئيس ونائبين للرئيس وأمين سر ينتخبهم المجلس في بدء انعقاده.3المادة 

 الجميع. إلىابات أعضاء المكتب سرية وهي فردية بالنسبة : انتخ0المادة 

رئيس السن. وفي جميع األحوال تجري عملية االنتخاب بالنسبة  إلى: تقدم الترشيحات لعضوية المكتب 5المادة 

 نواب الرئيس وأمين السر فيعلن انتخابهم إلىالعدد المطلوب. أما بالنسبة  إالالرئيس ولو لم يتقدم للترشيح  إلى

 العدد المطلوب. إالبالتزكية إذا لم يتقدم للترشيح 

 : يتم انتخاب أعضاء المكتب باألغلبية المطلقة لعدد األعضاء الحاضرين.4المادة 
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: إذا لم يفز أحد األعضاء باألغلبية المطلقة في حالة انتخاب الرئيس، أعيد االنتخاب بين العضوين 2المادة 

أكثر من األعضاء المرشحين،  أوكليهما واحد  أوفإذا تساوى مع أحدهما  اللذين ناال أكثر األصوات عدداً،

اشتركوا معهما في المرة الثانية ويكتفي في هذه الحالة باألغلبية النسبية، فإذا نال اثنان فأكثر من األعضاء 

 أصواتاً متساوية تكون األولوية لمن تعينه القرعة.

ل عضو ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المكتب الذي يريد : عند بدء عملية االنتخاب يعطى ك1المادة 

 انتخابه ثم يضعه في الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.

 : يتولى السكرتير اإلداري بإشراف الرئيس جمع األصوات وفرزها ويعلن الرئيس نتيجة االنتخاب.3المادة 

 لتنفيذية بين منصبه وبين عضوية مكتب المجلس.: ال يجوز أن يجمع عضو اللجنة ا14المادة 

 اختصاصات المكتب - الفصل الثالث

: يتولى مكتب المجلس اإلشراف على أعماله ومناقشاته وذلك وفقاً ألحكام هذه الالئحة، ويضع نظام 11المادة 

 تحرير مضابط وسكرتيرية اللجان.

الرسمي، يشرف على شؤونه ويتواجد فيه  : يجهز مكان خاص بمكتب الرئاسة في مقر المنظمة11المادة 

 ن من قبل مكتب الرئاسة.باستمرار سكرتير إداري يعيّ 

على دعوة الرئيس واجتماعاته سرية وال يجوز أن يحضر اجتماعاته من غير  : يجتمع المكتب بناءً 13المادة 

عضائه وتصدر القرارات إذا حضرها أغلبية أ إالالسكرتير اإلداري وال تكون اجتماعاته صحيحة  إالأعضائه 

 باألغلبية المطلقة، فإذا تساوت األصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

: رئيس المجلس هو الذي يتكلم باسمه وطبقاً إلرادته ويرعى تطبيق أحكام النظام األساسي والالئحة 10المادة 

ويضبطها ويدير المناقشات ويأذن في الداخلية ويحافظ على نظامه وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهائها 

 أوالمحافظة على حدود الموضوع وله أن يوضح  إلىالكالم ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتكلم 

يستوضح مسألة يراها غامضة ويوجه األسئلة ويعلن ما يصدره المجلس من القرارات ويراقب أعمال السكرتير 

 .بوجه عام على حسن سير أعمال المجلس جميعها

ً : إذا غاب الرئيس تولى رئاسة الجلسة النائب األكبر سناً، فإذا تغيب هو 15المادة  توالها النائب األصغر  أيضا

 سناً، وإذا تغيب األخير تولى الرئاسة أكبر األعضاء الحاضرين سناً.

يد من يطلب : يقوم أمين السر بمراقبة تحرير مضابط الجلسات ويتلقى اقتراحات األعضاء ويتولى ق14المادة 

الكالم بحسب ترتيب طلباتهم وجمع األصوات وفرزها، ورصد نتائج االقتراع وتنفيذ كل تنبيه صادر بالمحافظة 

 على النظام. وبوجه عام يقوم بكل ما يطلب منه الرئيس القيام به من األعمال.

 

 الجلسات – الباب الثاني

 انعقاد الجلسات - الفصل األول

 إذا قرر المجلس غير ذلك. إالس سرية وال يجوز حضورها لغير األعضاء : جلسات المجل12المادة 
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 في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناءً  أو: ينعقد المجلس دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة 11المادة 

مثل هذا  إلىمن ربع عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يدع رئيس المجلس  أوعلى طلب من اللجنة التنفيذية 

 طلب اللجنة التنفيذية. أواالجتماع يعتبر االجتماع منعقداً حكماً بالمكان والزمان المحددين في طلب أعضائه 

 باكتمال النصاب القانوني من ثلثي أعضائه على األقل. إال: ال يجوز انعقاد المجلس 13المادة 

 صة التي نص فيها على خالف ذلك.في الحاالت الخا إال: تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين 14المادة 

 الرئيس جدول األعمال ويخطر به األعضاء قبل بدء انعقاد المجلس بأسبوع على األقل. عدُّ : يُ 11المادة 

 : يعلن الرئيس بموافقة المجلس اختتام دورة االنعقاد.11المادة 

 أوعلى طلب اللجنة التنفيذية  بناءً  إال: ال يجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول األعمال 13المادة 

على طلب كتابي مقدم من عشرين عضواً على األقل يوافق عليه المجلس  بناءً  أوالرئيس وموافقة المجلس 

ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع واحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه مدة ال تزيد على خمس 

 دقائق.

 مضابط الجلسات -الفصل الثاني

: يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيالً جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات 10المادة 

 وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات.

: توزع المضبطة على األعضاء بمجرد طبعها وتعرض على المجلس للتصديق عليها في أول جلسة 15المادة 

ي يراد التصديق على مضبطها أن يطلب إجراء ما يراه من بعد توزيعها، ولكل عضو كان حاضراً الجلسة الت

صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها وتصحح  ىتصحيح، ومت

 ىكتفتصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها. ويُ  أيبمقتضاه المضبطة السابقة وال يجوز طلب إجراء 

 تصديق المجلس عليها. األخيرة لدور االنعقاد التي لم يتمّ بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات 

 : بعد التصديق على المضبطة يوقع عليها من قبل رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر.14المادة 

 نظام الكالم في الجلسة -الفصل الثالث 

يس. وليس للرئيس أن بعد أن يطلب الكالم ويأذن له الرئ إال: ال يجوز ألحد أن يتكلم في الجلسة 12المادة 

يرفض اإلذن في الكالم لغير سبب تقتضيه أحكام هذه الالئحة وعند الخالف على ذلك يؤخذ رأي المجلس 

 ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.

 إلى: يقيد أمين السر طلبات الكالم بحسب ترتيب تقديمها، وال يقبل طلب الكالم في موضوع محال 11المادة 

 بعد تقديم تقريرها. إالإحدى اللجان 

: ال يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرتين في ذات الموضوع إحداهما في المناقشة العامة واألخرى 13المادة 

 في االقتراحات ومشروعات القرارات المقدمة بشأن ذات الموضوع.

ً لتقديم طلبات الكالم لكلٍ 34المادة  عامة ولمناقشة االقتراحات من المناقشة ال : يعلن الرئيس موعداً نهائيا

 ومشروعات القرارات.

 ة:: يؤذن دائماً بالكالم في األحوال اآلتي31المادة 
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 مراعاة أحكام النظام األساسي والالئحة الداخلية. إلىتوجيه النظر  -أ

 طلب التأجيل. -ب

 بها. ىتصحيح واقعة مدع -ت

 شخص طالب الكالم. الرد على قول يمسّ  -ث

 إبداء الدفع بعدم المناقشة. -ج

 ما بعد الفصل في موضوع آخر. إلىجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إر -ح

ولكل هذه الطلبات أولوية على الموضوع األصلي يترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس 

اعاة مر إلىلطلب توجيه النظر  إالبشأنها، وال يؤذن مع ذلك بالكالم في هذه األحوال حتى يتم المتكلم أقواله 

 بها. ىلتصحيح واقعة مدع أوأحكام النظام األساسي والالئحة الداخلية 

بالمصلحة  أوبالهيئات  أوفيها مساس باألشخاص  أو: ال يجوز للمتكلم أن يستعمل عبارات غير الئقة 31المادة 

 العامة وال أن يأتي أمراً مخالً بالنظام.

 إلى( أن يناديه باسمه ويلفت نظره وينبهه 31ة السابقة ): للرئيس إذا خالف المتكلم أحكام الماد33المادة 

المحافظة على النظام وله إذا اقتضى األمر منعه من االستمرار في الكالم فإذا اعترض العضو على قراره أخذ 

 الرئيس رأي المجلس في ذلك، ويصدر قرار المجلس دون مناقشة.

 

 اللجان –الباب الثالث 

 نتشكيل اللجا -الفصل األول 

 : يؤلف المجلس تيسيراً ألعماله اللجان اآلتية:30المادة 

 اللجنة العسكرية. -أ

 لجنة التنظيم الشعبي. -ب

 اللجنة المالية. -ت

 لجنة دراسة تقرير اللجنة التنفيذية. -ث

 اللجنة القانونية. -ج

 اللجنة السياسية. -ح

 لجنة الدعوة والفكر وشؤون اإلعالم. -خ

 لجنة الشؤون الثقافية والفنية. -د

ً أخرى ألغراض معينة وأن يستغني عن بعض هذه اللجان وللمجلس بقرا يدمج عمل  أور منه أن يكون لجانا

 أكثر في لجنة واحدة. أولجنتين 

 : تشكل كل لجنة من هذه اللجان من عدد من األعضاء يحدده المجلس وال يقل عن عشرة أعضاء.35المادة 

ر أعضاء اللجان بأن يرشح من يشاء من األعضاء : في أول دورة النعقاد المجلس تجري عملية اختيا34المادة 

نفسه للجنة التي يرى صالحيته لالشتراك في أعمالها. ويتلقى مكتب المجلس هذه الطلبات ويقوم بتنسيقها 

 بالتشاور والتوافق مع مقدميها ثم يعرض الرئيس التشكيالت النهائية على المجلس للموافقة.

 على قرار خاص من المجلس. بناءً  إالفي أكثر من لجنة : ال يجوز للعضو أن يشترك 32المادة 
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 : ال يجوز الجمع بين منصب عضو اللجنة التنفيذية وعضوية اللجان.31المادة 

كالهما انتخبت اللجنة من  أو: تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً لها وإذا غاب أحدهما 33المادة 

 يقوم مقامهما مؤقتاً.

 أعمال اللجان -الفصل الثاني 

 : يقوم رئيس كل لجنة بإدارة أعمالها.04المادة 

 إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها. أومن رئيس المجلس  أوعلى دعوة من رئيسها  : تنعقد اللجان بناءً 01المادة 

ً 01المادة   بحضور األكثرية من أعضائها وتصدر إال: جلسات اللجان سرية وال يكون انعقادها صحيحا

 باألغلبية المطلقة لعدد الحاضرين. القرارات

: يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء األعضاء الحاضرين والغائبين 03المادة 

 وملخص المناقشات ونصوص القرارات ويوقعه رئيس اللجنة ومقررها.

 الة إليها.حاللجان جميع األوراق المتعلقة بالمسائل المُ  إلى: يحيل رئيس المجلس 00المادة 

 أوعضو من أعضاء اللجنة التنفيذية معلومات  أي: للجان أن تطلب عن طريق رئيس المجلس من 05المادة 

 إيضاحات تختص بالموضوعات المطروحة عليها.

: ألعضاء اللجنة التنفيذية حضور جلسات اللجان وللجان أن تطلب عن طريق رئيس المجلس دعوة 04المادة 

 ية ذوي الشأن لحضور جلساتها. أعضاء اللجنة التنفيذ

: لكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجنة التي ليس عضواً فيها لسماع مناقشاتها بشرط 02المادة 

 أن ال يتدخل في المناقشة وال يبدي مالحظة ما.

 دها لها.: على كل لجنة أن تقدم تقريراً عن كل موضوع يحيله المجلس إليها خالل المدة التي يحد01المادة 

رئيس المجلس إلدراجه في جدول األعمال ويجب طبع التقارير وتوزيعها على  إلى: يقدم التقرير 03المادة 

 األعضاء قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على األقل.

 : يجب أن يشمل التقرير رأي اللجنة في الموضوع المحال إليها وأسبابه وأن ترفق به نصوص54المادة 

 المقترحات. أومشروعات القرارات 

من الحاضرين  أو: يبين رئيس اللجنة رأيها للمجلس وعند غيابه لرئيس المجلس أن يطلب من المقرر 51المادة 

 من أعضاء اللجنة اختيار من يتولى شرح التقرير نيابة عنه.

اقتراح بشأن  أووع قرار رئيس المجلس بمشر إلىأكثر أن يتقدموا كتابة  أو: لكل عشرة أعضاء 51المادة 

 الموضوع قيد البحث ويعرضها الرئيس للبحث بعد انتهاء المناقشة العامة في ذات الموضوع.

 تنقيح النظام األساسي -الباب الرابع 

ً لما تنصّ 53المادة  ً بتنقيح النظام األساسي وفقا من النظام ذاته  13عليه المادة  : إذا قدم أعضاء المجلس طلبا

اللجنة المختصة ويختصر بحثها على مناقشة مبدأ التعديل  إلىس به المجلس في أول جلسة إلحالته يخطر الرئي

ً من ربع أعضاء المجلس  ً به مذكرة إيضاحية وموقعا ً فيه مواد ومرفقا ويجب أن يكون الطلب كتابة ومتضمنا

 على األقل.
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بعد مضي يومين على األقل من تاريخ  إال: يعرض تقرير اللجنة على المجلس وال تجوز مناقشته 50المادة 

توزيعه على األعضاء ويجب للموافقة على مبدأ التعديل أن يصدر قرار المجلس بذلك بأغلبية أعضائه، وال 

 بعد يومين على األقل من تاريخ موافقته على مبدأ التنقيح.  إاليجوز أن يناقش المجلس المواد المراد تنقيحها 

بعد  إالمجلس في هذه المواد في مداولتين. وال يجوز أن تجري المداولة الثانية : تجري مناقشة ال55المادة 

مضي يومين على األقل على المداولة األولى. وعند االنتهاء من المداولة الثانية يؤخذ الرأي على التنقيح بالنداء 

 باالسم، ويجب للموافقة على التنقيح أن يصدر قرار المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

 الميزانية العامة -لباب الخامس ا

 لجنة الشؤون المالية إلبداء رأيها. إلى: يحيل رئيس المجلس مشروع الميزانية العامة 54المادة 

: يشترك رئيس كل لجنة في اجتماعات لجنة الشؤون المالية إلبداء الرأي بالنسبة لميزانية القسم 52المادة 

 لجنة الشؤون المالية. أوعلى طلب اللجنة المختصة  ون ذلك إما بناءً المقابل الختصاص اللجنة التي يرأسها ويك

ً : تقدم اللجنة تقريراً 51المادة  عن مشروع الميزانية متضمناً رأيها في االعتمادات وذلك في الميعاد الذي  عاما

 يحدده لها المجلس.

 الميزانية على الوجه الذي يراه المجلس. : تقرُّ 53المادة 

 قفل باب المناقشة الباب السادس ـ

 : يعلن الرئيس انتهاء المناقشة بعد انتهاء كلمات طالبي الكلمة.44المادة 

: للرئيس أن يقترح قفل باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه كما يجوز اقتراح قفل 41المادة 

 ما يراه في كال الحالتين. . وللمجلس أن يقرر على طلب كتابي موقع من عشرين عضواً  باب المناقشة بناءً 

إذا كان قد تكلم في الموضوع المطروح ثالثة  إالطرح على المجلس قفل باب المناقشة :  ال يجوز أن يُ 41المادة 

 من المؤيدين وثالثة من المعارضين على األقل.

ؤيديه ولمدة ال لواحد من معارضيه وواحد من م إال: ال يؤذن بالكالم في اقتراح قفل باب المناقشة 43المادة 

تزيد على خمس دقائق وتكون األولوية في ذلك لمن كانوا قد طلبوا الكالم في الموضوع األصلي ثم يصدر 

 المجلس قراره.

لتحديد صيغة السؤال الواجب أخذ  إال: ال يجوز طلب الكالم بعد قفل باب المناقشة وقبل أخذ الرأي 40المادة 

 الرأي عليه.

 أيالباب السابع ـ أخذ الر

 من الرئيس. إالذ الرأي عليه ألخطرح السؤال : ال يُ 45المادة 

ُ : إذا تضمن األمر المعروض عدة مسائل وطُ 44المادة   خذ الرأي على كل منها على حدة.لب تجزئتها أ

 : يجب قبل الشروع في أخذ الرأي التحقق من تكامل العدد المطلوب لصحة إعطاء الرأي.42المادة 

كل عضو إبداء رأيه في كل موضوع يعرض ألخذ الرأي وال يجوز االمتناع عن إعطاء  : يجب على41المادة 

 ألسباب يبديها بعد أخذ الرأي وقبل إعالن النتيجة. إالالرأي 
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 الرافضين له. أوالممتنعون عن إعطاء آرائهم من القابلين للموضوع  عدّ : ال يُ 43المادة 

 في األحوال اآلتية فيؤخذ بالنداء باالسم: إال: يؤخذ الرأي بطريقة رفع األيدي 24المادة 

 األحوال التي تشترط فيها أغلبية خاصة. .  أ 

.  إذا قدم بذلك طلب خطي من عشرين عضواً على األقل قبل الشروع في أخذ اآلراء، ويجب لقبول ب

 هذا الطلب التحقق من وجود مقدميه في الجلسة.

ً 21المادة   لنتيجة اآلراء. : يعلن الرئيس قرار المجلس طبقا

 المناقشة في موضوع أخذت عليه اآلراء. إلى: ال تجوز العودة 21المادة 

 الباب الثامن ـ إسقاط العضوية

 : ينظر المجلس في إسقاط العضوية في الحاالت اآلتية: 23المادة 

 دون عذر مقبول. أوإذا تغيب العضو عن ثالث جلسات متتالية دون إذن المجلس  -أ

 دولة أجنبية غير عربية مما يبعث الشك في استقامته الوطنية. أومؤسسة  أومة إذا عمل مع حكو -ب

 إذا أتى عمالً مخالفاً لميثاق المنظمة األساسي. -ت

مس أعضاء المجلس على األقل وعلى : يقدم اقتراح إسقاط العضوية للرئيس خطياً وموقعاً عليه من خُ 20المادة 

 لمجلس في أول الجلسة.الرئيس أن يخطر به العضو وأن يعرضه على ا

: يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية على لجنة لبحثه وتقدم اللجنة تقريرها خالل يومين على 25المادة 

 األكثر.

: يناقش المجلس تقرير اللجنة في جلسة واحدة وللعضو المقترح إسقاط عضويته حضور الجلسة 24المادة 

 عند أخذ األصوات. واالشتراك في المناقشة على أن يغادر الجلسة

: يؤخذ الرأي في إسقاط العضوية بطريقة المناداة باالسم ويصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي 22المادة 

 األعضاء.

 باالستقالة إذا وافق عليها المجلس بأغلبية أعضائه المطلقة. أو: تسقط العضوية بالوفاة 21المادة 

 لعضوية بنفس الطريقة التي تم ملؤه بها سابقاً.: يمأل المركز الشاغر بسقوط ا23المادة 

 : تسري أحكام هذه الالئحة على الجلسات العامة وجلسات اللجان.14المادة 

مس أعضاء المجلس على األقل على طلب خطي موقع من خُ  : يجوز تعديل أحكام هذه الالئحة بناءً 11المادة 

 ويوافق عليه المجلس بأغلبية الثلثين.

 نفذ أحكام هذه الالئحة اعتباراً من تاريخ إقرارها من المجلس الوطني.:  ت11المادة 

 إصدارات خاصة للمجلس الوطني الفلسطيني -(1)

.  مجلة المجلس: دورية فصلية تصدر عن المجلس الوطني  الفلسطيني، صدر عددها األول في خريف 1

ت ذات عالقة بالقضية الفلسطينية ، وما تزال متواصلة الصدور ومواظبة على تسلسلها وتنشر دراسا1335

 اإلسرائيلي، ووثائق وتقارير عن نشاطات المجلس ورئاستة ولجانه. -والصراع العربي 
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الماضي العديد من الدراسات والتقارير، من  1333وتضمن العدد الثامن عشر الصادر في حزيران/ يونيو 

 أبرزها:

 المجالي.حوار مع رئيس مجلس النواب األردني عبد الهادي    -

 القدس كما أرادها هللا.   -

 الالجئون ومفاوضات الحل الدائم.   -

 نشاطات برلمانية فلسطينية.   -

إعداد وتحرير دائرة  -( 1334-1340.  القرارات القانونية الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني )1

 صفحة، حجم متوسط. 10، 1334الدراسات والتوثيق في المجلس الوطني الفلسطيني، آذار/ مارس 

( حتى 1340يتضمن األنظمة والقرارات القانونية الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني منذ دورته األولى )

مالحق خاصة بالمجلس المركزي الفلسطيني وببليوغرافيا بأبرز الكتب  إلى(، إضافة 1331الدورة العشرين )

حول موضوعات منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس واألطروحات الجامعية ومقاالت الدوريات البحثية 

 الوطني الفلسطيني.

صفحة، حجم  134، 1444عمان: المجلس،  -.  الدولة الفلسطينية: واقع وآفاق ممارسة االستقالل والسيادة. 3

عادي. سجل بوقائع الندوة التي عقدها المجلس في مقره الفرعي بمدينة نابلس حول االستعداد الفلسطيني 

، موعد انتهاء المرحلة االنتقالية من اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير 1333 تطلبات الرابع من أيار/ مايولم

 الفلسطينية وإسرائيل.

.  كتيبات: نشر المجلس عدداً من الكتيبات، احتوت موادها على مقابالت صحافية وندوات خاصة برئيس 0

 المجلس، منها:

ق هام على طريق الدولة الفلسطينية )ندوة جريدة "الدستور" األردنية االنتخابات الفلسطينية: استحقا .1

جانب رئيس المجلس، السيدين حيدر عبد الشافي، ومحمد نزال  إلى، شارك فيها 1/1/1334بتاريخ 

 ذياب مخادمة(. ود.

حول انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وتعديل الميثاق: )ندوة جريدة "األسواق" األردنية بتاريخ  .1

تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو  :، شارك فيها11/0/1334

 المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وعزمي الخواجا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية. 

، حول عالقة 1334 مقابلة رئيس المجلس: مع صحفية "الحدث األردنية" األسبوعية في أيار/ مايو .3

 السلطة الفلسطينية مع سوريا و"حماس" والفصائل الفلسطينية األخرى. 

لجنة القدس،  -عمان: المجلس الوطني الفلسطيني  - ،دليل القدس: إعداد المهندس رائف يوسف نجم .0

 ص، ببليوغرافيا.  53، 1335ديسمبر  /ولاألكانون 

م، األمم التي حكمت القدس خالل القدس في التاريخ القدي :كتيب يتناول موضوعات خاصة بالقدس مثل .5

خمسة آالف سنة، الحفريات اإلسرائيلية في القدس، قرارات دولية بشأن القدس، الموقف األمريكي من 

 قضية القدس.

 ببليوغرافيا -(2) 

 :كتب وأطروحات جامعية ومقاالت مختارة حول "م.ت.ف" والمجلس الوطني الفلسطيني
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القاهرة: دار النهضة العربية،  -الدولي لمنظمة التحرير الفلسطينية  األشعل، عبد هللا/ المركز القانوني .1

 .1311، جدة: الشركة السعودية للتوزيع، 1311

 ص. 44، 1321بيروت: دار النهار للنشر،  -تويني، غسان/ فلسطينيات  .1

عمان: دار الكرمل للنشر  -الخطيب، سعادة، منظمة التحرير الفلسطينية وحركة عدم االنحياز  .3

 ص. 30، 1334توزيع، وال

مركز  -منظمة التحرير الفلسطينية  :بيروت -خورشيد، غازي/ دليل حركة المقاومة الفلسطينية  .0

 (.31-ص )سلسلة كتب فلسطينية 111، 1321األبحاث، 

: دراسة للمواثيق الرئيسية لمنظمة 1320-1340الفكر السياسي الفلسطيني،  /حوراني، فيصل .5

ص، القدس:  101، 1314مركز األبحاث  -ت: منظمة التحرير الفلسطينية بيرو -التحرير الفلسطينية 

 ص. 142، 1311وكالة أبو عرفة، 

بيروت: منظمة التحرير  -1320-1340راشد، حميد/ مقررات المجلس الوطني الفلسطيني،  .4

 ص. 340، 1324مركز األبحاث  -الفلسطينية 

، 34ات المدنية ـ بيروت: مؤسسة صامد، روبنبيرغ، تشريل/ منظمة التحرير الفلسطينية: المؤسس .2

 ص. 1315

-1311شبيب، سميح/ منظمة التحرير الفلسطينية وتفاعالتها في البيئة الرسمية العربية: دول الطوق،  .1

 ص. 101، 1311، نيقوسيا: شرق قبرص، 1312

 :وتـ بير1322ـ 1302الشعيبي، عيسى/ الكيانية الفلسطينية: الوعي الذاتي والتطور المؤسساتي،  .3

 ص. 121، 1323منظمة التحرير الفلسطينية ـ مركز األبحاث، 

 عبد الرحمن، أسعد )رئيس التحرير( منظمة التحرير الفلسطينية: جذورها، تأسيسها، مساراتها ـ .14

 ص. 045، 1312 ،مركز األبحاث -نيقوسيا: منظمة التحرير الفلسطينية 

)أطروحة دكتوراة:  1311-1341الفلسطينية،  / السياسة الخارجية لمنظمة التحريرعبد الفتاح، عودة .11

 (.1311جامعة محمد السادس، الرباط 

 .1310كوبان، هليلينا: المنظمة تحت المجهر )مترجم(، لندن: منشورات هاي اليت،  .11

بيروت: المؤسسة  -1323-1343الكيالي، عبد الوهاب: المقاومة الفلسطينية والنضال العربي،  .13

 ص. 142، 1321العربية للدراسات والنشر، 

)القدس(: مركز اإلعالم الرسمي  -هركابي، يهوشفاط: الميثاق الوطني الفلسطيني وأبعاده، )بالعبرية(  .10

 .1322التابع لدولة إسرائيل 

أبراش، إبراهيم. "مفهوم الدولة الفلسطينية في الفكر السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية"، الوحدة،  .15

 .101-44، ص1313ر فبراي ، شباط/53، العدد 5 السنة

األزعر، محمد خالد. "السياسة الخارجية الفلسطينية قبل وبعد إعالن االستقالل"، شؤون فلسطينية،  .14

 .11-3، ص1331أيار/ مايو  - أبريل/ ، نيسان111-112العددان 

"البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية )الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته  .12

 .133-112، ص 1323، نيسان/ أبريل 14شؤون فلسطينية، العدد  ،("1323 -ية عشرة الحاد

 44جريس، صبري "المجلس الوطني الفلسطيني نحو دولة فلسطينية مستقلة" شؤون فلسطينية، العدد  .11

 .13-11، ص1322مايو  أيار/

 44نية، العدد الحسن، بالل. "المجلس الوطني الفلسطيني: هزيمة المخاوف والشكوك، شؤون فلسطي .13

 .12-5، ص1324أيار/ مايو 
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 /، تشرين الثاني144البقاء"، شؤون فلسطينية، العدد  أجل"منظمة التحرير الفلسطينية والصراع من  .14

 .30-15، ص 1313نوفمبر 

، تشرين الثاني/ 141الحالج، محمد. "إسرائيل ومسألة التمثيل الفلسطيني" شؤون فلسطينية، العدد  .11

 .11-3، ص 1314نوفمبر 

حمود، سعيد. "مالحظات عامة حول المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الحادية عشرة في  .11

، ص 1323، شباط/ فبراير 11 "، شؤون فلسطينية، العدد1323كانون الثاني/ يناير  11-4القاهرة، 

111-134. 

 01-01حميد، راشد. "منظمة التحرير الفلسطينية في عشر سنوات"، شؤون فلسطينية، العددان  .13

 .531-515، ص1325فبراير / شباط – يناير كانون الثاني/

حوراني، فيصل، "الميثاق الوطني وموقعه في سياق تطور الفكر السياسي الفلسطيني"، شؤون  .10

 .31-3، ص1323، كانون األول/ ديسمبر 32فلسطينية، العدد

، كانون 01-01 "، شؤون فلسطينية، العددان1320-1340سخنيني، عصام، "الكيان الفلسطيني،  .15

 .20-04، ص 1325 / فبرايرشباط – ي/ ينايرالثان

* * * 

 

 المجلس المركزي الفلسطيني

ويشكل من بين أعضاءه ويتكون  ههو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مسؤول أمام. 6

ورئيس المجلس الوطني وعدد من األعضاء يساوي على األقل ضعفي عدد أعضاء من أعضاء اللجنة التنفيذية 

اللجنة التنفيذية ويكونون من فصائل حركة المقاومة واالتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة، يجتمع 

س المجلس المركزي مرة كل شهرين على األقل بدعوة من رئيسه، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئي

المجلس الوطني عند انعقاده، ويعقد المجلس الوطني جلسات  إلىالمجلس الوطني، ويقدم تقريراً عن أعماله 

 على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين. طارئة بناءً 

 . نشأة وتأسيس المجلس المركزي الفلسطيني8

، تقرر تشكيل مجلس مركزي لمنظمة التحرير 1323في الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني عام 

الفلسطينية لمعاونة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني وإصدار التوجيهات المتعلقة بتطورات 

 لس:القضية الفلسطينية بين دورتي المج

أمين سر اللجنة التنفيذية يطلب منه  إلىرسالة  1323: وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عام هتشكيل .أ

ً بين المنظمات الفدائية والكفايات  فيها تسمية أعضاء المجلس المركزي "على أن يكون ذلك مناصفة تقريبا

 .الفلسطينية غير المنتمية واالتحادات الشعبية"

أعضاء  4عضواً يضاف إليهم  31تشكيل المجلس المركزي من  1323لتنفيذية في جلساتها عام قررت اللجنة ا

 مراقبين، وذلك على الشكل التالي:
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رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأعضاء اللجنة التنفيذية العشرة وأربعة من حركة فتح، وإثنان من 

نان من جبهة التحرير العربية، واثنان من الجبهة الصاعقة، واثنان من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واث

 الديموقراطية وتسعة من أصحاب الكفايات.

ً إليهم  03 إلىتم رفع عدد أعضاء المجلس المركزي  1320التطور: في عام . ب أعضاء  4عضواً مضافا

ة عشرة بعد الدورة الرابع 1323عضواً  وفي عام  55 إلىوصل عدد األعضاء  1322مراقبين، وفي عام 

عضواً، فقد أضيف عضوان لكل من جبهة النضال الشعبي، وجبهة  53 إلىللمجلس الوطني زيد عدد األعضاء 

التحرير الفلسطينية وهكذا أصبح المجلس المركزي مكون من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأعضاء 

نين من الجبهة الشعبية القيادة العامة، اللجنة التنفيذية الخمسة عشرة، وأربعة من فتح، واثنين من الصاعقة، واث

واثنين من جبهة التحرير العربية، واثنين من الجبهة الديمقراطية، واثنين من جبهة التحرير الفلسطينية وثالثة 

من مكتب المجلس الوطني، وأربعة من االتحادات )المرأة، الطالب، المعلمين، العمال( وثمانية عشرة من 

 ستة مراقبين. إلىالكفايات باإلضافة 

 قرار إنشاء المجلس المركزي الفلسطيني. 3

( فقرة )أ( من النظام األساسي لمنظمة التحرير 2بعد االطالع على المادة ): المجلس الوطني الفلسطيني

 الفلسطينية.

 الوطني الفلسطيني.طالع على الالئحة الداخلية للمجلس وبعد اال

 طالع على قرار المجلس الوطني الفلسطيني بإنشاء المجلس المركزي في دورته الثالثة عشرة.وبعد اال

 :قرر ما هو آت

: ينشأ مجلس مركزي، يشكل من بين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وتكون مدته المدة التي 1المادة 

 س ويرأسه رئيس المجلس الوطني.تنقضي بين كل دورتين عاديتين من دورات المجل

 : يتكون المجلس المركزي من:1المادة 

 رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني. -أ

من ينوب عنهم من أعضاء  أواألمناء العامين لالتحادات الشعبية حسب األحوال  أورؤساء  -ب

 المجلس الوطني.

ني كما تقرره اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس ممثلين عن الفصائل المعتمدة في المجلس الوط -ت

 الوطني.

 ثالثة من العسكريين يمثلون المجلس العسكري ويختارهم القائد العام. -ث

 من المستقلين ينتخبهم المجلس الوطني. خمسة وعشرين عضواً  -ج

 .من المستقلين "كفاءات فلسطينية" ينتخبهم المجلس الوطني" "معدلة" اثنين وأربعين عضواً  -ح

 رؤساء اللجان الدائمة. -خ

 : يختص المجلس المركزي بما يأتي:3المادة 

اتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس  -أ

 الوطني.

 مناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية. -ب
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 لقرارات المجلس الوطني. متابعة تنفيذ اللجنة التنفيذية -ت

 اللجنة التنفيذية. إلىاإلطالع على حسن سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات الالزمة بذلك  -ث

 : يضع المجلس المركزي الئحتة الداخلية لتنظيم سير أعماله.0المادة 

لثالثة عشرة ويحل : يلغى قرار المجلس الوطني في شأن إنشاء المجلس المركزي الصادر في دورته ا5المادة 

 محله المجلس المركزي الحالي المشكل بمقتضى القرار المذكور.

 : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.4المادة 

 . مهام واختصاصات المجلس المركزي الفلسطيني1

 الالئحة الداخلية للمجلس المهام بالتالي: .   المهام: حددت المادة الثالثة منأ

 اتخاذ القرارات في القضايا التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني. -

 إقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية. -

 متابعة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني. -

مة من بين أعضاء المجلس الوطني ويكون رؤساء اللجان الدائمة من أعضاء المجلس تشكيل لجان دائ -

 المركزي.

 أوتكون مهمة اللجان الدائمة إعداد الدراسات والبحوث في المسائل المحالة من المجلس المركزي  -

 اللجنة التنفيذية.

 االطالع على سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات الالزمة. -

 :تصاصاتاالخ.  ب

 البت في األمور والقضايا العاجلة والطارئة بما ال يتعارض وأحكام الميثاق الوطني الفلسطيني. -

 العمل باستمرار على ايجاد صيغ أكثر تقدماً وعمقاً واتساعاً للوحدة الوطنية. -

المجلس الوطني في كل دورة من دوراته تقريراً عن أعمالها ومدى  إلىيقدم المجلس المركزي  -

 يتها.فعال

يجب أن تكون قرارات المجلس المركزي منسجمة مع الميثاق الوطني والنظام األساسي وقرارات  -

 المجلس الوطني، وتتولى اللجنة التنفيذية تنفيذ قرارات المجلس المركزي.

تنظيم، واتخاذ أية عقوبة بشأنه على أن  أوعضو  أيتعليق عضوية  أويحق للمجلس المركزي تجميد  -

 لى المجلس الوطني في أول دورة النعقاده.يعرض األمر ع

 . الالئحة الداخلية للمجلس المركزي الفلسطيني5

من قرار المجلس الوطني الخاص بإنشاء المجلس المركزي  4المجلس المركزي: بعد االطالع على المادة  

 :لسابعة عشرة والتعديالت الصادرة عليه. قرر ما هو آتالصادر في الدورة ا

 الفصل األول

 :الرئاسة

: يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس المركزي، ويتولى رئاسة جلساته، في حالة عدم حضوره 1المادة 

 يتولى الرئاسة أحد نائبيه باألقدمية.
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ً إلر1المادة  اداته، ويرعى تطبيق أحكام النظام األساسي لمنظمة : رئيس المجلس هو الذي يتكلم باسمه وطبقا

التحرير الفلسطينية والالئحة الداخلية هذه، وااللتزام بقرارات المجلس الوطني، وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن 

 انتهاءها ويضبطها ويدير المناقشات.

قرارته وبما يعهد له المجلس من : تقوم رئاسة المجلس الوطني بمتابعة أعمال المجلس المركزي وتنفيذ 3المادة 

مهام من وقت آلخر، كما يتولى اتخاذ التدابير وإجراء الترتيبات الالزمة لعقد جلسات المجلس وإعداد الوثائق 

، فيما يقع ضمن حدود اختصاصه وتوزيعه على األعضاء مع الدعوة جدول ةوالتقارير المتعلقة بكل جلس

 األعمال كلما كان ذلك ممكناً.

: يكون مكتب رئاسة المجلس الوطني مسؤوالً عن حفظ وثائق المجلس المركزي وصيانتها وتحرير 0 المادة

 مضابط الجلسات.

 

 

 

 الفصل الثاني

 اختصاصات المجلس

: تكون اختصاصات المجلس هي االختصاصات المحددة له في قرار إنشائه مع ما يطرأ على هذا 5المادة 

 في أية أمور أخرى يحيلها له المجلس الوطني واللجنة التنفيذية. القرار من تعديالت كما ينظر المجلس

: يلتزم المجلس المركزي في ممارسة اختصاصاته وفي أعماله بوجه عام بقرارات المجلس الوطني، 4المادة 

تتجاوزها وتكون جميع قراراته  أواتخاذ قرارات تتناقض معها  أوتعطيلها  أوإلغاؤها  أووال يجوز له تعديلها 

 في إطار مقررات المجلس الوطني التي هي الفيصل الوحيد الذي يحتكم إليه في هذا الشأن.

 الفصل الثالث

 جلسات المجلس

أنه يجوز للرئيس في حاالت استثنائية  إال: جلسات المجلس سرية وال يجوز حضورها لغير األعضاء، 2المادة 

اإلدالء ببيانات  أوللمشاركة في أعمال المجلس تقتضيها المصلحة العامة أن يدعو من هم من غير األعضاء 

 دون أن يكون لهم حق التصويت.

ً بدعوة من رئيسه، مرة كل ثالثة أشهر، 1المادة  في دورات غير عادية بدعوة من  أو: ينعقد المجلس دوريا

قبل موعد  من ربع عدد أعضاء المجلس وتوجه الدعوة لالجتماع أوعلى طلب من اللجنة التنفيذية  رئيسه بناءً 

 االنعقاد بوقت معقول ويرفق بالدعوة مشروع جدول األعمال.

: تتولى رئاسة المجلس بالتشاور مع اللجنة التنفيذية إعداد جدول األعمال، على أن يراعى في بنوده أن 3المادة 

 تكون انعكاساً الختصاصات المجلس المركزي بحيث يستطيع المجلس ممارسة تلك االختصاصات على الوجه

 السليم.
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 أوعلى طلب اللجنة التنفيذية  بناءً  إال: ال تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول األعمال 14المادة 

 على طلب كتابي مقدم من عشرة أعضاء على األقل يوافق عليه المجلس. بناءً  أوالرئيس، وموافقة المجلس 

ية المطلقة ألعضائه وتتخذ القرارات باألغلبية المطلقة : يكون النصاب القانوني النعقاد المجلس األغلب11المادة 

 في الحاالت الخاصة التي نص فيها على خالف ذلك. إاللكامل الحضور 

: تقدم اللجنة التنفيذية في الجلسة األولى لكل دورة من أدوار انعقاد المجلس تقارير عما تم إنجازه من 11المادة 

مرت بين دورتي انعقاد المجلس وما لديها من قضايا ومسائل ترى قرارات المجلس الوطني في الفترة التي 

طرحها على المجلس المركزي التخاذ القرارات بشأنها في إطار مقررات المجلس الوطني، وكذلك الخطط 

 التنفيذية لهذه القرارات لمناقشتها وإقرارها وكذلك تقارير سير عمل دوائر المنظمة.

اء المجلس قبل انعقاد أية دورة بأسبوع على األقل أن يوجه بواسطة رئيس : يحق لكل عضو من أعض13المادة 

عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية أسئلة واستجوابات محددة فيما يتعلق بالدائرة المسؤول عنها  أليالمجلس 

 ليتولى الرد خالل الدورة عند انعقادها.

ئحة الداخلية للمجلس الوطني بما يتناسب وطبيعة : يطبق بشأن نظام الكالم في الجلسات أحكام الال10المادة 

 المجلس المركزي.

: يحرر لكل جلسة مضبطة يدون فيها جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات 15المادة 

 وموجز ما دار من مناقشات وما صدر من قرارات.

 : يعلن الرئيس بموافقة المجلس اختتام كل دورة من دوراته.14المادة 

 صل الرابعالف

 :أحكام ختامية

 : يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ما يراه من لجان مؤقتة، ويحدد اختصاصاتها.12المادة 

المجلس الوطني في كل دورات  إلى: تقدم رئاسة المجلس المركزي، تقريراً عن أعماله وتوصياته 11المادة 

 انعقاده.

 رها.: يعمل بهذه الالئحة من تاريخ إقرا13المادة 

 :. البناء التمثيلي للمجلس المركزي الفلسطيني1

ه ئحتى اآلن، فقد كان عدد أعضا 1323تباين عدد أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني منذ بداية تأسيسه عام 

موزعين كالتالي: رئيس المجلس الوطني  مراقبين أعضاء 4عضو يضاف إليهم  31عند انعقاد دورته األولى 

( عضو، 1( أعضاء، الصاعقة )0( أعضاء حركة فتح )14عضو، أعضاء اللجنة التنفيذية ) (1الفلسطيني )

( عضو، الجبهة الديمقراطية لتحرير 1( عضو، جبهة التحرير العربية )1الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين )

 أعضاء. (3( عضو، الكفاءات )1فلسطين )

عضواً  111في غزة فقد بلغ عدد أعضاءه  1444سبتمبر أيلول/  14-3أما في الدورة التي انعقدت بتاريخ 

 موزعين كالتالي:

 1 . االتحاد الديمقراطي الفلسطيني )فدا(                         11 11 . اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية                   1
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 1 . حركة الجهاد اإلسالمي                                     11 0 كتب رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني                     . م1

 1 . حزب الشعب الفلسطيني                                   13 13 . االتحادات الشعبية                                           3

 1 . الجبهة الشعبية )القيادة العامة(                              10 3 ساء اللجان الدائمة                                        . رؤ0

 1 منظمة الصاعقة                                              .15 2 . حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(                     5

 1 . الجبهة العربية الفلسطينية                                  14 1 . جبهة التحرير العربية                                       4

 1 . حزب الخالص الوطني اإلسالمي                          12 1 . الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين                          2

 3 . المجلس العسكري األعلى                                  11 1 . الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين                              1

 35  . المستقلون                                                 13 1 . جبهة التحرير الفلسطينية                                    3

 15 . أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني                      14 1 جبهة النضال الشعبي                                        14

 

 . أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني:7

سماء الختالف عدد أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني منذ بداية تشكيله حتى اللحظة فإننا نورد أ نظراً 

 األعضاء المعتمدين في الدورة الواحد والعشرين فقط.

 رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية: أوال :

 محمود إسماعيل .14 أبو عمار .1

 ياسر عمرو .11 محمود عباس .1

 فيصل الحسيني .11 . فاروق القدومي3

 د. أسعد عبد الرحمن .13 ياسر عبد ربه .0

 رجوعيد. أميل ج .10 سليمان النجاب .5

 د. زكريا األغا .15 عبد الرحيم ملوح .4

 غسان الشكعة .14 محمود عودة )تيسير خالد( .2

 د. رياض الخضري .12 علي إسحق .1

 محمد زهدي النشاشيبي .11 سمير غوشة د. .3

 : مكتب رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني:ثانيا  

 سليم ديب سليم الزعنون .1

 يل خورييليا خضر خلإالمطران  .1

 محمد تيسير يوسف حسن قبعة  .3

 محمد موسى صبيح .0

 : االتحادات الشعبية:ثالثا  

 الفالحين فواز ياسين عبد الرحمن الحاج حسين .1
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 االقتصاديين د. فؤاد بسيسو .1

 الطالب د. إبراهيم محمد محمود خريشي .3

 األطباء د. فتحي عبد الرؤوف داوود عرفات .0

 الفنانين التعبيرين )غسان مطر( د حسن المطريعرفات داوو .5

 الفنانين التشكيليين عبد الرحمن شكري عبد الرحمن المزين .4

 الكتاب والصحفيين أحمد عبد الرحمن .2

 المرأة سلوى أبو خضرا .1

 المعلمين جميل محمد جبر شحادة .3

 العمال حيدر إبراهيم األحمد قبها .14

 الحقوقيين يبزهير أحمد بكر الخط .11

 المجلس األعلى للشباب والرياضة أحمد علي عرفات القدوة .11

 المهندسين مروان عبد الحميد .13

 

 اللجان الدائمة: رابعا :

 رئيس اللجنة القانونية جمال الصوراني .1

 رئيس الشؤون البرلمانية والخارجية . عثمان أبو غربية1

 لتعليمرئيس لجنة التربية وا د. حنا ناصر .3

 رئيس لجنة الثقافة والعلوم واآلداب د. أحمد صدقي الدجاني .0

 رئيس لجنة المراقبة والمحاسبة إبراهيم قبعة .5

 رئيس تقصي الحقائق صالح البرغوثي .4

 رئيس اللجنة السياسية عبد هللا الحوراني .2

 رئيس لجنة الالجئين صالح صالح .1

 وطن المحتلرئيس لجنة ال محمد علي األعرج .3

 

 ممثلو الفصائل: خامسا :

 :.  حركة فتحأ

 محمد غنيم )أبو ماهر(. /األخ .1

 األخ/ هاني الحسن. .1

 األخ/عبد هللا األفرنجي. .3

 اللواء نصر يوسف. /األخ .0

 حكم بلعاوي. /األخ .5
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 حمدان. /يحيى عاشور /األخ .4

 األخ/ صخر حبش. .2

 ب( جبهة التحرير العربية:

 لم.ركاد محمود سالمة سا /.  األخ1

 حسين خالد أحمد رحال. /.  األخ1

 ج( الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:

 (.ىقيس عبد الكريم )أبو ليل /.  األخ1

 صالح زيدان. /.  األخ1

 د( الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:

 .  األخ/ مصطفى على الزبري )أبو علي مصطفى(.1

 جميل محمد المجدالوي. /.  األخ1

 الفلسطينية:هـ( جبهة التحرير 

 يوسف. .  األخ/ واصل عطا أحمد أبو1

 .  األخ/ عمر أحمد شبلي. 1

 و( جبهة النضال الشعبي:

 .  األخ/ د. أحمد عبد السالم مجدالني.1

 .  األخ/ نبيل محمد فرح سعادة القبالني.1

 ز( االتحاد الديمقراطي )فدا(:

 .  األخ/ صالح رأفت سعيد صالح.1

 األخ/ علي عامر. . 1

 حركة الجهاد اإلسالمي:ح( 

 مأمون أسعد بيوض التميمي. /.  األخ1

 .  األخ/ إبراهيم كامل عبد الرحمن العتر.1

 ط( حزب الشعب الفلسطيني:

 .  األخ/ فؤاد باسيل حنا رزق.1

 .  األخ/ عبد الرحمن حسين إبراهيم عوض هللا.1

 . األخ/....    مراقب.1     مراقب،  . األخ/....   1  :الجبهة الشعبية "القيادة العامة"و( 

 . األخ/....    مراقب.1         . األخ/....    مراقب، 1 : منظمة الصاعقةك( 

 :الجبهة العربية الفلسطينيةل( 
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 .  األخ/ جميل شحادة.1

 .  األخ/ العميد سليم البرديني.1

 :حزب الخالص الوطني اإلسالمي م(

                   .  األخ/ يحي عبد العزيز العبادسة.     1

 األخ/ صالح البردويل.  .1

 ن( المجلس العسكري:

 .  األخ/ اللواء عبد الرازق المجايدة.1

 .  األخ/ العميد الحاج إسماعيل جبر.1

 .  األخ/ العميد غازي الجبالي.3

 

 

 : المستقلون:سادسا  

 األخ/ نبيل محمود يوسف عمرو. .1

 األخت/ سميرة محمد زكي أبو غزالة. .1

 عبد اللطيف عبد القادر عثمان أبو حجلة.األخ/  .3

 األخ/ رفعت صدقي عبد الكريم النمر. .0

 األخ/ حسيب جريس الصباغ. .5

 األخ/ د. صبحي سعد الدين سعيد غوشة. .4

 األخت/ انتصار مصطفى محمود الوزير. .2

 األب/ قسطنطين باسيل سالمة قرمش. .1

 األخ/ اللواء عبد الرازق عقاب محمود اليحي. .3

 د الرحمن ملحم.األخ/ محمد حسن عب .14

 موسى منصور نصار أبو حميد. األخ/ د. .11

 األخ/ إبراهيم عبد الحميد محمد أبو عياش. .11

 األخ/ عبد الجواد صالح عطا حمايل. .13

 األخ/ فائق محمد وراد وراد. .10

 األخ/ إسحق إسماعيل محمد الخطيب. .15

 األخت/ وداد عبد الرحيم أحمد. .14
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 اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 :طينيةتعريف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس

تشبه اللجنة التنفيذية ضمن بنية منظمة التحرير الفلسطينية السلطة التنفيذية في الدول األخرى، وقد عرفها 

أعضاؤها متفرغون للعمل، النظام األساسي للمنظمة بأنها "أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة، وتكون دائمة االنعقاد، و

وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني وتكون مسؤولة أمامه مسؤولية 

 تضامنية وفردية.

 :نشأة وتأسيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 .     التشكيل: مر تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بطورين:6

 أ. من قيام المنظمة حتى الدورة الرابعة للمجلس الوطني: 

فقد نص النظام األساسي للمنظمة على أن "ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه رئيس اللجنة التنفيذية 

ئها، وتؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر عضواً بما فيهم الرئيس، وينتخب ويتولى الرئيس اختيار أعضا

 هؤالء من بينهم نائباً للرئيس..

وقد تولى أحمد الشقيري، رئيس اللجنة التنفيذية آنذاك تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية طوال فترة رئاسته للجنة 

 م.1342وحتى عام  1340من عام 

 (:1341الوطني )القاهرة  ب. الدورة الرابعة للمجلس

من النظام األساسي، حيث أصبح المجلس الوطني هو الذي ينتخب من بين أعضائه  10، 13تم تعديل المادتين  

جميع أعضاء اللجنة التنفيذية، وتقوم هي بانتخاب رئيسها من بين أعضائها كما جرى تحديد عدد أعضاء اللجنة 

 لصندوق القومي الفلسطيني.ا إدارةبأربعة عشر بمن فيهم رئيس مجلس 

 .   التطور: 8

، حيث اختار أعضائها األربعة عشر، وباشرت 1340شكل أحمد الشقيري اللجنة التنفيذية األولى للمنظمة عام 

تقدمت  1344بعد ذلك القيام بأعمالها، وفي الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد في غزة عام 

 12/11/1344المجلس الوطني وقام أحمد الشقيري بإعادة تشكيلها للمرة الثانية بتاريخ  لىإاللجنة باستقالتها 

ولكنه أعلن عن حل هذه اللجنة وإعادة تشكيلها "تشكيالً ثورياً" عن طريق إنشاء مجلس ثورة ولكن األمور لم 

الته التي قبلتها اللجنة فقدم أحمد الشقيري استق 1342أن جاءت حرب عام  إلىتستقم داخل اللجنة التنفيذية 

حمودة رئاسة اللجنة التنفيذية بالوكالة، أثناء انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني  ىيحي إلىوأوكلت 

". تم إقرار فصل رئاسة المجلس الوطني عن رئاسة اللجنة التنفيذية كما جرى تعديل النظام 1341"القاهرة 

 الوطني هو الذي ينتخب اللجنة التنفيذية. األساسي للمنظمة فأصبح المجلس 

( استقالت اللجنة التنفيذية وانتخبت بالتزكية لجنة 1343وفي نهاية الدورة الخامسة للمجلس الوطني )القاهرة 

تنفيذية جديدة ضمت ممثلين عن منظمات فلسطينية مقاتلة برئاسة ياسر عرفات الناطق الرسمي بإسم حركة 

عضواً  15 إلى 11ن تؤلف اللجنة التنفيذية من أ " تم إقرار1343دسة للمجلس "القاهرة "فتح". وفي الدورة السا

الصندوق القومي وأعيد انتخاب ياسر عرفات رئيساً للجنة التنفيذية واستمر رئيساً  إدارةبمن فيهم رئيس مجلس 

 لها حتى هذه اللحظة.
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 :ينية. مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسط1

 جاء في كثير من مواد النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية تحديد لمهام اللجنة التنفيذية وأهمها:

 تمثيل الشعب الفلسطيني أمام العالم الخارجي. .1

 اإلشراف على تشكيالت المنظمة. .1

 دار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة.إص .3

 تنفيذ السياسة المالية للمنظمة وإعداد ميزانيتها. .0

 تنفيذ السياسات والبرامج والمخططات التي يقرها المجلس الوطني. .5

اسية، إنشاء الدوائر التالية )الدائرة العسكرية، دائرة الصندوق القومي، دائرة الشؤون السي .4

 واإلعالمية، دائرة البحوث والمؤسسات المختصة، دائرة الشؤون اإلدارية(.

القيام بتوثيق العالقات وتنسيق العمل بين المنظمة وجميع المنظمات والمؤسسات العربية  .2

 تعينها على تحقيق أغراضها. أووالدولية التي تتفق معها في األهداف 

 :التحرير الفلسطينيةمدة والية اللجنة التنفيذية لمنظمة  .1

من النظام األساسي للمنظمة مدة والية اللجنة التنفيذية وقيامها بمهامها فهي "تستمر في  14حددت المادة 

ممارسة صالحياتها واختصاصاتها مادامت متمتعة بثقة المجلس الوطني وعلى اللجنة التنفيذية أن تقدم استقالتها 

 عقده ويجوز إعادة انتخابها.للمجلس الوطني الجديد في أول اجتماع ي

 :ذيةقرارات هامة صدرت عن اللجنة التنفي .5

 :(6661-6611)اجتماعات اللجنة التنفيذية  قرارات

 :6611االجتماع الثالث عام 

 التالي:تم االتفاق على توزيع مقاعد المجلس الوطني على النحو 

 مقعداً. 31المكتب الدائم:  .1

وهو مشكل من حركة فتح وطالئع حرب التحرير الشعبية )الصاعقة( وجبهة تحرير فلسطين، والهيئة 

العاملة لدعم الثورة، وجبهة ثوار فلسطين وجبهة التحرير الشعبية الفلسطينية ومنظمة الشباب الثوري 

 الفلسطيني ومنظمة طالئع الفداء.

مقاعد موزعة بين شباب الثأر وأبطال العودة وجبهة التحرير  14الشعبية لتحرير فلسطين:  الجبهة .1

 الفلسطينية.

 مقعداً. 34اللجنة التنفيذية:  .3

 مقعداً. 14جيش التحرير وقوات التحرير الشعبية:  .0

 المستقلون: مقعدين. .5

 :6612االجتماع الرابع عام 

أعضاء  145ت والمنظمات في المجلس الوطني الفلسطيني الذي يتكون من تم االتفاق على اشتراك جميع الهيئا

 موزعين على النحو التالي:
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 مقعداً. 33فتح:  .1

 مقعداً. 11الجبهة الشعبية:  .1

 مقعداً. 11الصاعقة:  .3

 مقعداً. 11اللجنة التنفيذية:  .0

 مقاعد. 5جيش التحرير الفلسطيني:  .5

 الصندوق القومي الفلسطيني: مقعد واحد. .4

 مقاعد. 3دات: االتحا .2

 مقعداً. 11المستقلون:  .1

 :6616االجتماع الخامس عام 

تشكيل قيادة باسم الكفاح المسلح الفلسطيني تشترك فيها قوات العاصفة والصاعقة وقوات التحرير  .1

 الشعبية.

 ترك المجال مفتوحاً للتنظيمات العسكرية الخاصة بأطر الجبهة الشعبية لالشتراك فيها. .1

قوات القادسية بزيادة  -قوات حطين  -تحرير الفلسطيني "قوات عين جالوت تطوير قوات جيش ال .3

 حجمها وقدرتها وتطوير أسلحتها".

ضمان رعاية الجرحى والمصابين وعائالت الشهداء واألسرى من جيش التحرير الفلسطيني  .0

 وقوات التحرير الشعبية والمدنيين الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها.

 .طيني في الضفة الغربية وقطاع غزةة كيان فلسرفض محاوالت إقام .5

ورفض كافة المشاريع  11/1/1342الصادر بتاريخ  101رفض قرار مجلس األمن الدولي رقم  .4

 السياسية المقترحة.

أن تصدر جميع األنباء اإلخبارية عن العمليات القتالية للقوات المشار إليها عن قيادة الكفاح المسلح  .2

 من البالغات التي كانت تصدر في السابق. بدالً من القيادة،  بشكل تصريح ناطق عسكري

 :6672االجتماع السابع عام 

تشكيل لجنة سباعية من أعضاء اللجنة التنفيذية مهمتها وضع برنامج تنفيذي لتحقيق األهداف المرحلية للثورة  -

 أيام. 14وتكون فترة عمل اللجنة 

 :6676االجتماع التاسع عام 

الوطني الفلسطيني لعقد دورة استثنائية يرافقه مؤتمر شعبي فلسطيني استثنائي بتاريخ دعوة المجلس  -

 في القاهرة والذي نتج عنه رفض قاطع لمشروع المملكة المتحدة الذي طرحه الملك حسين. 4/0/1321

 :6678االجتماع العاشر عام 

يق وبلورة جميع الخطوات تشكيل لجنة وحدة وطنية من سبعة قياديين من كافة الفصائل هدفها تنس -

 التي تم تنفيذها على مختلف أصعدة العمل الفلسطيني الموحد.

عضواً لمتابعة تنفيذ البرامج السياسية الفلسطينية التي تم إقرارها  11تشكيل لجنة متابعة تتكون من  -

 في نطاق تحقيق خطوات عملية على صعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية.
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ي يوجه أعمال الدائرة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية وإصدار تشكيل مجلس إعالم مركز -

مجلة مركزية موحدة باسم فلسطين الثورة، إنشاء وكالة أنباء فلسطينية وتوحيد أجهزة اإلذاعة 

 الفلسطينية.

 :6621االجتماع السابع عشر عام 

العسكري في كل أرضنا اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بتعزيز الصمود الشعبي وتصعيد العمل  -

 المحتلة.

استكمال وحدة الفصائل الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية  أجلدعم كل الجهود المبذولة من  -

 الفلسطينية الراسخة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

 بحث كافة القضايا في إطار المؤسسات الشرعية. أجلالحوار والتشاور من  إلىالدعوة  -

لقاء عربي مسؤول لمواجهة التحديات  إلىمعة العربية وأمينها العام الدعوة العاجلة الطلب من الجا -

الراهنة وتصفية الخالفات العربية في مواجهة الخطر الداهم وتعزيز المواجهة العربية والقدرة 

 العربية والتضامن العربي حفاظاً على أمتنا العربية وكيانها ومستقبلها.

الفلسطينية، ومن أجل االستمرار في تثمين هذه العالقات والروابط  -ية تعزيزاً للعالقات األردن -

 المشتركة، والستمرار العمل المشترك على كافة الساحات الدولية والعربية فقد تقرر أن يرأس

عمان لمتابعة كافة نواحي العمل المشترك مع األخوة  إلىياسر عرفات الوفد الفلسطيني  /األخ

الفلسطيني والفهم المشترك لمصلحة الشعبين  - على قاعدة االتفاق األردنيالمسؤولين األردنيين 

 األردني والفلسطيني.

اإلعالن عن وقف الصراع في لبنان من خالل االتفاق الذي تجمع عليه كافة األطراف اللبنانية  -

 دون تدخل أجنبي، وبما يضمن وحدة لبنان واستقالله ووحدة أراضيه وجميع قواه الوطنية.

القادة اإليرانيين لوضع شعاراتهم المعادية لإلمبريالية على الطريق الصحيح والسليم  إلىوجه الت -

معركة المواجهة مع عدونا  إلىووقف الحرب فوراً وتوجيه كافة اإلمكانيات العراقية واإليرانية 

 اإلمبريالي الصهيوني لتحرير القدس الشريف.

 :6627االجتماع الثامن عشر عام 

برئاسة السيد ياسر عرفات لمتابعة موضوع العالقة مع جمهورية مصر العربية  تشكيل لجنة -

 ومعالجته بما يحقق المصالح العربية المشتركة.

 تعيين السيد ياسر عرفات رئيساً للدولة الفلسطينية. -

 والبروتوكولين الملحقين بها وهي: 1303االلتزام باتفاقيات جنيف األربعة لعام  -

o بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان،  اتفاقية جنيف األولى

 . 1303آب/ أغسطس  11الصادرة في 

o  اتفاقية جنيف الثانية بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في

 . 1303آب/ أغسطس  11البحار، الصادرة في 

o  1303أسرى الحرب، الصادرة في آب/ أغسطس اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة . 
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o  اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األفراد المدنيين وقت الحرب، الصادرة في آب/ أغسطس

1303 . 

o  الملحق "البروتوكول" األول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية الذي أقره

 1القانون الدولي المطبق في المنازعات بتاريخ المؤتمر الدبلوماسي في جنيف لتأكيد وتطوير 

 . 1322حزيران/ يونيو 

o  الملحق )البروتوكول( الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية الذي أقره

المؤتمر الدبلوماسي في جنيف لتأكيد وتطوير القانون الدولي المطبق في المنازعات المسلحة 

 . 1322و بتاريخ حزيران/ يوني

 :6661االجتماع الحادي والعشرون عام 

المتعلقة  11/1/1331الرئيس األمريكي "كلينتون" بتاريخ  إلىالمصادقة على رسالة الرئيس عرفات  -

ببنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تم إلغاؤها تنفيذاً لقرار المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد 

 .1334أبريل نيسان/ دورته في شهر 

 

 رؤساء اللجنة التنفيذية ومدة واليتهم

 الرئيس إلىالتاريخ  التاريخ من رقم المؤسسة

 أحمد الشقيري 0/4/1344 11/5/1340    .1

 أحمد الشقيري 10/5/1344 0/4/1345    .1

 أحمد الشقيري 12/2/1341 10/5/1344    .3

 حمودة ىيحي 0/1/1343 12/2/1341    .0

 ياسر عرفات 4/3/1343 0/1/1343    .5

 ياسر عرفات 0/4/1324 4/3/1343    .4

 ياسر عرفات 5/3/1321 0/4/1324    .2

 ياسر عرفات 13/2/1321 5/3/1321    .1

 ياسر عرفات 13/0/1321 13/2/1321    .3

 ياسر عرفات 11/1/1323 11/0/1321    .14

 رفاتياسر ع 3/4/1320 11/1/1323    .11

 ياسر عرفات 11/3/1322 3/4/1320    .11

 ياسر عرفات 11/1/1323 11/3/1322    .13

 ياسر عرفات 13/0/1323 11/1/1323    .10

 ياسر عرفات 11/1/1313 13/0/1311    .15

 ياسر عرفات 13/11/1310 11/1/1313    .14

 ياسر عرفات 15/0/1312 13/11/1310    .12

 ياسر عرفات 15/11/1311 15/0/1312    .11

 ياسر عرفات 11/3/1331 15/11/1311    .13

 ياسر عرفات 15/0/1334 11/3/1331    .14

 ياسر عرفات  15/0/1334    .11

  : أعضاء اللجنة التنفيذية
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 1/1/6611 إلى 82/5/6611من (  6)التنفيذية رقم اللجنة  *

 الفصيل العضو

 المستقلين أحمد الشقيري

 المستقلين غربية أبو هجتب

 المستقلين خالد الفاهوم

 المستقلين قصي العبادلة

 المستقلين د.حيدرعبد الشافي

 المستقلين حامد أبو ستة

 المستقلين عبد المجيد شومان

 المستقلين د. وليد قمحاوي

 المستقلين اللواء وجيه المدني

 المستقلين فاروق الحسيني

 قلينالمست د. قاسم الريماوي

 المستقلين عبد الخالق يغمور

 المستقلين السكسك الرحمن عبد

 المستقلين فالح الماضي

 المستقلين نقوال الدر

 

 81/5/6611 إلى 1/1/6615من  ( 8)اللجنة التنفيذية رقم  *

 الفصيل العضو

 المستقلين خالد الفاهوم

 المستقلين د. أحمد السروري

 المستقلين جمال الصوراني

 المستقلين واء وجيه المدنيالل

 المستقلين د. داوود الحسيني

 المستقلين براهيم أبو ستهإ

 المستقلين أحمد الشقيري

 المستقلين د. فايز صايغ

 المستقلين عبد المجيد شومان

 المستقلين سعيد العزة

 المستقلين عبد الحميد ياسين

 

 

 

 

 

 67/7/6612 ىإل 81/5/6611من  ( 1)اللجنة التنفيذية رقم * 
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 الفصيل العضو

 المستقلين يوسف عبد الرحيم

 المستقلين يحيي حمودة

 المستقلين بهجت أبو غربية

 المستقلين مجدي أبو رمضان

 المستقلين عبد الخالق يغمور

 المستقلين نمر المصري

 المستقلين عبد المجيد شومان

 المستقلين أحمد الشقيري

 المستقلين سعيد العزة

 المستقلين الصورانيجمال 

 المستقلين اللواء وجيه المدني

 المستقلين د. أسامة النقيب

 المستقلين حامد أبو ستة

 

 .1/8/6616 إلى  67/7/6612من  (1)اللجنة التنفيذية رقم  * 

 الفصيل العضو

 المستقلين د. يوسف صايغ

 المستقلين نمر المصري

 المستقلين عبد الخالق يغمور

 المستقلين ه المدنياللواء وجي

 المستقلين خالد الفاهوم

 المستقلين بهجت أبو غربية

 المستقلين حمودة ىيحي

 المستقلين عبد المجيد شومان

 المستقلين د. أسامة النقيب

 المستقلين جمال الصوراني

 المستقلين حامة أبو ستة

  

 

 

 

  4/3/1343إلى  0/1/1343من  (5) رقم اللجنة التنفيذية* 
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 الفصيل عضوال

 فتح خالد الحسن

 المستقلين أحمد الشهابي

 المستقلين براهيم بكرإ

 المستقلين عبد المجيد شومان

 المستقلين كمال ناصر

 المستقلين حامد أبو ستة

 فتح محمد يوسف النجار

 الصاعقة يوسف البرجي

 الصاعقة ياسر عمرو

 فتح فاروق القدومي

 فتح ياسر عرفات

  

 1/1/6672 إلى 1/6/6616من  (1) التنفيذية رقماللجنة  *

 الفصيل العضو

 فتح خالد الحسن

 المستقلين أحمد الشهابي

 المستقلين خالد اليشرطي

 المستقلين كمال ناصر

 المستقلين حامد أبو ستة

 الصاعقة ياسر عمرو

 الصاعقة يوسف البرجي

 الديمقراطية الجبهة بالل الحسن

 حفت محمد يوسف النجار

 فتح ياسر عرفات

 فتح فاروق القدومي

 المستقلين حسام الخطيب

 

 

 

 

 5/1/6676 إلى 1/1/6672من  (7)اللجنة التنفيذية رقم  *

 الفصيل العضو
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 فتح محمد يوسف النجار

 فتح خالد الحسن

 المستقلين حامد أبو ستة

 المستقلين زهير العلمي

 المستقلين ياسر عمرو

 ينالمستقل حسام الخطيب

 الصاعقة براهيم البرغوثيإ

 الصاعقة أحمد الشهابي

 الجبهة الديمقراطية بالل الحسن

 فتح ياسر عرفات

 فتح فاروق القدومي

 

 61/7/6676 إلى 5/1/6676من  (2) اللجنة التنفيذية رقم *

 الفصيل العضو

 فتح فاروق القدومي

 فتح خالد الحسن

 فتح ياسر عرفات

 ينالمستقل حسام الخطيب

 المستقلين زهير العلمي

 المستقلين كمال ناصر 

 المستقلين حامد أبو ستة 

 المستقلين ياسر عمرو 

 الصاعقة أحمد الشهابي 

 الصاعقة ابراهيم البرغوثي 

 الجبهة الديمقراطية  بالل الحسن  

 فتح محمد يوسف النجار 

 

 

 

 

 68/1/6678 إلى 61/7/6676من  (6) اللجنة التنفيذية رقم *

 الفصيل العضو

 فتح خالد الحسن
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 فتح محمد يوسف النجار

 فتح ياسر عرفات

 فتح فاروق القدومي

 المستقلين حامد أبو ستة

 المستقلين كمال ناصر

 المستقلين يوسف صايغ

 الصاعقة سامي عطاري

 الصاعقة زهير محسن

 جبهة التحرير أحمد مرعشلي

 جبهة النضال بهجت أبو غربية

 الجبهة الديمقراطية رأفتصالح 

 القيادة العامة تيسير قبعة

 القيادة العامة صالح محمد صالح

 

 68/6/6671 إلى 68/1/6678من  (62) اللجنة التنفيذية رقم *

 الفصيل العضو

 فتح محمد يوسف النجار

 فتح فاروق القدومي 

 فتح خالد الحسن 

 جبهة النضال  بهجت أبو غربية 

 الجبهة الشعبية   صالح محمد صالح

 المستقلين يوسف صايغ 

 المستقلين حامد أبو ستة 

 المستقلين كمال ناصر 

 الصاعقة سامي عطاري 

 الصاعقة زهير محسن 

 جبهة التحرير  أحمد مرعشلي 

 الجبهة الديمقراطية  صالح رأفت

 الجبهة الشعبية  تيسير قبعة 

 فتح ياسر عرفات

 

 6/1/6671 إلى 68/6/6671من  (66) اللجنة التنفيذية رقم *

 الفصيل العضو

 فتح محمد يوسف النجار
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 المستقلين حامد أبو ستة

 المستقلين كمال ناصر

 الجبهة الشعبية أحمد اليماني

 الصاعقة زهير محسن

 المستقلين د. يوسف صايغ

 المستقلين محمد زهدي النشاشيبي

 التحرير جبهة د. عبد الوهاب الكيالي

 فتح عرفات ياسر

 

 88/1/6677 إلى 6/1/6671من  (68) اللجنة التنفيذية رقم *

 الفصيل العضو

 فتح ياسر عرفات

 المستقلين د. وليد قمحاوي

 المستقلين محمد زهدي النشاشيبي

 المستقلين عبد الجواد صالح

 المستقلين عبد العزيز الوجيه

 المستقلين عبد المحسن أبو ميزر

 المستقلين القس ايليا خوري

 المستقلين حامد أبو ستة

 الصاعقة زهير محسن

 القيادة العامة طالل ناجي

 جبهة التحرير د. عبد الوهاب الكيالي

 الجبهة الديمقراطية ياسر عبد ربه

 الجبهة الشعبية أحمد اليماني

 فتح فاروق القدومي

 

 

 

 

 88/6/6676 إلى 88/1/6677من  (61) اللجنة التنفيذية رقم *

 الفصيل العضو

 فتح عبد المحسن أبو ميزر

 المستقلين د. وليد قمحاوي
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 الصاعقة زهير محسن

 المستقلين محمد زهدي النشاشيبي

 المستقلين عبد الجواد صالح

 المستقلين حامد أبو ستة

 المستقلين أحمد صدقي الدجاني

 المستقلين الفرد طوباسي

 المستقلين مجدي أبو رمضان

 الصاعقة حبيب قهوجي

 جبهة التحرير  عبد الرحيم أحمد

 الجبهة الديمقراطية  ياسر عبد ربه

 فتح فاروق القدومي

 فتح ياسر عرفات

 

   66/1/6676 إلى 88/6/6676من  (61) اللجنة التنفيذية رقم *

 اسم الفصيل اسم العضو

 فتح ياسر عرفات

 المستقلين أحمد صدقي الدجاني

 لينالمستق د. وليد قمحاوي

 المستقلين حامد أبو ستة

 المستقلين محمد زهدي النشاشيبي

 المستقلين عبد الجواد صالح

 المستقلين الفرد طوباسي

 المستقلين مجدي أبو رمضان

 الصاعقة جيب قهوجي

 الصاعقة زهير محسن

 القيادة العامة طالل ناجي

 جبهة التحرير عبد الرحيم أحمد

 قراطيةالجبهة الديم ياسر عبد ربه

 فتح فاروق القدومي

 فتح عبد المحسن أبو ميزر

 88/8/6621 إلى 66/1/6626من  (65) اللجنة التنفيذية رقم *

 الفصيل العضو

 فتح محمود عباس

 الصاعقة محمد خليفة  
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 القيادة العامة طالل ناجي  

 المستقلين عبد المحسن أبو ميزر 

 المستقلين د. حنا ناصر 

 المستقلين حامد أبو ستة 

 المستقلين محمد زهدي النشاشيبي 

 المستقلين د. أحمد صدقي الدجاني 

 المستقلين جمال الصوراني  

 المستقلين د. صالح الدباغ 

 فتح ياسر عرفات

 جبهة التحرير  عبد الرحيم أحمد 

 الجبهة الديمقراطية  ياسر عبد ربه

 الجبهة الشعبية  أحمد اليماني

 فتح  فاروق القدومي

 

 86/66/6621 إلى 88/8/6621من  (61) اللجنة التنفيذية رقم *

 الفصيل العضو

 فتح محمود عباس

 فتح فاروق القدومي

 المستقلين أحمد صدقي الدجاني 

 المستقلين د. حنا ناصر 

 المستقلين محمد زهدي النشاشيبي 

 المستقلين عبد المحسن أبو ميزر

 المستقلين حامد أبو ستة 

 المستقلين مال الصوراني ج

 الصاعقة محمد خليفة 

 القيادة العامة طالل ناجي 

 جبهة التحرير  عبد الرحيم أحمد 

 الديمقراطية  الجبهة ياسر عبد ربه

 الجبهة الشعبية  أحمد اليماني

 فتح ياسر عرفات

 85/1/6627 إلى 86/66/6621من  (67)رقم اللجنة التنفيذية  *

 لفصيلاسم ا اسم العضو

 فتح ياسر عرفات

 جبهة التحرير عبد الرحيم أحمد
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 المستقلين محمد ملحم

 المستقلين ىعبد الرزاق اليحي

 المستقلين يليا خوريإ المطران

 المستقلين جمال الصوراني

 المستقلين جاويد الغصين

 المستقلين فهد القواسمي

 فتح فاروق القدومي

 جبهة التحرير محمد عباس

 فتح باسمحمود ع

 

 65/66/6622 إلى 85/1/6627من  (62) اللجنة التنفيذية رقم *

 الفصيل العضو

 فتح محمود عباس

 المستقلين جمال الصوراني 

 المستقلين يليا خوري إ المطران

 المستقلين  ىعبد الرزاق اليحي

 المستقلين محمد ملحم 

 المستقلين عبد هللا الحوراني 

 ينالمستقل محمود درويش  

 جبهة التحرير  عبد الرحيم أحمد 

 جبهة التحرير  محمد عباس 

 المستقلين جاويد الغصين 

 حزب الشعب  سليمان النجاب 

 الجبهة الديمقراطية  ياسر عبد ربه 

 الجبهة الشعبية  أبو علي مصطفى 

 فتح ياسر عرفات 

 فتح فاروق القدومي 

 

 

 82/6/6666 إلى 65/66/6622من  66رقم اللجنة التنفيذية * 

 اسم العضو اسم العضو

 فتح محمود عباس

 فتح ياسر عرفات
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 فتح فاروق القدومي

 المستقلين محمود درويش

 المستقلين جمال الصوراني

 المستقلين يليا خوريإالمطران 

 المستقلين جاويد الغصين

 المستقلين محمد ملحم

 المستقلين عبد هللا الحوراني

 جبهة التحرير دعبد الرحيم أحم

 جبهة التحرير محمد عباس

 المستقلين ىعبد الرزاق اليحي

 حزب الشعب سليمان النجاب

 الجبهة الديمقراطية ياسر عبد ربه

 الجبهة الشعبية أبو علي مصطفى

 

 

 85/1/6661 إلى 82/6/6666من  (82) اللجنة التنفيذية رقم *

 الفصيل العضو الفصيل العضو

 المستقلين عبد هللا الحوراني فتح محمود عباس

 المستقلين شفيق الحوت فتح ياسر عرفات

 المستقلين يليا خوريإالمطران  الجبهة الديمقراطية تيسير خالد

 فدا ياسر عبد ربه القيادة العامة عبد الرحيم ملوح

 جبهة التحرير  محمود اسماعيل فتح فاروق القدومي

 المستقلين د درويشمحمو المستقلين محمد زهدي النشاشيبي

 جبهة التحرير  اسحق يعل المستقلين ياسر عمرو

 جبهة النضال  سمير غوشة المستقلين جمال الصوراني

 حزب الشعب  سليمان النجاب المستقلين جاويد الغصين

 

 

 

 

 (8221)حتى اآلن  85/1/6661من  (86) اللجنة التنفيذية رقم *

 الفصيل العضو
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 فتح فيصل الحسين

 الجبهة الديمقراطية  ر خالد تيسي

 الجبهة الشعبية  عبد الرحيم ملوح 

 جبهة التحرير  محمود اسماعيل 

 جبهة التحرير  علي اسحق 

 المستقلين ياسر عمرو 

 المستقلين محمد زهدي النشاشيبي 

 المستقلين زكريا األغا 

 المستقلين أسعد عبد الرحمن 

 المستقلين اميل جرجوعي 

 المستقلين ضري رياض الخ

 المستقلين غسان الشكعة 

 حزب الشعب  سليمان النجاب 

 جبهة النضال  سمير غوشه 

 فتح فاروق القدومي  

 فتح محمود عباس 

 تحف ياسر عرفات 

 فدا ياسر عبد ربه 

 

* * * 
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 8/1/6611 - 82/5/6611 ،القدس ،ولىالدورة األ

  :القرارات السياسية

ً  سرائيل في فلسطين، وهي جزء من الوطن العربي،إ إن قيام -1  رغم إرادة أصحابها الشرعيين يعتبر عدوانا

 ً سرائيل في هذا الجزء من الوطن العربي يشكل إوبقاء  ،ويخالف مبدأ حق تقرير المصير مستمراً  استعماريا

 على كيانه وعلى السالم العالمي.  مستمراً  خطراً 

ل في سبيل تحرير وطنه بكافة ن يناضأللشعب العربي الفلسطيني الحق باالعتراف الدولي والمبادئ المقررة  -1

 ً  . ية الشقيقة والدول المحبة للسالمبمساندة الدول العرب الوسائل مدعوما

سرائيل من األمم المتحدة وجميع المحافل الدولية إالعمل بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة على طرد  -3

 .ولية وقرارات األمم المتحدةئ الدلممارستها سياسة عدوانية توسعية عنصرية وخرقها جميع المباد

منح الطلب من جامعة الدول العربية اتخاذ موقف حاسم تجاه دول السوق األوروبية المشتركة لموافقتها على  -0

 سرائيل امتيازات اقتصادية.إ

تقوم منظمة التحرير بتمثيل فلسطين لدى جامعة الدول العربية ومكاتب المقاطعة واألمم المتحدة ومنظماتها  -5

ووكاالتها المختلفة والمؤتمرات الرسمية والشعبية وهي تملك وحدها حق تمثيل الفلسطينيين وتنظيمهم والنطق 

 باسمهم.

تبليغ جميع الدول والمنظمات الدولية والشعبية والحركات التحريرية في العالم قيام منظمة التحرير  -4

 الفلسطينية وأهدافها وطلب المساندة والتعاون والتأييد. 

  :القرارات العسكرية

 ونساءً  بفتح معسكرات لتدريب جميع القادرين على حمل السالح من الشعب الفلسطيني رجاالً  المباشرة فوراً  -1

 . م ليكون على مستوى معركة التحريروبصورة إلزامية ودائمة تهيئ إعداد كل فرد منه

 . فعالةامية وكتائب فدائية قادرة وتشكيل كتائب فلسطينية عسكرية نظ -1

اتخاذ كافة اإلجراءات السريعة لتزويد الكتائب الفلسطينية بمختلف أنواع األسلحة الحديثة والتجهيزات  -3

 الالزمة.

ول لحاق الشباب الفلسطيني وزيادة أعداده في الكليات العسكرية بأنواعها لدى الداتخاذ اإلجراءات الالزمة إل -0

 . العربية والصديقة

 المدني في صفوف الشعب الفلسطيني. اومة الشعبية والدفاعتطبيق نظام المق -5

إنشاء جهاز عسكري متخصص في القيادة العربية الموحدة. يساهم فيه الفلسطينيون لتنظيم االستفادة من  -4

 ميدان العسكري على النطاق الواسع.طاقات الشعب الفلسطيني في ال

 رة لالضطالع بمسؤولياتها كاملة.بادمناشدة القيادة العسكرية العربية الموحدة بالم -2

 سر الشهداء وحمايتهم.أة برعاية اتخاذ اإلجراءات الالزمة الفعالة الكفيل -1

3-  ً ً وعس تنشئة الجيل الصاعد بإعدادهم رياضيا  كل حسب مقدرته. كريا

  :القرارات المالية

 (.2للصندوق القومي )ملحق رقم . المصادقة على النظام األساسي 1

 في جميع البالد العربية والمهجر. شرة بجمع التبرعات للصندوق القومي. المبا1
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. تخصيص أسبوع يسمى أسبوع فلسطين تقوم خالله الدول العربية والصديقة بجمع التبرعات بشتى الوسائل 3

 وبالنسبة لهذا العام يقام أسبوع ،أيار من كل سنة 11ن يبدأ هذا األسبوع في ألصالح الصندوق القومي على 

 . وقت الذي تحدده اللجنة التنفيذيةفلسطين في ال

الد . يجبى للصندوق القومي رسم قدره خمسة فلسات عن كل برميل من المواد البترولية المصدر من الب0

 . العربية المنتجة للنفط

 . لت للصندوق القومي من ضريبة الدخ. تقوم اللجنة التنفيذية باالتصال بالدول العربية إلعفاء التبرعا5

 . تقوم اللجنة التنفيذية باالتصال بالدول العربية لفرض رسوم إضافية لصالح الصندوق القومي على ما يلي: 4

رسم تحدده كل دولة عربية على جميع البضائع المستوردة والمصدرة على أن يضاعف هذا الرسم  .أ

وبات الروحية والسجائر شبه الكمالية كأدوات الزينة والعطور والمشر أوبالنسبة للبضائع الكمالية 

  .وما شابه ذلك

 رسم تحدده كل دولة عربية على تذاكر الطائرات.  .ب

 رسم تحدده كل دولة عربية من قيمة رسوم الموانئ والمطارات.  .ج

 إصدار يانصيب خاص تخصص حصيلته للصندوق.  .د

  :قرارات التوعية واإلعالم

 . دال كلمة الالجئين "بالعائدين". استب1

فلسطين في جميع المراحل التعليمية للطالب العرب ويؤكد المؤتمر وجوب جعل قضية . تدرس قضية 1

 . ن تدرج ضمن مواد التخصصألعربية وفلسطين مادة دراسية في الجامعات والمعاهد العالمية في البالد ا

 . في مكان تقرره اللجنة التنفيذية . إنشاء محطة إذاعة خاصة تنطق باسم فلسطين3

استئجار خط تلفزيوني في  أول الدعاية لقضية فلسطين في جميع أنحاء العالم ويشمل ذلك شراء . تنظيم وسائ0

خراج األفالم السينمائية وغير ذلك من إمجلة باللغات األجنبية و أوالواليات المتحدة األمريكية وإصدار جريدة 

 . ألجنبيةدين في البالد اوسائل اإلعالم الحديثة واالستعانة بالطالب العرب الموجو

 . سية الالزمة لتوعية الطالب العرب. إعداد الكتب الدرا5

 . ب مقدس على كل فلسطيني وفلسطينيةن الجهاد واجأ إلىالجديد  ء. توجيه النش4

 بات الفلسطينية والقومية العربية.. إحياء المناس2

ن تقام أثاني من كل عام على لا. إقامة أسبوع توعية في جميع المدارس يبدأ في التاسع والعشرين من تشرين 1

 .ةفيه معارض فني

التوعية بشؤون القضية . تخصيص ركن إذاعي وتلفزيوني في محطات اإلذاعات والتلفزيون العربية يتولى 3

 . الفلسطينية

. تأسيس مكاتب فلسطينية لإلشراف على عملية التوعية واإلعالم في األمكنة التي تختارها اللجنة التنفيذية 14

هي وعاصمة أفريقية جنوبي ن تكون منها مكاتب في األمم المتحدة وموسكو وبكين وبلجراد ونيودلأعلى 

 . الصحراء

ن تلحق بسفاراتها أحد أبناء فلسطين كملحق صحفي وذلك في األمكنة أ. الطلب من الدول العربية الشقيقة 11

 .يهاالتي يتعذر على المنظمة افتتاح مكاتب لها ف

 . م شخصيات دينية للمحافل الدينيةض. إرسال وفود ت11

 . فلسطين إلىالدول العربية وخاصة  إلى. تشجيع زيارات قادة الفكر األجنبي 13

 . ر والبلدان التي تحارب االستعمار. إيجاد تعاون إعالمي بين منظمة التحري10
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فلسطينيين خاصة لتتمكن تلك . توصية الدول العربية بإمداد الدول النامية بالفنيين والخبراء العرب عامة وال15

 . ستغناء عن الفنيين اإلسرائيليينالدول من اال

 . تزويد مكاتب السياحة والسفر في البالد العربية واألجنبية بالمعلومات األساسية عن قضية فلسطين. 14

 . يق صحيحرح القضية الفلسطينية بطريمكنهم من ش . إعداد األدالء السياحيين في البالد العربية إعداداً 12

. تعيين ملحقين عماليين في مكاتب المنظمة في الخارج لالتصال بالتنظيمات العمالية لشرح القضية 11

 . فعال على سياسة الحكومات المعنيةثر أالفلسطينية وذلك لما لهذه المنظمات من 

 .ة فلسطينتصحيح ما كتب خطأ عن قضي. االتصال بكبار الكتاب والمؤلفين ودور الطباعة والنشر ل13

ن يمثل أ. إنشاء جهاز خاص في منظمة التحرير يعنى بجميع شؤون العائدين في البلدان المضيفة وسواها و14

 . شؤون العائدين في البالد العربيةهذا الجهاز في اجتماعات المشرفين على 

 . كشف ومحاربة الجمعيات الصهيونية المستترة تحت أسماء إنسانية براقة. 11

 .حقها في االهتمام ببرامج التوعيةالناحية الدينية واألخالقية . إعطاء 11

 . ية ورفع مستوى األسرة الفلسطينية. العمل على محو األم13

10 ً الخطوط األمامية ومخيمات  . تشجيع القيام بالرحالت االستطالعية لألقسام الباقية من فلسطين وخصوصا

 .العائدين

  :القرارات العامة

ً أيار من كل سنة  11. اعتبار يوم 1 ً  يوما  .لجميع الشعوب العربية قوميا

 . مطالبة الدول العربية بالمزيد من مراقبة التصرفات المشبوهة التي يقوم بها اليهود في البالد العربية والحدّ 1

 .واالستعمارمن نشاطهم السياسي واالقتصادي الذي يستهدف خدمة الصهيونية 

بية في جميع مجاالت العمل التنظيمي والنضالي ومساواتها بالرجل في جميع إشراك المرأة الفلسطينية العر .3

 .تحرير الوطن أجلوق والواجبات من الحق

 . وضمها لالتحادات العربية العامة . تشكيل اتحادات نقابية للعمال الفلسطينيين وأصحاب المهن والخريجين0

العمل في البالد والجمهورية العراقية ويطالب الشعوب . مطالبة الدول العربية بمنح الفلسطينيين حق التنقل و5

ً ر قدُ العربية وحكوماتها السي  .لتحقيق خطوات وحدوية أخرى ما

. يحيي المؤتمر ويؤيد نضال الشعب العربي في جنوب الجزيرة العربية والحركات التحريرية العربية 2

 . نحاء الوطن العربيأارية في كافة عد االستعماألخرى ويستنكر المعاهدات الغير متكافئة ويطالب بإزالة القوا

. مطالبة الدول العربية باتخاذ موقف اقتصادي وسياسي موحد من الدول التي تساند اسرائيل بما يتالءم 1

 . العرب بوجه عام وفلسطين بوجه خاصومصلحة 

سرائيل بما يتالءم . مناشدة الدول العربية اتخاذ موقف اقتصادي وسياسي موحد من الدول التي تساند ا3

 . العرب بوجه عام وفلسطين بوجه خاصومصلحة 

خوة مع الشعوب والدول اإلسالمية في العالم وتوعيتها بالقضية الفلسطينية . العمل على تقوية روابط األ14

 . إلسالميةسرائيل وذلك استجابة لدواعي األمة اإوالسعي لحملها على اتخاذ موقف موحد من 

مر موقف الدول االستعمارية وفي مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا من قضايا . يستنكر المؤت11

ويسجل بالتقدير موقف الدول االشتراكية وبشكل خاص  .العرب بصورة عامة وقضية فلسطين بصورة خاصة

 . ذه القضاياجمهوريات االتحاد السوفييتي وجمهورية الصين الشعبية من ه

المناسبات الدولية وغيرها للكشف عن سياسة التمييز العنصري واالضطهاد التي تمارسها . انتهاز جميع 11

ً إ  . لميثاق األمم المتحدة وقراراتها سرائيل تجاه العرب في القسم المحتل من فلسطين خالفا
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فلسطينية . مطالبة الدول العربية منح الحصانة والتسهيالت للفلسطينيين الذين يعملون في منظمة التحرير ال13

 وأجهزتها المختلفة. 

 . ر الفلسطينية لجميع أبناء فلسطين. إصدار بطاقة هوية شخصية من منظمة التحري10

. طلب تعيين حارس دولي على األمالك واألموال العربية في القسم المحتل من فلسطين ليعود ريعها على 15

 أصحابها الشرعيين ريثما يسترد العرب وطنهم السليب. 

* * * 
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 1/1/6615 - 16/5/6615 ،القاهرة ،الدورة الثانية

 :القرارات السياسية

 تصريحات الحبيب بورقيبة:  -6

ة وخروج ن تصريحات الحبيب بورقيبة خيانة عظمى للقضية الفلسطينيأيعلن المجلس الوطني الفلسطيني  -أ

على اإلجماع العربي، وافتئات على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ولقد بادر الشعب في كل مكان 

ن المجلس الوطني الفلسطيني إاإلعراب عن بالغ سخطه واستنكاره لهذه التصريحات بمختلف الوسائل، و إلى

 . يرفض هذه التصريحات جملة وتفصيالً 

ًً يؤيد المجلس الوطني الف -ب في موقفه من  لسطيني رئيس اللجنة التنفيذية أحمد الشقيري تأييداً كامالً

تصريحات الحبيب بورقيبة، ذلك الموقف الذي اتخذه أمام لجنة ممثلي الملوك والرؤساء وأمام مجلس رؤساء 

 . لمجلس تقديره لهذا الموقف الحازمالوزراء العرب، وسجل ا

قيام بدوره ، وإدراكه لحقيقة القضية الفلسطينية واستعداده للشقيقسي اليؤكد المجلس ثقته بوعي الشعب التون -ج

 . في سبيل تحرير فلسطين

ف الرئيس بورقيبه من لموق نظراً يشكر المجلس دولة الكويت للقرار الوطني الذي أصدرته بقطع المعونة  -د

 . قضية فلسطين

 المؤتمرات والوفود: -8

شتراك المنظمة في المؤتمرات العربية والعالمية، والتي اية التي حققها يقدر المجلس الوطني النتائج اإليجاب

نشدها من وراء نفضل النتائج التي أورغبة في تحقيق  ،حققتها الوفود التي زارت عدداً من البلدان الصديقة

 نوصي بما يلي:  ،اشتراكنا في المؤتمرات وإيفاد الوفود

مة االشتراك فيها واختيار ذوي الكفاءات ظمرات التي تقرر المنإعداد الدراسات الكافية عن جميع المؤت -أ

 . اجب التقيد بها في انتداب الوفودووضع تخطيط لألسس الو ،الممتازة لحضورها

العمل على إشراك المرأة والنقابيين من الطالب والعمال وسواهم في عضوية الوفود والمؤتمرات كلما  -ب

 . لكأمكن ذ

ليه عند اختيار أعضاء الوفود تعتمده إالمعلومات الالزمة عن الفلسطينيين للرجوع  إعداد سجل خاص يحوي -ج

 السياسية واإلعالمية في ترشيحها. الدوائر

تقديراً للنتائج الطيبة التي حققتها زيارة وفد المنظمة للصين الشعبية يعلن المجلس الوطني الفلسطيني شكره  -د

كما يعلن تأييده الكامل لكفاح  ،ف التأييد والدعم لنضالنا التحرريلحكومة الصين الشعبية وشعبها على موق

 . يني ضد االستعمار وتحرير فورموزاالشعب الص

 :المنظمة والعالم اإلسالمي -1

تقديراً للروابط التي تربط العالم اإلسالمي بالقضية الفلسطينية، يقرر المجلس العمل على توثيق هذه الروابط مع 

المية، وكسب تأييدها لقضية فلسطين دون التقيد بموقف حكوماتها الرسمي من القضية جميع الشعوب اإلس

 . القيام بواجبها حيال هذه القضية إلىالفلسطينية، ودعوة هذه الشعوب 

 

 :التغلغل اإلسرائيلي -0
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ضرورة مضاعفة الجهود في سبيل مقاومة التغلغل اإلسرائيلي في بعض الدول  إلىيدعو المجلس الوطني 

 : ة واألفريقية بجميع الوسائل منهااآلسيوي

وضع مخطط لدعوة وفود من مختلف البلدان لزيارة فلسطين وتمكين هذه الوفود من االطالع عن كثب على  -أ

 . وفود رجال الفكر والسياسة والحكمن تضم الأي وتوخّ  ،حقيقة القضية الفلسطينية

سائل دعم الجهود لمقاومة التغلغل االقتصادي الصهيوني ن تتولى الدوائر المختصة في المنظمة دراسة وأ -ب

 . تعاون مع الدول العربية والصديقةفي الدول النامية بال

 . الضالعة مع العصابة اإلسرائيلية العمل على تأمين السبل الكفيلة بتحقيق مقاطعة الدول -ج

 شؤون العائدين: -5

ائمة تقع على عاتق األمم المتحدة وتظل هذه المسؤولية ق يؤكد المجلس الوطني أن مسؤولية إغاثة العائدين -أ

 . حتى يتم تحرير الوطن السليب

تخاذ إغاثة العائدين وسيلة من وسائل تصفية ايندد المجلس بالمؤامرات االستعمارية المتوالية التي تستهدف  -ب

المضيفة خاصة والدول العربية ن المجلس إذ يشجب هذه المؤامرات لعلى يقين بأن الدول إالقضية الفلسطينية، و

 . باط تلك المؤامرات بجميع الوسائلعامة ستواصل جهودها في سبيل إح

 أوعملهم  أوإقامتهم  أون معاملة الفلسطينيين في البلدان العربية سواء بالنسبة لحرية تنقلهم أيعتبر المجلس  -ج

نه ال تزال هناك قيود تتعلق بمعاملة أجلس ويالحظ الم ،عن كونها ضرورة حياتية غير ذلك مسألة قومية فضالً 

ولذلك يقرر المجلس بأن يتابع رئيس المنظمة اتصاالته  ،الفلسطينيين معاملة ال تتفق مع المصلحة العامة

 . هذه المسألة على أعلى المستويات لمعالجة

لب اتخاذ جميع يؤكد المجلس على أن قيام الشعب الفلسطيني بمسؤولياته القومية في تحرير وطنه يتط -د

 . واإلقامة والعمل في الوطن العربياألسباب التي تيسر له حرية السفر 

 : المنظمة والبالد العربية -4

يشكر المجلس الدول العربية التي فتحت مجاالت العمل لمنظمة التحرير الفلسطينية لممارسة مختلف نشاطاتها 

ما ييسر لها القيام  التعاون مع المنظمة في كل لىإأن تبادر الدول العربية األخرى  إلىويتطلع المجلس 

 . بمسؤولياتها

 :خطة العمل السياسي العربي -7

استعرض المجلس الوطني خطة العمل السياسي العربي التي تنتهجها المنظمة، وهو يؤكد أن هذه الخطة تقوم 

 : القاً من هذا االلتزاموانط ،الشأنعلى أساس االلتزام فيما ورد في الميثاق القومي الفلسطيني بهذا 

ن دور الشعب الفلسطيني هو أكبر أهداف العمل الثوري العربي، وأيقرر المجلس إن تحرير فلسطين هو  -أ

 ركة التحرير.دور الطليعة في مع

فعال في نصرة القضية  يطالب المجلس الدول العربية باستخدام جميع الوسائل وخاصة البترول كسالح -ب

 . الفلسطينية

 . جنبية العسكرية في الوطن العربيعلن المجلس وجوب تصفية القواعد األي -ج

يناشد المجلس الوطني الدول العربية أن تمضي في مساعيها إلحالل السالم في جمهورية اليمن حتى  -د

 . يهدد الوطن العربي مصيراً وجهداً مواجهة الخطر الصهيوني الذي  إلىتنصرف الجهود العربية 
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التي  لس الوطني النضال العربي البطولي لتحرير الجنوب المحتل وعمان وجميع األجزاء العربيةيؤكد المج -ـه

 . ما زالت تحت نير االستعمار

 . سلل األجنبي عامة واإليراني خاصةيطالب المجلس حفاظاً على عروبة الخليج العربي بمكافحة الت -و

 خطة المنظمة في السياسة الخارجية: -2

ن االستعمار الغربي وبصورة خاصة البريطاني واألميركي هو المسؤول ألسطيني يقرر الشعب الف .أ

األول عن كارثة فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني عن وطنه، ويشجب المجلس استمرار هذه 

 ًً ً ويندد المجلس بصورة خاصة  السياسة االستعمارية في دعمها إلسرائيل عسكرياً وسياسياً وماليا

 .ل وخاصة مدها باألسلحة الصاروخيةإسرائي إلىمها الواليات المتحدة بالمساعدات التي تقد

ً لموقفها من قضية أيعلن المجلس  .ب ن المنظمة تحدد سياستها الخارجية وعالقاتها بالدول تبعا

ن الشعب الفلسطيني يعمل على كسب صداقة جميع الشعوب المحبة للحرية والعدل أفلسطين، و

 .وطنه واسترداد حقه وتقرير مصيره في سبيل تحريرتأييد هذه الشعوب  إلىويتطلع 

يشكر المجلس دول عدم االنحياز للقرار الصادر عن مؤتمرها المنعقد في القاهرة الذي أكد حق  .ج

 .كفاحه لتحرير وطنه وتقرير مصيره الشعب الفلسطيني في

وفي مقدمتها االتحاد يذكر المجلس بالتقدير المواقف األخيرة المجيدة التي وقفتها الدول االشتراكية  .د

 .ية فلسطين أمام المنظمة العالميةالسوفيتي لمناصرتها لوجهة النظر العربية في قض

 .ل األميركي في فيتنام والدومنيانيشجب المجلس باسم الشعب الفلسطيني التدخ .ه

ً ومصيرياً جزءاً ال يتجزأ من حركات التحرر العالمية من  .و لما كان تحرير فلسطين يعتبر وجوديا

ن المجلس الوطني يقرر أن تقوم اللجنة التنفيذية باالتصاالت الالزمة مع الحركات إلذا ف ،الستعمارا

 . لمشتركالتحررية من االستعمار على الصعيد العالمي لتنسيق التعاون معها في مكافحة العدو ا

برئة اليهود من دم يناشد المجلس قداسة البابا بولس السادس إللغاء كافة اإلجراءات المتعلقة بوثيقة ت .ز

 .سياسياً في عدوانها على فلسطين هذه الوثيقة التي تستغلها الصهيونية استغالالً  .السيد المسيح

لفاتيكان عن مناصرته ايناشد المجلس الوطني بمناسبة انعقاد المجلس المسكوني المقبل أن يعرب  .ح

ا الشرعيين من مسلمين بهلشعب فلسطين في استرداد الديار المقدسة باعتبارها وطناً ألصحا

 .ومسيحيين

يستنكر المجلس المساعدات العسكرية والمالية التي تقدمها حكومة ألمانيا الغربية إلسرائيل  .ط

ويعتبرها عدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني خاصة واألمة العربية عامة كما يستنكر اعترافها 

ألمانيا الغربية أن  إلىواقف التحفظ بالنسبة بإسرائيل. ويناشد المجلس الدول العربية التي اتخذت م

ن شعب فلسطين واألمة العربية لتذكر على الدوام عالقات إسائر الدول العربية. و إلىتنضم 

اليوم الذي تتحرر فيه إرادته من النفوذ  إلىالصداقة والمودة التي تربطها بالشعب األلماني وتتطلع 

 . لةعالقة الصداقة هذه متص االستعماري لتظل

 

 

 مكاتب المنظمة: -6

ذ يعرب عن تقديره إاستعرض المجلس شؤون مكاتب المنظمة القائمة في األقطار العربية واألجنبية وهو 

 للمهمة التي تضطلع بها هذه المكاتب يوصي بما يلي:
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تعمل المكاتب حيثما وجدت على االستفادة من الطالب والخريجين والمغتربين العرب والتعاون مع  .أ

 .لمختلفة لخدمة القضية الفلسطينيةابات االنق

كبر قدر ممكن من أتضع اللجنة التنفيذية مخططاً مدروساً لسياسة فتح المكاتب في الخارج بشكل يحقق  .ب

الفائدة للقضية الفلسطينية مراعية في ذلك األولوية التي يجب أن تعطى لفتح المكاتب في الدول 

 اإلسالمية وأميركا الالتينية وأفريقيا.

