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 مقدمة

بمنظمة التحرير الفلسطينية المادة التعريفية العامة األساسية يحاول هذا الملف أن يقدم 
عند التعامل مع  ويضع بين يدي القارئ الكريم أهم الوثائق والقرارات التي يحتاجها ومؤسساتها.

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

والتعديالت التي جرت  ،ويحاول الملف أن يجمع ويرتب ما يتعلق بالتعريف بالمنظمة وميثاقها
لباحثين الذين يجدون على ا األمر يث يسهل، بحوقراراتها عليه، وكذلك المجالس الوطنية الفلسطينية

 .هذه المعلوماتعنتًا في كثير من األحيان في الوصول إلى 

مركز إلى  ،في الحصول على مادته، وال بد من االعتراف أن الملف مدين بشكل أساسي
فلسطينية عبر ، الذي يقدم خدماته المتميزة للمهتمين بالقضية الالمعلومات الوطني الفلسطيني

يشار فيها إلى مصدر ُمعيَّن، فإن المادة  قعه على االنترنت، وبشكل عام، ففي الحاالت التي المو 
 تكون مأخوذة من هذا المركز.

 

 صالحمحمد  د. محسن
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 تمهيد
 المؤسسات الناطقة باسم الشعب الفلسطيني

 1من المؤتمر العربي الفلسطيني إلى منظمة التحرير الفلسطينية

شعب فلسطين جزء من األمة العربية واإلسالمية. وقبل ظهور الدول الُقطرية في عالمنا العربي 
واإلسالمي، كان شعب فلسطين ممثاًل بشكل طبيعي في بنية الدول اإلسالمية التي تتابعت على 

راشدين وأمويين وعباسيين ومماليك وعثمانيين... ولم تكن هناك مشكلة هوية أو حكم المنطقة من 
بغض النظر عن نظام الحكم. غير أن  ،انتماء وذلك لشعور الجميع باالنتماء والوالء ألمة اإلسالم

فلسطين وغيرها من بلدان ظهور األيديولوجيات القومية والوطنية، وسقوط الدولة العثمانية، ووقوع 
االستعمار بتقطيع بلدان العالم اإلسالمي إلى وحدات تحت االستعمار، وقيام  .م اإلسالميالعال

قوم بنفسه يلها حدودها الخاصة التي تعزلها عن غيرها. كل ذلك جعل شعب كل منطقة  ،مختلفة
سالمية قادت شعوبها نحو التحرر  ،بأعباء مواجهة االستعمار، فتشكلت لذلك حركات وطنية وا 

 ل.واالستقال

، اعتبر الفلسطينيون 1212سبتمبر أيلول/ وعندما سقط الحكم العثماني في فلسطين نهائيًا في 
 1212أكتوبر تشرين األول/ أنفسهم تابعين للحكومة العربية التي تشكلت في دمشق في مطلع 

كان الفلسطينيون ممثلين في المؤتمر السوري العام، وكان فقد بزعامة فيصل بن الشريف حسين. 
لكثير من رجاالتهم في دمشق، وكان منهم نواب في المؤتمر السوري الذي أعلن استقالل سوريا في ا

 ،. وظلت فلسطين ُتعدُّ "سوريا الجنوبية" طوال عهد الحكومة العربية في دمشق1250مارس آذار/  2
ر وِبْدء االستعما ،1250يوليو تموز/  53إلى أن سقطت هذه الحكومة إثر معركة ميسلون في 

 .2الفرنسي على سوريا

د باسم عرب ق  وكان أول شكل تمثيلي ألبناء فلسطين هو "المؤتمر العربي الفلسطيني" الذي ع  
. وألن الفلسطينيين كانوا تحت االستعمار البريطاني 1252-1212فلسطين سبع دورات خالل 

به المجلس النيابي، ن من ممارسة حقوقهم السياسية، فقد كان هذا المؤتمر مؤسسة وطنية تشيومحروم
تنبثق عنها قيادة هي "اللجنة التنفيذية" والتي كانت تمثل الفلسطينيين سياسيًا. وفي المؤتمرين األول 

( 1250فبراير شباط/  57( والثاني )دمشق 1212فبراير شباط/  2 -يناير كانون الثاني/  57)القدس 
الهجرة اليهودية، والمطالبة باستقالل  جرى التأكيد على أن فلسطين جزء من سوريا، فضاًل عن رفض

صار على  (1250ديسمبر كانون األول/  12-13العرب ووحدتهم. ومنذ المؤتمر الثالث )حيفا 
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بعد أن أحكم االستعمارين البريطاني  ،الفلسطينيين لزامًا أن ينظموا أمورهم باالعتماد على أنفسهم
ولة أمام مجلس ؤ كومة وطنية في فلسطين، مسوالفرنسي قبضتهما على المنطقة. فطالبوا بإنشاء ح

تولى رئاسة اللجنة التنفيذية موسى كاظم الحسيني  ،نيابي ينتخبه الشعب العربي. ومنذ ذلك المؤتمر
 .12333الذي أصبح رسميًا زعيم الحركة الوطنية الفلسطينية إلى حين وفاته سنة 

 1252-1253لفلسطينية خالل وبسبب عوامل الضعف والتفكك التي أصابت الحركة الوطنية ا
أخذت تبرز شخصية الحاج  ،فقد ضعفت فعالية المؤتمر العربي ولجنته التنفيذية. وفي الوقت نفسه

أمين الحسيني مفتي القدس ورئيس المجلس اإلسالمي األعلى، الذي قاد الحركة الوطنية من وراء 
زب االستقالل ثم ظهرت أحزاب أخذت تظهر األحزاب الفلسطينية، وكان أولها ح 1235ستار. ومنذ 

. غير أن الحزب العربي الذي 4الحسينية(، وغيرها -الدفاع )النشاشيبية(، والعربي )حزب المفتي 
حظي بدعم المفتي كان أقواها وأكثرها شعبية. ومع وفاة موسى كاظم تالشى عمليًا المؤتمر العربي، 

 وحلت مكانه األحزاب السياسية.

شكَّلت األحزاب العربية "اللجنة العربية  1231إبريل نيسان/ لكبرى في وعندما اندلعت الثورة ا
( الذي نزل إلى الميدان، وأخذ 1231إبريل نيسان/  52العليا" برئاسة الحاج أمين الحسيني )في 

يتولى قيادة الحركة الوطنية مباشرة، وليس من وراء ستار كما كان يحدث من قبل. وأصبحت 
 .5" هي الجهة التي تمثل الفلسطينيين وتطلعاتهم"اللجنة العربية العليا

وشك لوا "الهيئة  ،وبعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية أعاد الفلسطينيون ترتيب أنفسهم
وحظيت هذه الهيئة  .1231يونيو حزيران/  11برئاسة الحاج أمين الحسيني في  6العربية العليا"

وبالتفاف الشعب الفلسطيني حولها، واعترفت  بدعم الهيئات واألحزاب والفئات الفلسطينية،
الدول العربية بها ممثلة للفلسطينيين. غير أن الهيئة العربية العليا عانت من عدم قدرتها على 

االستعمار البريطاني وجود بسبب  ،العمل المتناسب مع خطورة المرحلة في داخل فلسطين
وبالذات الحاج أمين الحسيني. كما  ،تها من دخول فلسطيناوالذي منع عددًا من قياد ،فيها

عانت اللجنة من مشاكلها )ومشاكل رئيسها( مع عدد من األنظمة العربية وخصوصًا األردن 
وقامت األنظمة العربية بفرض قراراتها وتوجهاتها على الهيئة وتجاهل قيادتها  ،والعراق

تتولى عملية التحرير.  وتجاوزها، بحجة أن قضية فلسطين قضية عربية، وأن األنظمة العربية
بينما كان عدد من األنظمة العربية ال يزال تحت النفوذ االستعماري القوي لبريطانيا والنفوذ 

هذه الدول، والخطوط الحمراء  واللتان تدخلتا بفعالية لتحديد سياسات ،المتصاعد ألمريكا
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فإنها  1232مايو ر/ أيالتحركها تجاه فلسطين. وحتى عندما دخلت الجيوش العربية فلسطين في 
في األماكن التي سيطرت عليها، ولم  الوجودمنعت الحاج أمين الحسيني من دخول فلسطين أو 

تمكِ ن األنظمة العربية الحاج أمين ورفاقه من تولي تنظيم وقيادة الشعب الفلسطيني في المناطق 
المقدس الذي نظمته  وخصوصًا جيش الجهاد ،المحررة، بل باشرت بنفسها نزع أسلحة الفلسطينيين

 الهيئة العربية العليا.

الفراغ الناتج عن انسحاب  ءوكانت الهيئة العربية العليا قد قررت إنشاء حكومة فلسطينية لمل
أيار/ إبريل والنصف األول من نيسان/ مارس و آذار/ بريطانيا من فلسطين، وسعت خالل أشهر 

قامت  1232سبتمبر أيلول/  53ون جدوى. وفي إلقناع الحكومات العربية بذلك، ولكن د 1232مايو 
الهيئة بإعالن "حكومة عموم فلسطين" في غزة برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي. وقد أقرَّت 
الحكومات العربية ذلك، واعترفت بحكومة عموم فلسطين، ما عدا حكومة األردن. وتأكيدًا لشرعيتها، 

بالدعوة إلى مجلس وطني فلسطيني في غزة في  قامت حكومة عموم فلسطين والهيئة العربية العليا
برئاسة الحاج أمين. وقد انعقد المؤتمر بحضور جمهرة كبيرة  1232أكتوبر تشرين األول/ األول من 

حيث تم اإلعالن عن شرعية الحكومة الجديدة، وتقرر إعالن استقالل  ،من الشخصيات الفلسطينية
قامة دولة حرة ديموقراطية ذات سي ،فلسطين ادة، بحدودها الدولية المتعارف عليها في أثناء وا 

 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  1232أكتوبر تشرين األول/ في األول من 

كانون األول/ زة تمثيله للفلسطينيين. وانعقد في أريحا مؤتمر في األول من أنكر على مؤتمر غ
تم اإلعالن فيه عن وحدة األرضي  ،برئاسة محمد علي الجعبري رئيس بلدية الخليل 1232ديسمبر 

، األردنية والفلسطينية، ومبايعة الملك عبد هللا ملكًا على فلسطين. وفي آخر ديسمبر من العام نفسه
قرارات مؤتمر أريحا. وقد أثار موقف  اأيدورابع  في نابلس، وقد في رام هللا  ثالث   تمر  مؤ انعقد 

سيطرة القوات  ناألردن معارضة شديدة في األوساط العربية والفلسطينية الرسمية والشعبية، غير أ
األردنية على معظم ما تبقى من فلسطين )الضفة الغربية( مك نها من منع حكومة عموم فلسطين 

إبريل نيسان/ من ممارسة صالحياتها، وتم في النهاية توحيد الضفة الغربية مع شرق األردن في 
12207. 
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تدخلت السلطات  ،وعندما حاولت حكومة عموم فلسطين ممارسة صالحياتها في قطاع غزة
فنقلت الحاج أمين الحسيني بالقوة إلى القاهرة، وأجبرت عددًا من أعضاء المجلس  ،المصرية

ي على مغادرة غزة إلى القاهرة. ثم ما لبثت أن أكرهت رئيس وأعضاء حكومة عموم فلسطين الوطن
على االنتقال إلى مصر. وبقيت حكومة عموم فلسطين قائمة في مصر دون أن تستطيع القيام بأي 
من األعمال المنوطة بها، ال سيما في الحقل السياسي. وفرضت السلطات المصرية حصارًا على 

حرمته من حرية  ،ة العربية العليا في القاهرة، ووضعت الحاج أمين تحت رقابة ُمشدَّدةدار الهيئ
العمل والتنقل. ومع الزمن، لم تعد حكومة عموم فلسطين غير هيئة شكلية ظلَّت تبعث بممثلين 

ا من يعنها لحضور اجتماعات الجامعة العربية. أما الحاج أمين والهيئة العربية العليا فقد عان
بسبب  ،إلى لبنان 1222مرار الحصار والتجاهل، واضطر الحاج أمين لمغادرة القاهرة سنة است

الضغط والتضييق من عبد الناصر عليه، وخصوصًا لخلفيته اإلسالمية وعالقاته المتميزة باإلخوان 
ة المسلمين الذين كان عبد الناصر يالحقهم ويسجنهم. وعمليًا، فقد انتهى أي تأثير للهيئة العربي

، وظهور العمل الفدائي الفلسطيني، وبوفاة 1213العليا بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية سنة 
، وال يزال لهذه الهيئة مكتب صغير في 1273يوليو تموز/  3الحاج أمين الحسيني نفسه في 

 .8عمان

 :9منظمة التحرير الفلسطينية )م.ت.ف(

. فقد مثَّلها في البداية 1232ذ إنشائها سنة كانت فلسطين ممثلة لدى جامعة الدول العربية من
. وفي أواخر 1213ثم تولى ذلك أحمد حلمي عبد الباقي إلى حين وفاته سنة  ،موسى العلمي

الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن العشرين أخذت الساحة الفلسطينية تموج بالحركات 
 1215 ن. وكان نجاح الثورة الجزائرية سنةوالمنظمات الفدائية والسياسية التي تسعى لتحرير فلسطي

عاماًل ُمحفِ زًا ونموذجًا دفع الكثير من الفلسطينيين لالعتقاد بإمكان أن يتولى أبناء الُقطر الواحد 
عملية المقاومة والتحرير في الوقت الذي يتلقون الدعم واإلسناد من أشقائهم العرب. كما كان فشل 

عاماًل آخر في دفع الفلسطينيين إلى عدم انتظار  1211 - 1222 السورية -تجربة الوحدة المصرية 
تحقق الوحدة العربية، وعدم التعويل عليها، بالنظر إلى واقع األنظمة العربية وخالفاتها. وقد خشيت 

فبادرت إلى محاولة  ،األنظمة العربيةـ وخصوصًا مصرـ أن يفلت زمام القضية الفلسطينية من يدها
مثيلي للفلسطينيين، يستوعب الساحة الفلسطينية، وُيبقي األمور تحت السيطرة إيجاد شكل مؤسسي ت

 قدر اإلمكان.
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برأي الهيئة العربية العليا وال  - 1213في دورتها األربعين سنة  -ولم تعبأ الجامعة العربية 
حكومة عموم فلسطين في تعيين مندوب فلسطين لدى الجامعة. وعينت بنفسها أحمد الشقيري الذي 
حظي بدعم عبد الناصر، وقد ُأرفق بقرار اختياره تكليفه ببحث القضية الفلسطينية في جميع 

والوسائل التي تؤدي إلى دفعها في ميدان الحركة والنشاط. وعندما انعقد مؤتمر القمة  ،جوانبها
ني ُيعبِ ر أصدر قرارًا بإنشاء كياٍن فلسطي 1213يناير كانون الثاني/  13العربي األول في القاهرة في 

عن إرادة شعب فلسطين، ويقيم هيئة تطالب بحقوقه، لتمكينه من تحرير أرضه وتقرير مصيره. ومن 
لكنه ظلَّ  ،فكرة إنشاء كيان فلسطيني 1222الجدير بالذكر أن الجامعة العربية كانت قد أقرَّت سنة 

 .1213عرضة للتسويف والتأجيل، إلى أن أعيد إحياء الفكرة سنة 

الشقيري، مستفيدًا من الدعم المصري، ومن حماسة الفلسطينيين إلنشاء كيان خاص  وقام أحمد
بهم، بعمل ثالثين جولة في مناطق التجمعات الفلسطينية. وقام خالل الجولة بوضع "الميثاق 
الوطني الفلسطيني" والنظام األساسي "لمنظمة التحرير الفلسطينية"، وأجرى ترتيبات عقد مؤتمر 

وقام الملك  ،1213يونيو حزيران/  5 -مايو أيار/  52والذي انعقد في  ،في القدسفلسطيني عام 
مي هذا المجلس "المجلس الوطني األول" وهو الذي أعلن إنشاء "منظمة حسين بافتتاحه. وسُ 
وانتخب أحمد الشقيري رئيسًا لها، وأقر الميثاق القومي الفلسطيني، كما قرر  ،التحرير الفلسطينية"

عب الفلسطيني عسكريًا للقيام بدوره في تحرير وطنه، كما وافق على إنشاء الصندوق إعداد الش
 القومي الفلسطيني.

على عروبة فلسطين، وحق أبناء فلسطين في أرضهم،  10وقد أكد الميثاق القومي الفلسطيني
ورفض المشروع الصهيوني، ورفض االعتراف بالدولة اليهودية الصهيونية، ورفض قرار تقسيم 

سطين. وأكد تصميم الشعب الفلسطيني على المضي قدمًا على طريق الجهاد المقدَّس حتى فل
يتحقق له النصر النهائي، واعتبر أن تحرير فلسطين وتحقيق الوحدة العربية هدفان متكامالن يؤدي 

ويجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب. وقد اتسم هذا الميثاق بروح قومية  ،أحدهما إلى تحقيق اآلخر
 نية عكست الواقع السياسي واأليديولوجي العربي والفلسطيني في ذلك الوقت.علما

لم يكن مطلوبًا من الشقيري أن ينشئ "الكيان" الفلسطيني، إذ كان مكلفًا فقط بتقديم دراسته 
وتوصياته عن الموضوع إلى مؤتمر القمة العربي الثاني. لكن الشقيري "تجاوز صالحياته"ـ بدعم 

خشية أن تعود القضية إلى أدراج الجامعة العربية  ،.ف على أرض الواقعوأنشأ م.ت .مصري
 ومداوالت لجانها و"يموت" المشروع مرة أخرى.
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وقد عادت "إشكالية" حق تمثيل الفلسطينيين لتبرز مرة أخرى بإنشاء م.ت.ف. وتميز األمر 
جنسيتها، وُيشكِ لون  بحساسية شديدة خصوصًا بالنسبة إلى األردن التي يحمل غالبية الفلسطينيين

غالبية سكانها. وقد اضطر الشقيري لطمأنة الملك حسين مرارًا مؤكدًا أن تركيز عمل م.ت.ف 
(. ومع ذلك فإن 1232سيكون على تحرير األرض "غرب" الضفة الغربية )أي فلسطين المحتلة 

لقي معارضة  محاوالت م.ت.ف إنشاء قوات فلسطينية وتجنيد الفلسطينيين في الضفة الغربية قد
، 1211األردن. ودخلت العالقة بين م.ت.ف واألردن مرحلة من التوتر واالتهامات المتبادلة منذ 

 .وشرقيه مما أعاق عمليات تنظيم وتعبئة الفلسطينيين غربي األردن

وفي الوقت نفسه نظرت المنظمات الفدائية الفلسطينية )فتح وغيرها( إلى م.ت.ف نظرة شكٍ  
هيمنة األنظمة العربية لها نتاج الواقع العربي بضعفه وتمزقه وخشيت أن تكون أداة تد  وتوجُّس، وع

واكتفت "فتح"  ،على الساحة الفلسطينية. ولذلك لم تندمج هذه المنظمات أو تشارك في م.ت.ف
 .11فردي رمزي في المجلس الوطني كموطئ قدم، ولتكون على اطالع بما يجري مثيلبت

الكثيرة إال أن م.ت.ف نجحت في تثبيت مؤسساتها، وأصبحت الصعوبات من رغم على الو 
 الجهة األوسع تمثياًل للشعب الفلسطيني.

وضاع ما تبقى من فلسطين )الضفة الغربية وقطاع غزة(،  1217وعندما حدثت كارثة حرب 
وفي الشعارات القومية لتحرير  ،وانكشف الضعف العربي، وتبخرت اآلمال في قيادة عبد الناصر

الفلسطينيون بوجوب أخذ زمام المبادرة والتخلص من حالة الهيمنة والوصاية العربية.  ر  ع  ش   ،نفلسطي
تنفيسًا  ،أن توافق على فتح المجال أمام العمل الفدائي الفلسطينيعلى واضطرت األنظمة العربية 

النظر في عن مشاعر الجماهير، وتوجيهًا لغضبها وثورتها ضد العدو الصهيوني. ولذلك تمَّ إعادة 
 1217ديسمبر كانون األول/  53م.ت.ف ودورها وقيادتها، واضطر أحمد الشقيري لالستقالة في 

إلفساح المجال أمام تحقيق الوحدة الوطنية، ودخول المنظمات الفدائية في المنظمة. وقد تولى 
حثيثة إلعادة  يحيى حمودة رئاسة اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف بالوكالة خلفًا للشقيري، وبدأ جهوداً 

صياغة م.ت.ف والعالقات الداخلية الفلسطينية. ونجحت هذه الجهود بدخول معظم المنظمات 
وبإعادة صياغة الميثاق القومي الفلسطيني ليحل مكانه  ،الفدائية م.ت.ف وخصوصًا حركة فتح

تكون من "الميثاق الوطني الفلسطيني"، كما تم إعادة ترتيب عضوية المجلس الوطني الفلسطيني لي
 1212يوليو تموز/  17-7على ذلك عقد المجلس الوطني الرابع في القاهرة  وبناءً  .مائة عضو فقط

وتحقق للمنظمات الفدائية السيطرة على م.ت.ف. وفي المجلس الوطني  ،حيث أقر ت هذه التغييرات
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يادة اللجنة تمت للمنظمات الفدائية السيطرة على ق 1212فبراير شباط/  3-1الخامس في القاهرة 
 .12وتولى ياسر عرفات زعيم حركة فتح رئاسة المنظمة منذ ذلك الحين ،التنفيذية لـ م.ت.ف

وقد تمكنت م.ت.ف من انتزاع صفة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في مؤتمر القمة 
 . وفي الشهر التالي استطاعت الحصول على1273أكتوبر تشرين األول/ العربي في الرباط في 

تشرين الثاني/ صفة عضو مراقب في األمم المتحدة. وعندما أعلنت م.ت.ف استقالل فلسطين في 
لت كثير منها مكاتب م.ت.ف فيها  150اعترفت بها أكثر من  1222نوفمبر  دولة في العالم، وحوَّ

بية إلى سفارات لدولة فلسطين رغم أن هذه الدولة لم تقم بعُد على األرض. وفي أعين األنظمة العر 
واألمم المتحدة ال تزال م.ت.ف تمثل الفلسطينيين. غير أن قدرتها على تمثيل الفلسطينيين كافة 

 عملية وميدانية في كثير من األحيان، ومن ذلك: تظلَّت أمرًا نسبيًا، وتواجهه مشكال

بدقة الشرائح  عدم قدرة م.ت.ف على تشكيل مجلس وطني فلسطيني منتخب شعبيًا، ويمثل .1
للفلسطينيين، الستحالة ذلك عمليًا في البالد العربية التي يمنع معظمها مثل تلك المختلفة 
 الممارسة.

دخول وخروج عدد من المنظمات الفدائية الفلسطينية مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي  .5
لة "جبهة الرفض" مع عدد من شك ِ مُ  1273انضمت متأخرة، ثم ما لبثت أن خرجت سنة 

للجنة التنفيذية بحسب  وخرى. ثم تكررت عودتها أو مقاطعتها للمجلس الوطني أالفصائل األ
 التطورات السياسية.

وجود عدد من المنظمات الفدائية الفلسطينية التي تمثل أنظمة عربية معينة وتلتزم بسياساتها،  .3
 مثل "الصاعقة" ،وتتأرجح عالقاتها بـ م.ت.ف وفق عالقات النظام العربي نفسه مع م.ت.ف

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

ظهور قوى إسالمية فلسطينية تتمتع بحضور شعبي واسع )حماس والجهاد اإلسالمي( ورفضها  .3
 االنضمام إلى م.ت.ف.

إثر  ، ولقاعدتها في لبنان1271-1270 دها في األردن إثر أحداثو خسارة م.ت.ف لقاعدة وج .2
، وتراجع قدرتها على التفاعل مع الحياة اليومية للفلسطينيين 1225االجتياح "اإلسرائيلي" سنة 

 في الخارج.
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، أوجد انقسامًا 1223دخول م.ت.ف في مسار التسوية السلمية، وتوقيعها اتفاقات أوسلو سنة  .1
د تمثل شديدًا في الشارع الفلسطيني، الذي وجدت قطاعات كبيرة منه أن م.ت.ف لم تع

 ،من أرض فلسطين للكيان اإلسرائيلي %77طموحاته وال همومه، بعد أن تنازلت رسميًا عن 
 ونبذت الكفاح المسلح.

نقل مركز الثقل في قيادة م.ت.ف إلى  ،تشكيل السلطة الفلسطينية في مناطق الضفة والقطاع .7
الية مؤسساتها كما أضعف بشكل كبير فع ،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  .2
ونمو مؤسسات م.ت.ف وقيامها بدورها بفعالية وممارسة صالحياتها... أفرغ كثيرًا من 

 مؤسسات م.ت.ف من محتواها ورسالتها.
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 هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية

 :13الوطني الفلسطيني المجلسأ. 

هو أعلى سلطة في م.ت.ف، وهو يمثل المجلس النيابي التشريعي في الدول، وهو الجهة التي 
حاسبها. ويتكون من مندوبي تتضع السياسات العامة، وتضع الخطط، وتتابع أداء قيادة م.ت.ف و 

قلين... وكان يفترض في الفصائل الفدائية الفلسطينية، وممثلي االتحادات النقابية والطالبية والمست
لكن عدم وجود جهات مضيفة تسمح له بحرية القرار ولقيادته  ،هذا المجلس أن ينعقد مرة كل سنة

ف من ع  ضْ بحرية الحركة، وعدم سهولة تجميع الممثلين المشتتين على مواطن الشتات الفلسطيني، أ  
لم تعد قيادة م.ت.ف تدعو سنوات، و  2-3 فرص اجتماعاته. ومنذ السبعينيات أخذ ينعقد مرة كل

هذا المجلس إال لتمرير قرارات سياسية تم إعدادها سابقًا. كما تأثرت مصداقية المجلس التمثيلية 
دخل عناصر كثيرة موالية تحت بند للشعب الفلسطيني بشكل كبير عندما أخذت قيادة م.ت.ف تُ 
ثر من خمسمائة في إلى أك 1212المستقلين. وتضخمت أعداد أعضاء المجلس من مائة سنة 

أعضاء. وفي  103إلى  1221 مايوأيار/ المنعقد في غزة في  51الثمانينيات، ووصل في المؤتمر الـ
كثير من األحيان كانت القرارات تؤخذ "بالتصفيق"!! وفقد المجلس مع الزمن قدرته على الرقابة 

ها ممارسات تشريعية. والمحاسبة والمتابعة، وتحولت اجتماعاته إلى مظاهر احتفالية أكثر من
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 اإلسالمي عن المشاركة في المجلس.

ليو يو تموز/  2-1 )القاهرة 15وكان من أهم محطات هذا المجلس مجلسه الوطني الـ
( الذي أقر البرنامج السياسي المرحلي )برنامج النقاط العشر( الذي أقر ألول مرة أن 1273

 12يكون الكفاح المسلح وسيلة رئيسية للتحرير وليس الوسيلة الوحيدة. والمجلس الوطني الـ
( الذي أعلن دولة فلسطين، واعترف ألول مرة 1222نوفمبر تشرين الثاني/  12-15 )الجزائر

مايو أيار/ الذي انعقد في غزة في  51. والمجلس الوطني الـ332و 535ات األمم المتحدة بقرار 
 وقرر حذف جميع البنود المعادية للكيان الصهيوني من الميثاق الوطني الفلسطيني!! 1221
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 :14المجلس المركزيب. 

تشكيل  ( تقرر1273يناير كانون الثاني/  15-1في الدورة الحادية عشر للمجلس الوطني )
مجلس مركزي بحيث يكون هيئة وسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية. وذلك لسدِ  الفراغ 
التشريعي والتوجيهي بسبب تباعد المدى الزمني للقاءات المجلس، ويتولى اتخاذ القرارات في 

 يذها لقرارات المجلس.القضايا التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية، وُيقر  ُخططها التنفيذية، ويتابع تنف

عضوًا مناصفة بين المنظمات الفدائية والكفاءات  35وقد تشكل المجلس المركزي األول من 
الفلسطينية غير المنتمية واالتحادات الشعبية. وكان يفترض أن يجلس مرة كل شهرين على األقل، 

مصير هذا المجلس لم ولكن  ه.وأن يكون أداة ديناميكية فع الة في مراقبة أداء م.ت.ف. وتطوير 
عدد  1220ه )وصل سنة ئيختلف كثيرًا عن المجلس الوطني، إذ تمت مضاعفة أعداد أعضا

(، و"تره ل" جسمه، وعانى بالتالي من مصاعب االجتماع 5000سنة  152، ثم 102 أعضائه إلى
باألحرى شخص  وأ ،واتخاذ القرار...، فبقيت القدرة على المبادرة، واتخاذ القرار بيد اللجنة التنفيذية

 رئيسها.