ن تعفى أيأمل المجلس أن تمنح مكاتب المنظمة وأبنيتها وبريدها الحصانة الدبلوماسية تسهيالً لمهمتها و .ج

 .النقد والضرائبمن رسوم البرق والبريد والهاتف وأموالها من قيود 

  :القرارات العسكرية

لتحقيق المزيد من  يقرر المجلس الوطني أن تقوم اللجنة التنفيذية بمضاعفة الجهود لدى الدول العربية

اإلنجازات العسكرية بالسرعة الممكنة وبصورة خاصة لزيادة حجم القوات العاملة حتى يكون الشعب الفلسطيني 

حقيق ذلك العمل على تنفيذ ما ذا قدرة وفعالية على القتال في كل الظروف وفي الوقت المناسب، وترى اللجنة لت

 :يلي

 القرى والخطوط األمامية.اإلسراع في تسليح وتدريب وتحصين  -1

والمقاومة الشعبية بحيث  اإلسراع في تدريب الشعب الفلسطيني بمختلف قطاعاته على أعمال الدفاع المدني -1

 .قادراً على الحركة والقتال بسرعةيكون 

سطيني الشعب الفل للتعبئة العامة في منظمة التحرير الفلسطينية تكون مهمتها إعداد إدارةالعمل على إنشاء  -3

 .للتعبئة العامة

مناشدة الدول العربية تسهيل مهمة قيادة جيش التحرير الفلسطيني في اختيار وانتقال الضباط والعناصر  -0

ً للحاجات العسكرية لجيش التحرير  العسكرية األخرى في وحدات جيش التحرير الفلسطيني المختلفة وفقا

 .تلك الدولالفلسطينيين في أراضي  وتمكين القيادة من تدريب

 .كانوا أسوة بما طبق في قطاع غزة العمل على فرض التجنيد اإلجباري لجميع الفلسطينيين أينما -5

مضاعفة االهتمام بقوات الصاعقة )الفدائيين( وزيادة أعدادهم بالشكل الذي يتيح لها العمل السريع بما يتفق  -4

 .د المعركة واحتماالتهامع أبعا

المرأة الفلسطينية في معركة التحرير مثل المقاومة الشعبية والخدمات الطبية  االهتمام الجدي بدور -2

 واإلسعاف الميداني. 

 :القرارات اإلعالمية

 .ضرورة المثابرة على إحياء المناسبات الفلسطينية والقومية وإعطائها الزخم الكافي -أوالً 

لحقين صحفيين فلسطينيين في األماكن التي يتعذر مطالبة الدول العربية بأن تلحق بسفاراتها وبعثاتها م -ثانياً 

 . المنظمة أن تؤسس مكاتب لها فيها على

 ً لى االجتماعات والمحافل الدينية في أنحاء العالم شريطة أن يكون إتؤكد العمل على إرسال وفود دينية  -ثالثا

  .بأية لغة عالمية وأاختيارهم مبنياً على الكفاءة والقدرة على التعبير بلغة البلد المرسل إليه 

 ً بينهم وبين ن يهيأ لهم الجو المناسب للتفاعل الفكري أالمثابرة على استضافة قادة الفكر األجنبي التقدمي و -رابعا

 . قادة الرأي الفلسطيني

 ً  .لبلدان التي تحارب االستعمارإقامة تعاون إعالمي بين منظمة التحرير وبين ا -خامسا
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 ً ياحيين في البالد العربية بما يمكنهم من شرح القضية الفلسطينية بطريقة صحيحة دالء الستأهيل األ -سادسا

 .احة بالمعلومات والنشرات الالزمةوتزويد مكاتب السي

 ً العمل على تعيين ملحقين عماليين من ذوي الكفاءات في مكاتب المنظمة في بعض البلدان الخارجية  -سابعا

 .الية عالميةاً لمنظمات عموخاصة تلك التي تكون مقر

 ً نية براقة المثابرة على كشف ومكافحة الجمعيات ذات الميول الصهيونية المستترة تحت أسماء إنسا .أ – ثامنا

 .كالماسونية وشهود يهوه

التأكيد على مطالبة الدول العربية بتشديد المراقبة على التصرفات المشبوهة التي يقوم بها بعض  .ب  

ول الصهيونية في بلدانهم والحد من نشاطهم السياسي واالقتصادي الذي الرعايا اليهود من ذوي المي

 .آخر أولصهيونية واالستعمار بشكل يستهدف خدمة ا

 ً ر في أمكنة تجمع التوسع في إنشاء المكتبات العامة التي تحوي مراجع تختص بالقضية الفلسطينية تنتش -تاسعا

 .الفلسطينيين

ة من أعضائها لحضور المؤتمرات الدولية النسوية آخذة بعين االعتبار تشكل المنظمة وفوداً نسائي -عاشراً 

الحاالت التي يستدعي االشتراك بها تمتع الوفود بحالة العضوية في الهيئات الدولية صاحبة الدعوة وإشراك 

 .مؤتمراتالمؤهالت من النساء في مختلف ال

 . إلذاعات العربيةت فلسطين وسائر اتبادل البرامج اإلذاعية بين صو -حادي عشر

والتنظيمات وسائر قواعد  وجه النشاطات المختلفة التي تقوم بها االتحادات والنقاباتأتبني الندوات و -ثاني عشر

 . المنظمة

  :القرارات المالية

الصندوق القومي والجداول المرفقة  إدارةالموافقة على بيان المقبوضات والمدفوعات المقدمة من مجلس  -أوالً 

 . 31/3/1345 - 11/5/1340لواقعة من المدة ا به عن

مع األخذ بعين االعتبار المالحظات المبينة من قبل السادة المحاسبين القانونيين والطلب من المسؤولين التمشي 

لصندوق القومي عن ا إدارةوفق األنظمة المالية المتعلقة بالصندوق القومي وإخالء طرف السادة أعضاء مجلس 

 .ةالفترة السابق

 ً اللجنة التنفيذية العمل على ضغط  إلىوالطلب  45/1344المصادقة على الميزانية التقديرية المقترحة لعام  -ثانيا

 أوات الرواتب والنفقات األخرى والعمل على زيادة مخصصات التنظيم الشعبي والناحية العسكرية من الوفور

 .المصاريف المالية اإلضافية

 ً بند من مشروع  أومن ينوب عنه لمناقشته أمام اللجنة المالية في كل فقرة  أوة حضور رئيس كل دائر -ثالثا

 .ند النظر فيها في السنين القادمةالميزانية ع

 ً لإليرادات والنفقات تدرج اإليرادات  44/1342عند إعداد مشروع الموازنة التقديرية القادمة لعام  -رابعا

حالتي الزيادة والنقصان لكل بند منهما وتقديم الئحة تفسيرية عن مع تفسير  ،والنفقات الفعلية للسنة السابقة

 .44/1342التقديرية ابتداء من عام مشروع الموازنة 

 ً توحيد جميع الحسابات المفتوحة باسم منظمة التحرير الفلسطينية والصندوق القومي الفلسطيني في  -خامسا

 .حرير الفلسطينية(يني لمنظمة التحساب واحد باسم )الصندوق القومي الفلسط

( 1بناء فلسطين وذلك تنفيذاً للفقرة )أتقوم اللجنة التنفيذية بإعداد وتنفيذ نظام الجباية العامة المباشرة من  -سادساً 

االتصال  إلىكما تسارع  ،من وارد الصندوق القومي المنصوص عنها في النظام األساسي للصندوق القومي

 .ة لوضع هذا النظام موضع التنفيذدبالحكومات العربية المعنية للمساع
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 ً االتصال بالحكومات العربية التي لم تشكل لديها لجان نصرة فلسطين للموافقة على تشكيلها  إلىالمبادرة  -سابعا

 ليتسنى لهذه اللجان القيام بواجبها القومي.

 ً لمجلس التشريعي أصدره امطالبة الدول العربية بسن تشريع على غرار قانون ضريبة تحرير الذي  -ثامنا

 .بقطاع غزة

 ً تخصيص مبلغ مناسب من االعتمادات المقربة لالتحادات والنقابات الوارد في موازنة دائرة التنظيم  -تاسعا

االتحاد العام لطلبة فلسطين بما يتناسب والجهود التي يبذلها االتحاد المذكور في خدمة القضية  إلىالشعبي 

قواعد  ضافة ملحق خاص بالميزانية باعتبار أن االتحاد قاعدة شعبية منإ إلىالفلسطينية حتى ولو أدى ذلك 

 .منظمة التحرير الفلسطينية

الصندوق القومي  إدارةرفض االستقالة المقدمة من السيد عبد المجيد شومان من رئاسة مجلس  -عاشراً 

 الفلسطيني. 

 :قرارات التنظيم الشعبي

ً من التجارب التي مرت بها الحركا كثر من مكان في العالم وفي مقدمتها حركة أت التحريرية في انطالقا

 ً من المجلس بأن التنظيم الشعبي الذي يقوم على أسس تحريرية أصيلة وسليمة تحقق  التحرير الجزائرية، إيمانا

االنضباط وااللتزام ووحدة العمل هو الركيزة األساسية للعمل الجدي في استعادة وطننا السليب، لذلك قرر 

لس تحقيق التنظيم الشعبي ليكون المنطلق الصحيح للعمل الجاد في سبيل تحرير فلسطين. وتنفيذاً لذلك فقد المج

 قرر المجلس قانون التنظيم الشعبي المرفق بهذا البيان.

ن االعتمادات أدرست اللجنة مشروع الموازنة الخاصة بالتنظيم الشعبي واستلفت نظر اللجنة  -1

 .عاتق التنظيم الشعبي في المعركة  تتناسب والدور الكبير الملقى علىالمرصدة للتنظيم الشعبي ال

)مائة  1440444 إلى)عشرة آالف دينار(  140444زيادة االعتمادات المخصصة للتنظيم الشعبي من  -1

كثر لمكاتب التنظيم الشعبي أألف دينار( تؤمن من بند احتياطي لتمكين المنظمة من إنشاء فروع 

 .ةت والتنظيمات القائمولمساعدة االتحادا

 .نية في منظمة التحرير الفلسطينيةالعمل على صهر الحركات الفلسطي -3

 .ع وقتيحث المجلس الدول العربية على تقديم التسهيالت الالزمة لتحقيق التنظيم الشعبي في أسر -0

ي االستفادة من فعاليات أعضاء المجلس الوطني وشيوخ القبائل والعشائر والممثلين الشعبيين ف -5

 .المخيمات في المراحل األولى من التنظيم الشعبي

 لشعبي والعمل الفلسطيني الشامل.توصي اللجنة بتشجيع االتحادات المختلفة ضمن إطار التنظيم ا -4

* * * 
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 81/5/6611-82/5/6611 ،غزة ،الدورة الثالثة

 :سيةالقرارات السيا

 حرية العمل الفلسطيني:  -6

 إالتحرير فلسطين واستعادة أرضها، ولما كان الهدف هذا ال يتحقق  لما كان هدف منظمة التحرير الفلسطينية:

 باالشتباك المسلح مع إسرائيل، ولذلك فال بد من التأكيد على ما يلي:

حركته، وأمان  إلىالمسلح وأن يطمئن إن من أول واجبات العمل الفلسطيني أن يستكمل العدة لالشتباك  -1

 ظهره في مرحلة االستعداد واالشتباك.

المعركة مع العدو  إلىبلد عربي ألنه متجه بكليته  أيوضع داخلي في  أليالعمل الفلسطيني لن يتصدى  -1

 لمن يتصدى لحرية حركته. إالمعركة جانبية، وعلى ذلك فإنه لن يتصدى  أيوعازف عن 

سطيني يعتبر أن القصد من أعمال االعتقال واإلبعاد والتعسف ضد العديد من العناصر الوطنية إن العمل الفل -3

الفلسطينية في بعض ساحات التجمع الفلسطيني إنما هو محاولة لمثل هذا التصدي، ويحذر من العواقب الوخيمة 

 ني يقرر:التي ستترتب حتماً على االستمرار في مثل هذه المحاولة ولذلك فإن المجلس الوط

 ( أن حرية العمل الفلسطيني ضرورة ال بد منها لخوض معركة التحرير.1)

( المطالبة باإلفراج فوراً عن المعتقلين الوطنيين ووقف أعمال اإلبعاد والتعسف ضد الفلسطينيين في كل 1)

 مكان.

  .والسفر واإلقامة الدول العربية بإصرار وصالبة منح الفلسطينيين حريتهم في شئون العمل إلى( الطلب 3)

حكومة األردن  إلىن جميع المطالب التي تقدم بها رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إ( 0)

 بشأن العمل الفلسطيني هي الحد األدنى الالزم لحرية العمل الفلسطيني. 

 :وحدة العمل الثوري -8

جميع القوى الوطنية في إطار منظمة التحرير استعادة فلسطين يتطلب توحيد  أجللما كان النضال من 

الفلسطينية وعلى أساس مخطط ثوري للعمل، ولما كانت القوى الثورية الفلسطينية قد أقرت مبدأ توحيد عملها 

ة التنظيمية التي تتجسد بها لتوحيد تنظيمها كله، وأقرت المبادئ التي يقوم عليها هذا التوحيد والصيغ تمهيداً 

 : لذلك

اتخاذها والتي تعتبر وال شك نقطة  إلىالمجلس الوطني هذه الخطوة التي بادرت قيادة منظمة التنظيم  يؤيد -1

تحول هامة في مسيرة النضال الفلسطيني باعتبار أن توحيد القوى الثورية يشكل الدعامة الشعبية الراسخة 

دف لالنصهار في هذا االشتراك الها إلىلمنظمة التحرير الفلسطينية ويدعو جميع الفئات والتنظيمات الثورية 

 .العمل الموحد

هذا التنظيم جميع التسهيالت التي يتطلبها لوضع التنظيم  إلىن يقدم أيفوض المجلس رئيس اللجنة التنفيذية ب -1

 .أمام مسؤولياته الجسيمة في هذه الفترة الحاسمة من فترات نضالنا السترداد الوطن السليب

ً يطلب المجلس انبثاق ا -3 مع طبيعة المرحلة  لقيادة الجماعية الثورية عن هذا العمل الثوري الموحد انسجاما

 . يدة التي وصلت إليها قضية فلسطينالجد

ً  أن يتم انصهار القوى الثورية انصهاراً  إلى -0 ع هذه يطلب المجلس من رئيس اللجنة التنفيذية أن يتعاون م تاما

 .القوى حتى يتحقق هذا الهدف

 :لعربي الموحدالعمل ا -3
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 ً من مسالك العمل العربي الموحد على طريق  لما كان العمل العربي الموحد المنبثق عن مؤتمرات القمة مسلكا

تحرير فلسطين، ولما كانت الدول العربية قد التزمت عن طريق هذه المؤتمرات بخطة العمل الموحد، ولما 

تقاعست في تنفيذها، وبالرغم من إيماننا  أوخطة انحرفت عن هذه ال أوكانت بعض الدول العربية قد خرجت 

ن المجلس الوطني إن السبيل لتحرير فلسطين هو العمل الثوري النابع من القوة الذاتية العربية، فأالقاطع ب

ن تلتزم بما قررته مؤتمرات القمة كحد أدنى للعمل العربي الموحد، ويناشد الشعب أيطالب الدول العربية ب

ن يضغط على أان ان يكون العين الساهرة التي تقوم كل انحراف، وتعدل كل اعوجاج، والعربي في كل مك

 ً ً  الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمة نصا . ويؤكد المجلس الوطني أن منظمة التحرير باقية مهما كان وروحا

 مصير مؤتمرات القمة ومنطقها. 

 :الخالفات العربية - 1

ها مرتبط بمستقبل الثورة ن مستقبلأة الشعب العربي الفلسطيني وحده ون قضية فلسطين ليست قضيأبما 

ن إ، فالفات العربية تؤثر على مستقبلها. وألنها قضية األمة العربية كلها، ولما كانت التناقضات والخالعربية

 ن تقفأا ذ يتحتم عليهإ، فسها عن هذه الخالفات والتناقضاتن تعزل نأمنظمة التحرير الفلسطينية ال تستطيع 

 . الموقف الذي يمليه تحرير فلسطين

 :اإلعداد للمعركة - 5

ال يتجزأ من قضية الحرية العربية والوحدة العربية، ولما كانت قضية فلسطين  لما كانت قضية فلسطين جزءاً 

 هي في الواقع قضية دفاع كل بلد عربي عن نفسه وقضية الدفاع عن المصير والوجود العربيين بمقدار ما هي

 .ة استرداد وطن مغتصب وحقوق سليبةقضي

د المجلس الوطني مة العربية، يؤكبرازها لألإ، بلورة هذه الحقائق ون من أول واجبات الشعب الفلسطينيولما كا

 :باسم شعب فلسطين

ً أن المعركة يجب أ -1  على اعتبار انها المعركة الحاسمة في تقرير المصير العربي كله.  ن تخاض حتما

من االستراتيجية العربية مرحلة التهيئة الفعلية النهائية ض إلىوقت حان لالنتقال من مرحلة االستعداد ن الأ -1

 .الثورية

ن ترفع راية المعركة وتتكتل أن واجب إشعال المعركة يقع على القوى الثورية العربية التي يتوجب عليها أ -3

 .الكفاح التاريخي ربية كلها لهذاحولها، وتستقطب جماهير األمة الع فوراً 

عن الوحدة العربية والخطر الدائم  ، وقبول بالتجزئة بديالً م عن خوض المعركة مرادف لخسارتهاحجان اإلأ -0

 . اف الثورية العربية، وتخل عن األهدلعربية لخسارة المزيد من أراضيهاعن األمان وتعريض األمة ا بديالً 

 :البترول -1

ً  لما كان البترول قد لعب دوراً  بسبب تقاعس الدول العربية  1301في ضياع فلسطين في عام  كبيراً  سلبيا

 . المعركة ضد الصهيونية واالستعمارالمنتجة له عن استخدامه كسالح من أسلحة 

في سرائيل في قلب وطننا العربي تعتمد على البترول العربي إولما كانت الدول االستعمارية التي خلقت 

 . اتهاوجودها وفي مقوماتها وطاق

 ً ً  يقرر المجلس الوطني ضرورة استخدام البترول العربي سالحا من أسلحة المعركة السترداد الوطن  أساسيا

 السليب في جميع مراحلها. 
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ذلك بشعور  إلىن ال تتردد في أداء هذا الواجب القومي الضخم مدفوعة أالدول العربية المنتجة له  إلىويطلب 

 عن الوجود العربي كله.  الدفاع أجلالواجب بالتضحية من 

ن ال يتوانى عن أداء دوره الفعال في تحقيق هذا أويناشد الشعب العربي، وهو عماد معركة تحرير فلسطين، 

 ً ً  الهدف، وجعل البترول وسائر الموارد االقتصادية سالحا  . معركةمن أسلحة ال أساسيا

 :ستباقيةلسالح الذري والمعركة االا -7

نتاج سرائيل والهادفة إلإلفلسطيني بصورة خاصة وقاطعة من الجهود التي تبذلها يحذر المجلس الوطني ا

أية تصريحات قد تصدر عن العدو معلنة عدوله عن إنتاج مثل  إلىخطر االستكانة  إلىالسالح الذري، وينبه 

 هذه األسلحة. 

من التقدم تحت ستار الخداع لفناه من العدو أذا نظر إليها من زاوية ما إن هذه التصريحات أويؤكد المجلس ب

ً والتضليل هي في حد ذاتها القوى على مضيه في طريق صنع هذه األسلحة. وينبه المجلس  ن هدف أ إلى أيضا

 ً تجميد  إلىمن تجزئة للوطن العربي والتطلع  العدو من السالح الذي هو تثبيت ما هدف إليه االستعمار دائما

كبر أالحصول على  إلىالعربي كله والسعي عن طريق التهديد الذري  القوة العربية الرادعة التي تحمي الوطن

 قدر من التوسعات اإلقليمية في البالد العربية األخرى. 

ً إولذا يعتبر المجلس منع  ً  سرائيل من امتالك سالح ذري هدفا ن من الضروري على الدول أويعلن  وعاجالً  ملحا

ن هدف هذه أمنعها من الحصول على السالح الذري مع التأكيد سرائيل لإالعربية خوض المعركة االستباقية مع 

 السيادة العربية.  إلىفلسطين كلها من العدو وإعادتها  أرضالحرب تحرير 

الرئيس جمال عبد  إلىصدق عبارات الشكر واالمتنان، مشفوعة باإلعجاب والتقدير أويقرر المجلس توجيه 

ً الناصر للموقف الثوري الذي أعلنه بهذا الص ً  دد دفاعا  . لقضية فلسطين عن سالمة الوطن العربي وصونا

 :جيش التحرير الفلسطيني - 2

 إلى، يعود وى من التسليح والتدريب واإلعدادإلنجازات التي حققها جيش التحرير، وبلوغه هذا المستالما كانت 

. يقرر الجمهورية الجزائريةة العراقية والجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية والجمهوري

 . اء دور الطليعة في معركة التحريردنت جيشنا من البروز كقوة فعالة متهيئة ألالمجلس شكر هذه الدول التي مكّ 

تمكين جيش التحرير الفلسطيني من إنشاء وحدات له فيها  إلىن تبادر أخرى ويناشد المجلس الدول العربية األ

 . لخطة الثورية العربيةمل السترداد الوطن السليب ضمن اتكون قوة ثورية قادرة على الع

 

 

 :األحالف - 6

لما كان الوطن العربي يتعرض اليوم لمؤامرات استعمارية خطيرة هي جزء من المخططات االستعمارية على 

الصعيد العالمي لمحاربة قضية الحرية في كل مكان عن طريق األحالف االستعمارية المشبوهة التي تستهدف 

 التحرر العالمي.ضرب الدول المتحررة ووقف تيار 
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مؤتمر إسالمي وبرزت النوايا المشبوهة  أوولما كان الحديث قد كثر في اآلونة األخيرة على ما يسمى بحلف 

هذه األحالف التي تسير في سياسة الدول االستعمارية التي كانت السبب الرئيسي في  إلىلجر الوطن العربي 

 . يةيق تبنيها للمشاريع الصهيونضياع فلسطين عن طر

شجب  -تأييد الشعوب اإلسالمية لكفاح شعب فلسطين لتحرير وطنه  إلىوهو يتطلع  -يقرر المجلس الوطني 

ليها، ويطالب الدول العربية إالدول العربية  تسميتها ويستنكر كل المحاوالت لجرّ  أواألحالف مهما كان شكلها 

. ت السبب الرئيسي في مشكلة فلسطينطات الدول االستعمارية التي كانباالمتناع عن السير في ركاب مخط

ً أويهيب بالشعب العربي  ً  ن يكون يقظا  . مؤامرة استعمارية من هذا الطراز إلحباط أية ومتأهبا

 :عربيمؤامرات االستعمار في الوطن ال -62

 ً ً  لما كان تثبيت الثورة العربية اليمنية يمثل دعما ة في الجزيرة العربية ويعزز الكفاح من لقضية الحري أساسيا

 االستقالل في األقطار العربية الرازحة تحت نير االستعمار وبخاصة في الجنوب المحتل والخليج العربي.  أجل

صالية ولما كان االستعمار قد عمل على سلخ بعض أجزاء الوطن العربي ويعمل على تعزيز المحاوالت االنف

 . في بعض أجزاء الوطن األخرى

ذا يقرر المجلس ولما كان الشعب العربي الفلسطيني يؤمن بوحدة النضال العربي ووحدة الوطن العربي، ل

 :الوطني الفلسطيني

على وقف المؤامرات االستعمارية التي تتعرض لها الجمهورية  العمل فوراً  إلىدعوة الدول العربية  -1

ضعافها والقضاء لمحاوالت إلة اليمنية وإحباط كل االعربية اليمنية، ويطالب الشعب العربي بتأييد الثور

 .عليها

التحرر من االستعمار  أجلحريته وتأييد شعب عمان في كفاحه من  أجلتأييد نضال الجنوب المحتل من  -1

منطقة الخليج لتصفية المحاوالت االنفصالية في بعض  إلىعوانه وشجب محاوالت التسلل اإليراني أو

 .اق وجنوب السوداند العربية كالعرالبال

 إلىن العربي يجب إعادتها اعتبار منطقة عربستان ولواء االسكندرونة أجزاء مغتصبة من الوط -3

 .حظيرته

شجب وجود القواعد االستعمارية في المنطقة العربية بصورها المختلفة لتهديدها سالمة الوطن العربي  -0

 .في الخليج العربي إمارة البحرين إلى كله واستنكار أية محاولة لنقل قاعدة عدن العدوانية

 :تسليح أمريكا إلسرائيل -66

سرائيل في قلب وطننا العربي مستمرة وتكاد ال تنقطع عن إلما كانت المؤامرات االستعمارية المسئولة عن خلق 

 .يتهاسرائيل وتقويتها وحماإدعم 

ما فيها تحرير فلسطين. ولما كانت ب ن االستعمار األمريكي هو العدو األول لجميع حركات التحريرأوحيث 

جميع الدالئل قد أكدت وجود صفقة جديدة للسالح بين الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل تم فيها تزويد 

حدث األسلحة والمعدات.. ولما كانت هذه الصفقة حلقة في سلسلة ما أسرائيل بمئات الطائرات النفاثة الحديثة وإ

لشعب رائيل ودعمها وحمايتها من إجراءات حملت طابع التحدي والعداء السافر سإقامت به أمريكا لخلق 

 .مة العربية كلهافلسطين واأل
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االستنكار صفقة األسلحة الجديدة التي عقدتها الواليات المتحدة األمريكية مع  شدّ أيستنكر المجلس الوطني 

ً ن يحدد موقفه نأالشعب العربي في كل مكان  إلىسرائيل.. ويطلب إ من هذا العداء السافر الذي يصدر عن  هائيا

 . صر هذا التحديد على مجرد األمانين ال يقتأأمريكا تجاه شعب فلسطين و

اتخاذ اإلجراءات الرادعة ضد الواليات المتحدة على ضوء القرار  إلى ن تبادر فوراً أالدول العربية  إلىويطلب 

تحديد مواقف الدول العربية كلها من الدول األجنبية في ن صدر عن مؤتمر القمة العربي الثاني بأالذي سبق 

 . وء مواقف األخيرة من قضية فلسطينض

 :الصين الشعبية -68

لما كانت حكومة الصين الشعبية قدمت مشكورة جميع المساعدات الصادقة لتمكين الشعب الفلسطيني من  -أ

ي شعب الصين الشعبية ويعرب عن تقديره ن المجلس الوطني يحيّ فإسرائيل إالكفاح ضد االستعمار وقاعدته 

ير لسياسة حكومتها القائمة على مبدأ االعتماد على النفس، وعن تأييده لنضاله ضد االستعمار األمريكي وتحر

 . تايوان من عصابة تشان كاي شيك

ً د مواقفها من الدول األجنبية وفقلما كانت الحكومات العربية قد قررت مبدأ تحدي -ب ك الدول من لمواقف تل ا

القضية الفلسطينية، لذلك يطالب المؤتمر الحكومات العربية التي لم تعترف بعد بحكومة الصين الشعبية 

 لمواقفها من قضية فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية.  االعتراف بها تقديراً 

 :ريا الشعبية الديمقراطيةكو -61

ة ويعرب عن تأييده لنضال الشعب الكوري للتخلص من يحيي المجلس الوطني شعب كوريا الشعبية الديمقراطي

ئول العميلة لالستعمار األمريكي ويناشد الدول العربية التي لم تعترف بحكومة عصابة الحكم الحالي في سِ 

 .لمواقفها من قضية فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية كوريا الشعبية الديمقراطية االعتراف بها تقديراً 

 :سوفيتي ودول المعسكر االشتراكيالاالتحاد  -61

 إلىودية يحيي المجلس الوطني سياسة االتحاد السوفيتي ودول المعسكر االشتراكي في منع الهجرة اليه -أ 

 .فلسطين ويشكرها على ذلك

يندد المجلس الوطني بالحملة السياسية والدعائية التي تقوم بها الصهيونية العالمية ضد االتحاد السوفيتي  -ب

 .عمار للنيل من المعسكر االشتراكياسته تجاه اليهود المقيمين فيها ويعتبرها إحدى وسائل االستوسي

يعتبر المجلس الوطني اللقاء األخير الذي تم بين رئيس وزراء االتحاد السوفيتي ورئيس اللجنة التنفيذية  -ج 

ون المشترك في سبيل من التعاضمن تحقيق مزيد تلجهود أخرى في هذا السبيل  لمنظمة التحرير استهالالً 

 . تحرير فلسطين

 

 

 :ألمانيا -65

ً يندد المجلس الوطني بسياسة الحكومة األلمانية الغربية ويطالب الدول العربية بمقاطعتها اقتصادي الستمرارها  ا

يا ومة ألمانكفي دعم العدوان اإلسرائيلي بالمال والسالح ويناشد المجلس الدول العربية التي لم تعترف بح

 . حق الشعب األلماني في وحدة بالدهالشرقية االعتراف بها كما يؤكد تأييده ل

 :دول عدم االنحياز -61
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 أجلن لما كانت دول عدم االنحياز قد أعربت في مؤتمراتها األخيرة عن تأييدها لكفاح الشعب الفلسطيني م

 . تحرير وطنه

سرائيل ككيان إا الصادقة من تأييد القضية وتصفية يقرر المجلس شكر الدول التي ساندت قضيتنا على مواقفه

قيادة منظمة التحرير  إلىويطلب  ،ن تحدو حدو الدول األخرىأويطالب الدول المتبقية منها  ،استعماري

 .الجهود التي تبذلها مع هذه الدولمواصلة 

 :حركات التحرر -67

ر جنوب الفيتنام ويعلن استنكاره للقصف يحيي المجلس الوطني الكفاح البطل الذي تقوم به جبهة تحري -أ 

 .يكي لجمهورية فيتنام الديمقراطيةاألمر

يؤيد المجلس الوطني الكفاح العادل الذي تقوم به حركات التحرير في كل من انجوال وموزمبيق وغيانا  -ب

 . يقياالمسماة بالبرتغالية والكونغو )ليوبولدفيل( وزمبابوي )روديسيا الجنوبية( وجنوب أفر

 :مقررات مؤتمرات القارات الثالث -62

ويؤكد  ،يعرب المجلس عن تأييده التام لقرارات مؤتمر القارات الثالث المنعقد في هافانا في مطلع العام الحالي

تقديره لتأييد شعوب اثنتين وثمانين دولة اشتركت في هذا المؤتمر لقضية فلسطين وتحريرها من االستعمار 

 . الكوبي ضد المؤامرات االستعماريةجلس كفاح الشعب ي الميّ والصهيونية. ويح

 :مكاتب المنظمة -66

 فضل وجه ممكن يوصي المجلس الوطني:أرغبة في تمكين مكاتب المنظمة من القيام بمهمتها على 

وضاع هذه المكاتب ووضع مخطط علمي مدروس يتناول تحديد مواقعها بالقيام بدراسة وافية أل -أ 

 . المواقع في ضوء مختلف االعتباراتلكل موقع من هذه والكفايات الالزمة 

 . ت الفلسطينية خاصة والعربية عامةاإلفادة من جهود الجاليا -ب

االعتماد على االتحاد العام لطالب فلسطين وسائر االتحادات والروابط الطالبية العربية وتشجيع  -ج

 .ةالندوات الطالبية لخدمة القضية الفلسطيني

الت مع الشخصيات المناصرة للقضية الفلسطينية من رجال السياسة والفكر واألدب والصحافة إقامة الص -د

 .ذولة إلنشاء لجنة فلسطين الدوليةفي مختلف بالد العالم ودعم الجهود المب

 .دهاالتركيز على األحزاب والهيئات التقدمية في البالد العربية وتوضيح قضية فلسطين لقواع -ـه

 . الحصانات واإلعفاءات الالزمة لهاساعي لمنح مكاتب المنظمة مواصلة الم  - ز

القيام بواجبهم في خدمة قضية  إلىاألقطار العربية ودعوتهم  إلىاالهتمام بوفود المغتربين الذين يفدون  -ح 

 فلسطين في مهاجرهم. 

  :القرارات العسكرية

رير الفلسطيني ويطالبها بمواصلة الجهد يعلن المجلس الوطني الفلسطيني ثقته الكاملة بقيادة جيش التح .1

 .سؤوليات القتال في أسرع وقت ممكنلوضع قواتنا المسلحة أمام م

يناشد المجلس الوطني الفلسطيني الدول العربية المعنية الوفاء بالتزاماتها المالية قبل قيادة جيش  .1

 .تمكن هذه القيادة من تنفيذ خطتهاالتحرير الفلسطيني، حتى ت
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من وفورات  ن تكون مخصصات جيش التحرير الفلسطيني جزءاً أنه ال يجوز أس الوطني يقرر المجل .3

ً  إلىن تعود هذه المخصصات أالقيادة العربية الموحدة و على  وضعها األصيل بحيث تكون التزاما

 .عربية نحو جيش التحرير الفلسطينيالدول ال

غ المليون جنيه المقررة لها من جامعة الدول يقرر المجلس الوطني التزام اللجنة التنفيذية للمنظمة بمبل .0

العربية في الصرف على أمورها اإلدارية وتحويل جميع إيرادات الصندوق القومي الفلسطيني لحساب 

 ىوفي حالة عدم وفاء بعض الدول العربية بالتزاماتها في المليون جنيه يغط ،جيش التحرير الفلسطيني

 .من اإليرادات السنوية %14حدود  يالعجز من إيرادات الصندوق القومي ف

.. قيادة جيش التحرير إلبداء الرأي إلىن تحال طلبات إشغال الوظائف أيوصي المجلس الوطني ب .5

ً اللجنة التنفيذي إلىويرفع هذا الرأي   .ة لتتخذ القرار الذي تراه مناسبا

جباري والتدريب الشعبي يناشد المجلس الوطني الفلسطيني الحكومة األردنية بتطبيق قانون التجنيد اإل .4

ب وتحصين القرى والسماح بإنشاء وحدات لجيش التحرير الفلسطيني واإلسراع في تسليح وتدري

 .والخطوط األمامية

يناشد المجلس الوطني الفلسطيني الحكومة اللبنانية بإفساح المجال لمنظمة التحرير الفلسطينية لتعبئة  .2

 .سكرية كاملةمين في لبنان تعبئة عأبناء فلسطين المقي

يطالب المجلس بمضاعفة االهتمام بقوات الفدائيين وزيادة أعدادها بالشكل الذي يتيح لها العمل السريع  .1

 بما يتفق مع أبعاد المعركة واحتماالتها واالستفادة بخبرات المجاهدين. 

ة الشعبية يطالب المجلس باالهتمام الجدي بدور المرأة الفلسطينية في معركة التحرير مثل المقاوم .3

 .مال الميدانوالخدمات الطبية واإلسعاف الميداني وكل ما يتعلق بأع

 .راف قيادة جيش التحرير الفلسطينييقرر المجلس الوطني الفلسطيني وضع الدائرة العسكرية تحت إش .14

يقرر المجلس الوطني الفلسطيني توجيه الشكر والتقدير لجميع الدول العربية التي سهلت وساعدت  .11

 .اء وحدات جيش التحرير الفلسطينيشعلى إن

للجهد  نظراً يقرر المجلس الوطني الفلسطيني توجيه الشكر والتقدير لقيادة جيش التحرير الفلسطيني  .11

 .تويات التنظيم والتسليح والتدريبرفع مسأ إلىالكبير الذي بذلته في سبيل الوصول بقواتنا المسلحة 

  :قرارات في التنظيم الشعبي 

المجلس اإلسراع في استكمال التشكيالت المختلفة للتنظيم الشعبي في المناطق التي أمكن فيها تنفيذ : قرار أوالً 

 ً  . لها من ممارسة نشاطاتها المختلفة قانون التنظيم الشعبي تمكينا

 ً وصى المجلس اللجنة التنفيذية بالعمل على تنفيذ أقر المجلس مشروع خطة العمل في التنظيم الشعبي وأ: ثانيا

 . في جميع مناطق التجمع الفلسطينيةذه الخطة ه

 ً : قرر المجلس بأنه عندما تتكامل التشكيالت الشعبية في القطر تكون السلطة في القضايا المحلية للتنظيم ثالثا

 ً عامة التي تصدر لمبادئ قانون التنظيم الشعبي والتوجيهات ال الشعبي في القطر من اختصاص مكتب القطر وفقا

 . منطقةفي قيادة ال

 ً : يوصي المجلس دائرة التنظيم الشعبي بالقيام بمزيد من الدراسة لموضوع عالقات االتحادات بأنواعها مع رابعا

 .والتشكيالت الشعبية التابعة لها منظمة التحرير

 ً  : خامسا
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حاد ن يكون تمثيل المرأة الفلسطينية في المؤتمرات العربية والدولية عن طريق االتأيقرر المجلس ب  -أ

 العام للمرأة الفلسطينية.

ن يكون المؤتمر العام للتنظيم الشعبي من أعضاء المكاتب القطرية المنتخبين في أيقرر المجلس ب -ب

جراء االنتخابات للتشكيالت الشعبية من أعضاء المكاتب القطرية إالمراكز التي أتيحت فيها فرصة 

مجلس الوطني وقواعد المنظمة المختلفة في المختارين من قيادة المنظمة بالتناوب مع أعضاء ال

ن يحل األعضاء المنتخبون محل األعضاء المختارين أالمراكز التي تعذر إجراء االنتخابات فيها على 

 في حالة إجراء انتخابات تشكيالت التنظيم الشعبي. 

 قرارات في اإلعالم والتوجيه القومي 

طين في نشر وتعميق أهداف المنظمة وأفكارها للدور الحيوي الذي تؤديه إذاعة صوت فلس نظراً  .1

الشعب الفلسطيني خاصة والجماهير العربية عامة يقرر المجلس ضرورة  إلىوشعاراتها وإيصالها 

 ً ً  دعم إذاعة صوت فلسطين ماديا وتسهيل مهمتها اإلخبارية بتزويدها بجهاز )تيكر( وتمكينها  ومعنويا

المحتلة لكشف  األرضاليهود في  إلىعبرية توجه من تخصيص بعض الوقت لبث برامج باللغة ال

 .تغلة لتعبئتهم في الدولة الغاصبةالتناقضات التي تحفل بها الدعايات المس

المستوى الذي يؤهل للنطق  إلىمساندة جريدة أخبار فلسطين لترتفع من حيث المضمون واإلخراج  .1

 .كز التجمعات الفلسطينية والعربيةان يشمل توزيعها كافة مرأباسم منظمة التحرير الفلسطينية على 

3.  ً  تكليف نفر من األساتذة المختصين في مواد الجغرافيا والتاريخ والتربية بوضع مقررات مدرسية وفقا

، وحث حكومات البالد العربية المضيفة للفلسطينيين تي أقرتها لجنة المناهج المدرسيةللمناهج ال

 .حل الدراسيةريسها في مختلف المراباعتماد هذه الكتب لتد

دعم قسم الثقافة الفنية باإلمكانيات الالزمة التي تمكنه من تنفيذ مشروعاته كإقامة المعارض في  .0

، ومشروع كتب األطفال المصورة، ومساندته فيما ز مشروع طباعة اللوحات التاريخيةالخارج وإنجا

 .نشاطات في مجال الفنون الشعبيةينتوى الشروع به من 

كبر عدد ممكن من األفالم الوثائقية أإلنتاج السينمائي بحيث يتمكن من إنتاج دعم قسم النشر وا .5

كبر عدد ممكن من المشاهدين أوالتسجيلية، ودراسة المجاالت التي تمكن من عرض هذه األفالم على 

 .منظمة الماليةداخل البالد العربية وخارجها ضمن إمكانيات ال

دارية يقرر المجلس ضرورة حث المركز إانيات مالية ولما يتمتع به مركز األبحاث من إمك نظراً  .4

 .ذكورةعلى بذل الجهد بما يتكافأ واإلمكانيات الم

، وتعالج القضية الفلسطينية في مختلف بوعية تبلور الخط الفكري للمنظمةالعمل على إنشاء مجلة أس .2

 .ميمها في وجدان الجماهير العربيةنواحيها، لتع

ً ية تعتبر اآلسيوآفرولما كانت البالد األ .1 ً  ن مسرحا للحركة الصهيونية مما يقتضي مواجهة  إعالميا

العربية المقبل التوصيات ن يعرض على مؤتمر رؤساء الحكومات أعربية شاملة، يقرر المجلس 

 : التالية

 .يين في المعاهد والكليات العربيةقبول المزيد من الطالب االسيويين واالفريق .أ

ع في تنفيذ توصياتها المتعلقة باستثمار رؤوس األموال العربية في سرامناشدة الدول العربية اإل .ب

 سيا.آكل من أفريقيا و

 .كاتب الجامعة العربية في أفريقياضرورة السعي الحثيث لتنفيذ التوصيات المتعلقة بفتح م .ج
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هيل فصول ملحقة بمعاهد كفيلة بتأ أوتكليف اللجنة التنفيذية بإعداد دراسة وافية لمشروع إنشاء معهد  .3

، واالتصال بهذا سيويةآفرود األبعض الشباب الفلسطيني والخبراء الفنيين للعمل وللتدريس في البال

 ً وراء مساهتمهم في تنفيذ هذا المشروع  الصدد بالدول العربية وجامعتها واتحاد المعلمين العرب سعيا

 هد الدراسات الفلسطينية في بيروت.ودعم مع

 :المتخذة في دورة انعقاده الثاني ليةكما يؤكد المجلس قراراته التا .1

ً أمطالبة الدول العربية الشقيقة ب .أ ً  صحفياً  ن تلحق في سفاراتها وبعثاتها ملحقا وذلك في  فلسطينيا

ن تؤسس مكاتب لها والعمل على إشراك المرأة الفلسطينية أة ظماألماكن التي يتعذر على المن

 .والعربية في المؤتمرات الدولية

ن يهيأ لهم أالوطن العربي وفلسطين خاصة على  إلىستضافة قادة الفكر األجنبي المثابرة على ا .ب

  .الجو المناسب للتفاعل الفكري بينهم وبين قادة الرأي الفلسطيني

  .ضرورة إقامة تعاون إعالمي بين منظمة التحرير والبلدان التي تحارب االستعمار .ج

القضية الفلسطينية بطريقة  مكنهم من شرحتأهيل األدالء السياحيين في البالد العربية بما ي .د

  .، وتزويد مكاتب السياحة بالمعلومات والنشرات الالزمةصحيحة

ضرورة تعيين ملحقين عماليين في مكاتب المنظمة في بعض البلدان الخارجية وخاصة في  .ه

  .األماكن التي توجد فيها منظمات عمالية عالمية

الميول الصهيوني المستترة تحت أسماء إنسانية  المثابرة على كشف ومكافحة الجمعيات ذات .و

  .براقة

  .اإلسراع في تعيين مسئولين إعالميين في مكاتب المنظمة حيث تدعو الحاجة .ز

تنتشر في التوسع في إنشاء المكتبات العامة التي تحوي مراجع تختص بالقضية الفلسطينية  .ح

 .أمكنة تجمع الفلسطينيين

إلذاعات التلفزيونية وزراء اإلعالم العرب بشأن مكافحة ايقرر المجلس تأييد توجيه مؤتمر  .1

 .اإلسرائيلية

يطالب المجلس اللجنة التنفيذية باالتصال بالدول العربية ووزارات التربية والتعليم فيها لمنع الكتب  .3

 .توحي باعتبار اسرائيل دولة قائمةالمدرسية التي 

ن ال ألقرارات التقيد بالقرار الذي ينص على يطالب المجلس من اللجنة التنفيذية عند تنفيذ هذه ا .0

 .ة واإلعالم وغيرها المليون دينارتتعدى النفقات اإلداري

 

 

  :القرارات المالية

والتي تم  - 31/3/1344ولغاية  1/0/1345: المصادقة على الحسابات الختامية عن المدة الواقعة ما بين أوالً 

 السادة خضر ورمضان وشركاهم. تدقيقها من قبل فاحصي الحسابات المعتمدين 

 ً  إدارةن تقوم اللجنة التنفيذية ومجلس أعلى  44/1342: المصادقة على مشروع ميزانية المنظمة لعام ثانيا

 . ط النفقات في حدود المليون دوالرالصندوق القومي الفلسطيني بضغ

 ً يعقد أمله ورجاءه على جيش التحرير : لما كان طريقنا لتحرير فلسطين هو الكفاح المسلح ولما كان شعبنا ثالثا

 . ه هذا الجيش من كفاءة وحسن تدريبن يرى ما بلغأالفلسطيني الذي أتيح للمجلس الوطني في دورته الحالية 
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 ً ن تصرف األموال التي يقدمها الشعب العربي الفلسطيني على تقوية وتدعيم جيش التحرير أعلى  وحرصا

  .الفلسطيني

صص ضريبة التحرير والتبرعات مهما كان مصدرها والوفورات المتحققة لدى ن تخألذلك قرر المجلس ب

ت المالية الطارئة للتغلب على األزما إالن ينفق منها لغير هذا الغرض أالصندوق القومي الفلسطيني وال يجوز 

 .%14وفي حدود 

 ً ضافته إو 44/1342عام دينار أردني من االحتياطي العام المرصود في ميزانية  25444: تخصيص مبلغ رابعا

جيش التحرير الفلسطيني لينفق منه على التدريب الشعبي.  ةمخصصات الدائرة العسكرية لحساب قياد إلى

ً أرد ديناراً  230114وبذلك يصبح إجمالي مخصصات الدائرة العسكرية   . دينار أردني 213114من  بدالً  نيا

 ً ن يضاعفوا جهودهم لتنمية موارد أومي الفلسطيني بالصندوق الق إدارة: يطالب المجلس أعضاء مجلس خامسا

 م جيش التحرير الفلسطيني. الصندوق بشتى الطرق والوسائل الممكنة لدع

 ً : يقرر المجلس الوطني مناشدة الدول العربية العمل على إصدار التشريعات الالزمة لفرض ضريبة سادسا

يها وتقديم التسهيالت الالزمة لقيام أجهزة المنظمة بناء الشعب العربي الفلسطيني المقيمين لدأالتحرير على 

 حال.  أيبأعمال الجباية الشعبية وتدعو الشعب الفلسطيني لدفع ضريبة التحرير على 

 ً اه جن تجربة اللجنة التنفيذية االتصاالت مع الدول العربية التي لم تسدد التزاماتها تأ: يقرر المجلس بسابعا

 ديدها. المنظمة والسعي المتواصل لتس

 ً مؤتمر القمة العربي  إلىلعدم إقرار مشروع المؤسسة المالية العربية المقدم من اللجنة التنفيذية  نظراً : ثامنا

ن يناشد الدول العربية أالثاني المنعقد في اإلسكندرية وإبطال اإلجراءات الخاصة بهذا المشروع يقرر المجلس ب

قرب وقت ممكن وان تقوم رئاسة اللجنة التنفيذية بإجراء أالية في ووزراء المال فيها إقرار مشروع المؤسسة الم

 .ول على موافقتها على هذا المشروعاتصاالت ثنائية مع كل من الدول العربية للحص

  ً : يقرر المجلس الوطني مناشدة الدول العربية التي لم تنفذ قرار مؤتمر المواصالت السلكية والالسلكية تاسعا

وضع هذا القرار  إلىاص بإعفاء المنظمة من أجور البريد والبرق والهاتف المبادرة العربي السادس والخ

 . موضع التنفيذ

ً أاللجنة التنفيذية  إلى: يطلب المجلس عاشراً  بحيث  ن تعيد النظر في نسبة عالوة غالء المعيشة وتخفيضها جذريا

 لدول العربية. حال من األحوال نسبة العالوة بها في ا بأيال تتجاوز هذه العالوة 

 . ذي تقدم له تسهيالت سكنية مجانية: يقرر المجلس إلغاء عالوة غالء المعيشة عن الموظف الأحد عشر

 ً يق اللجنة التنفيذية قبل ن تخضع كافة عقود اإلنتاج اإلذاعي لتصدألإلسراف يقرر المجلس ب ثاني عشر: منعا

 . إبرامها

سبتمبر عن / يلولأوالحد من النفقات اإلدارية العامة لغاية شهر : يقرر المجلس الحد من التعيينات ثالث عشر

 .1344عام 

المجلس التوصيات التالية المقدمة من السيد مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني والمصدق عليها  قرّ أهذا و

 :لصندوق القومي واللجنة التنفيذيةا إدارةمن قبل مجلس 
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ن مخصصات ون تكأى أساس الحد األدنى للرواتب، ون يجري كل تعيين مجدد في المنظمة علأ -1

 الرواتب في الميزانية قد رصدت على أساس الحد األعلى.

بحيث ال  44/1342ن يتم التعيين في حدود شواغر المالكات المقررة في مشروع ميزانية عام أ -1

 .هذه المالكات إلىفة وظائف جديدة وفر في مخصصات الرواتب إلضا أييستعمل 

في  إال الشواغر الملحوظة في مالكات الدوائر واألجهزة والمكاتب الرئيسية والفرعية ن ال تمألأ -3

 .وعلى أساس العدد المخصص لكل منهاحدود احتياجاتها الحقيقية 

 .ن تخضع ترفيع الموظفين وزيادة رواتبها ألحكام األنظمة المعمول بها دون استثناءأ -0

ليها إالحاجة  ن العامة بعد إجراء االنتخابات على ضوءن يعاد النظر في دائرة االنتخابات والشؤوأ -5

 .وتحديد اختصاصاتها

العسكرية ولتمويل المشاريع المستحدثة غير  تعلى النشاطا إالأن ال ينفق من االحتياطي العام  -4

 .44/1342ميزانيات دوائر المنظمة  الملحوظة في مشروع

ن تقتصر المناقالت في حالة االضطرار أا وأن ال تجري أية مناقالت بين أبواب الميزانية وفصوله -2

البنود بقرار من اللجنة  ن، وأن تتم هذه المناقالت بيود الفصل الواحد في الباب الواحدإليها على بن

 .التنفيذية

من  14بند من بنود الفصل الرابع )النفقات الخاصة( وكذلك من البند  أيأن ال يتم الصرف من  -1

 .قرارات تصدر عن اللجنة التنفيذيةب إالالفصل الثاني )الوقود( 

لمن يكلفون بمهمات  إالمن الفصل األول )مكافآت وتعويضات(  4أن ال يجري الصرف من البند  -3

 .ير الفلسطينية وأجهزتها ومكاتبهامحددة من غير موظفي دوائر منظمة التحر

طيني فيها اعتبار محاسبي مكاتب المنظمة وأجهزتها ممثلين لدائرة الصندوق القومي الفلس -14

ً لبنود الميزانية واألنظمة والتعليمات المالية النافذة وتخويلهم حق  ومسؤولين عن كل نفقة خالفا

اللجنة  إلىبأول  أوالً ن يقدم المحاسبون مالحظاتهم أاالمتناع عن صرف كل نفقة غير أصولية و

 .التنفيذية

 .البريدإعفاءات الجمارك والبرق و متابعة المساعي في سبيل الحصول على -11

يطلب المجلس من اللجنة التنفيذية أن يتم توزيع الميزانية العامة الختامية ومشروع الميزانية  -11

 ل.قالجديدة على أعضاء المجلس الوطني قل انعقاد دورته بأسبوعين على األ

  :قرار خاص

حمد الشقيري رئيس يقرر المجلس اعتبار فلسطين المحتلة دائرة انتخابية لها مقعد واحد، وانتخاب األستاذ أ

ً عن هذه الدائرة واعتباره عضواً في المجلس ا لوطني المقبل الذي سيجري منظمة التحرير الفلسطينية نائبا

 . انتخابه

  :القرارات القانونية

 : ير الفلسطينية بحيث تصبح كما يليمن النظام األساسي لمنظمة التحر 11: قرر المجلس تعديل المادة أوالً 

ً من أبناء فلسطين يعرف بجيش التحرير الفلسطيني تكون له قيادة تنشئ منظمة ا" لتحرير الفلسطينية جيشا

 ."مستقلة وواجبه القومي أن يكون الطليعة في خوض معركة تحرير فلسطين

 ً  .الالئحة الداخلية للمجلس الوطني أقر المجلس :ثانيا
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 ً الموظفين لدراسة أوضاعهم العامة والخاصة  يفوض المجلس اللجنة التنفيذية تأليف لجنة خاصة بشؤون :ثالثا

 .لوطني في دورته القادمةالمجلس ا إلىعلى أن تقدم تقريرها 

 ً و من مقدمة النظام األساسي للصندوق القومي الفلسطيني على النح 3، 1: قرر المجلس تعديل المادتين رابعا

 :التالي

هم عن خمسة عشر عضواً وال يزيد على الصندوق من أعضاء ال يقل عدد إدارةيتألف مجلس  -1المادة 

لتنفيذية، على أن يكون رئيس المجلس عضواً في اللجنة التنفيذية فإذا تعذر اعشرين، يعينون بقرار من اللجنة 

 نائبيه لحضورها. جلسة من جلساتها فله أن ينتدب أحد أيعليه حضور 

 ناً للسر.من بين أعضائه نائبين للرئيس وأمي إدارةينتخب مجلس  -3المادة 

 

* * * 
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 67/7/6612 - 62/7/6612 ،القاهرة ،الدورة الرابعة

 :القرارات السياسية

 :الفلسطينية على الصعيد الفلسطينيالقضية 

 ً ً  لما كان هدف النضال الفلسطيني وأسلوبه وإدارته شرطا النضال في مسيرة واحدة وتحت قيادة  لتوحيد هذا مهما

 : ليالتحديد التا قرّ أواحدة، فقد بحث المجلس في تحديد هذه المفاهيم و

 :الهدف هو -أوال  

 .دة الشعب العربي الفلسطيني عليهاالفلسطينية بكاملها وممارسة سيا األرضتحرير  .1

موقعه ن يقرر ألذي يرتضيه ورضه المجتمع اأن يقيم لنفسه على أالحق للشعب العربي الفلسطيني في  .1

 .الطبيعي في الوحدة العربية

 . الوصاية عليها أوذابتها حاولة إلم أيالتأكيد على الشخصية العربية الفلسطينية والوقوف في وجه  .3

 األسلوب:  -ثانيا  

. ولقد . لقد اختار الشعب العربي الفلسطيني الكفاح المسلح أسلوب نضالي السترداد أراضيه وحقوقه المغتصبة1

حزيران، وما زالت مثابرة متصاعدة منذ  5قبل هزيمة  ،بدأت الموجة الحالية من موجات كفاحه المسلح

نه يحرم العدو فرصة ادعاء أمن زاوية  ،ن هذا الكفاح يخدم األمة العربية كلها في الفترة الراهنةأابتدائها. ومع 

مقاومة وجو المعركة، ويشغل العدو، ويرهق موارده، نه يبقي شعلة الأاألمر الواقع المبني على االستسالم، و

نه مع ذلك تعبير خالص ومستقل عن أماني الشعب العربي الفلسطيني، ومستمد إويقلق المجتمع العالمي كله، ف

 تهن هذا الكفاح يتجاوز ما اصطلح على تسميأاإلعالن بصراحة  إلىمن أهداف هذا الشعب. ويدعون الواجب 

ن هدفه هو هدف الشعب العربي الفلسطيني الموضح في الفقرة ، وما شابهه من الشعارات ألإزالة آثار العدوان

دى المسبقة. ولن يتوقف هذا القتال، بل سيستمر ويتصاعد، ويتسع حتى يتحقق النصر النهائي، مهما طال الم

 . ومهما كثرت التضحيات ،الزمني

لما يمتاز به من قدرات فنية  نظراً الحرب الخاطفة،  ، وهو قتالوع القتال المناسب له. لقد اختار العدو ن1

على  ن يقذف بقوى تفوق العربية، المهيأة للقتال في لحظة المعركة، معتمداً أحركية، األمر الذي مكنه من 

ستسالم على ا إلىن االنتصار الخاطف لن يكون من أثره قيام مقاومة عربية مسلحة، بل سيؤدي أتصوره ب

ً ن نتخذ أسلوبأ، يتعين علينا . وفي مواجهة هذا األسلوب1301غرار ما حدث عام  من عناصر قوتنا  تمداً مس ا

 .وعناصر ضعفه

 : العدو يتألف من قوى ثالث مترابطة. ان 3

 سرائيل. إ أ. 

 ب. الصهيونية العالمية. 

 .مريكيةت. االستعمار العالمي بقيادة الواليات المتحدة األ

، وفي مواقع االرتباط بين حلقات قواه. ف من ضرب العدو في جميع مواقعههدوال بد لتحقيق النصر وبلوغ ال

 إلىوذلك باستعمال األسلحة العسكرية والسياسية واإلعالمية واالقتصادية. ضمن خطة واحدة متكاملة. ترمي 

 نزف قواه وبعثرتها وتحطيم الروابط واألهداف المشتركة بينها. 
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ن أاخل األراضي المحتلة، وفي كل موقع من مواقع المواجهة من شانه فالعمل الفدائي المستمر الطويل من د

ً إيحدث في  ً وفي الموارد االقتصادية  -ندر موارد الصهيونية العالمية أ -في الدم  سرائيل نزفا في  واضطرابا

 . الحياة وفي التطلعات

ً نه سيفرض على الصهيونية العالمية زيادة ما تخصصه في الموارد إلسرائيإكذلك ف ال بد  ل مما يحدث لها نزفا

 ن يلمس أثره مع الوقت. أ

زيادة مساعدتها المادية إلسرائيل، في الوقت  إلىكذلك ستضطر القوى اإلمبريالية المؤيدة للصهيونية العالمية 

ن إالذي أخذت تعاني فيه من اضطراب موازين مدفوعاتها، وتواجه خطر فقدان احتكارها المالي العالمي. 

 .أثرها بسبب ما تنزفه من الموارد ن تحدث مع الوقتأة مثابرة ومصصمة، ال بد لها معركة طويل

ن للمعركة الطويلة ميزة أخرى هي أنها تتيح الفرصة لكشف الصهيونية العالمية، وتحركاتها، ومؤامراتها، إ. 0

كثيرة وأمنها، وما وشراكتها مع االستعمار العالمي من ناحية، وما تسببه من إضرار وارتباكات لمصالح دول 

وظهورها على حقيقتها  زوال صورتها المزيفة، إلىتسببه من خطر على السالم العالمي، مما يؤدي بالتدريج 

الشوهاء، وعزلها عن مراكز السلطة، واتخاذ االحتياطات دون بلوغها تلك المراكز. وكل ضعف يصيب 

الصهيونية العالمية هي المستودع الذي تستمد منه  ن، ألسرائيلإن يظهر أثره في أ، ال بد الصهيونية العالمية

سرائيل جميع مواردها وقدراتها السياسية والعسكرية واالقتصادية والبشرية. كذلك ال بد من السعي للحصول إ

على تأييد القوى التحريرية المكافحة ضد االستعمار العالمي، ومن االلتقاء مع كل القوى التي لها مصلحة في 

 يونية العالمية واإلمبريالية. مجابهة الصه

 : راز الحقائق التاليةإب تقوم على . وال بد من خطة إعالمية5

نها معركة بين شعب صغير هو الشعب العربي أن الصورة الحقيقية للمعركة الفلسطينية هي أ -أ

 سرائيل مدعومة بالصهيونية ومؤيدة باإلمبريالية العالمية. إالفلسطيني، وبين 

 سرائيل والصهيونية العالمية. إمصالح كل دولة تؤيد  نها ستؤثر علىأ -ب

ن العدو فيها يمثل جانب أن الشعب العربي الفلسطيني يمثل جانب المقاومة والكفاح والتحرير وأ -ت

 االعتداء واالغتصاب والتحليل من كل المثل التي تحكم العالقات اإلنسانية الفاضلة. 

الكفاح العربي مع الكفاح الفلسطيني في معركة واحدة، وذلك  دمج إلى. ال بد من وضع خطة متكاملة ترمي 4

سالم ما لم تهزم موجة  أونه لن يكون لها أمن أمة العربية بمجهود فكري وإعالمي وسياسي مركز يوضح لأل

ً أالغزو الصهيوني، و وضع إمكاناتها في المعركة،  إلى، قطعة بعد أخرى، ما لم تبادر ن أراضيها ستسقط حتما

ن العمل الفلسطيني يعتبر أما سببه الوجود الصهيوني من نزف في الموارد وإعاقة تنمية مجتمعاتها. وع فضالً 

األمة العربية مستودع االحتياط الذي نستمد منه العون السياسي والمالي والبشري، والذي تتكون بمساندته 

 ومشاركته الموجات المتالحقة لهذه المعركة. 

ن أن عليها واجب حماية الكفاح الفلسطيني حتى يستطيع أوحكومات  لعربية، شعباً مة اهام األإف. ال بد من 2

 إلىصلبة، ويركز قواته وإمكاناته كلها لهذه المواجهة، وسط اطمئنان كامل  أرضيتحرك لمواجهة العدو على 

لنضال أمنه وسالمه. وهذا الواجب ليس مجرد واجب قومي، بل هو ضرورة نابعة من كون هذا الكفاح، هو ا

 .ة وكل تراب عربي، وكل تطلع عربيالطليعي لحماية كل دولة عربي
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، قدرات د، فيها عدا مجال الحرب الخاطفةن قدراته على الصموأدراسة موضوعية للعدو تظهر ب أين إ. 1

ن النزف الذي تسببه معركة طويلة سيتيح الفرصة حتما لمعركة فاصلة حاسمة تشترك فيها األمة أمحدودة، و

ً العر  . مظفراً  بية كلها اشتراكا

ن يجندوا أنفسهم لتوعية األمة العربية، بهذه الحقائق كلها ولنشر إرادة الكفاح، أوعلى الفلسطينيين في كل مكان 

 والمثابرة والتضحية والمشاركة في صفوفها. 

 األداة:  -ثالثا  

 التعريف النظري:

، ملتحمة خارجها أوالمحتلة  األرضها داخل من كان منن أداة الثورة هي الجماهير العربية الفلسطينية، إ. 1

 ً ً  التحاما ً  عضويا فيما بينها وملتفة حول ميثاق الثورة الفلسطينية ومعبرة عن إرادتها من خالل قيادة  وثيقا

ن ثورة الشعب أفلسطينية واحدة تسندها وتشترك معها في النضال الجماهير العربية المؤمنة كل اإليمان ب

سطيني هي التعبير الحي عن اإلرادة العربية المتحررة التي ناضلت منذ مطلع هذا القرن في سبيل العربي الفل

بتحرير  إالن ال وحدة وال حرية وال عدالة اجتماعية أحريتها ووحدتها وعدالة مجتمعها، والتي آمنت اآلن ب

الغربية الصهيونية على  المغتصبة تضاف لها قوى التحرر العالمي التي ترفض هيمنة اإلمبريالية األرض

اإلمبريالية العالمية ن تحرير فلسطين وجه من وجوه الثورة العالمية ضد أمقدرات الشعوب والتي تؤمن ب

 .ومؤامراتها

بالتوافق والترابط الكامل مع  إالن الكفاح الفلسطيني المسلح في سبيل تحرير وطننا المغتصب ال يكتمل إ. 1

ي يشكل مرتكزه ويحدد أهدافه ويوضح لجماهير شعبنا مواقفها اليومية ويحدد لها العمل السياسي المتمم له والذ

التقيد بها  إلىنه يدعو جميع القوى والعناصر العاملة إيقرر هذه الحقيقة ف إذن المجلس أو ،تحركاتها التفصيلية

 .والسير على هديها

ن المقاومة الجادة لالغتصاب والعدوان ال أن جماهير شعبنا الفلسطيني العربي تشكل مادة الكفاح المسلح وإ. 3

 ،المحتلة األرضذا لم تعتمد على الجماهير الفلسطينية وباألخص جماهير شعبنا في إأهدافها  إلىن تصل أيمكن 

الحقيقية التي ن المقاومة الشاملة التي يتجند في صفوفها أوسع قاعدة من الجماهير هي الجماهير هي الصحافة إف

 .هدفتمكننا بلوغ ال

 شعبنا وتأمين انخراطه الكامل في النضال من مراعاة المبدأين التاليين:  إلى. وال بد في سبيل الوصل 0

 . خدمة المواطن مثل طلب الواجب منهضرورة    -أ

لة كأساس للصمود في وجه المحت األرضضرورة حل المشاكل الحياتية للمواطن الفلسطيني في  -ب

 . المحتلين

 :في مجال الكفاح المسلحالتطبيق العملي 

 .األرضثورة مسلحة تحرر  أجلية من . منظمة التحرير هي تجمع للقوى الفلسطينية في جبهة وطن1

. ولهذة المنظمة ميثاق يحكم سيرها ويحدد أهدافها وينظم عملها ولها مجلس وطني وقيادة تنفيذية يختارها 1

 . ا يحدد ذلك النظام األساسية، كمالمجلس الوطني وتكون أعلى سلطة تنفيذية للمنظم
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وتقوم اللجنة التنفيذية بوضع خطة عامة موحدة للعمل الفلسطيني على مختلف مستوياته وفي كافة مجاالته، 

 ً ن تكون ملتزمة أ يصير تنفيذها من خالل أدوات الثورة التي جرى لقاؤها داخل هذا المجلس.. وعليها جميعا

 . دة من قراراتا يصدر عن هذه القيابدورها فيها. وبم

 : مشبوهة إلنشاء كيان فلسطيني مزيفالدعوات ال

تثبيت العدوان الصهيوني على فلسطين والى تعزيز  إلىتسعى الحركة الصهيونية واالستعمار وأداتها اسرائيل 

بإقامة كيان فلسطيني في األراضي المحتلة بعد  1342وفي سنة  1301االنتصار العسكري اإلسرائيلي في سنة 

سرائيل األمر الذي يتناقض كليا مع حق إحزيران، كان يقوم على إعطاء الشرعية والديمومة لدولة  5ان عدو

ن مثل هذا الكيان المزيف وفي حقيقة حاله مستعمرة إالشعب العربي الفلسطيني في كامل وطنه فلسطين، ف

س الوقت مرحلة مؤقتة تتمكن سرائيل وهو في نفإإسرائيلية يصفي القضية الفلسطينية تصفية نهائية لمصلحة 

 لدمجها دمجاً  حزيران من السكان العرب تمهيداً  5فيها الصهيونية من تفريغ األراضي الفلسطينية المحتلة بعد 

 5عربية فلسطينية عميلة في األراضي المحتلة بعد  إدارةخلق  إلى. هذا باإلضافة ئيليفي الكيان اإلسرا كامالً 

ً في التصدي للثورة الفلسطينية ويدخل سرائيل إليها إحزيران تستند  في هذا النطاق المخططات  أيضا

حزيران تحت اإلدارة والحماية الدولية  5االستعمارية والصهيونية ووضع األراضي الفلسطينية المحتلة بعد 

ن المجلس الوطني يعلن عن شجبه المطلق لفكرة الكيان الفلسطيني المزيف في األراضي الفلسطينية إولذلك ف

 أوجهة عربية فلسطينية  أوفرد  أين أحزيران وأي شكل من أشكال الحماية الدولية، كما يعلن  5المحتلة بعد 

مة العربي الفلسطيني ولأل، عدو للشعب تؤيده أولعميل والحماية الدولية غير فلسطينية تدعو لهذا الكيان ا

 .العربية

 المنحى العلمي في توجيه الكفاح:

ن يتمتع باستقالل أير الفلسطينية جهاز تخطيط دائم تختاره اللجنة التنفيذية على ينشأ في منظمة التحر .1

 ذاتي.

يتولى هذا الجهاز بتكليف من اللجنة التنفيذية وعلى ضوء التوجيهات والخطوط العامة التي يقررها  .1

المجلس الوطني الفلسطيني، وضع خطة عملية شاملة للعمل التحريري الفلسطيني في شتى أبعاده 

. مية وذلك على مستوى االستراتيجيةوحقوله العسكرية والسياسية واالقتصادية والنفسية واإلعال

قسم طويل المدى وقسم آخر يضم سلسلة من الخطوط المرحلية القصيرة المدى.  إلىوتنقسم هذه الخطة 

روف في ضوء التجربة واالختبار وتبدل الظ أوالً ف أوالً ويقوم جهاز التخطيط بمراجعة الخطة 

يقوم الجهاز بتقديم الرأي للجنة التنفيذية حول الفجوات بين  خيراً أالموضوعية المحيطة بالعمل. و

 .فية تضييقهاتوقعات الخطة وإنجازاتها وأسباب الفجوات وكي

طلب تعديلها ولوضعها موضع  أوتكون اللجنة التنفيذية المرجع المختص لقبول الخطة الموضوعة  .3

 ً  .هيئة القيادية المسؤولة عن العمل، ولمراقبة مدى التنفيذ بصفتها الاً جزئي أو التنفيذ كليا

تتمثل في جهاز التخطيط الخبرات والعلوم الرئيسية ذات العالقة بالعمل التحريري من عسكرية  .0

. ويكون العلماء والخبراء الذين يشكلون عية واجتماعية ونفسانية وإعالميةوسياسية واقتصادية وطبي

 إاللم تكن في جملتها. وال يراعى  أمة العناصر العربية المتوفرة سواء أكانت فلسطينية الجهاز من خبر

 .أفراد الجهازاعتبارات الكفاءة وااللتزام الوطني في اختبار 

5.  ً ً  يتفرغ عدد من أفراد الجهاز تفرغا ً  كليا الستمرار العمل وكما تقرر اللجنة التنفيذية ويستعان  تأمينا

ً إعينة اس التكليف بمهام مبخبراء آخرين على أس  .ن لم يكن تفرغ هؤالء ممكنا
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تضع اللجنة التنفيذية موازنة مستقلة لجهاز التخطيط توفر للجهاز التسهيالت الالئقة والوافية والقادرة  .4

 تخدام الخبرات الالزمة في الجهاز.على اس

شأن  أي أوتي يضعها الالخطط  أون لجهة هوية أعضائه إيحتفظ جهاز التخطيط بطابع السرية التامة  .2

 .آخر من شؤونه

 ب. الكفاح الفلسطيني في المجال العربي:

مة العربية كلها، ولئن خلقت تسميتها باسم معركة فلسطين ن معركة فلسطين معركة مصير بالنسبة لألإ .1

 ً شعب فلسطين  أو، بين أجزاء تراب الوطن العربي كلهبأنها تتناول تراب فلسطين وحده، من  وهما

هي أنها غزو نفسه  و، فالحقيقة الواضحة التي يجاهر بها العدمن بين شعوب األمة العربية كلها وحده،

، وأراضي عربية واسعة من بينها لبنان وسوريا تناول أقطار عربية عديدة، يصهيوني للوطن العربي

ً اق والحجاز وأقطار الخليج العربيواألردن ومصر والعر إلقامة راس  إال . وما كان غزو فلسطين يوما

س أالموجة األولى للوثوب من ر إال، 1342الجسر لهذا الغزو الواسع، وما كانت حرب حزيران عام 

ن أراضي تابعة لسورية عربية تتجاوز نطاق فلسطين. مما جعل العدو يحتل اآل أراٍض  إلىالجسر 

يزعزع الحصانة النطاق العربي الواسع الذي يطمع فيه. و إلىولمصر ويخرج من النطاق الفلسطيني 

 التي كانت تتمتع بها الحدود الدولية المتعارف عليها ويجعل هذه الحدود موضع مساومة. 

سرائيل كبرى" هو داللة إسرائيل، هو شعار ما يسمى "إفي  ن الشعار المطروح اآلن جهاراً إكذلك ف .1

ية جديدة، قد بدأت عرب ن المرحلة الجديدة المتضمنة االندفاع بموجات متالحقة الغتصاب أراٍض أعلى 

ن يقف من المعركة غير موقف المشارك بكل موارده وكل قواه أقطر عربي  أليبالفعل، وال يجوز 

جاءه الدور بعد الفراغ من غيره. وال سبيل  أوثر قطعة، إال سقطت أراضيه قطعة إوكل إمكاناته، و

ليها جميع ظامية تدفع إبالتصدي العربي الكلي له في حرب شعبية ون إالللقضاء على هذا الغزو 

 إمكانات األمة العربية.

ً  أو ذ يبصرون الشعوب العربية الشقيقة بهذه الحقيقة ال يفعلون ذلك تواكالً إن عرب فلسطين إ .3 من  تهربا

 ن يظلوا طليعة في النضال المسلح الذيأنهم مصممون على إ. بل بالعكس فواجب فرضه هللا عليهم

بالقضاء النهائي على العدو.  إاللى ثورة شاملة لن تتوقف إ، وحرب تحرير إلىسيتطور من غير شك 

وهم يعززون اآلن بالدم الذي يبذلونه حقيقة الرؤيا الواضحة التي يعلمونها علم اليقين ويرون من 

طريق ن أوبغير تردد  . وهم يعلنون جهاراً هم تبصير األمة العربية كلها بها، قبل فوات األوانواجب

جله جميع الموارد البشرية والمادية أ، معبأة من يع أدواته، وأشكاله وتنظيماتهالكفاح المسلح بجم

والعسكرية وموضوعة في خدمته جميع اإلمكانات هو الوسيلة الوحيدة إليقاف هذا الغزو الذي لم 

ه شيء غير هزيمته في فترات استعداد بين وثبة ووثبة، والذي لن يوقف إاليتوقف منذ بدأ حتى اآلن 

 . لقتالساحة ا

 ،المعركة إلىن االنصراف الكامل أمعركتهم ومسيرتهم الحالية يعلنون  ن عرب فلسطين، فيما خصّ إو .0

ة عربية ما دام دول ألين ال يتدخلوا في الشؤون الداخلية أجلها يفرض عليهم أوتركيز القوى كلها ومن 

 ً  .أمن كفاحهم مصونا

ول المؤيدة إلسرائيل والصهيونية العالمية، في ن يجند نفسه لضرب مصالح الدأ ال بد للشعب العربي .5

ً أن أالوطن العربي، ويعلن العداء الصريح لهذه المصالح، وذلك إلفهام هذه الدول  ال بد الحق  ذى واقعيا

ن تدخل مصالحها في موازين حساباتها، بعد أبمصالحهم من جراء مساندتها إلسرائيل مما سيضطرها 

مقدار من مساندتها إلسرائيل والصهيونية  ن أيبأس من التصور اآلن تتصرف على أسا إلىن ظلت أ
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أذى بمصالحها في البالد العربية. وال بد من دراسة متعمقة ومفصلة الستعمال  أيالعالمية لن يلحق 

ربي، ووضع خطة مالئمة ، بما في ذلك سالح البترول العح االقتصادي، في معركة التحريرالسال

 .الستعماله

ن منظمة التحرير الفلسطينية هي الشخصية الفلسطينية االعتبارية إ: حيث فلسطينيينرعاية شؤون ال .4

ليف التي يقع على عاتقها رعاية شؤون الفلسطينيين في مختلف أماكن إقامتهم، لذلك يقرر المجلس تك

 : اللجنة التنفيذية بالعمل على

ً مين حرية العمل الوطني لجميع الفلسطينيين باعتأت .أ ً ط بار ذلك حقا ً  بيعيا ً  وواجبا  . قوميا

  .تحرير بالدهم أجلفلسطين في كفاحهم الوطني من  ألبناءالدفاع عن الحريات السياسية  .ب

 : سفر واإلقامة والعمل للفلسطينيينمعالجة قضايا ال .د

ً انطالق .ع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والذي التزم فيه جميع  أمن مبد ا

تكون اللجنة التنفيذية هي الجهة المسؤولة عن بيان الوضع الوطني  المناضلين الفلسطينيين

 تتهم بالخروج عن هذا المبدأ.  أوالفلسطيني لألفراد والجماعات التي تخرج 

 الكفاح الفلسطيني في المجال الدولي: ج.

 حول قرار مجلس األمن والحل السلمي:

 :سباب التاليةمرفوض لأل 1342 مبر/ نوفتشرين الثاني 11. إن قرار مجلس األمن الصادر في 1

ن القرار يتضمن إنهاء حالة الحرب فيما بين الدول العربية وإسرائيل ويترتب على ذلك إنهاء حالة إ. أ 

الحرب وفتح الممرات العربية المائية للمالحة اإلسرائيلية والتزام الدول العربية بإنهاء المقاطعة العربية 

يع التشريعات العربية الخاصة بتنظيم المقاطعة العربية إلسرائيل كما إلسرائيل بما في ذلك إلغاء جم

يترتب على إنهاء حالة الحرب التفريج عن االقتصاد اإلسرائيلي وفتح الباب لغزو المنتوجات 

ن انتقال السلع واالتجار بها وانتشارها لألسواق ال يتوقف على أاإلسرائيلية لجميع األسواق العربية ذلك 

 دم وجود اتفاقات اقتصادية. ع أووجود 

ن الحدود اآلمنة والحدود أسرائيل. وعدا عن إقامة حدود آمنة ومتفق عليها مع إن القرار يتضمن أ .ب

المتفق عليها تنطوي على االعتراف الواقعي بإسرائيل كما تنطوي على تجاوز مرفوض من الدول 

ن موافقة الدول العربية على الحدود إ، فنهربي الفلسطيني المطلق بكامل وطالعربية على حق الشعب الع

سرائيل وفي مقدمة ذلك ضرب إاآلمنة إلسرائيل تنطوي على التزام الدول العربية بالمحافظة على أمن 

العمل الفدائي وتوقيف الثورة الفلسطينية والحيلولة دون الشعب العربي الفلسطيني والجماهير العربية 

ي تحرير فلسطين واستردادها والقضاء على الوجود الصهيوني من تحقيق الواجب القومي المقدس ف

  .اإلمبريالي بها

ن القرار يقضي بإقامة سالم دائم بين الدول العربية وإسرائيل ويترتب على السالم الدائم النتائج إ. ت

 الضارة التالية: 

1.  ً ً  توفير األمن واالستقرار إلسرائيل داخليا واب على مصاريعها أمام ن هذا يفتح األبأو ودولياً  وعربيا

الحركة الصهيونية في إغراء أقسام كبيرة من التجمعات اإلسرائيلية المقيمة في غرب أوروبا وأمريكا 

ن امتنعت هذه الجماعات عن ذلك طيلة العشرين سنة أسرائيل واالستيطان بها بعد إ إلىفي الهجرة 

 لها واستمرار وجودها. سرائيل ومستقبإالماضية بسبب عامل عدم االطمئنان على أمن 

ن دون دول صديقة من السماح بهجرة مواطنيها زوال األسباب والمؤثرات العربية التي حالت حتى اآل .1

 سرائيل وفي مقدمة ذلك ماليين اليهود الموجودين في االتحاد السوفييتي. إ إلىمن اليهود 
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اف بإسرائيل والتعامل معها في زوال جميع أسباب امتناع الكثير من الدول الصديقة للعرب من االعتر .3

 كافة المجاالت. 

تثبيت حاجز بشري وجغرافي يقسم مشرق الوطن العربي نحو التحرير والتقدم االجتماعي والوحدة  .0

وبالتالي زيادة النفوذ االستعماري وما يحل معه من نفوذ صهيوني في الوطن العربي بحكم العالقة 

في المجاالت السياسية واالقتصادية والمجاالت األخرى وما  العضوية فيما بين االستعمار والصهيونية

 . تعاد عن خط الحياد وعدم االنحيازيترتب عن ذلك كله من اضطرار السياسة العربية لالب

ضرار طعن النضال الفلسطيني المسلح وكذلك حركة التحرير العربي عن مغربه، األمر الذي يلحق األ .5

 عربية الجزئية والكاملة. قامة الوحدة الالكبيرة المعوقة إل

ن القرار تجاوز قضية فلسطين حتى من حيث التسمية وتجاوز حقوق عرب فلسطين في وطنهم إ .4

ليهم بصفتها قضية الجئين مما ينذر بالتصفية النهائية للقضية الفلسطينية من إشار إليها وأوأرضهم. و

 ووطن.  أرضحيث هي قضية 

ً نما تناولت إفقط و األرضحزيران على  مة العربية في حربلم تقتصر خسارة األ .2 الكرامة  أيضا

نه لن يعيد الكرامة أ إالكلها  أو األرضالعربية وثقة العرب بأنفسهم. والحل السلمي قد يعيد بعض 

 والثقة بالنفس. 

ً أن تدرك بأعلى األمة العربية  .1 ال مفر منه وهو واجب الدفاع عن الوطن وان ترفض  ن عليها واجبا

ن قبول الحل السلمي هو بالضرورة أالستعادة أراضيها وحقوقها و أوالغير لحمايتها  االعتماد على

 تسليم من الدول الكبرى في التحكم بمصيرها وتنازل عن اإلرادة العربية.

ً إ .3 سرائيل إلدى الدول العربية بأنها آمنة ومن خالل هذا الوهم ستضرب  ن الحل السلمي قد يخلق وهما

 ً ً  نأمن جديد وبعد  حتما كثر مالئمة لها فتحقق بذلك مطامعها التوسعية على أسياسية  تهيئ ظروفا

 حساب تراب الدول العربية. 

حل سياسي للقضية  أين المجلس الوطني يوصي اللجنة التنفيذية المنتخبة بوضع مخطط متكامل إلحباط إلذلك ف

ن العدوان على األمة أن المجلس يؤكد إالفلسطينية على المستويات العربية والشعبية والرسمية والدولية. كما 

ن تعني إزالة أن إزالة آثار العدوان يجب إولذلك ف 1312العربية وترابها قد بدا بالغزو الصهيوني لفلسطين عام 

ن شعار إزالة آثار إوعليه ف 1342جميع اآلثار التي تحققت منذ بداية الغزو الصهيوني ال منذ حرب حزيران 

العدوان وبذلك وحده يتحقق  إدارةشعار مرفوض وينبغي استبداله بشعار القضاء على  العدوان بشكله الحالي

 السالم القائم على العدل. 

خطار ويوصي المجلس الوطني اللجنة التنفيذية المنتخبة بوضع الخطة الالزمة لحماية الثورة الفلسطينية من األ

  من موضع التنفيذ.التي تهددها في حالة وضع قرار مجلس األ

ن يحذو الشعب العربي والدول العربية مؤيدة من األمة العربية كلها حذو الشعب العربي أويدعو المجلس 

 األرضالفلسطيني في انتهاج طريق الكفاح المسلح على المستويين الشعبي والنظامي في سبيل استرداد 

 والكرامة. 

 على االستعمار:د. الكفاح الفلسطيني في مجال النضال العالمي للتحرر والقضاء 

من الثورة العالمية ضد االستعمار العالمي واإلمبريالية  ن الثورة الفلسطينية في الوقت الذي تشكل فيه جزءاً إ

األمريكية بشكل خاص، فإنها تتميز على كل ثورة تحرير أخرى لسبب في طبيعة الحركة الصهيونية القائمة 

ني. واغتصاب وطن الشعب العربي الفلسطيني واقتالعه على التعصب العنصري والتوسع والعدوان االستيطا
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ن الثورة الفلسطينية تجمع خصائص كافة إأجزاء أخرى من الوطن العربي الكبير، ولذلك ف إلىمنه باإلضافة 

عن خاصة تنفرد بها القضية الفلسطينية وهي هدف إعادة الشعب العربي  الثورات التحريرية في العالم فضالً 

سرائيل ترتبط إ. ولما كانت الحركة الصهيونية وأداتها هطنه واسترجاع حقه في السيادة عليو إلىالفلسطيني 

 ً ً  ارتباطا سرائيل تشكل قاعدة إن إباالستعمار العالمي وبخاصة اإلمبريالية بقيادة الواليات المتحدة ف عضويا

نما ضد كل الشعوب إربية فقط وجغرافية بشرية لإلمبريالية العالمية، تستثمرها نقطة ووثوب ليس ضد األمة الع

وبخاصة دول العالم الثالث في آسيا وأفريقيا والدول االشتراكية، ومن هنا نجد حرص اإلمبريالية الالمتناهي 

ً إعلى اإلبقاء على دولة  ً  سرائيل ودعمها دعما ن إفي كافة الميادين وبخاصة العسكرية والمالية ورفع شعار " قويا

ً سرائيل وجدت لتبقى" والتإ ن من واجب جميع الدول المعادية إمن هذا المفهوم ف مسك بهذا الشعار، وانطالقا

لإلمبريالية العالمية وبخاصة دول المعسكر االشتراكي والعالم الثالث وجميع حركات التحرير في العالم وجميع 

المجاالت العسكرية  تقدم لها كل دعم وتأييد في كافة أنجانب الثورة الفلسطينية و إلىن تقف أأحرار العالم 

 والمادية والسياسية واإلعالمية وغيرها. 

ذ يطلب من الدول االشتراكية والعالم الثالث وجميع حركات التحرر في العالم إن الشعب العربي الفلسطيني إو

ً إعلى الحركة الصهيونية وأداتها  ةدراك األخطار المترتبإوأحراره،  مع جميع حركات  سرائيل، فانه يقف طرفا

 التحرر الوطني في العالم وهو يقرر ما يلي: 

المطالبة بوقف العدوان األمريكي االستعماري على فيتنام فى الجنوب والشمال واالنسحاب الكامل من  -أ

 فيتنام الجنوبية.

الكورية في  األرضطرد االحتالل األمريكي ووحدة  إلىتأييد ثورة شعب كوريا الجنوبية المسلحة الهادفة  -ب

 نوب.الشمال والج

 تأييد حركات التحرير الوطني في األقطار األفريقية. -ت

 استنكار الحكم العنصري االستعماري االستيطاني في روديسيا وأفريقيا الجنوبية. -ث

 استنكار التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم وسائر أنواع التمييز األخرى. -ج

 تأييد شعب كوبا ضد المؤامرات األمريكية. -ح

تضامن الشعوب اآلسيوية واألفريقية ومع مؤتمر شعوب القارات الثالث المنعقد في  التعاطف مع مؤتمر -خ

 كوبا ومع كافة الحركات والمؤسسات المؤيدة للتحرر والمعادية لإلمبريالية العالمية وبخاصة األمريكية.

ة وحقه الشعب العربي الفلسطيني جميع الدول والشعوب والحركات التي أيدت وتؤيد ثورته المسلح ييحيّ  -د

 الطبيعي المطلق في تحرير كامل وطنه فلسطين.

 تأييد كافة شعوب أمريكا الالتينية في نضالها ضد االستعمار األمريكي. -ذ

يعرب المجلس لحكومة الصين الشعبية ولشعبها عن تقديره لتأييدها للنضال الفلسطيني وادعائها الصريح  -ر

فلسطين. ويعرب كذلك عن ثقة الشعب  أرض بشرعية اغتصابها أوإلسرائيل، ورفضها االعتراف بها 

العربي الفلسطيني باستمرار التأييد والمساندة الصينية للشعب العربي الفلسطيني، لما يربط بينه وبين 

الشعب الصيني العظيم من أهداف مشتركة في مكافحة االستعمار العالمي الذي تقوده الواليات المتحدة 

 ندة حركات التحرير في جميع أنحاء العالم.األمريكية، ومن واجب مشترك في مسا

يعرب المجلس عن تقديره لجميع الشعوب اإلسالمية لوقوفها بدون تحفظ وراء الحق العربي في فلسطين،  -ز

كذلك لجميع الدول اإلسالمية، لوقوفها في الجانب العربي في المجاالت الدولية، وبخاصة مجال األمم 

ط الدول اإلسالمية بالمطالبة الحازمة بعروبة القدس، لما لها من المتحدة ويؤكد المجلس الوطني ارتبا

كثر من ألف سنة حق أن المسلمين قد اكتسبوا خالل أ إلىأهمية دينية خاصة في نظر المسلمين، وبالنظر 
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سدانة األماكن المقدسة لألديان السماوية كلها في القدس، ويناشد المجلس الوطني دول العالم اإلسالمي 

ن تقدم للكفاح الفلسطيني جميع المعونات السياسية بما في ذلك قطع العالقات أوحكوماتها  بشعوبها

 ن تؤازر الكفاح الفلسطيني مؤازرة مادية فعالة. أسرائيل، وإالسياسية مع 

 القرارات العسكرية 

 :أ. جيش التحرير الفلسطيني

 العمل على تدعيم جيش التحرير الفلسطيني وزيادة حجمه وتطويره. .1

ن يكون جيش التحرير الفلسطيني حر اإلرادة والقيادة وتكلف اللجنة التنفيذية باتخاذ أيجب العمل على  .1

 جميع اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك.

العمل على وفاء دول الجامعة العربية بااللتزامات المترتبة عليها في ميزانية جيش التحرير الفلسطيني  .3

 وزيادة هذه االلتزامات.

مادات المالية الالزمة لتصعيد الكفاح المسلح وتطويره وكذلك االعتمادات المالية الالزمة رصد االعت .0

 لدعم وتطوير جيش التحرير وزيادة حجمه.

ن ترابط فيها أن ترابط في األماكن التي ينبغي أالعمل على تمكين قوات جيش التحرير الفلسطيني من  .5

 لصالح الثورة الفلسطينية.

 اتلة الفلسطينية:ب. توحيد القوى المق

 تشكل قيادة عسكرية لقوات المنظمات الفدائية الممثلة في المجلس الوطني. .1

1.  ً  .ن يتم االتفاق على اسم جديدأ إلى -قيادة قوات الفدائيين  - تسمى هذه القيادة مؤقتا

عمل تضع هذه القيادة مشاريع األنظمة والقوانين والصالحيات التي ترتأيها مناسبة لتحقيق حسن سير ال .3

 إلىاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ليصار  إلىوالغاية المرجوة من هذه القيادة وترفعها 

 مناقشتها وإقرارها وبالتالي لتكون نافذة المفعول بعد ذلك.

قصر أتقوم هذه القيادة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق الوحدة الكاملة لقوات المنظمات الفدائية خالل  .0

 ترة ممكنة. ف

ً  -تصدر البالغات العسكرية عن هذه القيادة مع ذكر الجهة التي قامت بالتنفيذ  .5  . مرحليا

تقوم الدائرة العسكرية في منظمة التحرير الفلسطينية بالتنسيق بين قيادة الجيش وهذه القيادة من جهة  .4

 والربط بين هاتين القيادتين واللجنة التنفيذية من جهة أخرى.

 نة التنفيذية بتنفيذ هذه القرارات. تكلف اللج .2

 

 :قرارات عامة

( وإحداث دائرة تسمى بالدائرة العسكرية تتبع اللجنة 14إلغاء قرار المجلس الوطني الثالث رقم ) .1

 التنفيذية للمنظمة. 

 اعتماد ورصد المال الالزم لتنفيذ القرار القاضي بتشكيل قيادة عسكرية لقوات المنظمات الفدائية.  .1

 .جيش وتطويره وخدمة العمل الفدائيالقسم األكبر من إمكانيات المنظمة المالية لتدعيم التخصيص  .3

 مراعاة مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.  .0

 ن يشمل نظام التدريب اإلجباري الشعب الفلسطيني في مختلف األقطار العربية. أالعمل على  .5
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 راضي العربية المجاورة لألرض المحتلة. العمل على حرية العمل الفدائي من جميع األ .4

ن تستعين بلجنة خبراء أن تبادر في الحال السعي إليجاد مصدر ثابت للتسليح وأعلى اللجنة التنفيذية  .2

 من الجيش لتنفيذ هذه التوصية. 

 وضع الخطط الالزمة لالستفادة من طاقات المرأة الفلسطينية في الكفاح المسلح بما يتناسب وإمكاناتها. .1

 14/2/1341تلتزم كافة الفئات الفلسطينية والممثلة في المجلس الوطني المنعقد في القاهرة يوم  .3

بإصدار بيانات تتضمن لقاءها ولتوجهها منحى الوحدة واإلخاء مع ضرورة شرح فحوى هذه البيانات 

 لجديد. على أفراد المنظمات وإبالغهم ضرورة االلتزام واالمتناع عن كل ما يسمى لهذا التوجيه ا

14.  ً على الشعب الفلسطيني يوضح هذا اللقاء  تصدر اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير بيانا

 وااللتزامات التي ترتبت عنها. 

  :القرارات اإلعالمية

ً  لما كانت المعنويات والصمود النفسي تلعب دوراً  ً  حاسما سيطول  في النضال، ولما كان كفاحنا المسلح كفاحا

ن العمل اإلعالمي من جميع إعظيمين، ف واحتماالً  تضحياته، مما يتطلب من شعبنا صبراً  مداه وتكثر

 :األسس التاليةن يقوم على أأفراد، يجب  أمالفلسطينيين سواء كانوا منظمات، 

عدم الدخول في منافسات إعالمية، وإعطاء صورة واقعية عن الحوادث والمعارك، ودعوة الصحف  .1

االنضباط فيما تكتب عن الكفاح الفلسطيني المسلح، واالبتعاد عن أساليب  إلىة ووسائل اإلعالم العربي

 اإلثارة واالحتراز من إفشاء المعلومات التي قد تفيد العدو.

تخطيط مركزي لإلعالم، تنبثق عنها األساليب والمحتويات التي تستعملها وسائل اإلعالم  إدارةإيجاد  .1

 ية.الفلسطينية والعربية الرسمية والشعب

للحرب اإلعالمية التي يشنها العدو، وألساليبها ومحتوياتها  ن يكون اإلعالم الفلسطيني متيقظاً أيجب  .3

ً أو  بأول، بتحركات دفاعية وأخرى مضادة. أوالً ، ن يجابهها يوميا

ن أن من المهم كشف أكاذيب العدو، وما ينطوي عليه إعالمه من خبث وضرب معنوي، كما إولذلك ف .0

اء جسر من الثقة بين المواطن العربي الفلسطيني ووسائل اإلعالم الفلسطينية، من من الضروري بن

 .د إزاء محاوالت التشكيك والتكذيبن يصمأ أجل

ً أ إلىاالنتباه  .5 من جميع المؤمنين بالفضائل والمثل العليا في العالم  ن أسطورة المقاومة التي تلقى عطفا

ن نحفظ لها رونقها، ونصوصها من كل أ ل الدولي فيجبكله، هي أهم أداة إعالمية نملكها في المجا

شائبة، ونعود الناس، بإعطاء الصورة المعقولة والمقبولة، والتزام الدقة، على تصديق ما نقول، وذلك 

 بالطبع مع مراعاة كافة الظروف التي ال تمكن من إعطاء كامل المعلومات.

ظمة التحرير، كذلك الجهود المستقلة التي تقوم بها تقدير الجهود التي يبذلها مركز األبحاث التابع لمن .4

مؤسسة الدراسات الفلسطينية، في حقلي البحث واإلعالم وأثرها العظيم في نقل التصورات العربية 

جميع  إلىالمستوى العلمي وانتهاجها أساليب يمكن بواستطها إيصال الحقائق عن القضية  إلىلقضيتنا 

تفكير والعرض، وكذلك خدمتهما لواضعي السياسة واالستراتيجية، من يتبعون الطرق العلمية في ال

بتوفير المعلومات األساسية والمنحى العلمي في التفكير، ومساهمتهما في إيجاد جيل جديد متنور 

 بقضية فلسطين والغزو الصهيوني لتراب الدول العربية. 

 توصيات إعالمية: 

 المجلس التوصيات التالية: قرّ أوقد 
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موال التي تكفي مركز األبحاث في مضاعفة عمله وإعانة مؤسسة الدراسات على متابعة تخصيص األ .1

، وليتسع رسالتها، ويأمل استمرار تنسيق العمل والجهد بينهما لينطلق عملهما، كما هو اآلن متكامالً 

 بذلك نطاق اإلعالم والبحث والتوثيق والتحليل في مختلف نواحي القضية.

يفة فلسطينية في بيروت تؤدي مهمة مزدوجة هي إعالم الشعب الفلسطيني، دراسة إمكانية نشر صح .1

 وبلورة أفكاره وتوحيد اجتهاداته.

 : المبادئ التالية والتأكيد عليها العرب الفلسطينيين نشر إلىن يراعي اإلعالم الموجه أ .3

ي ن العمل الوطني عمل واضح الهدف واألسلوب واألداة، ومصمم على بلوغ النصر النهائإ .أ

 مهما طال النضال وكثرت التضحيات.

 ن العمل الوطني أساسه الوحدة الوطنية.إ .ب

 إبراز الوجه الفلسطيني للثورة وربطه باألمة العربية. .ت

ن يقوم على إعطاء أإبراز مركز الثورة الفلسطينية في الثورات العربية والثورة العالمية و .ث

ي الداخل والخارج مما يعينهم على أداء اإلرشادات الالزمة الواضحة للمواطنين الفلسطينيين ف

 المحتلة وخارجها. األرضواجبهم في 

اإلسرائيليين  إلىفي وضع الخطة اإلعالمية ضرورة لقيام بحملة إعالمية مركزة  ىن يراعأ .ج

أنفسهم من خالل اإلذاعات والصحف العالمية باللغة العبرية وغيرها من اللغات المتداولة 

 تفصيلية وافيه للتركيب الفكري للمجتمعين اإلسرائيلي والصهيوني.بينهم، تعتمد على دراسة 

تكليف مجلس التخطيط المقترح إنشاؤه بوضع خطة شاملة لإلعالم الفلسطيني، وإجراء الدراسات  .0

 عل شكل ممكن. أفاألساسية والحقلية التي تمكنه من القيام بهذه المهمة بأجدى و

وجه الخصوص في  ىالفلسطينية في العالم الخارجي وعلالتعريف بالقضية  أجلبذل جهود خاصة من  .5

 . للصهيونية واإلمبريالية العالمية البلدان التي توجد فيها مجتمعات عربية والبلدان التي تعتبر معقالً 

  :قرارات التنظيم الشعبي

ً  لما كان الشعب عماداً  ً  اً حية وجداريغذيها باإلمكانات والطاقات المادية والرو لكل ثورة تحريرية ومنبعا  فوالذيا

يحميها ويصونها من أعدائها. ولما كانت جماهيرنا الفلسطينية قد قدمت اآلالف من الشهداء في ساحات الكفاح 

والمقاومة عبر التاريخ وتصدت بعناد لكافة المشاريع المشبوهة وظلت متشبثة بوطنها ومعبرة بإصرار عن 

موده ونضاله يهيئ للتحول اإليجابي الذي عبرت عنه طالئعه تمسكها بأرض اآلباء واألجداد وظل شعبنا في ص

 ً ً  المنظمة عسكريا  .وسياسيا

 ً من المجلس الوطني بهذا الدور البطولي لشعبنا يرى حتمية وضرورة تنظيم صفوف الشعب وحشد  واقتناعا

يتناسب والظروف  طاقته في وحدة وطنية تصعد بالثورة حتى النصر. ولما كان النظام السابق للتنظيم الشعبي ال

  :. كما يقرريقرر المجلس استبداله بنظام آخر الحالية وال يخدم هذه المرحلة من كفاحنا الوطني

ً . اعتماد أسلوب التنظيم الشعبي القائم على تنظيم القطاعات الش1 ً  عبية نقابيا  .ي شكل آخرأوب ومهنيا

1. 

ل فيها أشخاص من ذوي الكفاءة تكون دائرة مختصة تسمى دائرة التنظيم الشعبي يتولى العم .أ

 .أحد أعضاء اللجنة التنفيذية واالختصاصات وبإشراف

بية القائم منها تتولى دائرة التنظيم الشعبي متابعة تنفيذ خطط االتحادات والتنظيمات والهيئات الشع .ب

 .والذي سوف يستجد
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ن التي تخدم تعبئة جميع تعمل دائرة التنظيم الشعبي على تنظيم صفوف المهنة الواحدة. وتأليف اللجا .ج

 .ا لخدمة الثورةجهود أبناء شعبن

 . نى باألمور الثقافية واالجتماعيةتع .د

 .تجمعات لخدمة الثورة الفلسطينية تنظيم الفلسطينيين أينما وجدوا في .ه

 :ادات أخرى في المستقبل يكون عمله. يتشكل مجلس أعلى من االتحادات القائمة وما يستجد من اتح3

األعلى بمقررات المجلس الوطني واللجنة التنفيذية فيما بالتنظيم الشعبي ويعمل على  يلتزم المجلس -أ

 .تنفيذها بما يحقق الوحدة الوطنية

رسم السياسة العامة لنشاط االتحادات وتنسيق جهودها وتحقيق ارتباطاتها بالكفاح المسلح وتنظيم  -ب

بية واالجتماعية المساندة المادية والطالعالقات بالجماهير العربية وغير العربية والقيام بأعمال 

 .والدعاية للثورة

 .شعبي بكل ما يتعلق بشؤون التنظيممعاونة دائرة التنظيم ال -ت

ن تدعم جميع االتحادات القائمة وما يستجد منها وتقدم لها أ. يوصي المجلس الوطني اللجنة التنفيذية للمنظمة 0

ة الفلسطينية على كافة لكفيلة بتأدية رسالتها في خدمة القضيكافة اإلمكانات المادية الممكنة والتسهيالت ا

 .المستويات

. يشكل في كل قطر عربي توجد به تنظيمات شعبية مجلس فرعي قطري للمجلس األعلى للعمل على تنظيم 5

األخرى بالقطر ومع  الجماهير الشعبية ويتعاون باإلضافة ألعضاء المجلس الوطني مع التجمعات الوطنية

 . المنظمةمكتب 

المحتلة من ذوي االختصاص في دائرة التنظيم الشعبي والمجلس العسكري  األرض. يشكل مكتب لشؤون 4

 وتوضع له اإلمكانات التي تمكنه من خدمة أهداف الثورة. 

 . تضع اللجنة التنفيذية جميع اللوائح التنظيمية الخاصة بالعالقة بينها وبين االتحادات والمجلس األعلى وتصبح2

الشعبي والمجلس األعلى قرارها في اجتماع مشترك بين ممثلي دائرة التنظيم إسارية المفعول بعد مناقشتها و

 .لالتحادات

 ن تعمل على االندماج فيما بينها. أ . يوصي المجلس الوطني االتحادات ذات الطبيعة الواحدة1

  :القرارات المالية

 الحسابات الختامية للفترة االنتقالية: -6

( 1كما وردت في الملحق رقم ) 34/4/44-1/0/1344لمصادفة على الحسابات الختامية للفترة االنتقالية من ا

 .الفلسطيني الصندوق القومي إدارةمن التقرير المالي لمجلس 

 :44/1342الحسابات الختامية لعام  -1

 إدارةالمالي لمجلس  ( من التقرير1كما وردت في الملحق رقم ) 1344/1342المصادقة الختامية لعام 

الصندوق  إدارةاللجنة التنفيذية المقبلة ومجلس  إلىالصندوق القومي الفلسطيني. ويطالب المجلس الوطني 

 /القومي الفلسطيني مالحقة التحفظات والمالحظات التي وردت في شهادة فاحصي الحسابات المعتمدين السادة

 وإيجاد الحلول السلمية لها. من التقرير المالي(  3م )ملحق رقم هسابا وشركا

 :42/1341الحسابات الختامية لعام  -3
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لم تعرض على المجلس الوطني لألسباب المبينة في تقرير مجلس  42/1341ن الحسابات الختامية لعام أحيث 

الصندوق القومي  إدارةالصندوق القومي الفلسطيني، ويطلب من اللجنة التنفيذية المقبلة ومجلس  إدارة

 يني عرض هذه الحسابات على المجلس الوطني في الدورة القادمة. الفلسط

 :41/1343ميزانية عام  -0

 ، ونظراً المجلس الوطني الفلسطيني الحالي عد قبل تشكيلأقد  1341/1343لما كان مشروع ميزانية عام  -أ

المجلس الوطني اللجنة  اللتزام كافة القوى الفلسطينية بتوحيد جهودها وااللتحام في عمل فلسطيني موحد يكلف

ً  1341/1343التنفيذية المقبلة بإعداد مشروع ميزانية عام  عن المشروع المقدم في التقرير المالي بحيث  عوضا

ن تراعي اللجنة أتكفل مجابهة األعباء المالية التي يتطلبها تحقيق أهدافنا الوطنية في مسيرتنا الجديدة، وعلى 

 تحضير هذه الميزانية: التنفيذية النواحي التالية عند 

 . مكن لتصعيد الكفاح الوطني المسلحكبر مبلغ مأ رصد -1

 تطوير مؤسسات المنظمة وجعلها في خدمة الكفاح المسلح.  -1

المحتلة مع مراعاة ما تدفعه الجهات  األرضرصد المخصصات الالزمة لتدعيم صمود شعبنا في  -3

 مخصصات بالطرق السليمة.والعمل على إيصال هذه ال ،العربية األخرى لهذه الغاية

فور إقرارها في جلسة مشتركة لمكتب المجلس  1341/1343ويقرر المجلس الوطني العمل بميزانية عام 

 الصندوق القومي الفلسطيني تعقد لهذا الغرض.  إدارةواللجنة التنفيذية ومجلس 

 يقرر المجلس: 1341/1343ن يتم اعتماد ميزانية عام أ لىإو -ب

على أساس ميزانية اثنا  ق على دائرة المنظمة وأجهزتها ومكاتبها ومؤسساتها شهرياً ن يجري اإلنفاأ -1

 .1344/1342عشرية من مخصصات ميزانية عام 

ن يجرى اإلنفاق على جيش التحرير الفلسطيني والعمل الفدائي بقرار من اللجنة التنفيذية من أ -1

 االحتياطي العام. 

 

 التزامات الحكومة العربية: - 5

من خارج المجلس لحث الحكومات العربية على الوفاء  أوكثر من أعضائه أ أو المجلس الوطني وفداً يوفد 

 بالتزاماتها في ميزانية المنظمة والجيش. 

 خطة العمل المقبلة للصندوق القومي الفلسطيني: - 1

لصندوق القومي في ا إدارةالموافقة على خطة العمل المقبلة للصندوق القومي الفلسطيني كما اقترحها مجلس 

بناء فلسطين مهما كانت جنسياتهم أن يشمل تعميم ضريبة التحرير والجباية الشعبية كافة أتقريره المالي، على 

 الحالية. 

 الصندوق القومي الفلسطيني: إدارةتشكيل مجلس  - 7

فلسطيني مبدأ الوحدة الصندوق القومي ال إدارةن تراعي عند تعيين مجلس أاللجنة التنفيذية المقبلة  إلىيطلب 

الصندوق القومي  إدارةلما تقتضيه مصلحة العمل من ضرورة استمرار الرئيس الحالي لمجلس  الوطنية. ونظراً 

ً إالفلسطيني في منصبه، قرر المجلس الوطني تجديد الثقة فيه و الصندوق  إدارةلمجلس  عادة انتخابه رئيسا

 القومي الفلسطيني. 
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 الجباية المالية: -2

المجلس الوطني توحيد الجباية المالية، وتكلف اللجنة التنفيذية بوضع خطة لتنفيذ ذلك خالل فترة ال  يقرر

 تتجاوز ستة شهور. 

 نفقات إذاعة صوت منظمة التحرير الفلسطينية: -6

ن للنفقات الباهظة إلذاعة صوت منظمة التحرير الفلسطينية، والتي بلغت نسبتها حوالي أربعين بالمائة م نظراً 

ً 44/42مجموع نفقات المنظمة للسنة المالية  مع سياسة ضغط النفقات، وتوجيه األموال للعمل الفدائي  ، وتمشيا

ذا تعذر إاللجة التنفيذية بذل المساعي الالزمة إلعفاء المنظمة من إيجار اإلذاعة، و إلىالمسلح، يطلب المجلس 

 أوتخفيض نسبي في نفقات سواء في اإليجار  ثالث ساعات فقط بقصد تحقيق إلىذلك، تخفيض ساعات البث 

 في المالك. 

 إيداع نسبة من أموال الصندوق القومي لدى البنك العربي لما وراء البحار: - 62

يقرر المجلس الوطني إيداع نسبة مالئمة من أموال الصندوق القومي الفلسطيني لدى البنك العربي لما وراء 

 البحار. 

  :القرارات القانونية

 :جلس الوطني الفلسطينيالم

يحل المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة بتاريخ ": ( من النظام األساسي كما يلي34) تعديل المادة -1

محل المجلس الوطني االنتقالي السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويمارس جميع الصالحيات  14/2/1341

 ."المنوطة به بمقتضى هذا النظام

 

تكون مدة المجلس  :( من النظام األساسي كما يلي31تكون المادة ): "( من النظام األساسي31ديل المادة )تع -1

ذا لم يتيسر إجراء انتخاب ألعضاء المجلس الذي سيخلفه، إ، و14/2/1341من  نف الذكر سنتين ابتداءً آالوطني 

 ها".لطريقة التي يقرّ ن يشكل مجلس جديد باأ أوما تمديد مدته لفترة أخرى إيجتمع ويقرر 

النظام األساسي: "يحق للمجلس الوطني، وتعود له وحده صالحية ضم أعضاء جدد  إلىتضاف المادة التالية  -3

ً ليه من حين آلإ ، وبحسب ما تمليه متطلبات معركة التحرير، ومقتضيات تعميق خر، حسبما يرى ذلك مالئما

 وذلك وفق نظام تقدمه اللجنة التنفيذية في الدورة المقبلة". الوحدة الوطنية، في ضوء أحكام الميثاق الوطني،

 .سنة" لتصبح "مرة كل ستة اشهر"( من النظام األساسي عبارة "مرة كل 1تعديل في المادة ) -0

 ."( من النظام األساسي عبارة "أمين عام" لتصبح "أمين سر3تعدل في المادة ) -5

 سي: "القدس هي المقر للمجلس الوطني الفلسطيني".النظام األسا إلىتضاف المادة الثالثة  -4

سبب من  ألياكثر في المجلس الوطني  أوذا شغر مقعد إالنظام األساسي: " إلىتضاف المادة الثالثة  -2

 األعضاء لملء المقاعد الشاغرة".  أواألسباب، يعين المجلس العضو 

 اللجنة التنفيذية:

بما فيهم رئيس  حد عشر عضواً أكما يلي: "تؤلف اللجنة التنفيذية من  ( من النظام األساسي10تعدل المادة ) -1

 الصندوق القومي الفلسطيني". إدارةمجلس 

 ( من النظام األساسي على النحو التالي: 13تعديل المادة ) -1
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 يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني.  -أ 

 فيذية من قبل اللجنة.يتم انتخاب رئيس اللجنة التن -ب

 النظام األساسي: "تنتخب اللجنة التنفيذية من داخل المجلس الوطني". إلىتضاف المادة التالية  -3

دائرة البحوث  -نفس المادة على النحو التالي: د إلى( وتضاف فقرة )هـ( 11تعدل الفقرة )د( من المادة ) -0

 .دائرة الشؤون اإلدارية -ـوالمؤسسات المتخصصة. ه

ويجوز إعادة انتخابها" "… ( من النظام األساسي على النحو التالي: 14تعدل العبارة األخيرة من المادة ) -5

 عن "ويجوز إعادة انتخاب رئيس اللجنة المستقبل". بدالً وذلك 

د المجلس ذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاإالنظام األساسي: " إلىإضافة المادة التالية  -4

 الحاالت الشاغرة كما يلي:  سبب من األسباب تمأل أليالوطني 

 أول انعقاد للمجلس الوطني. إلىذا كانت الحاالت الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها إ   -أ

كثر يتم ملؤها من قبل المجلس أ أوذا كانت الحاالت الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية إ -ت

ً الوطني بجلسة   .خاصة يدعى لها خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوما

اجتماع غير عادي يتم ملء الشواغر  إلىفي حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس  -ث

من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس، ومن الحالتين السابقتين من قبل  ألي

جلس، ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس الوطني وذلك في اللجنة التنفيذية ومكتب الم

 مجلس مشترك يتم لهذا الغرض ويكون اختيار األعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين". 

 الصندوق القومي الفلسطيني:

 ( من مقدمة نظام الصندوق القومي الفلسطيني على النحو التالي: 1تعديل المادة ) -1

الصندوق القومي الفلسطيني ويعتبر  إدارةطني من بين أعضائه رئيس مجلس ينتخب المجلس الو -أ

 في اللجنة التنفيذية. عضواً 

، اء ال يقل عددهم عن أحد عشر عضواً الصندوق القومي الفلسطيني من أعض إدارةيتألف مجلس  -ب 

 ويعينون بقرار من اللجنة التنفيذية.

لصندوق القومي الفلسطيني كما يلي: "تمويل منظمة التحرير ا إدارة( من أعمال مجلس 1تعديل المادة ) -1 

 الفلسطينية وجميع أجهزتها التي تنبثق عنها وفق ميزانية سنوية تضعها اللجنة التنفيذية ويقرها المجلس الوطني.

( المتعلقة بتعيين مدير عام الصندوق القومي وموظفيه على النحو التالي: "يعين مجلس 3تعديل المادة ) -3 

ً  اإلدارة مديراً  للصندوق والعدد الالزم من الموظفين كما يحدد اختصاصات المدير العام وسلطته، ويكون  عاما

 أمام مجلس اإلدارة". ذا مسؤوالً ه

وجه صرف أشراف على الصندوق القومي على النحو التالي: "اإل إدارة( من أعمال مجلس 5تعديل المادة ) -0

منظمة ومكاتبها وأجهزتها ومؤسساتها في كافة المجاالت المدنية والعسكرية، النفقات التي تحتاجها دائرة ال

 .وتنظيم وسائل صرفها، ومراقبتها، وتدقيق مستنداتها"

مراقبة صرف  -2الصندوق القومي وفيما يلي نصها: "مادة  إدارةأعمال مجلس  إلىتضاف مادة جديدة  -5

الهيئات والنوادي  إلىية ويقدمها الصندوق القومي الفلسطيني األموال والمساعدات التي تقررها اللجنة التنفيذ

 جلها". أوالجمعيات والمؤسسات والتحقق من صحة وسالمة صرفها على األغراض التي قدمت من 

 جيش التحرير الفلسطيني:
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ً 11تعديل المادة ) -1 فلسطين، من أبناء  ( من النظام األساسي كما يلي: "تنشئ منظمة التحرير الفلسطينية جيشا

شراف اللجنة التنفيذية، وتنفيذ تعليماتها، إيعرف بجيش التحرير الفلسطيني، تكون له قيادة مستقلة، تعمل تحت 

 ن يكون الطليعة في خوض معركة تحرير فلسطين". أوقراراتها الخاصة والعامة، وواجبه القومي 

 االلتزام بالنضال:

تقوم العالقات  -3ساسي الحالي وتعديلها على النحو التالي: "مادة ( من النظام األ3إضافة عبارة على المادة ) -1

داخل المنظمة على أساس االلتزام بالنضال والعمل الوطني، في ترابط وثيق بين المستويات المختلفة من قاعدة 

 قيادتها الجماعية، وعلى أساس احترام األقلية إلرادة األغلبية، وكسب ثقة الشعب عن طريق إلىالمنظمة 

اإلقناع، ومتابعة الحركة النضالية الفلسطينية، ودعم الثورة الفلسطينية المسلحة، والعمل على استمرارها، 

 بما يحقق الدفع التحريري لدى الجماهير حتى النصر. ،وتصعيدها

 ً ً ألهذا المبدأ فإن على اللجنة التنفيذية  وتنفيذاً  وتطبيقا ً  ن تضع نظاما ة في ذلك بتشكيالت المنظمة، مراعي خاصا

 ظروف الفلسطينيين في مختلف أمكنة تجمعهم، وظروف الثورة الفلسطينية، وتحقيق أهداف الميثاق والنظام". 

 :اللجنة التنفيذيةتشكيل 

ن يكون من مهامها تأليف أيقرر المجلس الوطني تكليف اللجنة التنفيذية الحالية باالستمرار في عملها، على  -1

شهر، آخذة بعين االعتبار التجربة التي واجهتها هذه الدورة. وتلتزم أأقصاها ستة مجلس وطني جديد خالل مدة 

ن يتم اختيار مجلس جديد. وقرر أ إلىاللجنة التنفيذية بقرارات وتوصيات هذا المجلس، ويبقى هذا المجلس 

أعضائها أحد  يصبح عدد المجلس كذلك تفويض اللجنة التنفيذية الحالية باختيار عضو جديد ينضم إليها بحيث

 .عشر عضواً 
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 1/8/6616-6 ،القاهرة ،الدورة الخامسة

  :النواحي السياسية

كافة الحلول السلمية واالستسالمية، ورفض كافة االتفاقات والقرارات والمشاريع  إلىالتصدي بحزم  -1

وقرار مجلس  نه بما في ذلك قرارات هيئة األممي الكامل في وطالتي تتعارض مع حق الشعب الفلسطين

 والمشروع السوفيتي والمشاريع المشابهة. 11/11/1342األمن الصادر في 

التصدي بحزم لكل المحاوالت المشبوهة التي تستهدف إنشاء كيان فلسطيني زائف يهيمن عليه  -1

 االستعمار والصهيونية.

ورية الالزمة لتأمين مستلزمات صمود شعبنا في األراضي المحتلة، اإلسراع في اتخاذ اإلجراءات الف -3

 وبخاصة في قطاع غزة والقدس، مع إنشاء اللجان الالزمة لتنفيذ ذلك.

التنبه للمؤتمرات المستمرة التي تستهدف ضرب العمل الفدائي واتخاذ كل ما يلزم لتوفير الحماية له،  -0

ة كي تؤدي واجبها القومي تجاه دعم وحماية الثورة واالتصال بكافة المؤسسات والمنظمات العربي

 الفلسطينية.

تالل ن الغزو الصهيوني ألرض فلسطين كان وال يزال بداية الحأالشعب العربي إلدراك  إلىالتوجه  -5

مستعمرة صهيونية تخدم المصالح االستعمارية والتأكيد  إلى، وتحويلها أجزاء أخرى من الوطن العربي

عب العربي في المعركة المسلحة لتحقيق التصدي العربي الشامل لكافة القوى على وجوب إشراك الش

الشاملة ضد ن الثورة الفلسطينية جزء من الثورة العربية أالصهيونية االستعمارية في المنطقة، واعتبار 

 .االستعمار والصهيونية

 .لح بكافة مستلزماتهد الكفاح المسضرورة اعتماد الشعب الفلسطيني على نفسه بصورة رئيسية لتزوي -4

توثيق الروابط مع كافة حركات التحرر الوطني والقوى المناضلة ضد االستعمار باعتبار الثورة  -2

 .ن حركات التحرر الوطني في العالمالفلسطينية جزء م

ي تعبئة الجماهير العربية بالوسائل المناسبة التي تراها اللجنة التنفيذية، الستخدام كافة الطاقات العربية ف -1

 محاربة دول العدوان. 

  :الناحية اإلعالمية

توفير كافة اإلمكانيات وبذل كافة الجهود لتغطية الخطة اإلعالمية الموضحة في مقررات المجلس  -1

 .ربية والدول الصديقةالوطني الرابع واالستفادة من األجهزة اإلعالمية للمنظمات الفلسطينية والدول الع

ق مخططات البالد األجنبية واعتمادها أداة لتنوير الرأي العام الدولي وفاالتصال بالجاليات العربية في  -1

 .تضعها اللجنة التنفيذية

وضع خطة اتصال مع الدول والمنظمات الصديقة لشرح القضية الفلسطينية والوقوف أمام الدعاية  -3

 .لفلسطينيةجانب الثورة ا إلىيقف  الصهيونية وتنوير الرأي العام الدولي بحقيقة هذه القضية حتى

  :الناحية العسكرية

على اللجنة التنفيذية تنفيذ كل ما ورد في القرارات العسكرية في تقرير المجلس الوطني الرابع عن  -1

جيش التحرير الفلسطيني، مع التأكيد على أهمية دعم وزيادة حجمه وتطويره والمحافظة على 

( من النظام األساسي 11ص المادة )وحدته، وفي الوقت ذاته يؤكد المجلس على ضرورة التقيد بن

 للمنظمة، التي تتضمن تحديد العالقة بين الجيش واللجنة التنفيذية.
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العمل على وضع قوات جيش التحرير الفلسطيني والقوات الفدائية في األماكن التي تؤهلها للعمل ضد  -1

 .العدو من كافة الجهات، ولرفد العمل الفدائي وحمايته

ارات الصادرة عن المجلس الوطني الرابع بخصوص توحيد القوى المقاتلة تنفيذ ما ورد في القر -3

 الفلسطينية وخاصة ما يتعلق منها بتشكيل قيادة عسكرية واحدة للعمل الفدائي.

  :التنظيم الشعبي

 .اده للمشاركة الكاملة في المعركةوضع الخطة الالزمة لتنظيم الشعب الفلسطيني حيثما كان، وإعد -1

 سسات الشعبية الفلسطينية والتي تخدم مسيرة الثورة الفلسطينية وإنشاء ما تستدعي الحاجة منها. دعم المؤ -1

 الناحية المالية 

التأكيد على القرار الذي اتخذه المجلس الوطني الرابع بتوحيد الجباية المالية وتكليف اللجنة التنفيذية  -1

ن ألى إزيادة الموارد المالية، و إلىلخطط ن تؤدي تلك اأبوضع الخطة الالزمة لتنفيذه، مع مراعاة 

يتم توحيد الجباية يقوم كل تنظيم فدائي باإلنفاق على نفسه، ويستثنى من ذلك كل تنظيم يحل نفسه 

 ويذوب في قوات التحرير الشعبية.

 العمل على توحيد المكافآت الممنوحة لعناصر العمل الفدائي في كافة المنظمات الفدائية. -1

 عتماد على النفس عن طريق الجباية الشعبية من كافة فئات الشعب الفلسطيني. تعزيز مبدأ اال -3

  :تفرغ رئيس المجلس الوطني

وافق المجلس باإلجماع على تفرغ رئيس المجلس الوطني بحيث يكون مساوياً من الناحية المادية لرئيس اللجنة 

 التنفيذية. 

 

  :الملحق األول

  6616فبراير سنة  /شباط 1-6لمنعقد في القاهرة من ا ي الفلسطينيبيان سياسي صادر عن المجلس الوطن

انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في ظروف وأوضاع بالغة األهمية والخطورة، … يا جماهير شعبنا المناضل

وتمكنت في أثنائها حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة والنضال الجماهيري بكافة أنحاء فلسطين المحتلة من 

مسرح األحداث والتاريخ، ومن فرض وجود الشعب الفلسطيني وحقه المطلق  إلىادة الشعب الفلسطيني إع

وطنه، وفي الوقت الذي مزقت فيه حركة المقاومة الفلسطينية والنضال  أرض إلىبكامل وطنه فلسطين 

لسطيني وكيانه، الجماهيري الفلسطيني مخطط التآمر الصهيوني واإلمبريالي للقضاء على شخصية الشعب الف

ن القضية الفلسطينية تواجه المرحلة الراهنة أخطار التصفية لمصلحة الصهيونية واالستعمار عبر قرار إف

وكل ما يسمى بالحلول السلمية وكافة المشاريع التصفوية  11/11/1342مجلس األمن الصادر بتاريخ 

 لتنفيذ قرار مجلس األمن الدولي.  وضع برنامج زمني إلىالمطروحة ومنها المشروع السوفيتي الهادف 

ماني وطموح الشعب الفلسطيني ن المجلس الوطني الفلسطيني تعبيراً منه عن الثورة الفلسطينية، وتجسيداً ألإ

بالقدر الذي يتمسك بحقه المقدس وبكامل وطنه فلسطين، يؤكد بنفس الدرجة وبمنتهى العزم والتصميم رفضه 

العربية والدولية التي تنتقص من حقه في وطنه وفي ملكيته لقضيته، ويرفض  الكامل لكل التدخالت والسياسات

التدخل العربي الرسمي والدولي في شؤون القضية الفلسطينية وفي مسيرة  أوالتبعية  أوكافة أشكال الوصاية 

 حركة المقاومة الفلسطينية الصاعدة. 
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كافة القرارات والمشاريع التصفوية بما فيها قرار  فإن الشعب العربي الفلسطيني يرفض بحزم ،وانطالقاً من هذا

والمشروع السوفيتي وأية مشاريع أخرى. وإن الشعب الفلسطيني  11/11/1342مجلس األمن الصادر بتاريخ 

إقامة مجتمع ديمقراطي حر في فلسطين بجميع  إلىنما يهدف إفي نضاله المرير لتحرير وطنه والعودة إليه 

، وفي إنقاذ فلسطين وشعبها من سيطرة الصهيونية العالمية باعتبارها سيحيين ويهوداً الفلسطينيين مسلمين وم

ً باإلمبريالية العالمية لتخدم أغراضها  حركة عنصرية دينية رجعية ذات جذور فاشية مرتبطة ارتباطاً عضويا

تقوم على إحياء الروح  وتشوه العالقات اإلنسانية وتجلب البغضاء والكراهية لجماهير اليهودية باعتبارها حركة

اإلسالمية المعادية لليهود أينما يتواجدون في العالم بما تنميه في صفوفهم من ازدواجية الوالء القومي ومن عدم 

 االرتباط واالندماج واإلخالص لمواطنهم األصلية. 

الجماهير العربية  ذ يحيي جميع المقاتلين في كافة فصائل المقاومة وإذ يحييإن المجلس الوطني الفلسطيني إو

الصامدة المناضلة في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، وإذ يحيي الجيوش العربية المرابطة على خط وقف إطالق 

النار المتعاطفة مع العمل الفدائي وإذ يحيي الجماهير العربية في الوطن العربي اللتفافها الرائع حول حركة 

ة واللبنانية التي تواجه االعتداءات الصهيونية المستمرة بصبر المقاومة وبخاصة الجماهير العربية األردني

ن طريق المقاومة والتحرير طريق شاق وطويل مفروش بالدماء والدموع أن المجلس الوطني يؤكد إوتضحية، ف

وبأغلى التضحيات، لقد فرضت علينا الحركة الصهيونية االستعمارية االستيطانية متعاونة مع الدول 

خاصة أمريكا هذه الظروف، وما من طريق غيره لرد الغزوة الصهيونية اإلمبريالية عن الوطن االستعمارية و

ن تطور األمة العربية وتقدمها وازدهارها ووحدتها واستثمار أ إلىالعربي التي ابتدأت بفلسطين، هذا باإلضافة 

 ً فلسطين تحريراً كامالً، وبخالف ذلك  برد الغزوة الصهيونية اإلمبريالية وبتحرير ثرواتها يرتبط ارتباطاً أساسيا

مناطق نفوذ دائمة للصهيونية  إلىسيبقى الوطن العربي مقسماً جغرافياً وبشرياً، ولسوف تتحول األقطار العربية 

ً إواالستعمار، ولذلك ف ً والجماهير العربية عموما ن أن المجلس الوطني يناشد الجماهير الفلسطينية خصوصا

ن حركة تحرير فلسطين هي أضع كل قواها في المقاومة الفلسطينية المسلحة باعتبار ن تأتحشد كل طاقاتها و

 جزء من الثورة العربية الشاملة. 

ذ يحقق خطوة أساسية محورية هامة في طريق بناء الوحدة الوطنية القتالية، إن المجلس الوطني الفلسطيني إ

عميق الوحدة الوطنية لزيادة قدرات حركة المقاومة ت إلىيناشد جميع أبناء الشعب الفلسطيني وقواه العاملة 

ن يؤكد الحقيقة المطلقة: إن السالح الذي يحمله أ إالوتصعيدها، وال يسع المجلس الوطني في هذا المجال 

ن التناقض األساسي في هذه أنما يحملونه لتصويبه نحو هدف واحد فقط هو العدو الصهيوني باعتبار إالمقاتلون 

ن تتوقف كافة التناقضات األخرى الداخلية أنه يجب أتناقض مع العدو الصهيوني واالستعمار، والمرحلة هو ال

 باعتبارها تناقضات ثانوية. 

ن منظمة التحرير الفلسطينية في ضوء الميثاق الوطني الفلسطيني المعدل في دورة المجلس الوطني الفلسطيني إ

ن تلتف حولها أة الجديدة تناشد الجماهير الفلسطينية ، وعلى أساس أوضاعها الثوري1341يوليو  /في تموز

ً ومنظماً، و ً واسعا ن تنبذ ذلك النفر المنحرف االنهزامي من دعاة التصفية والكيان الفلسطيني المزيف أالتفافا

 العميل للصهيونية واالستعمار.

طة المالئمة لتصعيد حركة لقد اتخذ المجلس في اجتماعاته في دورة انعقاده هذه القرارات الالزمة ووضع الخ

المقاومة وفي مقدمة ذلك توحيد العمل الفدائي وتوحيد الجباية المالية وتقوية جيش التحرير الفلسطيني وزيادة 

حرب التحرير الشعبية. ولما كان تنفيذ هذا المخطط الثوري  إلىقدراته القتالية وتفاعله مع الثورة لتطويرها 

ن المجلس الوطني الفلسطيني يدعو الجماهير الفلسطينية خصوصاً والجماهير إك فاألموال الكافية لذل إلىيحتاج 

 ً الوفاء بكل التزاماتها المالية نحو  إلىالمزيد من العطاء المالي، كما يدعو الدول العربية  إلىالعربية عموما
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 ألبناءواإلقامة والتنقل  تسهيل سبل العمل إلىمنظمة التحرير الفلسطينية، ويدعم المجلس الوطني الدول العربية 

 الرتباط ما تقدمه بزيادة قدراتهم على دعم الثورة الفلسطينية في كافة المجاالت. نظراً فلسطين المقيمين فيها 

ن المجلس الوطني الفلسطيني الذي يعتبر حركة التحرير الفلسطينية جزءاً من حركة التحرير الوطني في إ

حرار العالم وشرفائه الذين يؤيدون حق الشعب الفلسطيني في وطنه، جميع أ إلىالعالم، يعرب عن تمنياته 

بذل المزيد من التأييد للشعب الفلسطيني. المجد والخلود للشهداء  إلىويناشد جميع قوى الخير والتقدم في العالم 

تلة، عاشت الجماهير الفلسطينية المناضلة في فلسطين المح… وا بأرواحهم في سبيل عروبة القدسالذين ضحّ 

 وبخاصة قطاع غزة والضفة الغربية والمنطقة المحتلة.

 عاشت الثورة الفلسطينية الظافرة.. عاشت األمة العربية.

 

* * * 
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 1/6/6616 - 6/6من  ،القاهرة ،الدورة السادسة

جلسته األولى مناقشة البند األول من جدول األعمال المتعلق بعضوية  قرر المجلس الوطني الفلسطيني في: أوال  

  :هاء المناقشات قرر المجلس ما يليالمجلس، وبعد انت

 عضوية المجلس

تمثيل الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين في المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية  -1

، ح رأفتاألشخاص الثمانية التالية أسماؤهم: صال بثمانية أعضاء، وقد رشحت الجبهة المذكورة

، خليل الهندي، عبد الكريم حمد، عصام عبد اللطيف، محمد صبري، أديب عبد ربه، بالل الحسن

 يونس محمد يونس. فقرر المجلس قبول الترشيح ووجه الدعوة إليهم لحضور الجلسات.

لقائد العام للجيش عضو واحد هو اقرر المجلس الموافقة على تمثيل جيش التحرير الفلسطيني ب -1

 .بحكم منصبه

قرر المجلس اعتبار السيد بهجت أبو غربية عضو المجلس ممثالً لجبهة النضال الشعبي وتكليف  -3

 .ية مواصلة الحوار مع هذا التنظيماللجنة التفيذ

قرر المجلس اعتبار السيد يوسف أبو أصبع عضو المجلس ممثالً لمنظمة فلسطين العربية في  -0

 .ممثلة باألعضاء الثالثة اآلخرين مجلس الوطني. وتبقى الجبهة الشعبية )القيادة العامة(ال

قرر المجلس تكليف مكتب رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية بمتابعة الحوار مع الجبهة  -5

المشاركة في أعمال المجلس الوطني ومؤسسات منظمة التحرير  أجلالشعبية لتحرير فلسطين من 

 طينية. الفلس

  :االتحادات

خمسة  إلىقرر المجلس الوطني رفع نسبة تمثيل االتحاد العام لعمال فلسطين في المجلس الوطني  -1

على ترشيح الهيئة التنفيذية لالتحاد العام قرر المجلس اعتبار السادة التالية أسماؤهم  أعضاء، وبناءً 

األمين المساعد سعيد خضر الحمرة ، ماألمين العا فتحي راغب عبد هللا :أعضاء في المجلس الوطني

 صبري ديب بدر ،األمين المساعد للشؤون اإلعالمية إبراهيم عوض بلعوس ،للشؤون الخارجية

وبذلك ، حيدر محمد إبراهيم األمين المساعد للشؤون المالية، ألمين المساعد للشؤون الداخليةا

 .فلسطين في الدورة السابقة منتهية اعتبرت عضوية السيد حسني الخفش ممثل االتحاد العام لعمال

ثالثة أعضاء وهم السادة:   إلىسطين قرر المجلس الوطني رفع نسبة تمثيل االتحاد العام لطلبة فل -1

عضو المجلس اإلداري  سعيد كمال ،سكرتير االتحاد عبد القادر ياسر، رئيس االتحاد أمين الهندي

 .لالتحاد

لمرأة الفلسطينية بعضو واحد هو السيدة عصام عبد الهادي، قرر المجلس الوطني زيادة تمثيل اتحاد ا -3

 .ممثالً في المجلس الوطني بعضوين وبذلك يكون اتحاد المرأة

يري حماد بصفته قرر المجلس الوطني الفلسطيني تمثيل اتحاد كتاب فلسطين بعضو واحد هو السيد خ -0

 .أمين عام االتحاد

، محمد زهدي النشاشيبي: عضويته هم السادة إلىستقلين جدد قرر المجلس إضافة أربعة أشخاص م -5

. واستناداً لهذه القرارات فقد اصبح عدد أعضاء أسعد برغوثي، أحمد جابر، الدكتور حسام الخطيب

 .تين عضويتهم مئة واثنا عشر عضواً المجلس المثب
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 هذا الجدول. مناقشة البنود الباقية من جدول األعمال بعد أن تم إقرار  إلىانتقل المجلس  :ثانيا  

تقرير اللجنة التنفيذية وجرت مناقشة هذا التقرير بعد ذلك في المجلس الوطني ثم أحيل  إلىاستمع المجلس  :ثالثا  

 . اللجنة المالية إلىوع الميزانية اللجان، كما أحيل تقرير الصندوق القومي الفلسطيني ومشر إلىالتقرير 

تنظيم الشعبي وشؤون الوطن ، لجنة الاللجنة السياسية واإلعالمية :قرر المجلس تشكيل اللجان التالية :رابعا  

 . لقانونية، لجنة التخطيط، اللجنة االلجنة المالية، اللجنة العسكرية، المحتل

 اتخذ بشأنها القرارات التالية:استعرض المجلس التقارير المحالة إليه من اللجان وناقشها و

 التخطيط:

م ارات الدورة الرابعة للمجلس الوطني بما يتعلق بمركز التخطيط وزيادة االهتمافي قر التأكيد على ما ورد -1

 . به ودعمه واالستفادة من أعماله

 اللجنة القانونية: 

الالئحة صرف النظر عن تقرير اللجنة القانونية لعدم استكمالها الشروط القانونية المنصوص عليها في  -1

 . الداخلية للمجلس الوطني

 المالية:

( من التقرير المالي 1كما وردت في الملحق رقم ) 1341/1343المصادقة على الحسابات الختامية لعام -3

 الخاص للصندوق القومي الفلسطيني.

الصندوق القومي الفلسطيني مالحقة التحفظات التي وردت في  إدارةاللجنة التنفيذية ومجلس  إلىالطلب  -1

من التقرير المالي( وإيجاد  1ابا وشركاهم )ملحق رقم شهادة فاحصي الحسابات المعتمدين السادة س

 الحلول السليمة لها.

 لعدم توازنها. 1343/1324رد مشروع ميزانية عام  -1

مع مراعاة النفقات الفعلية ومراعاة أوجه الصرف على النشاطات  1341/1343العمل بميزانية عام  -3

 ة وبقدر ما يتوفر من أموال.التي أحدثتها وطورتها اللجنة التنفيذية في األشهر السابق

 .بية بقرارات من اللجنة التنفيذيةيجري اإلنفاق على جيش التحرير الفلسطيني وقوات التحرير الشع -0

إقامة مشاريع تقتضيها مصلحة العمل وسمحت موارد الصندوق القومي الفلسطيني  إلىإذا دعت الحاجة  -5

يتم إقرارها في جلسة  1341/1343نية عام بذلك يجري اإلنفاق على هذه المشاريع وفق مالحق لميزا

الصندوق القومي  إدارةمشتركة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية ورئيس مجلس 

 .لفلسطيني ومديره تعقد لهذا الغرضا

ي تكليف اللجنة التنفيذية اإلسراع في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوحيد الجباية المالية مع مراعاة أن تؤد -4

زيادة الموارد المالية، وإلى أن يتم توحيد الجباية المالية يقوم كل تنظيم فدائي  إلىتلك اإلجراءات 

 باإلنفاق على نفسه، ويستثنى من ذلك كل تنظيم يحل نفسه ويذوب في قوات التحرير الشعبية.

 وجب اإلجراءات التالية: تكليف اللجنة التنفيذية المبادرة في توحيد الجباية المالية في األردن فوراً وبم -2

 .لحساب الصندوق القومي الفلسطيني يورد كل ما يجمع من المال في األردن -أ

يضع الصندوق القومي الفلسطيني ثلثا حصيلة الجباية الموحدة في األردن تحت تصرف اللجنة  -ب

من  التنفيذية لصرفها على قيادة الكفاح المسلح والقوات المقاتلة الموضوعة تحت تصرفها فعلياً 
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، وفق نظام تضعه اللجنة دة الكفاح المسلح والمجلس الوطنيالمنظمات الفدائية المشتركة في قيا

س المجلس الصندوق القومي ومديره العام ورئي إدارةالتنفيذية باالشتراك مع رئيس مجلس 

 .الوطني الفلسطيني

يبة التحرير في حساب وذلك بأن تودع حصيلة ضر 124/43تكليف اللجنة التنفيذية بتعديل قرارها  -1

 الصندوق القومي الفلسطيني.

تكليف اللجنة التنفيذية مع مركز التخطيط بوضع خطة متكاملة مدروسة وقائمة على أسس صحيحة  -3

تنمية الموارد المالية، تقوم على دعم مادي وتعمل اللجنة التنفيذية على  أجللها صفة الدوام من 

ية ومركز التخطيط األخذ بعين االعتبار األمثلة الواردة في تنفيذها فوراً وبنشاط، وللجنة التنفيذ

ً تواصي الل  .جنة المالية إذا وجد ذلك مناسبا

( 13اإلصرار على جميع الحكومات العربية بتسديد التزاماتها المتراكمة والبالغة حتى اآلن زهاء ) -14

 فود لهذا الغرض.فاد الومليون جنيه إسترليني واتباع جميع الوسائل الممكنة بما في ذلك إي

 :اإلعالم

االستعانة باإلعالم الطالع الرأي العام العربي على حقيقة الموقف المالي وتوجيهه لحث الحكومات  -11

 .ماتها المالية المتراكمةالعربية على الوفاء بالتزا

إلدارية تكليف أجهزة المنظمة )رغبة في ضغط النفقات( االستفادة بالخدمات الطوعية في األعمال ا -11

 .لمنظمة كل ما أمكن ذلكبا

 دعم االتحادات بزيادة مخصصاتها وتقديم المساعدات لها.  -13

 :رعاية أسر الشهداء

يترك للجنة التنفيذية النظر في موضوع رعاية أسر الشهداء بالتوفيق بين المؤسسة التي أنشأتها  -10

بإيجاد صيغة  وذلك اللجنة التنفيذية وجمعية أسر مجاهدي وشهداء فلسطين )المسجلة في سوريا(.

 . ة وهذه الجمعيةدمج بين المؤسسة والجمعية لتكون هناك عالقة قوية بين المنظم

 :جيش التحرير والكفاح المسلح

قرر المجلس تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باستمرار بذل الجهود الالزمة لجعل  -15

قيود عربية لتتمكن من السيطرة عليه سيطرة  أيجيش التحرير الفلسطيني حر اإلرادة والقيادة من 

ن تطلب من الدول العربية ذات العالقة إعفاء الوحدات الالزمة أكاملة ومباشرة، وتحقيقا لذلك عليها 

من هذا الجيش من واجب العمليات المكلفة بها هذه الوحدات عند حاجة الثورة الفلسطينية اليها 

 .المعركة وفق خطتها أرض إلىنقلها يذية لتتمكن من ووضعها بالتالي تحت تصرف اللجنة التنف

عادة النظر باالتفاقات تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باتخاذ اإلجراءات الالزمة إل -14

التي تمر بها  ، على ضوء المرحلةبين المنظمة وبعض الدول العربية العسكرية الثنائية المعقودة

 .الثورة الفلسطينية

ن تسعى لدى جميع الدول العربية المعنية لحثها أاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  على -12

على اإليفاء بالتزاماتها المالية السابقة نحو جيش التحرير الفلسطيني واستمرارها بدفع أنصبتها التي 

اً قل إرهاقأادية ن تواصل البحث مع الدول التي تكون أوضاعها المأالتزمت بها تجاه هذا الجيش و

 .كبر نحو هذا الجيشأ تساهم بنصيب بالنسبة لمعركة التحرير كي
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تعمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على إعداد جيش التحرير الفلسطيني ليكون النواة  -11

، وذلك بزيادة حجم مستوى تدريبه، وتحسين لتحرير الوطني للثورة الفلسطينيةالرئيسية لجيش ا

الخارج في جميع االختصاصات العسكرية الحديثة، وذلك  إلىية سالحه، وإرسال بعثات منه نوع

 .لقتالي بما يتناسب وطبيعة الثورةلتمكين هذا الجيش من القيام بواجبه ا

، من روح الميثاق الوطني الفلسطينييكون منطلق التثقيف السياسي والتوجيه المعنوي في الجيش  -13

 .وتربيته على روح الكفاح والتضحيةلمقاتل بالثورة الفلسطينية ربط فكر ا إلىمما يؤدي 

تقوم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باالتصال بالدول العربية التخاذ اإلجراءات الالزمة  -14

ضها لصالح جيش التحرير لتعميم الخدمة العسكرية الوطنية على أبناء فلسطين المقيمين على أر

 .الفلسطيني

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها القيادة العليا السياسية والعسكرية للكفاح  تقوم -11

 ً ً  المسلح الفلسطيني ورئيسا العامة للكفاح المسلح  للكفاح المسلح الفلسطيني برسم السياسة بصفته رئيسا

 .الفلسطيني

منظمة جديدة تطلب االنضمام  أيضوية ع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي التي تقرّ  -11

منظمة من المنظمات األعضاء وذلك  أيوهي التي تقر إنهاء عضوية  ،الكفاح المسلح الفلسطيني إلى

 .ن قيادة الكفاح المسلح الفلسطينيعلى توصية م بناءً 

ر قيادة تلتزم منظمات الكفاح المسلح الفلسطيني االلتزام الكامل بقرارات وتعليمات وتوجيهات وأوام -13

 .الكفاح المسلح الفلسطيني

تعمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على مواصلة الحوار مع المنظمات الممثلة في  -10

 .قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني إلىالمجلس الوطني الفلسطيني لضمها 

ة قيادة الكفاح المسلح منظمة من عضوي أيتقوم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بفصل  -15

 .ية ضد العدونها ال تقوم بعمليات عسكرأالفلسطيني يثبت 

تقوم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتنسيب من المنظمات المعنية بتسمية أعضاء مجلس  -14

ن يكون العضو وبديله من أقيادة الكفاح المسلح الفلسطيني مع بديل لكل عضو بقرار منها، على 

 .لقيادة العسكرية في هذه المنظماتلى مستويات اأع

تطلب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من المنظمات المعنية تزويد األجهزة التنفيذية لقيادة  -12

 .ة التي تتمتع باالختصاص والكفاءةالكفاح المسلح الفلسطيني بالعناصر العسكرية المتفرع

لعمل الفدائي والثورة الفلسطينية مع الحرص على المشاركة الفعلية وضع خطة للدفاع الذاتي لحماية ا -11

 .ن قيادة الكفاح المسلح الفلسطينيللمليشيا وذلك ضم

تعمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني على  -13

 .القيادة الفنية والعلمية في هذه إنشاء شعبة للدراسات العسكرية

تقوم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برسم استراتيجية الثورة الفلسطينية المستندة على  -34

من الجهات  أيئها من قبل احتوا أواستقاللية الكفاح المسلح الفلسطيني وعدم ربط الثورة الفلسطينية 

 .الرسمية

 أيضع حد لتعدد المنظمات القائمة ومنع ظهور تقوم اللجنة التنفيذية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لو -31

 .ظمات جديدة في الساحة الفلسطينيةمن
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بعد تشكيل قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني ومشاركة جيش التحرير الفلسطيني في هذه القيادة تلغى  -31

مهمة الدائرة العسكرية في منظمة التحرير الفلسطينية من حيث التنسيق بين قيادة الجيش وقيادة 

 رى التي حددتها اللجنة التنفيذية.لكفاح المسلح الفلسطيني مع بقاء مهمات هذه الدائرة األخا

  :الخدمة الطبية

للقيام  يكلف المجلس الوطني الفلسطيني الهالل األحمر الفلسطيني بإنشاء جهاز طبي متكامل -33

 :بالخدمات الطبية التالية

 جبه تحدد مدى لياقته الصحية ونوعية الكشف الطبي على كل مقاتل عند انضمامه والذي بمو

 .ه إمكانياته الصحية من القيام بهالعمل الذي تمكن

  في صفوف ثوارنا، تدريب صحي مبسط لجميع المقاتلين بجانب التدريب العسكري لنخلق

ً ، وانتقاء بعض العناصر من هذه الدورات لزالمقاتل المضمد  يادة تدريبية ليصبح ممرضا

 .مقاتالً 

  وقائي متكامل للمحافظة على صحة المقاتل حيثما كان. وضع برنامج 

  توفير المستلزمات الطبية الالزمة لمزاولة الخدمات الطبية على الوجه األكمل بما في ذلك

  .المراكز المتقدمة وسيارات اإلسعاف وبنوك الدم

 يع اإلمكانيات الفنية واألخصائيةإنشاء مستشفى جراحي مزود بجم . 

 بناء شعبنا في أميعا والمصابين وعائالتهم وعائالت الشهداء والمعتقلين وعالج المقاتلين ج

 األرضالمخيمات وسكان القرى األمامية وتقديم المعونات الطبية واالجتماعية لشعبنا في 

 .المحتلة بقدر ما تسمح به الظروف

ات الطبية التي يعتبر الهالل األحمر الفلسطيني هو الجهة الوحيدة التي تتلقى وتنظم صرف المساعد -30

بإبالغ ذلك  ن تقوم اللجنة التنفيذيةأتقدمها الحكومات واالتحادات والهيئات العربية والصديقة على 

 .جميع هذه الجهات إلى

من يطلب المجلس الوطني من اللجنة التنفيذية تكليف جميع ذوي االختصاص في حقل المهن الطبية  -35

 :الفلسطينيين على النحو التالي

 لسطيني براتب رمزي )خاضع ن يخدم لمدة سنة مع الهالل األحمر الفأجديد  على كل خريج

قطر عربي قبل الحصول على شهادة بذلك من  أيويمنع من زاولة اختصاصه في  ،(لظروفه

 الهالل األحمر الفلسطيني.

  لهالل األحمر شهر مع اأوا لمدة ال تقل عن الستة لن يعمأعلى كل المزاولين للمهن الطبية

 .طينيالفلس

 ون في تنفيذ ما جاء في هذا البندوعلى اللجنة التنفيذية االتصال مع الجهات الرسمية العربية للتعا. 

حت تصرف الهالل األحمر رصد ميزانية خاصة للخدمات الطبية من الصندوق القومي ووضعها ت -33

 .الفلسطيني

 .قرراتعلى جميع المنظمات االلتزام بهذه الم -04

 :التنظيم الشعبي

 :لتنظيم الشعبي وفق األسس التاليةتعتمد قرارات المؤتمر الرابع الخاص با -01
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 .تنظيم الشعبي وشؤون الوطن المحتلالقرارات النقاط الجديدة الواردة في تقرير لجنة ال إلىتضاف  .أ

 . ليشيايلة الفلسطينية وبتفاصيل الميحذف كل ما يتصل بالدو .ب

 . ت التنظيم الشعبي للدورة الرابعة( من قرارا1من البند ) الفقرة )هـ( إلى "وحمايتها"تضاف كلمة  .ج

 حذف كل ما يظهر انفصال الشعب في األردن عن الشعب الفلسطيني.  .د

 يكلف مكتب رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية بصياغة هذه القرارات.  .ه

 :اللجنة السياسية واإلعالمية

لجنة خاصة تشكل من  إلىحالة تقرير اللجنة السياسية واإلعالمية قرر المجلس الوطني الفلسطيني إ -01

مكتب رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك 

إلضافة ما استجد في التقرير المشار إليه على قرارات الدورتين الرابعة والخامسة للمجلس 

 . الميثاق الوطني اللتزام بنص وروحالوطني بشرط ا

  :اللجنة التنفيذية

قرر المجلس الوطني الفلسطيني قبول استقالة السيد إبراهيم بكر من عضوية اللجنة التنفيذية التي  -03

اللجنة التنفيذية قبيل انعقاد الدورة السادسة وتوجيه كتاب شكر له على جهوده  إلىكان قد قدمها 

 .ل فترة عمله في اللجنة التنفيذيةخال

 إدارةقرر المجلس الوطني الفلسطيني قبول استقالة السيد/ عبد المجيد شومان من رئاسة مجلس  -00

الصندوق القومي الفلسطيني وتوجيه كتاب شكر له على خدماته الجليلة السابقة عن الفترة التي 

ً عمل  ً لهذا المجلس فيها رئيسا لمجلس  . وقد انتخب المجلس الوطني السيد/ خالد اليشرطي رئيسا

ً  إدارة باللجنة التنفيذية لمنظمة  للرئيس المستقيل واصبح بذلك عضواً  الصندوق القومي خلفا

 ً  .ألساسي للصندوق القومي الفلسطيني( فقرة )أ( من النظام ا1للمادة ) التحرير الفلسطينية وفقا

ً أن وجد أقرر المجلس بعد  -05 لداخلية للمجلس ( من الالئحة ا55 إلى 53للمواد ) ن اإلجراءات وفقا

( من النظام األساسي بحيث تصبح كما يلي: 10الوطني الفلسطيني قد استوجبت تعديل المادة )

الصندوق القومي  إدارةبما فيهم رئيس مجلس  عضواً  15 إلى 11"تؤلف اللجنة التنفيذية من 

 .التي تلي الفقرة المعدلة كما هي الفلسطيني" وتبقى الفقرات

( المعدلة من النظام األساسي لمنظمة 10المادة ) إلى ني الفلسطيني استناداً قرر المجلس الوط -04

وقد تم انتخاب السيدين  عضواً  11 إلىالتحرير الفلسطينية رفع عدد أعضاء اللجنة التنفيذية 

 . ل الحسن لعضوية اللجنة التنفيذيةالدكتور حسام الخطيب وبال

 

  :الملحق األول

  :لمجلس الوطني الفلسطيني في دورته السادسة عالمية توصيات اللجنة السياسية واإل

 ً ً  تمشيا من المبدأ  مع التطورات األخيرة التي واكبت واقع الثورة الفلسطينية ومسيرتها وتطلعها. وانطالقا

ة بد للجنة السياسة واإلعالمي كان الالنطالقتها األولى،  وتطور   ن الثورة حركة دائبة واستمرار  أاألساسي القائم ب

للمجلس بالقرارات والتوصيات الخاصة بالمجالين السياسي واإلعالمي والصادرة عن الدورتين الرابعة 
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آفاق جديدة، فتحت المسيرة الثورية أبوابها، ودفعت بالتطلعات  إلىوالخامسة للمجلس الوطني، وتأكيدها لها، 

  الثورية في اتجاهها.

هو التحرير الشامل والكامل للتراب الفلسطيني كله من احتالل  ن هدف الثورةأللحقيقة الواقعة وهي  وتأكيداً 

ن أسلوبها هو الكفاح بجميع صوره أسرائيل، ومن ورائها من قوى اإلمبريالية العالمية. وإالصهيونية وقاعدتها 

 ن أداتها هي الجماهير العربية الفلسطينيةأوالحق، و األرضوأشكاله وفي مقدمتها الكفاح المسلح السترداد 

 … المحتلة وخارجه، وطالئعها المناضلة األرضداخل 

ن الثورة أمة العربية كلها، وبوإصرار على القول بان معركة فلسطين هي معركة الوجود والمصير لأل

 ً لذلك بتأييد قوى التحرر والعدل  الفلسطينية جزء ال يتجزأ من حركة التحرر العالمي كله، وأنها جديرة تبعا

ً  وتعزيزاً … كلهوالتقدم من العالم  من المبدأ  لسير الثورة في طريق التصاعد، والتقدم واالندفاع.. وانطالقا

الدروس والعبر النابعة من التجارب  إلىالثوري القائم باالعتماد على العلم في تحديد جوانب الطريق، واالستناد 

 الثورية، والمنطلقات الفكرية التي ترسمها وتؤكدها. 

 ً ن للثورة الفلسطينية أبعادها الفلسطينية والعربية والدولية واإلعالمية أة الواقعة وهي من الحقيق وانطالقا

األبعاد األخرى التي تناولتها لجان المجلس األخرى بالبحث. توصي اللجنة السياسية المجلس  إلىباإلضافة 

 الوطني الفلسطيني في دورته السادسة باتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

 :عيد الوطنيعلى الص

بتوافر الوحدة  إالن تكون تامة ومنسجمة مع معطيات العلم والتجربة، أال يمكن للوحدة الوطنية الفلسطينية  -1

 ً للقوى  في الهدف واألسلوب واإلدارة والمسيرة والقيادة. ولما كانت منظمة التحرير الفلسطينية تمثل تجمعا

ولها ميثاقها الذي اتفق عليه وعلى  األرضمسلحة تحرر ثورة  أجلالفلسطينية في جبهة وطنية واحدة من 

ن المجلس الوطني يقرر تطوير اللقاء الجبهوي إتطويره من خالل التفاعل الحيوي بين القوى المشتركة فيها. ف

شكل من أشكال الجبهة  إلىالقائم بين منظمات حركة المقاومة الفلسطينية من خالل منظمة التحرير الفلسطينية 

 هذه الصيغة المتقدمة. إلىالوصول  أجللمنظمات حرية الحوار من لعلى برنامج عمل محدد، ويترك  القائمة

لما كان تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية لكافة القوى والعناصر الوطنية يمثل خطوة ضرورية وال بد من  -1 

ستار يحمي القوى الرجعية  لىإن ال يسمح بتحول هذا الشعار أن من الواجب إإنجازها والمحافظة عليها، ف

 الفلسطينية المضادة للثورة والنزاعات الطائفية والعائلية والفردية والمحلية التي ال بد من تعريتها وعزلها.

ً أدون  أن هناك منظمات تنشأيالحظ المجلس  -3 ً  أمن كا ن يكون لنشوئها مبرر تاريخي فكريا . وهذه سياسيا

على  ، ويمثل خطراً عربي لها، يزيد المشكلة تعقيداً  تبنٍّ  أين أالمسلحة، كما  الظاهرة تزيد في تفتيت المقاومة

أمن المقاومة ومستقبل القضية الفلسطينية. ولذلك يطالب المجلس بوقف تشكيل مثل هذه المنظمات التي ال مبرر 

 .ة بوقف تبنيها لمثل هذه المنظماتلها، كما يطالب أنظمة الحكم العربي

من المنظمات  أليتعرض  أومواجهة  أين تعتبر ألوطني الفلسطيني قيادة المنظمة بيوصي المجلس ا -0

نظام حكم عربي هي مواجهة لجميع المنظمات ما دامت تلك  أيقيادة الكفاح المسلح من جانب  إلىالمنضمة 

 ملتزمة بالميثاق الوطني وقرارات المجلس الوطني.

ة والفلسطينية حركة وطنية واحدة، تتحمل كافة المسؤوليات تجاه ن الحركة الوطنية األردنيأيعتبر المجلس  -5 

الكفاح المسلح، وحمايته من كافة أشكال التآمر. ويشكل هذا االلتحام بداية ممارسة عملية لمشاركة الجماهير 

 العربية في معركة تحرير فلسطين.
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4-  ً في  خذاً آاألمد، و اعتماد الحرب الطويلة من استراتيجية الثورة الفلسطينية من يقرر المجلس الوطني، انطالقا

 ً منه للمخاطر التي تنعكس  عين اعتباره األوضاع االقتصادية والمعنوية في قطاع غزة، والضفة الغربية إدراكا

ضية التحرير نتيجة ما يبذله العدو من جهود لإلفادة من األوضاع االقتصادية السيئة وكسر حلقة العداء قعلى 

من جانب المواطنين العرب، يقرر زيادة الدعم المادي والمعنوي للفلسطينيين العرب وعدم التعامل معه 

 : اللجنة التنفيذية اتخاذ ما يلي إلىالصامدين في أرضنا المحتلة، ويطلب 

 المقاومة.زيادة الدعم المادي المقدم من منظمة التحرير وحركات  .أ

قطاع  إدارةم بصرف رواتب موظفي مواصلة السعي مع حركة الجمهورية العربية المتحدة لتقو .ب

 لذي انقطعت مواردهم منذ االحتالل.غزة ا

يص جزء من موازنتها ن تأخذ هذا الموضوع في عين االعتبار وتخصأإقناع الجامعة العربية ب .ج

 لهذا الغرض.

ن يتم ذلك في أ علىإقامة أسبوع دعم في جميع أجزاء الوطن العربي باسم أسبوع قطاع غزة  .د

 .أسرع وقت ممكن

بأهمية الصمود واالرتباط باألرض وأهمية  ،المحتلة األرضالتركيز على رفع وعي جماهير  .ه

 . زة إعالم المنظمة وحركة المقاومةالعمل التنظيمي لهم عن طريق أجه

 األرضيتم صرف هذه المساعدات عن طريق المنظمات النقابية والجماهيرية القائمة في  .و

 . صحاب الوجهاتأريق بعض الشخصيات والمحتلة ال عن ط

المحتلة ومنظماتها بحركة الثورة عن طريق إقامة  األرضالعمل على مزيد من ضبط جماهير  .ز

قتصاد إحباط مشاريع تهويد القدس ودمجها باال إلىعالقات وثيقة معها والتوجه بشكل خاص 

عزز ن تصعيد المقاومة ووحدتها بشكل واضح وملموس يأ. وال بد من التنويه هنا باإلسرائيلي

 .ويرفع من روحه المعنوية ،لمحتلةا األرضصمود شعبنا في 

قامة الدولة إوطنه، و إلىعادة الشعب الفلسطيني إإنهاء الكيان في فلسطين، و إلىيهدف الكفاح الفلسطيني  -2 

 الفلسطينية الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني بعيدة عن كل أنواع التمييز العنصري والتعصب الديني.

اللجنة التنفيذية  إلىويقرر المجلس الوطني الفلسطيني تثبيت هذا الشعار في قراراته وبيانه السياسي. ويطلب 

 إلىن تتقدم هذه اللجنة بدراستها أعطائه كافة أبعاده ومضامينها بمنتهى الوضوح على إتشكيل لجنة لدراسته و

 الدورة القادمة للمجلس الوطني. 

ديد في رواتب العاملين في منظمة التحرير مع التوصية جعاد النظر من ن يُ أب توصي اللجنة السياسية -1

ً  ىن يراعأأدنى حد ممكن، على  إلىبتخفيضها  مع حجم العمل  تكوين الجهاز العامل بحيث يكون متناسبا

 ً ثقيف في ، مبدأ التواالهتمام بالكيف، ومحاولة االستعانة بالعناصر الوطنية المتطورة حيثما يكون ذلك ممكنا

 النفقات. 

  :على الصعيد العربي

، ورفض محاوالت فرض النفوذ كامالً  يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني استقالل العمل الفلسطيني استقالالً  -1

قد يحاولها بعض األنظمة العربية على هذا العمل، ويؤكد المجلس في  أواالحتواء التي يحاولها  أوالسيطرة  أو

ن هذه الثورة جزء ال يتجزأ من الثورة ألقومي واإلنساني للثورة الفلسطينية على اعتبار نفس الوقت البعدين ا

 .العربية ومن حركة التحرر العالمي

 :لف من ثالث قوى مترابطة هيأنا يتن المعسكر المعادي لثورتنا وشعبأيعتبر المجلس  -1
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يادة الواليات المتحدة األمريكية وقواعدها في اإلمبريالية العالمية بق -ج ،الصهيونية العالمية -ب ،سرائيلإ -أ

ا بمصالح االستعمار هالوطن العربي المتمثلة في القوى الرجعية العربية والجهات األخرى المرتبطة مصالح

تلعبه القوى الرجعية في عرقلة مسيرتنا الثورية ومنع التحام  كبيراً  ن هناك دوراً أواإلمبريالية ويؤكد المجلس 

 اهيرية العربية من مادية وبشرية بها. الطاقات الجم

ن فقرة في هذا الصدد كانت قد أقرت من المجلس الوطني في دورته الرابعة أ إلىوتلفت اللجنة السياسية النظر 

وطبعت في المقررات ثم أسقطت من الكتاب الذي صدر عن تلك الدورة وعرضت على المجلس في دورته 

 الراهنة.

توحيد صفوفها في النضال الصلب لتوفير مستلزمات التعبئة  إلىجماهير العربية يدعو المجلس الوطني ال -3

الكاملة لطاقاتها البشرية والمادية الضرورية إلحراز النصر الحاسم على العدو وتحقيق متطلبات النجاح في 

كافة تصفية  أجلحرب تحرير شعبية طويلة األمد ضد العدوان الصهيوني اإلمبريالي، وذلك بالنضال من 

القواعد العسكرية االستعمارية في الوطن العربي، وإلغاء المعاهدات القائمة على أسس االستغالل اإلمبريالي في 

واتباع سياسات خارجية ثورية تقوم على أساس مواقف كافة الدول من  ،هذا الوطن، وتحرير الثروات العربية

ً قضية فلسطين، وتوثيق العالقات مع كافة القوى والدول اال  ومسانداً  مؤيداً  شتراكية الصديقة التي تقف موقفا

لحركة المقاومة، كذلك العمل بمختلف األساليب والوسائل على انتهاج السبل التي تؤمن لإلنسان العربي حريته 

في إسناد الثورة الفلسطينية ودعمها ويطالب المجلس الوطني  من االستغالل وتمكنه من أداء دوره كامالً 

 ربية بالعمل على المقاطعة السياسية واالقتصادية للدول المؤيدة للعدوان. الجماهير الع

يعلن المجلس رفض الشعب الفلسطيني لكافة الحلول السياسية والمشروعات والقرارات والمخططات  -0

لى إوطنه، من ناحية و أرضحرمان شعب فلسطين من حقه في تقرير مصيره على  إلىاالستعمارية الهادفة 

/ تشرين الثاني 11خرى بما في ذلك قرار مجلس األمن الصادر في ألقضية الفلسطينية من ناحية تصفية ا

ً  شكل إنكاراً ين هذا القرار أ، وال سيما و1342نوفمبر من عام  لحق شعب فلسطين في تحرير وطنه كما  واضحا

 التحرر الوطني الكامل.  إلىيهدد مصالح الجماهير الشعبية وتطلعها  يشكل خطراً 

محاولة لفرض التوجيه الرسمي على الكفاح الفلسطيني المسلح ويعد على الطبيعة  أييرفض المجلس  -5

ية محاولة الحتوائه تحت ستار المشروعات الرسمية للتنسيق سواء أالشعبية الثورية لهذا الكفاح كما يرفض 

 غيرها. أوجاءت هذه المحاولة عن طريق مؤتمرات القمة أ

ال الثورة الفلسطينية بهدف التحرير الوطني الكامل لفلسطين يجعلها ال تتدخل ن نضأ يعتبر المجلس -1

 بقدر ما تمس هذه األوضاع قضية فلسطين.  إالفي الشؤون الداخلية لألوضاع العربية القائمة 

الوفاء بكافة التزاماتها  إلىن تعمل على دفع األنظمة العربية أيطالب المجلس المنظمات الفلسطينية  -1

 التحرير الفلسطينية كل بقدر طاقاتها وصالبتها. لمنظمة

مين حرية اإلقامة والسفر والعمل للفلسطينيين أاللجنة التنفيذية مواصلة مساعيها لت إلىيطلب المجلس  -3

ومعاملتهم معاملة كريمة وإلزالة المضايقات التي يتعرضون لها وضمان الحرية لهم للمشاركة في 

 النضال لتحرير وطنهم. 

ن تعمل اللجنة على مواصلة جهودها في حل مشكلة تعليم أبناء الفلسطينيين العاملين في أالمجلس ويطالب 

اللجنة االهتمام بموضوع  إلىقناع الحكومة هناك بتعليم هؤالء أسوة بأبناء الكويت أنفسهم. كما يطلب إالكويت و

 . من عملهم في شركة نفط الكويت صلوا أخيراً العمل الفلسطينيين الذين فُ 
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 :الصعيد العالمي

ال يتجزأ من حركة التحرر العالمي المناضلة ضد قوى االستعمار واإلمبريالية  تؤلف الثورة الفلسطينية جزءاً 

من اإلمبريالية العالمية  خر هو الصهيونية العالمية التي تؤلف جزءاً آ العالمية، وهي في الوقت ذاته تقاتل عدواً 

 بشع صوره القائمة على القهر القومي والعنصرية. أمار االستيطاني في كونها مجسدة لالستع إلىباإلضافة 

 ن المجلس يقرر ما يلي: إمن ذلك ف وانطالقا  

ولة عن ؤن اإلمبريالية العالمية بقيادة الواليات المتحدة األمريكية هي عدوة الشعوب األولى وهي المسإ

رواتها، ويتجلى ذلك في خلق مختلف صور العدوانية على حرية الشعوب واستقاللها ونهب ث

وتثبيت الكيان الصهيوني في وطننا فلسطين والعمل بمختلف السبل والمؤامرات وأشكال الدعم 

العربية من ناحية  األرضاإلسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية من ناحية والتوسع على حساب 

 أخرى.

ال سيما جمهورية ألمانيا الديمقراطية مواقفها يقدر المجلس لالتحاد السوفيتي ولعدد من الدول االشتراكية و

من قضايا التحرر الوطني ومن قضية الصراع العربي اإلسرائيلي وتأييدها لحق الشعوب في 

ً  إلىتقرير مصيرها، ويتوجه المجلس   بالمزيد من التعاطف والدعم. االتحاد السوفيتي مطالبا

ية الصين الشعبية وألبانيا وكوريا الديمقراطية يقدر المجلس مواقف عدد من الدول االشتراكية كجمهور

وكوبا وفيتنام الديمقراطية من قضية النضال الوطني الفلسطيني والعربي، وقضايا التحرر في 

العالم كما يقدر مواقف العديد من المنظمات واألحزاب االشتراكية والتقدمية على صعيد العالم، 

 الفلسطيني المسلح.لشروعها في اتخاذ مواقف صحيحة من الكفاح 

تقدير الكفاح البطولي الذي يخوضه شعب فيتنام ضد اإلمبريالية األمريكية وحلفائها، ويعلن المجلس عن 

تأييده الكامل لحق الشعب الفيتنامي في الحرية والوحدة كما يعرب المجلس عن تعازيه الحارة 

كبر المناضلين ضد ألذي يعتبر لشعب فيتنام البطل بوفاة قائد نضاله الوطني الزعيم هوشي منه ا

 اإلمبريالية العالمية.

تحقيق وحدة كوريا وهزيمة  أجلتأييد شعب كوريا في نضاله ضد اإلمبريالية األمريكية العدوانية ومن 

 المعتدين األمريكيين.

 تأييد حركات التحرر الوطني في القارة األفريقية واستنكار الحكم العنصري االستعماري االستيطاني في

 روديسيا وأفريقيا الجنوبية. 

 استنكار التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، وسائر صور التمييز األخرى.

عزله واستبعاده والستغالل ثرواته، وتأييد  إلىتأييد شعب كوريا ضد المؤامرات األمريكية التي تهدف 

ألمريكية والتدخل شعوب أمريكا الالتينية في نضالها للخالص من استغالل االحتكارات ا

 اإلمبريالي.

يعرب المجلس عن تقديره للشعوب اإلسالمية التي تقف مؤيدة للحق العربي في فلسطين، كما يقدر لها 

 موقفها الساخط من جريمة إحراق المسجد األقصى.

ن تجري االتصاالت الالزمة مع مختلف حركات التحرير في العالم أاللجنة التنفيذية  إلىيطلب المجلس 

ً المناضلة طلبو مؤتمر خاص بهذه الحركات تناقش فيها  إلىلالستقالل والعمل على دعوتها  ا

 قضاياها وتوحد مواقفها مع دراسة الوسائل الالزمة لتعزيز التعاون فيما بينها.

  :القرارات اإلعالمية
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 إلىته الرابعة ويطلب يؤكد المجلس القرارات اإلعالمية التي كان المجلس الوطني الفلسطيني قد اتخذها في دور

جهاز تخطيطي خاص لإلعالم المتعلق بالقضية الفلسطينية، ووضعه على أساس علمي  إلىن تعهد أالمنظمة 

 صحيح، مع مراعاة النقاط التالية:

1-  ً بين ما تقوله هذه األجهزة  ضرورة التنسيق مع أجهزة اإلعالم العربية بحيث يكون االنسجام قائما

 م الفلسطيني.وبين الخط العام لإلعال

اإلفادة من المواقف الرسمية للدول الصديقة في العالم لتثبيت مواقفنا اإلعالمية في صفوف شعوبها  -1

 ًً  من تركها معرضة لتقلب المواقف السياسية لحكوماتها. بدالً

3-  ً للتوزيع الثقافي في العالم وذلك ضمن المنطلقات  ضرورة اتسام اإلعالم الفلسطيني بالمرونة وفقا

 اهيم األساسية للثورة الفلسطينية.والمف

0-  ً  الطبقات المكافحة وقوى التحرير والتقدم في العالم بوجه خاص. إلى التوجه إعالميا

عرض القضية الفلسطينية على حقيقتها بوصفها قضية تحرر وطني وكفاح ضد الصهيونية  -5

 واإلمبريالية العالمية.

والتزام العلمية والموضوعية في  ،فلسطينيةمراعاة الدقة في البيانات التي تصدر عن الثورة ال -4

 إصدارها.

 المحتلة. األرضالتأكيد على أهمية توجيه الجماهير الفلسطينية في  -2

توحيد اإلعالم الفلسطيني في جهاز واحد، والتركيز على الدعوة للقضية الفلسطينية ومنطلقات  -1

 الثورة.

يونية وصحافية في أجهزة إعالمها السعي لدى الحكومات العربية لتخصيص أركان إذاعية وتلفز -3

 للثورة الفلسطينية وربط هذه األركان بجهاز اإلعالم الفلسطيني الموحد.

السعي إلصدار نشرات إعالمية خاصة بالقضية الفلسطينية عن مكاتب الجامعة العربية وسفارات  -14

 الدول العربية في الخارج.

مركز األبحاث الفلسطينية، ومؤسسة  إلىت تقديم الدعم المالي الثاب إلىدعوة الجامعة العربية  -11

الدراسات الفلسطينية وفروع االتحاد العام لطالب فلسطين، وكافة االتحادات الفلسطينية األخرى في 

 على الصعيد الشعبي في أماكن وجودها. ن، بإمكانها ان تلعب دوراً الخارج أل

 عالم الفلسطينية.االهتمام بالتربية السياسية للجماهير وتضمينها في برامج اإل -11

ن ال تعتمد على إظهار قوة الثورة الفلسطينية وعملياتها أالعمل على زيادة الساعات الموجهة للعدو. و -13

ً فحسب بل تبرز   .وتعرية نقاط ضعفه أمام جماهيره وحشية العدو في معاملة مواطنينا أيضا

التنظيمات النقابية الفلسطينية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دعم كافة  إلىيطلب المجلس الوطني  -10

ن في إمكان االتحادات )قواعدها أذ إلتمكينها من أداء دورها الكامل في اإلعالم للقضية الفلسطينية 

في اإلعالم  كبيراً  وقياداتها(، كاتحاد الطالب والعمال والكتاب والمرأة وغيرها ان تؤدي دوراً 

 جميع المجاالت العربية والدولية.الفلسطيني في 

  :الملحق الثاني

-6/6بيان سياسي صادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته السادسة المنعقدة في القاهرة من 

1/6/6616  

 1343سبتمبر  /عقد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته السادسة في القاهرة بين اليوم األول من أيلول

جيش  -1المستقلون.  -1ظمات الفلسطينية التالية: والسادسة منه وقد اشترك فيه ممثلون عن القوى والمن
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منظمة طالئع  -0(. فتححركة التحرير الوطني الفلسطيني ) -3التحرير الفلسطيني، وقوات التحرير الشعبية، 

منظمة  -2جبهة النضال الشعبي.  -4لسطين. فالجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير  -5حرب التحرير الشعبية. 

اتحاد الطالب والعمال والكتاب  -3الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين )القيادة العامة(.  -1 فلسطين العربية.

 والمرأة. 

ًً وقد اتسمت المرحلة التي انعقدت فيها هذه الدورة باألهمية والخطورة  للظروف التي يمر بها الكفاح  نظراً

ً داخل أرضنا المحتلة محاطالحرب الشعبية الشاملة  إلىالمسلح فإذا السير في بداية طريق التحول  بأجواء من  ا

 التآمر من قوى العدو المختلفة والقوى المضادة للثورة. 

ومن هذا المنطلق كانت القوى التي تمثلت في المجلس الوطني في هذه الدورة تشكل خطوة في طريق تمثيل 

 إلىكفاح المسلح باإلضافة وعي إشراك القوى الفلسطينية العاملة في ميدان الكمل للشعب الفلسطيني ولقد رُ أ

 االتحادات والتنظيمات النقابية وبعض ذوي الكفاءات من العاملين في الحقل الوطني. 

كد المجلس في قراراته وتوصياته إصرار الشعب الفلسطيني على رفض كافة الحلول االستسالمية، وبشكل أو

ن هدف الثورة أكد أو 1342ة نوفمبر سن /تشرين الثاني 11ن الصادر بتاريخ مخاص قرار مجلس األ

سرائيل ومن إالفلسطينية هو تحقيق التحرير الشامل والكامل للتراب الفلسطيني من احتالل الصهيونية وقاعدتها 

ن يتم تحقيق أ إلىعلن إصرار الشعب الفلسطيني على المضي في ثورته أوراءها من قوى اإلمبريالية العالمية و

 الديمقراطية البعيدة عن كل أشكال التمييز الديني والعنصري. قامة الدولة الفلسطينيةإالنصر و

بصورة الكفاح األخرى السترداد الوطن  ن أسلوب الثورة هو الكفاح المسلح معززاً أكد المجلس كذلك أو

المحتلة وخارجها مدعومة بمشاركة متزايدة من  األرضداة الثورة هي الجماهير العربية داخل أن أالمغتصب و

 العربية المناضلة، ومن سائر قوى التحرير والتقدم في العالم. الجماهير 

ورفض سائر محاوالت فرض النفوذ  كامالً  كد المجلس في كافة مناقشاته استقالل العمل الفلسطيني استقالالً أو

ل ن كان المجلس لم يفضإية جهة من الجهات وأقد تحاولها  أوالوصاية التي تحاولها  أواالحتواء  أووالسيطرة 

عربية ومن حركة التحرير من الثورة ال التأكيد على البعدين القومي واإلنساني للثورة الفلسطينية باعتبارها جزءاً 

 العالمي.

دليل جديد، على  إلىسرائيل إ إلىوما قيام الواليات المتحدة زعيمة اإلمبريالية العالمية بتسليم طائرات الفانتوم 

الخليج عن  إلىالصهيونية على تهديد سائر أقطار الوطن العربي من المحيط مدى تواطؤ اإلمبريالية العالمية و

 سرائيل.إقاعدتها طريق 

ن تقف جبهة متراصة لحماية الثورة أولمواجهة هذا التحدي اإلمبريالي الصهيوني يتحتم على الجماهير العربية 

بية بالقيام بواجباتها تجاه الثورة الفلسطينية ودعم صمود شعبنا في فلسطين المحتلة ومطالبة الحكومات العر

 الفلسطينية وال سيما االلتزامات المترتبة عليها لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

ن تلتزم هذه الدول أكد المجلس الوطني سياسته السابقة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية على أو

 اً رير مصيره وحماية قضيته. وانطالقي، وحق شعبنا في تقبعدم التعرض لمسيرة الثورة وحرية العمل الفلسطين

حق الجماهير الفلسطينية في حرية العمل  من هذه المبادئ واجه المجلس الوطني األزمة المفتعلة في لبنان مؤكداً 

كافة محاوالت التصدي بقوة السالح لجماهيرنا العزالء في مخيماتها.  العربية مستنكراً  األرضوالتحرك على 

المخططات الصهيونية واإلمبريالية  إالذ يشجب هذه المحاوالت المشبوهة التي ال تخدم إمجلس الوطني وال

 الشعب العربي في لبنان لمساندته للثورة الفلسطينية والتفافه حولها. إلىيتوجه بالتحية 
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ً أو تحقيقها على الوجه حرصه على متابعة الجهود ل لموضوع الوحدة الوطنية مؤكداً  خاصاً  ولى المجلس اهتماما

وصى المجلس استكمال إجراءات توحيد الجباية أداة فعالة في تصعيد الكفاح المسلح وتطويره. وأاألكمل لتكون 

المالية وبشكل خاص في األردن كما أوصى بدعم وتطوير جيش التحرير الفلسطيني بما يتناسب مع متطلبات 

الفلسطيني مهمة توفير الخدمات الطبية لكافة المقاتلين كما جمعية الهالل األحمر  إلىالمرحلة القادمة وأوكل 

سر الشهداء والمصابين واألسرى. وتناول المجلس بالبحث أ إلىكلف اللجنة التنفيذية بتعزيز الرعاية المقدسة 

ً  والمناقشة وسائل تأكيد المنحى العلمي للثورة معتمداً  ية للعمل الثوري نظر التخطيط والتنهيج واإلحصاء أساسا

 ً  ، وقرر دعم مركز التخطيط الفلسطيني بالكفايات والمواد الالزمة.وتطبيقا

برز القرارات التي اتخذها المجلس في دورته تشكيل محكمة الثورة لتكون الجهة الوحيدة صاحبة أوكان من 

ي تتم بوحي مين العدل وضمان أمن الثورة ومنع المحاوالت التخريبية التأالحق في إصدار األحكام التي تكفل ت

لوطن العربي وفي العالم كما وجه اقر المجلس التفاعل الكامل مع حركات التحرر في أمن العدو وعمالئه. و

 كافة الشعوب والدول الصديقة وقوى التحرر في العالم لمواقفها المؤيدة لنضال شعب فلسطين.  إلىالتحية 

المحتلة لمواقفها الصامدة في  األرضناضلة في وقرر المجلس توجيه تحية التقدير واإلعجاب لجماهيرنا الم

 ن هذه الجماهير المكافحة هي الضمانة الكبرى لنجاح ثورتنا المجيدة. أوجه االحتالل اإلسرائيلي مؤكدة 

 ً ً  يا جماهير شعبنا الثائر: وعيا من  من المجلس الوطني لمحاوالت الحصار والتآمر على قضيتنا وثورتنا وانطالقا

الفلسطينية والعربية على المضي في درب الكفاح المسلح حتى يتحقق التحرير الشامل لوطننا  إصرار الجماهير

 رار. ألبوالمجد والخلود لشهدائنا ا… لبطلالنصر والتحرير. عاش كفاح شعبنا ا إلىالمغتصب والسير بها 

 

* * * 
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 1/1/6672 - 12/5 ،القاهرة ،الدورة السابعة

 :القرارات السياسية 

والموقع من كافة فصائل المقاومة واللجنة التنفيذية  4/5/1324. الموافقة على بيان االتفاق الصادر في 1

 لمنظمة التحرير.

، ذيةأعضاء اللجنة التنفي، . تؤلف اللجنة المركزية بقرار من المجلس الوطني من: رئيس المجلس الوطني1

ثالثة من المستقلين من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني تنتخبهم اللجنة  ،القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني

مفوض  4/5مندوب قيادي يمثل كل منظمة من المنظمات الفلسطينية الموقعة على اتفاق  ،رالتنفيذية بالتشاو

عضاء المجلس الوطني. ويكون رئيس اللجنة أ بكافة الصالحيات وال يشترط في هؤالء أن يكونوا من بين

 التنفيذية رئيس اللجنة المركزية. 

حلها. تمثل اللجنة المركزية  أواستبدالها  أوتبقى اللجنة المركزية قائمة ما لم يقرر المجلس الوطني تعديلها 

 :وم بما يليذلك ضمن صالحياتها وتقالقيادة العليا للنضال الفلسطيني في األمور التي تطرح عليها و

 حكام الميثاق الوطني الفلسطيني.أالبت في األمور والقضايا العاجلة والطارئة بما ال يتعارض و -1

 العمل باستمرار على إيجاد صيغ أكثر تقدماً وأكثر عمقاً واتساعاً للوحدة الوطنية. -1

 متابعة تنفيذ قراراتها وقرارات المجلس الوطني. -3

أحد أعضائها وتتخذ القرارات الملزمة وفق  أوللجنة التنفيذية مناقشة األمور المطروحة عليها من ا -0

. يجب أن تكون قرارات اللجنة المركزية منسجمة مع اخلي الذي تقرره اللجنة المركزيةالنظام الد

الميثاق الوطني والنظام األساسي وقرارات المجلس الوطني وتتولى اللجنة التنفيذية تنفيذ قرارات 

االستثنائية تقريراً  أوالمجلس الوطني في دورته العادية  إلىم اللجنة المركزية اللجنة المركزية. تقد

 عن أعمالها ومدى فعاليتها. 

عقوبة بشأنه على أن يعرض  أياتخاذ  أوتنظيم  أوعضو  أيتعليق عضوية  أويحق للجنة المركزية تجميد 

س فاصالً في األمر واتخاذ اإلجراءات األمر على المجلس الوطني في أول دورة النعقاده ويكون قرار المجل

 . م فدائي جديدتنظي أيالكفيلة لعدم قيام 

 وبحثت اللجنة في المواضيع األخرى المدرجة على جدول األعمال واتخذت القرارات التالية: 

/ يونيو التأكيد على القرار الذي اتخذه المجلس الوطني في جلسته المعقودة في األول من حزيران -1

 -على أن النضال الفلسطيني ينطلق من اإليمان بوحدة الشعب في الساحة األردنية وينص  1324

 األرضالفلسطينية ومن اإليمان بأن شعب فلسطين جزء من األمة العربية، وبأن فلسطين جزء من 

 العربية.

بدأ تثبيت وتجسيد هذا الم أجلاتخاذ ما يلزم من إجراءات من قبل اللجنتين المركزية والتنفيذية من  -1

األردنية،  -على كافة المستويات السياسية والتنظيمية والجماهيرية والنقابية في الساحة الفلسطينية 

 وبالتعاون مع القوى الوطنية في الضفة الشرقية وبأسرع ما يمكن. 

تبني دعم صمود الشعب  أجلتكليف اللجنة التنفيذية بمواصلة الجهود مع الحكومات العربية من  -3

 المحتلة، ومطالبتها بدفع ما يقتضيه هذا الصمود من التزامات مالية. األرضطيني في العربي الفلس

اعتبار الصندوق القومي الفلسطيني الجهاز الذي يتلقى سائر أشكال المعونات والمساعدات المالية  -0

 المتعلقة بدعم الصمود.
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 .المحتلة األرضفي حث أجهزة المنظمة على بذل المزيد من الجهد لتأمين كافة مقومات الصمود  -5

حث أجهزة اإلعالم العربية عامة وتكليف أجهزة إعالم الثورة الفلسطينية خاصة للمساهمة في عملية  -4

 توعية الجماهير وتعميق معنى دعم الصمود في وجه مؤامرات العدو.

من  إن المجلس الوطني الفلسطيني وهو يراقب الوضع في جنوب لبنان وبعد اطالعه على المذكرة المقدمة

  :اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني لحركة تحصين الجنوب وأخذ ما ورد فيها بعين االعتبار يقرر ما يلي

إدانة موقف القوى العميلة والمضادة للثورة التي تعمل على عزل المقاومة الفلسطينية عن الجماهير  -1

 اللبنانية.

ويات مع جماهير الجنوب والمساهمة في تعميق عالقاتها على جميع المست إلىدعوة القوات المقاتلة  -1

 تسليحها وتنظيمها وتعزيز صمودها.

أعلى مستوى بين حركة المقاومة وبين القوى الوطنية والتقدمية في  إلىالعمل على دفع التنسيق  -3

مشاركة أكبر للجماهير العربية اللبنانية في حماية الثورة الفلسطينية واألرض  أجللبنان، ومن 

 ان.العربية في لبن

اإلشادة بالدور البطولي الذي قامت به قوات المقاومة في ردع االعتداءات اإلسرائيلية وبدور  -0

 . ة في دعم حركة المقاومة وحمايتهاالجماهير اللبناني

 القرارات التالية:  أيضا  واتخذ المجلس الوطني الفلسطيني 

ين إسرائيل، وذلك عن طريق استمرار "الكفاح الشعبي المسلح" هو الحل الوحيد للصراع القائم بيننا وب .1

ومهما تحول ميزان القوى لصالحنا فلن يكون الحل  ،حرب التحرير الشعبية وتصعيدها بكل أبعادها

ً لثورتنا من أن تصل  إالالسياسي التصفوي  ً لنضالنا وتضحياتنا ومنعا ً بل وإجهاضا  إلىاستسالما

 االستسالمية. أهدافها الكاملة في التحرير ورفضنا لكافة الحلول 

تصعيد النضال  إلىيدعو المجلس الوطني الشعب الفلسطيني بوجه خاص والشعب العربي بوجه عام  .1

بعد حد ممكن ضد القوى اإلمبريالية وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية ودفع هذا النضال أ إلى

 ميادين جديدة. إلى

ً واحداً مع الثورة الفلسطينية يهيب المجلس الوطني بالشعب العربي في األردن ولبنا .3 ن أن يقف صفا

إلحباط المؤامرات ضد هذه الثورة وحماية ظهرها من العمالء وإسنادها بمختلف الوسائل لتمكينها من 

تحقيق أهدافها على اعتبار أن األراضي العربية المحيطة بفلسطين المحتلة هي ميدان مشروع النطالق 

 النضال الفلسطيني.

حم مع الجماهير العربية لخوض المعركة ضد المؤامرات التصفوية ورص صفوف العمل على التال .0

بدعم من القوى الوطنية حركة المقاومة الفلسطينية للدفاع عن الثورة بتأييد من هذه الجماهير و

 .والتقدمية

 توصية اللجنة التنفيذية بتعزيز االتصاالت والصالت مع حركات التحرر العالمية والدول الصديقة ال .5

 سيما الدول االشتراكية المؤيدة لقضيتنا. 

 شعبنا العربي في لبنان.  إلىيوجه المجلس الوطني الفلسطيني تحياته  .4

 تشكيل لجنة عليا من الحركة الوطنية اللبنانية والثورة الفلسطينية.  .2

 مطالبة الدول العربية بتقديم العون والمساندة للبنان ليتمكن من الصمود. .1

 ني الفلسطيني جنودنا العرب المرابطين على خطوط المواجهة.يحيي المجلس الوط .3

 حريتهم. أجلتحية لشعب فيتنام والهند الصينية وجميع الذين يكافحون من  .14
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يطلب المجلس الوطني الفلسطيني من اللجنة التنفيذية ضرورة متابعة مقررات الجامعة العربية المتعلقة  

 ال سيما: بالشؤون الفلسطينية والعمل على تنفيذها و

  أكتوبر  /تشرين األول 14-10قرارات مؤتمر وزراء الصحة العرب المنعقد في مقر الجامعة من

1343. 

  14-11قرارات المؤتمر اإلقليمي الثالث لوزراء التربية والتخطيط االقتصادي المنعقد ما بين 

 .1324يناير  /كانون الثاني

 .قرارات مؤتمر وزراء العمل العربي 

من الفعالية والقدرة على أداء  الوطني اللجنة التنفيذية بإعادة تنظيم مكتبها بما يضمن لها مزيداً  يوصي المجلس 

 واجباتها.