 :15اللجنة التنفيذيةج. 

تشبه اللجنة التنفيذية الحكومة أو السلطة التنفيذية في األنظمة السياسية، وهي أعلى سلطة 
تنفيذية في م.ت.ف. وتكون دائمة االنعقاد وأعضاؤها متفرغون للعمل. وتتولى تنفيذ السياسات 

طني. وتتولى مهام تمثل الشعب الفلسطيني، واإلشراف والخطط والبرامج التي ُيقرُّها المجلس الو 
صدار اللوائح والتعليمات والقرارات التي تنظم أعمال م.ت.ف، وتُنفذ  على مؤسسات م.ت.ف، وا 

 السياسة المالية لـ م.ت.ف، وُتِعدُّ ميزانيتها.

اللجنة  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  ،التنفيذية

وتقوم هي باختيار الرئيس من بين أعضائها. وعادة ما  ،ينتخب المجلس الوطني اللجنة التنفيذية
سبعة من المستقلين(، عضوًا )ثمانية من الفصائل الفلسطينية و  12كان عدد أعضاء اللجنة التنفيذية 

 عضوًا. 12لكن العدد زاد في المجالس األخيرة إلى 

ومن الناحية العملية، فإن اللجنة التنفيذية تقوم بدوٍر محوري في عمل م.ت.ف، وهي تتولى 
السلطات الفعلية في المنظمة، وعادة ما تفرض سياسة "األمر الواقع" على المجلس المركزي 
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ما تشاء ثم تعود ألخذ الموافقة و"البركة" من هذين المجلسين. ويمسك والمجلس الوطني، إذ تفعل 
 وعادة ما يفرض على "التنفيذية" توجهاته وقراراته. ،رئيس اللجنة التنفيذية بزمام األمور

 :16منظمة التحرير الفلسطينيةدوائر د. 

لتنفيذية بإنشاء هذه للمنظمة عدد من الدوائر تشبه الوزارات في األنظمة السياسية، وتقوم اللجنة ا
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. .5     أمانة السر. .1

 الصندوق القومي. .3      .الدائرة العسكرية .3

 دائرة التربية والتعليم العالي. .1   ون الوطن المحتل.ؤ دائرة ش .2

 دائرة اإلعالم والثقافة. .2   دائرة العالقات القومية. .7

 ون االجتماعية.ؤ دائرة الش .10    .دائرة التنظيم الشعبي. 2

 دائرة الشؤون اإلدارية. .11
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 الميثاق القومي الفلسطيني

 :مقدمة

ك ضارية متصلة من أجل الحفاظ على وطنه نحن الشعب العربي الفلسطيني، الذي خاض معار 
والدفاع عن شرفه وكرامته، والذي قدم عبر السنين قوافل متتابعة من الشهداء الخالدين، وسطر 
أروع صفحات البذل والتضحية والفداء، نحن الشعب العربي الفلسطيني، الذي تألبت عليه عوامل 

العالمية واالستعمار، وعملت على تشريده الظلم والشر والعدوان، وتآمرت عليه قوى الصهيونية 
واغتصاب دياره وأراضيه واستباحة حرماته وانتهاك مقدساته، فما استكان أو النت له قناة، نحن 
الشعب العربي الفلسطيني، الذي آمن بعروبته وبحقه في استخالص وطنه وتحقيق حريته وكرامته، 

جل متابعة نضاله والسير قدمًا من أجل وصمم على حشد قواه وتعبئة كل جهوده وطاقاته من أ
متابعة نضاله والسير قدمًا على طريق الجهاد المقدس حتى يتحقق له النصر النهائي الكامل، نحن 
الشعب العربي الفلسطيني، استنادًا إلى حقنا في الدفاع عن النفس واسترداد الوطن السليب بكامله 

األمم المتحدة، وتطبيقًا ميثاق لية، وفي مقدمتها وهو الحق الذي أقرته األعراف والمواثيق الدو 
دراكًا منا لطبيعة العالقات السياسية الدولية، بمختلف أبعادها ومراميها،  لمبادئ حقوق اإلنسان، وا 
واعتبارًا للتجارب التي حلت في كل ما يتعلق بأسباب النكبة وأساليب مجابهتها، وانطالقًا من الواقع 

اإلنسان الفلسطيني وحقه في الحياة الحرة الكريمة، وشعورًا منا  الفلسطيني، ومن أجل عزة
بالمسؤولية القومية الخطيرة الملقاة على عاتقنا، من أجل هذا كله، نحن الشعب العربي الفلسطيني 

 الفلسطيني ونعلنه، ونقسم على تحقيقه.القومي نملي هذا الميثاق 

لعربية بسائر األقطار العربية التي تؤلف فلسطين وطن عربي تجمعه روابط القومية ا -1مادة 
 معها الوطن العربي الكبير.

 فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد االنتداب البريطاني وحدة إقليمية ال تتجزأ. -5مادة 

الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في وطنه وهو جزء ال يتجزأ من  -3مادة 
 في آمالها وآالمها، وفي كفاحها من أجل الحرية والسيادة والتقدم والوحدة. األمة العربية يشترك معها

شعب فلسطين يقرر مصيره، بعد أن يتم تحرير وطنه، وفق مشيئته وبمحض إرادته  -3مادة 
 واختياره.

 الشخصية الفلسطينية صفة أصيلة الزمة ال تزول وهي تنتقل من اآلباء إلى األبناء. -2مادة 
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طينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى الفلس -1مادة 
، سواء من أخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد ألب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ 1237عام 

 داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني.

راغبين بأن يلتزموا  اليهود الذين هم من أصل فلسطيني يعتبرون فلسطينيين إذا كانوا -7مادة 
 العيش بوالء وسالم في فلسطين.

إن تنشئة الجيل الفلسطيني تنشئة عربية قومية واجب قومي رئيسي ويجب اتخاذ جميع  -2مادة 
وسائل التوعية والتثقيف لتعريفه بوطنه تعريفًا روحيًا عميقًا يشده على الدوام إلى وطنه شدًا وثيقًا 

 راسخًا.

ائدية سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية ال تشغل أهل فلسطين عن المذاهب العق -2مادة 
واجبهم األول في تحرير وطنهم والفلسطينيون جميعًا جبهة وطنية واحدة يعملون لتحرير وطنهم بكل 

 مشاعرهم وطاقاتهم الروحية والمادية.

ومية، والتحرير، وبعد يكون للفلسطينيين ثالثة شعارات: الوحدة الوطنية، والتعبئة الق -10مادة 
أن يتم تحرير الوطن يختار الشعب الفلسطيني لحياته العامة ما يشاء من النظم السياسية 

 واالقتصادية واالجتماعية.

الشعب الفلسطيني يؤمن بالوحدة العربية، ولكي يؤدي دوره في تحقيقها، يجب عليه  -11مادة 
ي الوعي فلسطينية ومقاوماتها، وأن ينم  في هذه المرحلة من كفاحه أن يحافظ على شخصيته ال

 بوجودها وأن يناهض أيًا من المشروعات التي من شأنها إذابتها أو إضعافها.

الوحدة العربية وتحرير فلسطين هدفان متكامالن يهيئ الواحد منهما تحقيق اآلخر،  -15مادة 
حدة العربية والعمل لهما فالوحدة العربية تؤدي إلى تحرير فلسطين، وتحرير فلسطين يؤدي إلى الو 

 يسير جنبًا إلى جنب.

إن مصير األمة العربية، بل الوجود العربي بذاته رهن بمصير القضية الفلسطينية،  -13مادة 
ومن هذا الترابط سعي األمة العربية وجهدها لتحرير فلسطين، ويقوم شعب فلسطين بدوره الطليعي 

 لتحقيق هذا الهدف القومي المقدس.

إن تحرير فلسطين، من ناحية عربية، هو واجب قومي تقع مسؤولياته كاملة على  -13مادة 
األمة العربية بأسرها حكومات وشعوبًا وفي طليعتها الشعب العربي الفلسطيني، ومن أجل ذلك فإن 
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أن تعبئ جميع طاقاتها العسكرية والمادية والروحية في سبيل تحرير فلسطين،  ةعلى األمة العربي
رة خاصة أن تبذل للشعب العربي الفلسطيني العون والتأييد وتوفر الوسائل والفرص وعليها بصو 

 الكفيلة من القيام بدوره في تحرير وطنه.

إن تحرير فلسطين، من ناحية روحية، يهيئ للبالد المقدسة جوًا من الطمأنينة  -12مادة 
ة والزيارة للجميع من غير والسكينة تصان في ظالله جميع المقدسات الدينية وتكفل حرية العباد

تفريق وال تمييز سواء على أساس العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين. ومن أجل ذلك فإن أهل 
 فلسطين يتطلعون إلى نصرة جميع القوى الروحية في العالم.

إن تحرير فلسطين، من ناحية دولية، هو عمل دفاعي تقتضيه ضرورات الدفاع عن  -11مادة 
ميثاق األمم المتحدة. من أجل ذلك فإن الشعب الفلسطيني الراغب في عليه النفس كما نص 

مصادقة جميع الشعوب يتطلع إلى تأييد الدول المحبة للحرية والعدل والسالم إلعادة األوضاع 
قرار األمن والسالم في ربوعها، وتمكين أهلها من ممارسة السيادة الوطنية  الشرعية إلى فلسطين وا 

 ة.والحرية القومي

سرائيل باطل من أساسه مهما طال إوقيام  1237إن تقسيم فلسطين الذي جرى عام  -17مادة 
عليه الزمن لمغايرته إلرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه ومناقضته للمبادئ العامة 

 التي نص عليها ميثاق األمم المتحدة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير.

ن دعوى الروابط  كل   يعتبر باطالً  -12مادة  من وعد بلفور وصك االنتداب وما ترتب عليهما وا 
التاريخية أو الروحية بين اليهود وفلسطين ال تتفق مع حقائق التاريخ وال مع مقومات الدولة في 
ن اليهودية بوصفها دينًا سماويًا ليست قومية ذات وجود مستقل وكذلك فإن  مفهومها الصحيح وا 

نما هم مواطنون في الدول التي ينتمون إليها. اليهود ليسوا شعباً   واحدًا له شخصيته المستقلة وا 

الصهيونية حركة استعمارية في نشوئها، عدوانية وتوسعية في أهدافها، عنصرية  -12مادة 
ن اسرائيل بوصفها طليعة هذه الحركة الهدامة  تعصبية في تكوينها، وفاشستية بمراميها ووسائلها. وا 

عمار، مصدر دائم للقلق واالضطراب في الشرق األوسط خاصة، ولألسرة الدولية وركيزة لالست
 عون األسرة الدولية وتأييدها.ببصورة عامة. ومن أجل ذلك فإن أهل فلسطين جديرون 
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إن دواعي األمن والسلم ومقتضيات الحق والعدل تتطلب من الدول جميعها حفظًا  -50مادة 
تبقاء لوالء المواطنين ألوطانهم أن تعتبر الصهيونية حركة غير لعالقات الصداقة بين الشعوب واس
 مشروعة وتحرم جهودها ونشاطها.

يؤمن الشعب الفلسطيني بمبادئ العدل والحرية والسيادة وتقرير المصير والكرامة  -51مادة 
 اإلنسانية وحق الشعوب في ممارستها ويؤيد جميع المساعي الدولية التي تهدف إلى إقرار السلم

 على أساس الحق والتعاون الدولي الحر.

إذ ال تعايش  ،يؤمن الشعب الفلسطيني بالتعايش السلمي على أساس الوجود الشرعي -55مادة 
 مع العدوان وال سلم مع االحتالل واالستعمار.

تحقيقًا ألهداف هذا الميثاق ومبادئه تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بدورها الكامل في  -53مادة 
 ير فلسطين، وفق النظام األساسي لهذه المنظمة.تحر 

ال تمارس هذه المنظمة أية سيادة إقليمية على الضفة الغربية في المملكة األردنية  -53مادة 
الهاشمية وال قطاع غزة وال منطقة الحمة. وسيكون نشاطها على المستوى القومي الشعبي في 

 لية.الميادين التحريرية والتنظيمية السياسية والما

ة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحرير كتكون هذه المنظمة مسؤولة عن حر  -52مادة 
وطنه في جميع الميادين التحريرية والتنظيمية والسياسية والمالية وسائر ما تتطلبه قضية فلسطين 

 على الصعيدين العربي والدولي.

ل حسب إمكانياتها وال تتدخل في تتعاون منظمة التحرير مع جميع الدول العربية ك -51مادة 
 الشؤون الداخلية ألية دولة عربية.

 يكون لهذه المنظمة علم وقسم ونشيد ويقرر ذلك كله بموجب نظام خاص. -57مادة 

يلحق بهذا الميثاق نظام يعرف بالنظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية تحدد فيه  -52مادة 
ساتها واختصاصات كل منها وجميع ما تقتضيه الواجبات كيفية تشكيل المنظمة وهيئاتها ومؤس

 الملقاة عليها بموجب هذا الميثاق.

مجموع أعضاء المجلس الوطني لمنظمة  يال يعدل هذا الميثاق إال بأكثرية ثلث -52مادة 
 التحرير الفلسطينية في جلسة خاصة يدعى إليها من أجل هذا الغرض.

* * * 



 التعريف بميثاق منظمة التحرير الفلسطينية ونظامها 

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                        52                                                           

 الميثاق الوطني الفلسطيني

وهي جزء ال يتجزأ من الوطن العربي  ،: فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني1 المادة
 والشعب الفلسطيني جزء من األمة العربية. ،الكبير

 .: فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد االنتداب البريطاني وحدة إقليمية ال تتجزأ5المادة 

: الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في وطنه ويقرر مصيره بعد أن 3المادة 
 يتم تحرير وطنه وفق مشيئته وبمحض إرادته واختياره.

 ،وهي تنتقل من اآلباء إلى األبناء ،: الشخصية الفلسطينية صفة أصيلة الزمة ال تزول3المادة 
ربي الفلسطيني نتيجة النكبات التي حلت به ال يفقدانه ن االحتالل الصهيوني وتشتيت الشعب العا  و 

 شخصيته وانتمائه الفلسطيني وال ينفيانها.

: الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى 2المادة 
التاريخ  ، وكل من ولد ألب عربي فلسطيني بعد هذاا..خرج منها أو بقي فيهأُ سواء من  ،1237عام 

 داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني.

: اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى بدء الغزو الصهيوني لها 1المادة 
 يعتبرون فلسطينيين.

ن ا  : االنتماء الفلسطيني واالرتباط المادي والروحي والتاريخي بفلسطين حقائق ثابتة، و 7المادة 
ي تنشئة عربية ثورية واتخاذ كافة وسائل التوعية والتثقيف لتعريف الفلسطيني تنشئة الفرد الفلسطين

بوطنه تعريفًا روحيًا وماديًا عميقًا وتأهيله للنضال والكفاح المسلح والتضحية بماله وحياته السترداد 
 وطنه حتى التحرير واجب قومي.

 ،اح الوطني لتحرير فلسطين: المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي مرحلة الكف2المادة 
ولذلك فإن التناقضات بين القوى الوطنية هي من نوع التناقضات الثانوية التي يجب أن تتوقف 

وبين الشعب العربي  ،لصالح التناقض األساسي فيما بين الصهيونية واالستعمار من جهة
من كان منها في  الفلسطيني من جهة ثانية، وعلى هذا األساس فإن الجماهير الفلسطينية سواء

جبهة وطنية واحدة تعمل السترداد فلسطين  أرض الوطن أو في المهاجر تشكل منظمات وأفراداً 
 وتحريرها بالكفاح المسلح.
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: الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وهو بذلك استراتيجية وليس تكتيكًا 2المادة 
عزمه الثابت على متابعة الكفاح المسلح والسير ويؤكد الشعب العربي الفلسطيني تصميمه المطلق و 

وعن حقه في الحياة الطبيعية فيه  ،قدمًا نحو الثورة الشعبية المسلحة لتحرير وطنه والعودة إليه
 وممارسة حق تقرير مصيره فيه والسيادة عليه.

عيده وهذا يقتضي تص ،: العمل الفدائي يشكل نواة حرب التحرير الشعبية الفلسطينية10المادة 
شراكها في الثورة  ،وشموله وحمايته وتعبئة كافة الطاقات الجماهيرية والعلمية الفلسطينية وتنظيمها وا 

وبينها  ،وتحقيق التالحم النضالي الوطني بين مختلف فئات الشعب الفلسطيني ،الفلسطينية المسلحة
 وبين الجماهير العربية ضمانًا الستمرار الثورة وتصاعدها وانتصارها.

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

ولكي يؤدي دوره في تحقيقها يجب  ،: الشعب العربي الفلسطيني يؤمن بالوحدة العربية15المادة 
ي ن ينم  أعليه في هذه المرحلة من كفاحه الوطني أن يحافظ على شخصيته الفلسطينية ومقوماتها، و 

 من المشروعات التي من شأنها إذابتها أو إضعافها. ن يناهض أياً أو  ،الوعي بوجودها

يهيئ الواحد منهما تحقيق اآلخر،  ،: الوحدة العربية وتحرير فلسطين هدفان متكامالن13المادة 
والعمل لهما  ،وتحرير فلسطين يؤدي إلى الوحدة العربية ،فالوحدة العربية تؤدي إلى تحرير فلسطين

 يسير جنبًا إلى جنب.

ومن  ،: مصير األمة العربية، بل الوجود العربي بذاته رهن بمصير القضية الفلسطينية13المادة 
ويقوم شعب فلسطين بدوره الطليعي  ،الترابط ينطلق سعي األمة العربية وجهدها لتحرير فلسطين

 لتحقيق هذا الهدف القومي المقدس.

عربية هو واجب قومي لرد الغزوة الصهيونية واإلمبريالية  : تحرير فلسطين من ناحية12المادة 
عن الوطن العربي الكبير ولتصفية الوجود الصهيوني في فلسطين، تقع مسؤولياته كاملة على األمة 

ومن أجل ذلك فإن على األمة  .العربية شعوبًا وحكومات وفي طليعتها الشعب العربي الفلسطيني
العسكرية والبشرية والمادية والروحية للمساهمة مساهمة فعالة مع العربية أن تعبئ جميع طاقاتها 

الشعب الفلسطيني في تحرير فلسطين، وعليها بصورة خاصة في مرحلة الثورة الفلسطينية المسلحة 
وتوفر له كل  ،القائمة اآلن أن تبذل وتقدم للشعب الفلسطيني كل العون وكل التأييد المادي والبشري
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كفيلة بتمكينه من االستمرار للقيام بدوره الطليعي في متابعة ثورته المسلحة حتى الوسائل والفرص ال
 تحرير وطنه.

 ،من ناحية روحية، يهيئ للبالد المقدسة جوا من الطمأنينة والسكينة ،: تحرير فلسطين11المادة 
فريق وال صان في ظالله جميع المقدسات الدينية وتكفل حرية العبادة والزيارة للجميع من غير تتُ 

تمييز سواء على أساس العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين، ومن أجل ذلك فإن أهل فلسطين 
 يتطلعون إلى نصرة جميع القوى الروحية في العالم.

: تحرير فلسطين، من ناحية إنسانية، يعيد إلى اإلنسان الفلسطيني كرامته وعزته 17المادة 
طيني يتطلع إلى دعم المؤمنين بكرامة اإلنسان وحريته في وحريته، لذلك فإن الشعب العربي الفلس

 العالم.

: تحرير فلسطين، من ناحية دولية، هو عمل دفاعي تقتضيه ضرورات الدفاع عن 12المادة 
من أجل ذلك فإن الشعب الفلسطيني الراغب في مصادقة جميع الشعوب يتطلع إلى تأييد  ،النفس

قرار األمن والسالم  ،إلعادة األوضاع الشرعية إلى فلسطين الدول المحبة للحرية والعدل والسالم وا 
 في ربوعها، وتمكين أهلها من ممارسة السيادة الوطنية والحرية القومية.

وقيام إسرائيل باطل من أساسه مهما طال عليه  1237: تقسيم فلسطين الذي جرى عام 12المادة 
ومناقضته للمبادئ التي نص  ،يعي في وطنهلمغايرته إلرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطب ،الزمن

 عليها ميثاق األمم المتحدة وفي مقدمتها حق تقرير المصير.

ن دعوى ا  و  ،كل من تصريح بلفور وصك االنتداب وما ترتب عليهما : يعتبر باطالً 50المادة 
ومات الدولة الترابط التاريخية أو الروحية بين اليهود وفلسطين ال تتفق مع حقائق التاريخ وال مع مق

وكذلك  ،ن اليهودية بوصفها دينًا سماويًا ليست قومية ذات وجود مستقلا  و  .في مفهومها الصحيح
نما هم مواطنون في الدول التي ينتمون إليها.  فإن اليهود ليسوا شعبًا واحدًا له شخصيته المستقلة وا 

يرفض كل  ،ينية المسلحة: الشعب العربي الفلسطيني، معبرًا عن ذاته بالثورة الفلسط51المادة 
ويرفض كل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية  ،الحلول البديلة عن تحرير فلسطين تحريرًا كامالً 

 الفلسطينية، أو تدويلها.

ومعادية  ،: الصهيونية حركة سياسية مرتبطة ارتباطًا عضويًا باإلمبريالية العالمية55المادة 
وهي حركة عنصرية تعصبية في تكوينها، عدوانية توسعية  ،الملجميع حركات التحرر والتقدم في الع
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ن إسرائيل هي أداة الحركة الصهيونية وقاعدة أاستيطانية في أهدافها، وفاشية نازية في وسائلها، و 
ونقطة ارتكاز ووثوب لها في قلب أرض الوطن العربي لضرب  ،بشرية جغرافية لإلمبريالية العالمية

التحرير والوحدة والتقدم. إن إسرائيل مصدر دائم لتهديد السالم في الشرق  أماني األمة العربية في
 ،جمع، ولما كان تحرير فلسطين يقضي على الوجود الصهيوني واإلمبريالي فيهاأاألوسط والعالم 

ويؤدي إلى استتباب السالم في الشرق األوسط، لذلك فإن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى نصرة 
ويناشدهم جميعًا على اختالف ميولهم  ،وقوى الخير والتقدم والسالم فيهجميع أحرار العالم 

 واتجاهاتهم تقديم كل عون وتأييد له في نضاله العادل المشروع لتحرير وطنه.

: دواعي األمن والسلم ومقتضيات الحق والعدل تتطلب من الدول جميعها، حفظًا 53المادة 
والء المواطنين ألوطانهم أن تعتبر الصهيونية حركة غير لًء واستبقا ،لعالقات الصداقة بين الشعوب

 مشروعة وتحرم وجودها ونشاطها.

: يؤمن الشعب العربي الفلسطيني بمبادئ العدل والحرية والسيادة وتقرير المصير 53المادة 
 والكرامة اإلنسانية وحق الشعوب في ممارستها.

م منظمة التحرير الفلسطينية بدورها الكامل : تحقيقًا ألهداف هذا الميثاق ومبادئه تقو 52المادة 
 في تحرير فلسطين.

ولة عن حركة الشعب ؤ : منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة لقوى الثورة الفلسطينية مس51المادة 
العربي الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد وطنه وتحريره والعودة إليه وممارسة حق تقرير 

عسكرية والسياسية والمالية وسائر ما تتطلبه قضية فلسطين على مصيره، في جميع الميادين ال
 الصعيدين العربي والدولي.

:  تتعاون منظمة التحرير الفلسطينية مع جميع الدول العربية كل حسب إمكانياتها 57المادة 
وتلتزم بالحياد فيما بينها في ضوء مستلزمات معركة التحرير وعلى أساس ذلك، وال تتدخل في 

 ن الداخلية ألية دولة عربية.الشؤو 

ويرفض كل أنواع  ،: يؤكد الشعب العربي الفلسطيني أصالة ثورته الوطنية واستقالليتها52المادة 
 التدخل والوصاية والتبعية.
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: الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق األول واألصيل في تحرير واسترداد 52المادة 
قوى على أساس مواقفها من قضيته ومدى دعمها له في ويحدد موقفه من كافة الدول وال ،وطنه

 ثورته لتحقيق أهدافه.

الجيش الشعبي الذي سيكون  ة: المقاتلون وحملة السالح في معركة التحرير هم نوا 30المادة 
 الدرع الواقي لمكتسبات الشعب العربي الفلسطيني.

 موجب نظام خاص.: يكون لهذه المنظمة علم وقسم ونشيد ويقرر ذلك كله ب31المادة 

: يلحق بهذا الميثاق نظام يعرف بالنظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية تحدد 35المادة 
فيه كيفية تشكيل المنظمة وهيئاتها ومؤسساتها واختصاصات كل منها وجميع ما تقتضيه الواجبات 

 الملقاة عليها بموجب هذا الميثاق.

أكثرية ثلثي مجموع أعضاء المجلس الوطني لمنظمة : ال يعدل هذا الميثاق إال ب33المادة 
 التحرير الفلسطينية في جلسة خاصة يدعى إليها من أجل هذا الغرض.

* * *
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 النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية

 مبادئ عامة: -الباب األول 

لفلسطينيون فيما بينهم وفقًا ألحكام هذا النظام منظمة تعرف باسم منظمة : يشكل ا1المادة 
 التحرير الفلسطينية.

: تباشر منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولياتها وفق مبادئ الميثاق الوطني وأحكام هذا 5المادة 
 النظام األساسي، وما يصدر استنادًا إليها من لوائح وأحكام وقرارات.

العالقات داخل المنظمة على أساس االلتزام بالنضال والعمل الوطني. في ترابط : تقوم 3المادة 
وثيق بين المستويات المختلفة من قاعدة المنظمة إلى قيادتها الجماعية، وعلى أساس احترام األقلية 
إلرادة األغلبية، وكسب ثقة الشعب عن طريق اإلقناع، ومتابعة الحركة النضالية الفلسطينية 

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

وتطبيقًا وتنفيذًا لهذا المبدأ فإن على اللجنة التنفيذية أن تضع نظامًا خاصًا بتشكيالت المنظمة، 
 مراعية في ذلك ظروف الفلسطينيين في مختلف أمكنة تجمعهم، وظروف الثورة الفلسطينية وتحقيق

 أهداف الميثاق والنظام.

: الفلسطينيون جميعًا أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية يؤدون واجبهم في 3المادة 
 تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة.

 المجلس الوطني: -الباب الثاني

ني عن طريق االقتراع المباشر من قبل الشعب : ينتخب أعضاء المجلس الوط2المادة 
 الفلسطيني بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية.

 : 1المادة 

أ. إذا تعذر إجراء االنتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس الوطني قائمًا إلى أن تتهيأ 
 ظروف االنتخابات.

ألي سبب من األسباب، يعين المجلس العضو أو  ب. إذا شغر مقعد أو أكثر في المجلس الوطني
 األعضاء لملء المقاعد الشاغرة.

 



 التعريف بميثاق منظمة التحرير الفلسطينية ونظامها 

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                        32                                                           

 :7المادة 

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

 ب. القدس هي مقر المجلس الوطني الفلسطيني.

وات، وينعقد دوريًا بدعوة من رئيسه مرة كل سنة، أو في : مدة المجلس الوطني ثالث سن2المادة 
على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء  دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناءً 

المجلس. ويكون مكان انعقاده في القدس أو غزة أو أي مكان آخر، حسب الظروف. فإذا لم يدع 
بر االجتماع منعقدًا حكمًا في المكان والزمان المحددين رئيس المجلس إلى مثل هذا االجتماع يعت
 في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.

: يكون للمجلس الوطني مكتب رئاسة مؤلف من الرئيس ونائبين للرئيس وأمين سر 2المادة 
 ينتخبهم المجلس الوطني في بدء انعقاده.

 عادي في:: ينظر المجلس الوطني في دور انعقاده ال10المادة 

 التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن إنجازات المنظمة وأجهزتها. أ.

 ب. التقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد الميزانية.

 ج. االقتراحات التي تقدم إليه من اللجنة التنفيذية وتوصيات لجان المجلس.

 أي مسائل أخرى تعرض عليه. د.

وتقدم هذه  الوطني تيسيرًا ألعماله، اللجان التي يرى ضرورة لتشكيلها. يؤلف المجلس :11المادة 
 اللجان تقاريرها وتوصياتها إلى المجلس الوطني الذي يقوم بدوره  بمناقشتها ويصدر قرار بشأنها.

يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية  :15المادة 
 أصوات الحاضرين.
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 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.

 ج. تنتخب اللجنة من داخل المجلس الوطني.

فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق بمن  : تؤلف اللجنة التنفيذية من أربعة عشر عضواً 13المادة  
القومي الفلسطيني.

بمن فيهم  تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضواً  :"معدلة" 13المادة 
 رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.

ذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني ألي سبب من  وا 
 باب تمأل الحاالت الشاغرة كما يلي:األس

 عن الثلث يؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني. أ. إذا كانت الحاالت الشاغرة تقل  

إذا كانت الحاالت الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر يتم ملؤها من قبل  ب.
 وز ثالثين يومًا.دعى لها خالل مدة ال تتجاالمجلس الوطني في جلسة خاصة يُ 

ج. في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي يتم ملء 
الشواغر ألي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع 
 الحضور من أعضاء 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 12المادة 
متفرغون للعمل، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني وتكون 

 مسؤولة أمامه، مسؤولية تضامنية وفردية.
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 : تتولى اللجنة التنفيذية:11ادة الم

 أ. تمثيل الشعب الفلسطيني.

 ب. اإلشراف على تشكيالت المنظمة.

ج. إصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة، على إال تتعارض 
 مع الميثاق أو النظام األساسي.

ا. وعلى وجه العموم، تباشر اللجنة التنفيذية جميع د. تنفيذ السياسة المالية للمنظمة وا عداد ميزانيته
 مسؤوليات منظمة التحرير وفق الخطط العامة والقرارات التي يصدرها المجلس الوطني.

: يكون المقر الدائم للجنة التنفيذية في مدينة القدس، ولها أن تعقد اجتماعاتها في أي 17المادة 
 مكان آخر تراه مناسبًا.

 للجنة التنفيذية الدوائر اآلتية:: تنشئ ا12المادة 

 الدائرة العسكرية. أ.

 دائرة الشؤون السياسية واإلعالمية. ب.

 دائرة الصندوق القومي الفلسطيني. ج.

 دائرة البحوث والمؤسسات المختصة. د.

 دائرة الشؤون اإلدارية.هـ.  

دد الالزم من أي دائرة أخرى ترى اللجنة ضرورة إنشائها ويكون لكل دائرة مدير عام والع .و
 الموظفين. ويحدد اختصاص كل دائرة بنظام خاص تضعه اللجنة التنفيذية.

: تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العالقات وتنسيق العمل بين المنظمة وبين جميع 12المادة 
المنظمات واالتحادات والمؤسسات العربية والدولية التي تتفق معها في األهداف أو تعينها على 

 غراض المنظمة.تحقيق أ 

: تستمر اللجنة التنفيذية في ممارسة صالحياتها واختصاصاتها ما دامت متمتعة بثقة 50المادة 
المجلس الوطني، وعلى اللجنة التنفيذية أن تقدم استقالتها للمجلس الوطني الجديد في أول اجتماع 

 يعقده، ويجوز إعادة انتخابها.
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ة التنفيذية من ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية : يتكون النصاب القانوني للجن51المادة 
 أصوات األعضاء الحاضرين.

 أحكام عامة:  -الباب الرابع

عرف بجيش التحرير من أبناء فلسطين، يُ  : تنشئ منظمة التحرير الفلسطينية جيشاً 55المادة 
عليماتها وقراراتها الفلسطيني، تكون له قيادة مستقلة تعمل تحت إشراف اللجنة التنفيذية وتنفذ ت

 الخاصة والعامة، وواجبه القومي أن يكون الطليعة في خوض معركة تحرير فلسطين.

: تعمل اللجنة التنفيذية على إلحاق الفلسطينيين بالكليات والمعاهد الحربية العربية 53المادة 
 للتدريب العسكري وتعبئة جميع طاقات التحرير.

دوق القومي الفلسطيني لتمويل أعمال المنظمة يقوم : ينشأ صندوق يعرف بالصن53المادة 
 بإدارته مجلس إدارة خاص يؤلف بموجب نظام خاص بالصندوق يصدره المجلس الوطني.

 : موارد الصندوق تتألف من:52المادة 

 بنظام خاص. ىجبضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتُ 

 بية.المساعدات المالية التي تقدمها الحكومات واألمة العر 

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

 التبرعات والهبات.

 القروض والمساعدات العربية أو التي تقدمها الشعوب الصديقة.

 أية موارد أخرى يقرها المجلس الوطني.

رة فلسطين لجمع تبرعات : تشكل في البالد العربية والصديقة لجان تعرف بلجان نص51المادة 
 ومساندة المنظمة في مساعيها القومية.

: يكون تمثيل الشعب الفلسطيني في المؤسسات والمؤتمرات العربية على المستوى 57المادة 
 لفلسطين لدى جامعة الدول العربية. الذي تقرره اللجنة التنفيذية وتسمى اللجنة التنفيذية ممثالً 

 يذية أن تصدر من اللوائح ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا النظام.: يحق للجنة التنف52المادة 
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: تعديل هذا النظام األساسي أو تغييره أو اإلضافة إليه من سلطة المجلس الوطني 52المادة 
 للمنظمة بأغلبية ثلثي أعضائه.

 أحكام انتقالية: -الباب الخامس

محل المجلس االنتقالي  10/7/1212: يحل المجلس الوطني المنعقد في القاهرة بتاريخ 30المادة 
 السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويمارس جميع الصالحيات المنوطة به بمقتضى النظام.

إذا لم يتيسر  10/7/1212: تكون مدة المجلس الوطني آنف الذكر سنتين ابتداء من 31المادة 
مدته لفترة أخرى أو أن  إجراء انتخاب ألعضاء المجلس الذي سيخلفه، يجتمع ويقرر إما تمديد

 يشكل مجلس جديد بالطريقة التي يقرها.

: يحق للمجلس الوطني، وتعود له وحده صالحية ضم أعضاء جدد إليه من حين 35المادة 
آلخر، حسبما يرى ذلك مالئمًا، وبحسب ما تمليه متطلبات معركة التحرير ومقتضيات تعميق 

طني، وذلك وفق نظام تقدمه اللجنة التنفيذية في الدورة الوحدة الوطنية، في ضوء أحكام الميثاق الو 
 المقبلة.

  * * * 
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 المجلس الوطني الفلسطيني

 تعريف المجلس الوطني الفلسطيني  -(1)

المجلس الوطني الفلسطيني هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل 
أ من النظام األساسي لمنظمة التحرير -7فلسطين وخارجها والذي يعتبر حسب نص المادة 

 ، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها".الفلسطينية "هو السلطة العليا لمنظمة التحرير

ويشكل المجلس الوطني المرجعية العليا لكل هيئات ومؤسسات "م.ت.ف" ويختص بكافة 
المسائل الدستورية والقانونية والسياسية العامة المتعلقة بالقضايا المصيرية للشعب الفلسطيني وكل 

 ما يتعلق بمصالحة الحيوية العليا.

 يس المجلس الوطني الفلسطينينشأة وتأس  -(2)

، حين قام الحاج "أمين الحسيني" بالعمل 1232تعود نشأة المجلس الوطني الفلسطيني إلى عام 
على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض 

، حيث قام 1237عام ل 121الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار األمم المتحدة رقم 
المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "أحمد حلمي عبد الباقي" الذي مثل فلسطين 

 في جامعة الدول العربية.

، وذلك بعد أن قرر الملوك والرؤساء 1213وقد أعيد تجديد المجلس الوطني الفلسطيني عام 
قيري ممثل فلسطين لدى جامعة الدول العربية العرب في مؤتمر القمة العربي األول تكليف أحمد الش

آنذاك باالتصال بالشعب الفلسطيني والدول العربية إلقامة القواعد السليمة إلنشاء الكيان الفلسطيني، 
حيث قام الشقيري بجوالت زار خاللها الدول العربية واتصل بأبناء الشعب العربي الفلسطيني في 

قامت لجان تحضيرية بإعداد قوائم بأسماء المرشحين  1213مختلف أماكن تجمعهم، وفي ربيع عام 
لعضوية المؤتمر الذي سوف يعقد لهذا الغرض وقد عين الدكتور "عزت طنوس" مديرًا لمكتب 

شخصًا ليكونوا أعضاء في المؤتمر الفلسطيني األول موزعين  327المؤتمر، وقد تم توجيه دعوة إلى 
 على النحو التالي:
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، التأم المؤتمر الفلسطيني األول في فندق إنتركونتيننتال في القدس وشهد 52/2/1213في صباح 
خطابًا فيه، ثم ألقى عبد  ىلقألملك حسين ملك المملكة األردنية الهاشمية و الجلسة االفتتاحية ا

الخالق حسونة األمين العام لجامعة الدول العربية كلمة، تاله أحمد الشقيري الذي قال إن شعب 
فلسطين يجتمع في مدينة القدس الخالدة ألول مرة بعد كارثة فلسطين ليعلن عبر هذا المؤتمر "للدنيا 

 أننا نحن أهل فلسطين أصحابها الشرعيين قد التقينا على تحرير فلسطين".بأسرها 

 وقد خرج المؤتمر في النهاية بالعديد من القرارات أهمها:

 . إعالن قيام منظمة التحرير الفلسطينية.1

 المصادقة على الميثاق القومي )الوطني( لمنظمة التحرير الفلسطينية. .5

 ئه " المجلس الوطني الفلسطيني األول للمنظمة".. إعتبار المؤتمر بكامل أعضا3

ب( -7جاء في المادة ) يتخذ المجلس الوطني الفلسطيني من القدس مقرًا دائمًا له وذلك وفق ما
من النظام األساسي للمنظمة، ويوجد لمكتب رئاسة المجلس مقر رئيسي مؤقت في عمان، وبعد أن 

فرعين لرئاسة المجلس في كل من غزة ونابلس في  فتتاحاأقيمت السلطة الوطنية الفلسطينية تم 
 الضفة الغربية.

 

 

 دد األعضاءع المكان الرقم

 532 األردن .1

 31 قطاع غزة .5

 52 سوريا .3

 53 لبنان .3

 50 الكويت .2

 3 العراق .1

 11 مصر .7

 2 قطر .2

 1 ليبيا .2

 عضوا   793 المجموع:
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 النظام االنتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني -(7)

يعتبر أول تشريع قام المجلس الوطني الفلسطيني، بوضعه في دورته األولى التي عقدت بالقدس 
لداللة الواضحة على م هو مشروع قانون اإلنتخاب، مما يؤكد ا1213في نهاية أيار/ مايو عام 

تصاله المباشر بها، ألن من أبرز سماتها أن يطمئن ااإليمان العميق بالديمقراطية قواًل وعماًل وعلى 
الفرد والمجتمع، إلى أن النظام الذي يسود حياتهم قد بني على قواعد صحيحة تكفل لهم العيش 

 بأمان واستقرار.

ضطلع بها المجلس الوطني الفلسطيني، فالقانون اي ولقد كان ميدان التشريع من أهم الميادين الت
 هو الذي ينظم النشاط العام ويضبط التصرفات ويضمن الحقوق والحريات العامة.

م، بموجب المادتين الخامسة والثامنة 1212صدر هذا النظام في السابع عشر من تموز/ يوليو 
بل المجلس الوطني يه من قِ من النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمصادق عل

 م.1213حزيران/ يونيو  5 –أيار/ مايو  52الفلسطيني في دورته األولى في القدس في الفترة من 

قتراع، العمليات ( مادة، توزعت على فصول ستة: التعاريف، اال73وجاء نظام االنتخاب في )
 االنتخابية، فرز األوراق وا عالن النتائج.

 ام:ومن أبرز مواد هذا النظ

لكل فلسطيني حق انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، إذا أكمل الثامنة عشرة من عمره، وكان  -
في أحد جداول االنتخاب النهائية، ولم يكن معتوهًا أو مجنونًا، ولم يكن محكومًا  سمه مسجالً ا

 الشرف الوطني. بجناية أو بجريمة تمس  

احدة في االنتخاب الواحد وال أن يستعمل صوته ال يجوز للناخب أن يعطي صوته أكثر من مرة و  -
 سمه فيها.افي غير منطقة االنتخاب المسجل 

عتراض على جدول الناخبين وطلب تصحيحه سواء كان ذلك بخصوص لكل فلسطيني الحق باال -
 شخصه أو بخصوص أشخاص آخرين.

ءة والكتابة، ناخبًا يشترط في المرشح لعضوية المجلس الوطني أن يكون: فلسطينيًا يجيد القرا -
الخامسة والعشرين من عمره عند إجراء االنتخاب،  مقيدًا في جدول االنتخابات النهائي، قد أتم  
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غير محكوم عليه بجنائية أو جنحة أخالقية، ليس موظفًا في المنظمة، أن يكون عضوًا عاماًل 
 حدة.في التنظيم الشعبي، وأن ال يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية وا

 دورات المجلس الوطني الفلسطيني:  -(4)

 مالحظات رئيس الدورة نوع الدورة تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد رقم الدورة

  أحمد الشقيري عادية 5/1/1213-52/2 القدس األولى

  أحمد الشقيري عادية 3/1/1212-31/2 القاهرة الثانية

  القطان عبد المحسن عادية 53/2/1211-50/2 غزة الثالثة

  يحي حمودة عادية 17/7/1212-10/7 القاهرة الرابعة

  خالد الفاهوم عادية 3/5/1212-1/5 القاهرة الخامسة

  خالد الفاهوم عادية 1/2/1212-1/2 القاهرة السادسة

  خالد الفاهوم عادية 3/1/1270-30/2 القاهرة السابعة

 د الفاهومخال استثنائية 52/2/1270-57 عمان دورة استثنائية
رفض قاطع لخطة 

 روجرز

  خالد الفاهوم عادية 2/3/1271-52/5 القاهرة الثامنة

  خالد الفاهوم عادية 13/7/1271-7/7 القاهرة التاسعة

  خالد الفاهوم استثنائية 10/3/1275-1/3 القاهرة العاشرة

  خالد الفاهوم عادية 10/1/1273-1/1 القاهرة الحادية عشرة

  خالد الفاهوم عادية 2/1/1273-1/1 القاهرة الثانية عشرة

 خالد الفاهوم عادية 55/3/1277-15 القاهرة الثالثة عشرة
دورة الشهيد كمال 

 جنبالط

 دورة هواري بومدين خالد الفاهوم عادية 55/1/1272-12 دمشق الرابعة عشرة

  خالد الفاهوم عادية 12/3/1221-11 دمشق الخامسة عشرة

  خالد الفاهوم عادية 55/5/1223-13 لجزائرا السادسة عشرة

  عبد الحميد السائح عادية 52/11/1223-55 عمان السابعة عشرة

  عبد الحميد السائح عادية 52/3/1227-50 الجزائر الثامنة عشرة

 عبد الحميد السائح غير عادية 12/11/1222-15 الجزائر التاسعة عشرة
إعالن وثيقة 
 االستقالل

  عبد الحميد السائح عادية 52/2/1221-53 زائرالج العشرون

الحادية 
 والعشرين

 سليم الزعنون عادية 52/3/1221-55 غزة
إلغاء بنود من 
 الميثاق الوطني
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 الالئحة الداخلية للمجلس الوطني الفلسطيني .(2)

 مكتب المجلس -الباب األول 

 مكتب السن - الفصل األول

لى في دور االنعقاد األول لكل مجلس وطني يشغل كرسي : عند افتتاح الجلسة األو 1المادة 
الرئاسة أكبر األعضاء الحاضرين سنًا ويتولى أعمال السكرتارية أصغر األعضاء الحاضرين سنًا. 
ومنهما يتكون المكتب المؤقت وتنتهي مهمتهما بانتخاب أعضاء المكتب النهائي المنصوص عنه 

 في النظام األساسي.

 إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.: ال يجوز 5المادة 

 مكتب الرئاسة - الفصل الثاني

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

 : انتخابات أعضاء المكتب سرية وهي فردية بالنسبة إلى الجميع.3المادة 

يحات لعضوية المكتب إلى رئيس السن. وفي جميع األحوال تجري عملية : تقدم الترش2المادة 
االنتخاب بالنسبة إلى الرئيس ولو لم يتقدم للترشيح إال العدد المطلوب. أما بالنسبة إلى نواب 

 الرئيس وأمين السر فيعلن انتخابهم بالتزكية إذا لم يتقدم للترشيح إال العدد المطلوب.

 ضاء المكتب باألغلبية المطلقة لعدد األعضاء الحاضرين.: يتم انتخاب أع1المادة 

: إذا لم يفز أحد األعضاء باألغلبية المطلقة في حالة انتخاب الرئيس، أعيد االنتخاب 7المادة 
بين العضوين اللذين ناال أكثر األصوات عددًا، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحد أو أكثر من 

معهما في المرة الثانية ويكتفي في هذه الحالة باألغلبية النسبية، فإذا  األعضاء المرشحين، اشتركوا
 نال اثنان فأكثر من األعضاء أصواتًا متساوية تكون األولوية لمن تعينه القرعة.

: عند بدء عملية االنتخاب يعطى كل عضو ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو 2المادة 
 ي الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.المكتب الذي يريد انتخابه ثم يضعه ف
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: يتولى السكرتير اإلداري بإشراف الرئيس جمع األصوات وفرزها ويعلن الرئيس نتيجة 2المادة 
 االنتخاب.

 : ال يجوز أن يجمع عضو اللجنة التنفيذية بين منصبه وبين عضوية مكتب المجلس.10المادة 

 اختصاصات المكتب - الفصل الثالث

: يتولى مكتب المجلس اإلشراف على أعماله ومناقشاته وذلك وفقًا ألحكام هذه 11المادة 
 الالئحة، ويضع نظام تحرير مضابط وسكرتيرية اللجان.

: يجهز مكان خاص بمكتب الرئاسة في مقر المنظمة الرسمي، يشرف على شؤونه 15المادة 
 تب الرئاسة.ن من قبل مكويتواجد فيه باستمرار سكرتير إداري يعي  

على دعوة الرئيس واجتماعاته سرية وال يجوز أن يحضر  : يجتمع المكتب بناءً 13المادة 
السكرتير اإلداري وال تكون اجتماعاته صحيحة إال إذا حضرها  اجتماعاته من غير أعضائه إال

ب الذي أغلبية أعضائه وتصدر القرارات باألغلبية المطلقة، فإذا تساوت األصوات يرجح رأي الجان
 منه الرئيس.

: رئيس المجلس هو الذي يتكلم باسمه وطبقًا إلرادته ويرعى تطبيق أحكام النظام 13المادة 
األساسي والالئحة الداخلية ويحافظ على نظامه وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهائها ويضبطها 

لم إلى المحافظة على ويدير المناقشات ويأذن في الكالم ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتك
حدود الموضوع وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة ويوجه األسئلة ويعلن ما يصدره 

 المجلس من القرارات ويراقب أعمال السكرتير بوجه عام على حسن سير أعمال المجلس جميعها.

يب هو أيضًا توالها : إذا غاب الرئيس تولى رئاسة الجلسة النائب األكبر سنًا، فإذا تغ12المادة 
ذا تغيب األخير تولى الرئاسة أكبر األعضاء الحاضرين سنًا.  النائب األصغر سنًا، وا 

: يقوم أمين السر بمراقبة تحرير مضابط الجلسات ويتلقى اقتراحات األعضاء ويتولى 11المادة 
تراع وتنفيذ قيد من يطلب الكالم بحسب ترتيب طلباتهم وجمع األصوات وفرزها، ورصد نتائج االق

كل تنبيه صادر بالمحافظة على النظام. وبوجه عام يقوم بكل ما يطلب منه الرئيس القيام به من 
 األعمال.
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 الجلسات - الباب الثاني

 انعقاد الجلسات - الفصل األول

: جلسات المجلس سرية وال يجوز حضورها لغير األعضاء إال إذا قرر المجلس غير 17المادة 
 ذلك.

: ينعقد المجلس دوريًا بدعوة من رئيسه مرة كل سنة أو في دورات غير عادية بدعوة 12المادة 
على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يدع رئيس  من رئيسه بناءً 

المجلس إلى مثل هذا االجتماع يعتبر االجتماع منعقدًا حكمًا بالمكان والزمان المحددين في طلب 
 ضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.أع

 : ال يجوز انعقاد المجلس إال باكتمال النصاب القانوني من ثلثي أعضائه على األقل.12المادة 

: تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين إال في الحاالت الخاصة التي نص فيها 50المادة 
 على خالف ذلك.

ر به األعضاء قبل بدء انعقاد المجلس بأسبوع الرئيس جدول األعمال ويخط عدُّ : يُ 51المادة 
 على األقل.

 : يعلن الرئيس بموافقة المجلس اختتام دورة االنعقاد.55المادة 

على طلب  : ال يجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول األعمال إال بناءً 53المادة 
ي مقدم من عشرين عضوًا على على طلب كتاب اللجنة التنفيذية أو الرئيس وموافقة المجلس أو بناءً 

األقل يوافق عليه 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

ا : يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصياًل جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيه53المادة 
 من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات.

: توزع المضبطة على األعضاء بمجرد طبعها وتعرض على المجلس للتصديق عليها 52المادة 
في أول جلسة بعد توزيعها، ولكل عضو كان حاضرًا الجلسة التي يراد التصديق على مضبطها أن 

المجلس بقبول التصحيح يثبت في مضبطة  صدر قرار ىيطلب إجراء ما يراه من تصحيح، ومت
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الجلسة التي صدر فيها وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة وال يجوز طلب إجراء أي تصحيح في 
بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات األخيرة لدور  ىكتفالمضبطة بعد التصديق عليها. ويُ 

 تصديق المجلس عليها. االنعقاد التي لم يتم  

 لتصديق على المضبطة يوقع عليها من قبل رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر.: بعد ا51المادة 

 نظام الكالم في الجلسة -الفصل الثالث 

: ال يجوز ألحد أن يتكلم في الجلسة إال بعد أن يطلب الكالم ويأذن له الرئيس. وليس 57المادة 
حة وعند الخالف على ذلك للرئيس أن يرفض اإلذن في الكالم لغير سبب تقتضيه أحكام هذه الالئ

 يؤخذ رأي المجلس ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.

: يقيد أمين السر طلبات الكالم بحسب ترتيب تقديمها، وال يقبل طلب الكالم في 52المادة 
 موضوع محال إلى إحدى اللجان إال بعد تقديم تقريرها.

في ذات الموضوع إحداهما في المناقشة : ال يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرتين 52المادة 
 العامة واألخرى في االقتراحات ومشروعات القرارات المقدمة بشأن ذات الموضوع.

من المناقشة العامة ولمناقشة  : يعلن الرئيس موعدًا نهائيًا لتقديم طلبات الكالم لكلٍ 30المادة 
 االقتراحات ومشروعات القرارات.

 الم في األحوال اآلتية:: يؤذن دائمًا بالك31المادة 

 توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام األساسي والالئحة الداخلية. -أ

 طلب التأجيل. -ب

 بها. ىتصحيح واقعة مدع -ت

 شخص طالب الكالم. الرد على قول يمس   -ث

 إبداء الدفع بعدم المناقشة. -ج

 إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر. -ح
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هذه الطلبات أولوية على الموضوع األصلي يترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر ولكل 
قرار المجلس بشأنها، وال يؤذن مع ذلك بالكالم في هذه األحوال حتى يتم المتكلم أقواله إال لطلب 

 بها. ىتوجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام األساسي والالئحة الداخلية أو لتصحيح واقعة مدع

: ال يجوز للمتكلم أن يستعمل عبارات غير الئقة أو فيها مساس باألشخاص أو 35لمادة ا
 بالهيئات أو بالمصلحة العامة وال أن يأتي أمرًا مخاًل بالنظام.

( أن يناديه باسمه ويلفت نظره 35: للرئيس إذا خالف المتكلم أحكام المادة السابقة )33المادة 
م وله إذا اقتضى األمر منعه من االستمرار في الكالم فإذا اعترض وينبهه إلى المحافظة على النظا

 العضو على قراره أخذ الرئيس رأي المجلس في ذلك، ويصدر قرار المجلس دون مناقشة.

 اللجان -الباب الثالث 

 تشكيل اللجان -الفصل األول 

 : يؤلف المجلس تيسيرًا ألعماله اللجان اآلتية:33المادة 

 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

وللمجلس بقرار منه أن يكون لجانًا أخرى ألغراض معينة وأن يستغني عن بعض هذه اللجان أو 
 دمج عمل لجنتين أو أكثر في لجنة واحدة.ي

: تشكل كل لجنة من هذه اللجان من عدد من األعضاء يحدده المجلس وال يقل عن 32المادة 
 عشرة أعضاء.
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: في أول دورة النعقاد المجلس تجري عملية اختيار أعضاء اللجان بأن يرشح من 31المادة 
الشتراك في أعمالها. ويتلقى مكتب المجلس يشاء من األعضاء نفسه للجنة التي يرى صالحيته ل

هذه الطلبات ويقوم بتنسيقها بالتشاور والتوافق مع مقدميها ثم يعرض الرئيس التشكيالت النهائية 
 على المجلس للموافقة.

على قرار خاص من  : ال يجوز للعضو أن يشترك في أكثر من لجنة إال بناءً 37المادة 
 المجلس.

 مع بين منصب عضو اللجنة التنفيذية وعضوية اللجان.: ال يجوز الج32المادة 

ذا غاب أحدهما أو كالهما 32المادة  : تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسًا ومقررًا لها وا 
 انتخبت اللجنة من يقوم مقامهما مؤقتًا.

 أعمال اللجان -الفصل الثاني 

 : يقوم رئيس كل لجنة بإدارة أعمالها.30المادة 

على دعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس أو إذا طلب ذلك  نعقد اللجان بناءً : ت31المادة 
 أغلبية أعضائها.

: جلسات اللجان سرية وال يكون انعقادها صحيحًا إال بحضور األكثرية من أعضائها 35المادة 
 القرارات باألغلبية المطلقة لعدد الحاضرين. وتصدر

ان محضر تدون فيه أسماء األعضاء الحاضرين : يحرر لكل جلسة من جلسات اللج33المادة 
 والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات ويوقعه رئيس اللجنة ومقررها.

 حالة إليها.: يحيل رئيس المجلس إلى اللجان جميع األوراق المتعلقة بالمسائل المُ 33المادة 

اء اللجنة التنفيذية : للجان أن تطلب عن طريق رئيس المجلس من أي عضو من أعض32المادة 
 معلومات أو إيضاحات تختص بالموضوعات المطروحة عليها.

: ألعضاء اللجنة التنفيذية حضور جلسات اللجان وللجان أن تطلب عن طريق رئيس 31المادة 
 المجلس دعوة أعضاء اللجنة التنفيذية ذوي الشأن لحضور جلساتها. 

ات اللجنة التي ليس عضوًا فيها لسماع : لكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلس37المادة 
 مناقشاتها بشرط أن ال يتدخل في المناقشة وال يبدي مالحظة ما.



 مؤسسات القيادة وصناعة القرار

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                        23                                                            

: على كل لجنة أن تقدم تقريرًا عن كل موضوع يحيله المجلس إليها خالل المدة التي 32المادة 
 يحددها لها.

ويجب طبع التقارير  : يقدم التقرير إلى رئيس المجلس إلدراجه في جدول األعمال32المادة 
 وتوزيعها على األعضاء قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على األقل.

: يجب أن يشمل التقرير رأي اللجنة في الموضوع المحال إليها وأسبابه وأن ترفق به 20المادة 
 نصوص مشروعات القرارات أو المقترحات.

وعند غيابه لرئيس المجلس أن يطلب من المقرر أو  : يبين رئيس اللجنة رأيها للمجلس21المادة 
 من الحاضرين من أعضاء اللجنة اختيار من يتولى شرح التقرير نيابة عنه.

: لكل عشرة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا كتابة إلى رئيس المجلس بمشروع قرار أو 25المادة 
المناقشة العامة في ذات  اقتراح بشأن الموضوع قيد البحث ويعرضها الرئيس للبحث بعد انتهاء

 الموضوع.

 تنقيح النظام األساسي -الباب الرابع 

 52عليه المادة  : إذا قدم أعضاء المجلس طلبًا بتنقيح النظام األساسي وفقًا لما تنص  23المادة 
من النظام ذاته يخطر الرئيس به المجلس في أول جلسة إلحالته إلى اللجنة المختصة ويختصر 

شة مبدأ التعديل ويجب أن يكون الطلب كتابة ومتضمنًا فيه مواد ومرفقًا به مذكرة بحثها على مناق
 إيضاحية وموقعًا من ربع أعضاء المجلس على األقل.