 اللجنة التنفيذية المواضيع التالية: إلىحيل المجلس يُ 

المجلس  إلىإلعداد دراسة حولها وتقديمها  - مضامينها ومحتوياتها -موضوع الدولة الديمقراطية  -1

 م.الوطني القاد

 التثقيف الثوري للجماهير. -1

 المحتلة. األرضموازنة خاصة لمساعدة الطالب الوافدين من  -3

 اإلسهام في بناء بيت الطالبات الذي يتولى االتحاد العام لطلبة فلسطين إنشاءه. -0

 دعم المدارس األهلية في القدس المحتلة. -5

 دعم ندوة فلسطين العالمية. -4

 شعبية. زيادة مخصصات االتحادات والمنظمات ال -2

 

  :القرارات العسكرية

 الوحدة العسكرية للمقاتلين: 

 . تكلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإنشاء قيادة عسكرية واحدة للثورة الفلسطينية تتكون من: 1

الموجودة في الساحة على القيادات العسكرية في التنظيمات والمؤسسات أمجلس عسكري يضم  -أ 

 ة.الفلسطيني

 هيئة أركان تنبثق عن المجلس العسكري. -ب 

 . تقوم اللجنة التنفيذية بتحديد اسم هذه القيادة وعالقاتها مع المؤسسات العسكرية القائمة.1

. تلتزم هذه القيادة بتعليمات وأوامر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كقيادة عليا لها كامل السيطرة 3

 الفلسطينية جميعها.على قوات الثورة 

. توضع القوات العسكرية العاملة في الثورة الفلسطينية تحت تصرف هذه القيادة التي يكون لها الحق في قيادة 0

 هذه القوات وتطويرها وتحريكها وتوجيه عملياتها.

ين والخدمات . تقوم هذه القيادة بوضع مناهج موحدة للتدريب، كما تضع أسساً موحدة للتنظيم واإلمداد والتمو5

 وتباشر القيادة فور إنشائها إعادة التنظيم لهذه القوات.  ،تلتزم بها جميع القوات
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. تقوم القيادة العسكرية بإنشاء قوات مشتركة من قوات المنظمات، يتولى الصندوق القومي الفلسطيني مهمة 4

ية نفقات قواتها حسب تقرير الصرف عليها، على أن تقوم المنظمات بإمداد الصندوق القومي بما يكفي تغط

 أن يتم توحيد الجباية. إلىاللجنة التنفيذية للمنظمة 

 قوة من قواته التي وضعها تحت تصرف هذه القيادة العسكرية. أيتنظيم أن يسحب  ألي. ال يحق 2

دة يضم قطاعات عمل، ويشكل لكل قطاع مجلس قيا إلى. تقوم القيادة العسكرية بتقسيم مسرح األعماق القتالية 1

 قادة القوات التي يزيد حجمها الدائم عن سرية.

. يعين قائد القطاع من قبل القيادة العسكرية للثورة الفلسطينية على أن يؤخذ بعين االعتبار حجم القوات 3

 الموجودة في القطاع والكفاءة.

 ة العسكرية للثورة. . تصدر البالغات العسكرية في عمليات القوات المشتركة باسم يحدد من قبل القياد14 

. تكون قرارات القيادة العسكرية ملزمة لكل القوى العسكرية المشتركة فيها، وعلى هذه القيادة تنفيذ قراراتها 11

 بالشكل الذي تراه مناسباً.

 الخدمات الطبية للمقاتلين: 

علق بالخدمات الطبية الفلسطيني قراراته التي اتخذها في الدورة السادسة فيما يت ي. يؤكد المجلس الوطن11

والهالل األحمر الفلسطيني، كما يوصي بنشر هذه القرارات من قبل الجهات المسؤولة وذلك حتى يلتزم بها 

 الجميع. 

 جيش التحرير الفلسطيني: 

ن جيش التحرير الفلسطيني التي اتخذها في الدورة السادسة أ. يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني قراراته بش13

شكل خاص ما يتعلق بتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ببذل كل الجهود الالزمة للمجلس، وب

 لجعل جيش التحرير الفلسطيني حر اإلرادة والقيادة. 

. يجري اإلنفاق على جيش التحرير الفلسطيني وقوات التحرير الشعبية بموجب ميزانية خاصة تفصيلية 10

 على أن تقرها اللجنة التنفيذية. 41/43ش في حدود اعتمادات موازنة تضعها القيادة العامة للجي

. يخضع جميع العسكريين االحتياطيين الفلسطينيين للتعبئة العامة للثورة الفلسطينية ويعتبرون بمثابة احتياط 15 

االحتياطية،  واحد منهم للخدمة أيعام للثورة. ويحق للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تستدعي 

به األنظمة الخاصة بذلك، وعلى اللجنة التنفيذية إجراء االتصاالت الالزمة لوضع هذا  وذلك حسبما تنصّ 

 القرار موضع التنفيذ.

. يوصي المجلس الوطني الفلسطيني باالستفادة من الكفاءات والخبرات العسكرية الفلسطينية الذين خدموا 14 

 في الجيوش العربية األخرى. 

 قرارات الماليةال

 .مع مراعاة نفقاتها الفعلية 1341/1343بميزانية عام  1321-1324العمل خالل السنة المالية  -1

اإلنفاق على قوات جيش التحرير الفلسطيني وقوات التحرير الشعبية في حدود االعتمادات الموجودة في  -1

 لتحرير الفلسطيني وتقرها اللجنة التنفيذية.وبموجب ميزانية تفصيلية تضعها قيادة جيش ا 41/43ميزانية عام 

إقامة مشاريع تقتضيها مصلحة العمل، وسمحت موارد الصندوق القومي الفلسطيني  إلىإذا دعت الحاجة  -3

يتم إقرارها في جلسة مشتركة  41/43بذلك، يجري اإلنفاق على هذه المشاريع وفق مالحق الميزانية عام 

الصندوق القومي الفلسطيني ومديره  إدارةي واللجنة التنفيذية ورئيس مجلس لرئيس المجلس الوطني الفلسطين

  .العام تعقد لهذا الغرض
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تكليف اللجنة التنفيذية وضع خطة محددة ومتكاملة لدعم صمود شعبنا في الوطن المحتل تقوم على دراسة  -0 

رادات التي يمكن توفيرها لهذا موضوعية ويفرد لها ملحق خاص بالميزانية يقوم على تقديرات مبدئية لإلي

الغرض، ويتولى الصندوق القومي الفلسطيني اإلنفاق بموجبها في حدود ما يتحقق من هذه اإليرادات وبمقتضى 

 قرارات تصدر عن اللجنة التنفيذية.

التنفيذية التأكيد على القرارات التي اتخذها المجلس الوطني الفلسطيني بتوحيد الجباية المالية وتكليف اللجنة  -5

 متابعة مساعيها لتحقيق هذا التوحيد في أقرب فرصة ممكنة وال سيما في األردن ولبنان.

تكليف اللجنة التنفيذية إجراء االتصاالت الالزمة مع الحكومات العربية المعنية لكي تعمل على إصدار  -4

المقيمين لديها، وتقديم  التشريعات الالزمة لفرض ضريبة التحرير على ابناء الشعب العربي الفلسطيني

 التسهيالت الالزمة لقيام أجهزة المنظمة بأعمال الجباية الشعبية.

اإلصرار على جميع الحكومات العربية بتسديد التزاماتها المتراكمة وتكليف اللجنة التنفيذية اتباع جميع  -2

 الوسائل الممكنة بما في ذلك إيفاد الوفود لهذا الغرض.

تنفيذية السعي لدى الحكومات العربية لكي تخصص نسبة مئوية من ميزانياتها العامة تكليف اللجنة ال -1

 واإلنمائية لصالح الصندوق القومي الفلسطيني كمورد ثابت العمل الفلسطيني.

تكليف اللجنة التنفيذية السعي لدى الدول العربية المصدرة للنفط لزيادة مقدار الدعم المالي الذي تقدمه  -3 

 لتحرير الفلسطينية.لمنظمة ا

تكليف اللجنة التنفيذية بإجراء االتصاالت الالزمة مع الحكومات العربية المعنية في سبيل الحصول لمنظمة  -14

  .التحرير الفلسطينية ومؤسساتها على إعفاءات الجمارك والبرق والبريد والهاتف

مع الحكومات واألوساط العربية لتشكيل لجان تكليف اللجنة التنفيذية المبادرة بإجراء االتصاالت الالزمة  -11

نصرة فلسطين لكي يتولى الصندوق القومي الفلسطيني التعاون معها في إقامة أسابيع نصرة فلسطين واعتمادها 

 عند تنفيذ مشاريع تنمية الموارد المالية. 

 

  :الملحق األول

لقيادة الموحدة لحركة المقاومة الشعب الفلسطيني وجماهير األمة العربية صادر عن ا إلىبيان هام 

 :الفلسطينية

 14/1/1324عقدت جميع فصائل المقاومة المشتركة بالقيادة الموحدة سلسلة من االجتماعات بعد انتهاء أزمة 

وحدة وطنية متماسكة مرتبطة ببرنامج عمل سياسي وعسكري يمثل برنامج الحد  إلىللبحث في الوصول 

 ي مناقشات القيادة الموحدة. األدنى الذي تم االتفاق حوله ف

 :تحقيق الصيغة التنظيمية التالية للوحدة الوطنية إلىوقد توصلت القيادة الموحدة  :أوال  

 .لوطنيةأن جميع فصائل حركة المقاومة تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية اإلطار العريض للوحدة ا .1

ً والقضايا التي لم .1 يتفق عليها بعد يمارسها كل فصيل ضمن  القضايا المتفق عليها يلتزم بها جماعيا

ً  رؤياه لها واعتبار أن القضايا التي تمسّ   .أمن الثورة بلتزم بها جماعيا

تشترك جميع الفصائل في المجلس الوطني الفلسطيني القادم والمؤسسات المنبثقة عن منظمة التحرير  .3

بحث بين المنظمات الفلسطينية وال يصبح موضوع حجوم المنظمات في المجلس الوطني موضع 

 الفدائية.
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تتشكل بقرار من المجلس الوطني لجنة مركزية تشترك فيها جميع فصائل المقاومة لتمارس دورها  .0

وتحل اللجنة المركزية المنبثقة عن المجلس الوطني محل القيادة الموحدة  ،القيادي في حركة المقاومة

لمنظمة التحرير الفلسطينية وممثلين عن كافة  الراهنة، وتتشكل اللجنة المركزية من اللجنة التنفيذية

المنظمات الفدائية ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني وقائد جيش التحرير الفلسطيني وبعض 

 .المستقلين

اعتبار النقاط  إلىإن حركة المقاومة الفلسطينية ممثلة بالقيادة الموحدة وبعد مناقشات طويلة قد انتهت  :ثانيا   

الميثاق الوطني الفلسطيني  إلىالعريضة للعمل السياسي والعسكري المشترك باإلضافة التالية الخطوط 

 ومقررات المجالس الوطنية:

إن الجماهير الفلسطينية والعربية العاملة والكادحة وكافة القوى صاحبة المصلحة في مرحلة التحرر  -1

 الوطني وتحرير التراب الفلسطيني كامالً هي قوى الثورة الفلسطيني.

األردنية ومن اإليمان  -ينطلق النضال الفلسطيني من اإليمان بوحدة الشعب في الساحة الفلسطينية  -1

 العربية. األرضفلسطين جزء من  أرضن شعب فلسطين جزء من األمة العربية وبأن أب

إن الثورة الفلسطينية جزء ال يتجزأ من حركة الثورة العربية المعاصرة وجزء ال يتجزأ من حركة  -3

 رر الوطني العالمية ضد اإلمبريالية والصهيونية العالمية.التح

إن أعداء التحرر الوطني الفلسطيني يتمثلون في الصهيونية ودولة إسرائيل واإلمبريالية وكافة القوى  -0

 العميلة المرتبطة جدليا ومصلحياً باإلمبريالية واالستعمار.

جتمع يتعايش فيه جميع المواطنين إن هدف النضال الفلسطيني هو تحرير فلسطين كاملة ضمن م -5

 بحقوق وواجبات متساوية ضمن آمال األمة العربية في الوحدة والتقدم.

 إن طريق حرب الشعب الثورية هي الطريق األساسي لتحرير فلسطين. -4

التحرير الشامل ويرفض كافة الحلول  أجلإن شعب فلسطين وحركة تحرره الوطنية يناضل من  -2

ستسالمية بما فيها المؤامرات الرجعية االستعمارية إلقامة دولة فلسطينية على السلمية والتصفوية واال

 1342 / نوفمبرثانيالتشرين  11الفلسطينية وقرار مجلس األمن الصادر بتاريخ  األرضجزء من 

 التصفوي.

العربية المحيطة بإسرائيل هي ميدان مشروع للنضال الفلسطيني  األرضإن الثورة الفلسطينية تعتبر  -1

قطر عربي على المقاومة الفلسطينية هي بمثابة الخيانة ألهداف شعب  أيوأن أية محاوالت لقفل 

 فلسطين واألمة العربية في تحرير فلسطين.

إن الثورة الفلسطينية تعلن استقاللها الكامل عن كافة األنظمة العربية ورفض كافة محاوالت التطويق  -3

 االحتواء والتبعية. أوالوصاية  أو

 إلىفة فصائل المقاومة تقر بتشكيل لجنة عسكرية موحدة لتطوير الكفاح المسلح واالنتقال به إن كا -14

 مرحلة جديدة في العمل الفدائي وحرب التحرير الشعبية. 

العمل على تسليح جماهير شعبنا الفلسطينية والعربية في األقطار العربية المجاورة لألرض  -11

ن محاوالت ضربها وتصفيتها والمساهمة القتالية الفعالة في الفلسطينية المحتلة لحماية المقاومة م

 غزو صهيوني إمبريالي لألرض العربية المحيطة بفلسطين. أيمجابهة 

إن إسرائيل بحكم طبيعة تكوينها تمثل مجتمعاً منغلقاً وعنصرياً ومرتبطاً باإلمبريالية وهي بحكم هذا  -11

تغيير جذري يلغي طبيعتها  أيدة في داخلها التكوين ال يمكن أن تحدث القوى التقدمية المحدو



 منظمة التحرير الفلسطينية بريوت -ستشارات مركز الزيتونة للدراسات واال

 

 112 

الصهيونية العنصرية المرتبطة باإلمبريالية ولذلك فإن هدف الثورة الفلسطينية هو تصفية هذا الكيان 

 سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وثقافياً وتحرير فلسطين كاملة.

 التواقيع: 

ديمقراطية لتحرير فلسطين، جبهة التحرير العربية، )فتح(، الجبهة الشعبية ال حركة التحرير الوطني الفلسطيني

منظمة فلسطين العربية، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، طالئع 

 حرب التحرير الشعبية )قوات الصاعقة(، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

امة(، الهيئة العاملة لتحرير فلسطين، المنظمة الشعبية لتحرير فلسطين، قوات التحرير الشعبية. )القيادة الع

  (4/5/1324)عمان في 

 

  :الملحق الثاني

 يثل هدف الوحدة الوطنية الذي تنادم البيان الختامي الصادر عن الدورة السابعة للمجلس الوطني الفلسطيني

رئيسي الهتمام المجلس الوطني الفلسطيني في دورته السابعة التي انعقدت به الجماهير الفلسطينية المحور ال

  .6672يونيو  /مايو والرابع من حزيران /في القاهرة بين الثالثين من أيار

ولقد تجسد هذا االهتمام في التأكيد على أهمية الوحدة وضرورتها كأساس ال بد منه في تصعيد الثورة 

مراحل متقدمة جديدة. وتبلور هذا التاكيد  إلى، وتعزيز قواها الضاربة واالنتقال بها الفلسطينية، وتوسيع ميادينها

الصادر عن القيادة الموحدة التي ضمت كافة فصائل  4/5في القرارات الهامة التي اتخذها المجلس متبنياً بيان 

مركزية التي تضم ممثلين عن المقاومة الفلسطينية والتي تمثل بداية طيبة في طريق الوحدة، وبتشكيل اللجنة ال

أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني  إلىكافة هذه الفصائل باإلضافة 

وقائد جيش التحرير الفلسطيني وثالثة من المستقلين، والتي خولها المجلس صالحيات القيادة العليا للنضال في 

 األمور التي تطرح عليها. 

من أبرز هذه القرارات التي جسدت قضية الوحدة إنشاء قيادة عسكرية واحدة للثورة تتولى قيادة القوات وكان 

 التي توضع تحت تصرفها وتطويرها وتحريك وتوجيه عملياتها وتوحيد تدريبها. 

طليعية وأكد المجلس في هذه الدورة من جديد أهمية ربط الجماهير العربية بالثورة الفلسطينية بوصفها حركة 

الفلسطينية  -للثورة العربية. ولما كان النضال الفلسطيني ينطلق من اإليمان بوحدة الشعب في الساحة األردنية 

العربية، فقد أقر المجلس اتخاذ كافة  األرضوبأن شعب فلسطين جزء من األمة العربية وبأن فلسطين جزء من 

تويات السياسية والتنظيمية والجماهيرية والنقابية في هذه اإلجراءات الالزمة لتثبيت هذا المبدأ على كافة المس

الساحة مع القوى الوطنية في الضفة الشرقية، وتشكيل لجنة وطنية عليا تضم ممثلي الثورة الفلسطينية والقوى 

 الوطنية األردنية. 

ً واتخذ المجلس  قوى الوطنية في لبنان تأكيداً لهذا المبدأ األساسي قراراً آخر بتأليف لجنة مماثلة مع ال أيضا

اللبنانية في  -أعلى مستوى لضمان مشاركة أكبر للجماهير العربية  إلىوالعمل على دفع التنسيق مع هذه القوى 

البطولي  رحماية الثورة الفلسطينية واألرض العربية في لبنان. وحيا المجلس جماهير الشعب اللبناني على الدو

 بتقديم الدعم المادي الالزم لتأكيد صمود هذه الجماهير. الذي قامت به وطالب الدول العربية 
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ونظراً للتحركات األخيرة التي جرت في الموقف الدولي من جانب القوى اإلمبريالية العالمية التي تتزعمها 

ة وما يتأتى عن هذه ويالواليات المتحدة األميركية ومن جانب العدو الصهيوني لفرض الحلول السلمية التصف

ت من مواصلة للمؤامرات مع القوى العميلة لضرب الثورة الفلسطينية، فقد قرر المجلس الوطني بعد التحركا

 إلىتأكيد رفضه القاطع لكافة الحلول التصفوية دعوة الجماهير العربية كلها بوجه عام والفلسطينية بشكل خاص 

صفاً واحداً مع الثورة الفلسطينية أقصى حد ممكن ضد القوى المعادية كلها، وإلى الوقوف  إلىتصعيد النضال 

 إلحباط المؤامرات التي تواجهها هذه الثورة وحماية ظهرها.

العربية  األرضوأكد المجلس أن الدور الذي تقوم به اإلمبريالية العالمية بقيادة الواليات المتحدة األميركية في 

جميع قارات العالم، ومن هنا يبرز  إنما يمثل جزءاً ال يتجزأ من دورها العدواني على حريات الشعوب في

ارتباط الثورة الفلسطينية ارتباطاً عضوياً بحركات التحرر الوطني في العالم التي حياها المجلس الوطني مشيداً 

 ببطوالتها وال سيما في قطاع غزة ودعمها في هذا الصمود بمختلف السبل والوسائل المتاحة للثورة. 

العربية ومناشدة جماهير الشعب العربي في كل مكان تحمل المسؤوليات وقرر المجلس مطالبة الحكومات 

الكاملة في دعم هذا الصمود ودعم الثورة الفلسطينية وتعزيز طاقاتها وثوراتها وإمكاناتها. وحيا المجلس أخيراً 

رة الفلسطينية الحرية، كما حيا الدول الصديقة والسيما الدول االشتراكية المؤيدة للثو أجلالنضال العالمي من 

تحريراً كامالً. وأكد المجلس في هذه الدورة أن الثورة  األرضتحقيق هدفها في تحرير  أجلفي كفاحها من 

 ألن النصر إلرادة الشعوب. ،سائرة في طريقها الطويل والشاق لتحقيق هذا الهدف وال بد من النصر في النهاية

 

* * * 
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 87/2/6672 ،عمان ،دورة استثنائية

 :قرارات

قراراته السابقة في دورات انعقاده الرابعة والخامسة  إلىن المجلس الوطني الفلسطيني وهو يشير إا( 

.. هذه 1342 سنة / نوفمبرالصادر في شهر تشرين الثاني 101 والسادسة، بشأن رفض قرار مجلس األمن رقم

هذا  إلىن بالتفصيل األسباب التي تدعو وبيّ  ،فيها المجلس وأكد رفضه للقرار المشار اليه القرارات التي أعلن

ن يتحقق أالرفض الذي أعلن فيها المجلس وأكد ان تحرير فلسطين وباقي األراضي العربية المحتلة ال يمكن 

حازمة للمؤامرة األمريكية بغير الكفاح المسلح وحرب الشعب طويلة األمد يعلن اليوم رفضه القاطع ومقاومته ال

المسماة خطة روجرز مؤكداً بذلك جميع القرارات التي صدرت مؤخراً في هذا الشأن من اللجنة المركزية 

وما يتعلق بخطة  101لمنظمة التحرير الفلسطينية سواء في ذلك ما يتعلق برفض قرار مجلس األمن رقم 

في المفاوضات مع العدو اإلمبريالي الصهيوني روجرز وما تفرع عنها من وقف إطالق النار والشروع 

 المحتل.

 ن المقترحات اإلمبريالية األمريكية تتضمن: أويرى المجلس 

الفلسطينية العربية لمحتل غاصب ألول مرة في التاريخ اإلسالمي  األرضالتنازل عن جزء من  -أ

 والعربي. 

بريالي الذي يقع على شعب االعتراف بشرعية العدو المحتل والتسليم بالقهر الصهيوني اإلم -ب

 هذا العدو في جسم الوطن العربي.فلسطين العربي وتكريس وجود 

كل تصفية الوجود الفلسطيني ومعالجة قضية شعب فلسطين مرة ثانية كمشكلة الجئين ومحاصرة  -ت

. وبذلك يصبح كل حديث عن حقوق شعب فلسطين المشروعة بال تطلع فلسطيني للثورة والتحرير

 مدلول قومي.  أومعنى وطني 

ً أمام  -ث تثبيت وتوسيع النفوذ اإلمبريالي واستغالله في الوطن العربي كافة وفتح الباب واسعا

سرائيل إ -الصهيونية العالمية وإسرائيل لتنفيذ برامجها االستعمارية التوسعية القائمة على أساس 

كية في البالد العربية كدولة صناعية كبرى تشكل قاعدة للرأسمالية الصهيونية واألمري -الكبرى 

ً احتكارياً بما يؤدي  قتل كل بدايات التصنيع العربية  إلىوالشرق األوسط تجعل من المنطقة سوقا

 واإلبقاء على حالة التخلف والتجزئة في المنطقة.

ن المجلس الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة الحاسمة التي تعمل فيها جميع الجهات إ (1 

واألجهزة المتآمرة والمضادة لشعبنا وقضيته على إبراز بعض العناصر من ذوي االرتباطات المشبوهة ليدعوا 

أنهم يمثلون شعب فلسطين تمهيداً إلشراكهم في االستسالم والتسويات من وراء ظهر حركة المقاومة الفلسطينية 

 يعلن: ،المسلحة

المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة المركزية لمنظمة  ن حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة ممثلة فيأ -أ

ً بالحركة الوطنية الجماهيرية باألردن على اعتبار  ن الساحة أالتحرير الفلسطينية المرتبطة عضويا

حقها الطبيعي  إلىالفلسطينية ساحة نضالية واحدة هي الممثل الوحيد لشعب فلسطين استناداً  -األردنية 

 رة عن أماني شعبنا وتطلعاته األصلية في تحرير كامل تراب الوطن.في كونها الثورة المعب

وانطالقاً مما تقدم كان كل من ينشط للتكلم باسم شعب فلسطين وتزييف قيادته وإرادته خارجاً عن إرادة  -ب

ً لوحدة  شعب فلسطين وخائن لقضيته وثورته التحررية مستحق كل قصاص حازم عادل وذلك ضمانا

 .ضيتنا من أخطار التالعب والتصفيةرية واستمرارها وحفظاً على قمسيرة ثورتنا التحر
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ن تكون أان الدعوات الزائفة التي أطلقت مؤخراً بشأن حق شعب فلسطين في تقرير المصير ال تعدو  -ت

بآخر  أوالقيام بشكل  أجلمحاولة يائسة لدفع نفر من ضعاف النفوس ذوي االرتباطات المعروفة من 

ً بأنه ساهم في التسوية االستسالمية وأعمال تسج أوبنشاطات  نه أل على شعب فلسطين زوراً وتزييفا

ن المفهوم العلمي الوحيد وحق تقرير المصير في هذه المرحلة واالختيار بين االستسالم إمستعد لذلك، 

التحرير الكامل قد اختار شعبنا طريق حرب الشعب  أجلوتصفية القضية وبين استمرار القتال من 

 طريقاً وحيداً ال يمكن بغيره تحقيق األماني الوطنية والقومية. الوطنية

االقتصادي واالجتماعي والسياسي يؤكد وحدة الشعب في الساحة الفلسطينية  -ان الواقع التاريخي  -ث

وعلى هذا فإن شعبنا يرفض المؤامرة االستعمارية الرجعية لتمزيق وحدة الشعب واألرض  ،األردنية

دويلة فلسطينية ودويلة أردنية في محاولة للتغرير بشعب  إلىفضه تقسيم البالد والمصير ويؤكد على ر

فلسطين وتمرير الحلول التصفوية وإقامة دويالت عميلة يستخدمها االستعمار والصهيونية لضرب 

 .نية والعربية وصمام أمن إلسرائيلحركة الثورة الفلسطي

سطين والشعب العربي عامة في هذه المرحلة النضالية ن واجب شعب فلأيؤكد المجلس الوطني الفلسطيني  (3

ن ال يقتصر على مجرد اإلعالن والرفض للحلول االستسالمية والمؤامرات التصفوية أالحاسمة يجب 

إحباط جميع المشاريع والخطط  أجلن يضع وينفذ الخطط العملية النضالية من أاإلمبريالية األميركية بل عليه 

ن الساحة األردنية بحكم واقعها السياسي أة المسلحة واستمرارها كما يؤكد على التصفوية وحماية الثور

والوطني واالجتماعي الساحة االساسية التي يمكن فيها البدء بعملية إحباط للحلول التصفوية لذلك يقرر المجلس 

 الوطني الفلسطيني ما يلي:

ة الفلسطينية المسلحة شرط أساسي هام ن وحدة القيادة ووحدة التحرك النضالي لجميع فصائل المقاومإ -أ

ن تعزز صالحيات اللجنة المركزية لمنظمة أللنجاح إلحباط المشاريع والخطط التصفوية لذلك يجب 

التحرير الفلسطينية وكافة القيادات واألجهزة التي تتوحد من خاللها جميع فصائل المقاومة الفلسطينية 

ن تصبح قادرة على السيطرة والقيادة للقوات أي يجب المسلحة وبصفة خاصة القيادة العسكرية الت

 المسلحة لكافة المنظمات وتحريكها بشكل مركزي فعال. 

ن تتخذ جميع الوسائل أعلى اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية كقيادة ثورية لشعبنا  -ب

و في نطاق المشاريع منع االستمرار في التفاوض القائم اآلن مع العد أجلواإلجراءات الضرورية من 

الفلسطينية ساحة نضالية واحدة ال يجوز  -والخطط التصفوية وذلك انطالقاً من اعتبار الساحة األردنية 

ً لرغبات شعبنا وأمانيه الحقيقية وأ ن على اللجنة أن تتصرف فيها سلطة بقضيتنا ومصيرنا خالفا

معقل الثورة الشعبية  إلىالفلسطينية كاملة ن تعمل بكل الوسائل على تحويل الساحة األردنية أ المركزية

المسلحة مع الجنود لتبني االستمرار في القتال الشعبي لتحرير كامل األراضي الفلسطينية والعربية 

 تحقيق هذا الغرض.  أجلالمحتلة لتعبئة جميع الطاقات العربية حولها من 

ع الوسائل واإلجراءات الفعالة محلياً في ن تتخذ جميأعلى اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية  -ت

ردن وعلى النطاق العربي لحماية استمرار الكفاح المسلح ضد العدو وحماية قوى الثورة الشعبية األ

ضرب وتصفية  أجلذاتها من المؤامرات والتحركات العسكرية وغير العسكرية الجارية اآلن من 

ن ال أللجنة المركزية وواجبها في هذا الخصوص حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة وان من حق ا

تعدادات قطع الطريق على جميع المؤامرات واالس إلىن تتأخر في المبادرة أ أون تتردد أ أوتتوانى 

 المكشوفة الجارية اآلن.
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تعني التسوية االستسالمية بالنسبة لشعبنا في الضفة الشرقية والقضاء على كافة المكاسب التي انتزعها  -ث

بنضاله وتضحياته خالل السنوات الثالث الماضية فتعني بالضرورة انتزاع السالح من أيدي  الشعب

الجماهير والقضاء على حق الجماهير في حرية االجتماع والنشر والتعبير والتظاهر واالنتماء السياسي 

حيته وسقط ض 1342/ يونيو عهد اإلرهاب األسود الذي عانت منه طويالً قبل حزيران إلىوالعودة 

 المئات منها. 

إحباط الحلول التصفوية وحماية حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة  أجلفي مجال النشاط العربي من  -ج

 واستمرارها يقرر المجلس الوطني الفلسطيني: 

ان تعمل حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة باعتبارها انطالقة ثورية جديدة تحريرية وحدوية  .1

بي في هذا اليوم ومن خالل هذا المجلس على إقامة صلة تنظيمية عضوية مع تقدمية لشعبنا العر

جميع الحركات والهيئات الشعبية العربية التي تتبنى رفض الحلول التصفوية ابتداء من الحركات 

التي تشاركنا حضور هذا المجلس بشكل يصبح معه اجتماع هذا المجلس نقطة تحول هامة تكفل 

ن تعتبر أن تأخذ عمقها القومي الشعبي الصحيح وال يكف في هذا المجال أ هذه الثورة الفلسطينية

ن نلتحم في أبل علينا  ،الحركات الشعبية العربية التقدمية مجرد حركات مدعمة للثورة الفلسطينية

جبهة شعبية عربية ثورية واحدة، ولذلك يكلف المجلس اللجنة المركزية بتشكيل هيئة قيادية شعبية 

 تحرك شعبنا العربي وتقوده في نضاله ضد اإلمبريالية الصهيونية والعمالء. عربية تمثل

في سبيل حشد كل طاقاتنا الثورية لضمان إحباط الحلول االستسالمية وتصعيد كفاحنا المسلح ضد  .1

العدو المحتل يطلب المجلس الوطني من الدول العربية المعنية إطالق حرية جيش التحرير 

عل تحت تصرف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية تقوم بدورها في تحريك الفلسطيني ووضعه بالف

 ردن ليتمكن منن يكون فيها وخاصة في األأاألماكن المناسبة التي يجب  إلىهذا الجيش ونقله 

 القيام بدوره القتالي الالزم.

مساندة  إلىترجمة هذا الموقف  إلىدعوة األنظمة العربية التي أعلنت رفضها للمبادرة األمريكية  .3

 مباشرة للمقاومة ودعم حريتها والعمل في شتى الميادين.

مطالبة جميع الدول العربية المعادية لالستعمار والصهيونية لتقديم المساندة الفعالة لقوى الثورة  .0

 الفلسطينية المسلحة ودفع التزاماتها للصندوق القومي الفلسطيني.

ال الفعال ضد المصالح والمواقع االستعمارية وضد مطالبة الشعب العربي في كافة أقطاره بالنض .5

عمالء االستعمار واإلمبريالية ألننا نرى في هذا النضال ضد اإلمبريالية في البالد العربية دعماً 

 للثورة الفلسطينية التي هي جزء من حركة الثورة العربية.

مية والثورة العالمية ن حركة المقاومة الفلسطينية جزء من حركة التحرير الوطني العالأبما  -أ

ننا نناشد جميع قوى التحرر الوطني في كل مكان لمساندة صراع شعبنا إضد اإلمبريالية ف

 تحرير بالده. أجلروع من المش

يطلب المجلس الوطني الفلسطيني من اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بكافة  -ب

ى العالمي في المجال اإلعالمي ن تقوم بتحرك واسع على المستوأمؤسساتها وأجهزتها 

 أجلواالتصال المباشر مع جميع حركات التحرر الوطني والحركات واألنظمة التقدمية من 

شرح موقف حركة المقاومة في رفض الحلول االستسالمية وضرورة استمرار الثورة وضحد 

لى أهمية ن يؤكد عأال بد للمجلس و كل الدعايات المضادة التي تحاول تشويه هذا الموقف.

الذي كان يستهدف  أواالعالم في هذه المرحلة سواء منها ما كان موجه لشعبنا في كل مكان 

ن أجهزة إعالمية ضخمة لعدد من دول أجنبية وعربية تقوم في الوقت إالمستوى العالمي. 
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ول ما أالحاضر بدعايات ضارة للقضية الفلسطينية مؤيدة الحلول االستسالمية وهي تستهدف 

ف شعبنا العربي الفلسطيني لتزين له الحلول االستسالمية وتشوه صورة العمل الفدائي تستهد

عالم الثوري في هذه المرحلة بشكل أمامه وبالتالي بلبلة رأيه وتمييع موقفه هذا يؤكد أهمية اإل

نه من الضروري استئناف البث من إذاعة صوت فلسطين صوت أحاسم. لذلك يرى المجلس 

 عالم والقيام بكل نشاط إعالمي ممكن.إللفلسطينية وتوحيد جميع أجهزة امنظمة التحرير ا

لجنة مشتركة من اللجنة المركزية ومجلس التخطيط لوضع الصيغة التفصيلية  إلىيعهد المجلس  .4

 لمواجهة كافة االحتماالت الناشئة عن الوضع الراهن.

 .  لالزمة لتنفيذ توصياته وقراراتهايكلف المجلس الوطني اللجنة المركزية التخاذ كافة اإلجراءات  .2

 

* * * 
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 5/1/6676 - 82/8/6676 ،القاهرة ،الدورة الثامنة

النص الكامل لبرنامج العمل السياسي والهيكل التنظيمي للوحدة الوطنية لقوى الثورة الفلسطينية برنامج 

 :سياسيالعمل ال

تفجر الثورة المسلحة ضد الكيان السياسي  1345ن انطلقت طالئع شعبنا المناضل في مطلع عام أمنذ 

خلفها الجماهير العربية  فلسطين، فلقد آمنت تلك الطالئع ومعها، ومن أرضالصهيوني القائم بقوة العدوان فوق 

 تمي الوحيد لتحرير كامل تراب فلسطين.، وجميع أحرار العالم بان الكفاح المسلح هو الطريق الحالواسعة

ن الثورة الفلسطينية تجتاز مرحلة بالغة الحرج والخطورة من مراحل نضالها في مواجهة عملية إف ،واليوم

تصفية شرسة يلتقي فيها ما حدث في األردن في مذبحة أيلول مع ما يحدث داخل الوطن المحتل نفسه من 

مؤامرة استهدفت هذه المرة تصفية الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية في ن هذه الإ عمليات اإلبادة والتنكيل.

ن قوى اإلمبريالية إاألردن.. كما استهدفت تصفية الروح الثورية ومجموع القضية الوطنية الفلسطينية. وهكذا، ف

 ً لثورة في الوطن جنب مع دولة االحتالل الصهيوني والقوى المضادة ل إلى العالمية والصهيونية العالمية، جنبا

منها لخطر  نه قد آن األوان للشروع في هذه الهجمة التصفوية الشرسة، اتقاءً أالعربي.. قد التقت جميعها على 

ميع مصالح األعداء، مما تصاعد الثورة الفلسطينية وامتدادها على رقعة الوطن العربي كله.. كاسحة أمامها ج

ً يؤدي حتم ذلك أن انفجار الوضع في الهند  إلىهذا الجزء من العالم. يضاف تدمير مصالحها المشتركة في  إلى ا

جانب تزايد انتصارات الثورة الفيتنامية، قد دفع  إلىالصينية وتقدم الثورة المطرد في الوس وكمبوديا.. 

األوساط األمريكية أن تبحث عن جميع السبل الممكنة لتهدئة المنطقة على أساس تثبيت االنتصار العسكري 

. إن الثورة الفلسطينية، هكذا.. لم تعد تواجه القمع والتشويش 1342أحرزه األعداء في معركة عام الذي 

ً والتضليل على جبهة اإلمبريالية والصهيونية وحسب.. بل أخذت  تواجه هذه التحديات نفسها على امتداد  أيضا

تقها تمزيق الثورة الفلسطينية من جبهة القوى المضادة للثورة في الوطن العربي هذه القوى التي أخذت على عا

 الداخل باستنفاذ قراها في معارك جانبية وداخلية.

ن الثورة الفلسطينية قد التقت بجميع فصائلها وقواها على إعالن إوأمام هذه األوضاع الجدية والخطيرة.. ف

ع أسئلة المرحلة.. متخذة برنامجها السياسي المرحلي تحت المبادئ التالية.. متوخية فيه اإلجابة بجالء على جمي

تصعيد الثورة وزيادة قواها المنظمة، واستقطاب أوسع قطاعات الجماهير الفلسطينية  أجلمنه دليل عمل من 

 والعربية عبر مسيرة ثورتها الظافرة. 

 :على الصعيد الفلسطيني

بمختلف منظماته  إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد لجماهير الشعب العربي الفلسطيني -1

المقاتلة والسياسية، بجميع هيئاته واتحاداته وجمعياته مهما تكن اتجاهاتها وأفكارها.. شريطة التزامها التام 

 يذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،بمبادئ الميثاق الوطني الفلسطيني وقرارات األجهزة التشريعية والتنف

ً خلية للمنظمة.. قدر التزامها وبالبرنامج السياسي والعسكري والالئحة الدا بالنضال في سبيل تحرير كامل  أيضا

 . وطنه إلىوعودة الشعب الفلسطيني  التراب الفلسطيني

في الحاالت التي تمس أمن الثورة  إالفريق من عضوية المنظمة،  أوفرد  أيوال يجوز على اإلطالق استبعاد 

ً  أو من المجلس الوطني  أورار من اللجنة المركزية للمنظمة على مبادئ الميثاق الوطني، وذلك بق تشكل خروجا

 في حالة انعقاده.
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مع التأكيد على أن الهدف األساسي والمركزي للثورة الفلسطينية هو تحرير الوطن الفلسطيني المحتل  -1

ً ن الهدف المرحلي هو حماية الثورة من أعدائها وتصعيدها والسير بها قُ إ.. فكامالً  اً تحرير يق تحقيق في طر دما

هدفها األساسي.. وذلك بتعبئة الجماهير الفلسطينية تعبئة ثورية سياسية وعسكرية ومعنوية، وإشراكها كلها في 

معركة التحرير، وتصعيد الكفاح المسلح ضد العدو وتوحيد كل قوى الجماهير الفلسطينية داخل الوطن المحتل 

 وخارجه في هذا السبيل. 

  :طبيعة الثورة الفلسطينية

إن الثورة الفلسطينية هي حركة تحرير وطني.. وعلى ذلك، فإنها تتوافق في استراتيجيتها وتكتيكها مع سائر  -1

حركات التحرير الوطني، والبلدان االشتراكية والقوى الثورية والديمقراطية في العالم من حيث هي حركة كل 

 أجلتحرير، والمستعدة لالنخراط في النضال من الجماهير المناضلة ضد االحتالل األجنبي، والمؤمنة بحتمية ال

تحقيقه. وهذا يعني أن الشعب الفلسطيني بكل طبقاته وفئاته الوطنية، وسائر منظماته وجماعاته على اختالف 

ً  إلىأفكارها ومبادئها، مدعو  ً  واحداً  االنخراط صفا  في ثورته الوطنية المسلحة. متماسكا

على أساس  -ة التقدم في المجتمع العربي الفلسطيني على األسس التالية: أإن الثورة الفلسطينية تمثل حرك -1

ً  أنها تحارب احتالالً  ً  استيطانيا هو جزء من قوى الظالم في العالم التي تعترض اتجاه حركة التاريخ.  عنصريا

حتالل الصهيوني على أساس أنها تحارب اإلمبريالية العالمية بقيادة الواليات المتحدة األمريكية حامية اال -ب

على أساس أنها تستهدف بناء المجتمع الفلسطيني العربي التي تسود فيه مبادئ  -الهادر لحقوق شعبنا وآماله. ج

الديمقراطية والسالم والعدل والحرية والمساواة.. وتحترم فيه كل المبادئ واألديان وتصان فيه جميع الحقوق 

 ً ً  والحريات، وتنتفي فيه نفيا  أورة اإلقطاعية والعالقات االجتماعية المختلفة، والتفرقة العرقية ، السيطقاطعا

 الدينية. 

  :أشكال النضال

حرب العصابات  أي) 1345ن الكفاح المسلح الذي فجرته الطالئع الثورية للشعب الفلسطيني في مطلع عام إ

فلسطين.. كما أن  تحرير أجلالمتصاعدة نحو حرب تحرير شعبية شاملة( هو الشكل الرئيسي للنضال من 

 ً جنب مع القوات الفدائية في الكفاح المسلح، يعتبر الشكل األكثر قوة لتحقيق  إلى التحام القوات النظامية جنبا

ن جميع أشكال النضال األخرى يجب أن تتوازى مع خط الكفاح إذلك ف إلىالثورة الشعبية الظافرة.. وإضافة 

 المسلح باستقامة وثبات. 

  :ية فلسطينالحل الوحيد لقض

ن إبقوة الكفاح المسلح.. وعلى ذلك، ف ان الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو تحرير التراب الفلسطيني كامالً 

ن تمس الحقوق الطبيعية والتاريخية للشعب الفلسطيني في وطنه أأية حلول أخرى يمكن  أوالحل التصفوي 

 رة الفلسطينية التزامها المبدئي الصارم بما يلي:.. هي حلول مرفوضة من أساسها وهنا.. تعلن الثوكامالً 

لنضال دون هوادة ضد جميع المحاوالت والمساعي والمؤامرات والقوى التي تستهدف وقف مسيرة ا -أ

ية صيغة جاءت أحرفها عن غاياتها، وكذلك ضد جميع مشاريع التصفية تحت  أوعرقلتها  أوالثورة 

 ادة فعاليتها في جميع المجاالت.طينية وزيويستلزم ذلك بالضرورة تطوير الثورة الفلس

ن السعي أ، وعلى اعتبار زء من التراب الفلسطينيالوقوف بحزم ضد دعاة إقامة دويلة فلسطينية فوق ج -ب

 يقع في نطاق تصفية قضية فلسطين.قامة مثل تلك الدويلة إنما إل
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ية، وحق الوجود الوطني اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية الحازمة لحماية مسيرة الثورة الفلسطين -ت

 بالتعاون المشترك المتالحم مع الحركة الوطنية األردنية والحركات الوطنية العربية.  ،الفلسطيني

 :الدولة الديمقراطية الفلسطينية

 ً ً  إن الكفاح الفلسطيني المسلح ليس كفاحا ً  أو عرقيا ن دولة المستقبل في فلسطين فإضد اليهود.. ولهذا،  مذهبيا

ن االستعمار الصهيوني هي الدولة الفلسطينية الديمقراطية التي يتمتع الراغبون في العيش بسالم فيها المحررة م

مع التأكيد … بنفس الحقوق والواجبات ضمن إطار مطامح األمة العربية في التحرر القومي والوحدة الشاملة

 . األردن على وحدة الشعب في كلتا ضفتي

  :ردنالعمل على صعيد األ

قدم العصور، أيربط األردن بفلسطين هو عالقة وطنية ووحدة قوية صنعهما التاريخ والثقافة واللغة منذ  ن ماإ

أية مقومات كيانية  إلى أوأية شرعية  إلىن خلق كيان سياسي في شرق األردن وآخر في فلسطين ال يستند إو

متنا العربية ووحدة وطننا العربي أدة نما يقع في نطاق عملية التجزئة التي مزق بها االستعمار وحإمقبولة، و

شرقيه من أن تحس بأنها  أوبعد الحرب العالمية األولى. ولكن هذه التجزئة لم تمنع الجماهير غربي النهر 

ن الثورة الفلسطينية التي رفعت إجماهير شعب واحد، ومن أن تظل متحدة ضد مؤامرة اإلمبريالية والصهيونية. 

قضية الثورة الفلسطينية لم تستهدف الفصل بين شرق النهر وغربه، وال كانت شعار تحرير فلسطين وطرحت 

نما انطلقت من إن ينفصل عن نضال الجماهير في األردن.. وأن نضال الشعب الفلسطيني يمكن أتؤمن ب

… مستلزمات مرحلة تاريخية معينة بهدف التركيز على توجيه كل القوى نحو فلسطين في سبيل إبراز قضيتها

ً فلسط ومعرفتنا بالدور الذي  ،. إن حرصنا على وحدة الجماهير الفلسطينية األردنيةودولياً … وعربياً … ينيا

ن وحدة فلسطين وشرق األردن إ -تستطيع أن تؤديه في سبيل تصعيد معركة التحرير يؤكد إيماننا بما يلي: أ

إن هذه  -ب .إضعافها وتفكيكها إلىمية وحدة قومية نحن مطالبون بحمايتها وتوثيقها وبحماية كل المحاوالت الرا

الوحدة القطرية ال بد أن تتمثل بوحدة نضالية في صيغة جبهة وطنية أردنية، من مهامها األساسية إقامة حكم 

وهذا بدوره جزء  ،وطني في األردن يساهم في تحرير فلسطين ويسند القوى الفلسطينية المقاتلة بكل إمكانياته

 في سبيل تحررها ووحدتها. من نضال األمة العربية 

  :على صعيد األمة العربية

 ن الشعب الفلسطيني جزء ال يتجزأ من األمة العربية.إإن فلسطين جزء ال يتجزأ من الوطن العربي، و -

إن الثورة الفلسطينية جزء من الحركة الثورية العربية، وهي طليعتها الثورية في هذه المرحلة  -

 التاريخية.

ة الجماهير العربية في القتال وفي حماية الثورة مهمة أساسية من مهمات الحركة وعليه.. فان مشارك -

ن من شرف الواجب القومي أن تعمل الجماهير العربية بدأب على جعل إالثورية العربية.. وبالتالي.. ف

 تخاذ المواقف والخطوات التالية:الثورة الفلسطينية حقيقة يومية ملموسة، وذلك با

 لمشاريع التصفوية واالستسالمية.ط جميع االعمل على إحبا -أ

لتضييق على الثورة حماية الثورة الفلسطينية من مؤامرات القوى المضادة وإحباط كل مساعيها ل -ب

  .والتحرش بها

 ي والمعنوي والمساندة السياسية.توفير احتياجات المعركة.. وال سيما الدعم الماد -ت

 علية في الثورة الفلسطينية.المشاركة الف -ث
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عمل على بناء جبهة عربية قوية لمساندة الثورة الفلسطينية والنضال العربي المشترك ضد ال -ج

ن أاإلمبريالية والصهيونية والقوى المضادة للثورة في الوطن العربي. ويجب ان يكون واضحا ب

هذا ال يعني القطيعة مع األنظمة، ودخول  انن كإعالقاتنا مع الجماهير العربية هي األساس.. و

 رك جانبية بال مبرر معها. معا

  :على الصعيد العالمي

إن اإلمبريالية العالمية والصهيونية العالمية واالستعمار الصهيوني هم من األعداء الحقيقيين لشعبنا، وبما انهم 

ن علينا أن نوسع مجال إيمتدون كإخطبوط في مناطق عديدة من العالم ويستغلون قوى كثيرة ومتعددة ضدنا، ف

 كل مكان في العالم.  إلىنا وعملنا تحالفات

ن نقيم أوثق العالقات مع كل القوى المناضلة ضد اإلمبريالية واالستعمار واالضطهاد أإن هذا يفرض علينا 

 . عدالة والتحرر والسالم في العالمن نعبئ لمصلحتنا كل قوى الأوالعرقية واالستغالل.. و

  :الفلسطينية الهيكل التنظيمي للوحدة الوطنية لقوى الثورة

 مبادئ عامة:

 تقوم الوحدة الوطنية على األسس التنظيمية التالية: 

ثورة مسلحة  أجل: منظمة التحرير الفلسطينية هي اإلطار الذي يضم كافة القوى الثورية الفلسطينية من أوالً 

لها. ولها مجلس تحرر كامل التراب الفلسطيني، ولهذه المنظمة ميثاق يحكم سيرها ويحدد أهدافها وينظم عم

وطني وقيادة يختارها المجلس الوطني، وتكون هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة، كما ينص على ذلك النظام 

 األساسي.

تقوم هذه القيادة بوضع خطة عامة موحدة للعمل الفلسطيني على مختلف المجاالت يصير تنفيذها من خالل 

 أدوات الثورة. مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم كافة

 ً : تشترك كل المنظمات الفدائية والقوى المقاتلة والهيئات واالتحادات والشخصيات الوطنية في الوحدة ثانيا

ً أالوطنية، شريطة   .كامالً  ن تلتزم بالميثاق الوطني الفلسطيني وقرارات المجالس الوطنية التزاما

 ً لوجية الواحدة والمنطلق الفكري السياسي الواحد في منظمة ون االندماج بين المنظمات الفدائية ذات األيدإ: ثالثا

ن تحافظ على وجودها التنظيمي على أن من حق كل منظمة إن يتحقق ذلك فألى إواحدة هو ضرورة وطنية، و

 خرى وتدمج جميع هذه المؤسسات في منظمة التحرير الفلسطينية. ن تحل كافة مؤسساتها األأ

ة لمنظمة التحرير وفي المؤسسات التنفيذية العليا االلتزام بقاعدة المركزية راعى في المؤسسات التشريعييُ 

 أوالديمقراطية والقيادة الجماعية والتزام األقلية بالقرارات التي تصدر باألكثرية، ويبقى من حق كل منظمة 

ه األثناء جهة إعادة طرح وجهة نظرها من خالل المؤسسات التشريعية والتنفيذية شريطة االلتزام في هذ

بالقرارات الصادرة ويبقى وجود كل منظمة بالنسبة لكوادرها ممارسة حق النقد والنقد المتبادل لكل قرار يصدر 

عن السلطات التشريعية والتنفيذية، وفيما يتعلق بالعمل الوطني في الساحة األردنية فانه يحكم ذلك برنامج 

 الجبهة الوطنية األردنية.

  ً  . ة ومالية ملزمة للجميعلوطني استراتيجية مرحلية، سياسية وعسكرية وإعالمي: يضع المجلس ارابعا

 ً  . ومجاالته هوجهألفلسطيني في كافة : تشكل قيادة، تتولى مسؤولية قيادة النضال اخامسا
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 ً : االلتزام بقرارات القيادة شرط أساسي لوحدة المسيرة وتتولى هذه القيادة تنفيذ قراراتها، وقرارات سادسا

ً جالس الوطنية وحمايتها ومعالجتها حاالت عدم االلتزام واالنضباط ضمن ما تراه مالئمالم لمصلحة الثورة  ا

 العليا. 

 الهيكل التنظيمي

المكتب  -3 .لجنة مركزية -1مجلس وطني.  -1تتكون منظمة التحرير الفلسطينية من الهيكل التنظيمي التالي: 

الصندوق  -4قيادة عسكرية للثورة الفلسطينية.  -5والمكاتب.  األجهزة والمؤسسات والدوائر -0السياسي. 

 القومي الفلسطيني.

 المجلس الوطني: -6

 .عضواً  154يؤلف المجلس الوطني من  .1

يجتمع المجلس الوطني كل سنة مرة واحدة، مع األخذ بعين االعتبار العالقات الجبهوية في الوحدة  .1

مندوبي النقابات واالتحادات  -ثلي القوى المقاتلة. بمم -الوطنية ويتم اختيار أعضاء المجلس من: أ

 -أصحاب الكفاءات الفكرية واالختصاصية الملتزمين بالثورة. د -ج .المهنية والمنظمات الجماهيرية

 يراعى التمثيل الجغرافي قدر اإلمكان. كل هذا شريطة االلتزام بالميثاق الوطني الفلسطيني.

 اريخ أول اجتماع له.مدة هذا المجلس ثالث سنوات من ت .3

تقوم اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وقائد الجيش ومن ترى من المستحسن االستعانة به  .0

يونيو سنة  /حزيران 34ن يجتمع في مدة أقصاها أباختبار أعضاء المجلس الوطني الجديد على 

1321. 

 

 اللجنة المركزية. -8

 المكتب السياسي. -1

 ات الثورة:القيادة العامة لقو-1

 للثورة الفلسطينية ثالث قوى مقاتلة. 

 القوات النظامية. -ا

 القوات الفدائية. -1

 قوات المليشيا الشعبية.  -3

  مهام القيادة:

 قيادة العمل العسكري. .1

 وضع الخطط العسكرية الالزمة لقوى الثورة.  .1

 ة لذلك.تصعيد العمل العسكري ضمن البرامج والخطط المعدّ  .3

 قوى الثورة على أساس وحدة التنظيم والتدريب والتسليح والعمليات.إعادة تنظيم  .0

 تطوير القوات المقاتلة وإمكانياتها، بحيث تتالئم وطبيعة النضال الثوري في كل مرحلة. .5

 وضع ميزانية واحدة لهذه القوى يقرها المجلس الوطني. .4

 إصدار البالغات العسكرية. .2

لقوى الثورة، وتقر لوائحها الخاصة بتنسيبات القائد العام تعيين القيادة السياسية القيادة العامة  .1

 ورئيس األركان. 

ً  لهذه القوات قائداً  .3  ورئيسا لألركان تعينهم القيادة السياسية.  عاما
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 :الصندوق القومي -5

يكون الصندوق القومي الفلسطيني هو صندوق الشعب الفلسطيني والثورة الفلسطينية وتوحد مالية الثورة 

نية، "واردات ونفقات" ويعدل النظام المالي ليتالئم والطبيعة الثورية للمعركة. يصرف على مقاتلي الفلسطي

المنظمات من الجباية الشعبية الموحدة وما ينقص يتحمله الصندوق القومي، وذلك خالل مدة ال تزيد عن 

 التحرير الفلسطينية. الشهرين من تاريخ الموافقة على القرار الذي تتخذه القيادة السياسية لمنظمة 

 :: األجهزة والمؤسسات والدوائر1

 ينشئ المكتب السياسي لغرض تحقيق واجباته وأهدافه المؤسسات واألجهزة التالية:

 الدوائر السياسية واإلعالمية. -1

 السكرتارية واإلدارة. -1

 الدائرة العسكرية. -3

 دائرة التنظيم والتعبئة. -0

 ى.سر الشهداء والجرحى واألسرأدائرة رعاية  -5

 اللجان القطرية. -4

نظم  تنشئ قيادة المنظمة لغرض تحقيق واجباتها وأهدافها المؤسسات واألجهزة الالزمة لذلك. -2

صالحيات واختصاصات وأعمال هذه المؤسسات واألجهزة لوائح خاصة تقرها القيادة 

 السياسية. 

 

* * * 
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 61/7/6676 - 7/7/6676 ،القاهرة ،الدورة التاسعة

 :المنعقد بالقاهرة 61/7/6676-7قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة من 

 :القرارات السياسية

  :الوضع في األردن

تدعيم الجهود المبذولة من  إلىجميع قوى الثورة الفلسطينية المشتركة في هذا المجلس مطالبة بالمبادرة  -1

قبل القوى الوطنية األردنية لبناء الجبهة الوطنية األردنية التي تضم كافة األحزاب والنقابات 

 أجلوالشخصيات الوطنية وبأن تضع كافة إمكاناتها تحت تصرف هذه الجبهة الوطنية في نضالها من 

 يشكل حماية حقيقية للثورة الفلسطينية. إقامة حكم وطني ديمقراطي يخدم مصالح الجماهير األردنية و

، وما يمارسها ويغذيها الحكم في األردنإدانة ومقاومة سياسات القمع الرجعية والتعصب اإلقليمي التي  -1

 إلىنتج عنها من آثار سلبية خطيرة على الوحدة الوطنية في الساحة األردنية الفلسطينية، تؤدي عملياً 

 لثورة الفلسطينية في تمثيل الشعب الفلسطيني.إضعاف وحدة النضال وإنكار حق ا

ال يعني االعتراف بالحقوق القومية للشعب الفلسطيني وحقه في تحرير وطنه التخلي عن حقوقه  -3

الوطنية الراهنة كما ال يعني استمرار خضوعه لسياسة اإلرهاب الرجعي والتعصب اإلقليمي الذي 

 يمارس تحت شعار وحدة الضفتين.

رة الفلسطينية وتدعيم وحدة الشعب في الساحة األردنية الفلسطينية بدعم النضال الذي وإن حماية الثو -0

والتي تتمثل  .قيام حكم وطني ديمقراطي قادر على تأمين الحقوق الوطنية لشعبنا في األردن إلىيتجه 

رة في االعتراف بحقه في المشاركة على قدم المساواة في كافة الشئون الحياتية واالعتراف بالثو

الفلسطينية على أنها الممثل الوحيد لهذا الشعب وهي صاحبة الحق الوحيد في تقرير مصيره. وكذلك 

االعتراف بحق شعبنا في حمل السالح ومواصلة الكفاح المسلح وإطالق حرية المقاومة في العمل 

ص على ذلك والحركة باتجاه العدو الصهيوني وفي التعبئة الجماهيرية السياسية والتنظيمية كما تن

 اتفاقيتا القاهرة وعمان. 

في الوقت الذي يعمل النظام على إلغاء ورفض تنفيذ بنود اتفاقيتي القاهرة وعمان، وذلك إلحكام  -5

سيطرته على حركة المقاومة يعلن المجلس الوطني الفلسطيني تمسكه بهما وبما ورد فيهما من اعتراف 

ني، كما يطالب المجلس الوطني الدول العربية التي صريح بالثورة الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطي

وقعت على اتفاق القاهرة بأن تتقيد بالتزاماتها لضمان تنفيذ هذا االتفاق. وأن تحدد موقفها من النظام 

األردن  إلىاألردني على أساس التزامه بالتنفيذ كما يطالب الدول العربية التي تقدم المساعدات المالية 

ساعدات طالما هو غير متقيد باالتفاق، حتى ال تستخدم في ضرب ثورة الشعب بأن تحجب هذه الم

 الثورة الفلسطينية. إلىعلى أن تحول هذه المساعدات … الفلسطيني

يطلب المجلس من اللجنة التنفيذية بذل كل الجهود الممكنة جماهيرياً ورسمياً لتوضيح حقائق األمور في  -4

كسب أكبر نطاق  أجلالثورة وإرهاب الجماهير وذلك من األردن وكشف مخططات النظام في ضرب 

 من التأييد على الصعيد العربي. 

يطلب المجلس الوطني من اللجنة التنفيذية وضع الخطط العملية والكفيلة بتنفيذ كافة البنود التي وردت  -2

الزمة في برنامج العمل السياسي الذي أقره المجلس الوطني في دورته الثامنة وتوفير الظروف ال

 لاللتزام به. 

 الوضع في لبنان: 
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 بعد دراسة وضع حركة المقاومة في لبنان يقرر المجلس الوطني ما يلي: 

اللجنة التنفيذية واللجنة السياسية العليا في لبنان العمل على إنشاء لجان المخيمات لتقوم  إلىالطلب  .1

 بتنظيم الجماهير وتسهيل مشاكلها وتعبئتها لصالح الثورة.

سمعة العمل الفدائي وإلى عالقاته  إلىهاء كل المظاهر والتصرفات التي قد تسيء نل بحزم على إالعم .1

 مع الجماهير اللبنانية.

توثيق الصلة مع فصائل الحركة الوطنية اللبنانية وتقديم كل عون لها في تنظيم الجماهير في جنوب  .3

 لبنان للدفاع عن نفسها ضد االعتداءات الصهيونية.

حية الحارة للجماهير اللبنانية التي ساندت وتساند العمل الفدائي وواجهت مع الشعب توجيه الت .0

 الفلسطيني االعتداءات الصهيونية. 

 التسوية السياسية 

 إن المجلس الوطني الفلسطيني إذ يالحظ: 

 اتساع نطاق النشاطات القائمة حالياً لتنفيذ التسوية السياسية.  .1

رض نفسها على أنها الطرف الوحيد القادر على تحقيق التسوية السياسية، سعي اإلمبريالية األمريكية لف .1

وذلك حتى تستفيد من نتائج التسوية في فرض سيطرتها وسيطرة أتباعها على منطقة الشرق األوسط 

 بكاملها ضد مصالح الجماهير والثورة الفلسطينية. 

ً إلسرائيل بروز اتجاهات جديدة لعقد تسويات ثنائية تقدم فيها تنازالت إ .3 ضافية وتشكل استسالما

 ووضوحاً لشروطها. 

 يقرر، إنطالقاً من الميثاق ومن قرارات المجالس الوطنية السابقة:

التمسك الكامل بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني في تحرير أرضه عن طريق الكفاح الشعبي المسلح،  .1

المشاريع التي تتعرض للحقوق الطبيعية وتجديد الرفض الحاسم لجميع الحلول السلمية واالستسالمية و

تشرين الثاني/  11الصادر في  101والتاريخية للشعب الفلسطيني بما في ذلك قرار مجلس األمن رقم 

، ومشاريع روجرز المتعاقبة، ومحاوالت تجزئة القضية مجدداً عن طريق التسوية 1342نوفمبر 

 الوطن. أرضة في جزء من الجزئية الثنائية، ودعوات إقامة الدويلة الفلسطيني

التصدي بحزم لجميع المخططات التآمرية ومساعي القوى المضادة لعرقلة مسيرة الثورة وصرفها عن  .1

اللجنة التنفيذية أن تبذل مزيداً من النشاط  إلىأهدافها في تحرير التراب الفلسطيني كامالً. ويطلب 

 والتحرك في هذا السبيل بما في ذلك: 

الغ جميع األطراف الدولية المعنية باألمر أن الشعب الفلسطيني الذي اعترفت التحرك الدولي إلب -أ

ً بحقه في المساواة وتقرير المصير، هو وحد صاحب الشأن في مصيره  هاألمم المتحدة رسميا

جزء منها إنما هي  أي أوومصير وطنه، وأن كل تسوية تنطوي على االعتراف باحتالل فلسطين 

 بالكفاح الشعبي المسلح حتى التحرير الشامل.تسوية مرفوضة، يقاومها 

التحرك العربي على صعيد الحكومات والجماهير، لتوعية األمة العربية كلها بالمحاذير الكامنة  -ب

وراء الحلول السياسية االستسالمية المطروحة، وتعبئتها في النضال إلحباط تلك الحلول ومثيالتها 

 فيما قد يطرح مستقبالً.

الشعب العربي الفلسطيني بكل وسائل اإلعالم والتثقيف، للصمود في وجه  التحرك في صفوف -ت

 كافة الحلول والتسويات المشار إليها لتوعيته وتثقيفه مادياً ومعنوياً. 
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 القرارات اإلعالمية: 

: العمل على خلق جهاز مركزي إلعالم الثورة الفلسطينية يكون من حقه ممارسة التخطيط المسبق والرقابة أوالً 

الالحقة على كل النشاطات واألجهزة اإلعالمية الثقافية الفلسطينية بما يمكن هذه األجهزة مجتمعة من أن تبلور 

ً رأيا   موحداً ومتماسكاً إزاء القضية الفلسطينية.  عاما

 ً من أن  : انتهاج مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع األجهزة والطاقات اإلعالمية والثقافية الفلسطينية، بحيث تتمكنثانيا

 توظف كامل طاقتها في خدمة القضية على الصعيدين العربي والدولي. 

 ً : يشاور الجهاز المركزي إلعالم الثورة كافة االتحادات في رسم الخطة التفصيلية للتحرك اإلعالمي ثالثا

والكفاءات والثقافي الفلسطيني، وفي مضمار تنفيذ هذه الخطة، عربيا ودوليا، وكذلك في مجال اختيار العناصر 

البشرية القادرة على وضع هذه الخطة موضع التنفيذ، وخاصة فيما يتعلق بالوفود المبعوثين اإلعالميين 

 للخارج. 

 ً : يقرر المجلس ضرورة إشراك العنصر النسائي الفلسطيني في مختلف اوجه النشاط اإلعالمي والثقافي رابعا

الفلسطينية المختلفة لالتصال بالرأي العام والعربي وإعطاء المرأة فرصة المشاركة األساسية في الوفود 

 والدولي. 

 ً : يقرر المجلس ضرورة توثيق الصلة اإلعالمية والثقافية بين الثورة وجماهيرها الفلسطينية والعربية خامسا

 الواسعة. 

 ً ت عالم الثورة، بحيث تعكس صوإ: يقرر المجلس التركيز الشديد على ضرورة توحيد جميع وسائل سادسا

 . موحداً  الثورة قوياً 

 ً : القيام بحملة توعية كبرى األولى بين جماهير الشعب العربي الفلسطيني وجماهير الشعب العربي عامة سابعا

بمناسبة الذكرى السنوية لبدء مجزرة أيلول في األردن. تكشف فيها المخططات الصهيونية والرجعية الرامية 

 تصفية الثورة الفلسطينية.  إلى

 ات العسكرية القرار

اخذ المجلس الوطني بعين االعتبار القرارات العسكرية الواردة في برنامج العمل السياسي والتنظيمي للثورة 

ً أالفلسطينية والتي   للوحدة العسكرية بحيث تصبح كما يلي:  قرها في دورته الثامنة، أساسا

 :القيادة العامة لقوات الثورة :أوالً 

 قوات المليشيا الشعبية. .القوات الفدائية، ج .القوات النظامية، ب .أ :ث قوى مقاتلةللثورة الفلسطينية ثال -1

تقر القيادة السياسية  .تعين القيادة السياسية القائد العام لقوى الثورة ورئيس األركان. ب .تشكيل القيادة: أ -1

ئد العام للثورة يشكل القا .ألركان. جاللوائح والنظم الخاصة بقوى الثورة وذلك بتنسيب من القائد العام ورئيس ا

ً الفلسطينية مجلس ً  ا يشكل رئيس األركان هيئة  .برئاسة من أعلى القادة العسكريين للمنظمات الفدائية. د عسكريا

 أركان عامة تخضع لموافقة وتصديق القائد العام.

 .قوى الثورة وحمايتها. جوضع الخطط العسكرية الالزمة ل .قيادة العمل العسكري. ب .مهام القيادة: أ -3

البدء بإعادة تنظيم وتوحيد قوى الثورة على  .تصعيد العمل العسكري ضمن البرامج والخطط المعدة لذلك. د

 .أساس وحدة التنظيم والتدريب والتسليح واإلمداد والعمليات، كما يكون لها علم ونشيد وشعار وقسم واحد. هـ
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وضع ميزانية  -1 .يث تتالئم وطبيعة النضال الثوري في كل مرحلة. وتطوير القوات المقاتلة وإمكانياتها بح

من الصندوق القومي الفلسطيني لإلنفاق على قوات الثورة على  يرصد مبلغ أول -1واحدة لجميع قوى الثورة. 

م إصدار كافة البالغات العسكرية باس .وضع نظام مالي واحد لكل قوات الثورة. ز -3حساب الميزانية العامة. 

إنشاء جهاز توجيه معنوي ومفوضين سياسيين على أساس الميثاق  .القيادة العامة لقوات الثورة الفلسطينية. ح

تشكيل  .الوطني الفلسطيني والبرنامج السياسي المرحلي وقرارات المجلس الوطني في دوراته المتعاقبة. ط

تشكيل كتائب عمالية  .ها. يمحكمة عسكرية وتسمية رئيس وأعضاء هذه المحكمة ووضع قانون خاص ل

 مسلحة. 

 : جيش التحرير الفلسطيني:ثانيا  

 يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني قراراته السابقة والمتعلقة:

 دعم وتطوير جيش التحرير الفلسطيني.  -1

 تحرير إرادة وقيادة هذا الجيش. -1

روعة على جيش التحرير تمكين القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية من ممارسة حقوقها المش -3

 الفلسطيني ممارسة تمكنها من تحريك قطعات هذا الجيش واستخدامها مما يخدم متطلبات المعركة.

يؤكد المجلس الوطني وجوب التزام قيادة جيش التحرير بالقوانين واألنظمة المرعية في الجيش سواء  -0

والقيادة السياسية الممثلة في اللجنة  في تنظيم العالقة بين القيادة أوفي حل التناقضات السائدة فيه 

 التنفيذية.

يخول المجلس الوطني اللجنة التنفيذية باتخاذ اإلجراءات المناسبة بحق المخالفين للقوانين واألنظمة  -5

 في منظمة التحرير.  أوالمعمول بها في الجيش 

 قرارات مختلفة 

ن أن تطلق حرية الفلسطينيين في تنقلهم وأبية يقرر المجلس الوطني الفلسطيني الطلب من جميع الحكومات العر

ن أتزيل الحواجز التي تحول دون مساواتهم برعاياها في كافة المجاالت، ويطلب من اللجنة التنفيذية للمنظمة 

 تواصل مساعيها على جميع المستويات لبلوغ هذا الهدف. 

لعالم الثالث وجميع حركات التحرر في الدول االشتراكية ودول ا إلىإن المجلس الوطني الفلسطيني إذ يطلب 

ً سرائيل. يؤكد دائمإدراك المخاطر المترتبة على الحركة الصهيونية وأداتها إمن  العالم وأحراره مزيداً  نه يقف أ ا

 ً … مع جميع حركات التحرر الوطني في العالم ويؤكد تالحم حركة المقاومة الفلسطينية ونضالها المشترك طرفا

تحقيق حريتها  أجللذي تخوضه جماهير الشعب العربي في عمان والخليج العربي من وهو يحيي النضال ا

 والحفاظ على عروبتها. 

ويحيي النضال البطولي الذي تخوضه شعوب الهند الصينية، فيتنام، والوس، وكمبوديا ضد اإلمبريالية 

 األمريكية وعمالئها المحليين. 

عبية ونضال شعب كوريا في وجه المؤامرات اإلمبريالية. ويحيي صمود جمهورية كوريا الديمقراطية الش

االستقالل والتحرر، وخاصة حركات التحرر في  أجلويؤكد بكل قوة نضال الشعوب األفريقية المكافحة من 

رتيريا وأنجوال وموزابيق وغينيا المسماة بالبرتغالية، ويستنكر السياسة العنصرية في جنوب أفريقيا وروديسيا، أ

جانب الثورة الفلسطينية وفي مقدمتها جمهورية الصين الشعبية واالتحاد  إلىدول االشتراكية التي تقف ويحيي ال

 السوفيتي، كما يحيي نضال شعوب أمريكيا الالتينية ضد اإلمبريالية األمريكية وقوى االستغالل والطبقية. 
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 الخدمات الطبية 

ون جمعية الهالل األحمر الفلسطيني الجهة ن تكأتأكيد قرار المجلس الوطني في دورته السادسة ب -1

في حدود  إالالوحيدة التي تقدم الخدمات الطبية لمقاتلينا وشعبنا، ويوقف إنشاء األجهزة الطبية المنافسة 

الوحدة العسكرية إذا لزم األمر، ذلك على أن يكون العالج على مستوى اإلسعاف، ويتكفل الهالل 

 .خدمةمر الفلسطيني بباقي مراتب الاألح

تأكيد خدمة العلم لمدة سنة لجميع أبناء المهن الطبية الفلسطينية وذلك بالتنسيق مع فروع جمعية الهالل  -1

 والجمعية الطبية الفلسطينية.

 أومالية  أواعتماد جمعية الهالل األحمر الفلسطيني المركز الوحيد لتلقي اإلمدادات الطبية بشرية كانت  -3

 جهة غيرها. أيات لهذا الغرض من بعث أيعينية، على أن ال ترسل 

التنسيق الكامل بين أجهزة المنظمة والهالل وتحديد الصالحيات والمسؤوليات وعدم السماح بتجاوزها  -0

 في حدود اختصاصه. إالمن قبل أحد 

الموافقة على إقرار ميزانية للهالل من الصندوق القومي الفلسطيني، على ضوء الميزانية والخطة  -5

 دوق.وإمكانيات الصن

4-  ً ً  يدفع كل مقاتل تأمينا قدره نصف دينار وتقوم منظمته بدفع نصف دينار آخر لتامين العالج  صحيا

 الكامل ألسر المقاتلين. 

في الجمعية الطبية الفلسطينية  ن يكون كل عامل فلسطيني في الخدمات الطبية عضواً أإصدار قرار ب -2

 ك حسب ظروف كل إقليم. على أن يقوم فرع الجمعية مع مكتب المنظمة بتنفيذ ذل

 قرارات شؤون الوطن المحتل

المحتلة  األرض: تشكل القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية قيادة واحدة تتولى المسؤوليات داخل أوالً 

 ً ً  سياسيا ً  وتنظيمياً  وعسكريا ، كما تعمل على حماية أمن الثورة وذلك لتحقيق دعم الصمود واستمرار واجتماعيا

 ة وتصعيدها. الثور

 ً  اجتماعية.  أوالمحتلة نضالية كانت  األرض: تعطى األولوية لمتطلبات الثورة في ثانيا

 ً ً ثالثا لحرب  جنب مع النضال الثوري المسلح وصوالً  إلى : االهتمام بكافة أشكال لنضال الجماهيري جنبا

 التحرير الشعبية الشاملة. 

 ً ً : االهتمام باإلعالم الموجه لألرض الرابعا دعم الصمود ورفع المعنويات ورفض الحلول  محتلة مستهدفا

 التصفوية واالستسالمية حتى التحرير الشامل. 

 ً : العمل الدؤوب لتوفير مزيد من رعاية الثورة ودعمها في قطاع غزة، وتصعيدها في الضفة الغربية خامسا

 . 1301واألرض المحتلة عام 

 ً لمسجونين والمبعدين والمتضررين رعاية مادية ومعنوية، وإثارة سر الشهداء والمعتقلين واأ: رعاية سادسا

 قضايا الوطن المحتل على الصعيدين العربي والدولي. 

 ً فيها بما يتمشى  ثم البتّ  ،: تكليف اللجنة التنفيذية مع الجهات المختصة بدراسة القضايا الهامة التاليةسابعا

العاملين في  -. جالعدو لعمال العاملين في مؤسساتا -سياسة الجسور المفتوحة. ب -ومصلحة الثورة: أ

الطالب الراغبين في استكمال دراساتهم الجامعية  -اإلدارتين العسكريتين في الضفة الغربية وقطاع غزة. د

 خارج الوطن المحتل.
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 ً ً ثامنا ً  : تطوير ودعم دائرة شؤون الوطن المحتل بمنظمة التحرير الفلسطينية ماديا  .وإداريا

 ً  مطالبة الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها المقررة لدعم الصمود في مؤتمر القمة بالرباط.  :تاسعا

 القرارات المالية

خذ المجلس الوطني بعين االعتبار المالحظة األولية التي أوردتها اللجنة المالية حول عدم قيام اللجنة التنفيذية أ

ً 21/1321للعام  بإعداد مشروع لموازنة منظمة التحرير الفلسطينية  14بان أحكام الفقرة )د( من المادة  ، علما

اللجنة التنفيذية مهام تنفيذ السياسة المالية للمنظمة  إلىمن النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية توكل 

 وإعداد ميزانيتها. 

 وقد قرر المجلس ما يلي: 

 في مجال الميزانية: -أ

مع مراعاة النفقات الفعلية لعام  ،وأحكامها 41/1343نية عام بميزا 21/1321العمل خالل السنة  -

 ومبدأ ضغط النفقات. 24/1321

اإلنفاق على قوات جيش التحرير الفلسطيني وقوات التحرير الشعبية في حدود االعتمادات المرصودة  -

قرها ، وبموجب ميزانية تفصيلية تضعها قيادة جيش التحرير الفلسطيني وت41/1343في ميزانية عام 

 اللجنة التنفيذية.

إقامة مشاريع تقتضيها مصلحة العمل، وسمحت موارد الصندوق القومي  إلىإذا دعت الحاجة  -

يتم إقرارها  21/1321الفلسطيني بذلك، يجري اإلنفاق على هذه المشاريع وفق مالحق بميزانية عام 

الصندوق  إدارةرئيس مجلس في جلسة مشتركة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية و

القومي الفلسطيني ومديره العام، تعقد لهذا الغرض على أن ال يتجاوز مجموع مالحق الميزانية المشار 

 من الميزانية السنوية.  %14إليها نسبة 

من  %1تكليف اللجنة التنفيذية إجراء اتصاالت عاجلة مع الحكومات العربية المنتجة للنفط القتطاع  -

العائدات الناجمة عن فروق أسعار النفط بموجب اتفاقين طهران وطرابلس، ورصدها لدعم  الزيادة في

 كفاح الشعب الفلسطيني.

يؤكد المجلس قراره السابق بتكليف اللجنة التنفيذية إجراء االتصاالت الالزمة مع الحكومات العربية  -

ناء الشعب العربي الفلسطيني المعنية لكي تعمل على إصدار التشريعات لفرض ضريبة التحرير على أب

المقيمين لديها. وتقديم التسهيالت الالزمة لقيام أجهزة المنظمة بأعمال الجباية الشعبية. وكذلك تكليف 

اللجنة التنفيذية باتخاذ كافة الخطوات والوسائل التي من شأنها أن تضمن أن يؤدي كل فلسطيني أينما 

 منتظمة ومستمرة.وجد، ضريبة التحرير المترتبة عليه بصورة 

ليطوف على الدول العربية لحثها  وفداً  -فور انتهاء أعمال المجلس الوطني  -تشكل اللجنة التنفيذية  -

على تحويل التزاماتها تجاه منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك تحويل االستقطاعات المتراكمة لديها من 

 الفلسطينيين المقيمين فوق أراضيها.

يذية باتخاذ التدابير الالزمة التي تضمن تفويض الصندوق القومي الفلسطيني صرف تكليف اللجنة التنف -

 اإلعانات المقررة لالتحادات الفلسطينية على أربعة أقساط متساوية يدفع كل منها في مطلع الفصل.

اللجنة التنفيذية وجوب صرف معونات فورية لالتحادات المستجدة تأخذ بعين االعتبار  إلىيطلب  -

. على أن تقوم في الوقت نفسه باعتماد ميزانيات ا اإلعالمية واإلنتاجية العاجلةتغطية نفقاتهضرورة 

محددة لالتحادات القائمة واالتحادات المستجدة في ضوء الميزانيات المحددة لها من قبل دائرة التنظيم 
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التي تقررها اللجنة من الميزانية  %15الشعبي في المنظمة. هذا على أن تكون المعونة الفورية بنسبة 

 التنفيذية لكل اتحاد. 

 في مجال النفقات: -د

 تكليف اللجنة التنفيذية بوجوب ضغط النفقات في جميع مؤسسات المنظمة العسكرية والسياسية. -1

 تكليف اللجنة التنفيذية معالجة موضوع موظفي إذاعة صوت فلسطين.  -1

 في مجال الوحدة المالية: -هـ

… نفيذية للعمل على تنفيذ ما ورد في برنامج العمل السياسي والتنظيمي للثورة الفلسطينيةالتأكيد على اللجنة الت

بحيث يكون الصندوق القومي الفلسطيني، هو صندوق الشعب الفلسطيني والثورة الفلسطينية. وتوحيد مالية 

 للمعركة. الثورة الفلسطينية )واردات ونفقات( ويعدل النظام المالي ليتالءم والطبيعة الثورية 

تحمله الصندوق القومي، وذلك خالل يويصرف على مقاتلي المنظمات من الجباية الشعبية الموحدة وما ينقص 

مدة ال تزيد عن الشهرين من تاريخ الموافقة على القرار الذي تتخذه القيادة السياسية لمنظمة التحرير 

 الفلسطينية.

 الثورة:في مجال دعم الجمعيات التي أسست بهدف خدمة  -و

1-  ً ً  تكليف اللجنة التنفيذية بأن تولي اهتماما بجمعية ألسر الشهداء ودعمها في جميع المجاالت  خاصا

 إلىن تحول إليها كافة التبرعات التي ترد ألتتمكن من متابعة واجبها في تقديم المساعدات المذكورة، و

سر الشهداء من أية ألجباية باسم ن تمنع اأ. و1341الصندوق القومي الفلسطيني باسم الشهداء منذ عام 

 سر جميع الشهداء.أجهة كانت غير الجمعية المذكورة، وتتولى هذه الجمعية الصرف على 

 جمعية الهالل األحمر الفلسطيني.  إلىاللجنة التنفيذية تقديم المساعدة الممكنة  إلىالطلب  -1

 مة:في مجال تطوير الصندوق القومي ومراقبة السياسة المالية للمنظ -ز

الصندوق القومي الفلسطيني أن تختار األعضاء  إدارةتكليف اللجنة التنفيذية عند إعادة تشكيل مجلس  -1

من ذوي الكفاءات القادرة على تنمية موارد الصندوق بما يكفل استمرار وديمومة تمويل الثورة 

 ن.من أعضاء هذا المجلس )مجلس اإلدارة( من المتفرغي %15الفلسطينية وعلى أن يكون 

، عليا( يختارها من ذوي االختصاص يشكل المجلس الوطني من بين أعضائه )لجنة مراقبة مالية -1

وتتولى مراقبة تنفيذ السياسة المالية للمنظمة وضبط اإلنفاق بما يتفق وثورية المرحلة، على أن تقدم 

ً  هذه اللجنة تقريراً   للمجلس الوطني قبيل دورة انعقاده.  خطيا

 

 ني الفلسطيني في دورته التاسعةبيان المجلس الوط

كان المجلس الوطني الفلسطيني قد شكل لجنة برئاسة رئيس المجلس لصياغة البيان الختامي لهذه الدورة، وفيما 

عقد المجلس  ،يلي نص هذا البيان: في ظروف بالغة الصعوبة، اتسع فيها نطاق التآمر على الثورة الفلسطينية

. وقد استمر أعضاء 1321تموز  13-2عة في القاهرة، في الفترة الواقعة ما بين الوطني الفلسطيني دورته التاس

المجلس في مناقشة كل ما تتطلبه المرحلة الراهنة للثورة الفلسطينية. في الوقت الذي كانت فيه السلطة األردنية 

 تقوم باالعتداء على رجالنا األبطال في عجلون وجرش ومخيم غزة. 
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ب المهمة التي كان يضطلع بها كافة اإلجراءات المناسبة لمواجهة الموقف والتي أذيعت جان إلىواتخذ المجلس 

 في حينها. 

تقدمة نحو الوحدة لقد تميزت الدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني بميزات عديدة، مثلت خطوات م

 : الوطنية أبرزها

فقد شاركت فيه بال  .من المجالس التي سبقته : عبر تشكيل المجلس الجديد عن تمثيله لقطاع أكثر شموالً أوالً 

 استثناء كافة المنظمات الفدائية، واتسع فيه تمثيل المنظمات النقابية. 

 ً : أكد المجلس صيغة الوحدة الوطنية التي سبق إقرارها في دورته الثامنة، واتخذ بشأنها قرارات عملية ثانيا

 قرّ أالقيادة والتنظيم والتدريب والتسليح واألوامر القتالية. كما جديدة لتنفيذ وحدة قوات الثورة في كافة مجاالت 

 نفاق. إنشاء مجلس موحد لإلعالم، ونظام موحد للجباية واإل

 ً : وعلى أساس هذه المواقف والتجاوب اإلجماعي معها، فقد تم انتخاب اللجنة التنفيذية كقيادة عليا للثورة ثالثا

ات المقاتلة بصورة تضمن جماعية العمل، والبعد عن االنفراد، وبشكل الفلسطينية، اتسع فيها تمثيل المنظم

 يضمن مشاركة كافة القوى في مواجهة الظروف الخطيرة التي تهدد الثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. 

وقد كانت وقفة المجلس األولى أمام الوضع الخطير الذي تواجهه الثورة في األردن. وإزاء إصرار الحكم في 

ألردن على ضرب الثورة وإجهاضها، أدان المجلس سياسة القمع واإلرهاب التي تمارسها السلطة األردنية وما ا

ينتج عنها من تعصب إقليمي ولما ولدته هذه السياسة من آثار سلبية خطيرة على الوحدة الوطنية في الساحة 

 ً حق الثورة في تمثيل الشعب الفلسطيني  إضعاف وحدة الجماهير وإنكار إلى األردنية الفلسطينية تؤدي عمليا

وتحقيق أمانيه في تحرير أرضه المغتصبة. وأدان المجلس العقبات المتوالية التي تضعها السلطة في األردن 

هم المحتلة.. بما في ذلك الحصار الذي تفرضه على قواعد الثورة يأمام مسيرة الثوار في التوجه نحو أراض

 تصدي المسلح للرجال العائدين بعد تنفيذ العمليات العسكرية على أرضنا المحتلة. والتعرض لقوافل تموينها، وال

كما أدان المجلس التجاهل المتكرر لحق الثورة الفلسطينية في ممارسة واجبها األساسي والذي ضمنت بعض 

لدول العربية جوانبه اتفاقيات القاهرة وعمان. ويطالب المجلس بضرورة التقيد بهذه االتفاقات. كما يطالب ا

الموقعة عليها باتخاذ المواقف التي تعهدت بها لضمان تنفيذ اتفاقيات القاهرة وعمان، وحجب المساعدات المالية 

الهدف الذي  أجلردنية التي استمرت في تجاهل وعدم احترام هذه االتفاقات حتى تستخدم من عن السلطة األ

العربية. وقد رأى المجلس تدعيم  األرضبريالية عن جله وهو تحرير فلسطين ورد الهجمة اإلمأخصصت من 

الجهود المبذولة من قبل القوى الوطنية األردنية لبناء جبهة وطنية متماسكة تعمل على دعم مسيرة الثورة 

 الفلسطينية وحمايتها ضد كل من يتآمر عليها. 

لراهنة لشعبنا في األردن. وهي تهدف إن الثورة الفلسطينية التي تجد نفسها ملزمة بالدفاع عن الحقوق الوطنية ا

تدعيم وحدة الضفتين.. تؤكد من خالل مجلسها الوطني أن تدعيم هذه الوحدة ال يتم  إلىمن جملة ما تهدف إليه 

ذي النزعات اإلقليمية واالنفصالية. بل على أسس وطنية غعن طريق ممارسات السلطة األردنية التي ت

 التحرير.  أجلالشعب وتوحيد جهودهم من  ديمقراطية تعزز التالحم بين أبناء

 ً لتنفيذ  ثم كانت وقفة المجلس الثانية أمام التسويات السياسية.. حيث ناقش اتساع نطاق الجهود المبذولة حاليا

التسوية، وخاصة ما تقوم به اإلمبريالية األمريكية من فرض نفسها على منطقة الشرق األوسط، بخلق أوضاع 

 تصفية القضية الفلسطينية.  إلىقة خادعة تؤدي في الحقي
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وأكد المجلس موقفه المتمثل بالتمسك الدائم بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني في تحرير أرضه عن طريق 

وجديد الرفض الحاسم لجميع الحلول االستسالمية والمشاريع التي تتعرض للحقوق الطبيعية  ،الكفاح المسلح

تشرين الثاني/  11الصادر في  101ي ذلك رفضه قرار مجلس األمن رقم والتاريخية للشعب الفلسطيني بما ف

 .1342نوفمبر 

وعبر المجلس الوطني الفلسطيني عن إرادة الشعب الفلسطيني وإصراره على مواصلة نضاله المسلح حتى 

 يحقق كامل أهدافه الوطنية بالرغم من شراسة الهجمة التآمرية التي تتعرض لها الثورة الفلسطينية. 

 ً الجماهير العربية وقواها الوطنية والى  إلى والثورة الفلسطينية وهي تتابع نضالها وتقدم التضحيات، تتطلع دائما

حركات التحرر الوطني في العالم كي تقوم بواجبها في معركة تعتبر من أشرس المعارك التي يخوضها شعب 

 . ة العربيةلية وعمالئها في المنطقمسالم ضد الصهيونية والقوى اإلمبريا

 تحريرها. أجلوعاش نضال شعبنا العربي من … عاشت فلسطين حرة عربية… عاشت الثورة الفلسطينية

 

* * * 
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 1/1/6678 ،القاهرة ،استثنائية ،الدورة العاشرة

، تقرر دعوة المجلس الوطني لعقد 66/8/6678لمنعقدة بتاريخ على قرار اللجنة التنفيذية في جلستها ا بناء  

 :1/1/6678استثنائي وبتاريخ  دورة استثنائية يرافقه مؤتمر شعبي فلسطيني

 العضوية:  - أوال  

بو عودة، أحمد أخوة: ابراهيم بلعوس، غالب عويس، عيسى محمد، ألاتحاد العمال: تم استبدال ا -1

 بو حطب، عوني بطاش.أبو الليل، موسى محمد جياب، موسى أخوة التالية أسماؤهم: محمد باأل

خوة األب ،حمد صخر بسيسو، يونس جميل الشريفأمين الهندي، أخوة اتحاد الطالب: تم استبدال األ -1

 التالية أسماؤهم: لمعي قمبرجي، نبيل قليالت، زهدي القدوة.

سطيني من المجلس الوطني جيش التحرير الفلسطيني: وبخروج ثالثة من ممثلي جيش التحرير الفل -3

 أضيف كل من السادة: العميد مصباح البدري، الرائد طارق الخضراء، الرائد فرح مراد.

 اتحاد المعلمين الفلسطينيين: تم استبدال األخت هدى عبد الهادي، باألخ عطوة البيوك. -0

كما قرر  ،لشعبي الفلسطينيقرر المجلس الوطني الموافقة على توصيات لجنة الوحدة الوطنية للمؤتمر ا :ثانيا  

  :الموافقة على

 تشكيل لجنة المتابعة كما وردت من المؤتمر الشعبي وهم السادة:  -أ 

1-  ً  -4د. نبيل شعت،  -5بو رمضان، أمجدي  -0إبراهيم بكر،  -3بالل الحسن،  -1"، خالد الفاهوم "رئيسا

د. صالح الدباغ،  -14زهدي النشاشيبي، محمد  -3عمر العقاد،  -1هاني القدومي،  -2عبد المحسن قطان، 

عبد هللا  -15محمد بصل،  -10د. سعيد حمود،  -13عبد العزيز الوجيه،  -11حمد الدجاني، أد.  -11

 -13رئيس اتحاد طالب فلسطين،  -11رئيس عمال فلسطين،  -12د. عبد الوهاب الكيالي،  -14الحوراني، 

 نيس القاسم. أ -11رئيسة اتحاد المرأة،  -11لمين، رئيس اتحاد المع 14رئيس اتحاد الحقوقيين، 

االتحادات وعهد  إلىمن األعضاء الجدد  %54ن يخصص أتوسيع المجلس الوطني الفلسطيني على  -ب 

 لجنة تحضيرية مكونة من رئيس المجلس واللجنة التنفيذية.  إلىبمهمة التوسع 

شهر من ذلك أموعد أقصاه ثالثة  إلى 1/2/1321 تأجيل موعد انعقاد دورة المجلس الوطني العادية من -ج 

 رئيس المجلس واللجنة التنفيذية بتحديد الموعد.  إلىالتاريخ، عهد 

قد  ما بشأن توصيات المؤتمر الشعبي الفلسطيني المتعلقة بالجبهة العربية المشاركة والتوصيات السياسة.أ :ثالثا  

 اللجنة التنفيذية التخاذ ما يلزم بشأنها.  إلىعليها قرر المجلس الوطني إحالتها مع مالحظات األعضاء 

 اكتفى المجلس الوطني بالبيان العام الشامل الصادر عن المؤتمر الشعبي الفلسطيني. 

  :توصيات لجنة الوحدة الوطنية

برئاسة  3/0/1321و 1ن لجنة الوحدة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الشعبي الفلسطيني التي اجتمعت يومي إ

ً ال كثر أن الظروف الراهنة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية تحتم، أمنها ب دكتور يوسف صايغ، إيمانا

وعلى  صيغة متقدمة للوحدة الوطنية الفلسطينية يبدأ تنفيذها فوراً  إلىوقت مضى، ضرورة الوصول  أيمن 

 مراحل. 
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سفها واستيائها من عدم تنفيذ أضة تعرب عن ن ناقشت اللجنة موضوع الوحدة الوطنية مناقشة مستفيأوبعد 

ية خطوات فعالة في هذا أمعظم قرارات المجالس الوطنية السابقة المتعلقة بالوحدة الوطنية ومن عدم تحقيق 

 المجال. 

ما لمسته من توجه جدي ومخلص لتحقيق الوحدة الوطنية لدى جميع المشاركين في أعمالها، ومن  إلىوبالنظر 

من ممثلي المنظمات الفلسطينية المقاتلة على التزامها بتحقيق خطوات جدية وفورية عن طريق  تأكيدات حازمة

 الوحدة الوطنية. 

 توصي بما يلي: 

اعتبار الخطوط األساسية التي تضمنها مشروع البرنامج التنظيمي لتوحيد فضائل الثورة الفلسطينية الذي  -أوالً 

قره المجلس الوطني الفلسطيني أرنامج السياسي والتنظيمي الذي أعده مركز التخطيط، والذي انطلق من الب

كده المجلس الوطني التاسع، أساس لوضع برنامج عملي ومرحلي لتحقيق وحدة فصائل الثورة وقوى أالثامن و

الشعب الفلسطيني )منظماته الجماهيرية وشخصياته الوطنية( في منظمة التحرير الفلسطينية وفق األسس التالية 

 ن ال يتعارض هذا البرنامج مع الميثاق الوطني الفلسطيني والنظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. أعلى 

ي على أسس نتشكيل الهيئات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي اللجنة التنفيذية والمجلس الوط -أ

 جبهوية. 

ئية وشبه النظامية والنظامية واألجهزة توحيد جميع القوات المسلحة لفصائل الثورة الفلسطينية الفدا -ب

والنشاطات المرتبطة بها، في مؤسسة عسكرية واحدة، وكذلك قوات الميليشيا تحت قيادة واحدة 

غير نظامية خارج نطاق إشراف  أوية قوات، عسكرية نظامية أبصالحيات مخولة. وال يحق تشكيل 

 اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وحيد الكامل لجميع مصادر الجباية وجميع مجاالت الصرف ضمن الصندوق القومي يتم الت -ت

ن تعدل اللجنة التنفيذية اللوائح المالية للصندوق القومي بحيث تكفل أالفلسطيني وتحت إشرافه على 

 االنسجام مع متطلبات العمل الثوري الفلسطيني.

لفلسطينية في جهاز مركزي واحد ووسائل يتم توحيد أجهزة اإلعالم ووسائله لدى فصائل الثورة ا -ث

 موحدة على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

يتم توحيد جميع أجهزة العالقات الخارجية لمختلف المنظمات وتكون الجهة المختصة في منظمة  -ج

ذلك التمثيل التحرير الفلسطينية هي المسؤولة عن العالقات الخارجية للثورة الفلسطينية بما في 

 السياسي في البالد العربية والصديقة واألجنبية.

تشكيل اللجنة التنفيذية لجنة لدراسة األوضاع التنظيمية في الوطن المحتل واألردن لوضع الصيغة  -ح

 المالئمة للتوحيد ضمن الظروف النضالية واألمنية. 

رنامج السياسي لمنظمة التحرير يحتفظ كل فصيل باستقالله األيديولوجي والتنظيمي الداخلي ضمن الب -خ

 الفلسطينية. 

 ً الوحدة الوطنية وفق األسس العاملة الواردة أعاله، ويكلف المجلس الوطني  : تعلن فصائل المقاومة فوراً ثانيا

ن تتحقق المراحل أاللجنة التنفيذية بوضع التفاصيل العملية لتنفيذ هذه األسس ضمن برنامج زمني محدد على 

المجلس الوطني  إلىتقديم تقرير بذلك  إلىثرها إصار على شهر يُ أا البرنامج خالل فترة الثالثة األساسية من هذ

 في دورته العادية القادمة لتحاسب على ضوئه. 
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 ً كثر قدرة على تحقيق الوحدة الوطنية وعلى أ: تطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بحيث تكون ثالثا

 تنفيذ مهمات المرحلة القادمة.

 ً  : تشكيل لجنة تحضيرية باالشتراك مع اللجنة التنفيذية لتوسيع المجلس الوطني.رابعا

 ً  : ينتخب المؤتمر الشعبي الفلسطيني من بين أعضائه لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات الوحدوية.خامسا

 ً ن يستكمل أعلى  1/5/1321من  باإلشراف على تنفيذ هذه المقررات ابتداءً  : تكلف اللجنة التنفيذية مرحلياً سادسا

 .1321يوليو  /التنفيذ قبل انعقاد المجلس الوطني الموسع في تموز

 ً يوليو  /: يتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة كقيادة للعمل الفلسطيني الموحد من المجلس الوطني في دورة تموزسابعا

1321 . 

 توصيات اللجنة السياسية

  :المؤتمر الشعبي الفلسطيني إلىة البرنامج السياسي كما قدمته اللجنة السياسي

، وعلى العالمية هناك أزمة عامة تأخذ بخناق األمة العربية في الوطن العربي الكبير، حيث تهجم اإلمبريالية

رأسها اإلمبريالية األمريكية بمخطط واسع تستهدف به أحكام الطرق حول حركة التحرير الوطني العربي 

 واإلجهاز عليها.

، واستطاعت 1342ة الراهنة من األزمة بالهجمة اإلمبريالية الصهيونية في حزيران لقد بدأت المرحل

عربية المحيطة اإلمبريالية والصهيونية تحقيق نصر في هذه الهجمة على ثالثة أنظمة عربية في األقطار ال

 بالكيان الصهيوني.

ة والتسويات الجزئية استطاع وعبر عديد من المناورات والمؤامرات تحت الفتات ما يسمى بالحلول السلمي

ً ية لها عالقاتها القوية، اقتصادياإلمبرياليون والصهيونيون بمساعدة نشطة من قوى انهزامية عرب ً ا ، ، وفكريا

ن توجه ضربات متتالية للقوى العربية المعادية لإلمبريالية والصهيونية، وفي مقدمتها أوسياسيا باإلمبرياليين، 

ة المسلحة، وغيرها من فصائل النضال الوطني العربي، وحيثما تلقت القوى الوطنية الثورة الوطنية الفلسطيني

 ً اإلمبريالية األمريكية هو المزيد من التوجه نحو الغرب، ونحو  العربية تلك الضربات، كان الوجه المقابل دائما

 بشكل خاص.

ية يواجه المؤامرات تلو وفي بؤرة أزمة النضال العربي نجد الشعب العربي الفلسطيني وقضيته الوطن

تصفية وجوده الوطني الموحد، وتصفية قضيته الوطنية تصفية كاملة.. ويبدي  أجلالمؤامرات من 

 ً ً  اإلمبرياليون، والصهاينة، وأشياعهم من العرب اهتماما بتصفية الوجود الموحد للشعب الفلسطيني  نشطا

شروع الدويلة الفلسطينية التابعة، ومشروع ولقضيته الوطنية عبر مشروعات تآمرية مثل مشروع آلون، وم

آلون ومخطط االنتخابات البلدية في الضفة الغربية ومشاريع االستيطان والضم والتهويد ومحاوالت  -حسين 

 االستيعاب والتذويب للشعب الفلسطيني في المجتمعات التي يعيش فيها في الشتات. 

سطيني وعلى قضيته الوطنية يعني بالنسبة لإلمبرياليين ن القضاء على الوجود الوطني الموحد للشعب الفلإ

ً كثر من عشرين أوالصهاينة وإشياعهم من العرب تصفية بؤرة نضاله طوال   ن تظل مركزاً أ، ويمكن عاما

ن يفرضوا عليها سيطرتهم الكاملة. وفي ألإلشعاع النضالي والثوري في منطقة يريد اإلمبرياليون والصهاينة 

ً  زمة العامة نجد الثورة الوطنية الفلسطينية المسلحة تواجه سؤاالً ه األالقلب من بؤرة هذ ن تكون أحول  مصيريا

ن اإلمبرياليين والصهيونيين يالحقون مواقع الثورة بهجماتهم، وتلقى هذه الهجمات اإلمبريالية إ .ال تكون أو
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 ً ومما ال  ،النظام العميل في األردن من القوى العربية المعادية للثورة وعلى رأسها مباشراً  والصهيونية دعما

 إالوالتشرذم الذي ال يعبر  ،ريب فيه ان الضغوط والقيود الرسمية العربية على الثورة، واالنشقاقات المغامرة

 ً ً  عن اليأس وفقدان االتجاه، كل ذلك من الناحية الموضوعية يوفر مناخا للهجمات اإلمبريالية والصهيونية  مواتيا

 ثورة. واليمينية على ال

 ً مختلفة من الوطن العربي بدأت تشهد تحركات جماهيرية شجاعة تسد  وفي اإلطار العام لالزمة فان أركانا

 ً راية الرفض للمناورات اإلمبريالية والصهيونية  الطريق على االتجاهات االنهزامية واالستسالمية، وترفع عاليا

الطريق الوحيد الصحيح،  إلىجزئية، وتشير بقوة  وأالتي تتخذ صورة مشاريع التسوية السياسية شاملة كانت 

طريق الكفاح المسلح، طريق الجماهير المنظمة، المسلحة، طريق رفض االرتباط بالمعسكر اإلمبريالي، 

ورفض مشروعاته التآمرية، طريق االلتحام بالثورة المسلحة الفلسطينية. وفي بؤرة األزمة نجد شعبنا 

ً الفلسطيني يتحرك بتصميم وثبا ، ونجد عن وجوده الوطني الموحد، وعن حقه في تحرير وطنه كامالً  ت دفاعا

 -جماهيرنا في الوطن المحتل، تتحرك ببسالة وجرأة في تحد لقوات االحتالل العنصرية إلحباط مشروع حسين 

الجماهيرية ن قواعد الثورة، ومقاتليها، ومنظماتها إلون لتصفية الشعب والقضية. وفي القلب من بؤرة األزمة، فآ

 كسر طوق األزمة الخانق.و مضاد تدفع بقوة، وبحسم تجاه الوحدة الوطنية، كمنطلق أساسي لشن هجوم

ن تحرك جماهيرنا العربية، وتحرك جماهير شعبنا وخاصة في الوطن المحتل والتوجه القوي نحو الوحدة إ

ا نضالنا التحرري، كل ذلك يوفر الوطنية في صفوف الثورة، والعطف والدعم العالميين اللذين يتمتع بهم

 متنا من تلك األزمة العامة. أالشروط الموضوعية لمبادرة ناجحة تخرج الثورة وتخرج شعبنا، وتخرج نضال 

ً إ منها  ن فصائل الثورة الفلسطينية المسلحة، والقوى الوطنية المجتمعة في المؤتمر الشعبي الفلسطيني التزاما

اإلمبريالي.  -بنا وقضيته العادلة في تحرير وطنه من االغتصاب الصهيوني بمسئوليتها التاريخية إزاء شع

في إطار االنتصار العام لنضالها الوطني التحرري، والذي  إالمتنا العربية التي ال نجاح لقضيتنا ووفاء منها أل

 اإلمبريالي.  -يعتبر نضالنا الوطني فصيلة صدام طليعية ضد عدوها الرئيسي، الصهيوني 

ً وتطل منجزات غير  إلى متنا في العالم كله.. واستناداً أن تكون عند حسن ظن أصدقاء نضال شعبنا وأ إلىمنها  عا

هينة، حققها نضالنا، برغم كل النكسات، وعلى رأسها تجسيد الوجود الموحد لشعبنا، وتعميق الروابط المصيرية 

عب الطويلة األمد كطريق ال طريق سواه بينه وبين النضال العربي التحرري العام، وغرس تقاليد حرب الش

 ً منها لسلبيات كثيرة شابت عملها السابق، لعل أبرزها عدم التوجه الجدي إلنجاز الوحدة  للتحرير. وإدراكا

من ضرورة االلتحام بالجماهير العربية وطالئع نضالها الوطني، والمبالغة  -في الممارسة  -الوطنية، والتقليل 

 ً ً  في تقدير دور أحيانا له، عدم التقيد ببرنامج عملي، وواقعي، واضح  األنظمة العربية، وفوق كل ذلك، وسببا

 ً منها على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية بروح المبادرة  لنضالنا السياسي والعسكري.. وتصميما

دقاء نضالنا في العالم كله متنا، وألصأالثورية، وبروح الهجوم الثوري.. فإنها تعلن لمقاتلينا ومواطنينا وجماهير 

اتفاقها على توحيد صفوفها ونضالها وأهدافها، وأساليب عملها في جبهة وطنية فلسطينية متحدة هي منظمة 

 ً بالميثاق الوطني الفلسطيني، وفي برنامج نضالي لهذه المنظمة، وفي الئحة داخلية  التحرير الفلسطينية، التزاما

 نضالية لكل أطراف هذه المنظمة. تنظم أساليب النضال والعالقات ال

ن منظمة التحرير الفلسطينية تطرح كل مكوناتها إلكثير من سلبيات محاوالت الوحدة الوطنية السابقة، ف وتفادياً 

متنا العربية، وعلى كل أصدقاء أعلى القواعد السياسية والعسكرية والجماهيرية والنقابية للثورة، وعلى جماهير 

 يكون االلتزام بها من جانب األطراف المتحدة داخل إطار منظمة التحرير التزاماً  نضالنا التحرري، حتى
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وتكون  إالخالف حولها  أوعنها،  تخلٍّ  أوأمام القواعد وأمام الجماهير، وحتى ال يكون ثمة انحراف  مسؤوالً 

 ً ً  القواعد والجماهير طرفا  عليه.  فيه وحكما

 : ل أربعة محاور استراتيجية رئيسيةها حون منظمة التحرير الفلسطينية ستركز نضالإ

 أجلمواصلة تعبئة وتنظيم كل طاقات شعبنا داخل الوطن وخارجه في حرب شعبية طويلة المدى من  -1

 التحرير الشامل واقامة المجتمع والدولة الديمقراطيين.

جانب  لىإأردنية تقوم  -لحم نضال شعبنا بنضال الشعب األردني الشقيق في جبهة تحرير فلسطينية  -1

قامة حكم وطني إمهامها على الساحة الفلسطينية بالنضال لتحرير األردن من النظام الملكي العميل و

 ديمقراطي قاعدة مؤخرة قوية لجبهة النضال على الساحة الفلسطينية.

األردني بالنضال العربي العام من خالل جبهة لكل القوى  -ربط النضال الفلسطيني، والفلسطيني  -3

 والتقدمية المعادية لإلمبريالية والصهيونية واالستعمار الجديد.الوطنية 

 التحرر الوطني.  أجلالتفاعل مع حركة النضال العالمية ضد اإلمبريالية والصهيونية، من  -0

 ن منظمة التحرير الفلسطينية تحدد مهامها على الساحة الفلسطينية فيما يلي: إ - أوال  

قامة المجتمع الديمقراطي الفلسطيني الذي لوطن الفلسطيني وإلواصلة النضال لتحرير كامل تراب ام -1

يتوفر فيه حق العمل والحياة الكريمة لكل المواطنين، وتتوفر فيه الضمانات لمصالح كل الفئات 

 أون تتعاون مع العدو أحتى اكتفت بالعطف عليها دون  أوساندتها،  أواالجتماعية التي شاركت في الثورة 

على  عدواناً  أو ن تمثل هذه المصالح استغالالً أاحتالل أراضينا وقمع مواطنينا، ودون  تسهل له مهمته في

على تنمية ورفع مستواها المعيشي  تشكل قيداً  أومصالح األغلبية الساحقة من الجماهير العاملة، 

ب، والحضاري.. كما تتوفر في هذا المجتمع حرية الرأي، والتعبير، واالجتماع، والتظاهر، واإلضرا

وتشكيل المؤسسات السياسية والنقابية الوطنية، وحرية ممارسة العقيدة لكل األديان.. بحيث يكون هذا 

 من المجتمع الديمقراطي العربي الشامل. المجتمع الفلسطيني الديمقراطي جزءاً 

مسخ هذه  أوالنضال ضد كل مشروعات التسوية التي تستهدف تصفية قضية شعبنا في تحرير وطنه،  -1

 فلسطين.  أرضالدولة الفلسطينية، على جزء من  أوية بمشروعات الكيانات القض

وفي الضفة الغربية  1301المحتلة عام  األرضتعزيز روابط الوحدة الوطنية بين جماهير مواطنينا في  -3

 وقطاع غزة وفي خارج الوطن المحتل. 

ت الكفيلة بإحباط محاوالت المحتلة من سكانها العرب واتخاذ اإلجراءا األرضمقاومة سياسة تفريغ  -0

المحتلة من الطالب الجامعيين الذين يسافروا للدراسة في الخارج والتصدي بالعنف لبناء  األرضإفراغ 

 المستوطنات وتهويد أجزاء من الوطن المحتل. 

 .تعبئة الجماهير في الضفة وفي القطاع وتسليحها للدفاع عن أراضيها التي يحاول العدو انتزاعها -5

بتنظيم الجماهير في مؤسسات نقابية للدفاع عن مصالحها اليومية، ومساعدة هذه المؤسسات على  العناية -4

مقاومة محاوالت الهستدروت الجتذاب العمال العرب لعضويته، وتعزيز ودعم اتحادات عمال فلسطين 

ا في قامة فروع عربية لهواألردن لتحقيق هذا الهدف ومقاومة محاوالت بعض األحزاب الصهيونية إل

 المحتلة. األرض

دعم صمود العمال الذين يعملون في أراض ومؤسسات عربية وتوفير الضمانات لحمايتهم من اغراءات  -2

العمل في مشاريع العدو، وتشجيع وتنمية مشاريع إنتاجية وطنية الستيعاب العمال الذين يستخدمهم العدو، 

 تحطيمها. أوة الوطنية ومقاومة محاوالت العدو لالستيالء على المشاريع اإلنتاجي
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1-  ً في الوطن المحتل  دعم جماهير الفالحين وتنمية المؤسسات االقتصادية والثقافية الوطنية القائمة حاليا

 ، ووقف تيار النزوح عنها ومقاومة الغزو االقتصادي والثقافي الصهيوني. األرضلتثبيت المواطنين في 

م على الدول ؤولية فلسطينية عربية مشتركة يحتّ المحتلة الذي هو مس األرضن دعم صمود شعبنا في إ -3

 العربية الوفاء بالتزاماتها المقررة في مؤتمر الخرطوم بدفع المبالغ المخصصة لهذا الغرض.

الحفاظ على هويتهم  أجلودعم نضالهم من  1301المحتلة عام  األرضالعناية بأوضاع مواطنينا في  -14

 على االلتحام بالنضال التحرري. الوطنية والعربية وتبن قضاياهم، ومساعدتهم

العناية بمصالح جماهير شعبنا العاملة في مختلف أنحاء الوطن العربي والعمل على الحصول لها على  -11

 نها توظف طاقتهم اإلنتاجية عمالً أحقوق اقتصادية وقانونية متكافئة مع مواطني المجتمعات العربية طالما 

فيما يتعلق بحق العمل، والمكافآت، والتعويضات، وحرية  في خدمة تلك المجتمعات. وخاصة فكراً  أو

 العمل السياسي والثقافي وحرية السفر والتنقل ضمن المحافظة على شخصياتها الفلسطينية. 

11-  ً ً  مساواة المرأة مع الرجل في الساحة الفلسطينية واعطائها العناية ذاتها التي توفر للرجل اجتماعيا  وثقافيا

 ً  في كل مجال نضالي. واشراكها  واقتصاديا

13-  ً ً  العناية بأوضاع مواطنينا في المخيمات، والعمل على ترقيتها اقتصاديا ً  واجتماعيا ، وتدريبهم وحضاريا

جانب أجهزة منظمة التحرير برعاية  إلىعلى اإلدارة الذاتية لشؤونهم من خالل لجان شعبية منتخبة تقوم 

 شؤون المخيمات. 

متهاون في حقوق الشعب  أومشارك له في جريمة ضد الشعب والوطن،  أواعتبار كل متعاون مع العدو،  -10

 ً ً  أو، اراً عق أو ،، بشخصه، وبممتلكاته، ماالً والوطن هدفا  .، من أهداف الثورةأرضا

 العناية بأوضاع جماهيرنا في المهاجر األجنبية، والعمل على ربط هذه الجماهير بقضيتنا وبثورتنا. -15

ية من كل فصائل الثورة السياسية والعسكرية، ومن المنظمات الفلسطينية تتشكل منظمة التحرير الفلسطين -14

 ثقافية، وباب العضوية في تشكيالتها مفتوح لكل الفئات والشخصيات الوطنية. أوالجماهيرية، نقابية، 

تقوم على توجيه نشاطات منظمة التحرير قيادة مؤقتة سياسية وعسكرية تتشكل باالتفاق بين الفصائل  -12

للمنظمة، وتقوم من بين مهامها األساسية باإلعداد لمؤتمر عام للمنظمة يكون هو السلطة العليا  المكونة

فيها، وينتخب لجنتها المركزية، ويعتمد استراتيجيتها وبرنامجها للنضال التحرري، والئحتها المنظمة 

 لعالقاتها الداخلية والخارجية )راجع الجانب التنظيمي الالحق(.

ً تقوم القيادة ا -11 لبرنامج زمني تتفق عليه  لمؤقتة باإلشراف على توحيد ودمج األجهزة الوظيفية للثورة طبقا

 األطراف المشاركة في المنظمة )راجع الجانب التنظيمي(.

تمارس منظمة التحرير عالقاتها الرسمية العربية في اتجاه رعاية مصالح المواطنين الفلسطينيين في  -13

رادة السياسية للشعب الفلسطيني، وتظل منظمة التحرير الفلسطينية هي الوطن العربي، والتعبير عن اإل

القيادة السياسية العليا للشعب الفلسطيني، وهي وحدها الناطقة باسمه في كل القضايا المصيرية، وهي 

وحدها، ومن خالل أجهزتها النضالية المسؤولة عن كل ما يتعلق بحق تقرير المصير بالنسبة للشعب 

 الفلسطيني. 

 األردنية:  -: في الساحة الفلسطينية ثانيا  

ً إ للعدو،  ن السياسات التي ينتهجها نظام الحكم الحالي في عمان ال تهدد بتسليم الضفة الغربية والقدس رسميا

وهي ال تحمل المخاطر لقضية الوجود الوطني الفلسطيني الموحد، ولقضية التحرير الوطنية الفلسطينية فحسب، 

ً  إلىة ولكنها باإلضاف ، تحت الوصاية والحماية اإلسرائيلية سياسياً  ذلك تهدد بوضع الضفة الشرقية عمليا

 ً ً  واقتصاديا  . وعسكريا
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ً أكما  النفوذ البريطاني التقليدي، وذلك من  إلى ن تغلغل النفوذ اإلمبريالي األمريكي، واأللماني الغربي، مضافا

مام االستثمارات األمريكية واأللمانية الغربية، كل ذلك أخالل المعونة المشروطة، وفتح الباب على مصراعيه 

 إسرائيلية.  -ألمانية غربية  -مستعمرة أمريكية  إلىردن يحول شرق األ

والسياسات الداخلية للنظام العميل في عمان القائمة على قمع الجماهير األردنية الفلسطينية تمكن الزحف 

لغربي من تثبيت أقدامه، ونهب موارد األردن، واستغالل قوة عمل االستعماري الجديد، األمريكي واأللماني ا

الفلسطينية، وخلق  -اإلفقار المتزايد للجماهير األردنية  إلىالجماهير، وتعطيل نمو االقتصاد الوطني، كما تؤدي 

محتل، ولكي الصهيونية في الوطن الفلسطيني ال -قاعدة خلفية للقاعدة اإلمبريالية  إلىردن فئة منتفعة تحول األ

 ً  في خدمة المخططات اإلمبريالية المعادية للثورة الوطنية العربية.  تعمل القاعدتان معا

ً  ن هجمة أيلول وما تالها من عمليات تصفية في جرش وعجلون والتي كانت تجسيداً إ للتآمر اإلمبريالي  دمويا

لمقاومة الفلسطينية، كانت بداية ن هجمة النظام في عمان على اأضد حركة التحرر الوطني العربية، تؤكد 

 هجمة شرسة على الشعب األردني، وبداية دور يلعبه الحكم الهاشمي ضد الدول العربية األخرى. 

من ميزانية األردن تنفق على أغراض  %05ن إن المقاومة قد أخرجت من قواعدها في األردن فأوبرغم 

ل اتحاد رعان ما بدأ النظام يكشر عن أنيابه، فلقد حُ لتعزيز أجهزة ووسائل قمع الجماهير، التي س أياألمن، 

نقابات العمال في األردن، وفرض النظام قانون عمل معدل فاشستي يلغي بنصوص صريحة حتى المكاسب 

الجزئية التي تضمنها القانون السابق، ويضع الحركة العمالية والنقابية تحت وصاية الدولة وأجهزة األمن، كما 

رضت جراءات تعسفية في تحصيلها، وفُ إصغار الفالحين، وبدأت السلطات في اتخاذ  زيدت الضرائب على

رضت ضرائب غير مباشرة في شكل رفع الرسوم الجمركية على كثير ضرائب جديدة على المعامالت، كما فُ 

ي في األسعار وفي النفقات المعيشية، وحظرت األحزاب الوطنية نارتفاع جنو إلىدى أمن الواردات مما 

ً  بدالً التقدمية وفرض و  منها حزب واحد هو ما يسمى باالتحاد الوطني. السلطة المطلقة فيه للملك سياسيا

 ً صبح ثمن الحصول على وظيفة في جهاز الدولة هو أكارثية على حرية الضمير وموفرضت قيود  وتنظيميا

والتخريبية، وعطلت  لب الوظيفة في الصحف لما يسمى باألفكار واألحزاب الهدامةانشر استنكار من ط

موال الدعم على الصحف العميلة والمأجورة، وحلت أالصحف الوطنية، والمنابر الثقافية الوطنية، وانهالت 

منها اتحادات بوليسية، واتسعت عمليات إتالف الضمائر بإرهاب  بدالً االتحادات الوطنية للطالب، وفرضت 

هزة األمن، كما فتح النظام أبواب سجونه ومعتقالته شرائهم إلشاعة التجسس والعمالة ألج أوالمواطنين 

ن اللقاءات واالتفاقات السرية والتي سمح العدو نفسه بإعالنها بين الملك إللمناضلين الوطنيين من الشعبين. 

بين الملك وييجال آلون نائب رئيسة  1324يلول أهمها لقاء وادي عربة بعد أورجاله وبين العدو والتي كان 

ً ن هجمة أيلول على المقاومة كانت أو تؤكد وزراء العد بداية مؤامرة بين الملك وبين العدو على معركة  أيضا

التحرير العربية. وإذا كان النظام الهاشمي يعتدي على قوات المواطنين األردنيين والفلسطينيين لتعزيز جهاز 

ش األردني لكي يوجه ضد سوريا ن المعونات األمريكية تنفق على إعادة بناء الجيإالقمع الموجه ضدها، ف

يلول على المقاومة كانت أن هجمة إ. 1321والعراق كما اعترفت بذلك مجلة الجيش األمريكية في كانون الثاني 

 ً بداية دور يلعبه النظام الهاشمي ضد األقطار العربية المجاورة بهدف فرض السيطرة اإلمبريالية عليها.  أيضا

نيهما الشعب األردني والفلسطيني على أيدي نظام الملك حسين في الضفة الشرقية ن اإلفقار والقهر اللذين يعاإ

دي أيهما بنفس درجة اإلفقار والقهر اللذين يعاني منهما الشعب في الضفة الغربية وبقية الوطن المحتل على 

ادي الصهيوني رهاب تعاني جماهير الضفة الغربية من الغزو االقتصجانب اإل إلىالمحتلين الصهيونيين، حيث 

الذي يحطم المشاريع االقتصادية الوطنية ويدمر الزراعة والتجارة المحليتين وحيث ينتزع المحتلون أراضي 

المؤسسات التعليمية  إلىالفالحين وحيث األسعار في ارتفاع مستمر. كذلك يمد المحتلون أصابع غزوهم الثقافي 
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ً بين الضفة الغربية والشرقية تهدد  ن الجسور المفتوحةإوالثقافية في الضفة الغربية.  بغزو اقتصادي  أيضا

ذا إن تصمد أمامه المشروعات اإلنتاجية والتجارية للمنتجين والتجار المتوسطين، خاصة أوتجاري ال يمكن 

ن كثرة إذلك العبء الذي سيواجه هؤالء من جراء الهجمة االقتصادية األمريكية واأللمانية الغربية.  إلىأضفنا 

نما هي أعراض للتضخم النقدي المقرون إوليد رفاه، و ل المتداولة في مثل هذه الظروف ليست ابداً األموا

ن مصدر األموال المتداولة هو أجانب  إلىبارتفاع تكاليف المعيشية وانخفاض المداخيل الفعلية للمواطنين. هذا 

 يل. قطاع ضيق من المجتمع يرتبط برؤوس األموال اإلمبريالية وبالنظام العم

ن النضال لإلطاحة بالنظام العميل في األردن بحكم كونه خط دفاعي أمامي عن الدولة الصهيونية وعلى إ

ن إصبح ضرورة ملحة على نفس مستوى مواصلة النضال ضد االحتالل الصهيوني. أارتباط عضوي معها 

ثقافية وحضارية مضافا  أوادية، اقتص أواألردني، وطنية كانت،  -المصالح الحيوية المشتركة لشعبنا الفلسطيني 

من مجموع سكان  %44ردن، ويمثل في المائة من شعبنا الفلسطيني يقيم منذ زمن في شرق األ 04ن أذلك  إلى

ً الضفة الشرقية، ويُ  ً  سهم إسهاما في الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية فيها.. كل ذلك يتطلب تالحم  رئيسيا

 .فلسطينية -ة تحرير وطنية أردنية ودمج نضال الشعبين في جبه

 ن هذه الجبهة مطالبة بتوجيه نضال الشعبين نحو األهداف االستراتيجية التالية: إ - 1

قامة دولة ديمقراطية إاإلطاحة بالنظام العميل في األردن، وتحرير فلسطين من االحتالل الصهيوني و -أ

بين، وتؤمن التطور الوطني المشترك ردن تؤمن صون السيادة الوطنية للشعفلسطين واأل أرضعلى 

 ً ً  لهما اقتصاديا ً واجتماعيا خوة والمساواة بين الشعبين عن طريق وضع وتعزيز عالقات األ ، وحضاريا

 ً ً  موارد كل من اإلقليمين بشريا ً  واقتصاديا  في خدمة نمو اإلقليم اآلخر.  وحضاريا

التحرر وضد المشاريع  أجلمن  لحم نضال الشعبين الفلسطيني واألردني بنضال األمة العربية -ب

وضاع استسالمية على الوطن العربي، ولتصفية كل أشكال الوجود أاإلمبريالية لفرض حلول و

اإلمبريالي، االقتصادية، والعسكرية والثقافية وكل القوى المرتبطة بها والتي تقوم بدور الوسيط 

 لتسلسل سياسات االستعمار الجديد.

ردنية من ن هذه الجبهة مطالبة بتوجيه النضال الشعبي على الساحة األإاشرة فوعلى مستوى المهام المب -1

 : أجل

اإلطاحة بالنظام الهاشمي في األردن بكل وسائل النضال العسكري  أجلتعبئة وتنظيم الجماهير من  -أ 

 والسياسية الجماهيرية.

ً ني باعتبار إشراك الشعب األردني في الكفاح المسلح ضد العدو الصهيو-ب ً  ذلك حقا ً  وطنيا ، وباعتبار وقوميا

 .ذلك ضرورة لحماية شرق األردن ذاته

إطالق الحريات السياسية والنقابية، ورفع الحظر عن االحزاب الوطنية والتقدمية،  أجلالنضال من  -ج

وتشكيل النقابات واالتحادات المهنية والطالبية بحرية ودون تدخل السلطات، واإلفراج عن المناضلين 

طالق حرية التعبير واالجتماع والتظاهر واإلضراب، وإلغاء كل القوانين التي إتقلين والمسجونين، والمع

على حريات الجماهير، وإلغاء قانون عقد العمل المعدل والمطالبة بإعادة المكتسبات التي انتزعها  تشكل قيداً 

ن منظمة إالعمال في األردن. العمال طوال السنوات الثالث الماضية، وإلغاء قرار حل اتحاد نقابات 

ً  -التحرير والجبهة الوطنية الفلسطينية   األردنية مطالبتان بدعم اتحاد نقابات العمال في األردن سياسيا

 ً  . وماديا

 قامة قواعد انطالقها العسكرية على أرضه.إحرية الثورة الفلسطينية في العمل السياسي في األردن، و -د
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الجديد تفاقيات التي تسمح بتغلغل رؤوس األموال اإلمبريالية وتمكن االستعمار إلغاء كل القوانين واال -هـ

 في األردن.

توجيه موارد الدولة نحو تنمية االقتصاد الوطني على مستوى الصناعة والتجارة والزراعة، وحماية  -و

 االقتصاد الوطني من الغزو االقتصادي الصهيوني والغربي. 

ً بناء الأالعناية بأوضاع  -ز ً  بادية واالهتمام بتنمية وتوسيع الخدمات المقدمة لهم تعليميا ً  وطبيا ، والعمل وثقافيا

الصحراء،  إعمارسكانهم، وتوفير العمل اإلنتاجي الثابت والمجدي لهم بالعمل على إعلى تثبيت توطينهم و

مجتمع، ويتحرروا من وتحسين التربة، وإيصال الماء والكهرباء إليهم حتى يأخذوا مكانهم الالئق بهم في ال

 خرى.األوضاع المفروضة عليهم بهدف استخدامهم لدعم السياسات القمعية ضد قطاعات الشعب األ

رفع مستوى  أجلإلغاء الضرائب المبالغ فيها على الفالحين وتقديم القروض والتسهيالت لهم من  -س

ين اتحاد للفالحين يدافع عن اإلنتاج الزراعي، ولتسهيل عملية تسويق منتجاتهم، ومساعدتهم على تكو

 مصالحهم اليومية. 

ً  -ط وحمايتهم من المضاربين  وضع سياسة تموينية وتسعيرة ثابتة تستهدف التخفيف عن المواطنين معيشيا

بأقوالهم، وإلغاء الضرائب غير المباشرة اإلضافية وإلغاء الزيادات الجديدة في رسوم المعامالت، ومساعدة 

 اع عن مصالحهم المعيشية اليومية.منظماتهم وجمعياتهم التي تتولى الدفالمواطنين على تشكيل 

 إلغاء كل القوانين واللوائح التي تبذر روح التفرقة والتمايز بين المواطنين من الشعبين.  -ي

التوقف عن االعتماد على المساعدات اإلمبريالية، واتباع سياسة عربية سلمية بتلقي المعونات العربية  -ك

 لمشروطة، وتوجيه هذه المعونات نحو أغراض: إنشائية إيجابية. غير ا

جانب قوات الثورة  إلىجيش وطني قادر على المشاركة في معركة التحرير  إلىتحويل الجيش األردني  -ل

الفلسطينية، وتطهير هذا الجيش من كل العناصر المعادية لمعركة التحرير والمعروفة بوالئها لالستعمار، 

الدول الصديقة في التسليح  إلىاالعتماد على المعونات اإلمبريالية في تسليحه، والتوجه  والتوقف عن

خوة النضالية والمصيرية بين والتدريب، وتعميق الوعي الوطني بين صفوف الجيش وتثقيفه بروح األ

 الشعبين الفلسطيني واألردني.

ً  -م ً  تهيئة البالد ماديا ته وذلك باتباع اقتصاد حرب يركز على احتياجات للقتال ومواجهة كل احتماال ومعنويا

المعركة، االحتياجات السياسية للمواطنين، ووقف استيراد الكماليات، والتوقف عن المشروعات ذات الطابع 

شراك المنظمات والهيئات الشعبية إغير اإلنتاجي، وغير الضروري، والتوسع في إجراءات الدفاع المدني ب

وعين لها، وبناء المالجئ في المدن والقرى، ورفع كفاءة الخدمات الطبية فيها، وتنظيم فرق المتط

 واإلسعافات األولية.

ً  -ن تسهم الجبهة الوطنية الفلسطينية أالعمل على  -ص ً  األردنية إسهاما في تجميع القوى الوطنية  نشطا

العالقات التضامنية بين  والمعادية لإلمبريالية في الوطن العربي كله في جبهة نضالية واحدة، وعلى تعميق

 ردني، والقوى الثورية العالمية.األ -النضال الوطني الفلسطيني 

 :الجماهير والقوى الثورية العربيةالعالقة مع  - ثالثا  

تي يمكن إيجاز ن هي مرحلة إنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية الن المرحلة التي تمر بها الثورة العربية اآلإ

 مضمونها فيما يلي:

التعبئة تحقق االستقالل السياسي واالقتصادي الكامل والقضاء على كل شكل من أشكال التجزئة و -أ 

 لالستعمار واإلمبريالية.
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القضاء على كل أشكال الوجود اإلمبريالي: نفوذ سياسي، قواعد عسكرية، استثمارات اقتصادية،  -ب

 كل القوى المحلية المرتبطة بها. مؤسسات ثقافية، وعلى

فلسطين ويشرد شعبها  أرضاإلمبريالي، الذي لم يغتصب  -تحرير فلسطين من الكيان الصهيوني  -ج

نه أداة رئيسية لإلمبريالية لضرب الثورة العربية أثبت طوال وجوده أنما إاألصلي منها فحسب، و

ً إوحماية الوجود اإلمبريالي في المنطقة.  ً  ن تحرير فلسطين ليس واجبا ً  وطنيا نما إب، ووحس فلسطينيا

ً هو  ن يتحد أضرورة قومية، حيث لن يستطيع النضال إلنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية العربية  أيضا

ن نفسه ضد القاعدة الصهيونية اإلمبريالية التي تتحرك لضربه ذا أمّ إ إالويتعمق ويتسع وينجز مهامه 

 اتها. على وجودها ومخطط كلما أحرز تقدما تستشعر منه اإلمبريالية خطراً 

ة من كل أشكال االستغالل التي تمارسها القوى نتحرير الجماهير العربية العاملة في الريف والمدي -د

طالق حرية هذه الجماهير لتمارس دورها في الحياة إالقوى المحلية المعادية للثورة و أواألجنبية 

 السياسية ولتكون قاعدة صلبة لوحدة عربية ديمقراطية نامية. 

مة العربية، االقتصادية والذهنية في خدمة تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وارد األوضع م -هـ

تستهدف تعزيز االستقالل السياسي واالقتصادي، وتحقيق التكامل االقتصادي والحضاري العربي، 

مة العربية، فترفع المستوى المعيشي والحضاري والقضاء على التخلف الذي فرضه االستعمار على األ

األردني، بحكم الحتمية  -ن النضال الوطني الفلسطيني، والنضال الوطني الفلسطيني إلمواطنين. ل

ال يتجزأ من الثورة  ن يكون جزءاً أ إالالتاريخية والمصيرية، وبحكم الضرورة الموضوعية ال يمكن 

ً  الوطنية الديمقراطية العربية، بل ومحوراً   من محاورها الرئيسية.  استراتيجيا

ن أاألردنية  -ن مهام الثورة الفلسطينية وقيادتها )منظمة التحرير الفلسطينية( والجبهة الوطنية الفلسطينية إفلذلك 

ن تهيئ بنضالها المناخ القتالي أتسعى لاللتحام بكافة فصائل النضال الوطني الديمقراطي العربي بينما كانت، و

ن ن تفتح صفوفها للمناضلين العرب ألأها، والمساعد على بروز هذه القوى حيث يعترض الصعوبات بروز

النضال على الساحة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني اإلمبريالي هو نضال استراتيجي رئيسي للثورة العربية 

ن أب ن تتجمع في جبهة وطنية عربية مطالبةً أن القوى الوطنية والتقدمية العربية التي ينبغي إفي مجموعها. 

 ن تكون منطلقاته األساسية هي ما يلي: أض تعمل وفق برنامج يفتر

 الدعم اإليجابي للثورة الوطنية الفلسطينية، وللنضال الوطني الديمقراطي الفلسطيني األردني. -1

التسويات الجزئية سواء كانت بمبادرات خارجية  أوالنضال ضد كل مشاريع ما يسمى بالحلول السلمية  -1

يس االغتصاب الصهيوني، وتصفية للقضية الوطنية عربية، ليس فقط لما تنطوي عليه من تكر أو

ً الفلسطينية، ولكن  نها مدخل لمناورات ومؤامرات اإلمبريالية والقوى العربية ألما تأكد من  أيضا

الموالية لها لتمزيق وحدة القوى الوطنية العربية، وتصفية الثورة الوطنية العربية، ومحاولة فرض 

 المنطقة.  السيطرة اإلمبريالية الكاملة على

النضال لتصفية أشكال الوجود اإلمبريالي الراهنة في الوطن العربي )نفوذ سياسي، قواعد عسكرية،  -3

استثمارات، مؤسسات ونشاطات ثقافية( والنضال ضد التسلسل االقتصادي اإلمبريالي في االقتصاد 

نضال ضد القوى الوطني العربي، وضد ربط االقتصاد العربي باالقتصاد الغربي واألمريكي، وال

ن استمرار أرباح المصالح األمريكية إاالجتماعية، التي تروج لذلك، وتنشطه.  أوالعربية، السياسية 

العربية والعالقة العضوية لهذه المصالح يقتضيان التصدي لضرب وتصفية هذه المصالح  األرضعلى 

 األمريكية اإلمبريالية.
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عمل على بعث وحماية التراث القومي العربي، وعلى النشاطات التي ت -تشجيع ودعم كل المؤسسات  -0

دعم ونشر القيم والفصائل القومية والثورية، والتي تتولى مهمة التصدي للغزو الثقافي اإلمبريالي وللقيم 

 المتحللة والمتدهورة التي يروج لها. 

 أوفكري  أوإداري،  أواضطهاد بدني،  أيالتضامن مع المناضلين الوطنيين والتقدميين العرب ضد  -5

 سياسي يتعرضون له. 

 العالقة مع قوى التحرر في العالم:  - رابعا  

ن النضال الوطني الفلسطيني، والنضال الوطني الديمقراطي العربي هما جزء ال يتجزأ من حركة النضال ضد إ

الوطني العربي ن التضامن والدعم المتبادلين بين النضال إالتحرر الوطني.  أجلالعنصرية، ومن  -اإلمبريالية 

 والنضال الوطني الثوري على النطاق العالمي هي ضرورة وشروط موضوعية لنجاح نضالنا. 

 والقوى الوطنية والتقدمية العربية تنطلق في عالقاتها التضامنية العالمية من المبادئ التالية: 

العالمية، وهو ضد جانب وحدة كل قوى الثورة  إلىن النضال الوطني العربي، هو بشكل حاسم وثابت إ -1

ً أن تهدد وحدتها، كما أغير مبدئية بين صفوفها يمكن  أوكل نزاعات جانبية  في هذه  نه ليس طرفا

 النزاعات.

ول خالفات في الحركة الثورية العالمية هو في المحل األ أين إسهام النضال الوطني العربي في حسم إ -1

 وناجح.بمعالجته لقضاياه وللتحديات التي تواجهه بشكل فعال 

ن أهداف النضال العربي وأساليبه اآلخذة بالقوانين العامة للثورة التي هي خالصة تجارب حركات إ -3

ن ذلك ال يمنع االستماع المخلص إالتحرر الوطني العالمية هي من شأن القوى الوطنية والتقدمية العربية. 

ً لمالحظات ونصائح األصدقاء، ولكن يظل القرا ً لين العربللمناض ر النهائي دائما لمصالح قضيتهم  . وفقا

 طار المصلحة العامة لقضية تعزيز ودعم النضال العالمي ضد اإلمبريالية. إوشعوبهم، وفي 

  :آلون وخطة مواجهته -أبعاد مشروع حسين 

ً أ 15/3/1321بتاريخ  ً  ذاع الملك حسين ملك األردن بيانا المملكة  أسماهلما  في مؤتمر صحفي تضمن مشروعا

والتي تتكون من قطرين أحدهما أردني في الضفة الشرقية من األردن، والثاني فلسطيني في  ،المتحدةالعربية 

 ليه.إليه أية أراض فلسطينية تتحرر ويرغب أهلها في االنضمام إن تنضم أالضفة الغربية منه، يمكن 

 ً  فلسطيني: من جانب الشعب ال وهناك من حيث المبدأ عدد من القضايا تجعل ها المشروع مرفوضا

ً إ .1 على الشعب الفلسطيني يصدر القرارات فيما يتعلق بمصير الشعب،  ن ملك األردن نصب نفسه وصيا

حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه ومن خالل مؤسساته الشرعية التي  ، بل ومنكراً متجاهالً 

 ديث باسم الشعب الفلسطيني. تحظى بثقته في التعبير عن إرادته الوطنية الموحدة والتي تملك وحدها الح

ن أن ملك األردن في مشروعه هذا حصر قضية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لألردن حيث يريد إ .1

ن الوطن الفلسطيني إيبني عليها مستقبل الوجود الوطني للشعب الفلسطيني. وبالنسبة للشعب الفلسطيني ف

، والشعب الفلسطيني 1301األرض المحتلة عام هو كامل تراب فلسطين، الضفة الغربية وقطاع غزة و

ُ ، وأولئك المواطنون الذين 1301هو سكان الضفة الغربية، وقطاع غزة، واألرض المحتلة عام  جبروا أ

ن مشروع الملك األردني على هذا النحو يصفي القضية إالوطن والعيش في الخارج.  أرضعلى ترك 

 فلسطيني في الضفة الغربية. الوطنية الفلسطينية تحت اسم ما يسميه بقطر
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قامة الدولة الوطنية إن حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الفلسطيني يعني تحرير كامل الوطن وإ .3

 ً ً  الفلسطينية عليها. هذا هو معنى حق تقرير المصير علميا عب ما المصير الذي يريده الملك للشأ. وقانونيا

ً الفلسطيني فهو االعتراف نهائي ً أاغتصبه من وطننا قد ن ما أللعدو ب ا له غير منازع فيه، وهو  صبح حقا

ن يبقى جانب منه تحت االحتالل الصهيوني، والجانب اآلخر أن قدر الشعب الفلسطيني هو أاالعتراف ب

 ً  في الشتات.  مضيعا

ما القطر الفلسطيني الذي تحدث عنه الملك فإنما هو كيان زائف وهزيل، السيادة االسمية فيه للملك أو .0

ً ولم ً  جموعة من المتعاونين معه، والسيادة الفعلية، إداريا ً واقتصاديا ن إللمحتلين الصهاينة.  ، وحضاريا

 الملك بمشروعه هذا يتحدى الحق التاريخي المقدس للشعب الفلسطيني في تحرير أرضه، وهو تخلٍّ 

 صريح عن مسئوليته في المطالبة حتى بانسحاب المحتلين من الضفة الغربية.

 بمشروعه هذا يخرج على جامعة الدول العربية التي تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثالً  ن الملكإ .5

 ً كما يخرج على مقررات مؤتمر قمة الخرطوم  ،لشعب فلسطين، والتي تتمتع بعضوية الجامعة شرعيا

 بموافقة الشعب الفلسطيني.  إالت صراحة على عدم التصرف بالقضية الفلسطينية التي نصّ  1342

رفض هذا المشروع واعتباره صفقة خيانة بين الملك من  إلىوهناك من الناحية العملية بعض النقاط تدعو 

 ناحية وسلطات االحتالل الصهيوني، واإلمبرياليين األمريكيين:

قبوله بتوحيد  1/3/1321كثر من تصريح له آخرها تصريحه في واشنطن بتاريخ ألقد أعلن الملك في  -أ

نه يعترف بالقدس عاصمة أالقدس، كما  ءات اإلدارية التي اتخذها العدو لضمّ باإلجرا أيالقدس 

ن جوهر تصريحات الملك هو االعتراف للعدو بالسيادة إإلسرائيل. وبرغم بعض التحفظات اللفظية، ف

الرسمية والفعلية على المدينة المقدسة بكاملها وهو بذلك ال يتحدى الشعب الفلسطيني صاحب الحق 

عاصمته الوطنية، وهو ال يتحدى مشاعر األمة العربية ومشاعر جميع المسلمين والمسيحيين  الوحيد في

ً نما هو إفي العالم ومن تتعلق قلوبهم بالمدينة التي تضم مقدساتهم وحسب، و يتحدى قرارات  أيضا

 ً ً  للجمعية العامة لألمم المتحدة ولمجلس األمن التي ترفض رفضا و إجراء من جانب العد أي صريحا

تغيير طبيعتها، وترفض القبول بالقدس عاصمة إلسرائيل. كما تدعو  أوالصهيوني لضم القدس العربية 

 . 1342انسحاب القوات اإلسرائيلية من األراضي المحتلة عام  إلى

، ولما تيطان والتهويد في الضفة الغربيةالعدو بالفعل من مشاريع االس أنجزهن الملك بعدم تعرضه لما إ -ب

نما يعترف في الواقع للعدو إن نهر األردن ليس فقط حدوده األمنية بل حدوده السياسية أدو يعلنه الع

 ام احتالله للضفة الغربية.وبحقه في د

ً أن الملك بمشرعه هذا يريد إ -ت ت أمن الفلسطينيين، عن طريق االنتخابات البلدية التي بد ن يستدرج جانبا

 أوخرى، تحت ستار ما يسمى بحكومة أية وسيلة أب أوتحت تهديدات وضغوط معلنة من جانب العدو، 

توقيع وثيقة الخيانة واالستسالم للعدو، حتى يرمي بذلك مسؤولية الخيانة  إلىببرلمان القطر الفلسطيني 

نه مجرد وافق على ما وافق عليه أوالتسليم على الشعب الفلسطيني، ويحصر مسئوليته في 

لقاء إالخيانة به و ةراد بها إلصاق صفالخدعة الحقيرة التي يُ ن شعبنا يرفض بقوة هذه إالفلسطينيون. 

ً  إلىمسؤولياتها عليه. والتي تستهدف تفتيت الشعب الفلسطيني ودفعه   .مقاتلة بعضه بعضا

نما إاإلمبريالي،  -ن الملك بمحاولته تصفية هذا الجانب من صراع األمة العربية مع عدوها الصهيوني إ -ث

لصهيوني ويخرب معركة األمة العربية ضده، وهو يشجعه على التمسك معسكر العدو ا إلىينحاز 

 بسياساته التوسعية، وعلى المضي في مخططاته لفرض إرادته الكاملة على األمة العربية كلها. 
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في مطالبه اإلقليمية والسياسية بعد إعالن مشروع الملك وبعد تنازله  فقد ازداد العدو تشدداً  ولقد حدث هذا فعالً 

ً أمي عن القدس وتصريحه بأنها يمكن الرس  ن تكون عاصمة مشتركة لفلسطين وإسرائيل وهو بذلك يتفق تماما

سرائيل والضفة الغربية والضفة الشرقية. وقد سارع إمع مشروع آلون في طرحه صيغة االتحاد الفدرالي بين 

  .ث أراضي الضفة الغربية وغزة كلهاآلون بتأييد خطوة الملك ولكنه أضاف لتأييده مطالب إقليميه جديدة تبتلع ثل

الغاصب رخص سياسة جديدة لتهويد وطننا المحتل وبسط سيطرته  اشروع الملك حسين آلون يعطي عدونن مإ

ً  -ن التصدي لمخططات حسين إعلى شعبنا في الوطن المحتل وفي الضفة الشرقية.  ً  آلون يتطلب فهما  واضحا

األردنية ينبع من فهم واضح األهداف ومخططات اإلمبريالية  -لمهام النضال على الساحة الفلسطينية 

 والصهيونية وحليفهما النظام العميل في األردن. وهو ما سنتعرض له فيما يلي: 

 : تحقيق جبهة وطنية فلسطينية حقيقية، وتدعيم القوة الذاتية لحركة المقاومة وتصعيد الكفاح الشعبي المسلح. أوالً 

 ً أردنية ذات برنامج سياسي وتنظيمي مهمتها المركزية إسقاط النظام  -ية فلسطينية : تحقيق جبهة وطنثانيا

   .قامة حكم وطني ديمقراطي وتوفير قاعدة رئيسية آمنة للثورة الفلسطينيةإالهاشمي و

 ً ينية إقامة جبهة عربية تقدمية تضم األحزاب والقوى الوطنية والتقدمية العربية تلتحم بنضال الثورة الفلسط :ثالثا

 األردنية.  -وبالجبهة الوطنية الفلسطينية 

 

 

 ً  : يعلن المؤتمر الشعبي الفلسطيني ما يلي: رابعا

للرفض  عي "بالمملكة العربية المتحدة" والذي أعلنه الملك حسين امتداداً الرفض الكامل لمشروع إقامة ما دُ  -1

جزء من  أيلفلسطينية والتخلي عن تصفية القضية ا إلىالفلسطيني القاطع والمستمر لكل مشروع يرمي 

 حق من حقوق الشعب الفلسطيني واالستسالم لالغتصاب الصهيوني.  أي أوالفلسطينية  األرض

ن يوجه جميع أجهزة البحث واإلعالم التابعة لمنظمة أويوصي المؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني ب -1

اردها لفضح حقيقة ذلك المشروع، وبواعثه التحرير الفلسطينية نحو تخصيص كل ما يلزم من نشاطها ومو

زيادة الوعي الفلسطيني والعربي بأخطار المشروع، وخلق مزيد من المناعة  أجلومنطوياته ونتائجه وذلك من 

قصى حد ممكن من التفهم والمناصرة للموقف الفلسطيني ألدى الجماهير الفلسطينية والعربية والحصول على 

 لهيئات والحكومات الشقيقة والصديقة للشعب الفلسطيني والوفية لحقوقه.من المشروع لدى الجماهير وا

رادته، إر عن أمانيه ون منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، المعبّ إ -3

ً أن يقرر بشأكان  ألينه ال يحق إو في  ثالً ، غير ما يقرره الشعب الفلسطيني نفسه مموشعباً  ن فلسطين أرضا

 ً ً  منظمة التحرير الفلسطينية، ووفقا  أوترتيب  أوإجراء  أين إبتحرير كامل التراب الفلسطيني.  لميثاقها والتزاما

ً  خالٍ  وهنما إمصدر آخر  أياتفاق يصدر عن  ً  من الشرعية كليا على ذلك، يوصي  . وبناءً ويظل كذلك دوما

جميع  إلىن يبلغه أعالن على المأل بجميع الوسائل، وبن يذيع هذا اإلأالمؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني ب

الدول والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية التي يهمها األمر. ويوصي المؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني 

ً  إلىن يبلغ هذا اإلعالن أب على سلطة أالقرارات الصادرة عن  إلىنظرها في الوقت نفسه  األمم المتحدة الفتا

، والتي أكدت فيما أكدته حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره 1321ول الجمعية العامة في كانون األ أيفيها، 

التحرير،  أجلممارسة هذا الحق ومن  أجلبنفسه على قدم المساواة مع كل شعب آخر. وحقه في الصراع من 
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من يحاول عرقلة هذا  دانت كلأكما طالبت جميع الدول بتقديم العون لشعب الفلسطيني في نضاله هذا، و

نه لن يقوم في منطقة الشرق األوسط سالم عادل ودائم ما لم يتوافر االحترام أمؤكدة في الوقت عينه  ،النضال

ً الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ويوصي المؤتمر  ن أالمجلس الوطني الفلسطيني ب أيضا

مل بهذه المبادئ، ومقاومتها لكل تطاول على حق الشعب يطالب جميع الدول العربية بإعالن التزامها الكا

 أيشعبها يصدر من  أواتفاق بشأن فلسطين  أوترتيب  أوإجراء  أليالفلسطيني بتقرير مصيره، ورفضها 

 ً  من الشرعية. طرف آخر واعتبارها إياه خاليا

ن ال يمر إعالنه أحسين، يجب  عي بالمملكة العربية المتحدة، الذي أعلنهن المشروع القاضي بإنشاء ما دُ إ - 0

ن في العقاب ن العقاب على الجرم في حد ذاته عدل وواجب، وألتمر محاولة تحقيقه دون عقاب، وذلك أل أو

 ً ً  ردعا  . وفي عدم المعاقبة تشجيعا

 انتخابات المجالس البلدية والمحلية في الضفة الغربية المحتلة 

 يعلن المؤتمر الفلسطيني ما يلي: 

أت السلطات اإلسرائيلية بإجراء انتخابات المجالس البلدية والمحلية في الضفة الغربية المحتلة بهدف : بدأوالً 

مرحلة أعلى في تكريس االحتالل الصهيوني، والعمل على تصفية قضية شعب فلسطين واالستيالء  إلىاالنتقال 

واإلمبريالية التي تستهدف إحداث  على حقوقه التاريخية. وهي حلقة في سلسلة المشاريع الرجعية والصهيونية

القضاء على شخصيته الموحدة ووجوده  أجلالتقاتل فيما بينه من  إلىشق في وحدة الشعب الفلسطيني ودفعه 

 الوطني وثورته الشعبية المسلحة. 

 ً عالقته بالمخطط  إلىن توقيت إعالن مشروع الملك حسين بإقامة المملكة العربية المتحدة، يشير إ: ثانيا

ً ا  إلىنه دفع المتعاونين مع االحتالل والمغرر بهم أو إلسرائيلي إلجراء االنتخابات البلدية المزعومة، خصوصا

 ةنما هما وجهان لعملإاالشتراك في هذه االنتخابات، مما يؤكد ان مشروع حسين وهذا المخطط اإلسرائيلي 

 واحدة. 

 ً من مجموع السكان باعتراف مصادر  %5كثر من نسبة أ ن المشتركين في االنتخابات البلدية ال يشكلونإ: ثالثا

ً  11لمنعها عن المرأة ومن هم دون  نظراً العدو الصهيوني ذاتها،  من العمر والذين ال يدفعون ضريبة ال  عاما

ً  14تقل عن  لكل منهم، وبالتالي منعها عن الغالبية العظمى من جماهير الشعب تحت  ليرة إسرائيلية سنويا

 االحتالل. 

إغالق الجسور بين الضفتين الغربية  إلىالرغم من ضآلة عدد المشاركين فقد اضطرت سلطات االحتالل وب

جبار كافة وسائل الضغط واإلرهاب البوليسية واالقتصادية واالنتقالية في عملية شاملة إل إلىوالشرقية، واللجوء 

 هذه الفئة القليلة على المشاركة في هذه االنتخابات. 

لهذه االنتخابات وما صاحبها من إجراءات مقاومة ضد  جماهير شعبنا في نابلس استنكاراً ن تظاهرات إ

 هلنا في الضفة الغربية تجاه هذه المؤامرة. المرشحين لالشتراك فيها، عبرت عن الموقف الحقيقي أل

 ً ن إسياسية. ف صفة تمثيلية أين رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية ليست لهم أ: على الرغم من رابعا

عطائهم صفة تمثيلية تتجاوز مهام صالحياتهم، بل تتجاوز حدود الضفة الغربية االحتالل الصهيوني يمهد إل

 ً قامة تمثيل مزيف للشعب الفلسطيني وخلق إمين غطاء للمتعاونين مع االحتالل، وأ. والهدف من ذلك هو تأيضا

 قوق التاريخية لشعب فلسطين. بديل فلسطيني لتمرير مشاريع تصفية قضية فلسطين والح
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 ً صفة شرعية. وعندما يقع  ةأيإجراءات تتم تحت االحتالل ليست لها بحكم القانون الدولي  أين إ: خامسا

 المقاومة الشعبية.  إلىن الشرعية تنتقل إاالحتالل ف

 ً ن أر التأكيد على : يرفض المؤتمر الشعبي الفلسطيني نتائج االنتخابات البلدية في الضفة الغربية ويكرسادسا

رادة منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثلة الوحيدة للشعب الفلسطيني المعبر عن إرادته بالكفاح المسلح وإل

وحقه في  ،مة العربية كلها. كما يؤكد المؤتمر على وحدة الشعب الفلسطيني وشخصيته الوطنيةالقتال لدى األ

 اب فلسطين. مقاومة ودحر العدوان واالحتالل على كامل تر

 توصيات لجنة الجبهة العربية المشاركة: 

درست من قبل هذه اللجنة ورقة العمل التي أعدها مركز التخطيط حول مهام النضال الموحد على الساحة 

 العربية، التالي نصها: 

 العالقة مع الجماهير والقوى الثورية العربية 

طينية بشكل عام، وتحكم مسيرة نضالنا الحالية بشكل هناك جملة من الحقائق األساسية تحكم القضية الفلس

 ً التطبيق  إلىن تجد طريقها أيتردد على األلسنة، دون  خاص. وقد بقيت هذه الحقائق لفترة طويلة، كالما

 والممارسة العملية اليومية.

جراه خذ مأعادة النظر في مجرى النضال الفلسطيني، كل محاولة لدفع هذا النضال حتى يوكل محاولة إل

ن تتم بدون خطة واعية ومدروسة تضع هذه الحقائق األساسية موضع التنفيذ. وهذه أالثوري السليم، ال يمكن 

 الحقائق األساسية هي: 

دواتها في المنطقة العربية، أسرائيل معركة مع اإلمبريالية ومصالحها وإالوعي الكامل لكون معركتنا مع  -1

حقيقة بحيث تنعكس في مجمل المواقف االستراتيجية والتكتيكية للنضال والعمل الجاد الدؤوب لترجمة هذه ال

 ً  سرائيل حليفاً إن وجدت، وما دامت ألإلمبرياليات العالمية منذ  الفلسطيني. فما دامت الصهيونية حليفا

مل خاص، وما دامت اإلمبريالية األمريكية تع لإلمبرياليات المعاصرة، واإلمبرياليات األمريكية منها بشكلٍ 

 ً نها من دعم آلتها سرائيل العسكرية، وتزويدها بالمساعدات والقروض التي تمكّ إوباستمرار لدعم قوة  يوميا

مواجهة إلسرائيل، ال تأخذ بعين االعتبار مواجهة مصالح الواليات  أين إالعسكرية باقتصاد قوي متين، ف

ً إالمتحدة،  سرائيل، إموقع القوة األساسي الذي يدعم نها تتغاضى عن ، ألنما هي مواجهة جزئية وفاشلة سلفا

 ويمكنها من التفوق المستمر على قوى الثورة العربية. 

نها ليست قضية أومواجهة اإلمبريالية األمريكية في بالدنا، ليست قضية "لفظية" تتم بالحمالت اإلعالمية، كما 

عركة مع مب تسديد الضربات له. فال"وهمية" ال نعرف فيها أين يكمن النفوذ اإلمبريالي األمريكي، وأين يج

ولى معركة مع مصالحها االقتصادية المنتشرة في المنطقة العربية، وبالدرجة األ أوالً اإلمبريالية األمريكية، هي 

لمصالح االقتصادية لإلمبريالية ان المعركة مع أاالحتكارات البنكية، كما  أوالتجارة  أوسواء في ميدان النفط، 

ً األمريكية، ال ت عن المعركة مع القوى االقتصادية والسياسية العربية، المتحالفة معها والتي تلعب  نفصل مطلقا

في مواقع التحكم بالسوق  أوزاءها دور الحامي والشريك، سواء كانت هذه القوى في مواقع السلطة السياسية، إ

 االقتصادية.

حة لهذه المواقع اإلمبريالية، تضعف من نفوذها ن توجه ضربات ناجأوبمقدار ما تستطيع القوى الثورية العربية 

ن يرفع من كفاءة قتاله المباشر ضد العدو أوتمهد للقضاء عليها، وبمقدار ما يستطيع النضال الفلسطيني، 
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وباألساس ضرب لمصالح  أوالً سرائيل والقضاء عليها هو إن ضرب أالصهيوني، وضد الكيان اإلسرائيلي. ذلك 

 ي تدعمها.القوة اإلمبريالية الت

، معركة مع اإلمبريالية األمريكية وركائزها االقتصادية والسياسية في سرائيل، هي أصالً إن المعركة مع وأل -1

ً إن دور إالمنطقة العربية، ف ً  سرائيل لم يقتصر مطلقا  على ضرب شعب فلسطين وتشريده، بل كان لها دائما

رائيل، وهو دورها في ضرب حركة التحرر الوطني سإنشاء دولة إأهمية عن  ، دور تنفيذي ال يقلّ بداً أو

ن تقف على قدميها، بادئة معركة مواجهة مع النفوذ االستعماري أن هذه الحركة تحاول أ اكلما بد ،العربية

دور الدركي الذي يتحرك في  سرائيل،إ، مارست 1342حرب عام  إلى، 1354واإلمبريالي. ومن حرب عام 

ربات ضد القوى التحررية العربية، بحيث تبقى القوى الرجعية العربية، الحامية اللحظة المناسبة، لتوجيه الض

 لمصالح اإلمبريالية، هي القوى المسيطرة وصاحبة النفوذ األول في المنطقة. 

سرائيل لإلمبريالية األمريكية، كانت تتلقى الدعم االقتصادي إومن خالل هذه الخدمات المباشرة التي تقدمها 

فواج جديدة من أتلقى التأييد السياسي، لتحقق أهدافها الخاصة بالتوسع، الذي يمكنها من استيعاب والعسكري، وت

سرائيل أراضي فلسطين إسرائيل الكبرى. ومن خالل روتين هذه العملية، احتلت إالمهاجرين، على طريق بناء 

 إلىلي صعيد التنبؤ والتحليل ، ثم أخذت باحتالل أراض عربية، بحيث تعدى الحديث عن التوسع اإلسرائيأوالً 

 صعيد الوقائع الدامغة 

مهمة النضال لتحرير أراضيها  – أوالً على هذا الواقع، تواجه القوى الوطنية العربية مهمة مزدوجة:  بناءً 

ً العربية المحتلة.  فلسطين فقط، بل  أرضمهمة النضال إلزالة الكيان اإلسرائيلي، ليس بهدف تحرير  – ثانيا

"الهراوة" التي تهدد كل قوة تحررية عربية، تناضل لتطوير مجتمعها وتخليصه من دوامة التخلف للتخلص من 

 ورفع كابوس الهيمنة اإلمبريالية على ثرواته. 

قوة عربية ان تناضل داخل حدود بلدها، ما لم تضع في جدول أولوياتها،  أيعلى هذا الواقع يستحيل على  وبناءً 

 ن تفصل فصالً أقوة عربية،  أيسرائيل. كما يستحيل على إومواجهة أداته الضاربة مواجهة التسلط اإلمبريالي 

 ً ً أذ إبين النضال لتحرير أراضيها، والنضال إلزالة الكيان اإلسرائيلي.  شكليا  ن احتالل أراضيها ليس حدثا

 ً حلي من خالل ، بل هو جزء ال يتجزأ من المخطط اإلسرائيلي الواسع. الذي يجد طريقة للتنفيذ المرطارئا

 التحالف الدائم مع اإلمبريالية األمريكية والدفاع عن مصالحها، ضد حركة التحرر العربية. 

سرائيل، ال يشكل من خالل هذا التصور الواقعي إن نضاله المسلح لمواجهة إشعب فلسطين، ف وفيما يخصّ  – 3

حة عمله األساسية. ولهذا الدور بدون شك كثر من أداء للدور المطلوب منه في ساألتشابكات القضية الفلسطينية 

أهمية خاصة، باعتباره يتصدى لمواجهة حلقة مركزية من حلقات القوى المضادة. ولكن كل تطوير نوعي لهذه 

 ً ، بمقدار الدعم العربي الثوري الذي يتهيأ لها. ليس المواجهة، وكل محاولة لالرتفاع بمستواها، مرهونة دائما

الدعم المتمثل في تهيئة الظروف الداخلية في كل بلد، والتي تمكنه من بناء قوة عسكرية  دعم المال والسالح، بل

سرائيل في البداية، ثم وضع هذه القوى إواقتصادية قادرة على اإلسهام في المعركة، والتصدي إلحباط ضربات 

 في خدمة معركة التحرير في النهاية. 

 ً مهمة شعب فلسطين وحده، بل هو مهمة الشعوب العربية كلها،  ن تحرير فلسطين، ليسأ وما دمنا نقول دائما

عالها أدنى درجات هذه الترجمة الدعم بالمال والسالح، وأترجمة عملية، و إلىن هذا الكالم ال زال يحتاج إف

تغيير بنية األنظمة العربية، وتحرريها من سيطرة القوة اإلمبريالية، وتحضيرها لمعركة  ،رقاها بدون شكأو

 سرائيل نفسها. إ سرائيل، ثم معإهة شاملة مع القوى الداعمة لوجود مواج
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سرائيل مواجهة إبهذا المعنى يتحقق التالحم النضالي الفلسطيني والعربي. وبهذا المعنى تكون المواجهة مع 

 ً ً  عربية شاملة. بدون ذلك يبقى كل حديث عن الواجب العربي تجاه تحرير فلسطين حديثا  ه. ال معنى ل إنشائيا

 الوقائع العملية 

ن أسرائيل معركة مع اإلمبريالية األمريكية. وحقيقة إن المعركة مع أضمن هذا اإلطار الذي تتبلور فيه حقيقة 

في ضرب حركة التحرير الوطني العربية، لضمان سيطرة القوى الرجعية الشريكة  بارزاً  إلسرائيل دوراً 

ار تشهد القوى المنطقة العربية منذ حزيران حتى اآلن سلسلة من والحامية للمصالح اإلمبريالية، ضمن هذا اإلط

 ً لمزيد من السيطرة اإلمبريالية،  التحركات لتكريس هذا الواقع وجني الثمار السياسية لهزيمة حزيران، ضمانا

 ً ً  وضمانا ، أوالً  لمزيد من التوسع اإلسرائيلي، والهيمنة اإلسرائيلية المباشرة على مناطق عربية بأكملها عسكريا

 ً ً  واقتصاديا  ت حتى اآلن: برز التحركات التي تمّ أفي المرحلة الالحقة. و وسياسيا

 إلىالضغط اإلمبريالي المتواصل المتوصل لجعل قرار مجلس األمن أساس النظرة السياسية العربية  -1

يل، بحيث تصبح التسوية سرائإسرائيل كواقع مسلم به. ثم دفع األمور باتجاه تقديم التنازالت المتالحقة لصالح إ

 ً ً إلشروط  كامالً  السياسية في النهاية استسالما  للسيطرة اإلمبريالية على المنطقة العربية. كامالً  سرائيل، وتكريسا

إغراق القوى الرجعية العربية، بكميات ضخمة من األموال تفوق قدرتها على الصرف داخل بالدها، حتى  -1

القوى لالمتداد االقتصادي في المنطقة العربية. ومن خالل هذا االمتداد تكون اإلدارة التي تستعملها هذه 

االقتصادي تتكرس هيمنتها السياسية، فتقف كالجدار العازل أمام نضاالت الحركة الجماهيرية لتغيير األوضاع 

 في بالدها. 

رمز االستغالل تنفيذ هذه الخطة تحولت شركات النفط االحتكارية بقدرة قادر من شركات تمثل  أجلومن 

، وتحت ستار التغطية ت. وتحت ستار هذا الكرم المفاجئشركات تقدم المزيد من األرباح والتنازال إلىوالتسلط 

كثر من منطقة أاإلعالمية الواسعة له، تم إنشاء المزيد من القواعد العسكرية الجوية والبرية والبحرية في 

ً لثالث في الخليج العربي فحسب، بل لتمثيل عربية. كما تم تحريك إيران، ال لتحتل الجزر ا دور القوة  أيضا

 سرائيل في منطقة الشرق.إالعسكرية الحامية لمصالح بريطانيا وأمريكا في الخليج العربي، مكملة بذلك دور 

3 –  ً جنب مع توفير ظروف السيطرة االقتصادية ثم السياسة للقوى الرجعية في المنطقة، جرى تدبير  إلى وجنبا

 أوالً  يازر المتالحقة للتخلص من القوى األكثر فتوة وحيوية في الحركة الوطنية العربية. فقام النظام األردنالمج

بمعركة  ، وانتهاءً 1324من معركة أيلول  بمجازره المتواصلة للقضاء على حركة المقاومة الفلسطينية بدءاً 

ماثلة للقوى الوطنية فيها، وحين كانت . ثم قامت عواصم عربية أخرى بتدبير مجازر م1321جرش في تموز 

ثيلية سرائيل تتقدم بنفسها لتضرب وتحتل وتنسب في تمإبعض هذه العواصم تعجز عن أداء هذا الدور، كانت 

 ً  ن هذه الوقائع العملية تكشف بوضوح ثالثة نقاط أساسية: إ. مدروسة ومكشوفة ومعدة سلفا

طار نفوذها وسيطرتها إخدم كافة الوسائل المتاحة لها لتوسيع ن اإلمبريالية األمريكية تستأ – أوالً تكشف  -

 ً ً  على المنطقة العربية، سياسيا ً  واقتصاديا  . وعسكريا

ً وتكشف  - الدور الذي تلعبه القوى المحلية العميلة كأداة في يد اإلمبريالية لرعاية مصالحها وحمايتها  – ثانيا

 خرى. من جهة، وتدبر المجازر للقوى الوطنية من جهة أ

ً كما تكشف  - ن هذا الدور الذي تلعبه الرجعية المحلية في خدمة النفوذ اإلمبريالي يلتقي ويكمل أعن  – ثالثا

 سرائيل. إالدور الذي تلعبه 
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وهكذا تتبلور أمامنا من خالل الوقائع، نفس الحقائق التي تتبلور أمامنا من خالل استعراض الحقائق األساسية 

ن أسرائيل هي معركة مع اإلمبريالية. وإن المعركة مع أية الفلسطينية. فحين نقول التي تتحكم بمصير القض

المعركة مع اإلمبريالية هي معركة ضد مصالحها االقتصادية، وركائزها السياسية المحلية، فان الوقائع نفسها 

أخذ أبعاده االستراتيجية من ن يأن النضال الفلسطيني ال يستطيع إتقدم لنا يوميا األدلة الدامغة على ذلك. ولهذا ف

كمال حلقات ن ذلك مرهون بتحرك القوى الوطنية العربية الفعال، إلأذ إفلسطين فقط،  أرضخالل نضاله فوق 

المعركة مع الصهيونية، بمعركة مفتوحة وشاملة مع ركائز النفوذ اإلمبريالي في المنطقة العربية. وحين يتبلور 

ضال الفلسطيني من االندفاع نحو مرحلة التأثير النوعي على الوجود هذا الواقع بأوسع آفاق يتمكن الن

 اإلسرائيلي.

سرائيل ولواقع ارتباطاتها مع اإلمبريالية، والدور الذي تلعبه في خدمتها، يرتب مهمات مباشرة إن الفهم لواقع إ

 على النضال الفلسطيني من جهة، وعلى القوى الوطنية العربية من جهة أخرى. 

 

 صعيد الفلسطيني: فعلى ال

يرتب هذا الواقع وضع خطة للعمل تقوم على أساس التحالف الوثيق، والدعم المتبادل مع القوى الوطنية 

ن التحالف مع هذه القوى هو الذي يمكنها من النضال لتطوير أوضاعها أالعربية، آخذين بعين االعتبار 

 ضرب من قبل الرجعية المحلية. ركة المقاومة حتى ال تُ الداخلية، وهو الذي يمكنها من تأمين الحماية الالزمة لح

ن أن ما يجب إن القوى الوطنية العربية قوى ضعيفة ال تستطيع أداء هذه المهمة، فأذا كانت هناك آراء تقول بإو

 ً بلد عربي مرهون بحماية القوى الوطنية  أين وجود حركة المقاومة وانطالقها من أبالمقابل، هو  يكون واضحا

وحجم تواجد حركة المقاومة، هو في نهاية حجم القوى الوطنية نفسها وحجم الحماية التي تستطيع تقديمها.  لها،

 إالغير ذلك من الشعارات ليس  أوالتفتيش عن حماية القوى الرجعية تحت شعار تحييدها  أجلوتجاهل ذلك من 

 ً ً  تكتيكا كثر مما كانت أن النضال الفلسطيني قد نما أ ينتهي أوانه في اللحظة التي تشعر فيها هذه القوى مرحليا

ن القوى الرجعية المحلية تحمي نفسها من ضغوط القوى إكثر مما كانت تريد. ومن جانب آخر فأ أوتتوقع، 

الوطنية بتقديم دعم جزئي للنضال الفلسطيني، وتشجيعها على ذلك ضرب للقوى الوطنية العربية، التي تشكل، 

 لحليف االستراتيجي للنضال الفلسطيني. مهما كانت ضعيفة اآلن، ا

على ضوء  ،ن التحالف االستراتيجي بين قوى النضال الفلسطيني وحركة التحرير العربية هو األساس. وبعدهإ

حسب ما  ،طرف أيطرف وفي تجنب خوض المعركة مع  أييتم البحث في تحييد  مصلحة هذا التحالف،

 تقتضيه الظروف. 

 أما على الصعيد العربي: 

 فيرتب هذا الواقع فهم األمور التالية: 

ن، والتي هي مرحلة إنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية التي يمكن فهم المرحلة التي تمر بها الثورة العربية اآل

 إيجاز مضمونها فيما يلي: 

تحقيق االستقالل السياسي واالقتصادي الكامل والقضاء على كل شكل من أشكال التبعية لالستعمار  -أ

 واإلمبريالية. 
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القضاء على كل أشكال الوجود اإلمبريالي: قواعد عسكرية، واستثمارية اقتصادية، مؤسسات ثقافية،  -ب

 وعلى كل القوى المحلية المرتبطة بها. 

فلسطين ويشرد شعبها  أرضاإلمبريالي، الذي لم يغتصب  -تحرير فلسطين من الكيان الصهيوني  -ج

داة رئيسية لإلمبريالية لضرب الثورة العربية أنه أل وجوده ثبت طواأنما إاألصلي منها وحسب، و

ً إوحماية الوجود اإلمبريالي في المنطقة.  ً  ن تحرير فلسطين ليس واجبا ً  وطنيا نما إوحسب، و فلسطينيا

ً هو  ن يتحد أضرورة قومية، حيث لن يستطيع النضال إلنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية العربية  أيضا

ن نفسه ضد القاعدة الصهيونية اإلمبريالية التي تتحرك لضربه مّ أذا إ إالينجز مهامه ويتعمق ويتسع و

 على وجودها ومخططاتها.  كلما أحرز تقدما تستشعر منه اإلمبريالية خطراً 

تحرير الجماهير العربية العاملة في الريف والمدينة من كل أشكال االستغالل التي تمارسها القوى  -د

طالق حرية هذه الجماهير لتمارس دورها في الحياة إلمحلية المعادية للثورة والقوى ا أواألجنبية 

 السياسية ولتكون قاعدة صلبة لوحدة عربية ديمقراطية نامية. 

مة العربية، واالقتصادية والذهنية في خدمة تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وضع موارد األ -هـ

صادي، وتحقيق التكامل االقتصادي والحضاري العربي، تستهدف تعزيز االستقالل السياسي واالقت

والقضاء على التخلف الذي فرضه االستعمار على األمة العربية، فترفع المستوى المعيشي والحضاري 

 للمواطنين. 

األردني، بحكم الحتمية التاريخية والمصيرية،  -ن النضال الوطني الفلسطيني والنضال الوطني الفلسطيني إ

ال يتجزأ من الثورة الوطنية الديمقراطية العربية، بل  ن يكون جزءاً أ إالورة الموضوعية ال يمكن وبحكم الضر

ً  ومحوراً   من محاورها الرئيسية.  استراتيجيا

ن أاألردنية  -ن مهام الثورة الفلسطينية وقيادتها )منظمة التحرير الفلسطينية( والجبهة الوطنية الفلسطينية إلذلك ف

ن تهيء بنضالها المناخ القتالي أبكافة فصائل النضال الوطني الديمقراطي العربي أينما كانت، وتسعى لاللتحام 

ن تفتح صفوفها للمناضلين العرب من أالمساعد على بروز هذه القوى حيث تتعرض الصعوبات بروزها، و

رئيسي للثورة  حيث النضال على الساحة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني اإلمبريالي هو نضال استراتيجي

 العربية في مجموعها. 

ن تعمل وفق برنامج أن تتجمع في جبهة وطنية عربية مطالبة بأن القوى الوطنية والتقدمية العربية التي ينبغي إ

 ن تكون منطلقاته األساسية هي ما يلي: أيفترض 

 األردني. -ني الدعم اإليجابي للثورة الوطنية الفلسطينية، وللنضال الوطني الديمقراطي الفلسطي -1

التسويات الجزئية سواء كانت بمبادرات  أوالنضال ضد كل مشاريع ما يسمى بالحلول السلمية  -1

عربية، ليس فقط لما تنطوي عليه من تكريس لالغتصاب الصهيوني، وتصفية للقضية  أوخارجية 

ً الوطنية الفلسطينية، ولكن  يالية والقوى نها مدخل لمناورات ومؤامرات اإلمبرألما تأكد من  أيضا

العربية الموالية لتمزيق وحدة القوى الوطنية العربية، ولتصفية الثورة الوطنية العربية، ومحاولة 

 فرض السيطرة اإلمبريالية الكاملة على المنطقة.

استثمارات  –النضال لتصفية أشكال الوجود اإلمبريالي الراهنة في الوطن العربي )قواعد عسكرية  -3

قافية( والنضال ضد التسلل االقتصادي اإلمبريالي في االقتصاد الوطني مؤسسات ونشاطات ث –

العربي، وضد ربط االقتصاد العربي باالقتصاد اإلمبريالي في االقتصاد الوطني العربي، ضد ربط 

 أواالقتصاد العربي باالقتصاد الغربي واألمريكي، والنضال ضد القوى العربية، السياسية، 

 لذلك، وتنشطه.  االجتماعية، التي تروج
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النشاطات التي تعمل على بعث وحماية التراث القومي العربي،  –تشجيع ودعم كل المؤسسات  -0

وعلى دعم ونشر القيم والفضائل القومية، والتي تتولى مهمة التصدي للغزو الثقافي اإلمبريالي والقيم 

 المتحللة والمتدهورة التي يروجها لها.

 أو ،فكري أوداري، إ أون والتقدميين العرب ضد اضطهاد بدني، التضامن مع المناضلين الوطنيي -5

 سياسي يتعرضون له. 

 العالقة مع قوى التحرر في العالم: 

ال يتجزأ من حركة النضال  ن النضال الوطني الفلسطيني، والنضال الوطني الديمقراطي العربي هما جزء  إ

ن التضامن والدعم المتبادل بين النضال إوطني. التحرر ال أجلالعنصرية، ومن  -العالمي ضد اإلمبريالية 

ى النطاق العالمي هو ضرورة وشروط موضوعين لنجاح نضالنا لوالنضال الوطني الثوري ع ،الوطني العربي

 العربي. 

 والقوى الوطنية والتقدمية العربية تنطلق في عالقاتها التضامنية العالمية من المبادئ التالية: 

جانب وحدة كل قوى الثورة العالمية، وهو ضد كل  إلىهو بشكل حاسم وثابت  النضال الوطني العربي -1

ً أغير مبدئية بين صفوفها يمكن أن تهدد وحدتها، كما  أونزاعات جانبية  في هذه  نه ليس طرفا

 النزاعات.

خالفات في الحركة الثورية العمالية هو في المحل األول  أين إسهام النضال الوطني العربي في حسم إ -1

 معالجته لقضاياه وللتحديات التي تواجهه بشكل فعال وبنجاح.ب

ن ذلك ال يمنع إن القوى الوطنية والتقدمية العربية. أن أهداف النضال العربي وأساليبه هي من شإ -3

 ً للمناضلين العرب،  االستماع المخلص لمالحظات ونصائح األصدقاء، ولكن يظل القرار النهائي دائما

 ً وشعوبهم، وفي إطار المصالحة العامة لقضية تعزيز ودعم النضال العالمي ضد لمصالح قضيتهم  وفقا

 اإلمبريالية. 

 :البيان الختامي للمؤتمر الشعبي الفلسطيني

، 1321أبريل  /ن المؤتمر الشعبي الفلسطيني، المنعقد في القاهرة في الفترة ما بين السادس والعاشر من نسيانإ

مختلف طبقات الشعب الفلسطيني وفئاته الوطنية وجميع تنظيماته الشعبية عضو يمثلون  ةربعمائأوالذي يضم 

تحرير كامل تراب  أجلوقواه الثورية المسلحة، ليفخر بالتأييد لحقوق الشعب الفلسطيني ولنضاله المسلح من 

ها أمام طنه، الذي عبرت عنه حركات التحرر الوطني في مختلف أنحاء العالم، في البيانات التي ألقاها ممثلوو

 المؤتمر وفي الرسائل والبرقيات التي وردت من قياداتها إليه. 

بدته األحزاب والمنظمات والقوى العربية الوطنية والتقدمية، التي أن المؤتمر ليعتز بالتضامن الوثيق الذي أكما 

فظ لنضال علنت باإلجماع في بيان مشترك صدر عنها "دعمها الكامل ودون تحأشاركت في أعمال المؤتمر، و

تحرير كامل تراب فلسطين واستعادة حقوقه  أجلالشعب الفلسطيني من خالل ثورته الوطنية المسلحة من 

في منظمة التحرير الفلسطينية، هي وحدها الممثل  ن المقاومة الفلسطينية، ممثلةً أكما أكدت " القومية المغتصبة"

الشعب الفلسطيني في معزل  أومصير فلسطين كان ان يقرر  ألينه ال يحق أالشرعي للشعب الفلسطيني، و

يمانه وتمسكه الكامل بالميثاق الوطني الفلسطيني، إذ يجدد اإلعالن عن إن المؤتمر الشعبي الفلسطيني، أعنها. و

ن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في التعبير عن أمانيه، أيؤكد بدوره 

مبادرة لتقرير مصير فلسطين،  أين أدته، وفي قيادة كفاحه المسلح ونضاله في جميع الساحات. ووفي تحديد إرا
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 ً ً  أو وطنا إجراء  أين أنما هو تطاول واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، وإقضية، في معزل عنها  أو، شعبا

 رعية. من الش ية جهة أخرى إنما هو خالٍ أاتفاق في هذا الصدد يصدر عن  أوترتيب  أو

ذ يرحب بالقرار الذي أعلنه ممثلو األحزاب والمنظمات والقوى الوطنية إن المؤتمر الشعبي الفلسطيني، إثم 

ً والتقدمية العربية لعقد مؤتمر يضمها جميع توحيد النضال ضد االستعمار والصهيونية والرجعية، قد  أجلمن  ا

ً  التحرير الفلسطينية طرفاً قرر الموافقة على تلك الدعوة، وتبنيها، واعتبار منظمة  ً فيها. كما قرر  أساسيا  أيضا

تشكيل لجنة اتصال من منظمة التحرير الفلسطينية تتولى البحث مع ممثلي كل تلك األحزاب والمنظمات والقوى 

لبناء الجبهة الوطنية  لعقد مؤتمر يكون أساساً  يئفي تنفيذ تلك الدعوة، على أساس تأليف لجنة تحضيرية ته

 ة على الصعيد العربي. التقدمي

 ن هذا كله يؤكد حقيقتين مترابطتين، هما في الواقع وجهان لحقيقة واحدة: إ

نما هو محرك قوي ونقطة التقاء للحركات التحررية والتقدمية في شتى إن الكفاح الفلسطيني المسلح إ -والثانية 

 ً ً مشتركة تؤكد وحدة نضاله أرضعلى  إرجاء الوطن العربي، وجمعها معا  . ا جميعا

 ن المؤتمر الشعبي الفلسطيني قد حقق خطوة حاسمة على طريق الوحدة الوطنية الفلسطينية.فإوكذلك 

ه جدي ومخلص لتحقيق تلك الوحدة لدى جميع المشاركين في أعماله، ما لمسه المؤتمر من توجّ  إلىفبالنظر 

ً وما تلقاه من تأكيدات جازمة من ممثلي المنظمات الفلسطينية المقا بتحقيق خطوات جدية  تلة على التزامها جميعا

قد تم االتفاق على توحيد جميع القوات المسلحة لجميع فصائل الثورة في  -وفورية على طريق الوحدة الوطنية 

ضمن الصندوق  كامالً  مؤسسة عسكرية واحدة، وتوحيد جميع مصادر الجباية وجميع مجاالت الصرف توحيداً 

د أجهزة اإلعالم ووسائله في جهاز مركزي واحد ووسائل موحدة، وتوحيد جميع القومي الفلسطيني، وتوحي

يستمر تشكيل الهيئات القيادية لمنظمة التحرير ]أن[  على –أجهزة العالقات الخارجية لمختلف المنظمات 

  .الفلسطينية على أسس جبهوية

قصير، بحيث تتحقق المراحل األساسية ن هذا القرار الحاسم، الذي اقترن بالعزم على تنفيذه في وقت محدد وإ

ً شهر، كما اقترن أمن برنامجه خالل ثالثة  ن هذا كله ليس وحسب إ -بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذه  أيضا

 ً خير ضمان لتعزيز القدرة الفلسطينية الذاتية للرد  أيضاً نما هو إو ،مع مطلب جماهيري فلسطيني شامل تجاوبا

ية وللتصدي للسياسات االستسالمية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في هذه على جميع المشاريع التصفو

 الحقبة من تاريخها، والتي كان أحدثها مشروع حسين بإقامة ما دعاه بالمملكة العربية المتحدة. 

ن لقد رفض الشعب الفلسطيني رفضا قاطعا جميع تلك المشاريع التصفوية والسياسات االستسالمية، وهو اآل

ً رفض ي ً  أيضا ً  المشروع الهاشمي الجديد رفضا ً  فوريا  . وشامالً  وحازما

ً ولقد شجبت ذلك المشروع  جميع األحزاب والمنظمات والقوى الوطنية والتقدمية العربية، وبعض  أيضا

واتخذت بعض هذه الحكومات خطوات أولية لفرض الحصار على النظام الهاشمي وإحباط  ،الحكومات العربية

 مؤامرة. المشروع ال

لى اتخاذ إإسراع الحكومات العربية األخرى بإدانة ذلك المشروع، و إلىن المؤتمر الشعبي الفلسطيني ليتطلع إو

 بقطع جميع العالقات مع النظام الهاشمي.  ابتداءً  ،اإلجراءات المماثلة

االقتصادية بشتى وقف العالقات  إلىبسرعة  المضيّ  إلىن الواجب يقضي، بعد هذا، أن المؤتمر يؤكد أ إال

أنواعها، وإغالق األجواء والموانئ وطرق المواصالت العربية في وجه وسائل االنتقال والنقل من األردن 
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منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية  إلىليه، وقطع المساعدات المالية عن النظام الهاشمي وتحويلها وإ

اشمي من حق التنقل وعدم اعتماد وثائقهم، وطرد النظام الهاشمي األردنية، ومنع الممثلين الرسميين للنظام اله

فيها، تمثله الحركة األردنية الوطنية،  أصيالً  من عضوية جامعة الدول العربية، مع بقاء الشعب األردني عضواً 

ردن بذلك وضعه عنه حكم وطني ديمقراطي، فيستعيد األ بدالً ن يسقط النظام العميل المتآمر ويقوم أ إلى

 لطبيعي في جامعة الدول العربية. ا

ن الترابط الوثيق بين طرح مشروع حسين وبين إجراء االنتخابات البلدية في جزء من فلسطين المحتلة يتعدى إ

نه يكشف عن الصلة العضوية بين المخططات الهاشمية والصهيونية، في إ .الناحية الزمنية المتعلقة بالتوقيت

 ة. إطار االستراتيجية االستعماري

ية أية إجراءات أخرى تتخذ تحت االحتالل، ليست لها أن تلك االنتخابات، مثلها مثل أعن البيان والتأكيد  وغني  

 صفة شرعية. ففي ظل االحتالل ال شرعية سوى شرعية المقاومة. 

كافة وسائل الضغط واإلرهاب في عملية  إلىاللجوء  إلىن اضطرار سلطات االحتالل إعن ذلك، ف وفضالً 

ية قيمة سياسية كان العدو الصهيوني أفقد تلك االنتخابات جبار السكان على المشاركة في االنتخابات، ليُ شاملة إل

 تحقيقها من طريقها.  إلىيطمح 

الجماهير التي وعت حقيقة تلك االنتخابات فقاومتها  إلىذ يوجه بالتحية إن المؤتمر الشعبي الفلسطيني، إو

ن تستمر في مقاومة المراحل أاالشتراك فيها، يطالب الجماهير الفلسطينية بوتظاهرت ضدها وامتنعت عن 

 سياسية.  عطاء االنتخابات أبعاداً التالية منها، فتقطع بذلك الطريق على العدو المحتل في محاولته إل

ليه جيل من أجيال الشعب، مهما تألبت ع أين المؤتمر الشعبي الفلسطيني يؤكد بأنه ال يحق ألية جهة من إ

 حق من حقوقه الثابتة والطبيعية.  أين تتنازل عن أالظروف، 

ً إ ً  ن وحدة مصير الشعب الفلسطيني، المرتبطة عضويا ً  بوحدة المصير العربي، تتطلب إلتحاما قوى أ جماهيريا

ي لمواجهة التحديات االستعمارية والصهيونية والرجعية التي تواجه مسير حركة التحرر الفلسطين شدّ أ وتفاعالً 

 بشكل خاص وحركة التحرر العربي بشكل عام. 

هذه التحديات في هذه المرحلة الراهنة، ال بد من إقامة عالقة عضوية مع الحركة الوطنية األردنية،  مماأو

ب األردني والشعب عوتحديد طبيعة هذه العالقة والعمل على ترسيخ دعامتها وتطويرها، حتى يتسنى للش

 النضالية لتحقيق األهداف الوطنية. الفلسطيني متابعة المسيرة 

فاألردن هو الساحة الرئيسة والمنطلق األساسي للثورة الفلسطينية. وليس ذلك بسبب طول خط وقف إطالق 

ً نما هو إالنار فحسب، و  أوبسبب الروابط التاريخية والسكانية والعالقات الحيوية المشتركة، وطنية كانت  أيضا

بحكم كونه خط الدفاع األمامي  -لطبيعة النضال المشترك ضد النظام العميل  أوة حضاري أوثقافية  أواقتصادية 

ن ارتباطه العضوي معها يتطلب إقامة بنيان متراص بين الحركة الوطنية األردنية عن الدولة الصهيونية، وأل

قة المصيرية ومنظمة التحرير الفلسطينية، يتالحم فيه نضال الشعب األردني والشعب الفلسطيني ويحدد العال

 بينهما. 

ن المهمات الراهنة للجماهير الفلسطينية واألردنية في الضفتين تتحدد على أساس إعادة تصحيح وحدة الضفتين إ

التي مزقها النظام العميل، وتجديدها ضمن نظام وطني ديمقراطي يقوم على اآلتي: المساواة اإلقليمية الكاملة 

طني ديمقراطي يوفر قاعدة آمنة رئيسية للثورة، وحق الشعب الفلسطيني في الحقوق والواجبات في إطار حكم و

في حمل السالح والتعبئة وااللتفاف حول الثورية لمتابعة نضاله حتى تحرير كامل التراب الوطني، وحصول 
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الجماهير الفلسطينية واألردنية على كامل حرياتها الديمقراطية واالجتماعية واالقتصادية، وحق الجماهير 

  .استعادة حقوقه المغتصبة أجلاألردنية باالنخراط في الكفاح المسلح للشعب الفلسطيني، من 

ويطالب المؤتمر الشعبي الفلسطيني كافة الدول العربية، وبوجه خاص الدول المتاخمة لفلسطين وبإزالة  -

قلب الوطن المحتل  إلى العراقيل والصعوبات أمام الثورة الفلسطينية، واعتبار أرضها قاعدة انطالق للثورة

عن أي جزء من  ن ذلك حق شرعي للثورة الفلسطينية، فضالً أوقاعدة خلفية الكفاح المسلح فيه وعلى اعتبار 

 الواجب المشترك في مواجهة العدو الواحد. 

تية على ن استمرار الثورة الفلسطينية وتظافرها مع الحركة الوطنية التقدمية العربية يعزز القدرة العربية الذاإف

 الوقوف في وجه الغزو الحضاري واالقتصادي واالجتماعي، الذي ينطوي عليه الكيان الصهيوني. 

ن النضال الوطني الفلسطيني هو جزء من نضال الشعوب والقوى أن المؤتمر الشعبي الفلسطيني، وهو يدرك إ

ً  ،الثورية والوطنية في العالم ضد اإلمبريالية العالمية نه لمواقف حركات التحرر العالمية من تثمي وانطالقا

والبالد االشتراكية والعربية المؤيدة لنضال شعبنا ولحقه في تقرير مصيره، يؤكد على ضرورة تطوير وتعزيز 

منح  إلىويدعوها  .عالقة حركة التحرر الوطني الفلسطيني بحركة التحرر العالمي وبقوى التقدم واالشتراكية

جانب شعبنا في مواجهة المخططات  إلىالوقوف بحزم  إلىتأييدها. كما يدعوها  قضية شعبنا العادلة المزيد من

 االستعمارية والصهيونية والرجعية التي تستهدف إجهاض حركة شعبنا النضالية وتصفية قضيته الوطنية. 

 على الرغم من قيام سلطات االحتالل الصهيوني والنظام الهاشمي بمنع ممثلي الشعب الحقيقيين من حضور

 ن هذا المؤتمر قد عبر عن الطموح الوطني والنضالي لشعبنا في مختلف أماكن تواجده. إأعمال هذا المؤتمر، ف

المقاتلين  إلىشهداء الثورة الفلسطينية. وتحية إكبار  إلىويختتم المؤتمر هذه المناسبة فيوجه تحية إجالل 

 ردني. والمناضلين الصامدين في سجون الدولة الصهيونية والنظام األ

 ً كفاح شعب فيتنام الذي يلقن في  ويحيي في الوقت ذاته نضال حركات التحرير الوطنية في العالم وخصوصا

 إلمبريالية األمريكية. لبلغ الدروس أالهند الصينية 

 

* * * 
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 62/6/6671-1 ،القاهرة ،الدورة الحادية عشرة

 :التنظيم الشعبي

 المجلس التوصيات التالية لجنة التنظيم الشعبي:  أقر  

التنظيمات الشعبية والنقابية الفلسطينية هي بناء ديمقراطي شعبي تنظيمي يقوم على أساس المهنة  -1

العمر. وهي تنظيمات نضالية مهمتها تنظيمية إنتاجية تشارك في النضال السياسي  أوالجنس  أو

 .وتعمل على تحقيق الوحدة الوطنية كيان النضاليإلبراز ال

1-  ُ طر لتعبئة وتنظيم قطاعات الشعب الفلسطيني وربطها في التنظيمات الشعبية والنقابية هي أ

 .ثل في الثورة الفلسطينية المسلحةالمجرى العام لحركة النضال الوطني المتم

طني وبالخط السياسي العام للثورة تلتزم التنظيمات الشعبية والنقابية الفلسطينية بالميثاق الو -3

 .ينيةالفلسط

 التنظيمات الشعبية والنقابية الفلسطينية تشكل بطريق ديمقراطي من القاعدة. -0

تطوير واستنباط األشكال والبنيات التنظيمية للمنظمات الشعبية والنقابات من خالل مؤتمراتها  -5

 .ما يخدم المنطلقات السابقة الذكروأطرها التنظيمية ب

 .يادة السياسية للثورة الفلسطينيةنظمات الشعبية والنقابات قوى مراقبة وضاغطة على القالم -4

الستفادة اتكون دائرة التنظيم الشعبي على أسس تجعلها متفاعلة مع المنظمات الشعبية عن طريق  -2

من الكوادر التي مارست عمالً قيادياً في المنظمات الشعبية والنقابات واكتسبت خبرات نضالية 

 اصة ودوائر المنظمة بصورة عامة.وجماهيرية وإعالمية في دائرة التنظيم الشعبي بصورة خ

القيادية  المؤتمرات والهيئات إلىالتأكيد على حق المنظمات الشعبية والنقابية في تسمية ممثليها  -1

 .في منظمة التحرير كافة

نظمات لشعبي وبين المتثبيت لقاءات دورية كل ثالث شهور على األقل بين دائرة التنظيم ا -3

 .الشعبية والنقابية

 .تنظيم الشعبي بإصدار نشرة دوريةضرورة قيام دائرة ال -14

رئيس دائرة التنظيم الشعبي  إلىضرورة أن تقدم المنظمات الشعبية والنقابات تقارير دورية  -11

 .رأيها في مختلف القضايا والمواقفتطلعه فيها على نشاطاتها و

دات الشعبية والنقابات في المجلس الوطني الفلسطيني وأي مجلس ضرورة زيادة تمثيل االتحا -11

 وبين اللجنة التنفيذية.  هوسيط بين

د التي تشارك فيها ضرورة مشاركة االتحادات والنقابات ذات االختصاص في المؤتمرات والوفو -13

 .منظمة التحرير

ظمات الشعبية والنقابات على منظمة التحرير الفلسطينية تقديم كافة اإلمكانيات لتسهيل عمل المن -10

ومن خالل األمانات العامة فقط دون إخالل  ،عن طريق دائرة التنظيم الشعبي ومكاتب المنظمة

 .ظمة االتحادات ولوائحها الداخليةبأن

السعي بمختلف الوسائل واإلمكانات إلقامة المؤسسات الجماهيرية والتعاونيات والجمعيات  -15

المحتلة  األرضرياضية والكشفية التي تخدم أبناء شعبنا في الثقافية واالجتماعية واألندية ال

 .في مجرى النضال السياسي والثوري هاوتجند طاقاتها في إطار النضاالت المطلبية وصبّ 

تقوم المنظمات الشعبية والنقابية بالتشاور مع اللجنة التنفيذية ودائرة التنظيم الشعبي ببحث كافة  -14

لشعبية والنقابات من إجراء اتصاالت مع القطاعات الشعبية داخل الوسائل التي تمكن االتحادات ا
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االستيعاب المحتلة الستكمال بناء المنظمات الشعبية والنقابية للنضال ضد مشاريع  األرض

 .واالستيطان اإلسرائيلي

 . ات الشعبية والنقاباترفض الفقرات الواردة في تقرير الصندوق القومي المتعلقة بمالية المنظم -12

معونات ثابتة تدفع بشكل دوري دون  إلىالمعونات التي تقرر للمنظمات الشعبية والنقابية  جعل -11

 .رارات مسبقة من اللجنة التنفيذيةربطها بق

ضرورة تثبيت ميزانية الهالل األحمر الفلسطيني كما قدمت للمجلس في دورته العاشرة وذلك  -13

 .بها لمالية الخانقة التي يمرّ لألزمة ا نظراً 

أن تعمل منظمة التحرير الفلسطينية على زيادة قبول الطلبة الفلسطينيين في الجامعات ضرورة  -14

على أن  ،1324العربية بعد أن خفضت الدول العربية قبولهم في جامعاتها بنسبة كبيرة بعد سنة 

 يكون قبولهم عن طريق دائرة التعليم في منظمة التحرير.