: يعرض تقرير اللجنة على المجلس وال تجوز مناقشته إال بعد مضي يومين على 23المادة 
دأ التعديل أن يصدر قرار المجلس األقل من تاريخ توزيعه على األعضاء ويجب للموافقة على مب

بذلك بأغلبية أعضائه، وال يجوز أن يناقش المجلس المواد المراد تنقيحها إال بعد يومين على األقل 
 من تاريخ موافقته على مبدأ التنقيح. 

: تجري مناقشة المجلس في هذه المواد في مداولتين. وال يجوز أن تجري المداولة 22المادة 
د مضي يومين على األقل على المداولة األولى. وعند االنتهاء من المداولة الثانية الثانية إال بع

يؤخذ الرأي على التنقيح بالنداء باالسم، ويجب للموافقة على التنقيح أن يصدر قرار المجلس بأغلبية 
 ثلثي أعضائه.
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 الميزانية العامة -الباب الخامس 

 ية العامة إلى لجنة الشؤون المالية إلبداء رأيها.: يحيل رئيس المجلس مشروع الميزان21المادة 

: يشترك رئيس كل لجنة في اجتماعات لجنة الشؤون المالية إلبداء الرأي بالنسبة 27المادة 
على طلب اللجنة  لميزانية القسم المقابل الختصاص اللجنة التي يرأسها ويكون ذلك إما بناءً 

 المختصة أو لجنة الشؤون المالية.

: تقدم اللجنة تقريرًا عامًا عن مشروع الميزانية متضمنًا رأيها في االعتمادات وذلك في 22المادة 
 الميعاد الذي يحدده لها المجلس.

 الميزانية على الوجه الذي يراه المجلس. : تقرُّ 22المادة 

 قفل باب المناقشة -الباب السادس 

 ت طالبي الكلمة.: يعلن الرئيس انتهاء المناقشة بعد انتهاء كلما10المادة 

: للرئيس أن يقترح قفل باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه كما يجوز 11المادة 
. وللمجلس أن يقرر ما يراه على طلب كتابي موقع من عشرين عضواً  اقتراح قفل باب المناقشة بناءً 

 في كال الحالتين. 

ب المناقشة إال إذا كان قد تكلم في طرح على المجلس قفل با:  ال يجوز أن يُ 15المادة 
 الموضوع المطروح ثالثة من المؤيدين وثالثة من المعارضين على األقل.

: ال يؤذن بالكالم في اقتراح قفل باب المناقشة إال لواحد من معارضيه وواحد من 13المادة 
وا الكالم في مؤيديه ولمدة ال تزيد على خمس دقائق وتكون األولوية في ذلك لمن كانوا قد طلب

 الموضوع األصلي ثم يصدر المجلس قراره.

: ال يجوز طلب الكالم بعد قفل باب المناقشة وقبل أخذ الرأي إال لتحديد صيغة 13المادة 
 السؤال الواجب أخذ الرأي عليه.
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 أخذ الرأي -الباب السابع 

 ذ الرأي عليه إال من الرئيس.ألخطرح السؤال : ال يُ 12المادة 

خذ الرأي على كل منها لب تجزئتها أُ : إذا تضمن األمر المعروض عدة مسائل وطُ 11المادة 
 على حدة.

: يجب قبل الشروع في أخذ الرأي التحقق من تكامل العدد المطلوب لصحة إعطاء 17المادة 
 الرأي.

: يجب على كل عضو إبداء رأيه في كل موضوع يعرض ألخذ الرأي وال يجوز 12المادة 
 إعطاء الرأي إال ألسباب يبديها بعد أخذ الرأي وقبل إعالن النتيجة.االمتناع عن 

 الممتنعون عن إعطاء آرائهم من القابلين للموضوع أو الرافضين له. عد  : ال يُ 12المادة 

 : يؤخذ الرأي بطريقة رفع األيدي إال في األحوال اآلتية فيؤخذ بالنداء باالسم:70المادة 

 ها أغلبية خاصة.األحوال التي تشترط في .أ 

إذا قدم بذلك طلب خطي من عشرين عضوًا على األقل قبل الشروع في أخذ اآلراء، ويجب  .ب
 لقبول هذا الطلب التحقق من وجود مقدميه في الجلسة.

 : يعلن الرئيس قرار المجلس طبقًا لنتيجة اآلراء.71المادة 

 ليه اآلراء.: ال تجوز العودة إلى المناقشة في موضوع أخذت ع75المادة 

 إسقاط العضوية -الباب الثامن 

 : ينظر المجلس في إسقاط العضوية في الحاالت اآلتية: 73المادة 

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

إذا عمل مع حكومة أو مؤسسة أو دولة أجنبية غير عربية مما يبعث الشك في استقامته  -ب
 الوطنية.

 إذا أتى عماًل مخالفًا لميثاق المنظمة األساسي. -ت
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مس أعضاء المجلس : يقدم اقتراح إسقاط العضوية للرئيس خطيًا وموقعًا عليه من خُ 73المادة 
 على األقل وعلى الرئيس أن يخطر به العضو وأن يعرضه على المجلس في أول الجلسة.

نة لبحثه وتقدم اللجنة تقريرها خالل : يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية على لج72المادة 
 يومين على األكثر.

: يناقش المجلس تقرير اللجنة في جلسة واحدة وللعضو المقترح إسقاط عضويته 71المادة 
 حضور الجلسة واالشتراك في المناقشة على أن يغادر الجلسة عند أخذ األصوات.

ة باالسم ويصدر قرار إسقاط العضوية : يؤخذ الرأي في إسقاط العضوية بطريقة المنادا 77المادة 
 بأغلبية ثلثي األعضاء.

: تسقط العضوية بالوفاة أو باالستقالة إذا وافق عليها المجلس بأغلبية أعضائه 72المادة 
 المطلقة.

 : يمأل المركز الشاغر بسقوط العضوية بنفس الطريقة التي تم ملؤه بها سابقًا.72المادة 

 الالئحة على الجلسات العامة وجلسات اللجان.: تسري أحكام هذه 20المادة 

مس أعضاء على طلب خطي موقع من خُ  : يجوز تعديل أحكام هذه الالئحة بناءً 21المادة 
 المجلس على األقل ويوافق عليه المجلس بأغلبية الثلثين.

 :  تنفذ أحكام هذه الالئحة اعتبارًا من تاريخ إقرارها من المجلس الوطني.25المادة 

 إصدارات خاصة للمجلس الوطني الفلسطيني -(6)

.  مجلة المجلس: دورية فصلية تصدر عن المجلس الوطني  الفلسطيني، صدر عددها األول 1
، وما تزال متواصلة الصدور ومواظبة على تسلسلها وتنشر دراسات ذات عالقة 1222في خريف 

رير عن نشاطات المجلس ورئاستة اإلسرائيلي، ووثائق وتقا -بالقضية الفلسطينية والصراع العربي 
 ولجانه.
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الماضي العديد من الدراسات  1222وتضمن العدد الثامن عشر الصادر في حزيران/ يونيو 
 والتقارير، من أبرزها:

 حوار مع رئيس مجلس النواب األردني عبد الهادي المجالي.  -

 القدس كما أرادها هللا.  -

 الالجئون ومفاوضات الحل الدائم.  -

 نشاطات برلمانية فلسطينية.  -

إعداد وتحرير  -( 1221-1213.  القرارات القانونية الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني )5
صفحة، حجم  23، 1221دائرة الدراسات والتوثيق في المجلس الوطني الفلسطيني، آذار/ مارس 

 متوسط.

لوطني الفلسطيني منذ دورته األولى يتضمن األنظمة والقرارات القانونية الصادرة عن المجلس ا
(، إضافة إلى مالحق خاصة بالمجلس المركزي الفلسطيني 1221( حتى الدورة العشرين )1213)

وببليوغرافيا بأبرز الكتب واألطروحات الجامعية ومقاالت الدوريات البحثية حول موضوعات منظمة 
 التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني.

صفحة،  520، 5000عمان: المجلس،  -ة الفلسطينية: واقع وآفاق ممارسة االستقالل والسيادة. .  الدول3
حجم عادي. سجل بوقائع الندوة التي عقدها المجلس في مقره الفرعي بمدينة نابلس حول االستعداد 

قية أوسلو بين ، موعد انتهاء المرحلة االنتقالية من اتفا1222 الفلسطيني لمتطلبات الرابع من أيار/ مايو
سرائيل.  منظمة التحرير الفلسطينية وا 

.  كتيبات: نشر المجلس عددًا من الكتيبات، احتوت موادها على مقابالت صحافية وندوات 3
 خاصة برئيس المجلس، منها:

االنتخابات الفلسطينية: استحقاق هام على طريق الدولة الفلسطينية )ندوة جريدة "الدستور"  .1
، شارك فيها إلى جانب رئيس المجلس، السيدين حيدر عبد الشافي، 2/1/1221األردنية بتاريخ 
 ذياب مخادمة(. ومحمد نزال ود.

حول انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وتعديل الميثاق: )ندوة جريدة "األسواق" األردنية بتاريخ  .5
لسطينية ، شارك فيها: تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الف51/3/1221
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وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وعزمي الخواجا عضو المكتب السياسي للجبهة 
 الشعبية. 

، حول 1221 مقابلة رئيس المجلس: مع صحفية "الحدث األردنية" األسبوعية في أيار/ مايو .3
 عالقة السلطة الفلسطينية مع سوريا و"حماس" والفصائل الفلسطينية األخرى. 

لجنة  -عمان: المجلس الوطني الفلسطيني  - ،دس: إعداد المهندس رائف يوسف نجمدليل الق .3
 ص، ببليوغرافيا.  23، 1222ديسمبر  /ولاألالقدس، كانون 

كتيب يتناول موضوعات خاصة بالقدس مثل: القدس في التاريخ القديم، األمم التي حكمت  .2
دس، قرارات دولية بشأن القدس، القدس خالل خمسة آالف سنة، الحفريات اإلسرائيلية في الق

 الموقف األمريكي من قضية القدس.

 ببليوغرافيا -(7) 

 :كتب وأطروحات جامعية ومقاالت مختارة حول "م.ت.ف" والمجلس الوطني الفلسطيني

القاهرة: دار النهضة  -األشعل، عبد هللا/ المركز القانوني الدولي لمنظمة التحرير الفلسطينية  .1
 .1222دة: الشركة السعودية للتوزيع، ، ج1222العربية، 

 ص. 11، 1271بيروت: دار النهار للنشر،  -تويني، غسان/ فلسطينيات  .5

عمان: دار الكرمل  -الخطيب، سعادة، منظمة التحرير الفلسطينية وحركة عدم االنحياز  .3
 ص. 23، 1220للنشر والتوزيع، 

 -منظمة التحرير الفلسطينية بيروت:  -خورشيد، غازي/ دليل حركة المقاومة الفلسطينية  .3
 (.35-ص )سلسلة كتب فلسطينية  525، 1271مركز األبحاث، 

: دراسة للمواثيق الرئيسية لمنظمة 1273-1213حوراني، فيصل/ الفكر السياسي الفلسطيني،  .2
ص،  532، 1220مركز األبحاث  -بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية  -التحرير الفلسطينية 

 ص. 517، 1225و عرفة، القدس: وكالة أب

بيروت: منظمة التحرير  -1273-1213راشد، حميد/ مقررات المجلس الوطني الفلسطيني،  .1
 ص. 303، 1271مركز األبحاث  -الفلسطينية 
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روبنبيرغ، تشريل/ منظمة التحرير الفلسطينية: المؤسسات المدنية ـ بيروت: مؤسسة صامد،  .7
 ص. 1222، 21

لفلسطينية وتفاعالتها في البيئة الرسمية العربية: دول شبيب، سميح/ منظمة التحرير ا .2
 ص. 132، 1222، نيقوسيا: شرق قبرص، 1227-1225الطوق، 

ـ 1277ـ 1237الشعيبي، عيسى/ الكيانية الفلسطينية: الوعي الذاتي والتطور المؤسساتي،  .2
 ص. 575، 1272منظمة التحرير الفلسطينية ـ مركز األبحاث،  بيروت:

 ـينية: جذورها، تأسيسها، مساراتهاسعد )رئيس التحرير( منظمة التحرير الفلسطعبد الرحمن، أ .10
 ص. 302، 1227مركز األبحاث،  -نيقوسيا: منظمة التحرير الفلسطينية 

)أطروحة  1225-1215عبد الفتاح/ السياسة الخارجية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ، عودة .11
 (.1222دكتوراة: جامعة محمد السادس، الرباط 

 .1223كوبان، هليلينا: المنظمة تحت المجهر )مترجم(، لندن: منشورات هاي اليت،  .15

بيروت: المؤسسة  -1273-1212الكيالي، عبد الوهاب: المقاومة الفلسطينية والنضال العربي،  .13
 ص. 117، 1271العربية للدراسات والنشر، 

)القدس(: مركز اإلعالم  -( هركابي، يهوشفاط: الميثاق الوطني الفلسطيني وأبعاده، )بالعبرية .13
 .1277الرسمي التابع لدولة إسرائيل 

أبراش، إبراهيم. "مفهوم الدولة الفلسطينية في الفكر السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية"،  .12
 .531-10، ص1222فبراير  ، شباط/23، العدد 2 الوحدة، السنة

د إعالن االستقالل"، شؤون األزعر، محمد خالد. "السياسة الخارجية الفلسطينية قبل وبع .11
 .51-3، ص1221أيار/ مايو  -أبريل / ، نيسان512-517فلسطينية، العددان 

"البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية )الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في  .17
-117، ص 1273، نيسان/ أبريل 50شؤون فلسطينية، العدد  ،("1273 -دورته الحادية عشرة 

133. 

جريس، صبري "المجلس الوطني الفلسطيني نحو دولة فلسطينية مستقلة" شؤون فلسطينية،  .12
 .52-12، ص1277مايو  أيار/ 11العدد 
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الحسن، بالل. "المجلس الوطني الفلسطيني: هزيمة المخاوف والشكوك، شؤون فلسطينية،  .12
 .17-2، ص1271أيار/ مايو  11العدد 

، تشرين 500من أجل البقاء"، شؤون فلسطينية، العدد "منظمة التحرير الفلسطينية والصراع  .50
 .33-12، ص 1222الثاني/ نوفمبر 

، تشرين 102الحالج، محمد. "إسرائيل ومسألة التمثيل الفلسطيني" شؤون فلسطينية، العدد  .51
 .12-3، ص 1220الثاني/ نوفمبر 

ية عشرة حمود، سعيد. "مالحظات عامة حول المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الحاد .55
، شباط/ فبراير 12 "، شؤون فلسطينية، العدد1273كانون الثاني/ يناير  15-1في القاهرة، 

 .120-122، ص 1273

-31حميد، راشد. "منظمة التحرير الفلسطينية في عشر سنوات"، شؤون فلسطينية، العددان  .53

 .231-212، ص1272فبراير / شباط – يناير كانون الثاني/ 35

لميثاق الوطني وموقعه في سياق تطور الفكر السياسي الفلسطيني"، حوراني، فيصل، "ا .53
 .35-2، ص1272، كانون األول/ ديسمبر 27شؤون فلسطينية، العدد

، 35-31"، شؤون فلسطينية، العددان 1273-1213سخنيني، عصام، "الكيان الفلسطيني،  .52
 .73-31، ص 1272 / فبرايرشباط – ي/ ينايركانون الثان

* * * 
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 لمجلس المركزي الفلسطينيا

ويشكل من بين  ههو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مسؤول أمام. 1
أعضاءه ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وعدد من األعضاء يساوي 

اللجنة التنفيذية ويكونون من فصائل حركة المقاومة واالتحادات  على األقل ضعفي عدد أعضاء
الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة، يجتمع المجلس المركزي مرة كل شهرين على األقل بدعوة 
من رئيسه، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني، ويقدم تقريرًا عن أعماله إلى 

على طلب من أعضاء  قاده، ويعقد المجلس الوطني جلسات طارئة بناءً المجلس الوطني عند انع
 اللجنة التنفيذية، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين.

 :. نشأة وتأسيس المجلس المركزي الفلسطيني2

، تقرر تشكيل مجلس مركزي 1273في الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني عام 
صدار لمنظمة التحري ر الفلسطينية لمعاونة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني وا 

 التوجيهات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية بين دورتي المجلس:

رسالة إلى أمين سر اللجنة  1273: وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عام هتشكيل .أ
جلس المركزي "على أن يكون ذلك مناصفة تقريبًا بين التنفيذية يطلب منه فيها تسمية أعضاء الم

 .المنظمات الفدائية والكفايات الفلسطينية غير المنتمية واالتحادات الشعبية"

عضوًا يضاف  35تشكيل المجلس المركزي من  1273قررت اللجنة التنفيذية في جلساتها عام 
 أعضاء مراقبين، وذلك على الشكل التالي: 1إليهم 

ثنان رئيس المج لس الوطني الفلسطيني، وأعضاء اللجنة التنفيذية العشرة وأربعة من حركة فتح، وا 
من الصاعقة، واثنان من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واثنان من جبهة التحرير العربية، واثنان 

 من الجبهة الديموقراطية وتسعة من أصحاب الكفايات.

عضوًا مضافًا إليهم  33اء المجلس المركزي إلى تم رفع عدد أعض 1273. التطور: في عام ب
بعد  1272عضوًا  وفي عام  22وصل عدد األعضاء إلى  1277أعضاء مراقبين، وفي عام  1

عضوًا، فقد أضيف عضوان لكل  22الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني زيد عدد األعضاء إلى 
ا أصبح المجلس المركزي مكون من من جبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية وهكذ

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأعضاء اللجنة التنفيذية الخمسة عشرة، وأربعة من فتح، واثنين 
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من الصاعقة، واثنين من الجبهة الشعبية القيادة العامة، واثنين من جبهة التحرير العربية، واثنين 
الفلسطينية وثالثة من مكتب المجلس الوطني،  من الجبهة الديمقراطية، واثنين من جبهة التحرير

وأربعة من االتحادات )المرأة، الطالب، المعلمين، العمال( وثمانية عشرة من الكفايات باإلضافة إلى 
 ستة مراقبين.

 :إنشاء المجلس المركزي الفلسطيني . قرار7

ام األساسي لمنظمة ( فقرة )أ( من النظ7بعد االطالع على المادة ): المجلس الوطني الفلسطيني
 التحرير الفلسطينية.

طالع على قرار وبعد اال طالع على الالئحة الداخلية للمجلس الوطني الفلسطيني.وبعد اال
 :قرر ما هو آت المجلس الوطني الفلسطيني بإنشاء المجلس المركزي في دورته الثالثة عشرة.

وطني الفلسطيني وتكون مدته : ينشأ مجلس مركزي، يشكل من بين أعضاء المجلس ال1المادة 
 المدة التي تنقضي بين كل دورتين عاديتين من دورات المجلس ويرأسه رئيس المجلس الوطني.

 : يتكون المجلس المركزي من:5المادة 

 رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني. -أ

من ينوب عنهم من أعضاء  رؤساء أو األمناء العامين لالتحادات الشعبية حسب األحوال أو -ب
 المجلس الوطني.

ممثلين عن الفصائل المعتمدة في المجلس الوطني كما تقرره اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة  -ت
 المجلس 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". عدلة" اثنين وأربعين عضواً "م -ح

 رؤساء اللجان الدائمة. -خ
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 : يختص المجلس المركزي بما يأتي:3المادة 

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

قر  -ب  ار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية.مناقشة وا 

 متابعة تنفيذ اللجنة التنفيذية لقرارات المجلس الوطني. -ت

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

 ه.: يضع المجلس المركزي الئحتة الداخلية لتنظيم سير أعمال3المادة 

: يلغى قرار المجلس الوطني في شأن إنشاء المجلس المركزي الصادر في دورته الثالثة 2المادة 
 عشرة ويحل محله المجلس المركزي الحالي المشكل بمقتضى القرار المذكور.

 : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.1المادة 

 :. مهام واختصاصات المجلس المركزي الفلسطيني4

 ددت المادة الثالثة من الالئحة الداخلية للمجلس المهام بالتالي:المهام: ح .أ

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

 .إقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية 

 لوطني.متابعة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس ا 

  تشكيل لجان دائمة من بين أعضاء المجلس الوطني ويكون رؤساء اللجان الدائمة من
 أعضاء المجلس المركزي.

  تكون مهمة اللجان الدائمة إعداد الدراسات والبحوث في المسائل المحالة من المجلس
 المركزي أو اللجنة التنفيذية.

 ات الالزمة.االطالع على سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصي 
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 :.  االختصاصاتب

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

 .العمل باستمرار على ايجاد صيغ أكثر تقدمًا وعمقًا واتساعًا للوحدة الوطنية 

  ًعن أعمالها ومدى  يقدم المجلس المركزي إلى المجلس الوطني في كل دورة من دوراته تقريرا
 فعاليتها.

  يجب أن تكون قرارات المجلس المركزي منسجمة مع الميثاق الوطني والنظام األساسي
 وقرارات المجلس الوطني، وتتولى اللجنة التنفيذية تنفيذ قرارات المجلس المركزي.

 نه يحق للمجلس المركزي تجميد أو تعليق عضوية أي عضو أو تنظيم، واتخاذ أية عقوبة بشأ
 على أن يعرض األمر على المجلس الوطني في أول دورة النعقاده.

 :. الالئحة الداخلية للمجلس المركزي الفلسطيني5

من قرار المجلس الوطني الخاص بإنشاء  1المجلس المركزي: بعد االطالع على المادة  
 :ر ما هو آتالمجلس المركزي الصادر في الدورة السابعة عشرة والتعديالت الصادرة عليه. قر 

 الفصل األول

 :الرئاسة

: يكون رئيس المجلس الوطني رئيسًا للمجلس المركزي، ويتولى رئاسة جلساته، في حالة 1المادة 
 عدم حضوره يتولى الرئاسة أحد نائبيه باألقدمية.

: رئيس المجلس هو الذي يتكلم باسمه وطبقًا إلراداته، ويرعى تطبيق أحكام النظام 5المادة 
لمنظمة التحرير الفلسطينية والالئحة الداخلية هذه، وااللتزام بقرارات المجلس الوطني، وهو  األساسي

 الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهاءها ويضبطها ويدير المناقشات.

: تقوم رئاسة المجلس الوطني بمتابعة أعمال المجلس المركزي وتنفيذ قرارته وبما يعهد 3المادة 
جراء الترتيبات الالزمة لعقد له المجلس من مهام من و  قت آلخر، كما يتولى اتخاذ التدابير وا 

، فيما يقع ضمن حدود اختصاصه ةجلسات المجلس وا عداد الوثائق والتقارير المتعلقة بكل جلس
 وتوزيعه على األعضاء مع الدعوة جدول األعمال كلما كان ذلك ممكنًا.
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 عن حفظ وثائق المجلس المركزي : يكون مكتب رئاسة المجلس الوطني مسؤوالً 3المادة 
 وصيانتها وتحرير مضابط الجلسات.

 الفصل الثاني

 اختصاصات المجلس

: تكون اختصاصات المجلس هي االختصاصات المحددة له في قرار إنشائه مع ما 2المادة 
يطرأ على هذا القرار من تعديالت كما ينظر المجلس في أية أمور أخرى يحيلها له المجلس 

 واللجنة التنفيذية.الوطني 

: يلتزم المجلس المركزي في ممارسة اختصاصاته وفي أعماله بوجه عام بقرارات 1المادة 
المجلس الوطني، وال يجوز له تعديلها أو إلغاؤها أو تعطيلها أو اتخاذ قرارات تتناقض معها أو 

ل الوحيد الذي تتجاوزها وتكون جميع قراراته في إطار مقررات المجلس الوطني التي هي الفيص
 يحتكم إليه في هذا الشأن.

 الفصل الثالث

 جلسات المجلس

: جلسات المجلس سرية وال يجوز حضورها لغير األعضاء، إال أنه يجوز للرئيس في 7المادة 
حاالت استثنائية تقتضيها المصلحة العامة أن يدعو من هم من غير األعضاء للمشاركة في أعمال 

 ت دون أن يكون لهم حق التصويت.المجلس أو اإلدالء ببيانا

: ينعقد المجلس دوريًا بدعوة من رئيسه، مرة كل ثالثة أشهر، أو في دورات غير عادية 2المادة 
على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس وتوجه الدعوة  بدعوة من رئيسه بناءً 

 ة مشروع جدول األعمال.لالجتماع قبل موعد االنعقاد بوقت معقول ويرفق بالدعو 

: تتولى رئاسة المجلس بالتشاور مع اللجنة التنفيذية إعداد جدول األعمال، على أن 2المادة 
يراعى في بنوده أن تكون انعكاسًا الختصاصات المجلس المركزي بحيث يستطيع المجلس ممارسة 

 تلك االختصاصات على الوجه السليم.
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على طلب  ضوع غير وارد في جدول األعمال إال بناءً : ال تجوز المناقشة في مو 10المادة 
على طلب كتابي مقدم من عشرة أعضاء على  اللجنة التنفيذية أو الرئيس، وموافقة المجلس أو بناءً 

 األقل يوافق عليه المجلس.

: يكون النصاب القانوني النعقاد المجلس األغلبية المطلقة ألعضائه وتتخذ القرارات 11المادة 
 ة المطلقة لكامل الحضور إال في الحاالت الخاصة التي نص فيها على خالف ذلك.باألغلبي

: تقدم اللجنة التنفيذية في الجلسة األولى لكل دورة من أدوار انعقاد المجلس تقارير 15المادة 
عما تم إنجازه من قرارات المجلس الوطني في الفترة التي مرت بين دورتي انعقاد المجلس وما لديها 

ضايا ومسائل ترى طرحها على المجلس المركزي التخاذ القرارات بشأنها في إطار مقررات من ق
قرارها وكذلك تقارير سير عمل  المجلس الوطني، وكذلك الخطط التنفيذية لهذه القرارات لمناقشتها وا 

 دوائر المنظمة.

ألقل أن يوجه : يحق لكل عضو من أعضاء المجلس قبل انعقاد أية دورة بأسبوع على ا13المادة 
بواسطة رئيس المجلس ألي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية أسئلة واستجوابات محددة فيما يتعلق 

 بالدائرة المسؤول عنها ليتولى الرد خالل الدورة عند انعقادها.

: يطبق بشأن نظام الكالم في الجلسات أحكام الالئحة الداخلية للمجلس الوطني بما 13المادة 
 عة المجلس المركزي.يتناسب وطبي

: يحرر لكل جلسة مضبطة يدون فيها جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من 12المادة 
 موضوعات وموجز ما دار من مناقشات وما صدر من قرارات.

 : يعلن الرئيس بموافقة المجلس اختتام كل دورة من دوراته.11المادة 

 الفصل الرابع

 :أحكام ختامية

مجلس أن يشكل من بين أعضائه ما يراه من لجان مؤقتة، ويحدد : يجوز لل17المادة 
 اختصاصاتها.

: تقدم رئاسة المجلس المركزي، تقريرًا عن أعماله وتوصياته إلى المجلس الوطني في 12المادة 
 كل دورات انعقاده.