التحاد العام لطلبة فلسطين في اختيار البعثات الدراسية تتعاون الدائرة الثقافية في المنظمة مع ا -11

 .الصديقة لمنظمة التحرير وأجهزتهاالمقدمة من الدول 

ضرورة أن توفر منظمة التحرير كافة اإلمكانات المادية والمعنوية لعقد مؤتمرات وندوات  -11

ت العربية والدولية شعبية عربية ودولية لدعم الثورة الفلسطينية بالتعاون مع النقابات واالتحادا

 .اقد مؤخراً في بيروت ومؤتمر صوفيعلى غرار مؤتمر القوى التقدمية الذي ع

 .لسطينية وتعبئته ضمن خطوط الثورةضرورة تنظيم العالقة مع أبناء شعبنا من الجاليات الف -13

فنانين على أسس وضرورة إحياء اتحاد ال ،دور الفن في خدمة الثورة إلىضرورة التنبه  -10

 .ية وصحيحةديمقراط

يشجب المجلس الوطني ويدين كافة اإلجراءات التي يتخذها النظام األردني ضد الحركة النقابية  -15

 في األردن بهدف عزلها عن النضال الوطني وخاصة اإلجراءات التي تتمثل بالتالي: 

ن قانون العمل الجديد الذي ينوي النظام العميل وضعه النتزاع حقوق الطبقة العاملة في األرد -أ

 .لية المرتبطة بالرساميل األجنبيةلصالح الرساميل االحتكارية المح

إخضاع الحركة النقابية في األردن لسياسة االتحادات والنقابات المرتبطة بالجهات  -ب

ً لتقديم الرشاوي للحركة النقابية لحرفها عن نضالها الوطن ي االستعمارية والتي تعمل حاليا

 .وإشغالها بمكتسبات شكلية وآنية

قاومة اإلعتقاالت والتسريحات المتواصلة في صفوف العمال بسبب تأييدهم لحركة الم -ج

 .ومعارضتهم لسياسة االضطهاد

ضرورة أن تقوم منظمة التحرير بتقديم الدعم والمساندة بكافة الوسائل والطرق لالتحاد العام  -14

ف والبطولي من النظام لموقفهم المشر نظراً لنقابات عمال األردن واالتحاد العام لطلبة األردن 

 تحادين.ربية األخرى لدعم هذين االاألردني العميل، والسعي لدى االتحادات الع

ضرورة أن تعمل المنظمات الشعبية على توسيع نشاطها وتنظيم أوسع القطاعات من شعبنا  -12

د تنمو في تكالية التي قوزيادة فعالية أجهزتها نقابياً وسياسياً ومحاربة كل اتجاهات المكتبية واال

توفير اإلمكانيات المادية التي تغنيها  أجلصفوفها وضرورة أن تلتزم هذه المنظمات بالعمل من 

ازنة الصندوق أن تكون قادرة على المساهمة في دعم مو أجلعن المعونة في المستقبل ومن 

 القومي الفلسطيني.

  :لجنة الخطة المرحلية
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التحرير الفلسطينية بعد إقراره البرنامج السياسي، وقد أكدت  أقر المجلس الوطني الخطة المرحلية لمنظمة

الخطة على كل القضايا الرئيسية العامة، والنضالية، والتنظيمية. لقد أكدت الخطة ضرورة تصعيد الكفاح 

المسلح ضد الكيان الصهيوني، وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والتصدي للروح 

تصفية الثورة  إلىالمية في المنطقة وتعميق إرادة القتال والصمود، والتصدي للمؤامرات الرامية االستس

الفلسطينية، وإعطاء الثورة بعدها العربي الحقيقي من خالل دعم الجبهة العربية المشاركة، والعمل على توثيق 

ً من هذا الفهم لطبيعة المرحلة العالقات مع المعسكر االشتراكي وحركات التحرر الوطني في العالم. وانط القا

وبعد تحديد المهمات المرحلية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقد أقر المجلس الوطني تعبئة جهود كل فصائل 

 الثورة وجماهير شعبنا باتجاه تنفيذ هذه المهمات في الساحات التالية: 

االتصاالت الالزمة لتشكيل الجبهة الوطنية : لقد أكدت الخطة المرحلية على ضرورة إجراء المحتلة األرض -1

المتحدة في الداخل.. وتنسيق العمل العسكري والنضال الجماهيري الذي يكتسب أهمية بالغة في تعبئة طاقات 

الجماهير ومضاعفاتها بالتصدي الثوري لمجمل المؤامرات، وكشف وتطويق العناصر والمؤسسات المتعاونة 

الكثير من القضايا التي أقرت بشأن  إلىدين لمشاريع االستسالم، هذا باإلضافة مع االحتالل الصهيوني والمنا

 .المحتلة األرضد شعبنا ونضاله في دعم صمو

: وبالنسبة لألردن أكدت الخطة المرحلية على ضرورة اتخاذ كافة الخطوات الالزمة إلنشاء الجبهة األردن -1

 ظام الوطني الديمقراطي في األردن.الن األردنية الفلسطينية تكون مهمتها النضال إلقامة

: لقد اعتبرت الخطة الساحة اللبنانية، ساحة أساسية من ساحات وجود ونضال الشعب الفلسطيني، لبنان -3

درجة تشكيل قيادة مشتركة  إلىوالتنسيق والتعاون مع الحركة الوطنية اللبنانية، ورفع مستوى التنسيق الحالي 

تطوير العالقات النضالية بين حركة المقاومة والحركة  إلىبشكل برنامج يقود مع عالقات محددة ومنتظمة 

 الوطنية اللبنانية. 

العديد من الخطوات العملية، والقرارات الخاصة بحرية تنقل وعمل ونضال شعبنا في لبنان،  إلىهذا باإلضافة 

 .ى مكتسباته السياسية واالجتماعيةوالحفاظ عل

المجلس الوطني الخطوات العملية المقر تنفيذها في الفترة القادمة كما وردت في قر أ: الوحدة الوطنية -0

تحقيق الوحدة التقرير المقدم من اللجنة التنفيذية على صعيد كل المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ل

ثنين: التوحيد ، وأن تتجه العالقات في هذه المرحلة باتجاهين االوطنية بشكل مرحلي، وصيغة جبهوية

سية والعسكرية في كافة والتطوير، توحيد المنظمات بدءاً من القواعد، وتطوير وانضباط كوادرها السيا

  .المجاالت

 ذلك الكثير من الخطوات العملية، تحقيقاً للوحدة الوطنية. إلىوقد تضمنت الخطة باإلضافة 

بادرات سياسية وعسكرية تعيد صياغة الواقع : لقد أكدت الخطة على ضرورة تحريك معلى الصعيد العربي -5

الراهن بشكل أكثر انسجاماً مع حاجة الثورة الفلسطينية، وإجراء االتصاالت مع الدول التقدمية والوطنية القادرة 

تنسيق جهودها وتوحيد إمكاناتها.. كما أكدت الخطة على حق الثورة في  أجلعلى القيام بدور في القتال من 

  .المسلح من كافة األراضي العربية ضد العدو والكيان الصهيوني والنظام األردنيممارسة الكفاح 

والقيام بدور إيجابي وفعال في تحريك وتنشيط الجبهة العربية المشاركة والتفاعل الحقيقي والخالق مع نضال 

ذ مواقف واضحة الجماهير العربية في أقطارها ضد االستعمار والرجعية وكافة أشكال اإلرهاب والقمع واتخا

 .ية والديمقراطية في تلك األقطارجانب النضاالت واالنتفاضات الشعب إلى
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: لقد أكدت الخطة على ضرورة تطوير العالقات مع البلدان االشتراكية وفي طليعتها على الصعيد الدولي -4 

في كافة بلدان آسيا  االتحاد السوفيتي والصين الشعبية، واالهتمام الجدي بالحركات الشيوعية واالشتراكية

وأمريكا الالتينية. واالهتمام الجدي بالحركات الشيوعية واالشتراكية والديمقراطية في أوروبا الغربية،  ،وأفريقيا

العديد من القرارات والخطوات العلمية بشأن تدعيم عالقتنا مع المعسكر االشتراكي وحركات  إلىهذا باإلضافة 

  .التحرر العالمية

  :ليةاللجنة الما

كما ناقش المجلس الوطني توصيات اللجنة المالية واتخذ القرار التالي: "يقرر المجلس الوطني الفلسطيني في 

( اعتماد مشروع ميزانية منظمة التحرير 1323يناير كانون الثاني/  11-4دورة انعقاده الحادية عشرة )

من التقرير المالي التاسع، مع ضرورة  11وأحكامها كما وردت في الملحق رقم  21/1323الفلسطينية لعام 

المشار إليها  %14من ميزانيات الدوائر والمكاتب والمؤسسات. كما يقرر المجلس أن توضع  %14توفير 

في حالة توفر موارد جديدة لم ترد في تقديرات  أوتحت تصرف اللجنة التنفيذية لتنفق منها بعد تغطية العجز، 

وتلتزم اللجنة التنفيذية بأن تعطى األولوية في الصرف  21/1323زانية عام الواردات المذكورة في مشروع مي

دعم  -3اإلعالم الموحد.  -1التنظيمات الشعبية.  -1للجهات التالية ضمن الحدود التي أوصت بها اللجنة المالية: 

 جيش التحرير الفلسطيني.  -0الصمود في الوطن المحتل. 

  :توصيات اللجنة المالية

عة الحادية عشرة من يوم جنة المالية المنبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني جلستها األولى في الساعقدت الل

3/1/1323 : 

مناقشة مشروع ميزانية  -1انتخاب مكتب اللجنة.  -1وقد تقرر إدراج المواضيع التالية على جدول األعمال: 

 -0مناقشة مشروع الوحدة المالية.  -3. وتقرير الصندوق القومي الفلسطيني 1323 - 1321المنظمة لعام 

 توصيات ومقترحات عامة. 

 السيد محمد المحمد نائباً  ،وجرى انتخاب مكتب اللجنة على الوجه اآلتي: السيد محمد زهدي النشاشيبي رئيساً 

 . مقرراً  السيد عادل عبد هللا  ،للرئيس

 : تقرر أن ترفع التوصيات التاليةد ثم بدأت اللجنة بمناقشة تقرير الصندوق القومي الفلسطيني وق

من اإليضاحات وتبسيط االصطالحات  ن تتضمن التقارير المالية المقبلة مزيداً أتوصي اللجنة المالية ب -1

 .ختصاصيين سهولة استيعاب معانيهاالمالية بحيث يتسنى لغير اال

شعبنا في دعم الثورة  ن تساهم الفئات الميسورة منأبالتوجيه نحو وضع اإلجراءات واللوائح الكفيلة ب -1

 .فق األساليب التي تراها مالئمةبجزء من أموالها و

وجه الصرف كافة على جميع دوائر أن تقوم اللجنة التنفيذية وإدارة الصندوق القومي بدراسة أب -3

إلجراء عملية ضغط النفقات ضمن الحدود الدنيا التي ال تعيق فعاليات دوائرها  المنظمة تمهيداً 

 .…(يارات، المكاتبلرواتب. الس)ا

الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها المالية  حثّ  أجلبالتحرك رغم الظروف والمواقف من  -0

 المتراكمة تجاه ميزانية منظمة التحرير الفلسطينية ونفقات إدامة جيش التحرير الفلسطيني.

 إلىلفلسطينية باالستناد بإعداد مشاريع الميزانيات المقبلة لدوائر ومكاتب ومؤسسات منظمة التحرير ا -5

خطة عمل مسبقة تضعها كل من هذه الدوائر والمكاتب والمؤسسات تتماشى مع الخطة المرحلية 
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يات في تخصيص االعتمادات للعمل العسكري ودعم الصمود وولللثورة الفلسطينية على أن تعطى األ

 .سطينياألجهزة الموحدة للعمل الفلفالتنظيمات الشعبية ف ،المحتلة األرضفي 

بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي واإلداري للمنظمة وتحديد الدوائر حسب طبيعة العمل فيها وكذلك  -4

 .ات القوى المتطوعة كلما أمكن ذلكالكوادر العاملة وفق مقتضيات الحاجة واالستفادة من خدم

الرواتب بحيث تتفق  بإعادة النظر في أنظمة العاملين في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها سيما -2

ثلة في األقطار التي يقيمون في مستوياتها مع سياسة التقشف التي ننادي بها وتراعي المستويات المما

 .فيها

ن تقوم اللجنة التنفيذية بتفويض الصندوق القومي الفلسطيني بصرف المبالغ المخصصة لالتحادات أب -1

 .ميزانية السنوية على أقساط فصليةالفلسطينية في ال

طيني تكفل لجيش التحرير الفلس 1320-1323برصد اعتمادات إضافية مناسبة في ميزانية عام  -3

 .استكمال وسائط الدفاع الجوي

نها وضع قرارات المجلس أن تتخذ كافة الخطوات العاجلة التي من شأالتأكيد على اللجنة التنفيذية ب -14

لق بعقد مؤتمرات لذوي الفعاليات الوطني الفلسطيني في دوراته السابقة موضع التنفيذ فيما يتع

خوة الفلسطينيين لتحديد مساهماتهم المالية في مسيرة التحرير وتقديم تقرير بذلك االقتصادية من األ

التي من شأنها إعفاء الفلسطينيين المقيمين في  ،المجلس الوطني الفلسطيني المقبلةفي دورة انعقاد 

عن أبنائهم الذين يدرسون في مدارس المنظمة في الكويت من عبء دفع رسوم األقساط المدرسية 

 ً  .لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته الكويت تحقيقا

التحقق من أسباب تدهور حصيلة ضريبة التحرير من العاملين في القطاع الخاص بالكويت  -11

ومعالجتها والسعي لدى الجهات المختصة إلصدار التعاميم التي من شأنها أن يؤدي كل عامل في 

خصيصها من دخولهم وت %5عن  قطاع الخاص بما يتوجب عليه من ضريبة بنسبة ال تقلّ ال

 .للصندوق القومي الفلسطيني

ن تصدر التشريعات الالزمة لفرض أتكليف اللجنة التنفيذية بالسعي لدى الحكومات العربية المعنية ب -11

لقطاعات العامة اصل فلسطيني من ذوي الدخول العاملين في أضريبة التحرير على من هم من 

 .والخاصة والدولية

ن تسعى اللجنة التنفيذية لدى بأالتأكيد على قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته السابقة  -13

 إلىها الحكومات العربية المعنية بتحويل رصيد االستقطاعات من رواتب الفلسطينيين العاملين لدي

 .الصندوق القومي الفلسطيني

وقررت  1323-1321اللجنة المالية مشروع الميزانية لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام وبعد ذلك ناقشت  

من التقرير المالي التاسع  11الموافقة على الرقم اإلجمالي لمبلغي الواردات والنفقات المدرجين في الملحق رقم 

ئر ومكاتب المنظمة للصندوق القومي الفلسطيني وأجرت تعديالت في توزيع االعتمادات على مؤسسات ودوا

دائرة  -3 ،510444اللجنة التنفيذية  -1 ،140254المجلس الوطني -1: (بالدنانير األردنية)بحيث تصبح كما يلي 

دائرة  -4 ،230114دائرة التنظيم الشعبي  -5 ،1140444الدائرة العسكرية  -0، 150444الشؤون اإلدارية 

دائرة  -3 ،330444دائرة الصندوق القومي  -1، 110444ة الدائرة السياسي -2، 540444اإلعالم والتوجيه 

، 540444مركز األبحاث  -11، 50444دائرة الشؤون التربوية والثقافية  -14 ،440444شؤون الوطن المحتل 

اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين في لبنان  -10، 150444اإلذاعة  -13، 150444مركز التخطيط  -11

احتياطي  -12، 1250444مكاتب المنظمة  -14، 105440444جيش التحرير الفلسطيني  -15، 340444

 . 101430344المجموع  ،140444الصندوق القومي 
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وفيما يتعلق بدائرة التنظيم الشعبي فقد تقرر أن يكون االعتماد المخصص لهذه الدائرة كما يلي )بالدنانير 

، 50444، الشبيبة 50444، المهندسين 140444، المعلمين 11.444، الطالب 110444األردنية(: اتحاد العمال 

، 100114، نفقات دائرة التنظيم اإلدارية 00444، المرأة 00444، الطبية 30444، الكتاب 00444الحقوقيين 

 . 230114المجموع 

المنظمة  كما تقرر تفويض مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني بتعديل اعتمادات بنود ميزانية كل من دوائر

عادة توزيعها بالتشاور مع كل من رؤساء الدوائر ومديري المراكز ورئيس الدائرة إومكاتبها ومؤسساتها و

 السياسية فيما يتعلق بمكاتب المنظمة وذلك في حدود االعتمادات المقررة لكل منها. 

 ً لس الوطني كما يلي: يتضمن المج إلىللوحدة المالية وقررت تقديمه  وبعد ذلك ناقشت اللجنة المالية مشروعا

 المشروع المالي الموحد المقترح: 

 .أهم المبادئ األساسية -1

 .مالية لمنظمة التحرير الفلسطينيةالسياسة ال -1

 .لمالي المخطط واألجهزة التنفيذيةالجهاز ا -3

 

* * * 
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 1/6/6671-6 ،القاهرة ،الدورة الثانية عشرة

وهي، وإن كانت دورة عادية بالنسبة  4/3/1320و 1عقد المجلس الوطني دورته الثانية عشرة في القاهرة بين 

للظروف التي عقدت  نظراً المجلس الوطني من حيث التوقيت، من أهم الدورات التي عقدها هذا المجلس  إلى

 .1323لعربية والشعب الفلسطيني هو حرب فقد جاءت في أعقاب حدث تاريخي في حياة األمة ا .فيها

على طلب المنظمات  أخذ المجلس بعد جلسة االفتتاح يناقش مسألة العضوية فتم استبدال بعض األعضاء بناءً 

واالتحادات الشعبية، ووافق المجلس على إضافة ثمانية أعضاء جدد هم أعضاء الجبهة الوطنية الفلسطينية الذين 

 .اً عضو 112الصهيوني خارج الوطن وبذلك أصبح عدد أعضاء المجلس  أبعدتهم سلطات االحتالل

 ناقش المجلس التقارير المقدمة إليه وتوصيات لجانه واتخذ بشأنها قرارات أهمها:

 في المجال العسكري:  -6

 مطالبة اللجنة التنفيذية بتنفيذ قرارات المجالس الوطنية السابقة الخاصة بالعمل العسكري. -1

 يام الوحدة العسكرية بين كافة فصائل الثورة الفلسطينية.تأكيد ضرورة ق -1

 تأكيد ضرورة حماية المخيمات في لبنان، وتجنيد كافة القوى والوسائط لتحقيق هذا الهدف. -3

أكيد ضرورة التنسيق مع كافة القوى اللبنانية الوطنية لدعم صمود الشعب اللبناني، وال سيما في ت -0

 الجنوب.

 هات العربية أمام العمل العسكري لقوات الثورة الفلسطينية.ضرورة استمرار فتح الجب -5

تأكيد ضرورة استمرار التعاون العسكري بين قوات الثورة الفلسطينية وكل من الشقيقتين سورية  -4

 ومصر.

 العمل على إيجاد صندوق مالي موحد للصرف على كافة مقاتلي الثورة الفلسطينية. -2

كرية، وتقديم الدعم الالزم لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني لعمل على توحيد الخدمات الطبية العسا -1

لتستطيع القيام بواجباتها ضمن صفوف قوات الثورة الفلسطينية بشكل خاص، وجماهير الشعب 

 الفلسطيني بشكل عام.

 المحتلة بكل الوسائل والسبل. األرضحث قيادة الثورة على تصعيد العمل العسكري في  -3

 .ة الفلسطينية وتوحيدهاتطوير الميشليا الشعبي -14

 في المجال السياسي:   -8

ن تحركت قضية الشرق أ)برنامج النقاط العشر(: كان من نتائج حرب تشرين  يالبرنامج السياسي المرحل  -1

األوسط على الصعيد الدولي بعد أن كانت تمر قبل ذلك بحالة ركود اصطلح تسميتها "حالة الالحرب والالسلم" 

عقد  إلىويدعو  101الذي جاء يؤكد القرار رقم  11/11/1323في  331من القرار رقم وصدر عن مجلس األ

. وقد 101والواليات المتحدة لتنفيذ القرار رقم  يمؤتمر في جنيف بإشراف الدولتين الكبريين االتحاد السوفيت

التحرير هي جرت في المجلس مناقشات جادة مطولة لهذه األوضاع المستجدة وتم التشديد على أن منظمة 

حاكم عربي التفاوض نيابة عن  أووأنه ال يجوز ألية دولة عربية  ،الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

 الشعب الفلسطيني وممثله الحقيقي الوحيد منظمة التحرير.

 ً ً  وقد اتفق ممثلو الشعب الفلسطيني على برنامج سياسي تعاهدوا على تطبيقه نصا  لمواجهة المرحلة وروحا

 ً النقاط  للبرامج السياسية المرحلية المقبلة، وفيما يلي نصّ  المقبلة، وهو برنامج النقاط العشر الذي سيصبح أساسا

 العشر:
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يطمس الحقوق الوطنية والقومية لشعبنا ويتعامل  101تأكيد موقف منظمة التحرير السابق من أن القرار  :أوال  

مستوى من  أيتعامل مع هذا القرار على هذا األساس في مع قضية شعبنا كمشكلة الجئين. ولذا يرفض ال

 مستويات التعامل العربية والدولية بما في ذلك مؤتمر جنيف.

الفلسطينية وإقامة  األرضتناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير  :ثانيا  

الفلسطينية التي يتم تحريرها. وهذا يستدعي  رضاألسلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة عل كل جزء من 

 إحداث المزيد من التغيير في ميزان القوى لصالح شعبنا ونضاله.

مشروع كيان فلسطيني ثمنه االعتراف والصلح والحدود اآلمنة والتنازل  أيتناضل منظمة التحرير ضد  :ثالثا  

 .مصيره فوق ترابه الوطنيعن الحق الوطني وحرمان شعبنا من حقوقه في العودة وتقرير 

إن أية خطوة تحريرية تتم هي حلقة لمتابعة تحقيق استراتيجية منظمة التحرير في إقامة الدولة الفلسطينية  :رابعا  

 الديمقراطية المنصوص عليها في قرارات المجالس الوطنية السابقة.

فلسطينية هدفها إقامة حكم ديمقراطي في  النضال مع القوى األردنية الوطنية إلقامة جبهة وطنية أردنية :خامسا  

 األردن يتالحم مع الكيان الفلسطيني الذي يقوم بنتيجة الكفاح والنضال.

تناضل منظمة التحرير إلقامة وحدة نضالية بين الشعبين وبين كافة قوى حركة التحرر العربي المتفقة  :سادسا  

 على هذا البرنامج.

 إلىتعزيز الوحدة الوطنية واالرتقاء بها  أجلل منظمة التحرير من على ضوء هذا البرنامج تناض :سابعا  

 المستوى الذي يمكنها من القيام بواجباتها ومهماتها الوطنية والقومية.

اتحاد أقطار المواجهة في سبيل استكمال تحرير  أجلتناضل السلطة الوطنية الفلسطينية بعد قيامها، من  :ثامنا  

 .طوة على طريق الوحدة الشاملةكخ ،كامل التراب الفلسطيني

تعزيز تضامنها مع البلدان االشتراكية وقوى التحرر والتقدم العالمية  أجلتناضل منظمة التحرير من  :تاسعا  

 حباط كافة المخططات الصهيونية والرجعية اإلمبريالية. إل

 تحقيق هذه األهداف.على ضوء هذا البرنامج تضع قيادة الثورة التكتيك الذي يخدم ويمكن من  :عاشرا  

رفض التعامل مع قرار مجلس األمن  إلىتضمنت اإلشارة  اللجنة التنفيذية إلىتوصية  وأصدر المجلس[ -1]

101 ً ً  ، وضرورة العمل على فتح المجال الدولي لطرح قضية فلسطين وطنا في إطار غير إطار القرار  وشعبا

 وذلك على األسس التالية: ،101

 في إطار عالمي. أوولي محدد، أن يتم ذلك في إطار د -أ

 تشترك منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمر بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. -ب

ميثاق األمم المتحدة الذي يؤكد في صدر مواده حق كل شعب بالمساواة وتقرير المصير  إلىأن يستند  -ت

ً ويؤكد  القرارات التي تناولت  إلىسالم في العالم، وكذلك أن احترام هذا الحق هو شرط الزم لقيام ال أيضا

ن تمتع شعبنا بحقوقه الوطنية أحقوق الشعب الفلسطيني فأكدت حقه الثابت بالمساواة وتقرير المصير. و

 الكاملة إنما هو شرط الزم لقيام السالم العادل والدائم في المنطقة.

والدبلوماسي الدولي على إنجاز الهدف  تعمل قيادة منظمة التحرير من خالل هذا التحرك السياسي -ث

 .من النقاط العشر 0، 3، 1المرحلي المشار إليه في النقاط 

 انتخاب اللجنة التنفيذية:  -3
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  :تال رئيس المجلس كتاب استقالة اللجنة التنفيذية وانتخب المجلس لجنة تنفيذية جديدة من 

د. عبد  -4 ،أحمد اليماني -5 ،أديب عبد ربه -0 ،زهير محسن -3 ،فاروق القدومي -1 ،ياسر عرفات  -1

 -11 ،عبد الجواد صالح -14 ،حامد أبو ستة -3 ،محمد زهدي النشاشيبي -1 ،طالل ناجي -2 ،الوهاب الكيالي

ً  -10 ،القس إيليا خوري -13 ،عبد المحسن أبو ميزر -11، عبد العزيز الوجيه لمجلس  د. وليد قمحاوي رئيسا

 الصندوق القومي. إدارة

 :والية المجلس الوطني  -0

فقد قرر المجلس الوطني تكليف لجنة  ،لما كانت الدورة الثانية عشرة آخر دورة في والية المجلس الحالي 

فيه العالقات  ىتحضيرية مكونة من مكتب رئاسة المجلس واللجنة التنفيذية تشكل مجلس وطني جديد تراع

الشعب الفلسطيني المناضلة والشخصيات الوطنية في مختلف الجبهوية من فصائل حركة المقاومة وممثلي قوى 

ً  ىأماكن الوجود الفلسطيني على أن يبق  أن يجتمع المجلس الجديد. إلى المجلس الوطني الحالي قائما

 

* * * 
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 88/1/6677-68 ،القاهرة ،الدورة الثالثة عشرة

 إلىأخرت اللجنة التحضيرية في إنهاء أعمالها عن المدة المقررة لها بسبب أحداث طارئة وخطيرة بالنسبة ت

العمل الفلسطيني ومنظمة التحرير هي األحداث التي نجمت عن الهجمة الشرسة التي شنتها القوى االنعزالية في 

 تطور األزمة اللبنانية.لبنان على المقاومة وعلى أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات، و

عقدت اللجنة التحضيرية عدة اجتماعات اتفقت فيها على ضرورة مجيء مجلس وطني موسع يمثل أبناء الشعب 

 الفلسطيني في مختلف التجمعات واألرض المحتلة.

من  144يقل عن  الأعضواً، أضيف إليهم عدد يحدد على  133وقد تم تشكيل المجلس الوطني الخامس من 

 المحتلة اتفق على عدم إعالن أسمائهم كي ال يعطي العدو الصهيوني ذريعة العتقالهم وإبعادهم. األرضأبناء 

تمثلت في المجلس الوطني الجديد تجمعات وقوى فلسطينية لم تكن ممثلة في المجالس السابقة مثل التجمعات 

تربين في الواليات المتحدة األمريكية الفلسطينية في السعودية والعراق واإلمارات وقطر وليبيا والجزائر والمغ

 وأمريكا الالتينية.

وتم اختيار ممثلين لمعظم المخيمات الفلسطينية، والسيما لبنان وسورية واألردن، وممثلين عن المبعدين من 

 .1342المحتلة عام  األرض، ومن عرب 1301المحتلة عام  األرضرب ع

ً بسبب المكانة وبذلك جاء المجلس الوطني الخامس أكثر شموالً  من المجالس التي سبقته. وكان ذلك ضروريا

التي أخذت منظمة التحرير تتمتع بها في الساحات العربية والدولية بعد أن اعترف بها "ممثلة شرعية ووحيدة" 

(، وبعد أن اعترف 1320) ( والرباط1323للشعب العربي الفلسطيني في مؤتمري القمة العربيين في الجزائر )

ات الدول االشتراكية واألفريقية واإلسالمية والصديقة، وبعد أن أصبحت عضواً كامل العضوية في بها عشر

 جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وحركة عدم االنحياز، وعضواً مراقباً في هيئة األمم المتحدة.

الغتيال الزعيم الوطني  اً ونظر، 11/3/1322 إلى 11وقد عقد المجلس دورته الثالثة عشرة في القاهرة من 

سمه االلبناني كمال جنبالط األمين العام للجبهة العربية المشاركة للثورة الفلسطينية أثناء انعقادها فقد أطلق 

 عد أن فرغ المجلس الوطني من تثبيت العضوية انتخب هيئة مكتبه.ب عليها

ً لما كانت الدورات السابقة تركز اتسمت قرارات المجلس في هذه الدورة باهتمامها بالتفاصيل وا لدقائق خالفا

على أمرين: أولهما تشكيل المجلس  ةً عليه من خطوط عريضة عامة. وكانت أهم قرارات المجلس منصب

المركزي ومهامه، وثانيهما البرنامج السياسي المرحلي )البرنامج ذو النقاط الخمس عشرة( الذي تبناه المجلس 

 مرحلي.أساساً للتوجيه السياسي ال

 وفيما يلي موجز تلك القرارات:

جميعهم من  -: يتكون من اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وعدد من األعضاء المجلس المركزي. 1

يساوي على األقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية ويختارون من فصائل حركة  -أعضاء المجلس الوطني

 ات الوطنية.المقاومة واالتحادات الشعبية والشخصي

 نقطة خالصتها: 15: تضمن هذا اإلعالن برنامجاً من اإلعالن السياسي. 1
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الصهيوني وأساسه، وإن قرار مجلس األمن الدولي رقم  -ن قضية فلسطين هي جوهر الصراع العربيإ .1

يتجاهل الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة في وطنه، ولذلك فإن المجلس الوطني يؤكد رفضه لهذا  101

 قرار ورفض التعامل على أساسه عربياً ودولياً.ال

مواصلة الكفاح المسلح وما يترافق معه من أشكال النضال السياسي والجماهيري لتحقيق الحقوق الوطنية  .1

 الثابتة للشعب العربي الفلسطيني.

مركزية إن النضال بجميع أشكاله العسكرية والسياسية والجماهيرية في األراضي المحتلة يشكل الحلقة ال .3

تصعيد الكفاح  أجلوعلى هذا األساس تناضل منظمة التحرير الفلسطينية من  في برامج المجلس الوطني.

المسلح في األراضي المحتلة وتصعيد كافة أشكال النضال األخرى المترافقة معه وتقديم جميع أشكال 

ا الكفاح وتعزيز صمودها تصعيد هذ أجلالمحتلة من  األرضالدعم المادي والمعنوي لجماهير شعبنا في 

 لدحر االحتالل وتصفيته.

رفض جميع أشكال التسويات االستسالمية األمريكية وكافة المشاريع التصفوية، وتصميم منظمة التحرير  .0

على حساب حقوق شعبنا الوطنية والثابتة، ومطالبة األمة  الفلسطينية على التصدي إلحباط أية تسوية تتمّ 

 ها القومية وحشد طاقاتها لمواجهة هذه المخططات االمبريالية الصهيونية.العربية بتحمل مسؤوليات

ً بين جميع فصائل الثورة الفلسطينية في إطار منظمة  .5 ً وسياسيا أهمية وضرورة الوحدة الوطنية عسكريا

ً أساسياً من شروط االنتصار، ولذلك يتوجب ترسيخ الوحدة الوطنية على مختلف  التحرير لكونها شرطا

 يات وجميع الصعد على قاعدة االلتزام بهذه القرارات ووضع البرامج الكفيلة بتنفيذ ذلك.المستو

لبنان الشقيق في إطار اتفاقية  أرضد على وحرص المجلس الوطني على حق الثورة الفلسطينية في الوج .4

فيذها نصاً القاهرة ومالحقها المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتمسكه بتن

تغيير لهذه االتفاقية ومالحقها من  أيوروحاً بما فيها الحفاظ على سالح الثورة وأمن المخيمات، ورفضه 

 جانب واحد مع حرصه على سيادة لبنان وأمنه.

وحرص منظمة التحرير الفلسطينية على وحدة ترابه  ،الشعب اللبناني الشقيق البطل إلىتوجيه التحية  .2

الله وسيادته وعروبته، واعتزاز المجلس بمساندة هذا الشعب الشقيق البطل للثورة وشعبه وأمنه واستق

 الفلسطينية.

ضرورة تقوية الجبهة العربية المشاركة للثورة الفلسطينية وتعميق التالحم مع جميع القوى المشاركة فيها  .1

 في جميع أقطار الوطن العربي.

ل ضد االمبريالة والصهيونية، والعمل على تحرير تعزيز النضال والتضامن العربي على قاعدة النضا .3

كافة األراضي العربية المحتلة، وااللتزام بدعم الثورة الفلسطينية السترداد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب 

 اعتراف. أوالعربي الفلسطيني دون صلح 

بي القومي، وعبر أية حق منظمة التحرير الفلسطينية في ممارسة مسؤولياتها النضالية على المستوى العر .14

 المحتلة. األرضعربية في سبيل تحرير  أرض

مواصلة النضال الستعادة حقوق شعبنا الوطنية وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته  .11

 الوطنية المستقلة فوق ترابه الوطني.

ازة والدول اإلسالمية والدول أهمية تعزيز التعاون والتضامن مع البلدان االشتراكية والدول غير المنح .11

 اإلفريقية وجميع حركات التحرر الوطنية في العالم.

جميع الدول والقوى الديمقراطية التي وقفت ضد الصهيونية بصفتها شكالً من أشكال  إلىتوجيه التحية  .13

 العنصرية، وضد ممارساتها العدوانية.
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والتقدمية المناضلة داخل الوطن المحتل وخارجه أهمية العالقة والتنسيق مع القوى اليهودية الديمقراطية  .10

 ضد الصهيونية كعقيدة وممارسة.

ن المجلس الوطني الفلسطيني، آخذاً بعين االعتبار اإلنجازات الهامة التي تمت على الساحتين العربية إ .15

السياسي  والدولية منذ انتهاء الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني التي استعرض فيها التقرير

المقدم من اللجنة التنفيذية، يؤكد حرصه "على حق منظمة التحرير الفلسطيني في االشتراك بشكل مستقل 

 -ومتكافئ في جميع المؤتمرات والمحافل والمساعي الدولية المعنية بقضية فلسطين والصراع العربي

ا الجمعية العامة لألمم المتحدة الصهيوني بغرض تحقيق حقوقنا الوطنية الثابتة، وهي الحقوق التي أقرته

اتفاق يمس حقوق الشعب  أو، مع التشديد على أن أية تسوية 3134، وال سيما القرار رقم 1320منذ سنة 

 الفلسطيني، وفي غيابه، باطلة من أساسها".

وطني تال : بعد إقرار توصيات اللجان واإلعالن السياسي من قبل المجلس الانتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة .3

 رئيس المجلس كتاب استقالة اللجنة التنفيذية، وقد قبل المجلس االستقالة وانتخب لجنة تنفيذية جديدة من:

. 2عبد الرحيم أحمد  .4. ياسر عبدربه 5. طالل تاجي 0. زهير محسن 3. فاروق القدومي 1. ياسر عرفات 1

. أحمد صدقي 11. عبد الجواد صالح 14يبي . محمد زهدي النشاش3. حامد أبو ستة 1عبد المحسن أبو ميزر 

ً  . د.15. مجد أبو رمضان 10. حبيب قهوجي 13. الفرد طوباسي 11الدجاني  لمجلس  وليد قمحاوي رئيسا

 الصندوق القومي الفلسطيني. إدارة

 

* * * 
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 88/6/6676-65 ،دمشق ،الدورة الرابعة عشرة

 –بعد زيارة الرئيس المصري أنور السادات للقدس وتوقيعه اتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهدة الصلح المصرية 

اإلسرائيلية وتخليه عن قضية فلسطين وخروجه على إرادة األمة العربية وقرارات مؤتمرات القمة العربية في 

صبح انعقاد المجلس الوطني في القاهرة )حيث الجزائر والرباط وضربه التضامن العربي والنضال القومي أ

ً وعربياً. فاتجهت األنظار  مقر جامعة الدول العربية( في ظل حكم السادات ونظامه أمراً غير مقبول فلسطينيا

لصمودها ومقاومتها سياسة كامب ديفيد وتمسكها بالحق الفلسطيني ودعمها  نظراً عقد المجلس في دمشق  إلى

 .نضال الشعب الفلسطيني

وهكذا عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته الرابعة عشرة في دمشق في جو طغت عليه المخاطر الناجمة عن 

سياسة كامب ديفيد وتخلي النظام المصري عن قضية فلسطين وارتمائه في أحضان اإلمبريالية والصهيونية 

ليبيا والجزائر وجمهورية اليمن وتشكلت فيه الجبهة القومية للصمود والتصدي من منظمة التحرير وسورية و

. وهي القمة التي رفضت نهج السادات 1321الديمقراطية. وعقدت هذه الدورة بعد القمة العربية في بغداد عام 

واعتبرت كامب ديفيد عملية استسالم من قبل النظام المصري للعدو الصهيوني، وضربة للتضامن العربي 

 والنضال الفلسطيني.

يس الجزائري الراحل هواري بومدين الصامد من قضية فلسطين ودعمه لنضال شعبها وافق ونظراً لموقف الرئ

سمه على هذه الدورة. كما وافق على اعتبار المناضل المطران هيالريون االمجلس باإلجماع على إطالق 

 كبوجي عضو شرف في المجلس، ووافق على قبول ثمانية أعضاء جدد.

المجلس الوطني البرنامج السياسي والبرنامج التنظيمي اللذين أقرهما المجلس  تم إقرار جدول األعمال ثم ناقش

 المركزي، كما ناقش الوضع في الجنوب اللبناني بمشاركة ممثلي الحركة الوطنية والجبهة القومية في لبنان.

ت واإلنجازات التقرير السياسي المقدم من اللجنة التنفيذية عن التطورا إلىابتدأ المجلس العمل باالستماع 

التقرير المالي المقدم من مجلس  إلىواالتصاالت التي قامت بها منذ انعقاد الدورة السابقة للمجلس، ثم االستماع 

 الصندوق القومي عن أوضاع المنظمة المالية والموازنة. إدارة

 أجلمة من وكان المجلس المركزي قد عقد عدة جلسات شارك فيها األمناء العامون لفصائل حركة المقاو

االتفاق على برنامج سياسي وبرنامج تنظيمي لمواجهة المرحلة الدقيقة المقبلة الناتجة عن سياسة كامب ديفيد 

اإلسرائيلي. وقد اتفق المشتركون في هذه االجتماعات على البرنامج السياسي والبرنامج  -والصلح المصري

 التنظيمي تمهيداً لعرضهما على المجلس الوطني.

أهمية  إلىوة مشروعي البرنامجين ومناقشتهما وافق المجلس الوطني عليهما باإلجماع. وتجدر اإلشارة وبعد تال

ً في نجاح الدورة الرابعة عشرة وتقوية الوحدة الوطنية والنضال  هاتين الوثيقين ألنهما شكلتا عامالً هاما

 ا:الفلسطيني في إطار منظمة التحرير. وفيما يلي موجز ألهم ما جاء فيهم

 .    البرنامج السياسي:6

الصهيوني التي تجسدت في اتفاقيات كامب ديفيد تشكل  –إن التسوية األمريكية للصراع العربي  .1

أخطاراً مصيرية على قضية فلسطين وقضية التحرر الوطني العربية فهي تسلم العدو الصهيوني 

الفلسطيني الثابت في وطنه  بمواصلة اغتصاب التراب الوطني الفلسطيني، وتلغي حق الشعب العربي

وممارسة استقالله الوطني فوق أرضه، وتفرط بأجزاء  هفلسطين وحقه في العودة إليه وتقرير مصير
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 هالعربية، وتتجاوز منظمة التحرير الفلسطينية قائد الكفاح الوطني لشعبنا وممثل األرضأخرى من 

 .هرادتإوالمعبر عن  هالناطق باسم الوحيد

حكام وتمهد الطريق إل ،على الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية ات تشكل اعتداءً ن هذة االتفاقيإ .1

ألفريقية والستخدام النظام امريكية والصهيونية على منطقتنا العربية والبلدان ألامبريالية سيطرة اإل

العربية لتحرر الوطنى كأداة قمع لحركة ا -مبريالية والصهيونية طار التحالف مع اإلإفى  - يالمصر

 .فريقيةواأل

ً إو .3 لية الوطنية فى منظمة التحرير الفلسطينية ومنا لخطورة المؤامرة الجديدة وأبعادها فان المسؤ دراكا

الوطنية تحتم علينا رفض المخطط التآمرى  اهوقو هكممثلة لشعبنا العربى الفلسطينى بجميع فصائل

 .فلسطين وثورتنا الفلسطينية هوطن ثابتة فىالوطنية ال هوالدفاع عن شعبنا وحقوق هالجديد والتصدى ل

منا بالوحدة الوطنية فى منظمة التحرير  يماناً إرادة شعبنا وللتحديات التى تواجهنا وواستجابة منا إل .0

 ً ً  وحيداً  الفلسطينية طريقا من الميثاق الوطنى الفلسطينى وقرارات المجالس  النتصارنا، وانطالقا

قامة الدولة إا فى نلس الوحدوية بين فصائل الثورة الفلسطينية وحق شعبالوطنية الفلسطينية ووثيقة طراب

المرحلة الدقيقة الخطيرة من نضال شعبنا،  هوفى مواجهة هذ ،الوطنى هالديموقراطية على كامل تراب

 :يالقوى الوطنية الفلسطينية ما يلكافة فصائل الثورة و ينعلن نحن ممثل

  :فى المجال الفلسطينى –أ 

على  هوتقرير مصير هليإفى العودة  هفلسطين، وحق هبالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا فى وطن التمسك  .1

 شرط. أودون قيد  يالوطن هفوق ترابالمستقلة  هقامة دولتإو ،يدون تدخل خارج هرضأ

ً وحيداً لشعبنا وقائداً لنضاله الوطن .1 ي الدفاع عن منظمة التحرير الفلسطينية والتمسك بها ممثالً شرعيا

ً ب سمه في كافة المحافل العربية والدولية، ومقاومة كافة المحاوالت التي تستهدف النيل من اوناطقا

شركاء لها في تمثيل شعبنا  أوخلق بدائل  أوتجاوزها وااللتفاف حولها  أومنظمة التحرير الفلسطينية 

 الفلسطيني.

 النضال السياسي والجماهيري، وال التصميم الثابت على مواصلة وتصعيد الكفاح المسلح وكافة أشكال .3

 المحتلة باعتبارها تشكل ميدان الصراع الرئيس مع العدو الصهيوني. األرضسيما داخل 

الصهيوني وأساسه، ورفض جميع  -التشديد على أن قضية فلسطين هي جوهر الصراع العربي  .0

تنتقص  أووطنه فلسطين القرارات واالتفاقيات والتسويات التي ال تعترف بحقوق شعبنا الثابتة في 

 منها.

 رفض ومقاومة مشروع الحكم الذاتي في الوطن المحتل ألنه يكرس االستعمار االستيطاني الصهيوني. .5

تأكيد وحدة شعبنا العربي الفلسطيني داخل فلسطين باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من منظمة التحرير  .4

ها بما يمكنها من تعبئة جماهير شعبنا في الفلسطينية، وتوفير كل الوسائل للدعم السياسي والمادي ل

 الداخل في مواجهة االحتالل الصهيوني ومخططاته ومشاريعه المعادية لشعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة.

 التمسك بفلسطين وطناً تاريخياً ال بديل عنه للشعب الفلسطيني، ومقاومة كافة مشاريع التوطين. .2

 

 ب. في المجال العربي:

مواجهة اتفاقيات كامب ديفيد وملحقاتها ونتائجها بما تمثله من أخطار مصيرية على  التشديد على أن .1

القضية والنضال العربي هي مسؤولية الجماهير العربية بأسرها وقواها الوطنية والتقدمية، وأن الجبهة 
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القومية للصمود والتصدي، وحلقتها المركزية سورية ومنظمة التحرير الفلسطينية، هي القاعدة 

 الرئيسية للتصدي لمؤامرة التسوية األمريكية الصهيونية.

العمل على تعزيز وتدعيم جبهة الصمود والتصدي، وتوسيع قاعدتها على أساس مقاومة مخططات  .1

الصهيونية، والتمسك بهدف تحرير جميع األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة  - التسوية اإلمبريالية

 المساس بها. أوعب الفلسطيني وعدم التفريط وبالحقوق الوطنية الثابتة للش

مساندة وتوفير كل  إلىدعوة كافة األحزاب والحركات والقوى الوطنية والتقدمية في الوطن العربي  .3

 إمكانيات الدعم الجماهيري والمادي لجبهة الصمود والتصدي.

سيادة اللبنانية، تمسك منظمة التحرير الفلسطينية بوحدة وعروبة واستقالل لبنان، واحترامها لل .0

 والتزامها باتفاقية القاهرة وملحقاتها التي تنظم العالقة بينها وبين السلطة الشرعية اللبنانية.

تشديد المنظمة على العالقة ذات الطبيعة الخاصة التي تربط بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني  .5

مسكها بقرارات القمم العربية واألردني، وحرصها على استمرار التالحم بين الشعبين الشقيقين، وت

الصادرة في الجزائر والرباط وبغداد والمؤكدة أن منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب 

الفلسطيني، وبحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة. وتعتبر المنظمة التزام النظام 

ئجها وتمكين المنظمة من ممارسة مسؤولياتها األردني بهذه القرارات ورفض اتفاقيات كامب ديفيد ونتا

 النضالية والشعبية ضد العدو الصهيوني هو القاعدة التي تحكم عالقة المنظمة بالنظام األردني.

عربية  أرضحق المنظمة في ممارسة مسؤولياتها النضالية على المستوى العربي والقومي عبر أية  .4

 في سبيل تحرير األراضي الفلسطينية المحتلة.

نظام من االلتزام بمقررات  أينظام عربي تحدد على ضوء موقف  أيبن مواقف المنظمة وعالقاتها إ .2

 قمتي الجزائر والرباط ورفضه اتفاقيات كامب ديفيد وملحقاتها ونتائجها ومقاومتها.

دعم ومساندة الشعب المصري  إلىدعوة كافة القوى القومية والعربية واألنظمة الوطنية والصديقة  .1

كته الوطنية لتمكينها من التصدي لمؤامرة السادات وإسقاط اتفاقية كامب ديفيد وانعكاساتها على وحر

 الشعب المصري وعروبته وتاريخه النضالي ضد الصهيونية واإلمبريالية.

 ج. في المجال الدولي:

وضد حركة إن الدور الذي تقوم به الواليات المتحدة األمريكية ضد الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني  .1

 أوالتحرر الوطني العربية وأهدافها في التحرير واالستقالل، سواء من خالل دعمها للكيان الصهيوني 

ة العربية، يشكل عدواناً سافراً على شعبنا وقضيته الوطنية، وتعبر منظمة قمن خالل أدواتها في المنط

العربية وقواها وأنظمتها الوطنية  التحرير الفلسطينية بالتالحم مع جميع فصائل حركة التحرير الوطني

 والتقدمية عن عزمها على مقاومة سياسة الواليات المتحدة وأهدافها وممارساتها في المنطقة.

أهمية تحالف المنظمة مع البلدان االشتراكية، وفي مقدمتها االتحاد السوفييتي، ألنه يشكل ضرورة  .1

نية على قضية فلسطين وحركة التحرر وطنية في مجال التصدي للمؤامرات األمريكية والصهيو

 الوطني العربية ومنجزاتها.

أهمية تعزيز وتدعيم تعاون المنظمة مع دول عدم االنحياز والدول اإلسالمية واإلفريقية الصديقة  .3

 المؤيدة للمنظمة ونضال الشعب الفلسطيني.

العالم، على أساس تضامن المنظمة، باعتبارها حركة تحرر الوطني، مع حركات التحرر الوطني في  .0

 أن النضال ضد اإلمبريالية والصهيونية والعنصرية قضية مشتركة لكافة تلك القوى.
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تمسك المنظمة باإلنجازات التي تحققت للنضال الفلسطيني في الساحة الدولية من اعتراف دولي واسع  .5

دة إليه وتقرير بمنظمة التحرير الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني الثابت في وطنه فلسطين والعو

مصيره وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني، وهي اإلنجازات التي تجسدت في قرارات األمم 

، وتأكيد حق المنظمة 3134 و[ 3114] سيما القرارين حتى اليوم، وال 1320المتحدة المتخذة في عام 

ى هذه األسس، واعتبار أن عل المؤتمرات التي تبحث قضية فلسطينباالشتراك في جميع االجتماعات و

وبعد مناقشات حول تشكيل اللجنة  اتفاق يتعلق بقضية فلسطين باطل في غيابها من أساسه. أوبحث  أي

 .التنفيذية تقرر بقاؤها على حالها

ا يراه مناسباً في هذا م كما قرر المجلس الوطني أن تستمر والية المجلس حتى يجتمع في دورته القادمة ويقرر

 الصدد.

 

* * * 
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 66/1/6626-66 ،دمشق، الدورة الخامسة عشرة

بسبب األحوال الصعبة التي  1314انعقدت هذه الدورة متأخرة عن موعدها المقرر في شهر كانون الثاني 

معاهدة الصلح المصرية اإلسرائيلية. عاشها الوطن العربي عامة ولبنان خاصة نتيجة سياسة كامب ديفيد و

 ذلك اختالف فصائل المقاومة على نسبة التمثيل في اللجنة التنفيذية الجديدة. إلىيضاف 

ً رسمي وفداً  31وقد امتازت هذه الدورة عن سابقاتها بحضور  ً وبرلماني ا يمثلون جميع الدول العربية  ا

 اب في أوروبا وأمريكا الالتينية وآسيا.واالشتراكية ومعظم الدول اإلفريقية وعددا من األحز

 درس المجلس الوطني طوال يومين توصيات اللجان. وبعد إجراء تعديالت عليها أصدرها بقرارات أهمها: 

 شؤون الوطن المحتل:   -6

تعبئة وحشد كافة طاقات جماهيرنا في الوطن المحتل لتصعيد الكفاح المسلح وتوفير مستلزماته وتعزيز  -1

هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضايا دعم  لنضال، والتشديد على أن منظمة التحريركل أشكال ا

 صمود شعبنا في الوطن المحتل.

دعم بناء الجبهة الوطنية الفلسطينية داخل الوطن المحتل وتعزيزها باعتبارها الذراع األساسي الفعال  -1

 المحتلة. األرضلجماهيرية في لمنظمة التحريرالفلسطينية في توجيه نضاالت شعبنا السياسية وا

وإذ يؤكد المجلس الدوري اإليجابي الذي تؤديه القوى الديمقراطية والتقدمية اليهودية المعادية  -3

ً  للصهيونية عقيدة وممارسة في الوطن المحتل معترفة بمنظمة التحرير باعتبارها ممثالً   ووحيداً  شرعيا

بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير وإقامة  ،نيلشعبنا وبالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطي

مع األطراف التي تنتهج الصهيونية  ياتصال يجر أيدولته المستقلة فوق ترابه الوطني، فإنه يدين 

 عقيدة وممارسة.

 يلي: وفيما يتعلق بلجنة التنسيق المشتركة لدعم الصمود وافق المجلس على ما -0

ولة عن دعم صمود جماهيرنا في ؤهة الوحيدة المسالتشديد على أن منظمة التحرير هي الج -أ

المحتلة، وعن إنفاق كافة األموال المخصصة لدعم الصمود، وعلى العمل من جانب القيادة  األرض

الفلسطينية عبر االتصاالت بالدول العربية وعبر مؤتمرات القمة القادمة لتكون أموال دعم الصمود 

لى أن تقدم السلطات األردنية كافة التسهيالت اإلدارية المقررة من مسؤولية المنظمة وحدها، وع

 الالزمة لتوصيل هذه األموال.

 يؤكد المجلس الوطني أهمية الدور المقرر للجانب الفلسطيني في لجنة التنسيق المشتركة. -ب

يؤكد المجلس ضرورة تعزيز وتطوير دائرة شؤون الوطن المحتل من خالل تشكيل مجلس أعلى  -ت

على أسس جبهوية من فصائل المقاومة والكفايات الفلسطينية واالتحادات لشؤون هذا الوطن 

ة يوضع خطة لدعم الصمود بكافة جوانبه، ودعم كافة النشاطات الجماهيرية والسياس ىالشعبية يتول

 في المناطق المحتلة وفق قرارات اللجنة التنفيذية واللوائح التي تضعها لتنظيم أعماله وصالحياته.

 السياسية: الشؤون   -8

أحال المجلس الوطني معظم توصيات اللجنة السياسية على رئاسة المجلس واللجنة التنفيذية بسبب ضيق الوقت 

 والدولي:واألحداث الطارئة في لبنان، واكتفى بمناقشة وإقرار توصيات اللجنة على الصعيدين الفلسطيني 

لبرنامجين السياسي والتنظيمي المقررين في الدورة د المجلس الوطني تبنيه ا: جدّ على الصعيد الفلسطيني   -1

 السابقة وقرر:
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أن القيادة الفلسطينية قيادة جماعية، بمعنى أن القرار مسوؤلية الجميع، سواء من حيث المشاركة  -أ

ً  أوفي اتخاذه  للبرنامج السياسي  تنفيذه، على أساس ديمقراطي بالتزام األقلية برأي األكثرية طبقا

 رات المجالس الوطنية.والتنظيمي وقرا

ضمان قيام دوائر المنظمة ومؤسساتها وأجهزتها بممارسة صالحياتها كاملة وفق االختصاصات  -ب

المحددة لها في النظام األساسي للمنظمة. وتشكل اللجنة التنفيذية مجالس عليا على أسس جبهوية 

سطينية، وال سيما في وضع الخطط ومراقبة التنفيذ لمؤسسات منظمة التحرير الفل ىمتخصصة تتول

 المجاالت العسكرية واإلعالمية والمالية.

المجلس الوطني ضرورة االرتقاء بالوحدة الوطنية في إطار  ىحول الوحدة الوطنية الفلسطينية: رأ -ج

 المنظمة في المجاالت التالية:

 والقوى الفلسطينية كافة في جميع مؤسسات منظمة التحرير، بما فيها ةتمثيل فصائل الثور -

 اللجنة التنفيذية.

 إنجاز الوحدة العسكرية بين فصائل الثورة والقوى كافة. -

العمل على إنجاز الوحدة الوطنية في جميع المنظمات الجماهيرية الوطنية الفلسطينية وضمان  -

حق فصائل الثورة والقوى الوطنية الفلسطينية كافة في المشاركات في الهيئات القيادية واللجان 

 .المتفرعة عنها

: أكد المجلس أهمية تنفيذ قرار التعبئة العامة لرفد قوات الثورة الفلسطينية وتعزيز ة العامةالتعبئ -د

صمودها في الدفاع عن نفسها، وضرورة تعميم هذا القرار ليشمل كافة قطاعات شعبنا وتجمعاته 

 ذا القرار.بقيادة جبهوية لإلشراف على التعبئة العسكرية، وتكليف اللجنة التنفيذية متابعة ه

ودعا المجلس الدول العربية والصديقة لتسهيل التحاق الفلسطينيين المقيمين على أراضيها بقوات 

 ً  لقرار التعبئة. الثورة الفلسطينية تطبيقا

ضرورة استمرار خدمات وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  وكالة الغوث: -ه

أن يتمكن الالجئون الفلسطينيون من ممارسة حقهم الثابت في  إلىر باعتبارها مسؤولية دولية تستم

ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين، وشمول خدماتها جميع الالجئين الفلسطينيين، والعمل  إلىالعودة 

لتوفير الميزانية الضرورية له لوضع حد لالبتزاز السياسي الذي تقوم به الدول الغربية التي تقدم 

، وال سيما الواليات المتحدة األمريكية. وأكد المجلس قرار مجلس الجامعة التبرعات للوكالة

ل المجلس العربية بالعمل على دمج موازنة الوكالة في الميزانية االعتيادية لألمم المتحدة. وقد حمّ 

 أي أووكالة الغوث الالجئين الفلسطينيين مسؤولية ما يترتب على توقف خدماتها  إدارةالوطني 

 .جزء منها

 على الصعيد الدولي:   -1

رحب المجلس بما أعلنه الرئيس السوفييتي ليونيد بريجنييف في المؤتمر السادس والعشرين للحزب الشيوعي 

السوفييتي حول أزمة الشرق األوسط والقضية الفلسطينية، كما رحب بتأكيده الدور األساسي لمنظمة التحرير 

ية فلسطين وضرورة تطبيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطينية في حل أزمة الشرق األوسط وقض

ً قامة دولته الوطنية المستقلة وفقالفلسطيني، وفيها حقه في إ  لقرارات األمم المتحدة بشأن قضية فلسطين.  ا

 اللجنة التنفيذية الجديدة:   -1
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ه االستقالة تم ترشيح أعضاء اللجنة بعد تقديم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير استقالتها وموافقة المجلس على هذ

 التنفيذية الجديدة باسم قائمة الوحدة الوطنية فانتخبهم المجلس وهم:

ياسر عبد  -4 ،طالل ناجي -5 ،عبد الرحيم أحمد -0 ،محمود عباس -3 ،أحمد اليماني -1  ،ياسر عرفات -1

د.  -11 ،عبد المحسن أبو ميزر -14 ،محمد زهدي النشاشيبي -3 ،حامد أبو ستة -1 ،محمد خليفة -2 ،ربه

ً  -10 ،د. حنا ناصر -13 ،جمال الصوراني -11 ،أحمد صدقي الدجاني  إدارة لمجلس د. صالح الدباغ رئيسا

 .الصندوق القومي الفلسطيني

 ووافق المجلس باإلجماع على تجديد رئاسة ياسر عرفات للجنة التنفيذية.

 والية المجلس الوطني:    -5

 يلي: طني، بالنظر النتهاء مدته ماقرر المجلس الو

ً  ىوفي كل األحوال يبق .تمدد مدة المجلس الوطني الحالي -1 ً  المجلس الوطني قائما بكامل  ومتمتعا

 حين اجتماع المجلس الجديد. إلىصالحياته 

يتم اختيارهم في اجتماع مشترك بين  هذا المجلس عدد يراوح بين ثالثين وأربعين عضواً  إلىيضاف  -1

جلس الوطني واللجنة التنفيذية. وتعرض األسماء على المجلس المركزي لمنظمة التحرير رئاسة الم

 الفلسطينية.

عضوا يتم  114 إلى عضواً  111المحتلة من  األرضيقرر المجلس الوطني زيادة عدد ممثلي  -3

 رضاألاختيارهم من ممثلي القوى واالتحادات والكفايات والبلديات والمجالس القروية والجمعيات في 

المحتلة، ويكونون ضمن أعضاء المجلس الوطني، وال يحسبون في النصاب حتى ال تتعطل أعمال 

ً دام االحتالل قائم المجلس الوطني ما  .ا

من أعضاء المجلس  عضواً  113على طلب موقع من  المجلس الوطني: بناءً  إلىانضمام فصيلين  -0

وجبهة التحرير الفلسطينية منظمتين  يلشعبالوطني يطلبون فيه الموافقة على اعتماد جبهة النضال ا

ا إليه مع فصائل حركة معاملتين ومعتمدين في المجلس الوطني قرر المجلس الموافقة على انضمامه

 المقاومة األخرى.

ً  أصدروقد   .عن الدورة الخامسة عشرة وما تقرر فيها المجلس الوطني في نهاية أعماله بيانا

 

* * * 
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 88/8/6621-61 ،الجزائر، الدورة السادسة عشرة

 ً لمجلس من الميثاق الوطني الفلسطيني والبرنامج السياسي وقرارات المجالس الوطنية السابقة اتخذ ا انطالقا

 الوطني القرارات التالية:

  :على الصعيد الفلسطيني

 :لسطينيةالوحدة الوطنية الف - أوال  

 ً من هذه  جسدت معركة الصمود والبطولة في لبنان وبيروت الوحدة الوطنية الفلسطينية بأروع صورها وانطالقا

الخبرة النضالية الفلسطينية الرائدة يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على تعزيز الوحدة الوطنية بين فصائل 

ى االرتقاء بصيغ العالقات التنظيمية في جميع مؤسسات الثورة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والعمل عل

وهيئات المنظمة على قاعدة العمل الجبهوي والقيادة الجماعية وعلى أساس البرنامج التنظيمي والسياسي الذي 

 أقرته الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني. 

 :القرار الوطني المستقل - ثانيا  

، ومقاومة تقل وصيانتهسطيني على استمرار التمسك بالقرار الوطني الفلسطيني المسيؤكد المجلس الوطني الفل

 . تتأجهة  أين هذه االستقاللية من الضغوط التي تستهدف النيل م

 الكفاح الفلسطيني المسلح: - ثالثا  

 يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على ضرورة تطوير وتصعيد الكفاح المسلح ضد العدو الصهيوني. 

على حق قوات الثورة الفلسطينية في ممارسة العمل العسكري ضد العدو الصهيوني من جميع الجبهات و

 . نية في إطار جيش تحرير وطني موحدالعربية كما يؤكد على ضرورة توحيد قوات الثورة الفلسطي

 :الوطن المحتل - رابعا  

تلة في وجه االحتالل المح األرضيحيي المجلس الوطني الفلسطيني جماهيرنا الصامدة في  -1

واالستيطان واالقتالع، ويحيي إجماعها الوطني الشامل، والتفافها الكامل من حول منظمة التحرير 

 .شعب الفلسطيني في الداخل والخارجالفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لل

شبوهة ن المجلس الوطني الفلسطيني يدين ويشجب جميع المحاوالت اإلسرائيلية واألمريكية المإ -1

 .مقاومتها والتصدي لها إلىشعبنا  ضرب اإلجماع الوطني الفلسطيني، ويدعو جماهير إلىالرامية 

يؤكد المجلس الوطني على تعزيز وحدة المؤسسات الوطنية واالجتماعية والنقابية والجماهيرية وعلى  -3

 .جبهة الوطنية في الداخل وتطويرهاضرورة العمل لبناء ال

تعزيز صمود شعبنا في  أجللفلسطيني على ضرورة مضاعفة الجهود من يؤكد المجلس الوطني ا -0

 األرضلى داخل الوطن المحتل، وتقديم كافة مستلزمات هذا الصمود، لوضع حد للتهجير والحفاظ ع

 .وتطوير االقتصاد الوطني

، ويعتز بكفاحه في وجه 1301يحيي المجلس الوطني صمود شعبنا داخل المناطق المحتلة عام  -5

ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني.  تأكيد هويته الوطنية باعتباره جزءاً  أجلرية الصهيونية من العنص

 بل الدعم له وتعزيز وحدته ووحدة هيئاته وقواه الوطنية.ويؤكد المجلس على ضرورة توفير كل سُ 

محتل األسرى والمعتقلين في سجون العدو داخل الوطن ال إلىيوجه المجلس تحية التقدير واالعتزاز  -4

 . بنانيوفي الجنوب الل
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 :شعبنا في الشتات - خامسا  

يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على ضرورة تعبئة طاقات شعبنا في جميع مناطق تواجده خارج أرضنا 

المحتلة وتعزيز التفافه حول منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد لشعبنا، ويوصي اللجنة التنفيذية 

مكتسبة وحرياتهم األساسية افظة على مصالحهم االجتماعية واالقتصادية والدفاع عن حقوقهم البالعمل على المح

 . منهمأو

 االتصاالت مع القوى اليهودية: - سادسا  

من اإلعالن السياسي الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثالثة عشرة  10تأكيد للقرار رقم 

دراسة التحرك في هذا  إلىدعو المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية . وي11/3/1322المنعقدة بتاريخ 

 اإلطار بما يتالءم ومصلحة قضية فلسطين والنضال الوطني الفلسطيني. 

 على الصعيد العربي 

 :العالقات العربية - أوال  

بي بأكمله وذلك من تعميق التالحم بين الثورة الفلسطينية وحركة التحرير الوطني العربية في الوطن العر -1

التصدي الفعال للمؤامرات اإلمبريالية والصهيونية والمشاريع التصفوية وخاصة اتفاقيات كامب ديفيد  أجل

 .لصهيوني لألراضي العربية المحتلةومشروع ريجن وإنهاء االحتالل ا

 : الدول العربية على األسس التاليةتقوم العالقات بين منظمة التحرير الفلسطينية و -1

 .جلهاأها قضية فلسطين والنضال من لتزام بقضايا النضال العربي وفي طليعتاال -أ

قامة دولته المستقلة إالتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير و -ب

 .ها قرارات مؤتمرات القمم العربيةبقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وهي الحقوق التي أكدت

 .القرار الوطني الفلسطيني المستقلانية التمثيل والوحدة الوطنية واحترام الحرص على وحد -ج

المساس بحق منظمة التحرير الفلسطينية في التمثيل الوحيد للشعب  إلىرفض كل المشاريع الرامية  -د

 .المشاركة في حق التمثيل أونابة اإل أوالفلسطيني عبر أية صيغة كالتفويض 

، تعزيز التضامن العربي على قاعدة قرارات القمة العربية إلىطيني يدعو المجلس الوطني الفلس -هـ

 .وعلى ضوء األسس السابقة ذكرها

 :ة فاس "المشروع العربي للسالم"مقررات قم - ثانيا  

ن أ يعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قرارات قمة فاس الحد األدنى للتحرك السياسي للدول العربية الذي يجب

تعديل ميزان القوى لصالح النضال والحقوق الفلسطينية  أجللعسكري بكل مستلزماته من يتكامل مع العمل ا

 والعربية. 

 ن فهمه لهذه القرارات ال يتناقض مع االلتزام بالبرنامج السياسي وقرارات المجلس الوطني. أويؤكد المجلس 

 

 

 :األردن - ثالثا  
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شعبين األردني والفلسطيني وضرورة العمل على التأكيد على العالقات الخاصة والمميزة التي تربط ال -أ

مة العربية وفي سبيل إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة تطويرها بما ينسجم والمصلحة القومية للشعبين واأل

 .الفلسطينية المستقلة ةقامة الدولإللشعب الفلسطيني بما فيها العودة وتقرير المصير و

ن منظمة التحرير هي ألعالقة مع األردن واالنطالق من التمسك بقرارات المجلس الوطني الخاص با -ب

 .المحتلة وخارجها األرضطيني داخل الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلس

ن تقوم العالقة المستقبلية مع األردن على أسس كونفدرالية بين دولتين أويرى المجلس الوطني الفلسطيني 

 مستقلتين.

 لبنان: - رابعا  

قاومة الشعب اللبناني وقواه الوطنية وتقديم الدعم واإلسناد لها في نضالها الباسل لمتعميق العالقات مع  -1

 .دواتهأاالحتالل الصهيوني و

تكون في مقدمة المهمات الراهنة للثورة الفلسطينية المساهمة مع الجماهير اللبنانية وقواها الوطنية  -1

 .ل الصهيوني وإنهائهوالديمقراطية لمحاربة االحتال

إجراء المباحثات بين منظمة التحرير الفلسطينية  أجلالعمل من  إلىلجنة التنفيذية مجلس اليدعو ال -3

والحكومة اللبنانية لتحقيق أمن وسالمة المواطنين الفلسطينيين المقيمين في لبنان وضمان حقوقهم في 

 .جتماعياإلقامة والتنقل والعمل وحرية العمل السياسي واال

عتقاالت الكيفية الجماعية والفردية القائمة على أساس سياسي واإلفراج عن العمل على إيقاف اال[ -0]

 .عتقلين في سجون السلطة اللبنانيةالم

 :العالقة مع سوريا - خامسا  

 ً من قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته المتعاقبة التي تؤكد  تقوم العالقة مع سوريا الشقيقة انطالقا

تيجية بين منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا لخدمة األهداف النضالية الوطنية والقومية أهمية العالقة االسترا

 ولمواجهة العدو اإلمبريالي الصهيوني. 

 ن منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا خط المواجهة األمامي أمام الخطر المشترك. أوباعتبار 

 : تصديجبهة الصمود وال - سادسا  

فلسطيني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعقد مباحثات مع أطراف الجبهة القومية يكلف المجلس الوطني ال

 ً ن الجبهة لم تكن أمن  للصمود والتصدي لبحث كيفية إحيائها من جديد على أسس سليمة واضحة وفعالة انطالقا

 بمستوى المهمات المطلوبة منها أثناء الغزو الصهيوني للبنان. 

 :مصر - سابعا  

جلس الوطني الفلسطيني رفضه التفاقيات كامب ديفيد وما يرتبط بها من مشاريع الحكم الذاتي واإلدارة يؤكد الم

 ً ن المجلس يؤكد على إمن اإليمان الراسخ بدور مصر وشعبها العظيم في النضال العربي ف المدنية وانطالقا

 إلىيفيد حتى تعود مصر جانب نضال الشعب المصري وقواه الوطنية إلنهاء سياسة كامب د إلىالوقوف 

تطوير عالقات منظمة التحرير  إلىمتنا العربية ويدعو المجلس اللجنة التنفيذية أموقعها النضالي في قلب 

الفلسطينية مع القوى الوطنية الديمقراطية والشعبية المصرية التي تكافح ضد التطبيع والعالقات مع العدو 

مة العربية ويدعم نضال شعبنا ر عن المصالح األساسية لألالصهيوني بمختلف أشكالها باعتبار ذلك يعب
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تحديد العالقة مع النظام المصري على  إلىالفلسطيني في سبيل حقوقه الوطنية. ويدعو المجلس اللجنة التنفيذية 

 أساس تخليه عن سياسة كامب ديفيد. 

 :الحرب العراقية اإليرانية - ثامنا  

ود التي بذلتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلنهاء الحرب يقدر المجلس الوطني الفلسطيني الجه

 العراقية اإليرانية من خالل لجنتي دول عدم االنحياز والدول اإلسالمية. 

ن أعلن العراق سحب قواته من أويدعو المجلس اللجنة التنفيذية لمواصلة هذه الجهود إلنهاء هذه الحرب، بعد 

 استجابة لنداء الثورة الفلسطينية ولحشد كل الطاقات في معركة تحرير فلسطين.  األراضي اإليرانية

  :على الصعيد الدولي

 :مشروع برجنيف -أوال  

يعبر المجلس الوطني الفلسطيني عن التقدير والتأييد للمقترحات التي تضمنها مشروع الرئيس برجنيف الصادر 

قامة إ. بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير والثابتة لشعبناى الحقوق الوطنية والتي تؤكد عل 14/3/1311في 

 . يادة م.ت.ف ممثله الشرعي والوحيدالدولة الفلسطينية المستقلة بق

كد عليها بيان أر المجلس عن تقديره لمواقف دول المنظومة االشتراكية تجاه قضية شعبنا العادلة والتي كما يعبّ 

 . 3/1/1313ط الصادر في الشرق األوسبراغ الخاص بالوضع في 

 :مشروع ريجان - ثانيا  

نه يتنكر لحق العودة ومضمونه ال يلبي الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني أل هن مشروع ريجان في نهجإ

ب عقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ولمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشإوتقرير المصير و

 تناقض مع الشرعية الدولية. وي ،الفلسطيني

 ً ً  ولذلك يعلن المجلس الوطني الفلسطيني رفض اعتباره أساسا للحل العادل والدائم لقضية فلسطين  صالحا

 والصراع العربي الصهيوني. 

 :قات الدوليةالعال - ثالثا  

ة وفي تطوير وتعميق عالقات التحالف والصداقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والدول االشتراكي -1

والصهيونية طليعتها االتحاد السوفييتي، وسائر قوى التحرر والتقدم في العالم المناهضة لإلمبريالية 

 .واالستعمار والعنصرية

قضية فلسطين وقضايا  أجلتعميق العالقات مع دول عدم االنحياز والدول اإلسالمية واألفريقية من  -1

 .ىالتحرر األخر

 .ل على توسيع دائرة األصدقاء فيهاة في أمريكا الالتينية والعمتعزيز العالقات مع الدول الصديق -3

تنشيط العمل السياسي مع الدول األوروبية الغربية واليابان بهدف تطوير مواقفها وتوسيع االعتراف  -0

. ويحيي المجلس سطينية المستقلةبمنظمة التحرير الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفل

سطيني جميع القوى الديمقراطية والتقدمية المعادية لإلمبريالية والصهيونية والتمييز الوطني الفل

 ً ً ساسا العنصري في دول أوروبا الغربية وسائر الدول الرأسمالية باعتبارها حليفا  ،في تلك البلدان يا

الوطنية  العمل المشترك مع هذه القوى في سبيل اعتراف دولها بالحقوق إلىيدعو اللجنة التنفيذية و

 .سطيني ومنظمة التحرير الفلسطينيةالثابتة للشعب الفل
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 .مم المتحدة، وفي مختلف المجاالتتحقيق عزلة الكيان الصهيوني في األ أجلاستمرار النضال من  -5

العادلة التصدي لإلمبريالية األمريكية وسياساتها باعتبارها تقف على رأس المعسكر المعادي لقضيتنا  -4

 .لمناضلةولقضايا الشعوب ا

يؤكد المجلس على أهمية مواصلة النضال ضد سياسة التمييز العنصري التي ال تزال قيد الممارسة في  -2

 .فضل العالقات مع العدو الصهيونيأالعديد من األنظمة، وخاصة في جنوب أفريقيا، والتي تقيم 

ي قالل. كما يحيّ الحرية واالست أجلي المجلس نضال شعب ناميبيا بقيادة منظمة سوابو من ويحيّ  

 .قيا ضد العنصرية والتمييز والقهرالمجلس نضال شعوب جنوب أفري

يدين المجلس الوطني الفلسطيني بشدة اإلرهاب واإلرهاب الدولي وفي مقدمته اإلرهاب األمريكي  -1

مة واإلسرائيلي الرسمي والمنظم ضد الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية وشعب لبنان واأل

 .ية وسائر حركات التحرر في العالمالعرب

يؤكد المجلس الوطني على تمسكه بمبادئ وميثاق األمم المتحدة وقراراتها التي أكدت الحقوق الوطنية  -3

، وحق كل الشرق األوسطقامة سالم عادل وشامل في الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني إل

تحررها واستقاللها الوطني.  أجلأشكال النضال من الشعوب التي تخضع لالحتالل في ممارسة جميع 

كما يؤكد المجلس إدانته الحازمة لجميع الممارسات اإلمبريالية واإلسرائيلية التي تنتهك الشرعية 

 .مم المتحدة وقراراتهاالدولية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومبادئ وميثاق األ

األمم المتحدة الخاصة المعنية بتمكين الشعب الفلسطيني يثمن المجلس الوطني الفلسطيني نشاطات لجنة  -14

من ممارسة حقوقه الثابتة في فلسطين وإنجازاتها ويحيي جهود أعضائها وبشكل خاص قرار الجمعية 

تحقيق  أجلطيني من لتأييد الشعب الفلس 1313العامة لألمم المتحدة تنظيم مؤتمر دولي في باريس 

 . حقوقه الثابتة

اإلعداد والتهيئة  أجلمجلس إنجازات السكرتارية الخاصة بالمؤتمر الدولي في األمم المتحدة من وكذلك يقدر ال

المساهمة الفعالة في  إلىنجاح ذلك المؤتمر. ويدعو المجلس جميع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة إل

 اح أعمال المؤتمر الدولي.ان إنجضم أجلأعمال المؤتمر وكذلك في االجتماعات التمهيدية اإلقليمية من 

 ً ً  وختاما ً  وحكومةً  يشكر المجلس بحرارة وتقدير عميقين الجزائر رئيسا ً  وحزبا ، على استضافتها للمجلس وشعبا

نجاح أعماله، وعلى الجهد الذي بذل لتغطية نشاطاته في األجهزة  أجلوضيوفه وعلى عنايتها الشديدة من 

حسن سير مناقشاته، وضمان أمنه وراحة أعضائه وضيوفه  أجلة من اإلعالمية، وعلى توفير األجواء المالئم

مين العام للحزب ويخص المجلس بالشكر االخ الرئيس المناضل الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية واأل

والموقف الرسمي الذي أعلنه حول استقاللية القرار الفلسطيني، واستعداد الجزائر لدعم هذا القرار، واستمرارها 

 قامة الدولة الفلسطينية المستقلة. إم ومساندة النضال الفلسطيني حتى تحقيق النصر وفي دع

علنت مواقف أويتوجه المجلس بالشكر والتقدير لكل الوفود الرسمية والشعبية التي شاركت في أعمال مجلسنا، و

لثورتنا هو بدون شك عنصر  ن هذا التأييد الدوليإالتأييد والمساندة لمنظمة التحرير ولقضية الشعب الفلسطيني. 

أساسي من عناصر النجاح لمسيرتنا تثبت فيه الشعوب الحرة تضامنها في وجه العدو المشترك المتمثل 

 . حرية الشعوب واستقاللها وتقدمها أجلباإلمبريالية والصهيونية ومن 

فإننا  ،ى حضورها ومساندتهاذ نشكرها ونحييها علإما أشقاؤنا من الوفود العربية التي شاركتنا مجلسنا فإننا أ

م نضالنا فضل لدعأخلق ظروف  أجلنشكرها بشكل أخص على دورها المتحرك على الساحة العربية من 

 . سرائيلإومواجهة مخططات 
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، وقوى النضال هد الجماهير الفلسطينية والعربيةنه يعاأ، م أعمالهن المجلس الوطني الفلسطيني يعلن في ختاإ

نحو أهداف شعبنا  ، وصوالً بأشكاله العسكرية والسياسية كافةله على االستمرار في النضال والتحرر في العالم ك

ً  ،وهو يرى في هذا التالحم الفلسطيني والعربي والدولي، كما عبر عن نفسه في هذا المجلس من  فعاالً  سالحا

األهداف المنشودة.  إلىول في الوص ن تكون له نتائجه األكيدةأأسلحة التساند والتضامن بين الشعوب، ال بد و

 . للسالم هو تضامن نعتز ونتمسك به . وتضامن الشعوب المحبةال شك فيه تٍ ن نصر الشعوب آإ

لى مقاتلينا البواسل الذين إكل جماهير شعبنا البطلة في الداخل والخارج و إلىن المجلس الوطني يوجه التحية إ

اح كل الشهداء من مناضلي شعبنا الفلسطيني والشعب لى أروإ، وا على شرف ثورتهم وسالحهم وأمتهمحافظو

ي المجلس الوطني . كما يحيّ ن قضية الحرية لن تموت في بالدناأاللبناني الذين سقوا بالدم تربة الوطن وأكدوا 

المناطق األخرى خوة في القوات السورية الذين شاركونا في ملحمة البطولة في بيروت والفلسطيني األ

خوة المتطوعين العرب والمسلمين واألصدقاء . كما يوجه المجلس التحية والتقدير لكافة اإلوشهداؤهم األبرار

الذين هبوا للمساهمة مع القوات المشتركة في معارك بيروت ولبنان ونحيي شهداءهم األبطال. ويقدر المجلس 

ً الوطني كل البلدان والقوى الصديقة والشقيقة التي قدمت الدعم بالسالح والمال وال  مجهود العسكري تدريبا

 . دول األفريقية والدول االشتراكيةوفي مقدمتهم الدول العربية واإلسالمية ودول عدم االنحياز وال وتجهيزاً 

. عاشت ية إطار وحدة شعبنا وقيادة كفاحهعاشت الثورة الفلسطينية الظافرة. عاشت منظمة التحرير الفلسطين

إلمبريالية والعنصرية م في سبيل الحرية واالستقالل الوطني ودحر اوحدة كفاح شعوبنا العربية وشعوب العال

 . والصهيونية

 وإنها لثورة حتى النصر… المجد والخلود لشهدائنا األبرار

 

* * * 
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 85/1/6627-82 ،الجزائر ،ةالدورة الثامنة عشر

 :الختاميالبيان السياسي 

في مرحلة من أدق مراحل الكفاح الوطني التحرري لشعبنا الفلسطيني وفي أوج المواجهة المحتدمة مع القوى 

اإلمبريالية والصهيونية والعميلة التي تضافرت جهودها وأدواتها في محاولة لتحقيق هدف تصفية الهوية 

رب منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوطنية لشعبنا الفلسطيني ومصادرة حقوقه الوطنية الثابتة وض

والوحيد للشعب الفلسطيني وفي الوقت الذي اتخذت فيه هذه المواجهة المحتدمة مسارات دموية متصاعدة على 

ساحات كفاحنا الوطني في الوطن المحتل وفي المخيمات الفلسطينية في لبنان متوافقة مع حمالت سياسية 

دها اإلمبريالية األمريكية وأداتها الصهيونية وعمالؤها على كافة الصعد وتحريضية سافرة العداء تقو

جدار  إلى متنا العربية واستناداً ألحجم التحديات المصيرية التي تواجه شعبنا وثورتنا و والمستويات واستشعاراً 

لبنان وفي كل الصمود العظيم الذي جسدته جماهيرنا البطلة في الوطن المحتل وفي مخيماتنا الفلسطينية في 

مكان والذي تكسرت على صخرته الصلبة والعنيدة حلقات أساسية من حلقات المؤامرة الكبرى ضد شعبنا 

 متنا العربية. أوثورتنا وقضيتنا الوطنية و

في ظل هذه الظروف عقد المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعات دورته الثامنة عشرة في الجزائر العاصمة في 

تقدم بها الرئيس المناضل الشاذلي بن  ةأبريل بمبادرة أخوينيسان/  15 إلىأبريل نيسان/  14ن الفترة الواقعة بي

 حميمة من شعب وحكومة الجزائر الشقيق.  يةجديد وفي رعاية أخو

ولقد سبق عقد الدورة الثامنة عشرة حوار وطني شامل شاركت فيه كافة الفصائل والفعاليات والشخصيات 

سسها أوساده جو من الحرص المشترك على دعم وتعزيز الوحدة الوطنية لترسيخ ركائزها والوطنية الفلسطينية 

ً  يكما حظ بلورة اتفاق وطني شكل أرضية  إلىأدى  بدعم إيجابي مخلص من جانب األشقاء واألصدقاء معا

 المحتلة.  األرضراسخة لعقد الدورة الثامنة عشرة دورة الوحدة الوطنية وصمود المخيمات ونضال 

خوة القادة ألولقد قام الرئيس المناضل الشاذلي بن جديد برعاية حفل افتتاح هذه الدورة يرافقه عدد من ا

الجزائريين كما شارك فيها وفود رفيعة المستوى تمثل كافة الدول واألحزاب والمنظمات اإلقليمية والدولية 

طينية وعمق التفاعل العربي والعالمي مع الشقيقة والصديقة بكثافة ظاهرة تجسد مكانة منظمة التحرير الفلس

تحقيق أهدافه الوطنية بما فيه حقه في العودة وتقرير المصير  أجلالقضية الفلسطينية وكفاح شعبنا المجيد من 

 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق ترابه الوطني. 

بالمسؤولية الوطنية وتناول شامل ولقد سارت أعمال الدورة الثامنة عشرة في جو وحدوي أصيل وشعور عميق 

ومسؤول لكافة القضايا والمشاكل المطروحة على الشعب الفلسطيني في كافة تواجده والمتعلقة بقضيته الوطنية 

فضل الحلول أوكفاحه الوطني حيث انهمكت لجان المجلس العشرة في دراسة وتحليل هذه المشكلة والبحث عن 

فضل الحلول لها مقدمة في ختام أصة لقرارات هذه المشاكل والبحث عن لها مقدمة في ختام اجتماعاتها خال

اجتماعاتها خالصة لقرارات هذه الدورة التي شملت كل ما يتعلق بالوضع الفلسطيني داخل الوطن المحتل 

 وخارجه بأبعاده السياسية واالجتماعية والثقافية وغيرها. 

مجموعة من القرارات السياسية تحديد أسس  إلىلة ولقد توصل المجلس الوطني عبر اجتماعاته المتواص

 الموقف السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ضمن دوائره الثالث الوطنية والقومية والدولية. 

لقد أكدت قرارات الدورة الثامنة عشرة على أهمية دعم وترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية التي يجسدها شعبنا 

لة في معركته المتواصلة مع العدو الصهيوني ومشاريعه وسياساته القمعية المحت األرضالعظيم داخل 
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دتها على نحو عظيم جماهيرنا الفلسطينية في المخيمات التي ضربت واإللحاقية واالستيطانية البغيضة كما جسّ 

 بوحدتها وعظمة صمودها ودفاعها أروع األمثلة النضالية في عصرنا الحديث. 

ضرورة توفير كافة اإلمكانات الالزمة لتعزيز صمود جماهيرنا في الوطن المحتل  كما أكدت القرارات على

ن هذا الصمود العظيم المنطلق من روح االلتزام الشعبي الشامل بالحقوق الوطنية أمن حقيقة راسخة ب انطالقاً 

لنضاله الوطني إنما  قائداً للشعب الفلسطيني و وحيداً  الثابتة لشعبنا الفلسطيني وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثالً 

ً أد أحد أهم وجسّ  ً  هائالً  منع القالع الوطنية الراسخة التي نستمد منها زخما لنضالنا الوطني على كافة  ومتساميا

 الصعد والمستويات. 

كما أكدت القرارات على التمسك بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل كقاعدة إجماع وطني مبدئية ودائمة وتشكل 

 م ثوابت البناء الوطني الذي تجسده منظمة التحرير الفلسطينية بكافة أطرها ومؤسساتها. أحد أه

وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس الوطني على حق شعبنا المشروع بممارسة الكفاح المسلح في مواجهة 

الفلسطيني  ن المجلس الوطني ليؤكد رغبة الشعبإاالحتالل الصهيوني العنصري البغيض للوطن الفلسطيني ف

حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة وتقرير  إلىفي تحقيق سالم دائم وعادل يستند 

المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق التراب الوطني وذلك في إطار مؤتمر دولي فاعل تشارك فيه 

ولي وكافة األطراف المعنية بما فيها منظمة التحرير الدول األعضاء دائمو العضوية في مجلس األمن الد

 الفلسطينية على قدم المساواة مع األطراف األخرى. 

متنا العربية والذي يتسم بكل األسف بالعديد من زأق ولقد توقف المجلس الوطني أمام الواقع العربي الذي يعمّ 

المكانة العربية بين األمم والشعوب الحية في مظاهر الفرقة واالنقسام والصراع الذي يبدد طاقات األمة ويهز 

 متنا العربية وفي القلب منها قضية فلسطين. أعالمنا المعاصر ومما يضفي ظالله السلبية على قضايا 

 أجلولقد رأى المجلس العمل على تحقيق تضامن عربي ينتظم في إطار كافة الجهود والطاقات القومية من 

 ربية وأهدافها القومية العليا. متنا العأتحقيق أماني جماهير 

 وخطيراً  مباشراً  كما توقف المجلس أمام الحرب العراقية اإليرانية التي يشكل استمرارها وتصاعدها تهديداً 

الصهيوني مما يحتم بذل  -في موازين القوى على صعيد الصراع العربي  ظاهراً  لألمن القومي العربي وإخالالً 

 ة لوقف هذه الحرب والحد من آثارها المدمرة على كافة المستويات. كافة الجهود العربية والدولي

ويسجل المجلس الوطني للعراق الشقيق استجابته المخلصة لكافة جهود السالم والتي تترافق مع دفاعه المجدي 

 عن التراب العربي العراقي والبوابة الشرقية للوطن العربي. 

ة ألسس العالقات الفلسطينية العربية في إطاراتها الثنائية والعامة تحديات دقيق إلىولقد توصل المجلس الوطني 

في ذلك بالثوابت الوطنية التي تضمنتها قرارات المجلس الوطني في دوراته المتعاقبة وكذلك قرارات  مسترشداً 

لحقوق القمم العربية كأساس للعالقات مع كافة األشقاء العرب تلك القرارات التي تجسد االلتزام القومي با

ً الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وتجسد  االلتزام العربي على أعلى مستوياته الرسمية لمنظمة التحرير  أيضا

 الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني. 

ً أولقد  ً  فرد المجلس اهتماما على أسس التالحم النضالي بين الشعبين  للوضع على الساحة اللبنانية مؤكداً  خاصا

ي والفلسطيني وما ينبثق عنه من نضاالت مشتركة يجمعها االلتزام القومي تجاه فلسطين وتحريرها وتجاه اللبنان

 وحدة لبنان وعروبته وتحرير أرضه من االحتالل. 
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كما جدد اعتزازه بالعالقة المتميزة بين الشعبين الشقيقين األردني والفلسطيني وثمن التضحيات الكبيرة التي 

ً قدمتها مصر وشعبه عن األمة العربية وحقوق الشعب الفلسطيني وأكد على أهمية عودة مصر  ا العظيم دفاعا

 وضعها الطبيعي في الساحة العربية.  إلى

 على الصعيد الدولي

توقف المجلس أمام الظواهر اإليجابية الهامة التي تؤكد رسوخ القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي وتنامي 

ي لها ولمنظمة التحرير الفلسطينية ذلك التأييد والدعم الذي تجسده المؤسسات الدولية التأييد والدعم العالم

ثق باألمم المتحدة ومؤتمرات عدم االنحياز والمؤتمر اإلسالمي ومنظمة الوحدة األفريقية وما ينب الرئيسية بدءاً 

 ً  . من مؤسسات وإطارات عنها جميعا

بنا وقضيتنا على ن دول العالم التي تتطور باستمرار لصالح شعن المجلس الوطني موقف الغالبية موكذلك ثمّ 

 . الصعيد األوروبي

ن المجلس الوطني المواقف الراسخة للدول االشتراكية وفي مقدمتها االتحاد السوفييتي الصديق وكذلك كما ثمّ 

 موقف الصين الشعبية. 

 على الصعيد التنظيمي 

 قرّ أت اإلدارية والمالية والعسكرية واالجتماعية واإلعالمية كما المجلس الوطني مجموعة من القرارا أصدرفقد 

 تقرير الصندوق القومي الفلسطيني. 

ويوجه المجلس الوطني الشكر للدول العربية التي تفي بالتزاماتها المالية بانتظام وفي مقدمتها المملكة العربية 

تحدة وكذلك للدول المضيفة لمؤسسات منظمة السعودية والعراق ودولة الكويت ودولة اإلمارات العربية الم

التحرير الفلسطينية وبوجه خاص الشقيقة تونس التي امتزج دم أبنائها األوفياء بدم أشقائهم الفلسطينيين من 

 جراء الجريمة الصهيونية المجرمة على حمام الشط. 

 ً ً  وحكومةً  ويوجه المجلس تحية إكبار للجزائر رئيسا مية المبدئية في دعم نضال الشعب على مواقفها القو وشعبا

 ً الجهود التي بذلها الرئيس المناضل الشاذلي بن جديد  الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير ويثمن المجلس عاليا

 أرضنجاح مسيرة الحوار والوحدة والتي توجت باستضافة الدورة الثامنة عشرة للمجلس الوطني على إل

 الجزائر وفي كنف شعبها المعطاء. 

ن المجلس جهود األخ العقيد معمر القذافي في هذا االتجاه وكذلك المساعي الملخصة التي بذلت من سائر ثمّ  كما

 األشقاء واألصدقاء وبوجه خاص الجهود السوفيتية. 

 ً من روح الوحدة الوطنية األصيلة وااللتزام الراسخ بأهدافه لنضالنا الوطني يعاهد  إن المجلس الوطني انطالقا

متنا العربية وأحرار وشرفاء العالم باسم الشهداء ودمائهم الذكية وباسم بنا الفلسطيني وجماهير ًجماهير شع

ن تظل المسيرة متقدمة نحو أالمقدسات وباسم الوطن والشعب أن تظل راية النضال خفاقة رغم كل التحديات و

ً  كامل حقوقه الوطنية ويرتفع إلىأهدافها مهما غلت التضحيات حتى يصل شعبنا   أرضفوق  علم فلسطين خفاقا

 فلسطين.. فوق القدس الشريف.

 .وإنها لثورة حتى النصر
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 65/66/6622-68 ،الجزائر، ةالدورة التاسعة عشر

 :البيان السياسي

دورته  عقد المجلس الوطني الفلسطيني لشاذلي بن جديدة شعبها ورئيسها االجزائر البطلة وفي ضياف أرضعلى 

جهاد في الفترة من . دورة االنتفاضة واالستقالل الوطني ودورة الشهيد البطل أبو التاسعة عشرة غير العادية

11-15/11/1311 . 

الطبيعي  جولقد توجت هذه الدورة بإعالن قيام الدولة الفلسطينية على أرضنا الفلسطينية باعتبار ذلك التتوي

ً كثر من سبعين أ، تواصل لنضال شعبي جسور وعنيد وتعهد بالتضحيات الجسام التي قدمها شعبنا في  عاما

 .. وفي كل مخيمات ومناطق الشتات.الوطن وعلى حدوده أرض

برز األحداث الكفاحية في أكما تميزت الدورة بتخصيصها لالنتفاضة الوطنية الفلسطينية الكبرى باعتبارها من 

هلنا في مخيماتهم داخل وخارج أرضنا يخ ثورة الشعب الفلسطيني المعاصرة بجانب الصمود والملحمي ألتار

 المحتلة. 

 ن السماتالتي تواصلت فيها حتى اآل لقد توضحت منذ األيام األولى لالنتفاضة وخالل االثنى عشر شهراً 

اع الوطن بنسائه ورجاله.. بشيوخه جمإ. فهي ثورة شعبية شاملة جسدت األساسية النتفاضة شعبنا الكبرى

 . حتالل وعلى النضال لدحره وإنهائهوأطفاله.. بمخيماته وقراه ومدنه على رفض اال

ولقد تجلت في هذه االنتفاضة العظيمة الوحدة الوطنية الراسخة لشعبنا.. والتفافه الشامل حول منظمة التحرير 

ا في أماكن تجمعه كافة.. داخل الوطن وخارجه. وتجسد الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا كل شعبن

ذلك في انخراط الجماهير الفلسطينية بكل مؤسساتها الوطنية النقابية والمهنية والطالبية والعمالية والفالحية 

والنسائية والتجار والمالك والحرفيين واألكاديميين في االنتفاضة وعبر القيادة الموحدة لالنتفاضة ومن خالل 

 . أحياء المدن وفي القرى والمخيماتلجان الشعبية التي تشكلت في كل ال

تون الثوري لشعبنا وانتفاضته المباركة مع التراكم الثوري المتواصل والخالق لثورتنا في جميع ن هذا األإ

الل ن يجعلوا من احتأسقط رهانات وأوهام أعداء شعبنا في أمواقع الثورة ومساحتها داخل وخارج الوطن.. قد 

ً  الفلسطينية أمراً  األرض ً  واقعا ، فإذا متاهات النسيان واالندثار إلىية ، وان يدفعوا بالقضية الفلسطينودائما

حتى  1345باألجيال التي تربت على أهداف ومبادئ الثورة الفلسطينية وعاشت كل معاركها منذ انطالقتها عام 

وصمود مخيمات الثورة في لبنان لحصار  1311عام بصمودها البطولي أمام الغزو الصهيوني  ن.. مروراً اآل

تؤكد حيوية هذه الثورة  ،فإذا بهذه األجيال. أبناء الثورة.. أبناء منظمة التحرير الفلسطينية ،الجوع والموت

ن المخزون النضالي لشعبنا ال ينضب وإيمانه أمبرهنة على  ،تحت أقدام المحتلين األرضواستمراريتها وتفجير 

 ل وعميق. العميق متأص

 بي جي( وأطفال الحجارة المقدسة داخل وخارج أرضنا المحتلة.  راآل)ويؤكد بهذا التناغم الثوري بين أطفال 

مام جميع محاوالت سلطات العدو بوقف ثورتنا الشعبية رغم كل ما استخدمته هذه السلطات أولقد صمد شعبنا 

ماكن العبادة أسالمية والمسيحية وانتهاك حرية بعاد واستباحة المقدسات اإلإمن إرهاب وقمع وقتل وسجن و

طالق المستوطنين المسلحين ضد قرانا إوسلب األراضي وتدمير البيوت وارتكاب جرائم القتل المتعمد و

ومخيماتنا وإحراق المزروعات وقطع المياه والكهرباء وضرب النساء واألطفال واستخدام الغازات المحرقة 

. ودفع عن طريق إغالق المدارس والجامعاتاآلالف، وممارسة سياسة التجهيل  التي تسببت في وفاة وإجهاض



 منظمة التحرير الفلسطينية بريوت -ستشارات مركز الزيتونة للدراسات واال

 

 141 

 ً لهذا الصمود البطولي مئات الشهداء وعشرات اآلالف من الجرحى والمصابين والمعتقلين  شعبنا ثمنا

 ً ية في كل اللحظات الجريحة البتداع األساليب والوسائل النضال والمبعدين.. وكانت عبقرية شعبنا حاضرة دوما

وإجراءاته ومن ثمة مواصلة نضاله البطولي  والتي تعزز من صموده ومقاومته، وتمكنه من مواجهة جرائم العد

ن تصميمه على مواصلة النضال مهما أ، ده وتواصل ثورته وتصاعد انتفاضتهثبت شعبنا بصموأالعنيد. ولقد 

 ً ثورية ال تلين، ووحدة وطنية راسخة رادة إبتراث نضالي عظيم، و بلغت التضحيات.. ال حدود له.. متسلحا

كثر من خالل االنتفاضة وحولها داخل الوطن وخارجه.. والتفاف شامل حول قيادته الوطنية، أكثر فأتعززت 

منظمة التحرير الفلسطينية، وتمسك شعبنا بأهدافه لدحر وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتحقيق حقوقه الوطنية 

 قامة الدولة الفلسطينية المستقلة. إير والثابتة في العودة وتقرير المص

جانبه ومساندتها له وهو ما  إلىمتنا العربية وقواها ووقوفها أمساندة جماهير  إلىواستند شعبنا في كل ذلك 

تجلى في الدعم الشعبي العربي الواسع الذي تلقته االنتفاضة، وفي االجماع العربي الرسمي الذي تجسد في القمة 

في مواجهة الهجمة الفاشية العنصرية، ومما يقطع  ن شعبنا ليس وحيداً أ، وقراراتها مما يؤكد العربي بالجزائر

. م أمته العربية ومساندتها لجهادهعن دع الطريق على إمكانية االستفراد به من قبل المعتدين اإلسرائيليين بعيداً 

بتضامن عالمي واسع تجلى في تزايد لى جانب هذا التضامن العربي حظيت ثورة شعبنا وانتفاضته المباركة إو

التفهم لقضية الشعب الفلسطيني وتصاعد الدعم والتأييد بين شعوب ودول العالم لنضالنا العادل وبالمقابل إدانة 

 .عزلتها وعزلة من يؤيدها ويدعمهاسرائيل وتزايد إسهم في فضح أاالحتالل اإلسرائيلي وجرائمه مما 

وقرارات الجمعية العامة لتثبيت الحق الفلسطيني ضد إبعاد  441و 442و 445وكانت قرارات مجلس األمن 

الفلسطينيين من أرضهم وضد القمع واإلرهاب اإلسرائيلي المنصبة ضد الشعب الفلسطيني في األراضي 

ً  الفلسطينية المحتلة مظهراً  من مظاهر تأييد الرأي العام العالمي وتزايده بما في ذلك الرسمي منه لدعم  قويا

 . ئيلي وممارساته الفاشية العنصريةنا وممثله منظمة التحرير الفلسطينية وضد االحتالل اإلسراشعب

الذي صدر عن الجلسة التي  0/11/1311أ. بتاريخ  /03ل/ 11كما كان قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

ة ضد االحتالل ومع النضال آخر على وقوف شعوب العالم ودوله بأغلبيتها الساحق خصصت لالنتفاضة دليالً 

ومن خالل جرائم االحتالل وممارساته … العادل للشعب الفلسطيني وحقه الثابت في التحرر واالستقالل

إنسانية سقطت أكذوبة الدعاية الصهيونية عن ديمقراطية الكيان الصهيوني التي خدعت الرأي العام اللاالوحشية 

ً الدولي طيلة أربعين  على حقيقتها.. دولة فاشية عنصرية استيطانية، تقوم على اغتصاب سرائيل إوظهرت  عاما

الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني، بل وتهدد وتقوم بالعدوان والتوسع في األراضي العربية  األرض

ن االحتالل ال يستطيع مواصلة جني ثمار احتالله على حساب حقوق الشعب أالمجاورة. ونؤكد من خالل ذلك 

 على ساحة الرأي العام العالمي.  أو األرضعلى  نْ إن يدفع ثمن ذلك.. أون الفلسطيني د

دانت أالقوى الديمقراطية والتقدمية اإلسرائيلية التي رفضت االحتالل وأدانت االحتالل و إلىفباإلضافة 

دفاع عن ن التجمعات اليهودية في العالم لم تعد قادرة على االستمرار بالإممارساته وإجراءاته القمعية.. ف

السكوت على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وارتفعت أصوات عديدة من هذه التجمعات تطالب  أوسرائيل إ

ي من ممارسة حقه سرائيل عن األراضي المحتلة وتمكين الشعب الفلسطينإجالء  إلىبوقف هذه الجرائم وتدعو 

 .في تقرير المصير

ها ثورة شعبنا وانتفاضته المباركة في الساحات المحلية والعربية ومن خالل مجمل النتائج والتأثيرات التي أحدثت

برنامج دحر االحتالل وحق العودة وتقرير  .لبرنامج الوطني لمنظمة التحريرتأكد صحة وواقعية ا ،والدولية

ً المصير والدولة المستقلة، وتأكد  من وقنا الوطنية ن نضال شعبنا هو العنصر الحاسم في ضمان انتزاع حقأ أيضا
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ن سلطة الجماهير الشعبية ممثلة بلجانها هي التي تسيطر على الوضع وفي مواجهة سلطة أ. وبراثن االحتالل

وقت مضى للمساهمة في  أيكثر من أ ئاً صبح مهيأن المجتمع الدولي أجهزته المنهارة وتأكد كذلك أاالحتالل و

ن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أ. وينيةوسط وأساسها القضية الفلسطتحقيق تسوية سياسية لقضية الشرق األ

رادة الدولية التي تجمع اليوم ومن خلفها اإلدارة األمريكية ال تستطيع ان تستمر في سياسة عدم االستجابة لإل

على ضرورة عقد المؤتمر الدولي للسالم في الشرق األوسط وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية 

 ير المصير وممارسة استقالله الوطني فوق أرضه. وفي ضوء كل ذلك وتعزيزاً وفي مقدمتها حقه في تقر

للشهداء  فاءً رادة جماهيرنا في الوطن المحتل وخارجه وولصمود شعبنا وانتفاضته المباركة واستجابة إل

 ن المجلس الوطني الفلسطيني يقرر: إ. فوالجرحى والمعتقلين

 في مجال تصعيد االنتفاضة واستمراريتها 

 أجلمن  وفير كل الوسائل واإلمكانيات لتصعيد انتفاضة شعبنا على مختلف الصعد وبمختلف السبل،ت .أ

 .ضمان استمرارها وتصاعدها

 .ة في األراضي الفلسطينية المحتلةدعم المؤسسات والمنظمات الجماهيري .ب

عاليتها ودورها بما سيادة ف أجلتعزيز وتطوير اللجان الشعبية واألطر الجماهيرية والنقابية المختلفة من  .ج

 .ات الضاربة والجيش الشعبيفي ذلك المجموع

 .التي تجلت وتأصلت خالل االنتفاضةتوطيد الوحدة الوطنية  .د

إطالق سراح المعتقلين وعودة المبعدين ووقف عمليات  أجلتكثيف العمل على الساحة الدولية من  .ه

 .مؤسساتنافالنا ونسائنا ورجالنا والقمع واإلرهاب الرسمي المنظم ضد أط

رنا وإلنهاء الفلسطينية المحتلة تحت إشراف دولي لحماية جماهي األرضوضع  إلىدعوة األمم المتحدة  .و

 .االحتالل اإلسرائيلي

 .ىها وترسيخ العمل بالتكافل األسرتكثيف وزيادة دعم إلىدعوة الجماهير الفلسطينية خارج الوطن  .ز

والمادي زيادة دعمها السياسي  إلىوحكوماتها  دعوة األمة العربية بجماهيرها وقواها ومؤسساتها .ح

 .واإلعالمي لالنتفاضة

جمع للوقوف مع جماهيرنا وثورتنا وانتفاضتنا في مواجهة االحتالل أدعوة األحرار والشرفاء في العالم  .ط

اإلسرائيلي ووسائل قمعه وإرهابه الفاشي العسكري الرسمي المنظم الذي تقوم به قوات جيش االحتالل 

ون والمستوطنون المتعصبون ضد جماهيرنا وجامعاتنا ومدارسنا ومؤسساتنا واقتصادنا والمسلح

 .ننا المقدسة اإلسالمية والمسيحيةالوطني وأماك

 في المجال السياسي 

 ً من كل ما تقدم.. فان المجلس الوطني الفلسطيني من موقع المسؤولية تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه  وانطالقا

ً  15/11/1311إعالن االستقالل الصادر يوم  إلى ي السالم استناداً الوطنية ورغبته ف مع اإلرادة  وتجاوبا

اإلنسانية الساعية لتعزيز االنفراج الدولي ونزع السالح النووي وتسوية النزاعات اإلقليمية بالوسائل السلمية، 

اع العربي اإلسرائيلي، تسوية سياسية شاملة للصر إلىيؤكد عزم منظمة التحرير الفلسطينية على الوصول 

حكام الشرعية الدولية وقواعد القانون أوجوهره القضية الفلسطينية، في إطار ميثاق األمم المتحدة ومبادئ و

وقرارات القمم العربية  445/442/441الدولي وقرارات األمم المتحدة وآخرها قرارات مجلس األمن الدولي 

قامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه إعودة وتقرير المصير وبما يضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في ال

 ً  لذلك يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على: الوطني، ويضع ترتيبات األمن والسالم لكل دول المنطقة. وتحقيقا
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ضرورة انعقاد المؤتمر الدولي الفعال الخاص بقضية الشرق األوسط، وجوهرها القضية الفلسطينية،  -1

األمم المتحدة وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي وجميع أطراف  تحت إشراف

الصراع في المنطقة بما فيه منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 

ن المؤتمر الدولي ينعقد على قاعدة قراري مجلس األمن رقم أوعلى قدم المساواة، آخذين باالعتبار 

، وضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير 331، 101

حكام ميثاق األمم المتحدة بشأن حق تقرير المصير للشعوب، وعدم جواز أبمبادئ و المصير عمالً 

بالغزو العسكري، ووفق قرارات األمم المتحدة الخاصة  أواالستيالء على أراضي الغير بالقوة 

 ضية الفلسطينية.بالق

بما فيها القدس  1342عام ها منذ التسرائيل من جميع األراضي الفلسطينية والعربية التي احتلإانسحاب  -1

 .العربية

سرائيل في األراضي إقامتها أإلغاء جميع إجراءات اإللحاق والضم، وإزالة المستعمرات التي  -3

 .1342لسطينية والعربية منذ العام الف

ي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس العربية تحت إشراف األمم المتحدة لفترة السعي لوضع األراض -0

وتحقيق األمن والسالم للجميع بقبول ورضى متبادلين  محدودة لحماية شعبنا ولتوفير مناخ مواتٍ 

 .لطاتها الفعلية على هذه األراضيولتمكين الدولة الفلسطينية من ممارسة س

 .األمم المتحدة الخاصة بهذا الشأنين وفق قرارات حل قضية الالجئين الفلسطيني -5

 .تباع جميع األديانة في فلسطين ألضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية في األماكن المقدس -4

نطقة بما فيها يضع مجلس األمن ويضمن ترتيبات األمن والسالم، بين جميع الدول المعنية في الم -2

 .الدولة الفلسطينية

س الوطني الفلسطيني على قراراته السابقة بشأن العالقة المميزة بين الشعبين الشقيقين األردني ويؤكد المجل

ن العالقة المستقبلية بين دولتي األردن وفلسطين ستقوم على أسس كونفدرالية وعلى أساس أوالفلسطيني، و

 .ح الحيوية المشتركة بينهماالمصالللروابط التاريخية و االختيار الطوعي والحر للشعبين الشقيقين تعزيزاً 

ويجدد المجلس الوطني التزامه بقرارات األمم المتحدة التي تؤكد حق الشعوب في مقاومة االحتالل األجنبي 

رفضه لإلرهاب بكل أنواعه  استقاللها، ويعلن مجدداً  أجلواالستعمار والتمييز العنصري وحقها في النضال من 

تزامه بقراراته السابقة بهذا الخصوص وقرار القمة العربية في الجزائر لعام ال بما في ذلك إرهاب الدولة مؤكداً 

وبما ورد في إعالن القاهرة الصادر  1315لعام  41/04و 1312لعام  153/01وقراري األمم لمتحدة  1311

 بهذا الخصوص.  2/11/1315بتاريخ 

  :في المجالين العربي والدولي

ً يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على  ومؤسسات والوقوف بحزم ضد محاوالت  وشعباً  أهمية وحدة لبنان أرضا

كما يؤكد على أهمية الجهد العربي المشترك للمساهمة في حل  ،وتفتيت الشعب اللبناني الشقيق األرضتقسيم 

ً أزمة لبنان لتسهم في بلورة وتطبيق الحلول التي تحفظ وحدته، ويؤكد المجلس  على أهمية تكريس حق  أيضا

مواطنين الفلسطينيين في لبنان في ممارسة نشاطهم السياسي واإلعالمي والتمتع باألمن والحماية والعمل ضد ال

كل أشكال التآمر والعدوان التي تستهدفهم وحقهم في العمل والعيش وضرورة توفير كل الشروط التي تضمن 

 لهم الدفاع عن أنفسهم وتحقيق األمن والحماية لهم. 
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على تضامنه مع القوى الوطنية اإلسالمية اللبنانية في نضالها ضد االحتالل  أيضاً وطني ويؤكد المجلس ال

اإلسرائيلي وعمالئه في الجنوب اللبناني، ويعبر عن اعتزازه بالتضامن النضالي بين الشعبين اللبناني 

على أهمية تعزيز جزاء من الجنوب، ويؤكد والفلسطيني في التصدي للعدوان، وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي أل

هذه اللحمة بين جماهيرنا والجماهير اللبنانية المناضلة الشقيقة. وبهذه المناسبة يوجه المجلس تحية اإلكبار 

مام المجازر والقتل والتجويع والتدمير والغارات أللصامدين في مخيماتنا في لبنان وجنوبه ضد العدوان و

اإلسرائيلية والطيران اإلسرائيلي والبحرية اإلسرائيلية ضد  الجوية والقصف والحصار التي تقوم بها القوات

وكما يرفض مؤامرة  ،المخيمات الفلسطينية والقرى اللبنانية، وتساعدهم في ذلك القوى العميلة في المنطقة

يؤكد المجلس على أهمية قرار وقف إطالق النار بين العراق  .هو فلسطين يينفلسطينالن وطن التوطين أل

إنجاح  أجلتعزيز الجهود المبذولة من  إلىحالل السالم الدائم بين البلدين وفي منطقة الخليج ويدعو وإيران إل

 مفاوضات السالم واقامته على أسس مستقرة وثابتة.

مة العربية قاطبة بصمود العراق الشقيق وانتصاراته بهذه المناسبة اعتزاز الشعب العربي الفلسطيني واأل مؤكداً 

مة العربية. كما يعرب المجلس الوطني عن اعتزازه العميق بوقوف جماهير لبوابة الشرقية لألوهو يدافع عن ا

جانب نضال شعبنا العربي الفلسطيني ودعمها لمنظمة التحرير الفلسطينية وانتفاضة شعبنا في  إلىمتنا العربية أ

منظمات حركة التحرر والتقدم الوطن المحتل، ويؤكد على أهمية تعزيز العالقات الكفاحية بين قوى وأحزاب و

اتخاذ كل الترتيبات التي تعزز الوحدة النضالية بين جميع أطراف  إلىويدعو المجلس  ،والديمقراطية والوحدة

 حركة التحرر الوطني العربية.

الدول العربية على دعمها لنضال شعبنا يناشدها  إلىذ يتوجه بالتحية والشكر إوالمجلس الوطني الفلسطيني 

ء بااللتزامات التي قررها في مؤتمر قمة الجزائر لدعم نضال الشعب الفلسطيني وانتفاضته المباركة الوفا

ً  ن قادة األمة العربية سيظلون كما عهدناهم سنداً أوالمجلس إذ يتوجه بهذا الرجاء يعبر عن ثقته الكبيرة ب  ودعما

ير الفلسطينية على التضامن العربي لفلسطين وشعبها. يجدد المجلس الوطني الفلسطيني حرص منظمة التحر

كإطار ينظم جهد األمة العربية ودولها لمواجهة العدوان اإلسرائيلي والمساندة األمريكية لهذا العدوان ولتعزيز 

 المكانة العربية والدور العربي المطلوب للتأثير في السياسات الدولية لصالح الحقوق والقضايا العربية. 

فلسطيني شكره العميق لكل الدول والقوى والمنظمات العالمية التي تساند الحقوق يوجه المجلس الوطني ال

الوطنية الفلسطينية ويؤكد حرصه على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع االتحاد السوفييتي الصديق والصين 

ألفريقية ودول الشعبية الصديقة والدول االشتراكية األخرى ودول عدم االنحياز والدول اإلسالمية والدول ا

أمريكا الالتينية والدول الصديقة األخرى، ويالحظ المجلس بارتياح مظاهر التطور اإليجابي في مواقف بعض 

دول أوروبا الغربية واليابان باتجاه مزيد من التأييد لحقوق الشعب الفلسطيني ودعمه ويحيي هذا التطور ويحث 

تضامن الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية  على تعزيز الجهود لتعميقه. يؤكد المجلس الوطني

األخوي مع نضال شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية في سبيل تحررها وتعزيز استقاللها، ويدين كل 

 محاوالت التهديد األمريكي الستقالل بلدان أمريكا الوسطى والتدخل في شؤونها.

عم منظمة التحرير الفلسطينية لحركات التحرر الوطني في جنوب ييد ودأيعبر المجلس الوطني الفلسطيني عن ت

أفريقيا وناميبيا بقيادة سوابو ويقدم تحية خاصة لألخ المناضل نلسون مانديال ضد نظام بريتوريا العنصري 

ويطالب بتمكين شعبي البلدين من نيل حريتهما واستقاللهما، ويعبر المجلس كذلك عن تأييده ودعمه لدول 

 دانته العتداءات نظام جنوب أفريقيا العنصري عليها. إة األفريقية والمواجه
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قب فيه المجلس بقلق بالغ تنامي قوى الفاشية والتطرف اإلسرائيلي وتصاعد دعواتها العلنية اوفي الوقت الذي ير

ل تكثيف العم إلىتطبيق سياسة اإلبادة والطرد الفردي والجماعي لشعبنا من وطنه، ويدعو المجلس  إلى

لمواجهة هذا الخطر الفاشي، ويعبر المجلس في الوقت ذاته عن تقديره لدور  ،والجهود في كل الساحات

وشجاعة قوى السالم اإلسرائيلية في تصديها وفضحها لقوى الفاشية والعنصرية والعدوان وفي دعمها لنضال 

ة دولته المستقلة. ويؤكد المجلس على قامإشعبنا وانتفاضته الباسلة وفي تأييدها لحق شعبنا، في تقرير المصير و

 ن تعزيز وتطوير العالقة مع هذه القوى الديمقراطية. أقراراته السابقة بش

أوساطه المختلفة العمل علة وقف سياسة  الشعب األمريكي مناشداً  إلىكما يتوجه المجلس الوطني الفلسطيني 

طيني بما فيها حقه المقدس في تقرير المصير، اإلدارة األمريكية التي تتنكر للحقوق الوطنية للشعب الفلس

كل قطاعات الشعب األمريكي للعمل على إقرار سياسات تتطابق مع شرعية حقوق اإلنسان والمواثيق  ومناشداً 

حالل السالم في الشرق األوسط وتوفير األمن للشعوب كافة بما والقرارات الدولية وتخدم الجهد المطلوب إل

ة التنفيذية بإتمام إجراءات تشكيل لجنة تخليد ذكرى الشهيد الرمز نيكلف المجلس اللج فيها الشعب الفلسطيني.

 . وبعد انتهاء أعمال المجلس. ن تبدأ أعمالها فوراً أأبو جهاد على 

لجنة األمم المتحدة الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة وللمؤسسات  إلىويوجه المجلس تحية 

ة غير الحكومية الشقيقة والصديقة ولرجال اإلعالم ووسائل اإلعالم التي وقفت وتقف مع والمنظمات الدولي

 انتفاضة شعبنا ونضال شعبنا. 

ن المجلس الوطني إذ يعبر عن ألمه الشديد الستمرار اعتقال مئات المناضلين من أبناء شعبنا في عدد من إ

وضع حد لهذه األوضاع الشاذة  إلىو هذه األقطار األقطار العربية، ويستنكر بشدة استمرار اعتقالهم، ويدع

 ن يأخذوا دورهم في الكفاح والنضال. أ أجلطالق سراح هؤالء المناضلين من إو

ن عدالة القضية الفلسطينية والمطالب التي يناضل أوفي الختام، يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني ثقته الكاملة ب

جمع، كما يؤكد ثقته أمزيد من تأييد الشرفاء واألحرار في العالم جلها ستظل تحظى بالأالشعب الفلسطيني من 

 القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة.  إلىالكاملة بالنصر على الطريق 

 قرار 

ن المجلس الوطني يسجل بكل االعتزاز والشكر والعرفان للجزائر الشقيقة ولشعبها العظيم، ورئيسها المناضل إ

جانب الكفاح العادل الذي يخوضه الشعب الفلسطيني  إلىد، وقفتهم الراسخة على الدوام األخ الشاذلي بن جدي

، التي تستمد أصالتها من عمق التراث الكفاحي لثورة المليون ةبقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، هذه الوقف

 ونصف المليون شهيد، من عمق االنتماء العربي واإلسالمي الذي تجسده الجزائر. 

ً ن إو ً  المجلس الوطني، إذ يتوجه بالشكر للجزائر شعبا الحتضانها المجلس الوطني في  ورئيساً  وحكومةً  وحزبا

ن صدور أإنجاح أعماله.. لهو على يقين ب إلىدورة االنتفاضة التاريخية وتقديمها كافة التسهيالت التي أدت 

منتصرة وااللتزام العميق بنصرة الثورة ال أرضالجزائر،  أرضالقرارات التاريخية للمجلس الوطني من 

عمق األثر في نفوس شعبنا المناضل، شعب االنتفاضة وفي قلوب كافة األحرار والشرفاء أفلسطين سيكون له 

 في عالمنا. 

 قرار

  ً ً  وحكومةً  يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني، تقديره العميق واعتزازه البالغ لتونس الشقيقة، شعبا وذلك  ورئيسا

ألخوي الحار لقضية الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية. ويوجه المجلس الوطني الحتضانها ا
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 أجل، لجهده الدائب والمخلص من ألخ/ الرئيس زين العابدين بن عليكبار لسيادة اإالفلسطيني، تحية إجالل و

جميع  دفاع عنها فيدعم قضية الشعب الفلسطيني وحماية وجود ومنظمة التحرير على األراضي التونسية، وال

 .المجاالت والساحات الدولية

ً  إلىويتوجه المجلس بعظيم االمتنان والعرفان  مع قضية الشعب  الشعب التونسي البطل، الذي تعامل دوما

 . من صميم قضيته الوطنية والقومية الفلسطيني وثورته وانتفاضته على أساس أنها

 :المؤقتة لدولة فلسطين " قرار تشكيل الحكومة8"

 يقرر المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة غير العادية ما يلي: 

ً قرب وقت ممأتشكيل لدولة فلسطين حكومة مؤقتة في  .1  .للظروف وتطور األحداث كن، وطبقا

حديد موعد تشكيل الحكومة يفوض المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بت .1

. ويعتمد المجلس المجلس المركزي لنيل ثقته ، وتعرض علىاللجنة التنفيذية بتشكيلها وتكلف، المؤقتة

 األرضته الكاملة على حين ممارسة الشعب الفلسطيني لسياد إلىالمركزي النظام المؤقت للحكم 

 .الفلسطينية

طن المحتل نية من داخل الوتشكيل الحكومة المؤقتة من القيادات والشخصيات والكفاءات الفلسطي يتمّ  .3

 ، وبما يجسد الوحدة الوطنية.ددية السياسية، وعلى أساس التعوخارجه

تحدد الحكومة المؤقتة برنامجها على قاعدة وثيقة االستقالل والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير  .0

 الفلسطينية، وقرارات المجالس الوطنية.

، بصالحيات ومسؤوليات رير الفلسطينيةفيذية لمنظمة التحيكلف المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التن .5

 ؤقتة لحين إعالن تشكيل الحكومة.الحكومة الم

 :وثيقة إعالن االستقالل

فلسطين ولد الشعب العربي الفلسطيني، نما وتطور  أرضالبشر، على  إلىالرساالت السماوية  أرضعلى 

 ن الشعب واألرض والتاريخ.وأبدع وجوده اإلنساني عبر عالقة عضوية، ال انفصام فيه وال انقطاع، بي

 إلىبالثبات الملحمي في المكان والزمان، صاغ شعب فلسطين هويته الوطنية، وارتقى بصموده في الدفاع عنها 

القديمة وموقعها الحيوي على حدود التشابك بين  األرضمستوى المعجزة، فعلى الرغم مما أثاره سحر هذه 

حرمان شعبها من إمكانية تحقيق  إلىكانت ستؤدي  من مطامح ومطامع وغزوات… القوى والحضارات

هويتها، ونفخت في الشعب  األرضأن ديمومة التصاق الشعب باألرض هي التي منحت  إالاستقالله السياسي، 

 ً ً  روح الوطن، مطعما نصوص تراثه الروحي والزمني، واصل  بسالالت الحضارة، وتعدد الثقافات، مستلهما

واإلنسان على خطى  األرضبر التاريخ، تطوير ذاته في التواجد الكلي بين الشعب العربي الفلسطيني، ع

المباركة، على كل مئذنة صالة الحمد للخالق ودق مع جرس كل كنيسة  األرضاألنبياء المتواصلة على هذه 

 ومعبد ترنيمه الرحمة والسالم.

عن وطنه ولقد كانت ثورات شعبنا جيل، لم يتوقف الشعب العربي الفلسطيني عن الدفاع الباسل  إلىومن جيل 

 ً  إلرادة االستقالل الوطني. المتالحقة تجسيداً بطوليا

ففي الوقت الذي كان فيه العالم المعاصر يصوغ نظام قيمة الجديدة كانت موازين القوى المحلية والعالمية 

 التاريخ.ر عجالت ال يسيّ  هتستثني الفلسطيني من المصير العام، فاتضح مرة أخرى أن العدل وحد
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وهكذا انفتح الجرح الفلسطيني الكبير على مفارقة جارحة: فالشعب الذي حرم من االستقالل وتعرض وطنه 

بال شعب" وعلى  أرضالحتالل من نوع جديد، قد تعرض لمحاولة تعميم األكذوبة القائلة "إن فلسطين هي 

، وفي 1313من ميثاق عصبة األمم لعام  11الرغم من هذا التزييف التاريخي، فإن المجتمع الدولي في المادة 

قد اعترف بأن الشعب العربي الفلسطيني شأنه شأن الشعوب العربية األخرى، التي  1313معاهدة لوزان لعام 

 انسلخت عن الدولة العثمانية هو شعب حر مستقل.

المصير، أثر قرار  ومع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده وبحرمانه من حق تقرير

زال  فإن هذا القرار ما دولتين عربية ويهودية، إلىم، الذي قسم فلسطين 1302عام  111الجمعية العامة رقم 

 يوفر شروطاً للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة واالستقالل الوطني.

العربية واقتالع غالبية الفلسطينيين  األرضء من الفلسطينية وأجزا األرضإن احتالل القوات اإلسرائيلية 

خضاع الباقين منهم لالحتالل واإلضطهاد ولعمليات تدمير إوتشريدهم عن ديارهم، بقوة اإلرهاب المنظم، و

معالم حياتهم الوطنية، هو انتهاك صارخ لمبادئ الشرعية ولميثاق األمم المتحدة ولقراراتها التي تعترف بحقوق 

 ني الوطنية، بما فيها حق العودة، وحق تقرير المصير واالستقالل والسيادة على أرضه ووطنه.الشعب الفلسطي

وفي قلب الوطن وعلى سياجه، في المنافي القريبة والبعيدة، لم يفقد الشعب العربي الفلسطيني إيمانه الراسخ 

والمجازر والتشريد من طرد بحقه في العودة، وال إيمانه الصلب بحقه في االستقالل، ولم يتمكن االحتالل 

ولقد واصل نضاله الملحمي، وتابع بلورة شخصيته الوطنية من خالل التراكم  - الفلسطيني من وعيه وذاته

النضالي المتنامي. وصاغت اإلرادة الوطنية إطارها السياسي، منظمة التحرير الفلسطينية، ممثالً شرعياً ووحيداً 

الدولي، متمثالً بهيئة األمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات اإلقليمية للشعب الفلسطيني، باعتراف المجتمع 

والدولية األخرى، وعلى قاعدة اإليمان بالحقوق الثابتة، وعلى قاعدة اإلجماع القومي العربي، وعلى قاعدة 

لمثلي، الشرعية الدولية قادت منظمة التحرير الفلسطينية معارك شعبها العظيم، المنصهر في وحدته الوطنية ا

وصموده األسطوري أمام المجازر والحصار في الوطن وخارج الوطن. وتجلت ملحمة المقاومة الفلسطينية في 

 الوعي العربي وفي الوعي العالمي، بصفتها واحدة من أبرز حركات التحرر الوطني في هذا العصر.

سطوري في المخيمات داخل المحتلة مع الصمود األ األرضإن االنتفاضة الشعبية الكبرى، المتصاعدة في 

مستوى أعلى  إلىدراك اإلنساني بالحقيقة الفلسطينية وبالحقوق الوطنية الفلسطينية وخارج الوطن، قد رفعا اإل

من اإلستيعاب والنضج، وأسدلت ستار الختام على مرحلة كاملة من التزييف ومن خمول الضمير وحاصرت 

 الخرافة واإلرهاب في نفيها الوجود الفلسطيني. إلىحتكام العقلية اإلسرائيلية الرسمية التي أدمنت اإل

مع االنتفاضة، وبالتراكم الثوري النضالي لكل مواقع الثورة يبلغ الزمن الفلسطيني أحدى لحظات اإلنعطاف 

 التاريخي الحادة وليؤكد الشعب العربي الفلسطيني، مرة أخرى حقوقه الثابتة وممارستها فوق أرضه الفلسطينية.

الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين وتضحيات أجياله  إلىتناداً واس

 ً ً  المتعاقبة دفاعا من قرارات القمم العربية، ومن قوة الشرعية الدولية التي  عن حرية وطنهم واستقالله وانطالقا

شعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير ، ممارسة من ال1302تجسدها قرارات األمم المتحدة منذ عام 

 واالستقالل السياسي والسيادة فوق أرضه.

فإن المجلس الوطني يعلن، باسم هللا وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية 

 وعاصمتها القدس الشريف.
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ن هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورو

في الحقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم 

على أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب ورعاية األغلبية حقوق األقلية واحترام األقلية قرارات 

 أوالدين  أوة، وعلى العدل االجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق األغلبي

بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل  أواللون 

 عبر القرون. لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين األديان

إن دولة فلسطين دولة عربية هي جزء ال يتجزأ من األمة العربية، من تراثها وحضارتها، ومن طموحها 

تحقيق  أهدافها في التحرر والتطور والديمقراطية والوحدة. وهي إذ تؤكد التزامها بميثاق جامعة  إلىالحاضر 

كتمال والدتها ارك، تناشد أبناء أمتها مساعدتها على صرارها على تعزيز العمل العربي المشتإالدول العربية، و

 العملية، بحشد الطاقات وتكثيف الجهود إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي.

وتعلن دولة فلسطين التزامها بمبادئ األمم المتحدة وأهدافها وباإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والتزامها كذلك 

 بمبادئ عدم اإلنحياز وسياسته.

دولة فلسطين أنها دولة محبة للسالم ملتزمة بمبادئ التعايش السلمي، فإنها ستعمل مع جميع الدول  وإذ تعلن

تحقيق سالم دائم قائم على العدل واحترام الحقوق، تتفتح في ظله طاقات البشر على البناء،  أجلوالشعوب من 

 إلىثابوا  أومل غير األمان لمن عدلوا ويجري فيه التنافس على إبداع الحياة وعدم الخوف من الغد، فالغد ال يح

 العدل.

المحبة والسالم، تهيب دولة فلسطين باألمم المتحدة التي  أرضإحالل السالم على  أجلوفي سياق نضالها من 

تتحمل مسؤولية خاصة تجاه الشعب العربي الفلسطيني ووطنه، وتهيب بشعوب العالم ودولة المحبة للسالم 

تحقيق أهدافها، ووضع حد لمأساة شعبها، بتوفير األمن له، وبالعمل على إنهاء االحتالل والحرية أن تعينها على 

 اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية.

تؤمن بتسوية المشاكل الدولية واإلقليمية بالطرق السلمية وفقاً لميثاق األمم المتحدة  كما تعلم في هذا المجال، أنها

ستعمالها ضد سالمة أراضيها واستقاللها اب أواإلرهاب،  أوالعنف  أوة وقراراتها وأنها ترفض التهديد بالقو

دولة أخرى، وذلك دون المساس بحقها الطبيعي في الدفاع عن أراضيها  أيسالمة أراضي  أوالسياسي، 

 واستقاللها.

د، ونحن نقف على عتبة عهد جدي 1311 / نوفمبرن الثانييوفي هذا اليوم الخالد، في الخامس عشر من تشر

ً أمام أرواح شهدائنا وشهداء األمة العربية الذين أضاءوا بدمائهم الطاهرة شعلة هذا  ننحني إجالالً  وخشوعا

أن يحيا الوطن. ونرفع قلوبنا على أيدينا لنمألها بالنور القادم من وهج  أجلالفجر العتيد، واستشهدوا من 

الشتات وفي المهاجر، ومن حملة لواء الحرية:  االنتفاضة المباركة، ومن ملحمة الصامدين في المخيمات وفي

نا ومعتقلينا وجرحانا المرابطين على التراب المقدس وفي كل مخيم وفي كل اأطفالنا وشيوخنا وشبابنا، أسر

قرية ومدينة، والمرأة الفلسطينية الشجاعة، حارسة بقائنا وحياتنا، وحارسة نارنا الدائمة. ونعاهد أرواح شهدائنا 

جماهير شعبنا العربي الفلسطيني وأمتنا العربية وكل األحرار والشرفاء في العالم على مواصلة األبرار، و

االلتفاف حول علمه  إلىإننا ندعو شعبنا العظيم  ،جالء االحتالل، وترسيخ السيادة واالستقالل أجلالنضال من 

ً  ىفي وطن سيبق رمزاً لحريتنا وكرامتنا الفلسطيني واإلعتزاز به والدفاع عنه ليظل أبداً  ً  دائما حراً لشعب  وطنا

 من األحرار.
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 82/6/6666-81 ،الجزائر ،الدورة العشرين

  :البيان السياسي

ً  ومريراً  طويالً  نضاالً  1345خاضت الثورة الفلسطينية منذ انطالقها عام  لها تضحيات قدم شعبنا خال ،وشاقا

 . لفلسطينية واعتبارها قضية الجئينة وكانت االنطالقة بعد سنوات من تغييب القضية امجسي

ن سنوات النضال الطويل بكافة أشكاله تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، إ

التحرر وتقرير ة لشعب له الحق في أعادت طرح قضية فلسطين على المجتمع الدولي باعتبارها قضية وطني

 . المصير واالستقالل

اإلسرائيلي التي بدون حلها ال يمكن ضمان  -واحتلت قضية فلسطين مكانتها المركزية في الصراع العربي 

. ثم جاءت االنتفاضة المباركة بعمقها الجماهيري والديمقراطي الم واالستقرار في الشرق األوسطوالس األرض

ً خال اً استمرار  . للنضال الوطني الفلسطيني قا

فشكلت مرحلة متميزة تركت آثارها وصداها في العالم بأسره وعززت االعتراف الدولي بحقوق شعبنا ومنظمة 

عن توظيف هذا التأييد واالستقطاب الدوليين فانعقد مجلسنا الوطني في دورته  التحرير الفلسطينية التي لم تتوان  

عن والدة دولة  15/11/1311السالم الفلسطينية وتم اإلعالن التاريخي يوم طلق مبادرة أالتاسعة عشر و

 .فلسطين

وقد رحب العالم بمبادرتنا السلمية من خالل قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الثالثة واألربعين 

 ت دبلوماسية وسياسية. قامت معها عالقاأالتي عقدت في جنيف كما اعترفت معظم دول العالم بدولة فلسطين و

وعلى الرغم من الترحيب الدولي بالمبادرة الفلسطينية وبالخطاب التاريخي لرئيس دولة فلسطين األخ ياسر 

ول مرة، عرفات والتي أوضح للعالم بأسره رغبتنا بالسالم العادل بحيث أعلنت الواليات المتحدة األمريكية وأل

إفشال  إلىأدت سياسة التعنت والرفض اإلسرائيلي  وعندئذٍ  ،ينيةفتح حوار رسمي مع منظمة التحرير الفلسط

 .طريق مسدود إلىالسلمية وإيصالها جميع المبادرات والجهود 

لتي حدثت في المجموعة والتغييرات ا ،، أهمها حرب الخليجت تطورات إقليمية ودولية بعد ذلكوجاء

مح عصر جديد نتهت الحرب الباردة. وبدأت مالتبدل جوهري في موازين القوى فا إلى، مما أدى االشتراكية

صراعات ، وخاصة في مجال العالقات األمريكية السوفيتية والتعاون بينهما لحل الفي العالقات الدولية

 اً.قليمية سلميوالمشاكل اإل

ع طين والصرالقد تابعت منظمة التحرير الفلسطينية عن كثب حركة األحداث في العالم وتأثرها على قضية فلس

ذا كان الشعب الفلسطيني قد اغتصب وطنه جراء مظالم النظام الدولي القديم وحرم من إ، واإلسرائيلي -العربي 

ن يحرم من هذه أمنطق  أينه ال يصح وال يجوز ضمن إبسط حقوقه الوطنية والسياسية وحتى اإلنسانية، فأ

ن وقدسية حق الديمقراطية وحقوق اإلنسا الحقوق في ظل مرحلة نشوء النظام الدولي الجديد الذي يرفع شعارات

 .تقرير المصير للشعوب

ن هذا الوضع الجديد يقتضي منا التعامل بروح المسؤولية السياسية والواقعية الوطنية وقراءة للمستجدات إ

كما يستدعي هذا الوضع استلهام دروس وخبرة االنتفاضة الشعبية التي جعلت هدف  ،اإلقليمية والدولية

 .للتحقيق لفلسطينية برنامجا قابالً والحرية ا االستقالل
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 ً والشرعية الدولية والعربية تعاملت منظمة التحرير  1311مع مبادرة السالم الفلسطينية سنة  وانسجاما

الفلسطينية بشكل إيجابي وفعال مع األفكار والمقترحات والمبادرات الدولية السلمية التي استمدت الشرعية 

ج بوش ومواقف رلعناصر اإليجابية التي وردت في إعالن الرئيس األمريكي جوكما رحبت با ،الدولية

 ة.المجموعة األوروبية واالتحاد السوفييتي ودول عدم االنحياز وغيرها من الجهات الدولي

ن منظمة التحرير الفلسطينية التي رحبت بالجهود والمساعي السلمية الجارية وتعاملت معها بإيجابية بما في إ

دعوة التي أعلنها الرئيسان بوش وغورباتشوف لعقد مؤتمر السالم الخاص بتسوية الصراع القائم في ذلك ال

ن نجاح المساعي لعقد مؤتمر السالم يتطلب مواصلة العمل مع األطراف األخرى لتحقيق أالشرق األوسط ترى 

 األسس التالية. 

وااللتزام  331و 101بما فيها قراري مجلس األمن  الشرعية الدولية وقراراتها إلىاستناد مؤتمر السالم  :أوال  

بتطبيقها والتي تكفل االنسحاب اإلسرائيلي الشامل من األراضي العربية والفلسطينية المحتلة بما فيها القدس 

 مقابل السالم الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني.  األرضالشريف، وتحقيق مبدأ 

بق على سائر جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة، ينطبق عليها ما ينطتأكيد اعتبار القدس  :ثانيا  

 بقرارات مجلس األمن واألمم المتحدة.  األراضي المحتلة عمالً 

وقف االستيطان في األراضي المحتلة بما فيها القدس الشريف كضرورة ال غنى عنها لهدوء عملية : ثالثا  

 لية لتأمين ذلك. السالم مع وجوب توفير ضمانات دو

حق منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في تشكيل الوفد  :رابعا  

الفلسطيني من داخل وخارج الوطن بما في ذلك القدس وتحديد صيغة مشاركته في عملية السالم على أساس 

 . بما يؤكد مرجعيتها في هذا المجالمتكافئ و

ً تنسيق المواقف العربية بما يضمن تحقيق الحل الشامل واستبعاد الحلول المن :خامسا   لقرارات القمم  فردة وفقا

 . العربية

ً  إلى ضمان ترابط مراحل الحل وصوالً  :سادسا   لقرارات الشرعية الدولية. ومنظمة  الحل النهائي الشامل طبقا

تحقيق ما  إلىالم فإنها تهدف ات تجاه مساعي السالتحرير الفلسطينية، وهي تنطلق من هذه األسس والمنطلق

 : يلي

 االستقالل الوطني. وتأمين حق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني وبما يضمن حقه في الحرية  :أوال  

بما فيها القدس  1342عام  االنسحاب اإلسرائيلي التام من األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في :ثانيا  

 . الشريف

وفق قرارات األمم  ،حل قضية الالجئين الفلسطينيين الذين شردوا من وطنهم بالقوة واإلكراه :ثالثا  

 . عن الجمعية العامة لألمم المتحدةالصادر  130المتحدة وخاصة القرار 

والمياه المصادر  األرضن تشمل أية ترتيبات انتقالية حق شعبنا في السيادة على أضرورة  :رابعا  

 . ن السياسية واالقتصادية كافةلشؤوالطبيعية وا

 . لممارسة حق تقرير المصير تمهيداً  توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني :خامسا  

ً  :سادسا    توفير الضمانات الكاملة للعمل على إزالة المستوطنات القائمة باعتبارها غير شرعية وفقا

 .045ما فيها قرار مجلس األمن رقم لقرارات الشرعية الدولية ب

فضل الشروط التي تكفل نجاح أن المجلس الوطني يكلف اللجنة التنفيذية باالستمرار في الجهود الجارية لتوفير إ

المجلس المركزي التخاذ القرار النهائي  إلىن ترفع النتائج أعملية السالم وفق قرارات المجلس الوطني على 

تحرير الفلسطينية التي بذلت في المرحلة السابقة كل ن منظمة الأو ،في ضوء المصالحة الوطنية العليا لشعبنا
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، تأمل من األطراف األخرى وخاصة الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي لجهود الممكنة لدفع عملية السالما

بقاء إسرائيل أمام العملية السياسية الجارية وإبذل جهودها كي تساعد من جانبها على تذليل العقبات التي تضعها 

ً  إلىالعودة باب   .تطبيق قرارات الشرعية الدولية أجلمن  مجلس األمن مفتوحا

ن العمل إلنجاز أهدافنا الوطنية في المرحلة القادمة ومواجهة العقبات التي تعترض طريق نضالنا يتطلب إ

تعزيز الوحدة الوطنية وتعميقها في شتى المجاالت وتطوير مساهمة جميع القوى والهيئات والشخصيات 

طنية داخل الوطن المحتل وخارجه مع القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في كافة المسائل التي الو

 .عملية المالئمة لتحقيق هذا الغرضتتعلق بمستقبل شعبنا والعملية السياسية الجارية وإيجاد الصيغة ال

ر المجلس المركزي الفلسطيني في زيادة فعالية ودو إلىويدعو المجلس الوطني الفلسطيني في هذا المجال 

ن تطوير االنتفاضة أويعتبر المجلس  ،للديمقراطية وممارستها متابعة وتطبيق مقررات المجلس الوطني تعزيزاً 

المباركة وتعزيز طابعها الجماهيري والديمقراطي ومشاركة شعبنا بأسره في إسنادها ودعمها هو الضمان 

وبهذا الصدد  .سياسية والوطنية في المرحلة القادمة من كفاحنا الوطنيالحقيقي الذي يكفل تحقيق األهداف ال

، ويؤكد على تعزيز وهيبة القيادة الموحدة وتطوير ضالية لجماهير االنتفاضة الباسلةيتوجه المجلس بالتحيات الن

ن أكيد على . ويجدد المجلس التأاألطر والمجالس القطاعية العليا عمل أفرعها الكفاحية ومواصلة عملية بناء

 حماية االنتفاضة ودعمها وتوفير كل مستلزمات تطويرها هو مقدمة مهمات العمل الوطني الفلسطيني.

ويوجه المجلس التحية النضالية ألبطالنا األسرى في معتقالت االحتالل الصهيوني ولجرحانا الشجعان السائرين 

الوطني بالتحية النضالية لجماهير شعبنا . يتوجه المجلس نتفاضة الذي شقه شهداؤها البررةعلى درب اال

 ً عن حقوقها ضد سياسات االضطهاد  الصامد في الجليل والمثلث والنقب والساحل، ويؤكد تقديره لنضالها دفاعا

 .نادها الفاعل لالنتفاضة الباسلةوالتمييز وإس

مين أم بما يحقق تمتنا العربية من خالل عملية السالأن ضمان تحقيق أهداف شعبنا وأكما يؤكد المجلس 

االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وضمان حق العودة وتقرير المصير 

صفحة الماضي حماية للمستقبل العربي في ظل  واالستقالل لشعبنا يستدعي استعادة التضامن العربي وطيّ 

 .يرات الدولية واإلقليمية الراهنةالمتغ

تحقيق أعلى مستويات التنسيق  إلىفي هذا المجال الدول العربية الخمس المعنية بعملية السالم  ويدعو المجلس

السياسي والدبلوماسي بينها لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة لتقوية الموقف التفاوضي العربي لضمان تحقيق 

 .متنا العربيةأطنية وحقوق بنا الوحل شامل على جميع الجهات ومنع أية حلول منفردة على حساب حقوق شع

دل تطوير دعمه وإسناده لقضية الشعب الفلسطيني ونضاله العا إلىيدعو المجلس الوطني المجتمع الدولي بأسره 

 .وتعزيز صموده في الوطن المحتل

المساهمة بفعالية في توفير شروط  إلىويقدر المجلس دور دول المجموعة االقتصادية األوروبية ويدعوها 

طقة لعملية السالم على أسس متوازنة طبقا للشرعية الدولية وذلك صيانة لألمن الدولي واالستقرار في منالنجاح 

 .الشرق األوسط والبحر المتوسط

ويعرب المجلس الوطني عن تقديره لدور االتحاد السوفييتي والصين الشعبية ومجموعة دول عدم االنحياز 

الدولية في في مساندتها للقضية الفلسطينية وتمسكها بأسس الشرعية  والدول األفريقية ومنظمة الدول اإلسالمية

 .حل الصراع في المنطقة
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ودرس المجلس عالقات منظمة التحرير الفلسطينية على المستوى العربي واتخذ في هذا الصدد القرارات 

 :اآلتية

ً  ،يحيي المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين الجزائر الشقيقة - ً  وحكومةً  رئيسا على احتضانها  ،وشعبا

ن ارتفع علم الحرية أقضية فلسطين واستضافتهم دورات المجلس الوطني ودعمهم المتواصل لحقوق شعبنا منذ 

 .صف مليون شهيدواالستقالل في جزائر المليون ون

ً  وحكومةً  رئيساً  ،يحيي المجلس الوطني في دورته العشرين تونس الشقيقة - الدافئ لقيادة  على احتضانها ،وشعبا

حد امتزاج الدم التونسي بالدم  إلىمنظمة التحرير الفلسطينية وتحملها لكثير من التضحيات التي وصلت 

 .م الضيافة والتضامن األخويفلتونس الشقيقة عرفاننا األبدي بكر ،الفلسطيني

ً اعيه المتوويخص المجلس بالشكل جاللة الملك الحسن الثاني رئيس لجنة القدس على جهوده ومس -   اصلة دعما

دعم لصمود ، ولمنظمة التحرير الفلسطينية ولما تقدمه المملكة المغربية الشقيقة من لحقوق الشعب الفلسطيني

 .شعبنا في الوطن المحتل

يعبر المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين عن تثمينه للدعم المتواصل الذي تقدمه الجماهيرية  -

 .ير االنتفاضة الفلسطينية الباسلةماهالليبية الشقيقة لج

ي المجلس الوطني دول االتحاد المغاربي على دعمها المتواصل لقضية فلسطين ومنظمة التحرير ييح -

 .ستعادة التضامن العربيالفلسطينية ويضمن الدور الحيوي الذي تقوم به هذه الدول على طريق ا

ين عن تضامنه العميق مع الشعب العراقي الشقيق في يعرب المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشر -

ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري إلنهاء الحصار االقتصادي الذي يعرض حياة أطفاله ونسائه  ،معاناته

ويهيب المجلس الوطني بجماهير األمة العربية وبالدول العربية  .ورجاله للخطر من جراء فقدان الدواء والغذاء

 إلىويطالب بوقف كافة أشكال التدخل في شؤونه الداخلية كما يدعو  ،يد العون والدعم للعراق الشقيق دّ الشقيقة م

 .العربي بين أبناء األمة العربية العمل الجاد والمثابر الستعادة التضامن

افة تعزيزها وتعميقها في ك إلىاألردنية ويدعو  -خوة الفلسطينية يحيي المجلس الوطني الفلسطيني األ -

المجاالت، ويؤكد قراراته السابقة بالعالقات الخاصة والمميزة التي تربط بين الشعبين الشقيقين األردني 

استمرار وتعزيز التنسيق والتعاون بين منظمة التحرير الفلسطينية واألردن الشقيق في  إلىوالفلسطيني ويدعو 

فدرالي بين ان العالقات المستقبلية على أساس كونكافة المجاالت كما ويؤكد المجلس الوطني على قراراته في بي

 .دولتي فلسطين واألردن

. نصرة القضية الفلسطينية أجلي من ب اللبنانعويحيي المجلس الوطني لبنان الشقيق ويشيد بتضحيات الش -

الشرعية ادته وبسط سلطة استعادة وحدة لبنان وسي إلىويتمنى النجاح لمسيرة الوفاق الوطني اللبناني الهادفة 

تطبيق القرار  إلى . كما يؤكد الدعم الكامل لمعركة تحرير الجنوب من االحتالل اإلسرائيلي توصالً على أرضه

 .ائيلي من جميع األراضي اللبنانيةالقاضي باالنسحاب اإلسر 015

الفلسطينية  -خوة بين شعبي لبنان وفلسطين من خالل تنظيم العالقات اللبنانية ترسيخ األ إلىويدعو المجلس  -

، وتوفير األمن تماعية للشعب الفلسطيني في لبنانعلى أسس متينة تكفل الحقوق السياسية والنضالية واالج

يق مع السلطات الشرعية للمخيمات الفلسطينية في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية وعلى قاعدة التعاون الوث

 .اللبنانية
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الحوار بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية من ويشدد المجلس الوطني على ضرورة استكمال  -

الفلسطينية معالجة إيجابية في جميع الميادين ولما فيه  -معالجة قضايا الخالفات اللبنانية  إلىالتوصل  أجل

 .بين الشقيقينالمصلحة المشتركة للشع

اإلسرائيلي )األردن،  -الصراع العربي ويدعو المجلس الوطني الدول العربية الخمس المعنية بشكل مباشر ب -

تحقيق أعلى مستويات التنسيق السياسي والدبلوماسي بينها لمواجهة  إلىمصر، سوريا، لبنان، فلسطين( 

توى القمة بين مس إلىن يرتقي التنسيق وأمتطلبات المرحلة السياسية القادمة ولتقوية الموقف العربي التفاوضي 

 .هذه الدول الشقيقة

األهمية الخاصة النعقاد دورتين متتاليتين لوزارة الخارجية العرب في  إلىمجلس الوطني يشير بالتقدير ن الإ -

حياء التضامن العربي مصر الشقيقة التي تواصل القيام بدور فاعل وأساسي إل أرضإطار الجامعة العربية على 

الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا موقف مصر الشقيقة من  إلىوتحقيق موقف عربي موحد، كما يشير المجلس 

 .مين هذه الحقوقأوسعيها الدائم لت

استمرار العمل لتعزيز العالقة السورية الفلسطينية وتطوير التنسيق بين الشقيقة سوريا  إلىيدعو المجلس  -

 .قومية المشتركة ومواجهة التحدياتومنظمة التحرير الفلسطينية بما يخدم المصلحة الوطنية وال

المجلس الوطني الفلسطيني الدعم الثابت والمتواصل الذي قدمته المملكة العربية السعودية لسنوات طويلة يقدر  -

قامة أبناء شعبنا في إلشعبنا الفلسطيني ولمنظمة التحرير الفلسطينية، واستضافتها المستمرة وتسهيلها لعمل و

جويع ومحاوالت تدمير البنية االقتصادية التي راضيها، ونأمل باستمرار الدعم لالنتفاضة المباركة في وجه التأ

 .ها سلطات االحتالل اإلسرائيليتشنّ 

يحيي المجلس الوطني شعبي السودان واليمن الشقيقين ورئيسهما وحكومتيهما ويعبر عن شكره باسم الشعب  -

بنا دعم لشع الفلسطيني على ما قدمه ويقدمه أشقاؤنا في السودان واليمن رغم ظروفهما الصعبة من

 .واستضافتهما لقواتنا

بعاد، إو ،توقف المجلس الوطني أمام ما تعرض له شعبنا الفلسطيني في الكويت من قتل واضطهاد وتشريد -

 .جب منظمات عالمية وإنسانية عديدةومحاكمات صورية كانت مصدر إدانة وش

مام أن تتاح الفرصة أيين ون المجلس الوطني يطالب السلطات الكويتية بوقف كل التجاوزات ضد الفلسطينإ -

خوتهم الكويتيين إنهم شاركوا العيش أردوا، الستعادة حقوقهم كاملة، خاصة وجروا وطُ عشرات اآلالف ممن هُ 

 .في بناء هذا البلد العربي الشقيقسنوات طويلة وساهموا بعرقهم وجهدهم 

رسال لجنة تقصي إة الدول العربية ويؤكد المجلس الوطني في هذا المجال على مطالبة األمانة العامة لجامع -

 .اع الجالية الفلسطينية في الكويتالحقائق بشأن أوض

 ويعرب المجلس الوطني الفلسطيني عن تقديره وإكباره لموقف قداسة البابا والفاتيكان في دعم حقوق شعبنا. -

هودية االستيطانية معالجة موضوع الهجرة الي إلىن المجلس الوطني الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي إ -

سرائيل من استخدامها لتنفيذ أغراضها في التوسع واالستيطان وحرمان شعبنا من تقرير إالمنظمة بما يكفل منع 

ن استمرار هذه الهجرة وفق المخططات اإلسرائيلية لتكثيف أمصيره على أرضه ووطنه ويرى المجلس 

ً يهدد م وخطراً  االستيطان في أرضنا المحتلة يشكل عقبةً  سان لحقوق اإلن ستقبل السالم في المنطقة وخرقا

 .الفلسطيني والمواثيق الدولية
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 أجلالمحاوالت والمساعي التي تجري في بعض األوساط الدولية من  إلىن المجلس الوطني يلفت االنتباه إ -

للجنة التنفيذية إلغاء قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية ويطالب ا

 .لمواجهة هذه المحاوالت وإفشالها العمل مع الدول الصديقة والشقيقة

المساواة والعدالة وإشاعة الديمقراطية وتحقيق التكافؤ في  إلىويحيي المجلس نضال جميع الشعوب الطامحة  -

وطني األفريقي وزعيمه ويقدر في هذا المجال نضال شعب جنوب أفريقيا بقيادة المؤتمر ال ،العالقات الدولية

، ويعلن المجلس عن تضامنه الكامل مع شعب المساواة وإزالة العنصرية أجلمن المناضل نلسون مانديال 

دوات العنصرية أجنوب أفريقيا في نضاله العادل في مواجهة العنصرية وضد أعمال التخريب التي تقوم بها 

عب جنوب أفريقيا يم كل أشكال الدعم والمساندة لشالمضادة ويؤكد المجلس الوطني على ضرورة مواصلة تقد

 .المناضل والصديق

 كما يؤكد المجلس على دعمه ومساندته وتضامنه مع دول المواجهة األفريقية في وجه العدوان والعنصرية. -

لجنة األمم المتحدة الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة  إلىيوجه المجلس الوطني تحية  -

لمؤسسات وللمنظمات الدولية غير الحكومية الشقيقة والصديقة ولرجال األعمال ووسائل اإلعالم التي وقفت ول

 .الهوتقف مع انتفاضة شعبنا ونض

ويجدد المجلس الوطني الفلسطيني التزامه بقرارات األمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعوب في مقاومة  -

رفضه  استقاللها ويعلن مجدداً  أجليز العنصري وحقها في النضال من االحتالل األجنبي واالستعمار والتمي

 .أنواعه بما في ذلك إرهاب الدولة لإلرهاب بكل

-  ً رضنا أيوجه المجلس الوطني التحية واالعتزاز والحب لشعبنا الفلسطيني الصامد والصابر داخل  وختاما

مواقفها الداعمة والمساندة لجهاد شعبنا  ىاعلة علمتنا العربية وقواها الفألى جماهير إالمحتلة وفي الشتات و

متنا العربية أويهيب بها للوقوف بحزم أمام المؤامرات التي يحيكها أعداء … الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة

 ً  .نها القوميمأمتنا العربية ووجودها وقوتها وكرامتها وأعلى  وذلك حفاظا

لشريفة المحبة للسالم والحرية بالتحية والتقدير لمواقفها المشرفة مع جميع الدول األصدقاء ا إلىكما يتوجه  -

 قضية شعبنا العادلة. 

 لجنة الوطن المحتل واالنتفاضة

 : ن المحتل واالنتفاضة وقرر ما يليناقش المجلس الفلسطيني تقرير لجنة الوط

 

 

 :أوال  

الفلسطيني تحت االحتالل ولجماهير  يوجه المجلس الوطني الفلسطيني التحية والتقدير النضالية لشعبنا -1

ً ونساءً  لى صناع المجد فيها رجاالً إدولة فلسطين و أرضاالنتفاضة على  ، وقواتها الضاربة وأطفاالً  ، شيبا

 .لمخصصة وقيادتها الوطنية الموحدةولجانها الشعبية الفالحية والعمالية والمهنية، ولجانها القطاعية وا

التحية النضالية والتقدير لألبطال األسرى والمعتقلين الذين تصدوا  يوجه المجلس الوطني الفلسطيني -1

 أرضلالحتالل ويصمدون ببسالة في سجون العدو ومعتقالته والجرحى حاملي أوسمة الفخار والذين رووا 

 .وزرعوا الورود على درب االستقاللفلسطين بدمائهم الذكية 
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خوة المبعدين الذين تصدوا ببسالة لقوات االحتالل، أليوجه المجلس الوطني الفلسطيني التحية النضالية ل -3

وطنية بارزة شاهدة على جريمة  ولمخططات العدو الصهيوني وممارساته القمعية وشكلوا بذلك رموزاً 

 ً  .نسانية بما يتنافى وحقوق اإلنسانلكل االتفاقات والمواثيق الدولية واإل العدو في اإلبعاد خالفا

كبار أمام الشهداء األبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب إيني بإجالل ويقف المجلس الوطني الفلسط -0

ق الوطن وسطروا صفحات خالدة في سفر الثورة واالنتفاضة وستبقى أرواحهم مشاعل نور تضيء الطري

 .نا على طريق النصر والتحريرمأما

لث والنقب وكل قرية ومدينة في أبناء فلسطين في الجليل والمث إلىيوجه المجلس الوطني التحية والتقدير  -5

ً  1301مناطق   إلىلالنتفاضة والوقوف  )فلسطين المحتلة( ويثمن الدور النضالي الذي يقومون به دعما

 ً  . ي وجه كل محاوالت الطمس والتذويبعلى هويتهم الوطنية ف جانبها وحفاظا

 :الوحدة الوطنية :ثانيا  

للوحدة الوطنية التي يجسدها ويمارسها شعبنا  يثمن المجلس الوطني الفلسطيني الحالة الرائعة -1

الفلسطيني في مقاومته الباسلة في مختلف المواجهات للعدو، ويؤكد على أهمية وضرورة تعزيز 

وتطوير هذه الوحدة بين الفصائل والقوى والتيارات والفعاليات الوطنية على أسس ديمقراطية بعيدة 

اف شعبنا في دحر االحتالل وانتزاع الحقوق الوطنية عن روح الفئوية كضمانة أساسية لتحقيق أهد

 .اصمتها القدس الشريفقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعإالثابتة في العودة وتقرير المصير و

يؤكد المجلس على ضرورة توسيع المشاركة في كافة هيئات القيادة الوطنية الموحدة لالنتفاضة، لزيادة  -1

 .ناط في قيادة االنتفاضة المجيدةمفعاليتها للقيام بالدور ال

يؤكد المجلس على الدور الهام لألطر الجماهيرية والمؤسسات الوطنية واالتحادات الشعبية والمهنية  -3

والعمالية والفنية والجمعيات الخيرية وغرف التجارة والجمعيات الزراعية واللجان القطاعية والمجالس 

دائها ووسائل عملها بما يتناسب مع المهمات أ المتخصصة ويؤكد على ضرورة توحيدها وتطوير

 .ة لدولة فلسطينبنية التحتياألساسية المنوطة بها كأذرع فاعلة وأساسية في بناء األ

 :ليات النضالية وتطويرها وتصعيدهاالفعا :ثالثا  

لفلسطينية ا األرضتوقف المجلس أمام الملحمة البطولية التي يصنع صفحاتها الخالدة شعبنا العظيم على طول 

وعرضها في مواجهة قوات االحتالل وممارساتها القمعية والالإنسانية والتي في سياسة القبضة الحديدية 

وفرض الضرائب الباهظة والعقاب الجماعي، وتدمير البنية التحتية للمجتمع واالنتهاك الصارخ لحقوق اإلنسان 

فراد التجويع المستمرة وتقييد حرية العمل والنقل لأل عملية إلىمن خالل القتل واالعتقال واإلبعاد، وباإلضافة 

ذ يسجل باعتزاز كبير هذه القدرة الفردية والمتميزة لجماهير شعبنا البطل في المواجهة والتصدي إوالمجالس 

والصمود األسطوري وكذلك الجاهزية الحالية والمستمرة على الدوام للبذل والعطاء والتضحية في االنتفاضة 

 نه يؤكد على النقاط التالية:إة فالمعجز

إدانة سياسة وممارسة سلطات االحتالل التعسفية ودعوة المحافل الدولية والمؤسسات اإلنسانية غير  -1

براز هذه المخالفات للرأي العام العالمي واتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع إالحكومية لتقصي الحقائق و

 .فير الحماية لشعبنا تحت االحتاللحد لها وتو

التركيز على بناء الطابع الجماهيري الديمقراطي لالنتفاضة الباسلة من خالل وضع البرنامج وتحديد  -1

الواجبات والمهمات للمناضل واألطر القيادية لالنتفاضة وكذلك توفير الظروف الكفيلة لها لكي تبقى 
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لفعاليات ومة والتصعيد المشاركة وحجم الزخم الجماهيري في اتساع وعمق وشمول يضمن الديم

 .االنتفاضة

بني العمل على تطوير وتكثيف أشكال المقاومة الشعبية من خالل تهيئة مستلزماتها الشعبية والمعنوية وت -3

كل ، واالبتعاد عن الروتينية والصيغ الجامدة التي ال تستجيب لخصائص مبادرات الجماهير وإبداعاتها

 .مرحلة من مراحل نضالنا الوطني

ري العادل في ممارسة الكفاح بكل أشكاله وصوره ومشروع لشعبنا في مواجهة التمسك بخيارنا الثو -0

 إلىقوات االحتالل والمستوطنين المسلحين الغزاة والتأكيد على تطوير وسائل الكفاح من خالل التوجه 

 .وح االنتفاضة وإبداعاتها الخالقةالعمل النوعي الذي يضمن االستمرارية في النهج ويستجيب لر

قطع الطريق على محاوالت  أجلتها االنتفاضة من زفرأى ترسيخ القيم والمفاهيم والسلوك التي العمل عل -5

تضخيم بعض السلبيات وذلك من خالل تجسيد وتعميق العالقة الديمقراطية بين  أوالعدو في استغالل 

عبية بما في جماهير االنتفاضة وهيئاتها القيادية من خالل تعزيز دور المؤسسات واللجان الوطنية والش

وإدانة كافة الممارسات التي تشوه الوجه الحضاري واإلنساني والديمقراطي  ،ذلك لجان الخير واإلصالح

 لتقاليد شعبنا وتراثه.

المحتلة ومعالجة أوضاعها من خالل تأطيرها  األرضالعمل على تنظيم وسائل رعاية المطاردين في  -4

 ناء المزيد من المجموعات الضاربة.وكذلك بدائهم أضمن لجان خاصة تضمن استمرار عطائهم و

 :: الهجرة االستيطانيةرابعا  

 أجلقامة مستوطنات جديدة وتسمين المستوطنات القديمة من ن أهداف العدو تتجسد في اغتصابه لألرض إلإ

س ن المجلإالمزيد من استيعاب المهاجرين الجدد من مختلف دول العالم ومن االتحاد السوفييتي بشكل خاص، و

 :إلىنه يدعو إدولتنا المحتلة ف أرضذ يؤكد على قراراته السابقة في مواجهة التهجير الجماعي المنظم على إ

 .والدفاع عنها بكل الوسائل األرض التمسك بعروبة -1

ان وقف االستيط إلىوالذي يدعو  055رفض االستيطان والمطالبة بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم  -1

 .وتفكيك المستوطنات القديمة

 .العرب وتهجير أصحابها األرضالتصدي لمحاوالت االحتالل بتفريغ  -3

 .وحمايتها والمحافظة على عروبتها استغاللها أجلاستصالح األراضي وزراعتها وذلك من  -0

 تمكينها من أداء دورها المطلوب.وتوفير اإلمكانيات المادية ل األرضتفصيل لجنة الدفاع عن  -5

 

 :: الدعم الماليخامسا  

، لتطوير البنية ت وفق خطة مدروسة وبرامج محددةمجلس على أولوية دعم الداخل في كل المجااليؤكد ال

نا وتصعيد التحتية وتأسيس قاعدة إنتاجية لالقتصاد الوطني بما يكفل تغطية احتياجات ومتطلبات صمود شعب

 :انتفاضته وذلك من خالل

اث الوطني مية والصحية وتشجيع الحفاظ على الترتقديم الدعم الممكن للمؤسسات الثقافية والفنية والتعلي -أ

 .الفلسطيني
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قامة المشاريع اإلنتاجية الجديدة بما إمين الدعم للقطاعات اإلنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية وأت -ب

يحقق الصمود وخلق فرص العمل لعمالنا، وكذلك العمل على إقامة مشاريع إسكانية شعبية وتعاونية 

 .ة لإلقراضالمتاحة ومن خالل مؤسسة متخصصضمن اإلمكانيات 

 .عية في األسواق العربية والدوليةالمحتلة الزراعية والصنا األرضدعم وتشجيع وتسويق منتوجات  -ج

اعتماد برنامج ومشروعات محددة وتنسيق العون الدولي والخارجي لمواجهة مشكلة البطالة المتفاقمة  -د

تعويضي وتأمين فرص العمل والتعويضات عن أضرار في قطاع العمل والسعي إلنشاء صندوق دولي 

 .سات االحتالل ضد العمال واألعمالالتوقيف وآثار حرب الخليج وممار

 سرى والرعاية االجتماعية األ

سر الشهداء والجرحى والمعتقلين والمتضررين من ممارسات القمع ضمان الرعاية االجتماعية أل -1

 .ا يكفل الحياة الحرة الكريمة لهممصابين بموزيادة مخصصاتهم، وتأهيل المعتقلين وال

تنشيط برنامج التكافل األسرى في صفوف الجاليات الفلسطينية في المهجر واستمرار العمل مع  -1

 .لمحتلالمنظمات غير الحكومية واإلنسانية لزيادة دعمها لجماهير شعبنا داخل الوطن ا

ساهمة في بناء المشاريع اإلنتاجية داخل بناء شعبنا في المهجر للمأس المال الفلسطيني وأدعوة ر -3

 .لوطن من خالل مؤسسة وطنية متخصصةا

اإلفراج عن المعتقلين واألسرى  أجلالعمل بكل الوسائل الممكنة وفي المحافل الدولية من  -0

 .وطنهم إلىن إعادة كافة المبعدين تأمي أجلالفلسطينيين في سجون االحتالل ومن 

مصادرة  أوتدنيس  أواألوقاف اإلسالمية والمسيحية من انتهاكات براز ما تتعرض له المقدسات وإ -5

دفاع عن حقوقها وحرماتها الحفاظ عليها وال أجليجاد المرجعية المناسبة من إوالعمل على 

 . المقدسة

 :العالقات التنظيمية واإلدارية - سادسا  

ثيل فيها ومنحها الصالحيات العمل على تطوير دور القيادة الوطنية الموحدة من خالل رفع مستوى التم -1

الضرورية وتمكينها من متابعة كافة جوانب عمل ونشاط االنتفاضة واألمور المتعلقة بتنظيم حياة 

ومؤسساتها في  هاالمواطنين وتحقيق صالتها الجماعية وانتظامها مع القيادات المناطقية ومع كل أطراف

 .الموحدة وثبات عناصرهاالقيادات  كل المواقع وكذلك العمل على استكمال بناء

العمل على توسيع اللجنة السياسية المنبثقة عن القيادة الوطنية الموحدة )قاوم( إلفساح المجال لالستفادة  -1

من خبرات وطاقات العديد من الشخصيات الوطنية، والعمل على تشكيل لجان سياسية فرعية على 

ساسية ت الوطنية واألطر األمستوى المناطق تضم في صفوفها ممثلي المؤسسات والشخصيا

 .لالنتفاضة في هذه المناطق

طر الجماهيرية واالتحادات والمجالس القطاعية المتخصصة وتوفير تعزيز دور المجالس الموحدة لأل -3

رضية تعزيز أعطائها المزيد من االستقاللية على إالدعم لها واستكمال بناءها وتطوير برامجها و

 .هير ضمن البرنامج السياسي الوطنيخلية ومع الجماالديمقراطية في عالقاتها الدا

 : القة بالوطن المحتل وذلك من خاللتطوير وتحسين أداء مؤسسات وأجهزة )م.ت.ف( ذات الع -0

للعناية بجوانب الصحة، والزراعة، تشكيل أقسام مختصة في دوائر منظمة التحرير الفلسطينية  -أ 

بالكفاءات ذات االختصاص  وية والتعاونيات ورفدها، والتجارة والشؤون البلدية والقروالصناعة

 .المناسب
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إيجاد آليات وهياكل في الداخل لتحقيق اإلشراف والرقابة على طريق واتجاهات اإلنفاق المالي  -ب  

المحتلة بما يضمن سالمة التوجه لتحقيق النفع  األرضفي المؤسسات وقطاعات العمل العام في 

 .حفظ األموال العامةسلمية وبما ي العام على أسس

التأكيد على تنظيم آلية العمل بين مؤسسات الداخل والخارج على قاعدة التكامل والمساندة ووحدة  -5

 .يخدم برنامج االنتفاضة وأهدافها العمل القيادي وكذلك تحديد وتوحيد المرجعية المسؤولة بما

 . وطن المحتلوذلك لمتابعة شؤون ال تشكيل لجنة دائمة من أعضاء المجلس الوطني -4

 اللجنة القانونية  -ج 

 :ير اللجنة القانونية وقرر ما يليناقش المجلس الوطني الفلسطيني تقر

ً  -يوصي المجلس الوطني الفلسطيني  :أوال   حكام أل اللجنة التنفيذية بضرورة إنشاء دائرة للعدل بالمنظمة وفقا

يكون من بين مهامها رعاية الشؤون القضائية، من النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية  11المادة 

المنازعات في األراضي المحتلة وخارجها المعروفة باسم لجان اإلصالح والخير والتأكيد على  ولجان فضّ 

 . ا يصدر من قوانين وقرارات ولوائحالقرار الخاص بإصدار جريدة رسمية للمنظمة ينشر فيها م

أحكام الميثاق الوطني والنظام األساسي لالئحة الداخلية للجنة التنفيذية، يوصي المجلس بضرورة التقيد ب :ثانيا  

ً  المركزي تيسيراً  والعمل على سرعة إصدار الالئحة الداخلية للمجلس  . عمالهأل وتنظيما

العمل على إعادة تشكيل اللجنة القانونية الدائمة بالمجلس الوطني، بما يكفل تطعيمها ببعض الكفاءات  :ثالثا  

 . وية من قبلانونية الفلسطينية التي تتيح لها فرصة العضالق

يوصي المجلس بإنشاء مركز للدراسات واألبحاث القانونية يتولى إعداد الدراسات واألبحاث القانونية  :رابعا  

 . يةألخرى بالرأي والفتاوى القانونالتي تتطلبها القضية في المرحلة المقبلة وتزويد اللجنة التنفيذية واألجهزة ا

 لجنة التنظيم والشؤون واالجتماعية والمغتربين -د 

  :ناقش المجلس الوطني الفلسطيني تقرير لجنة التنظيم والشؤون االجتماعية والمغتربين وقرر ما يلي

 :في مجال الشؤون االجتماعية - أوالً 

مؤسسات التأكيد على تنفيذ قرارات المجالس الوطنية السابقة وخاصة بأن يتبع الجمعيات وال -1

 .عيةاالجتماعية الفلسطينية بدائرة الشؤون االجتما

تفعيل المجلس األعلى للشؤون االجتماعية ليعمل على التخطيط ومتابعة التنسيق بين دائرة الشؤون  -1

 .مؤسسات في مجال العمل االجتماعيةاالجتماعية ودوائر م.ت.ف وال

صصات المناضلين القائمين على ن تصبح مخصصات الشهداء واألسرى والمعتقلين مساوية لمخأ -3

 .للوائح واألنظمة بما يستجيب لذلكوتعديل ا ،أعمالهم في كل ساحة من الساحات

خاصة في أماكن التجمعات الفلسطينية التي  ،إنشاء مراكز تدريب وتأهيل مهني ومشاريع إنتاجية -0

 ً  .بة بالتنسيق مع المنظمات الشعبيةصع تعيش ظروفا

الشؤون االجتماعية في لبنان من خالل قيادة العمل الوطني الفلسطيني في  تنشيط وتفعيل مكتب دائرة -5

 لبنان.

 .ت والبحوث االجتماعية الفلسطينيةإنشاء مركز فلسطيني للدراسا -4
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مختلف أماكن التجمعات تفعيل اللجنة الوطنية العليا للطفولة الفلسطينية بحيث تغطي نشاطاتها  -2

 .الفلسطينية

ماعية بزيادة االهتمام بالعمل االجتماعي الشعبي ووضع اللوائح المنظمة تقوم دائرة الشؤون االجت -1

تخفيف العبء المالي عن م.ت.ف  أجللذلك ومساعدة التجمعات الخيرية الفلسطينية في أنشطتها من 

 .ات الوطنية واالجتماعية المتطوعةواالستفادة في هذا المجال من جهود وطاقات الشخصي

سر الشهداء واألسرى بما يحفظ أمالية لمؤسسة الشؤون االجتماعية ورعاية اإلسراع في حل األزمة ال -3

ً كرامة عائالت األسرى و  .القادمة من الداخل الشهداء خصوصا

شاء مراكز تدريب االهتمام بالمعوقين وتقديم العون لهم ومعالجة مشاكلهم النفسية واالجتماعية وإن -14

 .وتأهيل المعوقين

سر الشهداء واألسرى وكافة أتقوم به مؤسسة الشؤون االجتماعية ورعاية  اإلشادة بالدور المميز الذي -11

الشهداء العاملين فيها وكذلك الطريقة واإلجراءات المميزة في إدخال المعلومات المتعلقة باألسرى و

 .حدث أجهزة الكمبيوترأفي 

 ً  :جال االتحادات والمنظمات الشعبية: في مثانيا

طلع بدوره في توحيد جهود ضللمنظمات واالتحادات الشعبية ليتنشيط وتفعيل المجلس المركزي  -1

 االتحادات.

ي والمنظمات الشبابية العمل على تشكيل اتحاد شبابي فلسطيني ليضم في صفوفه كافة الشباب الفلسطين -1

 .الفلسطينية

لوطن ي خارج االعمل على توحيد األطر النقابية داخل الوطن المحتل بالتنسيق مع المنظمات الشعبية ف -3

 .المحتل

ى تقديم المساعدات للمنظمات واالتحادات الشعبية تساعدها على تنفيذ برامجها ونشاطاتها وتحافظ عل -0

 .استقالليتها المالية واإلدارية

التأكيد على تنفيذ قرارات المجالس الوطنية فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة الضمان االجتماعي للعاملين في  -5

 .بالتنظيمات الشعبية ذلك المتعلقةمؤسسات م.ت.ف وك

  ً  :: على صعيد المغتربينثالثا

 إلىعمالها ومؤثراتها وانتخاب ممثليها أن تتمتع الجاليات والمؤسسات باالستقاللية في تنظيمها وبرامجها وأ

 المجلس الوطني على قاعدة االلتزام بـ م.ت.ف كممثل شرعي وحيد وعلى قواعد العمل الديمقراطي. 

 واالقتصادية اللجنة المالية –هـ

 : القتصادية وقرر القرارات التاليةناقش المجلس الوطني الفلسطيني تقرير اللجنة المالية وا

يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على قراراته المالية الصادرة عن دوراته السابقة وخاصة دورتيه السابعة  -1

 :عشرة والثامنة عشرة في المجاالت التالية

إلجراءات التي اتخذها الصندوق القومي الفلسطيني بشأن تعديل رواتب العاملين في سوريا ناقشت اللجنة ا –أ 

عادة النظر إو ن تعيد اللجنة التنفيذية دراسة ذلك،أن هذه التعديالت غير كافية وتوصي أولبنان، وترى اللجنة 

 شرائية للعملة المحلية. ي القيمة الفي هذه التعديالت آخذة بعين االعتبار نسبة التضخيم والغالء وتدنّ 
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سر الشهداء والمناضلين أن اللجنة توصي بأن يعاد النظر في رواتب ومخصصات إوفي هذا اإلطار نفسه ف

 ً وحيث تسمح اإلمكانيات  ونسب غالء المعيشة في الوطن المحتل واألماكن األخرى، حينما يكون ذلك ممكنا

 .سر الشهداء دون تأخيرأن مخصصات أن تتم التعديالت بشأالمالية بذلك على 

ائرة الشؤون االقتصادية متابعة القرارات الصادرة عن مؤتمر الفعاليات االقتصادية والواردة في تقرير د -ب 

 .والتخطيط

يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على القرارات السابقة الصادرة عن دوراته السابقة لضرورة تنظيم  -ج 

ً إالوحدة المالية جباية و  .ي إطار منظمة التحرير الفلسطينيةتعزيز الوحدة الوطنية فو نفاقا

يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على قراراته السابقة بضرورة إنشاء الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش  -د 

 ً الصندوق القومي  إدارةن يشكل مجلس أ، على تهاموال المنظمة وتنميأل بصالحية تمكنه من القيام بمهامه حفاظا

الصندوق القومي الفلسطيني  إدارةول اجتماع له، ويقدم تقاريره الدورية لمجلس أفلسطيني هذا الجهاز في ال

 . ويعد نظامه الداخلي وأسلوب عمله واللجنة التنفيذية، والمجلس المركزي

 يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على قراراته السابقة وخاصة قراره في الدورة الثامنة عشرة بشأن -هـ

، إجمالي قدره ثمانية ماليين دوالرتسويق حمضيات غزة  أجلالكفالتين المصرفيتين المقدمتين لقرضين من 

 .استردادها أجلبأسرع وقت ممكن من ويؤكد ضرورة استمرار الجهود وبكافة الوسائل و

الفلسطيني الصندوق القومي  إدارةمجلس  إلىذ يؤكد على ذلك يطلب إن المجلس الوطني الفلسطيني أو [-]و

 . تنفيذية حسم هذا الموضوع وإنهاءهواللجنة ال

المتوقعة للسنوات التالية النعقاده على ضوء خطط وبرامج العمل المرسومة ألجهزة ومكاتب ومؤسسات منظمة 

 .المتوقعة التحرير الفلسطينية واحتياجاتها الفعلية على ضوء اإليرادات

ً  –ز  ، يؤكد على قراراته السابقة ارد وتأكيداً لتنمية المو إدارةبتشكيل  أحيط المجلس الوطني الفلسطيني علما

د الذاتية على أسس على ضرورة تفعيل هذه اإلدارة بالكفاءات الالزمة لتشكيل دعامة أساسية في تنمية الموار

 .مدروسة وسليمة

والر( مائة مليون د 133والبالغة ) 1313/1334يوصي المجلس الوطني الفلسطيني باعتماد ميزانية  -ص

في مرحلة الحصار  ىن يراعأعلى  ،1331/1331وتسعة وتسعين مليون دوالر أمريكي كأساس لميزانية 

مليون دوالر أمريكي.. ويفوض المجلس  114اعتمادها والبالغة  المالي التقيد الشديد بميزانية التقشف التي تمّ 

خطط وبرامج  إلى على أبوابها المختلفة استناداً  الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية صالحية توزيع الميزانية

 . ف التي أفرزتها اللجنة التنفيذيةأعمال األجهزة والمكاتب والمؤسسات والدوائر مسترشدين بسياسات التقش

 ،11/11يأسف المجلس الوطني الفلسطيني لعدم إنهاء الحسابات الختامية لجميع السنوات المالية التالية  –ع 

، وعرضها على المجلس الوطني الفلسطيني مدققة ومراجعة حسب 13/34/31 ،12/11 ،15/14 ،13/10

ن المجلس الوطني إاألنظمة المعتمدة. ورغم الظروف الموضوعية التي حالت دون ذلك حتى تاريخه، ف

كمالها الفلسطيني يؤكد على ضرورة إنهاء هذه الحسابات، وعرضها على المجلس المركزي الفلسطيني عند است

 . القادمة هاجتماع ةدور في

ً أن المجلس الوطني الفلسطيني وقد إ – 1  : تواجهه منظمة التحرير الفلسطينيةبالحصار المالي الذي  خذ علما
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ن تطوي صفحة أن تسمو فوق الجراح وأالدول العربية الشقيقة في هذه المرحلة المصيرية  إلىيتوجه  –أ 

تحرير الفلسطينية ونحو شعبنا الصابر الصامد في وطننا ن تفي بالتزاماتها نحو منظمة الأالماضي، و

نحو مؤسساته الوطنية التي تعاني من القمع الصهيوني وسياسات التجويع والحصار، ويطالب 

يالء هذا الموضوع كل اهتمام.. ويحيي المجلس إالمجلس الوطني الفلسطيني، اللجنة التنفيذية، ب

ويتقدم لها بالشكر والتقدير على استمرار دعمها لمؤسسات الوطني الفلسطيني الجماهيرية الليبية، 

 شعبنا في الوطن المحتل وانتفاضته المباركة.

التشريعات الخاصة بضريبة التحرير  يناشد المجلس الوطني الفلسطيني الدول العربية التي لم تسنّ  –ب  

 .عاملين في القطاعين العام والخاصها لتشمل الفلسطينيين الن تبادر لسنّ أ

ذ يحيي مبادرة إنشاء المؤسسة الوطنية لألحوال المدنية وإصدار طوابع إن المجلس الوطني الفلسطيني إ – 3 

ع جالياتنا الفلسطينية في ميفانه يهيب بج ،ولما تحمله هذه المبادرة من أغراض سياسية ومالية ،مالية فلسطينية

ويطالب سفراء دولة  ،ل على هذه الوثائق الهامةسفارات دولة فلسطين للحصو إلىكافة أماكن الشتات للتوجه 

طارها لبذل كافة الجهود إ، وكوادر منظمة التحرير العاملين في وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني فلسطين

بنا جميع قطاعات شع إلىالممكنة لنشر الهوية وتعميمها واإلعالن عنها والدعاية لها وتسهيل مهمة إيصالها 

 . ي تعترضهاوتذليل العقبات الت

الصندوق القومي الفلسطيني ومديره  إدارةن اللجنة المالية واالقتصادية تثمن الدور الذي قام به رئيس ومجلس إ

واجهتها أعمال  العام وكوادر الصندوق القومي الفلسطيني على الجهود التي بذلوها رغم الظروف الصعبة التي

 . الصندوق

 الشؤون االقتصادية

 :التوصيات

تقرير دائرة الشؤون االقتصادية والتخطيط عن أعمال ونشاطات الدائرة  إلىاللجنة المالية واالقتصادية  استمعت

 فيما بين دورتي المجلس الوطني الفلسطيني الثامنة عشرة والعشرين مسترشدة بقرارات المجلس في دورته

 : الثامنة عشرة وبعد مناقشته توصي

 : نتفاضةالتنمية ودعم الصمود واال برنامج – 1

ً أحيط المجلس الوطني الفلسطيني عل  : بالبرامج التي أعدتها الدائرة ما

 النفس في الوطن المحتل إطار برنامج اقتصادي للتنمية والصمود واالعتماد على. 

 لقطاع الزراعي والصناعي والتجاريبرنامج دعم االنتفاضة في ا. 

 النتفاضة في قطاع اإلسكان الشعبيبرنامج دعم ا. 

  لخمسية لبرنامج إسكاني شعبي شاملاخطة. 

 أجلذ يؤكد على أهمية البرمجة والتخطيط في عمليات دعم التنمية من إن المجلس الوطني الفلسطيني إو

المزيد من الخطط للقطاعات االقتصادية  إلىيدعو الدائرة  ،الصمود واالنتفاضة المباركة في الوطن المحتل

دوائر المختصة كما يدعو اللجنة التنفيذية للعمل بكافة الوسائل لتنفيذ هذه واالجتماعية األخرى بالتنسيق مع ال

 .لها بين الدول الصديقة والشقيقة الخطط والبرامج باإلمكانات الذاتية وبالترويج
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1-  ً بالدراسة  دراسة المقومات االقتصادية للدولة الفلسطينية المستقلة: أحيط المجلس الوطني الفلسطيني علما

لتي أعدتها الدائرة عن المقومات )االقتصادية للدولة الفلسطينية المستقلة( والشروع في إعداد برمجة الهامة ا

مس خطة إنشاء وتنمية وتطوير جميع مرافق الدولة العتيدة وقطاعاتها االقتصادية واالجتماعية في السنوات الخ

ً  42، بمشاركة ولى من إنشائهااأل ً  14من الوطن المحتل و باحثا   .من الشتات، في إعداد هذه البرامج باحثا

ذ يثمن هذه الجهود يدعو دائرة الشؤون االقتصادية والتخطيط لطباعة دراسة إن المجلس الوطني الفلسطيني إ

 . على القيادات الفلسطينيةوعرضها  ،المقومات االقتصادية للدولة الفلسطينية المستقلة

 ً ونكتاد( مؤتمر األمم المتحدة لتنمية دراسة الهامة التي تعدها )األبال كما أحيط المجلس الوطني الفلسطيني علما

 . تها( في الوطن الفلسطيني المحتلالتجارة )حول استراتيجيات التنمية البديلة وأولويا

 مؤتمر الفعاليات االقتصادية الفلسطينية: - 3

ً أحيط المجلس الوطني الفلسطيني علم تمر الفعاليات االقتصادية والفكرية بجهود الدائرة االقتصادية في عقد مؤ ا

قرارات الصادرة عنه والمتمثلة وال 1334بريل نيسان/ أ 10–11الفلسطينية الذي عقد في تونس خالل الفترة 

 : في

 .ة مليون دوالرإنشاء البنك الفلسطيني للتنمية برأسمال قدرة مائ -أ

 .عشرة ماليين دوالر أمريكيل قدره إنشاء صندوق لتنمية الصناعات الحرفية الفلسطينية برأسما -ب

 .الفلسطينية المحتلة األرضنتوجات المساهمة في تسويق م -ج

 .ب ونقل التكنولوجيا للوطن المحتلالمساهمة في التدري -د

 .فاضةالمساهمة في دعم صندوق االنت -ه

ت ذ يؤكد على أهمية هذه القرارات وعلى أهمية المشاركة الجدية للفعالياإن المجلس الوطني الفلسطيني إ 

االقتصادية والفكرية لشعبنا في جميع أماكن وجوده يدعو دائرة الشؤون االقتصادية والتخطيط لمتابعة هذه 

 . لقرارات لتنفيذها بأسرع وقت ممكنا

 ً  ويهيب المجلس الوطني الفلسطيني بكافة فعاليات شعبنا في كافة أماكن الشتات للمساهمة في هذا الجهد دعما

 . ةلمجيدة في مجال إقامة المشاريع اإلنتاجية واالقتصادية برأسمال وخبرة فنيلصمود شعبنا وانتفاضته ا

 إعداد وتقييم جدوى اقتصادية وفنية لمشاريع وفرص استثمارية في الوطن المحتل: – 0

ً أ مشروع للتنمية والصمود في الوطن  044بالجهود المبذولة في إعداد  حيط المجلس الوطني الفلسطيني علما

 . لها لدى الدول الصديقة والشقيقة لترويجالمحتل، وا

بذل المزيد من الجهود للترويج لهذه المشروعات بين جاليات شعبنا ومع  إلىويدعو المجلس الوطني الفلسطيني 

الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات غير الحكومية وبالتشاور والتنسيق مع جهات االختصاص في الوطن 

 . نتفاضته الباسلة ولخلق فرص العمله واالفلسطيني المحتل لدعم صمود

 الدعم والمساعدة للوطن المحتل: – 5

 ً بالمساعدات والدعم المقدم من الدول الصديقة، والمنظمات غير  أحيط المجلس الوطني الفلسطيني علما

جميع الجهات  إلىذ يتوجه بالشكر والتقدير إالحكومية، والبنك اإلسالمي للتنمية، وصناديق التنمية العربية وهو 

العربية واإلسالمية والدولية التي تقدم الدعم والمساعدة لشعبنا في وجه آلة القمع والحصار والتجويع اإلسرائيلية 

نه يخص بالشكر والتقدير دول المجموعة األوروبية، واليابان، والسويد، وكندا، والصين الشعبية، وماليزيا، إف
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الوطن مية الستجابته ودعمه للمشاريع االقتصادية واالجتماعية في كما يتوجه بالشكر للبنك اإلسالمي للتن

 . المحتل

د الدعم لشعبنا ومؤسساته بذل المزيد من الجهود لمزي إلىويدعو اللجنة التنفيذية ودائرة الشؤون االقتصادية 

 . الوطنية

لدول الصناعية الكبرى لزيادة كما يدعو المجلس الوطني الفلسطيني والدول العربية الشقيقة والدول اإلسالمية وا

والممارسات القمعية  دعمها لمواجهة الظروف االقتصادية والمعيشية التي يعاني منها نتيجة للسياسات

 . اإلسرائيلية

ن تكون الجهة الوحيدة أتوصي اللجنة بتكليف دائرة الشؤون االقتصادية والتخطيط بحكم تخصصها  – 1

ً المعتمدة لتقييم المشاريع االقتصا  . واجية والتضاربلالزد دية وتنفيذها واإلشراف على سير العمل فيها منعا

وخاصة قطاع النقل والمواصالت وقطاع السياحة  ،يالء االهتمام الالزم لقطاعات الخدماتإتوصي اللجنة ب – 7

 . مكانيات لتوفير الدعم الالزم لهاوتقييم أوضاعها ومتطلباتها والعمل بكل اإل

سرائيل إالوطني الفلسطيني دائرة الشؤون االقتصادية والتخطيط العمل على فضح سياسات  يكلف المجلس – 2

، وللتعاون مع الجهات الفلسطينية والعربية والدولية المتخصصة لمياه في الوطن الفلسطيني المحتلفي سرقة ا

 . وخاصة في قطاع غزة ،شكلة المياهلمعالجة م

االقتصادية والتخطيط وبالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية والعربية  يكلف المجلس الوطني دائرة الشؤون – 6

والدولية المتخصصة لتسويق المنتوجات الوطنية في الوطن المحتل وعرضها في كافة المعارض العربية 

ها تثمن اللجنة المالية واالقتصادية الجهود الممتازة التي بذلتها وتبذل .والدولية التي تشارك فيها دولة فلسطين

الدائرة االقتصادية مع اتصاالت دولية وعربية ونشاطات مختلفة ودراسات هامة واستراتيجية لحاضر االقتصاد 

 . مة المتعلقة باقتصاد دولة فلسطينالفلسطيني في الوطن المحتل ومستقبله بما في ذلك الدراسات الها

 الشعب الفلسطيني حاضراً  هود لما فيه مصلحةوتثمن اللجنة استمرار الدائرة االقتصادية في القيام بمثل هذه الج

 . ومستقبالً 

 لجنة شؤون الجالية الفلسطينية في الكويت  –و 

 : لفلسطينية في الكويت وقرر ما يليناقش المجلس الفلسطيني تقرير لجنة شؤون الجالية ا

 :على الصعيد الفلسطيني –أ 

شؤون السة عضو من اللجنة التنفيذية لرعاية يفوض المجلس الوطني اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة برئا -1

تتولى حصر ومتابعة أوضاع الفلسطينيين الموجودين داخل الكويت وخارجها  ،الفلسطينية بالكويت

عداد تصور شامل بشأنها لمعالجة اآلثار االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والمعيشية والنفسية إو

لجان فرعية عند الحاجة في األقطار العربية المضيفة  والصحية وتنظيم العالقة بينهم مع تشكيل

 .المؤسسات النظيرة في تلك األقطارللمهجرين من الكويت بالتنسيق مع الهيئات و

هم إنشاء صندوق للتنمية واالستثمار يتولى إقامة مشاريع استثمارية جماعية لصالح المتضررين يس -1

 .فيها أبناء الجالية الميسورون

لعام للحقوقيين الفلسطينيين بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب للدفاع عن المعتقلين تكليف االتحاد ا -3

 ،عداد استمارة خاصة تدون حالتهم االجتماعية والسياسية أثناء وبعد االعتقالإومتابعة أوضاعهم و
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ث ء لهم والبحوالسعي لإلفراج عنهم ووقف الممارسات الوحشية بحقهم وتوفير وسائل العالج والغذا

 .الجاد عن المفقودين

العمل على معالجة وحل مشكلة حملة الوثائق الفلسطينية داخل الكويت والضغط على الحكومة  -0

 .في العمل ومنحهم تسهيالت اإلقامةالكويتية لضمان حقهم 

دعوة األمانات العامة لالتحادات الشعبية "الهالل األحمر الفلسطيني" لتكثيف نشاطها مع االتحادات  -5

مين فرص العمل لألفراد المهجرين مع الشكر للدول العربية التي أت أجلوالدولية النظيرة من  العربية

بدأت تستقبلهم وتساعدهم في توفير هذه الفرص الحياتية وللضغط على الكويت لإلفراج عن المعتقلين 

ات والقوانين اءوالدفاع عن حقوقهم وتوفير الرعاية الصحية للجالية الفلسطينية بالكويت في ظل اإلجر

 .الكويتية الجديدة

ً أل نظراً  -4 في مسيرة شعبنا النضالية بتشكيل لجنة للدراسات والبحث  ن أزمة الخليج تمثل منعطفا مهما

والتقويم من المختصين والباحثين تتولى دراسة كافة جوانب أزمة الخليج وتأثيرها على القضية 

 ً ً  الفلسطينية سياسيا ً  وإعالميا ً  واقتصاديا ً  وثقافيا واستخالص النتائج والدروس للوقوف على  واجتماعيا

ا في تخفيف األضرار مواضع الصواب والخطأ وتقديم الحلول والمقترحات التي يمكن مساهمته

 .وتجنب الدمار

نهوا المرحلة الثانوية أتوفير مقاعد بالجامعات للطالب الذين فقدوا دراستهم بجامعة الكويت والذين  -2

والعمل على تقديم اإلعانة المالية للطالب الدارسين بالجامعات  ،فير مقاعد لهموحالت األزمة دون تو

 .رد الدخل ألولياء أمورهم بالكويتالعربية والدولية النقطاع موا

جاد حلول تفويض اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة خاصة بشؤون حملة الوثائق الفلسطينية للعمل على إي -1

 . جذرية لمشكلتهم بالكويت

 :مطالبة الجامعة العربية بما يلي :لى الصعيد العربيع –ب 

خوة من مين عودة الفلسطينيين للكويت لتسوية األمور بمستحقاتهم ومكافآتهم وممتلكاتهم أسوة باألأت -1

 . ألخرى التي سمحت لها الكويت بذلكالجاليات العربية ا

والحماية األمنية وحقه في ممارسة ، والتعليم لتأمين حق شعبنا باإلقامة والعملالسعي بكافة الوسائل  -1

 . ح والقوانين في الجامعات العربيةنضاله السياسي واالجتماعي واإلعالمي واالقتصادي وفق اللوائ

إعادة فتح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتعويض األضرار التي لحقت بها وخاصة ما يتعلق  -3

لشهداء والهالل األحمر الفلسطيني ومكاتب التنظيمات سر اأبالتراث والثقافة باتحاد المرأة الفلسطينية و

 . ا الفنيةالفلسطينية ومقتنياته

استصدار قرارات ملزمة لمواجهة المشاكل  أجلالعمل من  إلىيدعو المجلس الوطني الجامعة العربية  -0

 السوق األوروبية الناجمة عن حرب الخليج للجالية الفلسطينية والتحرك على المستوى الدولي لدى

 . واألمم المتحدة

 :على الصعيد الدولي –ج 

 التالي: أجلتكثيف االتصال بالهيئات والمؤسسات والجمعيات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان من 

 .المحاصرين في سفارة دولة فلسطين تأمين إطالق سراح المعتقلين في السجون الكويتية وخاصة -1

 .وا على أيدي الميليشيات الكويتيةذين انتقلالكشف عن أماكن المفقودين من أبناء شعبنا وال -1
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تأمين العالج والمعاملة الحسنة للمحكومين بأحكام ظالمة في ظل األحكام العرفية والتي استنكرها  -3

 لإلفراج عنهم. نوني ومنطقي تمهيداً الرأي العام العالمي لعدم استنادها على أساس قا

وطنهم ممن يتم  إلىودة حملة وثائق السفر الضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي للسماح بع -0

الدولية لتقديم  مكان آخر والضغط على الهيئات أيطردهم من الكويت وال يستطيعون اإلقامة في 

 .العون للمتضررين

تحمل مسؤولياتها لحماية شعبنا الفلسطيني في  إلىيدعو المجلس الوطني الواليات المتحدة األمريكية  -5

حكم وجود قواتها ونفوذها ال والمالحقة واستمرار حمالت اإلبعاد والتهجير بالكويت من حمالت االعتق

 .بالكويت

يوصي المجلس الوطني بتوجيه رسائل تحية وتقدير لبعض الشخصيات الوطنية الكويتية ولجمعية  -4

المحامين الكويتيين والهيئات العربية والدولية وحقوق اإلنسان وجمعيات الهالل والصليب الدولي 

 . عن شعبنا وكشف الممارسات السلبيةة العفو الدولية لمواقفهم اإليجابية في الدفاع ومنظم

 الخاتمة 

ً لقد دفع شعبنا الفلسطيني بالكويت وخارجها بسبب أزمة الكويت،  ً  والخليج ثمنا ً غاليا ، ، وتشريداً ، وماالً ، دما

ً ، شهداء ومعتقلين ومصابين ومفقودين، مالحقين ومهددين ومتهميوتجويعً  نهم فلسطينيون أل وزوراً  ن ظلما

الفتة منذ دخول القوات العراقية للكويت وظلوا يمارسون  أينهم رفضوا حمل السالح تحت أبالرغم من 

كثر من أزمة وحرب الخليج بلغت ن خسائر الجالية الفلسطينية نتيجة ألأأعمالهم رغم قسوة الظروف ويكفي 

ن الفلسطينيين بالكويت والخليج يعيشون أزمة شاقة إالمباشرة. ولي عدا الخسائر أمليار دوالر كرقم  1124

فقدان األمن واالستقرار فهم بال عمل وال تعليم ومطالبين بدفع األجور  إلىفباإلضافة  ،فرضت عليهم

نهم نهم يدفعون ثمن االلتزام الوطني بالدفاع عن القرار الوطني المستقل وألإوالمصروف اليومي متزايد الغالء 

 مصادر الدعم والتواصل مع شعبنا البطل في فلسطين ولبنان ومواقع النضال في كل مكان.أحد 

وحتى النصر كافة محاوالت االلتفاف والتآمر  زمة الخليج وحتى اليوم وغداً أبان إلقد قاوم شعبنا بالكويت  -

تل واإلبعاد والتشويه على قضيتنا وممثلنا الشرعي والوحيد م.ت.ف وبالرغم من القهر والظلم والتعذيب والق

 ً   .هداف االعتقال واإلبعاد وتلفيق االتهامات ضده وتشويه صورتهأل واإلغراء فقد ظل مخلصا

وشعبنا الصامد، والهيئات الخيرية العربية والدولية ومجلس كنائس الشرق األوسط التي قدمت العون المالي 

  .األردن إلىوالغذائي للمهجرين من الكويت 

  ة شؤون الفلسطينيين في لبنانتقرير لجن –ز 

 ناقش المجلس الوطني الفلسطيني تقرير لجنة شؤون الفلسطينيين في لبنان وقرر ما يلي: 

 :ية اللبنانيةالعالقات الفلسطين :أوالً 

ن م.ت.ف تعرب عن استمرار دعمها لتطبيق اتفاق الطائف وبسط سلطة الشرعية اللبنانية على كافة إ -1

ه شرط وتحرير كامل تراب أودون قيد  015تطبيق القرار  أجلبنان من أراضيها. وتدعم جهود ل

 .الوطني من االحتالل اإلسرائيلي

 أجلن م.ت.ف تجدد رغبتها وتؤكد على أهمية مواصلة الحوار الرسمي بينها وبين الدول اللبنانية من إ -1

وفتح بيع العالقات السياسية تنظيم كامل العالقات اللبنانية الفلسطينية وفي المقدمة منها تط إلىالوصول 

. ضمان الحقوق السياسية والنضالية واالجتماعية والمدنية للشعب سفارة دولة فلسطين في بيروت
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لى الفلسطيني في لبنان وتوفير األمن لمخيماتنا. كل ذلك في إطار الحرص واالحترام للسيادة اللبنانية ع

 .كافة أراضيها

تضحياته العظيمة في سبيل نصرة القضية الفلسطينية لتؤكد ن م.ت.ف وهي تقدر للشعب اللبناني إ -3

حرصها على انفتاح شعبنا الفلسطيني على كافة القوى واألحزاب والشخصيات والطوائف اللبنانية بما 

كثر بحكم المصلحة أن التالحم الفلسطيني اللبناني يتعزز إيعزز العالقة الوطيدة بين الشعبين. 