 : يعمل بهذه الالئحة من تاريخ إقرارها.12المادة 
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 :لسطيني. البناء التمثيلي للمجلس المركزي الف6

حتى اآلن، فقد  1273تباين عدد أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني منذ بداية تأسيسه عام 
موزعين  أعضاء مراقبين 1عضو يضاف إليهم  35ه عند انعقاد دورته األولى ئكان عدد أعضا

( أعضاء حركة 10( عضو، أعضاء اللجنة التنفيذية )1كالتالي: رئيس المجلس الوطني الفلسطيني )
( عضو، جبهة التحرير 5( عضو، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين )5( أعضاء، الصاعقة )3تح )ف

أما في  ( أعضاء.2( عضو، الكفاءات )5( عضو، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين )5العربية )
عضوًا  152في غزة فقد بلغ عدد أعضاءه  5000سبتمبر أيلول/  10-2الدورة التي انعقدت بتاريخ 

 زعين كالتالي:مو 

 5 . االتحاد الديمقراطي الفلسطيني )فدا(11 12 . اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية1

 5 . حركة الجهاد اإلسالمي15 3 . مكتب رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني5

 5 . حزب الشعب الفلسطيني13 13 . االتحادات الشعبية3

 5 جبهة الشعبية )القيادة العامة(. ال13 2 . رؤساء اللجان الدائمة3

 5 منظمة الصاعقة .12 7 . حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(2

 5 . الجبهة العربية الفلسطينية11 5 . جبهة التحرير العربية1

 5 . حزب الخالص الوطني اإلسالمي17 5 . الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين7

 3 . المجلس العسكري األعلى12 5 ن. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطي2

 32 . المستقلون12 5 . جبهة التحرير الفلسطينية2

 12 . أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني50 5 جبهة النضال الشعبي 10

 . أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني:3

فإننا نظرًا الختالف عدد أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني منذ بداية تشكيله حتى اللحظة 
 نورد أسماء األعضاء المعتمدين في الدورة الواحد والعشرين فقط.
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 أوال : رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية:

 محمود إسماعيل .10 أبو عمار .1
 ياسر عمرو .11 محمود عباس .5
 فيصل الحسيني .15 . فاروق القدومي3
 د. أسعد عبد الرحمن .13 ياسر عبد ربه .3
 د. أميل جرجوعي .13 بسليمان النجا .2
 د. زكريا األغا .12 عبد الرحيم ملوح .1
 غسان الشكعة .11 محمود عودة )تيسير خالد( .7

 د. رياض الخضري .17 علي إسحق .2
 محمد زهدي النشاشيبي .12 سمير غوشة د. .2

 ثانيا : مكتب رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني:

 سليم ديب سليم الزعنون .1
 يليا خضر خليل خوريإان المطر  .5
 محمد تيسير يوسف حسن قبعة .3
 محمد موسى صبيح .3

 ثالثا : االتحادات الشعبية:

 الفالحين فواز ياسين عبد الرحمن الحاج حسين .1
 االقتصاديين د. فؤاد بسيسو .5
 الطالب د. إبراهيم محمد محمود خريشي .3
 األطباء د. فتحي عبد الرؤوف داوود عرفات .3
 الفنانين التعبيرين )غسان مطر( عرفات داوود حسن المطري .2
 الفنانين التشكيليين عبد الرحمن شكري عبد الرحمن المزين .1
 الكتاب والصحفيين أحمد عبد الرحمن .7
 المرأة سلوى أبو خضرا .2
 المعلمين جميل محمد جبر شحادة .2

 العمال حيدر إبراهيم األحمد قبها .10
 الحقوقيين أحمد بكر الخطيب زهير .11
 المجلس األعلى للشباب والرياضة أحمد علي عرفات القدوة .15
 المهندسين مروان عبد الحميد .13
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 رابعا : اللجان الدائمة:

 رئيس اللجنة القانونية جمال الصوراني .1
 رئيس الشؤون البرلمانية والخارجية . عثمان أبو غربية5
 نة التربية والتعليمرئيس لج د. حنا ناصر .3
 رئيس لجنة الثقافة والعلوم واآلداب د. أحمد صدقي الدجاني .3
 رئيس لجنة المراقبة والمحاسبة إبراهيم قبعة .2
 رئيس تقصي الحقائق صالح البرغوثي .1
 رئيس اللجنة السياسية عبد هللا الحوراني .7
 رئيس لجنة الالجئين صالح صالح .2
 رئيس لجنة الوطن المحتل محمد علي األعرج .2

 خامسا : ممثلو الفصائل:

 حركة فتح:  (أ

 األخ/ محمد غنيم )أبو ماهر(. .1

 األخ/ هاني الحسن. .5

 األخ/عبد هللا األفرنجي. .3

 األخ/ اللواء نصر يوسف. .3

 األخ/ حكم بلعاوي. .2

 األخ/ يحيى عاشور/ حمدان. .1

 األخ/ صخر حبش. .7

 ب( جبهة التحرير العربية:

 كاد محمود سالمة سالم.. األخ/ ر 1

 . األخ/ حسين خالد أحمد رحال.5

 ج( الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:

 (.ى. األخ/ قيس عبد الكريم )أبو ليل1

 . األخ/ صالح زيدان.5



 منظمة التحرير الفلسطينية

70                         مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات         

 د( الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:

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

 . األخ/ جميل محمد المجدالوي.5

 جبهة التحرير الفلسطينية:هـ( 

 يوسف. . األخ/ واصل عطا أحمد أبو1

 . األخ/ عمر أحمد شبلي. 5

 و( جبهة النضال الشعبي:

 . األخ/ د. أحمد عبد السالم مجدالني.1

 . األخ/ نبيل محمد فرح سعادة القبالني.5

 ز( االتحاد الديمقراطي )فدا(:

 . األخ/ صالح رأفت سعيد صالح.1

 مر.. األخ/ علي عا5

 ح( حركة الجهاد اإلسالمي:

 . األخ/ مأمون أسعد بيوض التميمي.1

 . األخ/ إبراهيم كامل عبد الرحمن العتر.5

 ط( حزب الشعب الفلسطيني:

 . األخ/ فؤاد باسيل حنا رزق.1

 . األخ/ عبد الرحمن حسين إبراهيم عوض هللا.5

 . األخ/....    مراقب.5     ب، مراق . األخ/....   1 : الجبهة الشعبية "القيادة العامة"( ي

 . األخ/....    مراقب.5         . األخ/....    مراقب، 1 : منظمة الصاعقةك( 
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 :الجبهة العربية الفلسطينيةل( 

 . األخ/ جميل شحادة.1

 . األخ/ العميد سليم البرديني.5

 :م( حزب الخالص الوطني اإلسالمي

                   . األخ/ يحي عبد العزيز العبادسة.     1

 األخ/ صالح البردويل. .5

 ن( المجلس العسكري:

 . األخ/ اللواء عبد الرازق المجايدة.1

 . األخ/ العميد الحاج إسماعيل جبر.5

 . األخ/ العميد غازي الجبالي.3

 سادسا : المستقلون:

 األخ/ نبيل محمود يوسف عمرو. .1

 األخت/ سميرة محمد زكي أبو غزالة. .5

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

 األخ/ رفعت صدقي عبد الكريم النمر. .3

 األخ/ حسيب جريس الصباغ. .2

 األخ/ د. صبحي سعد الدين سعيد غوشة. .1

 األخت/ انتصار مصطفى محمود الوزير. .7

 األب/ قسطنطين باسيل سالمة قرمش. .2

 األخ/ اللواء عبد الرازق عقاب محمود اليحي. .2

 ن عبد الرحمن ملحم.األخ/ محمد حس .10
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 موسى منصور نصار أبو حميد. األخ/ د. .11

 األخ/ إبراهيم عبد الحميد محمد أبو عياش. .15

 األخ/ عبد الجواد صالح عطا حمايل. .13

 األخ/ فائق محمد وراد وراد. .13

 األخ/ إسحق إسماعيل محمد الخطيب. .12

 األخت/ وداد عبد الرحيم أحمد. .11

 األب/ إبراهيم إلياس إبراهيم عياد. .17

 األخ/ داوود حسن محمد الزير. .12

 األخت/ فاطمة "عصام" قاسم عبد الهادي. .12

 األخ/ د. عبد العزيز الحاج أحمد. .50

 األخ/ إسماعيل محمد إسماعيل األخرس. .51

 األخ/ عبد العزيز محمد بارود صقر. .55

 األخ/ إلياس وديع خليل صنبر. .53

 األخ/ د. حنا يوسف أميل هنا صافية. .53

 عاروري.األخ/ د.نصير حسن علي  .52

 األخ/ منيب رشيد المصري. .51

 األخ/ باسل أمين موسى عقل. .57
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 اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 :عريف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةت

تشبه اللجنة التنفيذية ضمن بنية منظمة التحرير الفلسطينية السلطة التنفيذية في الدول األخرى، 
وقد عرفها النظام األساسي للمنظمة بأنها "أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة، وتكون دائمة االنعقاد، 

لى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس وأعضاؤها متفرغون للعمل، وتتو 
 الوطني وتكون مسؤولة أمامه مسؤولية تضامنية وفردية.

 :نشأة وتأسيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 التشكيل: مر تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بطورين: .1

 الدورة الرابعة للمجلس الوطني:أ. من قيام المنظمة حتى 

فقد نص النظام األساسي للمنظمة على أن "ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه رئيس 
اللجنة التنفيذية ويتولى الرئيس اختيار أعضائها، وتؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر عضوًا 

 بما فيهم الرئيس، وينتخب هؤالء من بينهم نائبًا للرئيس..

لى أحمد الشقيري، رئيس اللجنة التنفيذية آنذاك تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية طوال وقد تو 
 م.1217وحتى عام  1213فترة رئاسته للجنة من عام 

 (:1212ب. الدورة الرابعة للمجلس الوطني )القاهرة 

من النظام األساسي، حيث أصبح المجلس الوطني هو الذي  13، 13تم تعديل المادتين  
ن بين أعضائه جميع أعضاء اللجنة التنفيذية، وتقوم هي بانتخاب رئيسها من بين ينتخب م

أعضائها كما جرى تحديد عدد أعضاء اللجنة بأربعة عشر بمن فيهم رئيس مجلس إدارة 
 الصندوق القومي الفلسطيني.

 التطور:  .2

عضائها األربعة ، حيث اختار أ 1213شكل أحمد الشقيري اللجنة التنفيذية األولى للمنظمة عام 
عشر، وباشرت بعد ذلك القيام بأعمالها، وفي الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد 

تقدمت اللجنة باستقالتها إلى المجلس الوطني وقام أحمد الشقيري بإعادة تشكيلها  1211في غزة عام 
عن  وا عادة تشكيلها "تشكياًل ثوريًا" ولكنه أعلن عن حل هذه اللجنة 57/15/1211للمرة الثانية بتاريخ 
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 1217طريق إنشاء مجلس ثورة ولكن األمور لم تستقم داخل اللجنة التنفيذية إلى أن جاءت حرب عام 
حمودة رئاسة اللجنة التنفيذية  ىفقدم أحمد الشقيري استقالته التي قبلتها اللجنة وأوكلت إلى يحي

". تم إقرار فصل 1212مجلس الوطني الفلسطيني "القاهرة بالوكالة، أثناء انعقاد الدورة الرابعة لل
رئاسة المجلس الوطني عن رئاسة اللجنة التنفيذية كما جرى تعديل النظام األساسي للمنظمة 

 فأصبح المجلس الوطني هو الذي ينتخب اللجنة التنفيذية. 

التنفيذية وانتخبت ( استقالت اللجنة 1212وفي نهاية الدورة الخامسة للمجلس الوطني )القاهرة 
بالتزكية لجنة تنفيذية جديدة ضمت ممثلين عن منظمات فلسطينية مقاتلة برئاسة ياسر عرفات 

ن تؤلف أ " تم إقرار1212الناطق الرسمي بإسم حركة "فتح". وفي الدورة السادسة للمجلس "القاهرة 
وق القومي وأعيد انتخاب عضوًا بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصند 12إلى  15اللجنة التنفيذية من 

 ياسر عرفات رئيسًا للجنة التنفيذية واستمر رئيسًا لها حتى هذه اللحظة.

 . مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:7

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

 ل الشعب الفلسطيني أمام العالم الخارجي.تمثي .1

 اإلشراف على تشكيالت المنظمة. .5

 إصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة. .3

عداد ميزانيتها. .3  تنفيذ السياسة المالية للمنظمة وا 

 تنفيذ السياسات والبرامج والمخططات التي يقرها المجلس الوطني. .2

الدوائر التالية )الدائرة العسكرية، دائرة الصندوق القومي، دائرة الشؤون السياسية،  إنشاء .1
 واإلعالمية، دائرة البحوث والمؤسسات المختصة، دائرة الشؤون اإلدارية(.

القيام بتوثيق العالقات وتنسيق العمل بين المنظمة وجميع المنظمات والمؤسسات العربية والدولية  .7
 ي األهداف أو تعينها على تحقيق أغراضها.التي تتفق معها ف
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 :. مدة والية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية4

من النظام األساسي للمنظمة مدة والية اللجنة التنفيذية وقيامها بمهامها فهي  50حددت المادة 
ي وعلى اللجنة "تستمر في ممارسة صالحياتها واختصاصاتها مادامت متمتعة بثقة المجلس الوطن

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

 :قرارات هامة صدرت عن اللجنة التنفيذية .5

 :(2004-1966اجتماعات اللجنة التنفيذية ) قرارات

 :1966االجتماع الثالث عام 

 ني على النحو التالي:تم االتفاق على توزيع مقاعد المجلس الوط

 مقعدًا. 32المكتب 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 

 اء.الشباب الثوري الفلسطيني ومنظمة طالئع الفد

مقاعد موزعة بين شباب الثأر وأبطال العودة وجبهة  10الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:  .5
 التحرير الفلسطينية.

 مقعدًا. 30اللجنة التنفيذية:  .3

 مقعدًا. 50جيش التحرير وقوات التحرير الشعبية:  .3

 المستقلون: مقعدين. .2

 :1961االجتماع الرابع عام 

ك جميع الهيئات والمنظمات في المجلس الوطني الفلسطيني الذي يتكون تم االتفاق على اشترا
 أعضاء موزعين على النحو التالي: 102من 

 مقعدًا. 33فتح:  .1

 مقعدًا. 15الجبهة الشعبية:  .5
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 مقعدًا. 15الصاعقة:  .3

 مقعدًا. 11اللجنة التنفيذية:  .3

 مقاعد. 2جيش التحرير الفلسطيني:  .2

 مقعد واحد. الصندوق القومي الفلسطيني: .1

 مقاعد. 3االتحادات:  .7

 مقعدًا. 52المستقلون:  .2

 :1969االجتماع الخامس عام 

تشكيل قيادة باسم الكفاح المسلح الفلسطيني تشترك فيها قوات العاصفة والصاعقة وقوات  .1
 التحرير الشعبية.

 ا.ترك المجال مفتوحًا للتنظيمات العسكرية الخاصة بأطر الجبهة الشعبية لالشتراك فيه .5

قوات القادسية  -قوات حطين  -تطوير قوات جيش التحرير الفلسطيني "قوات عين جالوت  .3
 بزيادة حجمها وقدرتها وتطوير أسلحتها".

ضمان رعاية الجرحى والمصابين وعائالت الشهداء واألسرى من جيش التحرير الفلسطيني  .3
 ها.وقوات التحرير الشعبية والمدنيين الفلسطينيين داخل فلسطين وخارج

 رفض محاوالت إقامة كيان فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. .2

ورفض كافة المشاريع  55/1/1217الصادر بتاريخ  535رفض قرار مجلس األمن الدولي رقم  .1
 السياسية المقترحة.

أن تصدر جميع األنباء اإلخبارية عن العمليات القتالية للقوات المشار إليها عن قيادة الكفاح  .7
شكل تصريح ناطق عسكري من القيادة، بداًل من البالغات التي كانت تصدر في المسلح ب
 السابق.

 :1930االجتماع السابع عام 

تشكيل لجنة سباعية من أعضاء اللجنة التنفيذية مهمتها وضع برنامج تنفيذي لتحقيق  -
 أيام. 10األهداف المرحلية للثورة وتكون فترة عمل اللجنة 
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 :1931االجتماع التاسع عام 

دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لعقد دورة استثنائية يرافقه مؤتمر شعبي فلسطيني استثنائي  -
في القاهرة والذي نتج عنه رفض قاطع لمشروع المملكة المتحدة الذي طرحه  1/3/1275بتاريخ 

 الملك حسين.

 :1932االجتماع العاشر عام 

 فة الفصائل هدفها تنسيق وبلورة جميع تشكيل لجنة وحدة وطنية من سبعة قياديين من كا
 الخطوات التي تم تنفيذها على مختلف أصعدة العمل الفلسطيني الموحد.

  عضوًا لمتابعة تنفيذ البرامج السياسية الفلسطينية التي تم  55تشكيل لجنة متابعة تتكون من
 إقرارها في نطاق تحقيق خطوات عملية على صعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية.

 شكيل مجلس إعالم مركزي يوجه أعمال الدائرة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية ت
صدار مجلة مركزية موحدة باسم فلسطين الثورة، إنشاء وكالة أنباء فلسطينية وتوحيد أجهزة  وا 

 اإلذاعة الفلسطينية.

 :1914االجتماع السابع عشر عام 

  الشعبي وتصعيد العمل العسكري في كل أرضنا اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بتعزيز الصمود
 المحتلة.

  دعم كل الجهود المبذولة من أجل استكمال وحدة الفصائل الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية
 الفلسطينية الراسخة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

 شرعية.الدعوة إلى الحوار والتشاور من أجل بحث كافة القضايا في إطار المؤسسات ال 

  الطلب من الجامعة العربية وأمينها العام الدعوة العاجلة إلى لقاء عربي مسؤول لمواجهة
التحديات الراهنة وتصفية الخالفات العربية في مواجهة الخطر الداهم وتعزيز المواجهة العربية 

 والقدرة العربية والتضامن العربي حفاظًا على أمتنا العربية وكيانها ومستقبلها.

  الفلسطينية، ومن أجل االستمرار في تثمين هذه العالقات والروابط  -يزًا للعالقات األردنية تعز
 المشتركة، والستمرار العمل المشترك على كافة الساحات الدولية والعربية فقد تقرر أن يرأس

ياسر عرفات الوفد الفلسطيني إلى عمان لمتابعة كافة نواحي العمل المشترك مع األخوة  /األخ
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الفلسطيني والفهم المشترك لمصلحة  - المسؤولين األردنيين على قاعدة االتفاق األردني
 الشعبين األردني والفلسطيني.

  اإلعالن عن وقف الصراع في لبنان من خالل االتفاق الذي تجمع عليه كافة األطراف اللبنانية
 يع قواه الوطنية.دون تدخل أجنبي، وبما يضمن وحدة لبنان واستقالله ووحدة أراضيه وجم

  التوجه إلى القادة اإليرانيين لوضع شعاراتهم المعادية لإلمبريالية على الطريق الصحيح والسليم
ووقف الحرب فورًا وتوجيه كافة اإلمكانيات العراقية واإليرانية إلى معركة المواجهة مع عدونا 

 اإلمبريالي الصهيوني لتحرير القدس الشريف.

 :1913عام االجتماع الثامن عشر 

  تشكيل لجنة برئاسة السيد ياسر عرفات لمتابعة موضوع العالقة مع جمهورية مصر العربية
 ومعالجته بما يحقق المصالح العربية المشتركة.

 .تعيين السيد ياسر عرفات رئيسًا للدولة الفلسطينية 

  والبروتوكولين الملحقين بها وهي: 1232االلتزام باتفاقيات جنيف األربعة لعام 

o  اتفاقية جنيف األولى بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة  
 . 1232آب/ أغسطس  15في الميدان، الصادرة في 

o  اتفاقية جنيف الثانية بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات
 . 1232آب/ أغسطس  15المسلحة في البحار، الصادرة في 

o  1232يف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، الصادرة في آب/ أغسطس اتفاقية جن . 

o  /اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األفراد المدنيين وقت الحرب، الصادرة في آب
 . 1232أغسطس 

o  الملحق "البروتوكول" األول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية الذي
في جنيف لتأكيد وتطوير القانون الدولي المطبق في المنازعات  أقره المؤتمر الدبلوماسي

 . 1277حزيران/ يونيو  2بتاريخ 
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o  الملحق )البروتوكول( الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية الذي
أقره المؤتمر الدبلوماسي في جنيف لتأكيد وتطوير القانون الدولي المطبق في المنازعات 

 . 1277لحة بتاريخ حزيران/ يونيو المس

 :1996االجتماع الحادي والعشرون عام 

  55/1/1222المصادقة على رسالة الرئيس عرفات إلى الرئيس األمريكي "كلينتون" بتاريخ 
المتعلقة ببنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تم إلغاؤها تنفيذًا لقرار المجلس الوطني الفلسطيني 

 .1221أبريل نيسان/ ي شهر الذي عقد دورته ف

 انتخاب أبو مازن رئيسا  لمنظمة التحرير الفلسطينية:

( للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 13ينص الباب الثالث من النظام األساسي المادة )
 على ما يلي:

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

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل اللجنة التنفيذية.يتم انتخاب  -ب

تنتخب اللجنة التنفيذية من أربعة عشر عضوًا، من بينهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي  -ت
 الفلسطيني.

اة ، على خبر إعالن وف11/11/5003اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 
( وتم التحقق من 13القائد الرمز ياسر عرفات، واستعرضت ما ورد في النظام األساسي المادة )

النصاب القانوني من األخوة الحاضرين، باإلضافة إلى أربعة أصوات من األخوة الموجودين في 
الخارج، حيث جرى ترشيح "أبو مازن" دون غيره، وقد صوت الجميع لصالح "أبو مازن"، وبذلك 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم أعلن سليم  11/11/5003بح منذ أص
الزعنون "أبو األديب" رئيس المجلس الوطني أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 

 انتخبت محمود عباس "أبو مازن" رئيسًا لها، بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات.
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 :التنفيذية ومدة واليتهمرؤساء اللجنة 

 الرئيس التاريخ إلى التاريخ من رقم المؤسسة

 أحمد الشقيري 3/1/1211 52/2/1213  .1

 أحمد الشقيري 53/2/1211 3/1/1212  .5

 أحمد الشقيري 17/7/1212 53/2/1211  .3

 يحيى حمودة 3/5/1212 17/7/1212  .3

 ياسر عرفات 1/2/1212 3/5/1212  .2

 عرفات ياسر 3/1/1270 1/2/1212  .1

 ياسر عرفات 2/3/1271 3/1/1270  .7

 ياسر عرفات 13/7/1271 2/3/1271  .2

 ياسر عرفات 13/3/1275 13/7/1271  .2

 ياسر عرفات 15/1/1273 15/3/1275  .10

 ياسر عرفات 2/1/1273 15/1/1273  .11

 ياسر عرفات 55/3/1277 2/1/1273  .15

 ياسر عرفات 55/1/1272 55/3/1277  .13

 اسر عرفاتي 12/3/1272 55/1/1272  .13

 ياسر عرفات 55/5/1223 12/3/1221  .12

 ياسر عرفات 52/11/1223 55/5/1223  .11

 ياسر عرفات 52/3/1227 52/11/1223  .17

 ياسر عرفات 12/11/1222 52/3/1227  .12

 ياسر عرفات 52/2/1221 12/11/1222  .12

 ياسر عرفات 52/3/1221 52/2/1221  .50

 ياسر عرفات  52/3/1221  .51
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 :نفيذيةأعضاء اللجنة الت

 4/6/1966إلى  21/5/1964من (  1)اللجنة التنفيذية رقم  *

 الفصيل العضو
 المستقلين أحمد الشقيري

 المستقلين غربية أبو بهجت
 المستقلين خالد الفاهوم
 المستقلين قصي العبادلة

 المستقلين عبد الشافي د.حيدر
 المستقلين حامد أبو ستة

 المستقلين عبد المجيد شومان
 المستقلين . وليد قمحاويد

 المستقلين اللواء وجيه المدني
 المستقلين فاروق الحسيني
 المستقلين د. قاسم الريماوي
 المستقلين عبد الخالق يغمور

 المستقلين السكسك الرحمن عبد
 المستقلين فالح الماضي
 المستقلين نقوال الدر

 24/5/1966إلى  4/6/1965من (  2)اللجنة التنفيذية رقم  *

 الفصيل العضو
 المستقلين خالد الفاهوم

 المستقلين د. أحمد السروري
 المستقلين جمال الصوراني
 المستقلين اللواء وجيه المدني
 المستقلين د. داوود الحسيني

 المستقلين براهيم أبو ستهإ
 المستقلين أحمد الشقيري
 المستقلين د. فايز صايغ

 نالمستقلي عبد المجيد شومان
 المستقلين سعيد العزة

 المستقلين عبد الحميد ياسين
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 13/3/1961إلى  24/5/1966من  ( 7)اللجنة التنفيذية رقم * 

 الفصيل العضو
 المستقلين يوسف عبد الرحيم
 المستقلين يحيي حمودة

 المستقلين بهجت أبو غربية
 المستقلين مجدي أبو رمضان
 المستقلين عبد الخالق يغمور

 المستقلين لمصرينمر ا
 المستقلين عبد المجيد شومان
 المستقلين أحمد الشقيري
 المستقلين سعيد العزة

 المستقلين جمال الصوراني
 المستقلين اللواء وجيه المدني
 المستقلين د. أسامة النقيب
 المستقلين حامد أبو ستة

 4/2/1969إلى  13/3/1961من  (4)اللجنة التنفيذية رقم  * 

 الفصيل العضو
 المستقلين د. يوسف صايغ
 المستقلين نمر المصري

 المستقلين عبد الخالق يغمور
 المستقلين اللواء وجيه المدني

 المستقلين خالد الفاهوم
 المستقلين بهجت أبو غربية

 المستقلين حمودة ىيحي
 المستقلين عبد المجيد شومان
 المستقلين د. أسامة النقيب
 مستقلينال جمال الصوراني
 المستقلين حامة أبو ستة
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  6/9/1969إلى  4/2/1969من  (5) اللجنة التنفيذية رقم* 

 الفصيل العضو
 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

 4/6/1930إلى  6/9/1969من  (6) اللجنة التنفيذية رقم*  

 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

 فتح محمد يوسف النجار
 فتح ياسر عرفات
 فتح فاروق القدومي
 المستقلين حسام الخطيب
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 5/7/1931إلى  4/6/1930من  (3)اللجنة التنفيذية رقم * 

 الفصيل العضو
 فتح محمد يوسف النجار

 حفت خالد الحسن
 المستقلين حامد أبو ستة
 المستقلين زهير العلمي
 المستقلين ياسر عمرو
 المستقلين حسام الخطيب

 الصاعقة براهيم البرغوثيإ
 الصاعقة أحمد الشهابي
 الجبهة الديمقراطية بالل الحسن
 فتح ياسر عرفات
 فتح فاروق القدومي

 17/3/1931إلى  5/7/1931من  (1) اللجنة التنفيذية رقم* 

 الفصيل العضو
 فتح فاروق القدومي

 فتح خالد الحسن

 فتح ياسر عرفات

 المستقلين حسام الخطيب

 المستقلين زهير العلمي

 المستقلين كمال ناصر 

 المستقلين حامد أبو ستة 

 المستقلين ياسر عمرو 

 الصاعقة أحمد الشهابي 

 الصاعقة ابراهيم البرغوثي 

 لديمقراطية الجبهة ا بالل الحسن  

 فتح محمد يوسف النجار 
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 12/4/1932إلى  17/3/1931من  (9) اللجنة التنفيذية رقم* 

 الفصيل العضو
 فتح خالد الحسن

 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 صالح رأفت
 القيادة العامة تيسير قبعة

 القيادة العامة صالح محمد صالح

 12/1/1937إلى  12/4/1932من  (10) 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 

 جبهة الديمقراطية ال صالح رأفت

 الجبهة الشعبية  تيسير قبعة 

 فتح ياسر عرفات
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 9/6/1934إلى  12/1/1937من  (11) اللجنة التنفيذية رقم* 

 الفصيل العضو
 فتح محمد يوسف النجار

 المستقلين حامد أبو ستة

 المستقلين كمال ناصر

 الجبهة الشعبية أحمد اليماني

 الصاعقة زهير محسن

 المستقلين ايغد. يوسف ص

 المستقلين محمد زهدي النشاشيبي

 التحرير جبهة د. عبد الوهاب الكيالي

 فتح ياسر عرفات

 22/7/1933إلى  9/6/1934من  (12) اللجنة التنفيذية رقم* 

 الفصيل العضو
 فتح ياسر عرفات

 المستقلين د. وليد قمحاوي

 المستقلين محمد زهدي النشاشيبي

 لمستقلينا 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

 لشعبيةالجبهة ا أحمد اليماني

 فتح فاروق القدومي

 

 

 



 منظمة التحرير الفلسطينية

88                         مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات         

 22/1/1939إلى  22/7/1933من  (17) اللجنة التنفيذية رقم* 

 الفصيل العضو
 فتح عبد المحسن أبو ميزر

 المستقلين د. وليد قمحاوي
 الصاعقة زهير محسن

 المستقلين محمد زهدي النشاشيبي
 المستقلين عبد الجواد صالح
 المستقلين حامد أبو ستة

 المستقلين صدقي الدجانيأحمد 

 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

   19/4/1939إلى  22/1/1939من  (14) اللجنة التنفيذية رقم* 

 اسم الفصيل لعضواسم ا

 فتح ياسر عرفات

 المستقلين أحمد صدقي الدجاني

 المستقلين 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

 الجبهة الديمقراطية ياسر عبد ربه

 فتح فاروق القدومي

 فتح عبد المحسن أبو ميزر
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 22/2/1917إلى  19/4/1911من  (15) اللجنة التنفيذية رقم* 

 الفصيل العضو
 فتح محمود عباس

 الصاعقة محمد خليفة

 ة العامةالقياد 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 ربه ياسر عبد

 الجبهة الشعبية أحمد اليماني

 فتح فاروق القدومي

 29/11/1914إلى  22/2/1917من  (16) اللجنة التنفيذية رقم* 

 الفصيل العضو
 فتح محمود عباس

 فتح فاروق القدومي

 المستقلين أحمد صدقي الدجاني

 المستقلين د. حنا ناصر

 لينالمستق محمد زهدي النشاشيبي

 المستقلين عبد المحسن أبو ميزر

 المستقلين حامد أبو ستة

 المستقلين جمال الصوراني

 الصاعقة محمد خليفة

 القيادة العامة طالل ناجي

 جبهة التحرير عبد الرحيم أحمد

 الديمقراطية الجبهة ياسر عبد ربه

 الجبهة الشعبية أحمد اليماني

 فتح ياسر عرفات
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 25/4/1913إلى  29/11/1914من  (13) رقمة اللجنة التنفيذي* 

 اسم الفصيل اسم العضو

 فتح ياسر عرفات
 جبهة التحرير عبد الرحيم أحمد
 المستقلين محمد ملحم

 المستقلين ىعبد الرزاق اليحي

 المستقلين يليا خوريإ المطران

 المستقلين جمال الصوراني

 المستقلين جاويد الغصين

 ينالمستقل فهد القواسمي
 فتح فاروق القدومي
 جبهة التحرير محمد عباس
 فتح محمود عباس

 15/11/1911إلى  25/4/1913من  (11) 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 

 المستقلين 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 القدومي  فاروق
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 21/9/1991إلى  15/11/1911من  (19) رقم اللجنة التنفيذية* 

 اسم العضو اسم العضو
 فتح محمود عباس

 فتح ياسر عرفات

 فتح فاروق القدومي

 المستقلين محمود درويش
 المستقلين جمال الصوراني

 المستقلين يليا خوريإالمطران 
 المستقلين جاويد الغصين
 المستقلين محمد ملحم

 المستقلين عبد هللا الحوراني
 جبهة التحرير عبد الرحيم أحمد
 جبهة التحرير محمد عباس

 المستقلين ىعبد الرزاق اليحي

 حزب الشعب سليمان النجاب

 الجبهة الديمقراطية ياسر عبد ربه

 الجبهة الشعبية أبو علي مصطفى

 25/4/1996إلى  21/9/1991من  (20) 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  يلمحمود اسماع فتح فاروق القدومي

 المستقلين محمود درويش 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
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 23/1/2009لى إ 25/4/1996من  (21) اللجنة التنفيذية رقم* 

 الفصيل العضو
 فتح يفيصل الحسين
 الجبهة الديمقراطية  تيسير خالد 

 الجبهة الشعبية  عبد الرحيم ملوح 
 جبهة التحرير  محمود اسماعيل 
 جبهة التحرير  علي اسحق 
 المستقلين ياسر عمرو 

 المستقلين محمد زهدي النشاشيبي 

 المستقلين زكريا األغا 
 المستقلين رحمن أسعد عبد ال

 المستقلين اميل جرجوعي 
 المستقلين رياض الخضري 

 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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اغر في االجتماع غير العادي للمجلس الوطني الفلسطيني في اللجنة التنفيذية بعد ملء الشو * 
 (2014)حتى اآلن  27/8/2009رام هللا في 

 الفصيل العضو
 فتح محمود عباس

 *فتح صائب عريقات د.
 فتح فاروق القدومي
 المستقلين* أحمد قريع

 المستقلين غسان الشكعة
 المستقلين غاد. زكريا اآل

 المستقلين ياسر عبد ربه
 الجبهة الديمقراطية تيسير خالد

 الجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح
 *حزب الشعب حنا عميرة
 *فدا صالح رأفت

 *جبهة النضال أحمد مجدالني د.
 المستقلين سعد عبد الرحمنأ د.
 المستقلين رياض الخضري د.