رض الجنوب وإسناد المقاومة الوطنية حتالل اإلسرائيلي وعمالئه ألالمشتركة في النضال ضد اال

 واإلسالمية ودعم االنتفاضة. 

 ً  : حل المشكالت االجتماعية والمعيشية:ثانيا

ن معاناة شعبنا في لبنان تزداد في ظل الدمار الذي لحق بمخيماته بسبب الحروب المتعاقبة التي تعرض لها، إ

المعيشية في ظل تقليص مستمر لخدمات وكالة الغوث، وإنهاء معظم المؤسسات وتدهور الظروف االقتصادية و

اإلنسانية بخدماتها في لبنان، وبرز جيش كبير من العاطلين عن العمل، وتوقف المساعدات المالية التي كان 

مراض قاربهم. وانتشرت العديد من األأأهلهم و إلىيرسلها الفلسطينيون العاملون في الكويت ودول الخليج 

الخارج بإعداد متزايدة بما تتركه من مآسي  إلىاالجتماعية المدمرة في مخيماتنا، ونشطت موجة الهجرة 

 اجتماعية مؤلمة. 

ن يلقى أرفع مكانة م.ت.ف والدفاع عن بندقيتها، من حقه  أجلن شعبنا في لبنان الذي قدم أغلى ما يملك من إ

 ً كبر، مع إدراكنا الكامل للصعوبات المالية التي أمتابعة نضاله بقوة  أجلن، ومن كبر مما هو عليه اآلأ اهتماما

 : س الوطني اتخاذ القرارات التاليةتعيشها م.ت.ف وأولوية دعم االنتفاضة لذا فإننا نوصي المجل

بناء النسيج مخيمات بيروت والجنوب لما يمثله من إسهام في إعادة  إعمارإعادة  المخيمات: إعمار -1

، وممارسة الضغط على داء هذه المهمةكافية من م.ت.ف أل، وذلك عبر تخصيص مبالغ لفلسطينياالجتماعي ا

إحياء اللجان العربية المنبثقة عن الجامعة العربية  أجل، والعمل من غوث للقيام بدورها في هذا المجالوكالة ال

من بعض الدول  دات الممكنة، والحصول على المساعهذا الشأن. وتنظيم حمالت الجباية، والتبرعوالمعنية ب

 .األوروبية الصديقة

كبيرة من العاطلين عن العمل معرضين  ن األوضاع القائمة في لبنان ولدت أعداداً إ الوضع االجتماعي: -1 

لكثير من األمراض االجتماعية الخطيرة، مما يتطلب توفير فرص العمل لهم من خالل إقامة المؤسسات 

 : نوصي المجلس الوطني تكليف م.ت.ف العمل المحددة، لذا فإنناوالمشاريع اإلنتاجية، وورش 

حل مشكلة مخصصات عائالت الشهداء بما يوفر لهم الحياة الكريمة حيث ال تزال هذه العائالت  -أ

ً تتقاضى مخصص ً  ا رسية، وثمن ، وصرف قيمة األقساط المدال يزيد عن عشرين دوالراً  شهريا

 .األدوية والعالج لها

عن خمسة ماليين دوالر قادرة على إقامة  كزية لإلنماء واألعمال برأسمال ال يقلّ تشكيل هيئة مر -ب

 .الكفيلة بحل جزء من مشكالت شعبناالمشاريع والمؤسسات 

 .خاصة مخيمات صيداالتعويض عن أضرار المعارك في المخيمات و -ج

 .قمثل مياه الشرب والكهرباء والطرمعالجة القضايا الحياتية الملحة في المخيمات  -د

تكليف الدائرة االقتصادية بالمساهمة الجدية مع جماهيرنا في لبنان لمعالجة مشكالتهم الحياتية  -ه

 .الزمة لذلكوالمعيشية والتغلب على ظروفهم االقتصادية الصعبة ووضع الخطط ال
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 :الموقر بتكليف الجهات المختصة بـتوصي اللجنة مجلسكم  الوضع الصحي: – 3 

ألحمر الفلسطيني وزيادة موازنته المالية، بما يمكنه من القيام بدوره تفعيل دور الهالل ا -أ 

كوزارة صحة في توفير المستشفيات والعيادات في كافة المناطق والقدرة على تقديم الخدمات 

 .لشعبنا في لبنان بشكل جدي وفاعل الطبية

خدمات فضل الأتشكيل مجلس صحي أعلى يشرف على الوضع الصحي في لبنان بما يوفر -ب

ونروا قد قامت بتقليص ن األأالطبية لجماهيرنا وخاصة عائالت الشهداء والمقاتلين، مع العلم 

 .غلب المجاالتأخدماتها الطبية في 

لشؤون االجتماعية صرف األدوية لعائالت الشهداء وتنظيم ذلك بين مؤسسة الشهداء وا -ج

 .والهالل األحمر

ن عدم ستشفيات الخاصة وهي متراكمة منذ سنوات ألتسديد ديون الهالل األحمر لدى الم -هـ

 .ن يسيء لسمعة الهالل و م.ت.فاآل تسديدها حتى

  ة.فتح مراكز المعاقين والعجز -و

 :توصي اللجنة بـ :الوضع التربوي –0

س تشكيل المجلس التربوي األعلى واعتباره األداة المشرفة على جوانب العملية التربوية لمدار -أ

 .م.ت.ف في لبنان

إنشاء مدارس م.ت.ف في كافة المناطق اللبنانية وخاصة في بيروت وصيدا وصور وتشكيل  -ب

 .ة لإلشراف التربوي والمالي عليهاهيئات تربوي

ي نب االرتفاع الجنودفع األقساط المدرسية للطلبة الثانويين الذين ال تستوعبهم م.ت.ف وذلك بسب -ج

 .لهذه األقساط

ساعدة العديد من طالبنا في اختيار مجاالت دراسية إقامة مدارس مهنية في المناطق لم -د

 .حل المشكالت االقتصادية العديدة متخصصة تمكنهم من العمل ومساعدة عائالتهم في

ونروا: بعد اطالع اللجنة على الورقة المقدمة من القيادة الفلسطينية للمفوض العام في وكالة خدمات األ – 1 

 الغوث فإنها توصي: 

ظمة التحرير تثبيت صالحيات اإلطار القيادي الفلسطيني األول لمن أجلمن لقد آن األوان  -أ

، حلقات وسيطة أومة دون أية وسائط ، عبر تعاطيه المباشر مع قيادة المنظالفلسطينية في لبنان

خذ رأيه بعين االعتبار في وضع سياسة م.ت.ف في لبنان وبالعالقة مع أوالتشاور معه و

 .انية، وبالعالقة مع وكالة الغوثاب والشخصيات والقوى اللبنالحكومة اللبنانية واألحز

الملحة المباشرة تدعيم دور هذا اإلطار من خالل موازنة تمكنه من معالجة القضايا اليومية  -ب

 .لشعبنا في لبنان

التنفيذية وبمسؤولية أحد تشكيل دائرة لشؤون الفلسطينيين في لبنان ترتبط مباشرة باللجنة  -ج

 .أعضائها

 

 :ير لجنة التربية والتعليم العاليقرت -ح

 : بية والتعليم العالي وقرر ما يليناقش المجلس الوطني الفلسطيني تقرير لجنة التر
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: التأكيد على القرارات السابقة في حصر جميع األمور التربوية والتعليمية للشعب الفلسطيني أوالً 

 .ي دائرة التربية والتعليم العاليف

 ً ها من أداء رسالتها التربية والتعليم العالي وتعزيزها بالكفاءات والخبرات لتمكين: دعم دائرة ثانيا

 .حسن وجهأعلى 

 ً بي احتياجاته وتنسجم مع : وضع فلسفة تربوية واعداد مناهج تعليمية للشعب الفلسطيني تلثالثا

 .خصوصياته

 ً  :: التعليم في الوطن المحتلرابعا

 :التعليم العام[ -]أ

 .عيات الخيرية واالتحادات الشعبيةاصة التابعة للجمدعم المدارس الخ .1

 .مراكز تعليم الكبار ومحو األمية دعم .1

 .التوسع في إنشاء رياض األطفال .3

 .التعليم الشعبي في الوطن المحتل التوسع في إنشاء مراكز .0

تدعيم البرامج الموجهة للطلبة العرب من اإلذاعات العربية برعاية جامعة الدول العربية  .5

 .صلة رسالتها التربوية والتوجيهيةتتمكن من موابحيث 

 :التعليم العالي –ب   

مين استمرارية المخصصات المالية لمجلس التعليم العالي والجامعات وكليات المجتمع داخل أت -1

د أهلنا في الوطن لصمو فلسطين المحتلة لتتمكن من تحقيق أهدافها التعليمية والتربوية تعزيزاٍ 

 .المحتل

 ت التعليمية داخل الوطن المحتل.استيعاب الكفاءات العلمية في المؤسسا العمل على -1

تكثيف الحملة اإلعالمية في مواجهة المحاوالت اإلسرائيلية الرامية لتجهيل الشعب الفلسطيني  -3

 . مؤسسات التعليمية وخاصة الجامعاتالمتمثلة في إغالق ال

 :الفلسطينيين في الشتات :خامسا  

 ألبناءائرة التربية والتعليم العالي زيادة الدعم الالزم لتحسين األوضاع التعليمية توصي اللجنة تولي د -أ

ً الشعب الفلسطيني في الشتات وبخاصة في لبنان ومصر حيث يعاني الطلبة الفلسطينيون أو  ضاعا

 .تعليمية صعبة

وكذلك  ،معاتاالهتمام بتأمين قبول أبناء الشعب الفلسطيني المهجرين من الكويت في المدارس والجا -ب

 االهتمام بالمعلمين المهجرين من الكويت ومحاولة إيجاد فرص عمل لهم.

 . م بينهادعم مراكز تعليم الكبار ومحو األمية ورياض األطفال في الشتات والتنسيق في -ج

 :جامعة القدس المفتوحة :سادسا  

الشعب الفلسطيني داخل  ألبناءتقرر اللجنة إنجازات جامعة القدس المفتوحة في توفير فرص التعليم العالي 

 . فضل وجهأاء مهامها وبرامجها على الوطن المحتل وتوصي بإقرار موازنة سنوية للجامعة تمكنها من أد

 :الية والمنح الدراسيةالمساعدات الم :سابعا  

 توصي اللجنة بإنشاء صندوق خاص للطالب الفلسطيني قائم على التبرعات والهبات.  -1
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تقديم المساعدات المالية للطلبة الفلسطينيين خاصة طالب الوطن المحتل  توصي اللجنة بزيادة -1

المتفوقين وذوي الحاجات االجتماعية لمواصلة تعليمهم الجامعي وذلك وفق لوائح وأنظمة طلبة التربية 

 والتعليم. 

 

 رئيس دولة فلسطين

المجلس الوطني الفلسطيني في  يرحب :وافق المجلس الوطني الفلسطيني باإلجماع على القرار التالي: قرار

، باختيار 34/3/1313لذي انعقد في تونس يوم دورته العشرين ويؤكد قرار المجلس المركزي الفلسطيني وا

 ً   .لدولة فلسطين األخ ياسر عرفات رئيسا

لنظام الفقرة األولى من ا 10وافق المجلس الوطني الفلسطيني باإلجماع على الطلب المقدم بتعديل المادة ): قرار

 :قرير اللجنة المشكلة بهذا الخصوصت ،األساسي( وفيما يلي

13/3/1331 

 رئيس المجلس الوطني الفلسطيني /السيد

 ،،،تحية فلسطين وبعد

نحن الموقعين أدناه أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الدورة العشرون والمنعقد في مدينة الجزائر نقترح على 

( تؤلف 10ابعة عشرة من النظام األساسي )الفقرة األولى( التي تنص على )م المجلس الموقر تعديل المادة الر

سطيني ليصبح بعد الصندوق القومي الفل إدارةبمن فيهم رئيس مجلس  اللجنة التنفيذية من أربعة عشر عضواً 

 : التعديل كما يلي

رة ادإ فيهم رئيس مجلس بمن ثمانية عشر عضواً  إلى: تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر معدلة 10مادة 

 . الصندوق القومي الفلسطيني

 . قراره حسب األصولا على المجلس إلراجيين طرح اقتراحن

 نها لثورة حتى النصر إو

 مذكرة إيضاحية

 . ثمانية عشر عضواً  إلىة التنفيذية طلبنا بتعديل النظام األساسي بحيث يتاح زيادة أعضاء اللجن إلىباإلشارة 

 : طلبن دواعي هذا الإ

 . ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية -1

 . عباء الجديدة في المسيرة القادمةمواجهة األ -1

 شكراً 

 أعضاء المجلس

من النظام  10تقرر تأليف لجنة مختصة للنظر في الطلب المقدم من ربع أعضاء المجلس الوطني لتعديل المادة 

 خوة التالية أسماؤهم: لمجلس الوطني من األمن الالئحة الداخلية ل 55و 50و 53األساسي وتطبيق المادة 
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 الدكتور أنيس القاسم.  -1

 زهير الخطيب.  -1

 بشير الخيري.  -3

 من النظام األساسي 61ديل المادة تقرير اللجنة المختصة بشأن تع

ة من النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطيني 10تقدم لرئاسة المجلس عدد من أعضائه بطلب تعديل المادة 

خطر رئيس المجلس بهذا الطلب في أول جلسة من جلسات المجلس في هذه أعلى الوجه المبين في الطلب، و

الدورة، واختيار المجلس من بين أعضائه لجنة مكونة من الدكتور أنيس القاسم واألخ زهير الخطيب واألخ 

 التنفيذية للنظر في الطلب.  من الالئحة 53بشير الخيري، لتكون اللجنة المختصة التي نصت عليه المادة 

ً  إالعلى ذلك فقد عقدت اللجنة المختصة اجتماعها في الساعة الحادية عشرة  وبناءً  أيلول/  13من مساء يوم  ربعا

ً  1331سبتمبر   لها.  بكامل أعضائها لدراسة الموضوع الذي أحيل إليها واختارت الدكتور أنيس القاسم رئيسا

من الالئحة  53ن الطلب مستوف لألوضاع المحددة في المادة أاته تبين للجنة بعد االطالع على الطلب ومرفق

 ً ً  الداخلية للمجلس، فقد قدم الطلب كتابة ومتضمنا ًً لمادة واحدة ومرفق نصا ً  .به ا

 إلىوفي الوقت ذاته يقدم التحية للشرفاء من أبناء الكويت والشخصيات الوطنية التي تتحدى ظلم اآلخرين وتقف 

ا وتعمل على تشغيله واالستفادة من خبراته، كما يحي المجلس األقالم الكويتية الشجاعة التي كسرت جانب شعبن

حاجز الظلم والتعتيم وأنصفت المظلومين، وتحية للمحامين الكويتيين الشجعان الذين تحملوا مسؤولية الدفاع عن 

اطفهم بين صدورهم وتحية لكل الهيئات خوتنا الكويتيين الذين يحبسون آالمهم وتعأبناء المعتقلين وتحية إل

  .والمؤسسات العربية والدولية التي كشفت الظلم وحشدت األنصار لصالح الحق الفلسطيني

53  ً ً  نصاً  من الالئحة الداخلية للمجلس، فقد قدم الطلب كتابة ومتضمنا به مذكرة إيضاحية  لمادة واحدة ومرفقا

ً موقع  . شكالً  ن الطلب يعتبر مقبوالً إهذا فمن أعضاء المجلس، ول عضواً  155من  ا

ن التعديل المقترح ينصب فقط على أن اختصاص اللجنة ينحصر في مناقشة مبدأ التعديل فقط، وحيث أوحيث 

 ،من أربعة عشر عضواً  بدالً  ثمانية عشر عضواً  إلىتعديل عدد أعضاء اللجنة التنفيذية ليصبح من خمسة عشر 

مبدأ قانوني، فتحديد العدد مسألة ترتبط بتنظيم العمل وحسن سيره  أليمخالفة ن هذا التعديل ال ينطوي على إف

 ومقتضياته وال يحكمه مبدأ قانوني معين. 

 . ولذا فقد درجت الدساتير على عدم النص على عدد محدد ترتبط به هيئاتها التنفيذية كمجالس الوزراء مثالً 

ً  ن اللجنة ال ترى في الطلب وال فيإولما كان ذلك ف من  نصّ  أليمخالفة  أومبدأ قانوني  ألي التعديل انتهاكا

ً  ،فيه نصوص النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي مقدور المجلس دراسة الطلب والبتّ   وفقا

 من الالئحة التنفيذية للمجلس الوطني.  55250ألحكام المادتين 

13/3/1331  

 د. أنيس القاسم 

 رئيس اللجنة المختصة 

 بشير الخيري  /زهير الخطيب
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-62في دورته المنعقدة من  صادر عن المجلس المركزي الفلسطيني قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية

 في تونس 68/62/6661

: تكلف اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة أوالً 

 ن عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل والخارج.االنتقالية م

 ً : يكون السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيساً لمجلس السلطة الوطنية ثانيا

  الفلسطينية.

 

* * *  
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 85/1/6661-88 ،غزة ،والعشرين الحاديةالدورة 

  :القرارات السياسية

في رحاب مدينة غزة المحررة وفي ظل السلطة الوطنية الفلسطينية عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته 

المجلس  أصدر، وقد 15/0/1334-11العادية الحادية والعشرين، دورة األعمال وبناء الوطن في الفترة ما بين 

 : دورة اجتماعاته في غزة المحررة )البيان السياسي التالي(يني في ختام الوطني الفلسط

ً بعد ثالثين  من الكفاح والنضال، أقامت منظمة التحرير الفلسطينية أول سلطة وطنية فلسطينية على  عاما

ً  األرض نا فوق مدننا وقرا المحررة في قطاع غزة والضفة الغربية وارتفع علم فلسطين المفدى يرفرف عاليا

ن الشعب الفلسطيني الذي تعرض ألبشع ظلم في التاريخ قد بدأ رحلة أوربوعنا ومخيماتنا، ليعلن للعالم كله 

وطنه لمواصلة ديمومته ودوره الحضاري واإلنساني وصنع تاريخه وتقرير مصيره الذي حرم منه  إلىعودته 

القسري وتغييب كيانه وطمس  على مدى نصف قرن من الزمان، حيث عانى من االحتالل والتشرد والنفي

 شخصيته الوطنية. 

ً بعد واحد وثالثين  الوطن المحررة ليعقد دورته الحادية  أرض إلىيعود المجلس الوطني الفلسطيني  عاما

 ً بذلك صفحة جديدة ومشرقة في تاريخ الشعب الفلسطيني، صفحة بناء السلطة الوطنية على  والعشرين، فاتحا

نواة الصلبة والقاعدة الراسخة لدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. فلسطين، باعتبارها ال أرض

نقطة  1330الوطن في األول من تموز في عام  أرض إلىوجاء وصول الرئيس ياسر عرفات وطالئع قواتنا 

 تحول حاسمة وتاريخية في حياة شعبنا وخرج أبناء الشعب الفلسطيني في طول الوطن وعرضه يرحبون بقائد

ً يامأكفاحهم ورمز نضالهم األخ أبو عمار، كانت  خالدة ال تنسى، شهد العالم خاللها تعلق الشعب الفلسطيني  ا

بحريته واستقالله وبممثله الشرعي والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية، وفي ظاهرة فريدة بدأت منظمة 

عين العطاء الذي ال طة الصفر، وكان م  التحرير الفلسطينية ترسي دعائم السلطة الوطنية الفلسطينية من نق

ينضب في شعبنا الفلسطيني يلتف حول سلطته الوليدة، فيقدم الدعم والعون بال حساب لقائد ثورته ولرجاله الذين 

الوطن تظلهم راية فلسطين الخفاقة. وفي زمن قياسي أرست منظمة التحرير  أرض إلىحملوا األمانة وعادوا 

نه جدير بالحرية، أالوطن وبرهن الشعب الفلسطيني  أرضالوطنية الفلسطينية فوق  الفلسطينية دعائم السلطة

سرة، وبدأت رحلة البناء والعمل دون اسقط شعبنا بوعيه وبوحدته الرهانات الخأوجدير باالستقالل الوطني، و

د فلسطينية قن السلطة الوطنية الأتردد، وتراجعت األصوات المشككة واعتراف العدو قبل الصديق ب أو لّ ك  

 . وفرت األمن والنظام واالستقرار

 :ترسيخ السلطة الوطنية الفلسطينيةقرار حول بناء و

ن بناء وترسيخ السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الحلقة المركزية في برنامج أيؤكد المجلس الوطني 

القوى والفصائل واألحزاب  االستقالل الوطني هو المهمة األولى والرئيسية لشعبنا الفلسطيني ولمجموع

ن استمرار أجواء االحتالل وسياساته ومحاوالت فصل أالمنضوية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية. و

الضفة عن القطاع والتحديات الجسام والصعوبات والعراقيل واألحداث المفتعلة التي توضع في وجه السلطة 

ن نجاح الشعب الفلسطيني وقواه في إ .ل وإقامة الدولة المستقلةما يقصد منها ضرب هدفنا في االستقالإالوطنية 

بناء وترسيخ السلطة الوطنية هو الشرط الموضوعي والمسبق الستكمال مهمة إجالء القوات اإلسرائيلية 

المستقلة  إقامة الدولة الفلسطينية إلى واستكمال العمل لتعزيز الكيان الوطني الفلسطيني الوليد وتطويره وصوالً 

 .وعاصمتها القدس الشريف
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ن المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد دورته الحادية والعشرين في مدينة غزة الباسلة وفي ظل سلطتنا يؤكد إ

على تركيز جهود الشعب الفلسطيني وتجنيد إمكانياته وقدراته كلها في سبيل إزالة االحتالل واالستيطان، وبناء 

 التعددية السياسية والطريق الديمقراطي. أجلالقانون والنظام من السلطة وترسيخها على أساس احترام 

ن المصاعب التي واجهتها السلطة الوطنية الوليدة لتوفير األمن والنظام واالستقرار قد فرضت اتخاذ إو

إجراءات احترازية ضد القوى التي خرجت على الخيار الديمقراطي، وعرضت المصالح الوطنية العليا للشعب 

سرائيل ذريعة جديدة لمواصلة التنصل من التزاماتها ومحاولة القفز على إني للخطر، وأعطت حكومة الفلسطي

 . سطينياالتفاقيات الموقعة بين الجانبين وفرض الحصار والعقوبات الجماعية على الشعب الفل

الوطنية لشعبنا يؤكد باألمن الوطني والمصالح  المسّ  إلىذ يدين جميع المحاوالت الرامية إن المجلس الوطني إو

ن السالح الشرعي هو إن السلطة الشرعية هي السلطة الوطنية وإعلى وحدانية السلطة ووحدانية السالح، 

باألمن  سالح الشرعية الفلسطينية، والمجلس الوطني يحيي سلطتنا الوطنية التي تصدرت لمحاوالت المسّ 

مشبوهة التي تستهدف النيل من حقوقنا ويدعو السلطة والنظام العام بهدف إضعاف السلطة لتمرير المشاريع ال

 التقيد التام بأحكام القانون والنظام والحفاظ على الحريات العامة والحياة الديمقراطية.  إلىالوطنية 

 :رئاسية والتشريعيةقرار حول االنتخابات ال

لنجاح الكبير الذي حققته التجربة ن المجلس الوطني الفلسطيني وهو يبارك لشعبنا الفلسطيني داخل الوطن هذا اإ

ن إالديمقراطية، يعتبر االنتخابات الرئاسية والتشريعية الركيزة الثانية في بناء الكيان الوطني المستقل. 

المشاركة الجماهيرية الشاملة في االنتخابات، وتوفير الحرية الكاملة للقوى واألحزاب والفصائل واألفراد 

مصاف الشعوب الديمقراطية في  إلىها بكل حرية قد نقل شعبنا نقلة نوعية لخوض االنتخابات وطرح برامج

ً  عالمنا المعاصر، وأضاف قوةً   لكفاحنا في سبيل الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة.  وزخما

 القوانين والتشريعات ممارسة دوره في الرقابة والمساءلة وسنّ  إلىن المجلس التشريعي المنتخب مدعو إ

ويزيح عن كاهل شعبنا القيود التي ينوء بحملها بفعل االحتالل  ،تعزيز مجتمعنا المدني الديمقراطي إلىالهادفة 

تقع على عاتقه  ،الوطن أرضفالمجلس التشريعي المعبر عن تطلعات جماهيرنا في  ،الطويل ألرضنا

رث االحتالل إزمة للخالص من مسؤوليات العمل الستكمال عملية البناء الداخلي، وإصدار التشريعات الال

وعهود التخلف والتسلط، وتعزيز سلطة القانون والنظام العام واستقالل القضاء ومكافحة الفساد أينما وجد ودون 

 . وتحمي الحقوق والحريات األساسية رحمة، وبناء المؤسسات المدنية التي ترعى حقوق اإلنسان والمواطن،

 :نيةر حول الوحدة الوطنية الفلسطيقرا

ً  ،ن المجلس الوطني يثمن الجهود التي بذلت وتبذل لتعزيز وحدتنا الوطنيةإ الحوار الوطني  كما يثمن عاليا

ن مشاركة جميع الفصائل والقوى في الداخل والخارج في دورة إ .الشامل الذي سبق دورة مجلسنا الوطني

أواصر وحدتنا الوطنية في وجه المجلس وفي جلسات الحوار الوطني تشكل بداية صحيحة وجادة لتعزيز 

ن الحوار الديمقراطي البناء الذي تجلى في المجلس وخارجه قد إ .محاوالت الوقيعة بين أطراف الصف الوطني

 ً أمام جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية للعودة والمشاركة في بناء الوطن وإعالء  فتح الباب واسعا

ن إاس وحدة الهدف والوسيلة والتعددية السياسية والخيار الديمقراطي. صرحه وإقامة دولته المستقلة على أس

حماية سلطتنا الوطنية وتجربتنا الديمقراطية الرائدة، وبناء  أجلساحتنا الديمقراطية تفتح صدرها للجميع من 

 ً ً  وطننا سياسيا ً  واقتصاديا ً  واجتماعيا ً  وثقافيا يد االحتالل دراك ما فات شعبنا وهو يكافح لكسر قإل وحضاريا

 والحصول على حريته في وطنه. 
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 :ر حول التنمية االقتصادية لوطنناقرا

ن المجلس الوطني وقد عاش الحالة االقتصادية الصعبة وواقع التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي بفعل االحتالل يؤكد إ

ن بناء إى المساعدات. أساسها االعتماد على الذات وليس عل ،على ضرورة اعتماد خطة تنمية فلسطينية مستقلة

القاعدة االقتصادية المستقلة هو أساس االستقالل السياسي الوطني ولن يكون من معنى لالستقالل السياسي في 

ن ذلك يتطلب بناء البنية التحتية الفلسطينية التي دمرها االحتالل اإلسرائيلي، ووضع إظل التبعية االقتصادية. 

كل أبناء الوطن المقيمين والعائدين من النزوح، وبناء المؤسسات التي لتوفير السكن ل رخطة طموحه لإلعما

توفر الحوافز لرأس المال الفلسطيني والعربي لتحقيق النمو االقتصادي السريع، وتوفير الحياة الكريمة 

 للمواطنين ورعاية آالف الفلسطينيين الذين قدموا التضحيات خالل سنوات الكفاح كاألسرى المحررين وأبناء

  .الشهداء والمعاقين والمطاردين

السلطة الوطنية لوضع خطة  أرضلقاء عاجل على  إلىوالمجلس الوطني يدعو الفعاليات االقتصادية الفلسطينية 

ن عبء التنمية بآفاقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية منوط في المقام األول إ للنهوض باالقتصاد الوطني.

  بد من تثبيت مبدأ االعتماد على الذات كأساس للمبادئ التي تحكم عملية التنمية. بجهود الشعب الفلسطيني وال

 قرار حول القضايا المعلقة في المرحلة االنتقالية:

ن السلطة الوطنية قد نفذت االلتزامات أن المجلس الوطني وقد ناقش اتفاقيات أوسلو األولى والثانية، يرى إ

، ووضع العراقيل ية للتنصل من االتفاقيات الموقعةره للمحاوالت اإلسرائيلالمترتبة عليها، ويعبر عن استنكا

لمنع تنفيذ الكثير منها، كالمعابر والممر اآلمن، واستمرار االستيطان وشق الطرق ونسف البيوت، وعدم إطالق 

 سراح المعتقلين، وعدم االنسحاب من مدينة الخليل وغيرها من االلتزامات. 

الوفاء بالتزاماتها كاملة، ورفع القيود التي تفرضها على  إلىدعو الحكومة اإلسرائيلية ن المجلس الوطني يإ

هو الذي ن التنفيذ الدقيق واألمين التفاق أوسلو بجميع بنوده إ، مجتمع الفلسطيني تحت ذريعة األمناالقتصاد وال

 . يعزز األمن ويحقق السالم

 :قرار حول القدس الشريف

، وال هو قرار غير شرعي 42واحد في عام سرائيل بضم القدس من جانب إقيام  نأيؤكد المجلس الوطني 

ً  اً إجراءات قامت بها الحكومة اإلسرائيلية لجعل الضم أمر بأييعترف المجلس الوطني  ويؤكد المجلس  واقعا

ن قراري إ .42ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية التي احتلت عام  تمسكه التام بعروبة القدس باعتبارها جزءاً 

ن إ. و42ينطبقان على القدس كما ينطبقان على جميع األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام  331، 101

القدس الشريف التي تستقطب االهتمامات الروحية للشعب الفلسطيني ولشعوب األمة العربية والدول اإلسالمية 

ن يستقر السالم ألة فلسطين المستقلة، وال يمكن والعالم المسيحي كله ركيزة السالم الوطيد وهي عاصمة دو

وتنشأ أسس راسخة الستمراره ما لم يستعد الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة في المدينة المقدسة. ويؤكد المجلس 

اكن المقدسة اإلسالمية الوطني على أولوية دعم الصامدين في القدس وتخصيص الموازنات للحفاظ على األم

 . والمسيحية

 :حول مفاوضات الوضع النهائي قرار

ن أن المجلس الوطني الذي وافق على اتفاق إعالن المبادئ في حينه لفتح الطريق أمام عملية السالم يؤكد إ

المفاوضات القادمة لحل قضايا الوضع النهائي وهي القدس والمستوطنات والالجئون، والحدود والعالقات مع 

ولقرارات  331، 101م على أساس التطبيق التام لقراري مجلس األمن ن تقوأيجب  ،الجوار والسيادة والمياه



 منظمة التحرير الفلسطينية بريوت -ستشارات مركز الزيتونة للدراسات واال

 

 134 

فلسطين المحتلة في عام  أرض، وعلى االنسحاب اإلسرائيلي من كامل عية الدولية الخاصة بقضية فلسطينالشر

 ، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بحرية وإقامة دولته المستقلة والتمتع بالسيادة الكاملة1342

ن القرار اإلسرائيلي بترابط قضايا الحل النهائي ووقف التسويف والمماطلة يتطلبان تنفيذ إالوطن.  أرضعلى 

 قرارات الشرعية الدولية واحترام المواعيد المتفق عليها في االتفاقات الموقعة بين الجانبين. 

 :17قرار حول النازحين عام 

يدعو الحكومة  ،يذية على ما توصلت إليه لجنة النازحين الرباعيةن المجلس الوطني وقد اطلع من اللجنة التنفإ

ن الجانب اإلسرائيلي يحاول التملص من أالوفاء بتعهداتها التي وقعت عليها، ويرى المجلس  إلىاإلسرائيلية 

ردن المزيد من التنسيق مع األ إلىويدعو المجلس اللجنة التنفيذية  .أرضهم إلىاالتفاق الخاص بعودة النازحين 

قرب وقت ممكن. أوطنهم في  إلىومصر لتعزيز الموقف الفلسطيني في هذه المفاوضات حتى يعود النازحون 

أرضهم  إلىدة النازحين على عو الذي ينصّ  132سرائيل بااللتزام الدقيق بالقرار إن المجلس الوطني يطالب إ

 . دون تأخير

 :12قرار حول الالجئين عام 

الخاص بالالجئين الفلسطينيين، وقد اعتمدت لجنة الالجئين  130م بتطبيق القرار ويؤكد المجلس تمسكه التا

المنبثقة عن المفاوضات المتعددة األطراف هذا القرار كأساس لبحث قضية الالجئين والذي يتضمن حقهم في 

مفاوضات  ن قضية الالجئين الفلسطينيين في المنافي والشتات هي القضية األساسية فيإوطنهم.  إلىالعودة 

الوضع النهائي. ويؤكد المجلس الوطني تمسكه التام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية الالجئين 

بحل قضية  إالن ال حل للقضية الفلسطينية أحل وألي مفاوضات بين الجانبين، و أليالفلسطينيين كأساس 

عمل لرفع المعاناة التي تتعرض لها ال إلىالالجئين. ويدعو المجلس الوطني منظمة التحرير الفلسطينية 

توسيع التعاون مع الدول المضيفة لتأمين عيش  إلىشعبنا،  ألبناءجماهيرنا في الشتات وتوفير أسباب الحياة 

 . نتشرة في الدول العربية المجاورةكريم ألهلنا في المخيمات الم

 :حول األمن المتبادل بين الجانبينقرار 

قصر الطرق لتوفير األمن هي السير في طريق أن أو ،نفصل عن تحقيق السالمن األمن ال يأيؤكد المجلس 

وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس الوطني دعمه الكامل  ،الفلسطينية األرضالسالم واالنسحاب التام من 

رامية ، والتصدي لجميع المحاوالت السرائيلإتحرير الفلسطينية وحكومة التفاقات السالم الموقعة بين منظمة ال

ن إ ،عن محاوالتها لنسف االتفاقات بذريعة األمن الكفّ  إلىسرائيل إتعريض عملية السالم للخطر يدعو  إلى

ويحذر  .هو الخطر األكبر الذي يهدد السالم األرضمواصلة إشاعة روح االحتالل واالستيطان ومصادرة 

التوقيع  إلىسرائيل إتكثيف الجهود لدفع  إلىسرائيل بتنمية قدراتها النووية ويدعو إالمجلس من مخاطر تشبث 

 . اهدة حظر انتشار األسلحة النوويةعلى مع

 

 :المعتقلينقرار حول األسرى و

أبناء األسرى والمعتقلين في  إلى، دورة األعمار وبناء الوطن تتوجه بالتحية س الحادية والعشرينن دورة المجلإ

ويدعو المجلس الحكومة اإلسرائيلية  ،حياتهم ودمائهم سجون االحتالل الذين يدفعون ضريبة حرية الوطن من

 . لالتفاقات الموقعة نفيذاً إطالق سراح األسرى والمعتقلين دون تردد ت إلى
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 : ات المنظمة وممثلياتها في الخارجقرار تفعيل مؤسس

للدور  نظراً ج يؤكد المجلس الوطني على ضرورة توفير الموازنات الالزمة لتفعيل سفارتنا وممثلياتنا في الخار

تفعيل دوائر ومؤسسات منظمة التحرير  إلىالكبير الذي تلعبه في خدمة نضالنا الوطني، كما يدعو المجلس 

 . العمل الوطني في المرحلة الراهنةالفلسطينية في الخارج بما ينسجم ومهام 

 :قرار حول العالقات العربية

الجهد لتنقية أجواء العالقات العربية وتصحيحها بذل مزيد من  إلىيدعو المجلس الوطني منظمة التحرير 

مؤسسات العمل العربي المشترك ووضع صياغة جديدة لهذه العالقات تقوم على التضامن  إلىعادة الفعالية إو

الوفاء  إلىن المجلس الوطني يدعو الحكومة اإلسرائيلية إ .العربي، ويشدد المجلس على ضرورة تعزيز عالقاتنا

ن التنفيذ إورفع القيود التي تفرضها على االقتصاد والمجتمع الفلسطيني تحت ذريعة األمن،  ،لةبالتزاماتها كام

 . هو الذي يعزز األمن ويحقق السالمالدقيق واألمين التفاق أوسلو بجميع بنوده 

 :قرار حول القدس الشريف

قرار غير شرعي، وال  هو 42القدس من جانب واحد في عام  سرائيل بضمّ إن قيام أيؤكد المجلس الوطني 

ً  اً إجراءات قامت بها الحكومة اإلسرائيلية لجعل الضم أمر بأييعترف المجلس الوطني  ويؤكد المجلس  واقعا

ن قراري إ. 42ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية التي احتلت عام  تمسكه التام بعروبة القدس باعتبارها جزءاً 

ن إو .42على جميع األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام ينطبقان على القدس كما ينطبقان  331، 101

القدس الشريف التي تستقطب االهتمامات الروحية للشعب الفلسطيني ولشعوب األمة العربية والدول اإلسالمية 

ن يستقر السالم أوال يمكن  ،والعالم المسيحي كله ركيزة السالم الوطيد وهي عاصمة دولة فلسطين المستقلة

ويؤكد المجلس  .أ أسس راسخة الستمراره ما لم يستعد الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة في المدينة المقدسةوتنش

الوطني على أولوية دعم الصامدين في القدس وتخصيص الموازنات للحفاظ على األماكن المقدسة اإلسالمية 

  .والمسيحية

 : قرار حول مفاوضات الوضع النهائي

ن أ ي وافق على اتفاق إعالن المبادئ في حينه لفتح الطريق أمام عملية السالم يؤكدن المجلس الوطني الذإ

المفاوضات القادمة لحل قضايا الوضع النهائي وهي القدس والمستوطنات والالجئون، والحدود والعالقات مع 

ولقرارات  331، 101الجوار والسيادة والمياه، يجب ان تقوم على أساس التطبيق التام لقراري مجلس األمن 

فلسطين المحتلة في عام  أرضالشرعية الدولية الخاصة بقضية فلسطين، وعلى االنسحاب اإلسرائيلي من كامل 

، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بحرية وإقامة دولته المستقلة والتمتع بالسيادة الكاملة 1342

ا الحل النهائي ووقف التسويف والمماطلة يتطلبان تنفيذ ن القرار اإلسرائيلي بترابط قضايإالوطن.  أرضعلى 

 قرارات الشرعية الدولية واحترام المواعيد المتفق عليها في االتفاقات الموقعة بين الجانبين. 

 

 : 17قرار حول النازحين عام 

يدعو الحكومة  ن المجلس الوطني وقد اطلع من اللجنة التنفيذية على ما توصلت إليه لجنة النازحين الرباعية،إ

ن الجانب اإلسرائيلي يحاول التملص من أالوفاء بتعهداتها التي وقعت عليها، ويرى المجلس  إلىاإلسرائيلية 

 أرضهم.  إلىاالتفاق الخاص بعودة النازحين 
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المزيد من التنسيق مع األردن ومصر لتعزيز الموقف الفلسطيني في هذه  إلىويدعو المجلس اللجنة التنفيذية 

سرائيل إن المجلس الوطني يطالب إقرب وقت ممكن. أوطنهم في  إلىاوضات حتى يعود النازحون المف

 . أرضهم دون تأخير إلىدة النازحين الذي ينص على عو 132بااللتزام الدقيق بالقرار 

 : 12قرار حول الالجئين عام 

ين، وقد اعتمدت لجنة الالجئين الخاص بالالجئين الفلسطيني 130ويؤكد المجلس تمسكه التام بتطبيق القرار 

المنبثقة عن المفاوضات المتعددة األطراف هذا القرار كأساس لبحث قضية الالجئين والذي يتضمن حقهم في 

ن قضية الالجئين الفلسطينيين في المنافي والشتات هي القضية األساسية في مفاوضات إوطنهم.  إلىالعودة 

مسكه التام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية الالجئين الوضع النهائي. ويؤكد المجلس الوطني ت

بحل قضية  إالن ال حل للقضية الفلسطينية أحل وألي مفاوضات بين الجانبين، و أليالفلسطينيين كأساس 

العمل لرفع المعاناة التي تتعرض لها  إلىالالجئين. ويدعو المجلس الوطني منظمة التحرير الفلسطينية 

توسيع التعاون مع الدول المضيفة لتأمين عيش  إلىشعبنا،  ألبناءالشتات وتوفير أسباب الحياة جماهيرنا في 

 كريم ألهلنا في المخيمات المنتشرة في الدول العربية المجاورة. 

 : حول األمن المتبادل بين الجانبينقرار 

األمن هي السير في طريق قصر الطرق لتوفير أن أن األمن ال ينفصل عن تحقيق السالم، وأيؤكد المجلس 

الفلسطينية، وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس الوطني دعمه الكامل  األرضالسالم واالنسحاب التام من 

سرائيل، والتصدي لجميع المحاوالت الرامية إالتفاقات السالم الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة 

ن إالكف عن محاوالتها لنسف االتفاقات بذريعة األمن،  إلىئيل سراإتعريض عملية السالم للخطر يدعو  إلى

 هو الخطر األكبر الذي يهدد السالم.  األرضمواصلة إشاعة روح االحتالل واالستيطان ومصادرة 

 إلىسرائيل إتكثيف الجهود لدفع  إلىسرائيل بتنمية قدراتها النووية ويدعو إويحذر المجلس من مخاطر تشبث 

 اهدة حظر انتشار األسلحة النووية. التوقيع على مع

 : والمعتقلينقرار حول األسرى 

أبناء األسرى والمعتقلين في  إلىن دورة المجلس الحادية والعشرين، دورة األعمار وبناء الوطن تتوجه بالتحية إ

ئيلية سجون االحتالل الذين يدفعون ضريبة حرية الوطن من حياتهم ودمائهم، ويدعو المجلس الحكومة اإلسرا

 . لالتفاقات الموقعة تنفيذاً  إطالق سراح األسرى والمعتقلين دون تردد إلى

 قرار تفعيل مؤسسات المنظمة وممثلياتها في الخارج: 

للدور  نظراً تنا وممثلياتنا في الخارج ايؤكد المجلس الوطني على ضرورة توفير الموازنات الالزمة لتفعيل سفار

تفعيل دوائر ومؤسسات منظمة التحرير  إلىلنا الوطني، كما يدعو المجلس الكبير الذي تلعبه في خدمة نضا

 . العمل الوطني في المرحلة الراهنةالفلسطينية في الخارج بما ينسجم ومهام 

 : قرار حول العالقات العربية

ها بذل مزيد من الجهد لتنقية أجواء العالقات العربية وتصحيح إلىيدعو المجلس الوطني منظمة التحرير 

مؤسسات العمل العربي المشترك ووضع صياغة جديدة لهذه العالقات تقوم على التضامن  إلىعادة الفعالية إو

ً  ،العربي من  ويشدد المجلس على ضرورة تعزيز عالقاتنا مع الدول العربية المعنية بالعملية السياسية، انطالقا

 ً الوطني يدعم الجهود السورية واللبنانية والعربية ن المجلس إ. وحدة الحل وهدف السالم الذي نسعى إليه جميعا
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وجنوب لبنان واستكمال  42تحقيق جالء القوات اإلسرائيلية عن الجوالن المحتلة عام  إلىاألخرى الرامية 

 ً الذي يفرض  101القرار  مسارات الحل على جميع الجبهات بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية وخصوصا

الذي يوجب االنسحاب  015وكذلك القرار  ،ب من الجوالن واألرض الفلسطينيةسرائيل االنسحاإعلى 

 اإلسرائيلي من جنوب لبنان. 

ويثمن المجلس الدور الداعم الذي تقوم به بالدول العربية الشقيقة وخاصة المملكة العربية السعودية، ودول 

ى فك الحصار عن إلالمجلس الوطني ويدعو  .مجلس التعاون الخليجي وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا

الجزائر التي  إلىالشعبين العراقي والليبي ويعبر عن تضامنه العميق مع الشعبين الشقيقين. ويتوجه بالتحية 

 . حلك الظروفأا قواتنا المسلحة في لى اليمن والسودان اللتين احتضنتإاحتضنت مجالسنا الوطنية و

 : انول العدوان اإلسرائيلي على لبنقرار ح

يدين المجلس الوطني المجزرة البشعة التي ارتكبها الجيش اإلسرائيلي ضد المدنيين اللبنانيين في بلدة قانا في 

ويدعو األمة  ،جانب الشعب اللبناني في محنته القاسية وتصديه للعدوان إلىجنوب لبنان. والمجلس يعلن وقوفه 

ن إي الذي احتضن الثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. الشعب اللبنان إلىمد يد العون والدعم  إلىالعربية 

لى انسحابها من إالوقف الفوري ألعمالها العدوانية في جنوب لبنان و إلىسرائيل إالمجلس الوطني يدعو حكومة 

ً  ن عملية السالم برمتها تواجه خطراً إاللبنانية.  األرض في حال استمرار هذا العدوان واستمرار سقوط  محدقا

 ايا بالمئات من المدنيين العزل. الضح

 قرار حول دور راعيي عملية السالم: 

تفعيل دورهما على نحو يسرع في مفاوضات الحل النهائي،  إلىن المجلس الوطني يدعو راعيي عملية السالم إ

 إلىويدعو المجلس الواليات المتحدة  .المشاركة الفاعلة في هذه المفاوضات إلىكما يدعو الدول األوروبية 

 إلىالوفاء بتعهداتها في كتاب التطمينات ومطالبتها بإلغاء قرار الكونغرس نقل السفارة األمريكية من تل أبيب 

 . لمتحدة ويعرض عملية السالم للخطرن هذا القرار يضرب مصداقية الواليات اإالقدس، 

 : الفلسطينية -العالقات األردنية  قرار حول

رات المجالس الوطنية السابقة المتعلقة بإقامة الكونفدرالية بين دولتي فلسطين يؤكد المجلس الوطني تمسكه بقرا

 . ر الطوعي والحر للشعبين الشقيقينوذلك بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس االختيا ،واألردن

 : الفلسطينية -ل العالقات المصرية قرار حو

تعزيز  إلىالفلسطينية ويدعو السلطة الوطنية  -مصرية يؤكد المجلس الوطني على خصوصية العالقات ال

العالقات في كافة المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويحيي المجلس الدور الرئيسي الذي 

 . اتفاقات السالم إلىمبارك للتوصل لعبه الرئيس المصري حسني 

 : قرار حول العالقات الدولية

مسؤولية الثابتة لألمم المتحدة تجاه قضية فلسطين وضرورة ممارستها لدورها لتحقيق الحل يؤكد المجلس على ال

دور فاعل لألمم المتحدة ومجلس األمن  إلىالعادل لهذه القضية من كافة جوانبها، ويدعو المجلس الوطني 

اركة فاعلة لألمم مش إلىلتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية فلسطين. ان المجلس الوطني يدعو 

المتحدة في مفاوضات السالم، ويثمن المجلس الدور الداعم الذي تقوم به المجموعة األوروبية ودول القمة 

اإلسالمية والدول األفريقية وأمريكا الالتينية لدعم قضيتنا في المحافل الدولية. كما يحيي المجلس روسيا 



 منظمة التحرير الفلسطينية بريوت -ستشارات مركز الزيتونة للدراسات واال

 

 104 

ستنكاره للتعاون العسكري اإلسرائيلي التركي. ان المجلس االتحادية والصين واليابان. ويعبر المجلس عن ا

جماهيرنا الباسلة في القدس والخليل ونابلس وبيت لحم ورام هللا وطولكرم وجنين  إلىالوطني يتوجه بالتحية 

غزة الباسلة  إلىوقلقيلية، ويحيي صمودها وتضحياتها والتي توجت بقيام سلطتنا الوطنية ويوجه التحية 

 . يني الحادية والعشريناألبية التي احتضنت دورة مجلسنا الوطني الفلسطوجماهيرها 

فلسطين  أرضن قيام السلطة الوطنية على أ األمة العربية المجيدة مؤكداً  إلىن المجلس الوطني يتوجه بالتحية إ

وتصدوا متنا العربية وأبنائها البواسل الذين خاضوا الحروب في سبيل فلسطين أإنما تحقق بفعل تضحيات 

الشكر فإلى كل عربي ومسلم يتوجه مجلسنا بالتحية و ،فلسطين والقدس أجلللعدوان وقدموا أرواحهم من 

 . والتقدير والعرفان بالجميل

 القرارات المالية 

 : يناقش المجلس الوطني الفلسطيني تقرير اللجنة المالية وقرر ما يل

، ولعدم رئاسة الصندوق القومي الفلسطيني إدارةن قبل لعدم شمولية وعمق موضوعات التقرير المقدم م نظراً 

االجتماع فيما بين  إلىالصندوق القومي الذي لم يدع  إدارةعرضه ومناقشته وإقراره المسبق من قبل مجلس 

لعدم عرض قوائم المركز المالي  ونظراً  ،( وعلى مدار الخمسة سنوات السابقة1334 - 1331الدورتين )

وعدم وضع نسخ الميزانيات واإليضاحات الالزمة  ط بعرض قوائم اإليرادات والنفقاتفاء فق)الميزانيات( واالكت

ً  10لعرض ميزانيات مؤجلة منذ  وتقارير المدققين بين أيدي أعضاء اللجنة، ونظراً  ال تستطيع اللجنة  عاما

اءات واألعراف اإلجريام وأسابيع كما هو جار في أعن  بدالً مناقشة حتى ميزانية واحدة ضمن ساعات محدودة 

 أي أومدققي الحسابات  أوورئاسة الصندوق القومي  إدارةمن  أيلعدم حضور  ونظراً … البرلمانية األخرى

 : لكل ما تقدم فإننا نقترح… ماليةمسؤول مالي آخر لإلجابة على إستيضاحات أعضاء اللجنة ال

ة التقرير المقدم لها لتالي، لعدم نظاميتأجيل أعمال اللجنة المالية وترحيل مهماتها للمجلس ا - أوالً 

 .حسب األصول

الصندوق الدورية المعتادة، وتفعيل أعماله  إدارةالتوصية بضرورة عقد اجتماعات مجلس  - ثانياً  

 . مؤسسة أساسية من تكوين )م.ت.ف(ك

 : قرارات حول القدس وإعمار الوطن -ج 

ينة القدس الذين صمدوا ويصمدون في وجه حمالت ن المجلس وهو يحيي باسم الشعب الفلسطيني أبناء مدإ

 : قتالع والتجهيز ليؤكد على ما يليالتهويد واالستيطان واال

 

 :على الصعيد السياسي -1

ن أوالتي يجب  1342التأكيد على مكانة القدس كجزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة عام  .أ

 ً الشرعية الدولية وفي مقدمتها قراري مجلس األمن رقم  لقرارات يتم االنسحاب اإلسرائيلي منها وفقا

ت ، والقرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس والتأكيد على عدم شرعية وبطالن إجراءا331و 101

 . الضم والتهويد للمدينة المقدسة
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ات سرائيل بما فيه إقامة المستوطنإبل تأكيد رفض جميع محاوالت تغيير طابع المدينة المقدسة من قِ  .ب

 ً لالتفاقات الموقعة بين م.ت.ف وإسرائيل بمحاولة خلق أمر واقع  وتهجير المواطنين مما يشكل انتهاكا

 للتأثير على نتائج مفاوضات الوضع النهائي. 

أية محاوالت  ن يكون موضع القدس في مقدمة مفاوضات المرحلة النهائية ورفضأالتأكيد على  .ج

 .إسرائيلية لتأجيلها

جنيد المواقف العربية واإلسالمية والمسيحية والمجتمع الدولي لنصرة الحق العمل على حشد وت .د

ً  ن هذا يتطلب عمالً إالفلسطيني في القدس و ً  دؤوبا على جميع المستويات الرسمية والشعبية  ومنظما

وعلى جميع األصعدة السياسية واإلعالمية والثقافية مع التركيز على دور القيادات الروحية 

 .مسيحية في العالم في هذا المجاللاإلسالمية وا

اإلعداد الدقيق للملف التفاوضي الفلسطيني حول القدس والخليل وتحديد الخطوط الحمراء لهذا  .ه

تعزيز موقف ن تطلب تجنيد جميع الكفاءات والخبرات والطاقات الفلسطينية والصديقة لوإ ،الموضوع

 .المفاوض الفلسطيني

ً المراقبة والمتابعة والتصدي للمما .و مع الجانب  رسات اإلسرائيلية في المدينة المقدسة وإثارتها رسميا

اإلسرائيلي لما تشكله من انتهاك لالتفاقات وإثارتها مع مختلف األوساط الدولية وشن حملة مكثفة 

أضرار كارثية بالمدينة إلنهاء حصار وعزل القدس عن بقية األراضي الفلسطينية لما يشكله ذلك من 

 .ومواطنيها

قدسة وتنظيم نشاطات ل طواقم إعالمية وثقافية للقيام بنشاطات متنوعة حول قضية المدينة المتشكي .ز

 .دولية داخلها

 تشجيع ودعم المؤسسات والنقابات والجمعيات داخل المدينة المقدسة وتطوير عالقاتها مع المؤسسات .ح

 . الدولية لتوفير مصادر الدعم لها

 :على صعيد دعم صمود أبناء القدس -1

ؤكد المجلس الوطني على دور كل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية للقيام ي

 ن هذا يستلزم التأكيد على النقاط التالية: إبمسؤولياتها تجاه دعم مواطني مدينة القدس، و

 .ية واإلسالمية الخاصة بدعم القدسالمتابعة الدؤوبة لعمل الصناديق العرب .أ

 .دس في العالمين العربي واإلسالميلجان دعم الق تشجيع تشكيل .ب

 . واالجتماعية في المدينة المقدسة حث دول العالم على دعم المؤسسات التعليمية والصحية والثقافية .ج

عمال الترميم الحفاظ على البلدة القديمة من أخطار التهويد واالستيطان، وتجنيد الميزانيات الالزمة أل .د

 .ء النشاط المتنوع الموجود داخلهاالمدينة وإحيا إعمار أجلنونية من عمار والحماية القاواإل

الدول  دعم مشاريع اإلسكان والبناء الفردي في المدينة المقدسة عبر توفير مصادر التمويل من .ه

 .الشقيقة والصديقة

 تشجيع القطاع الخاص الفلسطيني لدعم إقامة المشاريع االقتصادية في المدينة المقدسة وخاصة في .و

ن يتعزز الدور االقتصادي والسياحي أ أجلقطاع السياحة والصناعات التقنية والحرفية والغذائية من 

للتطور المتوقع في السياحة الدينية  عداداً إو 1444للقدس خاصة ونحن على أبواب االحتفال بالعام 

دقية وشركات النقل ماكن المقدسة بما يتطلبه ذلك من زيادة عدد الغرف الفناإلسالمية والمسيحية لأل

في الخدمات الالزمة لهذا  السياحي وتطوير الصناعات الحرفية وما يرافقه من تطوير والتوسع

 .النشاط



 منظمة التحرير الفلسطينية بريوت -ستشارات مركز الزيتونة للدراسات واال

 

 101 

ً  مركزاً  ضرورة تعزيز المراكز الثقافية والفنية والرياضية في المدينة المقدسة لتصبح .ز  متميزاً  ثقافيا

 .في المنطقة

معات والكليات الموجودة ي في القدس من خالل دعم الجاالتركيز على تطوير وتعزيز التعليم الجامع .ح

 .وتطويرها

فضل الخدمات الصحية أتطوير المستشفيات والكليات والمراكز الصحية بما يؤهلهم في تقديم  .ط

 . خالل برامج الدعم العربي والدوليفضل الكفاءات الفلسطينية وذلك من أللمواطنين واستيعاب 

 :افعلى صعيد المقدسات واألوق - 3

ن المطلوب هو إن حماية المقدسات المسيحية واإلسالمية وممتلكاتها هي مهمة الشعب الفلسطيني وإ -1

السعي لتوفير كل ما هو الزم للحفاظ على هذه المقدسات وتسهيل عمل أجهزة ودوائر األوقاف 

كو للمدن والسعي الحثيث للحفاظ على الطابع األصيل للمدينة المقدسة التي وضعت على قائمة اليونس

 .تاريخية التي يتوجب الحفاظ عليهاالعالمية ال

العمل على وقف الحفريات التي تتخذها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في القدس وخاصة ضمن محيط  -1

 .ار التاريخية في المدينة المقدسةالحرم القدسي الشريف وسائر العقارات الوقفية واآلث

سالمية والمسيحية في مدينة األماكن الدينية والمقدسات اإلالعمل على وقف االعتداءات المتكررة في  -3

 .القدس

هة إجراءات العمل على وقف االعتداءات المتكررة على الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل ومواج -0

 . تقسيمه

 توصيات عامة 

 : على صعيد مدينة القدس - أوالً 

ارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالوضع يطالب المجلس الفلسطيني اإلدارة األمريكية االلتزام بقر -

 .مدينة القدس إلىفارتها السياسي لمدينة القدس وعدم نقل س

عقد سلسلة من الندوات والمؤتمرات الدولية للتأكيد على عروبة القدس والتصدي لإلجراءات  -

 .تهويدها إلىاإلسرائيلية الهادفة 

 .اجات المدينة وتعزيز صمود سكانهاعتبار احتيوضع استراتيجية شاملة تجاه مدينة القدس تأخذ باال -

تشكل لجنة قانونية متخصصة للدفاع عن حقوق المواطنين في مدينة القدس خاصة فيما يتعلق بحقوق  -

 .عن الممتلكات العربية في المدينةالمواطنة والدفاع 

في هذه التوصيات يوصي المجلس الوطني الفلسطيني بتشكيل لجنة دائمة للقدس للقيام بالمهام الواردة  -

 .ومتابعة كافة القضايا والشؤون المتعلقة بمدينة القدس

حقوقهم فضل الوسائل لحماية أإحصاء أبناء القدس من خالل مسح شامل في أماكن تواجدهم وتحديد  -

 . والعمل على إعادتهم إليها

 ً  :الوطن إعمارعلى صعيد  - ثانيا

 : بما يليلفلسطيني السلطة الوطنية يوصي المجلس الوطني ا

تعديل اتفاق باريس بأسرع ما يمكن على ضوء التجربة الفلسطينية السابقة وذلك من  أجلالعمل من  -

 .الضيم عن كاهل اإلنسان الفلسطينيإزالة  أجل
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 .ية واعتبارها من أولويات التنميةقامة البنية التحتالتركيز على وضع خطة عملية سريعة إل -

 .سطينية وغيرهامشجعة لالستثمار وجاذبية لرؤوس األموال الفلتعديل النظام الضريبي وخلق بنية  -

ت الغذائية والزراعية إعطاء أولوية لمشاريع اإلسكان وتطوير السياحة والزراعة والصناعا -

 .والسياحية

 .من مشكلة البطالة دة وسريعة للحدّ اعتماد خطط جا -

ت اآلمنة، لضمان حرية انتقال األفراد سرائيل باالتفاقات بشأن المعابر والممراإالتزام  أجلالعمل من  -

 .لى الضفة الغربية وقطاع غزةإمن ووالبضائع 

ت العمال الفلسطينية يالء األهمية الالزمة لمتابعة موضوع مقتطعاإتكليف الوفد الفلسطيني المفاوض ب -

 .سرائيلإ لدى

مة والقوانين التي العمل على وضع فلسفة تربوية واستراتيجية للتعليم بمختلف مراحله، ووضع األنظ -

ناهج الوطن، واتخاذ اإلجراءات الضرورية إلنجاز الم إعمارتنظم هذه العملية بما يخدم أهداف 

 .الفلسطينية بالسرعة الممكنة

سطينية وتوسيع هياكلها إعادة تنظيم مدننا وقرانا الفل أجلدعم خطط البلديات والمجالس والقرى من  -

 .التنظيمية

 .الفلسطينيويلة المدى للوطن وضع خطة تنمية شاملة وط -

 .والصناعية لمختلف محافظات فلسطيناإلسراع في توحيد األنظمة والقوانين االقتصادية والتجارية  -

 . ي مختلف مجاالت التنمية في الوطنتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لالستثمار ف -

 :قرارات حول العائدين والنازحين والالجئين -د 

 ً ن قضية الالجئين الفلسطينيين تمثل جوهر القضية الوطنية للشعب الفلسطيني أكامل بمن إيماننا ال انطالقا

مفاوضات المرحلة  إلىيومنا هذا وهي من القضايا المعضلة التي رحلت  إلى 1301ومصدر معاناته منذ عام 

ُ أالنهائية على خالف قضية النازحين التي يفترض  المبرمة ما بين  حل في المرحلة االنتقالية وفق االتفاقاتن ت

 م.ت.ف وإسرائيل لذا فإننا نؤكد على أهمية التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية بدءاً 

المتعلق بعودة  132قرار دياره وال إلىاللذين يؤكدان على حق شعبنا الفلسطيني بالعودة  130، 111بالقرارين 

 . النازحين

 

 :لوطني يؤكد علىن المجلس اإمع ما تقدم ف وانسجاما  

 .قضية واحدة ال تتجزأ بكل أبعادهان قضية الالجئين أ -1

ل قضية كأساس شرعي وقانوني لح 130، 111التمسك بقراري الجمعية العامة لألمم المتحدة  -1

 .الالجئين

 .تي من شأنها تصفية قضية الالجئينرفض كافة مشاريع التوطين والتهجير والتذويب وال -3

القيام بالتزاماتها المعنوية والمادية تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في الشتات  مطالبة م.ت.ف -0

 .نان في المجالين الصحي والتعليميوخاصة مخيمات لب

العمل على تحسين المستوى المعيشي واالقتصادي والثقافي والصحي داخل مخيماتنا في الوطن  -5

 .المساس بحق العودة الالجئين دون والخارج عبر وكالة األمم المتحدة لتشغيل
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مطالبة وكالة الغوث الدولية باالستمرار في تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين داخل الوطن  -4

 يتهم السياسية الوطنية حالً حين حل قض إلىوخارجه وتطوير وتحسين مستوى هذه الخدمات 

 .عادالً 

غوث وتشغيل زاماتها تجاه وكالة مطالبة هيئة األمم المتحدة بتحمل مسئوليتها الكاملة باإليفاء بالت -2

 .الالجئين الفلسطينيين

مطالبة المجتمع الدولي بعدم الخلط بين المساعدات المقدمة من الدول المانحة للسلطة الفلسطينية  -1

 .والمساعدات المقدمة لوكالة الغوث

 الحرص على تشكيل وصيانة الوجدان الوطني لدى أجيالنا عبر فلسفة تربوية وطنية فلسطينية -3

 .وال تصادر حلم األجيال القادمة ،ومناهج وطنية تصون حقنا التاريخي في العودة ،سليمة

مطالبة الدول العربية بضمان حقوق الالجئين الفلسطينيين المدنية والسياسية في أماكن تواجدهم  -14

حين  إلىية الالجئين مع التأكيد على وحدانية تمثيل م.ت.ف للشعب الفلسطيني بما يخدم قض

 .الشامل الحل

إقامة العالقات السياسية واالقتصادية مع  إلىدعوة الدول العربية واإلسالمية التي تسارع  -11

جوهرها قضية الالجئين وحق و ،ن تربط هذا التطبيع بحل عادل للقضية الفلسطينيةأسرائيل، إ

 العودة.

الفلسطيني فاوض تشكيل لجنة دائمة من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني تكون استشارية للم -11

 .في قضية الالجئين

13-  ً ً  التأكيد على حق العودة للنازحين جميعا  .132ة لقرار الشرعية الدولي وذرياتهم وفقا

الوطن أهمية من قبل مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية  إلىيالء مسألة العائدين إضرورة  -10

 .لك بتشكيل لجنة استيعاب العائدينوذ

طينية لتنفيذ برامج ومشاريع خاصة لرفع مستوى الخدمات استثمار اإلمكانات الوطنية الفلس -15

أمام أبناء  الحياتية، وتوسيع دائرة فرص العمل والتعليم والتدريب المهني وكافة الخدمات

 .المخيمات داخل الوطن

 

 

 الجلسة الخاصة

تقرير  إلىواستمع  10/0/1334عقد المجلس الوطني الفلسطيني الجلسة الخاصة في السادسة من مساء يوم 

اللجنة القانونية المكلفة بتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني بما يتناسب مع المرحلة والظروف السياسية التي يمر 

وقد وافق المجلس على النص التالي بتعديل الميثاق والذي حاز  ،متنا العربية والعالمأبها الشعب الفلسطيني و

ً  540على موافقة  ً  50وعارض النص  صوتا ً  10متنع عن التصويت وا صوتا   .صوتا

 نص التعديل

. إذ ينطلق من وثيقة إعالن لعشرين في مدينة غزةن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في دورته الحادية واإ

نوفمبر تشرين الثاني/  15االستقالل والبيان السياسي المعتمد في الدورة التاسعة عشرة المنعقدة في الجزائر في 

 . طرق السلمية واعتماد حل الدولتينمبدأ حل النزاعات بال والتي أكدت 1311
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والتي تضمنت اتفاق الطرفين  1333سبتمبر  13مقدمة إعالن المبادئ الموقع في واشنطن في  إلىوإذ يستند 

 ،ن الوقت قد حان إلنهاء عقود من المواجهة والنزاع واالعتراف بحقوقهما السياسية المشروعة المتبادلةأعلى 

، ولتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة عايش سلمي وبكرامة وأمن متبادلينللعيش في ظل ت والسعي

 . ل العملية السلمية المتفق عليهاومصالحة تاريخية من خال

الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات األمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين بما فيها المتعلقة بالقدس  إلىوإذ يستند 

 . 331و 101هائية وتطبيق القرارين نات والالجئين وبقية قضايا المرحلة النوالمستوط

( واالتفاق الموقع في 1وإذ يؤكد التزامات منظمة التحرير الفلسطينية الواردة في اتفاق إعالن المبادئ )أوسلو 

ية الفلسطينية المرحلية ، واالتفاقية اإلسرائيل1333أيلول  14، 3القاهرة ورسائل االعتراف المتبادلة الموقعة في 

، وقرار المجلس 1335سبتمبر أيلول/  11( الموقعة في واشنطن في 1حول الضفة الغربية وقطاع غزة )أوسلو 

لى اتفاقية أوسلو وجميع الذي وافق ع 1333أكتوبر تشرين األول/ المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في 

 . ملحقاتها

 . مر مدريد للسالم ومفاوضات واشنطنعلى أساسها مؤت المبادئ التي انعقد إلىإذ يستند 

 يقرر

تعديل الميثاق الوطني بإلغاء المواد التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية  - أوالً 

 .1333ول أيل 14، 3سرائيل يومي إوحكومة 

  ً ادة صياغة الميثاق الوطني ويتم عرضها على يكلف المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة القانونية بإع - ثانيا

 .المجلس المركزي في أول اجتماع له

 م. 10/0/1334في ساعة متأخرة من يوم وانتهت الجلسة  

 الجلسة الختامية

عقدت جلسة الختام بمركز رشاد الشوا الثقافي مكان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بمدينة غزة يوم 

، وحشد من الصحافة الفلسطينية خوة الضيوفالشعب الفلسطيني واأل ن أبناء، وبحضور لفيف م15/0/1334

والعربية واألجنبية، وألقى في هذه الجلسة األخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني كلمة شكر فيها 

 . سهم على إنجاح هذه الدورةأكل من 

 . م15/0/1334متأخرة من مساء يوم  وانتهت الجلسة في ساعة

 

* * * 
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للمصادقة على إلغاء  61/68/6662 الفلسطيني في غزة فيالمجلس الوطني  اجتماع

 بعض البنود من الميثاق الوطني الفلسطيني بحضور الرئيس األمريكي كلينتون

 إلاىصادق أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في غزة على إلغاء مواد الميثااق الاوطني الفلساطيني التاي تاؤدي 

 القضاء على دولة إسرائيل وتعديل بعضها اآلخر التزاما التفاق واي بالنتيشن. 

، أمااا المااواد التااي حااذفت منهااا 34و 13و 11و 11و 14و 13و 15و 14و 3و 1و 2و 4والمااواد الملغاااة هااي 

 .13و 12و 14و 15و 11و 12و 14و 10و 13و 11و 11و 5و 0و 3و 1و 1مقاطع فهي 

 وهنا المواد الملغاة:

 اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى بدء الغزو الصهيوني لها يعتبرون فلسطينيين. : 4المادة 

االنتماء الفلساطيني واالرتبااط الماادي والروحاي والتااريخ بفلساطين حقيقتاان ثابتتاان، وأن تنشائة الفارد : 2المادة 

 ً ً  الفلساطيني تنشائة عربياة ثورياة واتخاااذ كال وساائل التوعياة والتثقياف لتعريااف الفلساطيني بوطناه تعريفاا  روحيااا

 ً ً  وماديااا وحياتااه السااترداد وطنااه حتااى التحرياار واجااب وتأهيلااه للنضااال والكفاااح المساالح والتضااحية بمالااه  عميقااا

 قومي. 

المرحلااة التااي يعيشااها الشااعب الفلسااطيني هااي مرحلااة الكفاااح الااوطني لتحرياار فلسااطين  ولااذلك فااإن : 1المااادة 

التناقضات بين القوى الوطنية الفلسطينية هي من نوع التناقضات الثانوية التي يجاب أن تتوقاف لصاالح التنااقض 

الصااهيونية واالسااتعمار ماان جهااة والشااعب العربااي الفلسااطيني ماان جهااة ثانيااة، وعلااى هااذا األساسااي فيمااا بااين 

فاي المهااجر تشاكل منظماات وأفارادا  أوالوطن  أرضاألساس فإن الجماهير الفلسطينية، سواء من كان منها في 

 جبهة وطنية واحدة تعمل السترداد فلسطين وتحريرها بالكفاح المسلح. 

ً الكفاح المس: 3المادة  ً  لح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وهو باذلك إساتراتيجيا . ويؤكاد الشاعب ولايس تكتيكاا

 ً نحاو الثاورة الشاعبية المسالحة  الفلسطيني تصميمه المطلق وعزمه الثابت على متابعة الكفاح المسلح والسير قادما

 مصيره فيه والسيادة عليه.لتحرير وطنه والعودة إليه وعن حقه في الحياة الطبيعية فيه وممارسة حق تقرير 

وقيااام إساارائيل باطاال ماان أساسااه مهمااا طااال عليااه الاازمن  1302تقساايم فلسااطين الااذي جاارى عااام : 13ادة الماا

عليهااا ميثاااق األماام  لمغايرتاه إلرادة الشااعب الفلسااطيني وحقااه الطبيعاي فااي وطنااه ومناقضااته للمبااادئ التاي نااصّ 

 المتحدة وفي مقدمها حق تقرير المصير. 

كاال مان وعااد بلفاور وصااك االنتاداب ومااا ترتاب عليهمااا وأن دعاوى التاارابط التاريخيااة  يعتباار بااطالً  :14الماادة 

والروحية بين اليهود وفلساطين ال تتفاق ماع حقاائق التااريخ وال ماع مقوماات الدولاة فاي مفهومهاا الصاحيح. وأن 

ً اليهودية بوصفها دين ً  ا ً ليست قومية ذات وجود مستقل وكذلك فاإن اليها سماويا لاه شخصايته  واحاداً  ود ليساوا شاعبا

 المستقلة وإنما هم مواطنون في الدول التي ينتمون إليها. 

ن عاعن ذاته بالثورة الفلسطينية المسلحة، يرفض كل الحلول البديلاة  الشعب العربي الفلسطيني معبراً : 11المادة 

 تدويلها.  أوقضية الفلسطينية تصفية ال إلىويرفض كل المشاريع الرامية  كامالً  تحرير فلسطين تحريراً 

ً : 11دة المااا ً  الصااهيونية حركااة سياسااية مرتبطااة ارتباطااا باإلمبرياليااة العالميااة، وهااي حركااة عنصاارية  عضااويا

تعصبية فاي تكوينهاا، توساعية اساتيطانية فاي أهادافها، فاشاية نازياة فاي وساائلها، وأن إسارائيل هاي أداة الحركاة 

مبريالية العالمية ونقطة ارتكاز ووثب لها في قلاب الاوطن العرباي لضارب الصهيونية وقاعدة بشرية جغرافية لإل
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أماااني األمااة العربيااة فااي التحاارر والوحاادة والتقاادم. إن إساارائيل مصاادر دائاام لتهديااد السااالم فااي الشاارق األوسااط 

باب اساتت إلاىوالعالم أجمع، ولما كان تحرير فلسطين يقضاي علاى الوجاود الصاهيوني واإلمبرياالي فيهاا وياؤدي 

نصاارة جميااع أحاارار العااالم وقااوى الخياار  إلااىالسااالم فااي الشاارق األوسااط، لااذلك فااإن الشااعب الفلسااطيني يتطلااع 

 ً على اختالف ميولهم واتجاهاتهم تقديم كل عون وتأييد لاه فاي نضااله العاادل  والتقدم والسالم فيه ويناشدهم جميعا

 المشروع لتحرير وطنه. 

لعالقاات الصاادقة باين  تضيات الحق والعدل تتطلب من الدول جميعهاا حفازاً دواعي األمن والسلم ومق: 13المادة 

لااوالء المااواطنين ألوطااانهم أن تعتباار الصااهيونية حركااة غياار مشااروعة وتحاارم وجودهااا  الشااعوب واسااتبقاءً 

 ونشاطها. 

واقيااة المقاااتلون وحملااة السااالح فااي معركااة التحاارر هاام نااواة الجاايش الشااعبي الااذي ساايكون الاادرع ال: 34المااادة 

 لمكتسبات الشعب العربي الفلسطيني.

 

* * * 
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 مي الرحمن الرحسم هللاب
 

 مذكرة حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( 
 نييطني الفلسطالو سة إلعادة تشكيل المجلييرضالتحللجنة اء اضوأعئيس إلى ر

 م6662إبريل  7 –رمضان  68ي فوالتي بدأت أعمالها 
 

 (ن حركة المقاومة اإلسالمية )حماسم

 ماحةيني سسطي الفلطنالو سيس المجلئإلى: ر

 ترمحائح المسيخ عبد الحميد الشلا

  

 ينمترالمح يةرضيحتال نةاللج ءأعضاة خواأل

 :هت وبركاهللا ةكم ورحميالسالم عل

سجل تقديرنا للدعوة الكريمة التي وجهتموهاا لناا للمشااركة ن ،ة اإلسالمية )حماس(ومننا في حركة المقاإ

عمالهاا ياوم السابت أ أتبدس، والتي لفلسطينيطني افي أعمال اللجنة التحضيرية إلعادة تشكيل المجلس الو

ى ده الاادعوة التااي جاااءت باعتبااار )حماااس( إحااذم هاا 1334برياال/ إ /3الموافااق  هااـ1014 رمضااان 11

لتااه آة االنتفاضااة المباركااة والتحاادي لالحااتالل اليهااودي ودالقااوى الفلسااطينية الفاعلااة والمااؤثرة فااي قيااا

جهاادي  حامنا الفلسطيني إلى االلتفااف حاول حاركتهم )حمااس( فاي تالبناء شعبأع في دذاألمر ال ،القمعية

  ت.ايالتضحكرسته ده الدم ورائع.. عمّ 

ن أ ل هللاأت لنساااراعاان المشاااركة فااي اللجنااة المااذكورة لمجموعااة ماان الظااروف واالعتباا رتااذنعذ إننااا وإ

 .لماضيةات انوة السلجلها طيأمن  ىوثوابتها التي ضح اعبنش قلى التمسك بحقوإفقكم وي

بهذه المناسبة تؤكد حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( أنهاا ماع وحادة أبنااء شاعبنا بكال اتجاهاتاه وقاواه و

ح علايكم تصاوراتنا رلك فاإن حركتناا تطاذعلى أسس وثوابت واضحة بيناة.. دون تفاريط آو تناازل... ولا

 .في المرحلة القادمة ينيألسس تشكيل المجلس الوطني الفلسط

 

  الفلسطيني يالوطن سالمجل سرئيسماحة 

  األخوة أعضاء اللجنة التحضيرية

لقد جاء تشكيل المجلس الوطني في المرحلاة الماضاية، نتيجاة إلفاراز مجموعاة مان العوامال والظاروف 

ا.. ومماا ال شاك فياه  301السياسية التي مر بها شعبنا في السنوات األولاى لنهوضاه الاوطني بعاد شاتات 

فاإن المجلاس الاوطني الفلساطيني القاادم يجاب أن تفارزه ظاروف  ،وف والمعطيااتأنه نتيجة لتغيار الظار

حلة االنتفاضة المباركاة وماا كرساته مان حقاائق ميدانياة ق توجهاات وقاوى شاعبية رالمرحلة الواهنة.. م

 .ياسيةسو

 علااى مواجهااة االحااتالل - بعااون هللا -ا الباساالة أن شااعبنا الفلسااطيني البطاال قااادر تناضاافانت تفقااد أكااد

ع حقوقه الثابتة. كما أثبتت االنتفاضة التالحم العضاوي اعلى انتز وزعزعة وجوده واستقراره... ومصر  

 .توجهاتهو هبكافة قوا، بين أبناء شعبنا
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  ينيلسطفال نيلس الوطجس المئير ةسماح

  ةياألخوة أعضاء اللجنة التحضير

للمجلااس الااوطني يجااب أن يراعااي  إن حركااة المقاومااة اإلسااالمية )حماااس( تاارى أن التشااكيل الجديااد

 :العناصر التالية

الاوطني، وتكاون  س: االنتخاب وليس التعيين هو الوسايلة األساساية المعتمادة الختياار أعضااء المجلاأوالً 

 .ثقلها ئاليم وبنسب تكافقاالنتخابات حسب األ

 ً الموجااودة علااى  : إذا تعااذر إجااراء االنتخابااات فيجااب أن يعكااس التشااكيل أوزان القااوى السياساايةثانيااا

 ا.بأعداد تتناسب وأحجامه، احةسال

 ً على ما تفرزه نتائج االنتخابات. وفاي حالاة تعاذر االنتخاباات ياتم تحدياد  : يتم اختيار المستقلين.. بناءً ثالثا

 .هم باتفاق جمع القوى الفاعلة على الساحة الفلسطينيةئامسأأعدادهم و

ً رابعاا الاااوطني  سضاال تخفااايض عااادد أعضاااء المجلااافي ،الياااةداريااة وأمنياااة ومإ: العتباااارات سياساااية وا

 .وإعادة النظر في المجلس المركزي ودوره. الفلسطيني

 ً  .يلصعقيدة الشعب الفلسطيني المسلم وتراثه األ ع: تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني بما ينسجم مخامسا

 

  نييطسلفي الطنالو سس المجلئيسماحة ر

  اللجنة التحضيرية ءاألخوة أعضا

المرحلاة الحاسامة مان  ذهتؤكد على أهمية الوحدة الوطنياة فاي ها ،حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( إن

كافاة القاوى  عأيادينا للتنسايق ما ونمادّ  نامااس نفاتح قلوبناا وصادورحشعبنا.. ولذلك فإننا في  داحل جهامر

 ً وقااف )حماااس( م عماا والجهااات والمؤسسااات الفلسااطينية بمااا يحقااق مصاالحة شااعبنا وقضاايتنا. وانسااجاما

مااس( فاي المجلاس الاوطني الفلساطيني، )حياة باشاتراك دجاباة للادعوات المناإالثابت من هذه القضاية.. و

الحمياد الساائح، ومان بعاض القاوى الفلساطينية عبد ني الفلسطيني الشيخ/ طالو سمن سماحة رئيس المجل

 :الفلسطيني يالمجلس الوطنموضوع المشاركة في  عيمكن لحماس التعامل بإيجابية م ،عليها قةوالمواف

وهاي حاق  أ،وحادة ال تتجاز ،ومان النقاب إلاى رأس النااقورة ر،إلاى النهالبحار : اعتبار فلسطين من اوالً أ

 .للشعب الفلسطيني

ً ث ً ا: رفض التفريط بأي جزء من أرض فلسطين، ورفض اعتبار الكيان اليهودي كيانيا ً  نا ً  شارعيا  ومعترفاا

تناتقص مان حاق شاعبنا فاي كال  يتالض كال القارارات الدولياة ابه، تحت أي ظرف من الظاروف.. ورفا

 .331، 101، 111رارات قبما فيها ال، هضأر

 ً وإنجاااز  طين: التأكيااد علااي الخيااار العسااكري، واعتبااار الجهاااد هااو الطريااق الصااحيح لتحرياار فلسااثالثااا

 .االستقالل

 ً بمتطلباات ذلاك  لقيااملتاي عليهاا ااء، مية جمعااال: اعتبار قضية فلسطين، قضية األمة العربية واإلسارابعا

 .وتحمل دورها في التحرير

 ً ي مواجهاة فاا نعام صامود شاعبدرهاا وتصاعيدها وي: التأكيد على أهمياة اساتمرار االنتفاضاة وتطوخامسا

 .االحتالل

 ً  %54-04 تتاراوح باينوالتي ثقلها في الساحة،  ئ: تمثيل )حماس( في المجلس بعدد يساوي ويكافسادسا

 .ء المجلس الوطني الفلسطينيمن مجموع أعضا
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 ً لاام علااى حقهااا المتناسااب مااع حجمهااا وثقلهااا فااي جميااع مؤسسااات المنظمااة  (ماااسح: أن تحصاال )سااابعا

 .وأجهزتها

ً ثامن ي دمااس مان اعتاداءات وتطااول، علاى أياحض لاه ساجناء رماا يتعا كالّ  وعلى التوّ  : أن يوقف فوراً ا

 .األخرى في السجونهم حقوق القوى ئعطاإحركة فتح في كل سجون الداخل و

 ً اجعات والتنازالت واالعترافات التي تتناقض مع حقوقنا ومع تطلعات شاعبنا ر: التخلي عن كافة التتاسعا

م مان 1311ثااني الشارين توتضحياته والتي كان آخرها قرارات الدورة التاسعة عشرة فاي الجزائار فاي 

 .نازالتت

 .شكيل المجلس الوطنينفة الذكر في تآ: مراعاة العناصر الخمسة اشراً ع

ً  ط،والشرو ئإن هذه الثوابت والمباد  دلحركاة المقاوماة اإلساالمية )حمااس( وال يقصا اً جديد ليست طرحا

 .ع عنهادفانما هي أسس قامت حركتنا من أجل تكريسها والإ. وز.بها التعجي

 

  يالفلسطين يس المجلس الوطنئيسماحه ر

  األخوة أعضاء اللجنة التحضيرية

نعاارض علاايكم تصااوراتنا إلعااادة تشااكيل المجلااس الااوطني الفلسااطيني واعتباراتنااا للمشاااركة  إننااا إذ 

طينية سااساتعدادنا للعمال المخلاص ماع كافاة القاوى الفل دواالنخراط في منظمة التحرير الفلسطينية.. لنؤك

 هللا ظالقصاد. حفا  مان وراء لكام التوفياق والساداد. وهللااعاين هللاد .الفاعلة مهما كاان فكرهاا أو انتماؤهاا.

 .وحدة شعبنا وأمتنا

(ونُ مِ ؤْ المُ و   هُ ولُ سُ ر  و مْ كُ ل  م  ع   ى هللاُ ر  ي  س  وا ف  لُ م  اعْ  لِ قُ و  )  ن 

 (المية )حماسسحركة المقاومة اإل

 فلسطين

 هـ1014ن مضارا ا 

 م1334)إبريل(  نيسان 4
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 الصادر عن الفصائل الفلسطينية« عالن القاهرةإ»النص الحرفي لـ
 

كااد فيااه أفااي مااا يااأتي الاانص الحرفااي للبيااان الختااامي الصااادر عاان مااؤتمر الحااوار الفلسااطيني الااذي 

المجتمعون على التمسك بالثوابت الفلسطينية وحق الشعب الفلساطيني فاي المقاوماة حتاى طارد االحاتالل 

علناوا أا مالاى دياارهم وممتلكااتهم،  كإلة فلسطينية كاملة السايادة وضامان حاق عاودة الالجئاين قامة دوإو

 .االلتزام بفترة تهدئة مؤقتة حتى نهاية السنة الحالية شرط وقف االحتالل الصهيوني لعدوانه كافة

 :نعالوهذا نص اإل

منهاا  عقاد فاي القااهرة ماؤتمر تلبية لدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية الشقيقة وبرعاية مشكورة 

بمشاركة الارئيس الفلساطيني  1445مارس  ذار/آ 12لى إ 15للحوار الفلسطيني خالل الفترة الممتدة من 

 ً  .وفصيالً  محمود عباس وبحضور اثني عشر تنظيما

ي تفااريط  وحااق الشااعب الفلسااطيني فااي أكااد المجتمعااون علااى التمسااك بالثواباات الفلسااطينية دون أ -1

قامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصامتها القادس وضامان حاق إنهاء االحتالل وإجل أمن المقاومة 

 .لى ديارهم وممتلكاتهمإعودة الالجئين 

يرتكز على االلتزام باستمرار المناخ الحالي للتهدئة مقابال  1445وافق المجتعمون على برنامج لعام  -1

ينماا وجااد وكااذلك أرضانا وشااعبنا الفلسااطيني أالعاادوان علااى شاكال أساارائيلي متباادل بوقااف كافااة إالتازام 

 .سرى والمعتقلينفراج عن جميع األاإل

 .ن استمرار االستيطان وبناء الجدار وتهويد القدس الشرقية هي عوامل تفجيرأكد المجتمعون أ -3

لة فاي صاالحات الشاامبحث المجتمعون الوضع الفلسطيني الداخلي واتفقوا على ضرورة اساتكمال اإل -0

كافة المجاالت ودعم العملياة الديموقراطياة بجوانبهاا المختلفاة وعقاد االنتخاباات المحلياة والتشاريعية فاي 

 ً لقااانون انتخااابي يااتم التوافااق عليااه. ويوصااي المااؤتمر المجلااس التشااريعي باتخاااذ  توقيتاتهااا المحااددة وفقااا

في النظام المخاتلط كماا يوصاي بتعاديل  جراءات لتعديل قانون االنتخابات التشريعية باعتماد المناصفةاإل

 .قانون االنتخابات للمجالس المحلية باعتماد التمثيل النسبي

التراضااي عليهااا  سااس يااتمّ أوافااق المجتمعااون علااى تفعياال وتطااوير منظمااة التحرياار الفلسااطينية وفااق  -5

شاعب الفلساطيني جميع القوى والفصائل الفلسطينية بصفة المنظمة الممثل الشارعي الوحياد لل بحيث تضمّ 

ساس وتتشاكل اللجناة مان رئايس المجلاس جل ذلك تم التوافق على تشكيل لجنة تتولى تحديد هذه األأومن 

منااء العاامين لجمياع الفصاائل وشخصايات وطنياة مساتقلة عضاء اللجنة التنفيذياة للمنظماة واألأالوطني و

 .ويدعو رئيس اللجنة التنفيذية لهذه االجتماعات

ً أن على مع المشاركوأج  -4 للوحادة الوطنياة  ن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للتعامل بين كافة القوى دعماا

ووحدة الصف الفلسطيني وعلى تحريم االحتكام للسالح في الخالفاات الداخلياة واحتارام حقاوق الماواطن 

و ساساية نحااأضاارورة  ن اسااتكمال الحاوار خااالل المرحلاة المقبلااة يعادّ أالفلساطيني وعادم المساااس بهاا  و

 .جمع الكلمة وصيانة الحقوق الفلسطينية
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 نص اتفاق مكة للوفاق الوطني
 

 1442شباط/ فبراير  1مكة المكرمة  

 ًً على المبادرة الكريمة، التي أعلنها خادم الحارمين الشاريفين، الملاك عباد هللا بان عباد العزياز، ملاك بناًء

ربية السعودية، وتحت الرعاية الكريمة لجاللته، جرت في مكة المكرمة، باين حركتاي "فاتح" المملكة الع

فبرايار / ، الموافق من الساادس إلاى الثاامن مان شاباط1011محرم  11إلى  13و"حماس" في الفترة من 

حااوارات الوفاااق واالتفاااق الفلسااطيني، وقااد تكللاات هااذه الحااوارات بفضاال هللا ساابحانه وتعااالى  1442

 لنجاح حيث جرى االتفاق على ما يلي:با

أوالً: التأكيد على تحريم دم الفلسطيني، واتخاذ كافة اإلجراءات والترتيبات، التاي تحاول دون إراقتاه ماع 

التأكيااد علااى أهميااة الوحاادة الوطنية،كأساااس للصاامود الااوطني والتصاادي لالحااتالل، وتحقيااق األهااداف 

اد لغاة الحاوار كأسااس وحياد لحال الخالفاات السياساية فاي الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتما

 الساحة الفلسطينية.

وفي هذا اإلطار نقدم الشكر الجزيل لألخوة في مصر الشاقيقة والوفاد األمناي المصاري فاي غازة، الاذين 

 بذلوا جهوداً كبيرة في تهدئة األوضاع في القطاع، خالل الفترة السابقة.

على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وفق اتفاق تفصيلي معتماد باين  ثانياً: االتفاق وبصورة نهائية

 الطرفين، والشروع العاجل في اتخاذ اإلجراءات الدستورية لتشكيلها.

ثالثا: المضي قدما في إجراءات تفعيل وتطوير وإصالح منظمة التحريار الفلساطينية، وتساريع إجاراءات 

 ت القاهرة ودمشق.عمل اللجنة التحضيرية، استناداً لتفاهما

 وقد جرى االتفاق على خطوات تفصيلية بين الطرفين بهذا الخصوص. 

رابعاً: تأكيد مبدأ الشاراكة السياساية علاى أسااس القاوانين المعماول بهاا فاي السالطة الوطنياة الفلساطينية، 

 وعلى قاعدة التعددية السياسية، وفق اتفاق معتمد بين الطرفين.

إلى جماهيرنا الفلسطينية، وجماهير أمتنا العربية واإلسالمية وكل األصادقاء فاي إننا إذ نزف هذا االتفاق 

العااالم، فإننااا نؤكااد التزامنااا بااه نصاااً وروحاااً، ماان أجاال التفاارغ إلنجاااز أهاادافنا الوطنيااة، والااتخلص ماان 

مساجد االحتالل، واستعادة حقوقنا والتفارغ للملفاات الرئيساية، وفاي مقادمتها قضاايا القادس والالجئاين وال

 األقصى واألسرى والمعتقلين ومواجهة الجدار واالستيطان.

 وهللا الموفق.

 1442فبراير / ، الموافق الثامن من شباط1011محرم  11مكة المكرمة في 

 

 

 