 المستقلين د. محمد زهدي النشاشيبي
 المستقلين* حنان عشراوي د.

 جبهة التحرير  قعلي اسح
 جبهة التحرير  محمود إسماعيل

 * أعضاء جدد تم انتخابهم بسبب شغور المناصب بعد وفاة أصحابها.

* * * 
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 2/6/1964-21/5/1964 ،القدسالدورة األولى، 

  :القرارات السياسية

سرائيل في فلسطين، وهي جزء من الوطن العربي، رغم إرادة أصحابها الشرعيين يعتبر إ إن قيام .1
سرائيل في هذا الجزء من إوبقاء  ،أ حق تقرير المصيرويخالف مبد مستمراً  استعمارياً  عدواناً 

 على كيانه وعلى السالم العالمي.  مستمراً  الوطن العربي يشكل خطراً 

ن يناضل في سبيل تحرير أللشعب العربي الفلسطيني الحق باالعتراف الدولي والمبادئ المقررة  .5
 ة والدول المحبة للسالم. بمساندة الدول العربية الشقيق وطنه بكافة الوسائل مدعوماً 

سرائيل من األمم المتحدة وجميع المحافل إالعمل بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة على طرد  .3
الدولية لممارستها سياسة عدوانية توسعية عنصرية وخرقها جميع المبادئ الدولية وقرارات األمم 

 .المتحدة

حاسم تجاه دول السوق األوروبية المشتركة الطلب من جامعة الدول العربية اتخاذ موقف  .3
 سرائيل امتيازات اقتصادية.إلموافقتها على منح 

تقوم منظمة التحرير بتمثيل فلسطين لدى جامعة الدول العربية ومكاتب المقاطعة واألمم المتحدة  .2
ومنظماتها 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  .1
 التحرير الفلسطينية وأهدافها وطلب المساندة والتعاون والتأييد. 

  :القرارات العسكرية

على حمل السالح من الشعب الفلسطيني  بفتح معسكرات لتدريب جميع القادرين المباشرة فوراً  .1
وبصورة إلزامية ودائمة تهيئ إعداد كل فرد منهم ليكون على مستوى معركة  ونساءً  رجاالً 

 التحرير. 

 تشكيل كتائب فلسطينية عسكرية نظامية وكتائب فدائية قادرة وفعالة.  .5

ف أنواع األسلحة الحديثة اتخاذ كافة اإلجراءات السريعة لتزويد الكتائب الفلسطينية بمختل .3
 والتجهيزات الالزمة.
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لحاق الشباب الفلسطيني وزيادة أعداده في الكليات العسكرية بأنواعها اتخاذ اإلجراءات الالزمة إل .3
 لدى الدول العربية والصديقة. 

 تطبيق نظام المقاومة الشعبية والدفاع المدني في صفوف الشعب الفلسطيني. .2

ي متخصص في القيادة العربية الموحدة. يساهم فيه الفلسطينيون لتنظيم إنشاء جهاز عسكر  .1
 االستفادة من طاقات الشعب الفلسطيني في الميدان العسكري على النطاق الواسع.

 مناشدة القيادة العسكرية العربية الموحدة بالمبادرة لالضطالع بمسؤولياتها كاملة. .7

 سر الشهداء وحمايتهم.أكفيلة برعاية اتخاذ اإلجراءات الالزمة الفعالة ال .2

 كل حسب مقدرته. وعسكرياً  تنشئة الجيل الصاعد بإعدادهم رياضياً  .2

  :القرارات المالية

 (.7. المصادقة على النظام األساسي للصندوق القومي )ملحق رقم 1

 . المباشرة بجمع التبرعات للصندوق القومي في جميع البالد العربية والمهجر.5

يص أسبوع يسمى أسبوع فلسطين تقوم خالله الدول العربية والصديقة بجمع التبرعات . تخص3
 ،أيار من كل سنة 52ن يبدأ هذا األسبوع في أبشتى الوسائل لصالح الصندوق القومي على 

 وبالنسبة لهذا العام يقام أسبوع فلسطين في الوقت الذي تحدده اللجنة التنفيذية. 

سم قدره خمسة فلسات عن كل برميل من المواد البترولية المصدر من . يجبى للصندوق القومي ر 3
 البالد العربية المنتجة للنفط. 

. تقوم اللجنة التنفيذية باالتصال بالدول العربية إلعفاء التبرعات للصندوق القومي من ضريبة 2
 الدخل. 

صالح الصندوق القومي . تقوم اللجنة التنفيذية باالتصال بالدول العربية لفرض رسوم إضافية ل1
 على ما يلي: 

رسم تحدده كل دولة عربية على جميع البضائع المستوردة والمصدرة على أن يضاعف   .أ
هذا الرسم بالنسبة للبضائع الكمالية أو شبه الكمالية كأدوات الزينة والعطور والمشروبات 

  .الروحية والسجائر وما شابه ذلك
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 ر الطائرات. رسم تحدده كل دولة عربية على تذاك  .ب

 رسم تحدده كل دولة عربية من قيمة رسوم الموانئ والمطارات.  .ج

 إصدار يانصيب خاص تخصص حصيلته للصندوق.  .د

  :قرارات التوعية واإلعالم

 . استبدال كلمة الالجئين "بالعائدين". 1

ل . تدرس قضية فلسطين في جميع المراحل التعليمية للطالب العرب ويؤكد المؤتمر وجوب جع5
ن تدرج ضمن أقضية فلسطين مادة دراسية في الجامعات والمعاهد العالمية في البالد العربية و 

 مواد التخصص. 

 . إنشاء محطة إذاعة خاصة تنطق باسم فلسطين في مكان تقرره اللجنة التنفيذية. 3

ار خط . تنظيم وسائل الدعاية لقضية فلسطين في جميع أنحاء العالم ويشمل ذلك شراء أو استئج3
صدار جريدة أو مجلة باللغات األجنبية و  خراج األفالم ا  تلفزيوني في الواليات المتحدة األمريكية وا 

السينمائية وغير ذلك من وسائل اإلعالم الحديثة واالستعانة بالطالب العرب الموجودين في 
 البالد األجنبية. 

 . إعداد الكتب الدراسية الالزمة لتوعية الطالب العرب. 2

 ن الجهاد واجب مقدس على كل فلسطيني وفلسطينية. أالجديد إلى  ءتوجيه النش. 1

 . إحياء المناسبات الفلسطينية والقومية العربية.7

ثاني من كل عام ال. إقامة أسبوع توعية في جميع المدارس يبدأ في التاسع والعشرين من تشرين 2
 ن تقام فيه معارض فنية.أعلى 

زيوني في محطات اإلذاعات والتلفزيون العربية يتولى التوعية بشؤون . تخصيص ركن إذاعي وتلف2
 القضية الفلسطينية. 

. تأسيس مكاتب فلسطينية لإلشراف على عملية التوعية واإلعالم في األمكنة التي تختارها 10
ن تكون منها مكاتب في األمم المتحدة وموسكو وبكين وبلجراد ونيودلهي أاللجنة التنفيذية على 

 اصمة أفريقية جنوبي الصحراء. وع
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ن تلحق بسفاراتها أحد أبناء فلسطين كملحق صحفي وذلك أ. الطلب من الدول العربية الشقيقة 11
 في األمكنة التي يتعذر على المنظمة افتتاح مكاتب لها فيها.

 . إرسال وفود تضم شخصيات دينية للمحافل الدينية. 15

 ي إلى الدول العربية وخاصة إلى فلسطين. . تشجيع زيارات قادة الفكر األجنب13

 . إيجاد تعاون إعالمي بين منظمة التحرير والبلدان التي تحارب االستعمار. 13

. توصية الدول العربية بإمداد الدول النامية بالفنيين والخبراء العرب عامة والفلسطينيين خاصة 12
 ن. لتتمكن تلك الدول من االستغناء عن الفنيين اإلسرائيليي

. تزويد مكاتب السياحة والسفر في البالد العربية واألجنبية بالمعلومات األساسية عن قضية 11
 فلسطين. 

يمكنهم من شرح القضية الفلسطينية بطريق  . إعداد األدالء السياحيين في البالد العربية إعداداً 17
 صحيح. 

ال بالتنظيمات العمالية لشرح . تعيين ملحقين عماليين في مكاتب المنظمة في الخارج لالتص12
 ثر فعال على سياسة الحكومات المعنية. أالقضية الفلسطينية وذلك لما لهذه المنظمات من 

. االتصال بكبار الكتاب والمؤلفين ودور الطباعة والنشر لتصحيح ما كتب خطأ عن قضية 12
 فلسطين.

دين في البلدان المضيفة . إنشاء جهاز خاص في منظمة التحرير يعنى بجميع شؤون العائ50
 ن يمثل هذا الجهاز في اجتماعات المشرفين على شؤون العائدين في البالد العربية. أوسواها و 

 . كشف ومحاربة الجمعيات الصهيونية المستترة تحت أسماء إنسانية براقة. 51

 . إعطاء الناحية الدينية واألخالقية حقها في االهتمام ببرامج التوعية.55

 مل على محو األمية ورفع مستوى األسرة الفلسطينية. . الع53

الخطوط األمامية  . تشجيع القيام بالرحالت االستطالعية لألقسام الباقية من فلسطين وخصوصاً 53
 ومخيمات العائدين.
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  :القرارات العامة

 لجميع الشعوب العربية. قومياً  أيار من كل سنة يوماً  52. اعتبار يوم 1

العربية بالمزيد من مراقبة التصرفات المشبوهة التي يقوم بها اليهود في البالد  . مطالبة الدول5
 من نشاطهم السياسي واالقتصادي الذي يستهدف خدمة الصهيونية واالستعمار. العربية والحد  

إشراك المرأة الفلسطينية العربية في جميع مجاالت العمل التنظيمي والنضالي ومساواتها  .3
 ع الحقوق والواجبات من أجل تحرير الوطن.بالرجل في جمي

. تشكيل اتحادات نقابية للعمال الفلسطينيين وأصحاب المهن والخريجين وضمها لالتحادات 3
 العربية العامة. 

. مطالبة الدول العربية بمنح الفلسطينيين حق التنقل والعمل في البالد والجمهورية العراقية 2
 لتحقيق خطوات وحدوية أخرى. ماً ا السير قدُ ويطالب الشعوب العربية وحكوماته

. يحيي المؤتمر ويؤيد نضال الشعب العربي في جنوب الجزيرة العربية والحركات التحريرية 7
العربية األخرى ويستنكر المعاهدات الغير متكافئة ويطالب بإزالة القواعد االستعمارية في كافة 

 نحاء الوطن العربي. أ

ة باتخاذ موقف اقتصادي وسياسي موحد من الدول التي تساند اسرائيل بما . مطالبة الدول العربي2
 يتالءم ومصلحة العرب بوجه عام وفلسطين بوجه خاص. 

. مناشدة الدول العربية اتخاذ موقف اقتصادي وسياسي موحد من الدول التي تساند اسرائيل بما 2
 يتالءم ومصلحة العرب بوجه عام وفلسطين بوجه خاص. 

خوة مع الشعوب والدول اإلسالمية في العالم وتوعيتها بالقضية مل على تقوية روابط األالع .10
سرائيل وذلك استجابة لدواعي األمة إالفلسطينية والسعي لحملها على اتخاذ موقف موحد من 

 اإلسالمية. 

بريطانيا . يستنكر المؤتمر موقف الدول االستعمارية وفي مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية و 11
من قضايا العرب بصورة عامة وقضية فلسطين بصورة خاصة. ويسجل بالتقدير موقف الدول 
االشتراكية وبشكل خاص جمهوريات االتحاد السوفييتي وجمهورية الصين الشعبية من هذه 

 القضايا. 
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. انتهاز جميع المناسبات الدولية وغيرها للكشف عن سياسة التمييز العنصري واالضطهاد 15
لميثاق األمم المتحدة  سرائيل تجاه العرب في القسم المحتل من فلسطين خالفاً إالتي تمارسها 

 وقراراتها. 

. مطالبة الدول العربية منح الحصانة والتسهيالت للفلسطينيين الذين يعملون في منظمة 13
 التحرير الفلسطينية وأجهزتها المختلفة. 

 لتحرير الفلسطينية لجميع أبناء فلسطين. . إصدار بطاقة هوية شخصية من منظمة ا13

. طلب تعيين حارس دولي على األمالك واألموال العربية في القسم المحتل من فلسطين ليعود 12
 ريعها على أصحابها الشرعيين ريثما يسترد العرب وطنهم السليب. 

* * * 
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 4/6/1965-71/5/1965 ،القاهرة ،الدورة الثانية

 :القرارات السياسية

 تصريحات الحبيب بورقيبة:  -1

ن تصريحات الحبيب بورقيبة خيانة عظمى للقضية أيعلن المجلس الوطني الفلسطيني  أ.
الفلسطينية وخروج على اإلجماع العربي، وافتئات على حق الشعب الفلسطيني في تقرير 

صيره، ولقد بادر الشعب في كل مكان إلى اإلعراب عن بالغ سخطه واستنكاره لهذه م
ن المجلس الوطني الفلسطيني يرفض هذه التصريحات جملة ا  التصريحات بمختلف الوسائل، و 

 . وتفصيالً 

ًً  .ب في موقفه  يؤيد المجلس الوطني الفلسطيني رئيس اللجنة التنفيذية أحمد الشقيري تأييدًا كاماًل
تصريحات الحبيب بورقيبة، ذلك الموقف الذي اتخذه أمام لجنة ممثلي الملوك والرؤساء  من

 وأمام مجلس رؤساء الوزراء العرب، وسجل المجلس تقديره لهذا الموقف الحازم. 

دراكه لحقيقة القضية الفلسطينية  .ج يؤكد المجلس ثقته بوعي الشعب التونسي الشقيق، وا 
 سبيل تحرير فلسطين.  واستعداده للقيام بدوره في

يشكر المجلس دولة الكويت للقرار الوطني الذي أصدرته بقطع المعونة نظرًا لموقف الرئيس  .د
 بورقيبه من قضية فلسطين. 

 المؤتمرات والوفود: -2

شتراك المنظمة في المؤتمرات العربية ايقدر المجلس الوطني النتائج اإليجابية التي حققها 
فضل أورغبة في تحقيق  ،قتها الوفود التي زارت عددًا من البلدان الصديقةوالعالمية، والتي حق

يفاد الوفودنالنتائج التي   نوصي بما يلي:  ،نشدها من وراء اشتراكنا في المؤتمرات وا 

مة االشتراك فيها واختيار ذوي ظإعداد الدراسات الكافية عن جميع المؤتمرات التي تقرر المن أ.
 ضورها، ووضع تخطيط لألسس الواجب التقيد بها في انتداب الوفود. الكفاءات الممتازة لح

العمل على إشراك المرأة والنقابيين من الطالب والعمال وسواهم في عضوية الوفود والمؤتمرات  .ب
 كلما أمكن ذلك. 
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ليه عند اختيار أعضاء إإعداد سجل خاص يحوي المعلومات الالزمة عن الفلسطينيين للرجوع  .ج
 تعتمده الدوائر السياسية واإلعالمية في ترشيحها. الوفود

تقديرًا للنتائج الطيبة التي حققتها زيارة وفد المنظمة للصين الشعبية يعلن المجلس الوطني  .د
 ،الفلسطيني شكره لحكومة الصين الشعبية وشعبها على موقف التأييد والدعم لنضالنا التحرري

 الصيني ضد االستعمار وتحرير فورموزا. كما يعلن تأييده الكامل لكفاح الشعب 

 المنظمة والعالم اإلسالمي: -7

تقديرًا للروابط التي تربط العالم اإلسالمي بالقضية الفلسطينية، يقرر المجلس العمل على توثيق 
هذه الروابط مع جميع الشعوب اإلسالمية، وكسب تأييدها لقضية فلسطين دون التقيد بموقف 

القضية الفلسطينية، ودعوة هذه الشعوب إلى القيام بواجبها حيال هذه حكوماتها الرسمي من 
 القضية. 

 :التغلغل اإلسرائيلي -3

يدعو المجلس الوطني إلى ضرورة مضاعفة الجهود في سبيل مقاومة التغلغل اإلسرائيلي في 
 بعض الدول اآلسيوية واألفريقية بجميع الوسائل منها: 

لف البلدان لزيارة فلسطين وتمكين هذه الوفود من االطالع عن وضع مخطط لدعوة وفود من مخت أ.
 ن تضم الوفود رجال الفكر والسياسة والحكم. أي كثب على حقيقة القضية الفلسطينية، وتوخ  

ن تتولى الدوائر المختصة في المنظمة دراسة وسائل دعم الجهود لمقاومة التغلغل االقتصادي أ .ب
 لتعاون مع الدول العربية والصديقة. الصهيوني في الدول النامية با

 العمل على تأمين السبل الكفيلة بتحقيق مقاطعة الدول الضالعة مع العصابة اإلسرائيلية.  .ج

 شؤون العائدين: -5

يؤكد المجلس الوطني أن مسؤولية إغاثة العائدين تقع على عاتق األمم المتحدة وتظل هذه  أ.
 طن السليب. المسؤولية قائمة حتى يتم تحرير الو 

تخاذ إغاثة العائدين وسيلة من ايندد المجلس بالمؤامرات االستعمارية المتوالية التي تستهدف  .ب
ن المجلس إذ يشجب هذه المؤامرات لعلى يقين بأن الدول ا  وسائل تصفية القضية الفلسطينية، و 
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مرات بجميع المضيفة خاصة والدول العربية عامة ستواصل جهودها في سبيل إحباط تلك المؤا
 الوسائل. 

ن معاملة الفلسطينيين في البلدان العربية سواء بالنسبة لحرية تنقلهم أو إقامتهم أيعتبر المجلس  .ج
نه ال أعن كونها ضرورة حياتية، ويالحظ المجلس  أو عملهم أو غير ذلك مسألة قومية فضالً 

ولذلك يقرر  ،المصلحة العامةتزال هناك قيود تتعلق بمعاملة الفلسطينيين معاملة ال تتفق مع 
 المجلس بأن يتابع رئيس المنظمة اتصاالته لمعالجة هذه المسألة على أعلى المستويات. 

يؤكد المجلس على أن قيام الشعب الفلسطيني بمسؤولياته القومية في تحرير وطنه يتطلب اتخاذ  .د
 العربي.  جميع األسباب التي تيسر له حرية السفر واإلقامة والعمل في الوطن

 : المنظمة والبالد العربية -1

يشكر المجلس الدول العربية التي فتحت مجاالت العمل لمنظمة التحرير الفلسطينية لممارسة 
مختلف نشاطاتها ويتطلع المجلس إلى أن تبادر الدول العربية األخرى إلى التعاون مع المنظمة في 

 كل ما ييسر لها القيام بمسؤولياتها. 

 عمل السياسي العربي:خطة ال -3

استعرض المجلس الوطني خطة العمل السياسي العربي التي تنتهجها المنظمة، وهو يؤكد أن 
وانطالقًا  ،هذه الخطة تقوم على أساس االلتزام فيما ورد في الميثاق القومي الفلسطيني بهذا الشأن

 من هذا االلتزام: 

ن دور الشعب ألعمل الثوري العربي، و كبر أهداف اأيقرر المجلس إن تحرير فلسطين هو  أ.
 الفلسطيني هو دور الطليعة في معركة التحرير.

يطالب المجلس الدول العربية باستخدام جميع الوسائل وخاصة البترول كسالح فعال في نصرة  .ب
 القضية الفلسطينية. 

 يعلن المجلس وجوب تصفية القواعد األجنبية العسكرية في الوطن العربي.  .ج

ناشد المجلس الوطني الدول العربية أن تمضي في مساعيها إلحالل السالم في جمهورية اليمن ي .د
حتى تنصرف الجهود العربية إلى مواجهة الخطر الصهيوني الذي يهدد الوطن العربي مصيرًا 

 وجهدًا. 
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اء يؤكد المجلس الوطني النضال العربي البطولي لتحرير الجنوب المحتل وعمان وجميع األجز  هـ.
 العربية التي ما زالت تحت نير االستعمار. 

يطالب المجلس حفاظًا على عروبة الخليج العربي بمكافحة التسلل األجنبي عامة واإليراني  .و
 خاصة. 

 خطة المنظمة في السياسة الخارجية: -1

ن االستعمار الغربي وبصورة خاصة البريطاني واألميركي هو المسؤول أيقرر الشعب الفلسطيني  .أ
األول عن كارثة فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني عن وطنه، ويشجب المجلس استمرار هذه 

 ًً ويندد المجلس بصورة خاصة  السياسة االستعمارية في دعمها إلسرائيل عسكريًا وسياسيًا وماليًا
 بالمساعدات التي تقدمها الواليات المتحدة إلى إسرائيل وخاصة مدها باألسلحة الصاروخية.

ن المنظمة تحدد سياستها الخارجية وعالقاتها بالدول تبعًا لموقفها من قضية ألمجلس يعلن ا .ب
ن الشعب الفلسطيني يعمل على كسب صداقة جميع الشعوب المحبة للحرية والعدل أفلسطين، و 

 ويتطلع إلى تأييد هذه الشعوب في سبيل تحرير وطنه واسترداد حقه وتقرير مصيره.

حياز للقرار الصادر عن مؤتمرها المنعقد في القاهرة الذي أكد حق يشكر المجلس دول عدم االن .ج
 الشعب الفلسطيني في كفاحه لتحرير وطنه وتقرير مصيره.

يذكر المجلس بالتقدير المواقف األخيرة المجيدة التي وقفتها الدول االشتراكية وفي مقدمتها  .د
 طين أمام المنظمة العالمية.االتحاد السوفيتي لمناصرتها لوجهة النظر العربية في قضية فلس

 .يشجب المجلس باسم الشعب الفلسطيني التدخل األميركي في فيتنام والدومنيان .ه

لما كان تحرير فلسطين يعتبر وجوديًا ومصيريًا جزءًا ال يتجزأ من حركات التحرر العالمية من  .و
ت الالزمة مع ن المجلس الوطني يقرر أن تقوم اللجنة التنفيذية باالتصاالإلذا ف ،االستعمار

الحركات التحررية من االستعمار على الصعيد العالمي لتنسيق التعاون معها في مكافحة العدو 
 المشترك. 

يناشد المجلس قداسة البابا بولس السادس إللغاء كافة اإلجراءات المتعلقة بوثيقة تبرئة اليهود من  .ز
غالاًل سياسيًا في عدوانها على هذه الوثيقة التي تستغلها الصهيونية است .دم السيد المسيح

 فلسطين.
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لفاتيكان عن ايناشد المجلس الوطني بمناسبة انعقاد المجلس المسكوني المقبل أن يعرب  .ح
مناصرته لشعب فلسطين في استرداد الديار المقدسة باعتبارها وطنًا ألصحابها الشرعيين من 

 مسلمين ومسيحيين.

ية التي تقدمها حكومة ألمانيا الغربية إلسرائيل يستنكر المجلس المساعدات العسكرية والمال .ط
ويعتبرها عدوانًا مباشرًا على الشعب الفلسطيني خاصة واألمة العربية عامة كما يستنكر اعترافها 
بإسرائيل. ويناشد المجلس الدول العربية التي اتخذت مواقف التحفظ بالنسبة إلى ألمانيا الغربية 

ن شعب فلسطين واألمة العربية لتذكر على الدوام عالقات ا  . و أن تنضم إلى سائر الدول العربية
الصداقة والمودة التي تربطها بالشعب األلماني وتتطلع إلى اليوم الذي تتحرر فيه إرادته من 

 النفوذ االستعماري لتظل عالقة الصداقة هذه متصلة. 

 مكاتب المنظمة: -9

ذ يعرب إقطار العربية واألجنبية وهو استعرض المجلس شؤون مكاتب المنظمة القائمة في األ
 عن تقديره للمهمة التي تضطلع بها هذه المكاتب يوصي بما يلي:

تعمل المكاتب حيثما وجدت على االستفادة من الطالب والخريجين والمغتربين العرب والتعاون  .أ
 مع النقابات المختلفة لخدمة القضية الفلسطينية.

كبر قدر أًا لسياسة فتح المكاتب في الخارج بشكل يحقق تضع اللجنة التنفيذية مخططًا مدروس .ب
ممكن من الفائدة للقضية الفلسطينية مراعية في ذلك األولوية التي يجب أن تعطى لفتح المكاتب 

 في الدول اإلسالمية وأميركا الالتينية وأفريقيا.

تسهياًل لمهمتها يأمل المجلس أن تمنح مكاتب المنظمة وأبنيتها وبريدها الحصانة الدبلوماسية  .ج
 ن تعفى من رسوم البرق والبريد والهاتف وأموالها من قيود النقد والضرائب.أو 

  :القرارات العسكرية

يقرر المجلس الوطني أن تقوم اللجنة التنفيذية بمضاعفة الجهود لدى الدول العربية لتحقيق 
حجم القوات العاملة حتى المزيد من اإلنجازات العسكرية بالسرعة الممكنة وبصورة خاصة لزيادة 

يكون الشعب الفلسطيني ذا قدرة وفعالية على القتال في كل الظروف وفي الوقت المناسب، وترى 
 اللجنة لتحقيق ذلك العمل على تنفيذ ما يلي:
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 اإلسراع في تسليح وتدريب وتحصين القرى والخطوط األمامية. .1

والمقاومة  ته على أعمال الدفاع المدنياإلسراع في تدريب الشعب الفلسطيني بمختلف قطاعا .5
 الشعبية بحيث يكون قادرًا على الحركة والقتال بسرعة.

العمل على إنشاء إدارة للتعبئة العامة في منظمة التحرير الفلسطينية تكون مهمتها إعداد الشعب  .3
 الفلسطيني للتعبئة العامة.

ير الفلسطيني في اختيار وانتقال الضباط مناشدة الدول العربية تسهيل مهمة قيادة جيش التحر  .3
والعناصر العسكرية األخرى في وحدات جيش التحرير الفلسطيني المختلفة وفقًا للحاجات 

 العسكرية لجيش التحرير وتمكين القيادة من تدريب الفلسطينيين في أراضي تلك الدول.

 وا أسوة بما طبق في قطاع غزة.العمل على فرض التجنيد اإلجباري لجميع الفلسطينيين أينما كان .2

مضاعفة االهتمام بقوات الصاعقة )الفدائيين( وزيادة أعدادهم بالشكل الذي يتيح لها العمل  .1
 السريع بما يتفق مع أبعاد المعركة واحتماالتها.

االهتمام الجدي بدور المرأة الفلسطينية في معركة التحرير مثل المقاومة الشعبية والخدمات  .7
 واإلسعاف الميداني.  الطبية

 :القرارات اإلعالمية

 .ضرورة المثابرة على إحياء المناسبات الفلسطينية والقومية وا عطائها الزخم الكافي :أوالً 

مطالبة الدول العربية بأن تلحق بسفاراتها وبعثاتها ملحقين صحفيين فلسطينيين في  :ثانياً 
 ها فيها. األماكن التي يتعذر على المنظمة أن تؤسس مكاتب ل

لى االجتماعات والمحافل الدينية في أنحاء العالم إتؤكد العمل على إرسال وفود دينية  :ثالثاً 
شريطة أن يكون اختيارهم مبنيًا على الكفاءة والقدرة على التعبير بلغة البلد المرسل إليه أو بأية لغة 

 عالمية. 

ن يهيأ لهم الجو المناسب للتفاعل أدمي و المثابرة على استضافة قادة الفكر األجنبي التق :رابعاً 
 الفكري بينهم وبين قادة الرأي الفلسطيني. 

 إقامة تعاون إعالمي بين منظمة التحرير وبين البلدان التي تحارب االستعمار. :خامساً 



 قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                        102                                                            

دالء السياحيين في البالد العربية بما يمكنهم من شرح القضية الفلسطينية تأهيل األ :سادساً 
 ة وتزويد مكاتب السياحة بالمعلومات والنشرات الالزمة.بطريقة صحيح

العمل على تعيين ملحقين عماليين من ذوي الكفاءات في مكاتب المنظمة في بعض  :سابعاً 
 البلدان الخارجية وخاصة تلك التي تكون مقرًا لمنظمات عمالية عالمية.

 :ثامناً 

صهيونية المستترة تحت أسماء إنسانية المثابرة على كشف ومكافحة الجمعيات ذات الميول ال أ. 
 براقة كالماسونية وشهود يهوه.

التأكيد على مطالبة الدول العربية بتشديد المراقبة على التصرفات المشبوهة التي يقوم بها  .ب  
بعض الرعايا اليهود من ذوي الميول الصهيونية في بلدانهم والحد من نشاطهم السياسي 

 دمة الصهيونية واالستعمار بشكل أو آخر.واالقتصادي الذي يستهدف خ

التوسع في إنشاء المكتبات العامة التي تحوي مراجع تختص بالقضية الفلسطينية تنتشر  :تاسعاً 
 في أمكنة تجمع الفلسطينيين.

تشكل المنظمة وفودًا نسائية من أعضائها لحضور المؤتمرات الدولية النسوية آخذة بعين  :عاشراً 
التي يستدعي االشتراك بها تمتع الوفود بحالة العضوية في الهيئات الدولية االعتبار الحاالت 

شراك المؤهالت من النساء في مختلف المؤتمرات.  صاحبة الدعوة وا 

 تبادل البرامج اإلذاعية بين صوت فلسطين وسائر اإلذاعات العربية.  :حادي عشر

وم بها االتحادات والنقابات وجه النشاطات المختلفة التي تقأتبني الندوات و  :ثاني عشر
 والتنظيمات وسائر قواعد المنظمة. 

  :القرارات المالية

الموافقة على بيان المقبوضات والمدفوعات المقدمة من مجلس إدارة الصندوق القومي  :أوالً 
 . 31/3/1212 - 52/2/1213والجداول المرفقة به عن المدة الواقعة من 

ات المبينة من قبل السادة المحاسبين القانونيين والطلب من مع األخذ بعين االعتبار المالحظ
خالء طرف السادة أعضاء  المسؤولين التمشي وفق األنظمة المالية المتعلقة بالصندوق القومي وا 

 مجلس إدارة الصندوق القومي عن الفترة السابقة.
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إلى اللجنة التنفيذية  والطلب 12/1211المصادقة على الميزانية التقديرية المقترحة لعام  :ثانياً 
العمل على ضغط الرواتب والنفقات األخرى والعمل على زيادة مخصصات التنظيم الشعبي والناحية 

 العسكرية من الوفورات أو المصاريف المالية اإلضافية.

حضور رئيس كل دائرة أو من ينوب عنه لمناقشته أمام اللجنة المالية في كل فقرة أو بند  :ثالثاً 
 الميزانية عند النظر فيها في السنين القادمة. من مشروع

لإليرادات والنفقات تدرج  11/1217عند إعداد مشروع الموازنة التقديرية القادمة لعام  :رابعاً 
اإليرادات والنفقات الفعلية للسنة السابقة، مع تفسير حالتي الزيادة والنقصان لكل بند منهما وتقديم 

 .11/1217زنة التقديرية ابتداء من عام الئحة تفسيرية عن مشروع الموا

توحيد جميع الحسابات المفتوحة باسم منظمة التحرير الفلسطينية والصندوق القومي  :خامساً 
 الفلسطيني في حساب واحد باسم )الصندوق القومي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية(.

بناء فلسطين وذلك أية العامة المباشرة من تقوم اللجنة التنفيذية بإعداد وتنفيذ نظام الجبا :سادساً 
 ،( من وارد الصندوق القومي المنصوص عنها في النظام األساسي للصندوق القومي5تنفيذًا للفقرة )

 كما تسارع إلى االتصال بالحكومات العربية المعنية للمساعدة لوضع هذا النظام موضع التنفيذ.

لعربية التي لم تشكل لديها لجان نصرة فلسطين المبادرة إلى االتصال بالحكومات ا :سابعاً 
 للموافقة على تشكيلها ليتسنى لهذه اللجان القيام بواجبها القومي.

مطالبة الدول العربية بسن تشريع على غرار قانون ضريبة تحرير الذي أصدره المجلس  :ثامناً 
 التشريعي بقطاع غزة.

لالتحادات والنقابات الوارد في موازنة  تخصيص مبلغ مناسب من االعتمادات المقربة :تاسعاً 
دائرة التنظيم الشعبي إلى االتحاد العام لطلبة فلسطين بما يتناسب والجهود التي يبذلها االتحاد 
المذكور في خدمة القضية الفلسطينية حتى ولو أدى ذلك إلى إضافة ملحق خاص بالميزانية 

 لتحرير الفلسطينية.باعتبار أن االتحاد قاعدة شعبية من قواعد منظمة ا

رفض االستقالة المقدمة من السيد عبد المجيد شومان من رئاسة مجلس إدارة الصندوق  :عاشراً 
 القومي الفلسطيني. 
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 :قرارات التنظيم الشعبي

كثر من مكان في العالم وفي أانطالقًا من التجارب التي مرت بها الحركات التحريرية في 
من المجلس بأن التنظيم الشعبي الذي يقوم على أسس  ة، إيماناً مقدمتها حركة التحرير الجزائري

تحريرية أصيلة وسليمة تحقق االنضباط وااللتزام ووحدة العمل هو الركيزة األساسية للعمل الجدي 
في استعادة وطننا السليب، لذلك قرر المجلس تحقيق التنظيم الشعبي ليكون المنطلق الصحيح 

فلسطين. وتنفيذًا لذلك فقد قرر المجلس قانون التنظيم الشعبي المرفق للعمل الجاد في سبيل تحرير 
 بهذا البيان.

ن االعتمادات أدرست اللجنة مشروع الموازنة الخاصة بالتنظيم الشعبي واستلفت نظر اللجنة  .1
المرصدة للتنظيم الشعبي ال تتناسب والدور الكبير الملقى على عاتق التنظيم الشعبي في 

 المعركة.

 100.000)عشرة آالف دينار( إلى  10.000االعتمادات المخصصة للتنظيم الشعبي من  زيادة .5
كثر لمكاتب التنظيم أ)مائة ألف دينار( تؤمن من بند احتياطي لتمكين المنظمة من إنشاء فروع 

 الشعبي ولمساعدة االتحادات والتنظيمات القائمة.

 الفلسطينية. العمل على صهر الحركات الفلسطينية في منظمة التحرير .3

يحث المجلس الدول العربية على تقديم التسهيالت الالزمة لتحقيق التنظيم الشعبي في أسرع  .3
 وقت.

االستفادة من فعاليات أعضاء المجلس الوطني وشيوخ القبائل والعشائر والممثلين الشعبيين في  .2
 .المخيمات في المراحل األولى من التنظيم الشعبي

حادات المختلفة ضمن إطار التنظيم الشعبي والعمل الفلسطيني توصي اللجنة بتشجيع االت .1
 الشامل.

* * * 
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 24/5/1966-20/5/1966 ،غزة ،الدورة الثالثة

 :القرارات السياسية

 حرية العمل الفلسطيني:  -1

تحرير فلسطين واستعادة أرضها، ولما كان الهدف  لما كان هدف منظمة التحرير الفلسطينية:
 هذا ال يتحقق إال باالشتباك المسلح مع إسرائيل، ولذلك فال بد من التأكيد على ما يلي:

إن من أول واجبات العمل الفلسطيني أن يستكمل العدة لالشتباك المسلح وأن يطمئن إلى  .1
 حركته، وأمان ظهره في مرحلة االستعداد واالشتباك.

العمل الفلسطيني لن يتصدى ألي وضع داخلي في أي بلد عربي ألنه متجه بكليته إلى المعركة  .5
مع العدو وعازف عن أي معركة جانبية، وعلى ذلك فإنه لن يتصدى إال لمن يتصدى لحرية 

 حركته.

إن العمل الفلسطيني يعتبر أن القصد من أعمال االعتقال واإلبعاد والتعسف ضد العديد من  .3
العناصر الوطنية الفلسطينية في بعض ساحات التجمع الفلسطيني إنما هو محاولة لمثل هذا 
التصدي، ويحذر من العواقب الوخيمة التي ستترتب حتمًا على االستمرار في مثل هذه 

 المحاولة ولذلك فإن المجلس الوطني يقرر:

 رير.( أن حرية العمل الفلسطيني ضرورة ال بد منها لخوض معركة التح1)

( المطالبة باإلفراج فورًا عن المعتقلين الوطنيين ووقف أعمال اإلبعاد والتعسف ضد 5)
 الفلسطينيين في كل مكان.

( الطلب إلى الدول العربية بإصرار وصالبة منح الفلسطينيين حريتهم في شئون العمل 3)
  .والسفر واإلقامة

فيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى ن جميع المطالب التي تقدم بها رئيس اللجنة التنإ( 3)
 حكومة األردن بشأن العمل الفلسطيني هي الحد األدنى الالزم لحرية العمل الفلسطيني. 
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 وحدة العمل الثوري: -2

لما كان النضال من أجل استعادة فلسطين يتطلب توحيد جميع القوى الوطنية في إطار منظمة 
ثوري للعمل، ولما كانت القوى الثورية الفلسطينية قد أقرت  التحرير الفلسطينية وعلى أساس مخطط

لتوحيد تنظيمها كله، وأقرت المبادئ التي يقوم عليها هذا التوحيد والصيغة  مبدأ توحيد عملها تمهيداً 
 التنظيمية التي تتجسد بها لذلك: 

ها والتي تعتبر وال يؤيد المجلس الوطني هذه الخطوة التي بادرت قيادة منظمة التنظيم إلى اتخاذ .1
شك نقطة تحول هامة في مسيرة النضال الفلسطيني باعتبار أن توحيد القوى الثورية يشكل 
الدعامة الشعبية الراسخة لمنظمة التحرير الفلسطينية ويدعو جميع الفئات والتنظيمات الثورية 

 إلى االشتراك الهادف لالنصهار في هذا العمل الموحد.

ن يقدم إلى هذا التنظيم جميع التسهيالت التي يتطلبها أاللجنة التنفيذية بيفوض المجلس رئيس  .5
لوضع التنظيم أمام مسؤولياته الجسيمة في هذه الفترة الحاسمة من فترات نضالنا السترداد 

 .الوطن السليب

عة مع طبي يطلب المجلس انبثاق القيادة الجماعية الثورية عن هذا العمل الثوري الموحد انسجاماً  .3
 المرحلة الجديدة التي وصلت إليها قضية فلسطين. 

يطلب المجلس من رئيس اللجنة التنفيذية أن  تاماً  إلى أن يتم انصهار القوى الثورية انصهاراً  .3
 يتعاون مع هذه القوى حتى يتحقق هذا الهدف.

 العمل العربي الموحد: -7

من مسالك العمل  مسلكاً  لما كان العمل العربي الموحد المنبثق عن مؤتمرات القمة
العربي الموحد على طريق تحرير فلسطين، ولما كانت الدول العربية قد التزمت عن طريق 
هذه المؤتمرات بخطة العمل الموحد، ولما كانت بعض الدول العربية قد خرجت أو 

ن السبيل أانحرفت عن هذه الخطة أو تقاعست في تنفيذها، وبالرغم من إيماننا القاطع ب
ن المجلس الوطني إرير فلسطين هو العمل الثوري النابع من القوة الذاتية العربية، فلتح

ن تلتزم بما قررته مؤتمرات القمة كحد أدنى للعمل العربي الموحد، أيطالب الدول العربية ب
ويناشد الشعب العربي في كل مكان ان يكون العين الساهرة التي تقوم كل انحراف، وتعدل 
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. ويؤكد وروحاً  يضغط على الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمة نصاً  نأكل اعوجاج، و 
 المجلس الوطني أن منظمة التحرير باقية مهما كان مصير مؤتمرات القمة ومنطقها. 

 الخالفات العربية: - 4

ن مستقبلها مرتبط أن قضية فلسطين ليست قضية الشعب العربي الفلسطيني وحده و أبما 
عربية. وألنها قضية األمة العربية كلها، ولما كانت التناقضات والخالفات العربية بمستقبل الثورة ال

ن تعزل نفسها عن هذه الخالفات أن منظمة التحرير الفلسطينية ال تستطيع إتؤثر على مستقبلها، ف
 ن تقف الموقف الذي يمليه تحرير فلسطين. أذ يتحتم عليها إوالتناقضات، 

 اإلعداد للمعركة: - 5

ال يتجزأ من قضية الحرية العربية والوحدة العربية، ولما كانت  كانت قضية فلسطين جزءاً  لما
قضية فلسطين هي في الواقع قضية دفاع كل بلد عربي عن نفسه وقضية الدفاع عن المصير 

 والوجود العربيين بمقدار ما هي قضية استرداد وطن مغتصب وحقوق سليبة.

مة العربية، يؤكد برازها لألا  الفلسطيني، بلورة هذه الحقائق و ولما كان من أول واجبات الشعب 
 المجلس الوطني باسم شعب فلسطين:

على اعتبار انها المعركة الحاسمة في تقرير المصير العربي  ن تخاض حتماً أن المعركة يجب أ .1
 كله. 

ائية ضمن ن الوقت حان لالنتقال من مرحلة االستعداد إلى مرحلة التهيئة الفعلية النهأ .5
 االستراتيجية العربية الثورية.

ن ترفع راية أن واجب إشعال المعركة يقع على القوى الثورية العربية التي يتوجب عليها أ .3
 .حولها، وتستقطب جماهير األمة العربية كلها لهذا الكفاح التاريخي المعركة وتتكتل فوراً 

عن الوحدة العربية  ول بالتجزئة بديالً حجام عن خوض المعركة مرادف لخسارتها، وقبن اإلأ .3
عن األمان وتعريض األمة العربية لخسارة المزيد من أراضيها، وتخل عن  والخطر الدائم بديالً 

 األهداف الثورية العربية. 
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 البترول: -6

بسبب تقاعس الدول  1232في ضياع فلسطين في عام  كبيراً  سلبياً  لما كان البترول قد لعب دوراً 
 ة المنتجة له عن استخدامه كسالح من أسلحة المعركة ضد الصهيونية واالستعمار. العربي

سرائيل في قلب وطننا العربي تعتمد على البترول إولما كانت الدول االستعمارية التي خلقت 
 العربي في وجودها وفي مقوماتها وطاقاتها. 

من أسلحة المعركة  اسياً أس يقرر المجلس الوطني ضرورة استخدام البترول العربي سالحاً 
 السترداد الوطن السليب في جميع مراحلها. 

ن ال تتردد في أداء هذا الواجب القومي الضخم مدفوعة أويطلب إلى الدول العربية المنتجة له 
 إلى ذلك بشعور الواجب بالتضحية من أجل الدفاع عن الوجود العربي كله. 

ن ال يتوانى عن أداء دوره الفعال في أر فلسطين، ويناشد الشعب العربي، وهو عماد معركة تحري
 من أسلحة المعركة.  أساسياً  تحقيق هذا الهدف، وجعل البترول وسائر الموارد االقتصادية سالحاً 

 ستباقية:السالح الذري والمعركة اال -3

سرائيل إيحذر المجلس الوطني الفلسطيني بصورة خاصة وقاطعة من الجهود التي تبذلها 
نتاج السالح الذري، وينبه إلى خطر االستكانة إلى أية تصريحات قد تصدر عن العدو ة إلوالهادف

 معلنة عدوله عن إنتاج مثل هذه األسلحة. 

لفناه من العدو من التقدم تحت أذا نظر إليها من زاوية ما إن هذه التصريحات أويؤكد المجلس ب
في طريق صنع هذه األسلحة. وينبه  ستار الخداع والتضليل هي في حد ذاتها القوى على مضيه

من  ن هدف العدو من السالح الذي هو تثبيت ما هدف إليه االستعمار دائماً أ إلىالمجلس أيضًا 
تجزئة للوطن العربي والتطلع إلى تجميد القوة العربية الرادعة التي تحمي الوطن العربي كله والسعي 

من التوسعات اإلقليمية في البالد العربية  كبر قدرأعن طريق التهديد الذري إلى الحصول على 
 األخرى. 

ن من أويعلن  وعاجالً  ملحاً  سرائيل من امتالك سالح ذري هدفاً إولذا يعتبر المجلس منع 
سرائيل لمنعها من الحصول على إالضروري على الدول العربية خوض المعركة االستباقية مع 
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 إلىفلسطين كلها من العدو وا عادتها  أرضير ن هدف هذه الحرب تحر أالسالح الذري مع التأكيد 
 السيادة العربية. 

الرئيس  إلىصدق عبارات الشكر واالمتنان، مشفوعة باإلعجاب والتقدير أويقرر المجلس توجيه 
 عن سالمة الوطن العربي وصوناً  جمال عبد الناصر للموقف الثوري الذي أعلنه بهذا الصدد دفاعاً 

 لقضية فلسطين. 

 تحرير الفلسطيني:جيش ال - 1

إلنجازات التي حققها جيش التحرير، وبلوغه هذا المستوى من التسليح والتدريب الما كانت 
واإلعداد، يعود إلى الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية والجمهورية العراقية 

من البروز كقوة فعالة نت جيشنا والجمهورية الجزائرية. يقرر المجلس شكر هذه الدول التي مك  
 داء دور الطليعة في معركة التحرير. متهيئة أل

ن تبادر إلى تمكين جيش التحرير الفلسطيني من إنشاء أخرى ويناشد المجلس الدول العربية األ
وحدات له فيها تكون قوة ثورية قادرة على العمل السترداد الوطن السليب ضمن الخطة الثورية 

 العربية. 

 :األحالف - 9

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 ضرب الدول المتحررة ووقف تيار التحرر العالمي.

ر في اآلونة األخيرة على ما يسمى بحلف أو مؤتمر إسالمي وبرزت ولما كان الحديث قد كث
النوايا المشبوهة لجر الوطن العربي إلى هذه األحالف التي تسير في سياسة الدول االستعمارية 

 التي كانت السبب الرئيسي في ضياع فلسطين عن طريق تبنيها للمشاريع الصهيونية. 

تأييد الشعوب اإلسالمية لكفاح شعب فلسطين لتحرير وهو يتطلع إلى  -يقرر المجلس الوطني 
الدول العربية  شجب األحالف مهما كان شكلها أو تسميتها ويستنكر كل المحاوالت لجر   -وطنه 

ليها، ويطالب الدول العربية باالمتناع عن السير في ركاب مخططات الدول االستعمارية التي إ
إلحباط  ومتأهباً  ن يكون يقظاً أيب بالشعب العربي كانت السبب الرئيسي في مشكلة فلسطين. ويه

 أية مؤامرة استعمارية من هذا الطراز. 
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 مؤامرات االستعمار في الوطن العربي: -10

لقضية الحرية في الجزيرة العربية ويعزز  أساسياً  لما كان تثبيت الثورة العربية اليمنية يمثل دعماً 
بية الرازحة تحت نير االستعمار وبخاصة في الجنوب الكفاح من أجل االستقالل في األقطار العر 

 المحتل والخليج العربي. 

ولما كان االستعمار قد عمل على سلخ بعض أجزاء الوطن العربي ويعمل على تعزيز 
 المحاوالت االنفصالية في بعض أجزاء الوطن األخرى. 

الوطن العربي، لذا يقرر ولما كان الشعب العربي الفلسطيني يؤمن بوحدة النضال العربي ووحدة 
 المجلس الوطني الفلسطيني:

على وقف المؤامرات االستعمارية التي تتعرض لها  العمل فوراً  إلىدعوة الدول العربية  .1
حباط كل المحاوالت  الجمهورية العربية اليمنية، ويطالب الشعب العربي بتأييد الثورة اليمنية وا 

 ضعافها والقضاء عليها.إل

التحرر من  أجلحريته وتأييد شعب عمان في كفاحه من  أجلل الجنوب المحتل من تأييد نضا .5
منطقة الخليج لتصفية المحاوالت  إلىعوانه وشجب محاوالت التسلل اإليراني أ االستعمار و 

 االنفصالية في بعض البالد العربية كالعراق وجنوب السودان.

مغتصبة من الوطن العربي يجب إعادتها إلى اعتبار منطقة عربستان ولواء االسكندرونة أجزاء . 3
 حظيرته.

شجب وجود القواعد االستعمارية في المنطقة العربية بصورها المختلفة لتهديدها سالمة الوطن  .3
العربي كله واستنكار أية محاولة لنقل قاعدة عدن العدوانية إلى إمارة البحرين في الخليج 

 العربي.

 تسليح أمريكا إلسرائيل: -11

سرائيل في قلب وطننا العربي مستمرة وتكاد إا كانت المؤامرات االستعمارية المسئولة عن خلق لم
 سرائيل وتقويتها وحمايتها.إال تنقطع عن دعم 

ما فيها تحرير فلسطين. بن االستعمار األمريكي هو العدو األول لجميع حركات التحرير أوحيث 
ديدة للسالح بين الواليات المتحدة األمريكية ولما كانت جميع الدالئل قد أكدت وجود صفقة ج
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سرائيل تم فيها تزويد  حدث األسلحة والمعدات.. ولما أسرائيل بمئات الطائرات النفاثة الحديثة و إوا 
سرائيل ودعمها وحمايتها من إجراءات إكانت هذه الصفقة حلقة في سلسلة ما قامت به أمريكا لخلق 

 مة العربية كلها.شعب فلسطين واألحملت طابع التحدي والعداء السافر ل

االستنكار صفقة األسلحة الجديدة التي عقدتها الواليات المتحدة  شد  أيستنكر المجلس الوطني 
من هذا  ن يحدد موقفه نهائياً أالشعب العربي في كل مكان  إلىسرائيل.. ويطلب إاألمريكية مع 

ن ال يقتصر هذا التحديد على مجرد أالعداء السافر الذي يصدر عن أمريكا تجاه شعب فلسطين و 
 األماني. 

إلى اتخاذ اإلجراءات الرادعة ضد الواليات المتحدة على  ن تبادر فوراً أويطلب إلى الدول العربية 
ن صدر عن مؤتمر القمة العربي الثاني بتحديد مواقف الدول العربية كلها أضوء القرار الذي سبق 

 يرة من قضية فلسطين. من الدول األجنبية في ضوء مواقف األخ

 الصين الشعبية: -12

لما كانت حكومة الصين الشعبية قدمت مشكورة جميع المساعدات الصادقة لتمكين الشعب  .أ
ي شعب الصين ن المجلس الوطني يحي  فإسرائيل إالفلسطيني من الكفاح ضد االستعمار وقاعدته 

دأ االعتماد على النفس، وعن تأييده الشعبية ويعرب عن تقديره لسياسة حكومتها القائمة على مب
 لنضاله ضد االستعمار األمريكي وتحرير تايوان من عصابة تشان كاي شيك. 

لمواقف تلك  اً لما كانت الحكومات العربية قد قررت مبدأ تحديد مواقفها من الدول األجنبية وفق .ب
التي لم تعترف بعد الدول من القضية الفلسطينية، لذلك يطالب المؤتمر الحكومات العربية 

لمواقفها من قضية فلسطين ومنظمة التحرير  بحكومة الصين الشعبية االعتراف بها تقديراً 
 الفلسطينية. 

 كوريا الشعبية الديمقراطية: -17

يحيي المجلس الوطني شعب كوريا الشعبية الديمقراطية ويعرب عن تأييده لنضال الشعب 
ئول العميلة لالستعمار األمريكي ويناشد الدول في سِ الكوري للتخلص من عصابة الحكم الحالي 

لمواقفها من قضية  العربية التي لم تعترف بحكومة كوريا الشعبية الديمقراطية االعتراف بها تقديراً 
 .فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية
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 االتحاد السوفيتي ودول المعسكر االشتراكي: -14

اد السوفيتي ودول المعسكر االشتراكي في منع الهجرة يحيي المجلس الوطني سياسة االتح .أ 
 اليهودية إلى فلسطين ويشكرها على ذلك.

يندد المجلس الوطني بالحملة السياسية والدعائية التي تقوم بها الصهيونية العالمية ضد االتحاد  .ب
ل من السوفيتي وسياسته تجاه اليهود المقيمين فيها ويعتبرها إحدى وسائل االستعمار للني

 المعسكر االشتراكي.

يعتبر المجلس الوطني اللقاء األخير الذي تم بين رئيس وزراء االتحاد السوفيتي ورئيس اللجنة  .ج
ضمن تحقيق مزيد من التعاون تلجهود أخرى في هذا السبيل  التنفيذية لمنظمة التحرير استهالالً 

 المشترك في سبيل تحرير فلسطين. 

 ألمانيا: -15

الوطني بسياسة الحكومة األلمانية الغربية ويطالب الدول العربية بمقاطعتها  يندد المجلس
الستمرارها في دعم العدوان اإلسرائيلي بالمال والسالح ويناشد المجلس الدول العربية التي  اً اقتصادي

ومة ألمانيا الشرقية االعتراف بها كما يؤكد تأييده لحق الشعب األلماني في وحدة كلم تعترف بح
 الده. ب

 دول عدم االنحياز: -16

لما كانت دول عدم االنحياز قد أعربت في مؤتمراتها األخيرة عن تأييدها لكفاح الشعب 
 تحرير وطنه.  أجلالفلسطيني من 

يقرر المجلس شكر الدول التي ساندت قضيتنا على مواقفها الصادقة من تأييد القضية وتصفية 
ويطلب إلى  ،ن تحدو حدو الدول األخرىأل المتبقية منها ويطالب الدو  ،سرائيل ككيان استعماريإ

 قيادة منظمة التحرير مواصلة الجهود التي تبذلها مع هذه الدول.

 حركات التحرر: -13

يحيي المجلس الوطني الكفاح البطل الذي تقوم به جبهة تحرير جنوب الفيتنام ويعلن استنكاره  .أ 
 راطية.للقصف األمريكي لجمهورية فيتنام الديمق
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يؤيد المجلس الوطني الكفاح العادل الذي تقوم به حركات التحرير في كل من انجوال وموزمبيق  .ب
 وغيانا المسماة بالبرتغالية والكونغو )ليوبولدفيل( وزمبابوي )روديسيا الجنوبية( وجنوب أفريقيا. 

 مقررات مؤتمرات القارات الثالث: -11

ات مؤتمر القارات الثالث المنعقد في هافانا في مطلع العام يعرب المجلس عن تأييده التام لقرار 
ويؤكد تقديره لتأييد شعوب اثنتين وثمانين دولة اشتركت في هذا المؤتمر لقضية فلسطين  ،الحالي

ي المجلس كفاح الشعب الكوبي ضد المؤامرات ي  وتحريرها من االستعمار والصهيونية. ويح
 االستعمارية. 

 مكاتب المنظمة: -19

فضل وجه ممكن يوصي المجلس أرغبة في تمكين مكاتب المنظمة من القيام بمهمتها على 
 الوطني:

وضاع هذه المكاتب ووضع مخطط علمي مدروس يتناول تحديد مواقعها بالقيام بدراسة وافية أل .أ 
 والكفايات الالزمة لكل موقع من هذه المواقع في ضوء مختلف االعتبارات. 

 الجاليات الفلسطينية خاصة والعربية عامة.  اإلفادة من جهود .ب

االعتماد على االتحاد العام لطالب فلسطين وسائر االتحادات والروابط الطالبية العربية  .ج
 وتشجيع الندوات الطالبية لخدمة القضية الفلسطينية.

ألدب إقامة الصالت مع الشخصيات المناصرة للقضية الفلسطينية من رجال السياسة والفكر وا .د
 والصحافة في مختلف بالد العالم ودعم الجهود المبذولة إلنشاء لجنة فلسطين الدولية.

 التركيز على األحزاب والهيئات التقدمية في البالد العربية وتوضيح قضية فلسطين لقواعدها. ـ.ه

 مواصلة المساعي لمنح مكاتب المنظمة الحصانات واإلعفاءات الالزمة لها.  . ز

بوفود المغتربين الذين يفدون إلى األقطار العربية ودعوتهم إلى القيام بواجبهم في  االهتمام .ح
 خدمة قضية فلسطين في مهاجرهم. 
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  :القرارات العسكرية

يعلن المجلس الوطني الفلسطيني ثقته الكاملة بقيادة جيش التحرير الفلسطيني ويطالبها بمواصلة  .1
 ات القتال في أسرع وقت ممكن.الجهد لوضع قواتنا المسلحة أمام مسؤولي

يناشد المجلس الوطني الفلسطيني الدول العربية المعنية الوفاء بالتزاماتها المالية قبل قيادة جيش  .5
 التحرير الفلسطيني، حتى تتمكن هذه القيادة من تنفيذ خطتها.

من  ن تكون مخصصات جيش التحرير الفلسطيني جزءاً أنه ال يجوز أيقرر المجلس الوطني  .3
ن تعود هذه المخصصات إلى وضعها األصيل بحيث تكون أفورات القيادة العربية الموحدة و و 

 على الدول العربية نحو جيش التحرير الفلسطيني. التزاماً 

يقرر المجلس الوطني التزام اللجنة التنفيذية للمنظمة بمبلغ المليون جنيه المقررة لها من جامعة  .3
ا اإلدارية وتحويل جميع إيرادات الصندوق القومي الدول العربية في الصرف على أموره

وفي حالة عدم وفاء بعض الدول العربية  ،الفلسطيني لحساب جيش التحرير الفلسطيني
من  %10العجز من إيرادات الصندوق القومي في حدود  ىبالتزاماتها في المليون جنيه يغط

 اإليرادات السنوية.

غال الوظائف إلى قيادة جيش التحرير إلبداء ن تحال طلبات إشأيوصي المجلس الوطني ب .2
 .الرأي.. ويرفع هذا الرأي إلى اللجنة التنفيذية لتتخذ القرار الذي تراه مناسباً 

يناشد المجلس الوطني الفلسطيني الحكومة األردنية بتطبيق قانون التجنيد اإلجباري والتدريب  .1
اإلسراع في تسليح وتدريب وتحصين الشعبي والسماح بإنشاء وحدات لجيش التحرير الفلسطيني و 

 القرى والخطوط األمامية.

يناشد المجلس الوطني الفلسطيني الحكومة اللبنانية بإفساح المجال لمنظمة التحرير الفلسطينية  .7
 لتعبئة أبناء فلسطين المقيمين في لبنان تعبئة عسكرية كاملة.

دادها بالشكل الذي يتيح لها العمل يطالب المجلس بمضاعفة االهتمام بقوات الفدائيين وزيادة أع .2
 السريع بما يتفق مع أبعاد المعركة واحتماالتها واالستفادة بخبرات المجاهدين. 

يطالب المجلس باالهتمام الجدي بدور المرأة الفلسطينية في معركة التحرير مثل المقاومة  .2
 دان.الشعبية والخدمات الطبية واإلسعاف الميداني وكل ما يتعلق بأعمال المي
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يقرر المجلس الوطني الفلسطيني وضع الدائرة العسكرية تحت إشراف قيادة جيش التحرير  .10
 الفلسطيني.

يقرر المجلس الوطني الفلسطيني توجيه الشكر والتقدير لجميع الدول العربية التي سهلت  .11
 وساعدت على إنشاء وحدات جيش التحرير الفلسطيني.

لشكر والتقدير لقيادة جيش التحرير الفلسطيني نظرًا يقرر المجلس الوطني الفلسطيني توجيه ا .15
رفع مستويات التنظيم والتسليح أللجهد الكبير الذي بذلته في سبيل الوصول بقواتنا المسلحة إلى 

 والتدريب.

  :قرارات في التنظيم الشعبي 

طق التي : قرار المجلس اإلسراع في استكمال التشكيالت المختلفة للتنظيم الشعبي في المناأوالً 
 لها من ممارسة نشاطاتها المختلفة.  أمكن فيها تنفيذ قانون التنظيم الشعبي تمكيناً 

وصى المجلس اللجنة التنفيذية أقر المجلس مشروع خطة العمل في التنظيم الشعبي و أثانيًا: 
 بالعمل على تنفيذ هذه الخطة في جميع مناطق التجمع الفلسطينية. 

ندما تتكامل التشكيالت الشعبية في القطر تكون السلطة في القضايا ثالثًا: قرر المجلس بأنه ع
لمبادئ قانون التنظيم الشعبي  المحلية للتنظيم الشعبي في القطر من اختصاص مكتب القطر وفقاً 

 والتوجيهات العامة التي تصدر في قيادة المنطقة. 

دراسة لموضوع عالقات رابعًا: يوصي المجلس دائرة التنظيم الشعبي بالقيام بمزيد من ال
 االتحادات بأنواعها مع منظمة التحرير والتشكيالت الشعبية التابعة لها.

 خامسًا: 

ن يكون تمثيل المرأة الفلسطينية في المؤتمرات العربية والدولية عن طريق أيقرر المجلس ب . أ
 االتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

لتنظيم الشعبي من أعضاء المكاتب القطرية المنتخبين ن يكون المؤتمر العام لأيقرر المجلس ب .ب
جراء االنتخابات للتشكيالت الشعبية من أعضاء المكاتب إفي المراكز التي أتيحت فيها فرصة 

القطرية المختارين من قيادة المنظمة بالتناوب مع أعضاء المجلس الوطني وقواعد المنظمة 
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ن يحل األعضاء المنتخبون محل أخابات فيها على المختلفة في المراكز التي تعذر إجراء االنت
 األعضاء المختارين في حالة إجراء انتخابات تشكيالت التنظيم الشعبي. 

 قرارات في اإلعالم والتوجيه القومي 

نظرًا للدور الحيوي الذي تؤديه إذاعة صوت فلسطين في نشر وتعميق أهداف المنظمة وأفكارها  .1
يصالها إلى الشع ب الفلسطيني خاصة والجماهير العربية عامة يقرر المجلس وشعاراتها وا 

وتسهيل مهمتها اإلخبارية بتزويدها بجهاز  ومعنوياً  ضرورة دعم إذاعة صوت فلسطين مادياً 
اليهود في  إلى)تيكر( وتمكينها من تخصيص بعض الوقت لبث برامج باللغة العبرية توجه 

الدعايات المستغلة لتعبئتهم في الدولة األرض المحتلة لكشف التناقضات التي تحفل بها 
 الغاصبة.

المستوى الذي يؤهل  إلىمساندة جريدة أخبار فلسطين لترتفع من حيث المضمون واإلخراج  .5
ن يشمل توزيعها كافة مراكز التجمعات الفلسطينية أللنطق باسم منظمة التحرير الفلسطينية على 

 والعربية.

مواد الجغرافيا والتاريخ والتربية بوضع مقررات مدرسية تكليف نفر من األساتذة المختصين في  .3
للمناهج التي أقرتها لجنة المناهج المدرسية، وحث حكومات البالد العربية المضيفة  وفقاً 

 للفلسطينيين باعتماد هذه الكتب لتدريسها في مختلف المراحل الدراسية.

ن تنفيذ مشروعاته كإقامة المعارض في دعم قسم الثقافة الفنية باإلمكانيات الالزمة التي تمكنه م .3
نجاز مشروع طباعة اللوحات التاريخية، ومشروع كتب األطفال المصورة، ومساندته  الخارج وا 

 فيما ينتوى الشروع به من نشاطات في مجال الفنون الشعبية.

قية كبر عدد ممكن من األفالم الوثائأدعم قسم النشر واإلنتاج السينمائي بحيث يتمكن من إنتاج  .2
كبر عدد ممكن من أوالتسجيلية، ودراسة المجاالت التي تمكن من عرض هذه األفالم على 
 المشاهدين داخل البالد العربية وخارجها ضمن إمكانيات المنظمة المالية.

دارية يقرر المجلس ضرورة حث المركز ا  نظرًا لما يتمتع به مركز األبحاث من إمكانيات مالية و  .1
 كافأ واإلمكانيات المذكورة.على بذل الجهد بما يت
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العمل على إنشاء مجلة أسبوعية تبلور الخط الفكري للمنظمة، وتعالج القضية الفلسطينية في  .7
 مختلف نواحيها، لتعميمها في وجدان الجماهير العربية.

للحركة الصهيونية مما يقتضي مواجهة  إعالمياً  ن مسرحاً سيوية تعتبر اآلآفرو لما كانت البالد األ .2
ن يعرض على مؤتمر رؤساء الحكومات العربية المقبل التوصيات أة شاملة، يقرر المجلس عربي

 التالية: 

 قبول المزيد من الطالب االسيويين واالفريقيين في المعاهد والكليات العربية. .أ

سراع في تنفيذ توصياتها المتعلقة باستثمار رؤوس األموال العربية مناشدة الدول العربية اإل .ب
 سيا.آأفريقيا و في كل من 

 ضرورة السعي الحثيث لتنفيذ التوصيات المتعلقة بفتح مكاتب الجامعة العربية في أفريقيا. .ج

فصول ملحقة بمعاهد كفيلة  أوتكليف اللجنة التنفيذية بإعداد دراسة وافية لمشروع إنشاء معهد  .2
سيوية، آفرو ألبتأهيل بعض الشباب الفلسطيني والخبراء الفنيين للعمل وللتدريس في البالد ا

وراء مساهتمهم في  واالتصال بهذا الصدد بالدول العربية وجامعتها واتحاد المعلمين العرب سعياً 
 تنفيذ هذا المشروع ودعم معهد الدراسات الفلسطينية في بيروت.

 :كما يؤكد المجلس قراراته التالية المتخذة في دورة انعقاده الثاني .1

وذلك في  فلسطينياً  صحفياً  تلحق في سفاراتها وبعثاتها ملحقاً  نأمطالبة الدول العربية الشقيقة ب .أ
ن تؤسس مكاتب لها والعمل على إشراك المرأة الفلسطينية أة ظماألماكن التي يتعذر على المن
 .والعربية في المؤتمرات الدولية

لهم ن يهيأ أالوطن العربي وفلسطين خاصة على  إلىالمثابرة على استضافة قادة الفكر األجنبي  .ب
  .الجو المناسب للتفاعل الفكري بينهم وبين قادة الرأي الفلسطيني

  .ضرورة إقامة تعاون إعالمي بين منظمة التحرير والبلدان التي تحارب االستعمار .ج

تأهيل األدالء السياحيين في البالد العربية بما يمكنهم من شرح القضية الفلسطينية بطريقة  .د
  .لمعلومات والنشرات الالزمةصحيحة، وتزويد مكاتب السياحة با
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ضرورة تعيين ملحقين عماليين في مكاتب المنظمة في بعض البلدان الخارجية وخاصة في  .ه
 األماكن التي توجد فيها منظمات عمالية عالمية. 

المثابرة على كشف ومكافحة الجمعيات ذات الميول الصهيوني المستترة تحت أسماء إنسانية  .و
  .براقة

  .مسئولين إعالميين في مكاتب المنظمة حيث تدعو الحاجة اإلسراع في تعيين .ز

التوسع في إنشاء المكتبات العامة التي تحوي مراجع تختص بالقضية الفلسطينية تنتشر في  .ح
 أمكنة تجمع الفلسطينيين.

يقرر المجلس تأييد توجيه مؤتمر وزراء اإلعالم العرب بشأن مكافحة اإلذاعات التلفزيونية  .5
 اإلسرائيلية.

الب المجلس اللجنة التنفيذية باالتصال بالدول العربية ووزارات التربية والتعليم فيها لمنع يط .3
 الكتب المدرسية التي توحي باعتبار اسرائيل دولة قائمة.

يطالب المجلس من اللجنة التنفيذية عند تنفيذ هذه القرارات التقيد بالقرار الذي ينص على  .3
 عالم وغيرها المليون دينار.ن ال تتعدى النفقات اإلدارية واإلأ

  :القرارات المالية

ولغاية  1/3/1212أواًل: المصادقة على الحسابات الختامية عن المدة الواقعة ما بين 
والتي تم تدقيقها من قبل فاحصي الحسابات المعتمدين السادة خضر ورمضان  -31/3/1211

 وشركاهم. 

ن تقوم اللجنة التنفيذية أعلى  11/1217لعام ثانيًا: المصادقة على مشروع ميزانية المنظمة 
 ومجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني بضغط النفقات في حدود المليون دوالر. 

ثالثًا: لما كان طريقنا لتحرير فلسطين هو الكفاح المسلح ولما كان شعبنا يعقد أمله ورجاءه على 
ن يرى ما بلغه هذا الجيش أورته الحالية جيش التحرير الفلسطيني الذي أتيح للمجلس الوطني في د

 من كفاءة وحسن تدريب. 
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ن تصرف األموال التي يقدمها الشعب العربي الفلسطيني على تقوية وتدعيم أعلى  وحرصاً 
 جيش التحرير الفلسطيني. 

ن تخصص ضريبة التحرير والتبرعات مهما كان مصدرها والوفورات ألذلك قرر المجلس ب
ن ينفق منها لغير هذا الغرض إال للتغلب أوق القومي الفلسطيني وال يجوز المتحققة لدى الصند

 .%10على األزمات المالية الطارئة وفي حدود 

دينار أردني من االحتياطي العام المرصود في ميزانية عام  72000رابعًا: تخصيص مبلغ 
الفلسطيني لينفق  جيش التحرير ةضافته إلى مخصصات الدائرة العسكرية لحساب قيادا  و  11/1217

 أردنياً  ديناراً  723550منه على التدريب الشعبي. وبذلك يصبح إجمالي مخصصات الدائرة العسكرية 
 دينار أردني.  712550بداًل من 

ن يضاعفوا جهودهم أخامسًا: يطالب المجلس أعضاء مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني ب
 ئل الممكنة لدعم جيش التحرير الفلسطيني. لتنمية موارد الصندوق بشتى الطرق والوسا

سادسًا: يقرر المجلس الوطني مناشدة الدول العربية العمل على إصدار التشريعات الالزمة 
بناء الشعب العربي الفلسطيني المقيمين لديها وتقديم التسهيالت ألفرض ضريبة التحرير على 

وتدعو الشعب الفلسطيني لدفع ضريبة التحرير  الالزمة لقيام أجهزة المنظمة بأعمال الجباية الشعبية
 على أي حال. 

ن تجربة اللجنة التنفيذية االتصاالت مع الدول العربية التي لم تسدد أسابعًا: يقرر المجلس ب
 اه المنظمة والسعي المتواصل لتسديدها. جالتزاماتها ت

ن اللجنة التنفيذية إلى مؤتمر ثامنًا: نظرًا لعدم إقرار مشروع المؤسسة المالية العربية المقدم م
بطال اإلجراءات الخاصة بهذا المشروع يقرر المجلس  القمة العربي الثاني المنعقد في اإلسكندرية وا 

قرب وقت ممكن وان أن يناشد الدول العربية ووزراء المال فيها إقرار مشروع المؤسسة المالية في أب
ائية مع كل من الدول العربية للحصول على موافقتها تقوم رئاسة اللجنة التنفيذية بإجراء اتصاالت ثن

 على هذا المشروع.

تاسعًا: يقرر المجلس الوطني مناشدة الدول العربية التي لم تنفذ قرار مؤتمر المواصالت  
السلكية والالسلكية العربي السادس والخاص بإعفاء المنظمة من أجور البريد والبرق والهاتف 

 قرار موضع التنفيذ. المبادرة إلى وضع هذا ال
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ن تعيد النظر في نسبة عالوة غالء المعيشة أاللجنة التنفيذية  إلىعاشرًا: يطلب المجلس 
بحيث ال تتجاوز هذه العالوة بأي حال من األحوال نسبة العالوة بها في الدول  وتخفيضها جذرياً 

 العربية. 

الذي تقدم له تسهيالت أحد عشر: يقرر المجلس إلغاء عالوة غالء المعيشة عن الموظف 
 سكنية مجانية. 

ن تخضع كافة عقود اإلنتاج اإلذاعي لتصديق اللجنة ألإلسراف يقرر المجلس ب ثاني عشر: منعاً 
 التنفيذية قبل إبرامها. 

ثالث عشر: يقرر المجلس الحد من التعيينات والحد من النفقات اإلدارية العامة لغاية شهر 
 .1211سبتمبر عن عام / يلولأ

المجلس التوصيات التالية المقدمة من السيد مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني  قر  أذا و ه
 :والمصدق عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق القومي واللجنة التنفيذية

ن و ن تكأن يجري كل تعيين مجدد في المنظمة على أساس الحد األدنى للرواتب، و أ .1
 ت على أساس الحد األعلى.مخصصات الرواتب في الميزانية قد رصد

بحيث ال  11/1217ن يتم التعيين في حدود شواغر المالكات المقررة في مشروع ميزانية عام أ .5
 يستعمل أي وفر في مخصصات الرواتب إلضافة وظائف جديدة إلى هذه المالكات.

ة إال في ن ال تمأل الشواغر الملحوظة في مالكات الدوائر واألجهزة والمكاتب الرئيسية والفرعيأ .3
 حدود احتياجاتها الحقيقية وعلى أساس العدد المخصص لكل منها.

 .ن تخضع ترفيع الموظفين وزيادة رواتبها ألحكام األنظمة المعمول بها دون استثناءأ .3

ن يعاد النظر في دائرة االنتخابات والشؤون العامة بعد إجراء االنتخابات على ضوء الحاجة أ .2
 ليها وتحديد اختصاصاتها.إ

العسكرية ولتمويل المشاريع المستحدثة  تن ال ينفق من االحتياطي العام إال على النشاطاأ .1
 .11/1217غير الملحوظة في مشروع ميزانيات دوائر المنظمة 
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ن تقتصر المناقالت في حالة أأن ال تجري أية مناقالت بين أبواب الميزانية وفصولها و  .7
البنود  نلباب الواحد، وأن تتم هذه المناقالت بياالضطرار إليها على بنود الفصل الواحد في ا

 .بقرار من اللجنة التنفيذية

 11أن ال يتم الصرف من أي بند من بنود الفصل الرابع )النفقات الخاصة( وكذلك من البند  .2
 من الفصل الثاني )الوقود( إال بقرارات تصدر عن اللجنة التنفيذية.

ألول )مكافآت وتعويضات( إال لمن يكلفون من الفصل ا 1أن ال يجري الصرف من البند  .2
 بمهمات محددة من غير موظفي دوائر منظمة التحرير الفلسطينية وأجهزتها ومكاتبها.

اعتبار محاسبي مكاتب المنظمة وأجهزتها ممثلين لدائرة الصندوق القومي الفلسطيني فيها  .10
ت المالية النافذة وتخويلهم حق ومسؤولين عن كل نفقة خالفًا لبنود الميزانية واألنظمة والتعليما

ن يقدم المحاسبون مالحظاتهم أواًل بأول إلى أاالمتناع عن صرف كل نفقة غير أصولية و 
 اللجنة التنفيذية.

 متابعة المساعي في سبيل الحصول على إعفاءات الجمارك والبرق والبريد. .11

لختامية ومشروع الميزانية يطلب المجلس من اللجنة التنفيذية أن يتم توزيع الميزانية العامة ا .15
 ل.قالجديدة على أعضاء المجلس الوطني قل انعقاد دورته بأسبوعين على األ

  :قرار خاص

يقرر المجلس اعتبار فلسطين المحتلة دائرة انتخابية لها مقعد واحد، وانتخاب األستاذ أحمد 
ه عضوًا في المجلس الوطني الشقيري رئيس منظمة التحرير الفلسطينية نائبًا عن هذه الدائرة واعتبار 

 المقبل الذي سيجري انتخابه. 

  :القرارات القانونية

من النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية بحيث  55أواًل: قرر المجلس تعديل المادة 
 تصبح كما يلي: 

تنشئ منظمة التحرير الفلسطينية جيشًا من أبناء فلسطين يعرف بجيش التحرير الفلسطيني "
 ".ن له قيادة مستقلة وواجبه القومي أن يكون الطليعة في خوض معركة تحرير فلسطينتكو 
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 ثانيًا: أقر المجلس الالئحة الداخلية للمجلس الوطني.

ثالثًا: يفوض المجلس اللجنة التنفيذية تأليف لجنة خاصة بشؤون الموظفين لدراسة أوضاعهم 
 الوطني في دورته القادمة.العامة والخاصة على أن تقدم تقريرها إلى المجلس 

من مقدمة النظام األساسي للصندوق القومي  3، 5رابعًا: قرر المجلس تعديل المادتين 
 الفلسطيني على النحو التالي:

يتألف مجلس إدارة الصندوق من أعضاء ال يقل عددهم عن خمسة عشر عضوًا وال  -5المادة 
ية، على أن يكون رئيس المجلس عضوًا في لتنفيذايزيد على عشرين، يعينون بقرار من اللجنة 

اللجنة التنفيذية فإذا تعذر عليه حضور أي جلسة من جلساتها فله أن ينتدب أحد نائبيه 
 لحضورها.

 ينتخب مجلس إدارة من بين أعضائه نائبين للرئيس وأمينًا للسر. -3المادة 

* * * 
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 13/3/1961-10/3/1961 ،القاهرة ،الدورة الرابعة

 :القرارات السياسية

 القضية الفلسطينية على الصعيد الفلسطيني:

دارته شرطاً  لتوحيد هذا النضال في مسيرة  مهماً  لما كان هدف النضال الفلسطيني وأسلوبه وا 
 التحديد التالي:  قر  أهيم و واحدة وتحت قيادة واحدة، فقد بحث المجلس في تحديد هذه المفا

 الهدف هو: -أوال  

 تحرير األرض الفلسطينية بكاملها وممارسة سيادة الشعب العربي الفلسطيني عليها. .1

ن يقرر أرضه المجتمع الذي يرتضيه و أن يقيم لنفسه على أالحق للشعب العربي الفلسطيني في  .5
 موقعه الطبيعي في الوحدة العربية.

ذابتها أو الوصاية لعربية الفلسطينية والوقوف في وجه أي محاولة إلالتأكيد على الشخصية ا .3
 عليها. 

 األسلوب:  -ثانيا  

. لقد اختار الشعب العربي الفلسطيني الكفاح المسلح أسلوب نضالي السترداد أراضيه وحقوقه 1
حزيران، وما  2المغتصبة. ولقد بدأت الموجة الحالية من موجات كفاحه المسلح، قبل هزيمة 

ن هذا الكفاح يخدم األمة العربية كلها في الفترة أزالت مثابرة متصاعدة منذ ابتدائها. ومع 
نه يبقي أنه يحرم العدو فرصة ادعاء األمر الواقع المبني على االستسالم، و أالراهنة، من زاوية 

نه إفشعلة المقاومة وجو المعركة، ويشغل العدو، ويرهق موارده، ويقلق المجتمع العالمي كله، 
مع ذلك تعبير خالص ومستقل عن أماني الشعب العربي الفلسطيني، ومستمد من أهداف هذا 

 تهن هذا الكفاح يتجاوز ما اصطلح على تسميأالشعب. ويدعون الواجب إلى اإلعالن بصراحة 
ن هدفه هو هدف الشعب العربي الفلسطيني إزالة آثار العدوان، وما شابهه من الشعارات أل

لفقرة المسبقة. ولن يتوقف هذا القتال، بل سيستمر ويتصاعد، ويتسع حتى يتحقق الموضح في ا
 النصر النهائي، مهما طال المدى الزمني، ومهما كثرت التضحيات. 

. لقد اختار العدو نوع القتال المناسب له، وهو قتال الحرب الخاطفة، نظرًا لما يمتاز به من 5
ن يقذف بقوى تفوق العربية، المهيأة للقتال في لحظة أ قدرات فنية حركية، األمر الذي مكنه من

ن االنتصار الخاطف لن يكون من أثره قيام مقاومة عربية أعلى تصوره ب المعركة، معتمداً 
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. وفي مواجهة هذا األسلوب، 1232مسلحة، بل سيؤدي إلى استسالم على غرار ما حدث عام 
 وتنا وعناصر ضعفه.من عناصر ق مستمداً  اً ن نتخذ أسلوبأيتعين علينا 

 . ان العدو يتألف من قوى ثالث مترابطة: 3

 سرائيل. إ أ. 

 ب. الصهيونية العالمية. 

 ت. االستعمار العالمي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية.

وال بد لتحقيق النصر وبلوغ الهدف من ضرب العدو في جميع مواقعه، وفي مواقع االرتباط بين 
تعمال األسلحة العسكرية والسياسية واإلعالمية واالقتصادية. ضمن خطة حلقات قواه. وذلك باس

 واحدة متكاملة. ترمي إلى نزف قواه وبعثرتها وتحطيم الروابط واألهداف المشتركة بينها. 

فالعمل الفدائي المستمر الطويل من داخل األراضي المحتلة، وفي كل موقع من مواقع المواجهة 
وفي الموارد  -ندر موارد الصهيونية العالمية أ -في الدم  ئيل نزفاً سراإن يحدث في أمن شانه 

 في الحياة وفي التطلعات.  االقتصادية واضطراباً 

نه سيفرض على الصهيونية العالمية زيادة ما تخصصه في الموارد إلسرائيل مما يحدث إكذلك ف
 ن يلمس أثره مع الوقت. أال بد  لها نزفاً 

يالية المؤيدة للصهيونية العالمية إلى زيادة مساعدتها المادية كذلك ستضطر القوى اإلمبر 
إلسرائيل، في الوقت الذي أخذت تعاني فيه من اضطراب موازين مدفوعاتها، وتواجه خطر فقدان 

ن تحدث مع الوقت أثرها أن معركة طويلة مثابرة ومصصمة، ال بد لها إاحتكارها المالي العالمي. 
 .بسبب ما تنزفه من الموارد

ن للمعركة الطويلة ميزة أخرى هي أنها تتيح الفرصة لكشف الصهيونية العالمية، وتحركاتها، إ. 3
ومؤامراتها، وشراكتها مع االستعمار العالمي من ناحية، وما تسببه من إضرار وارتباكات 
لمصالح دول كثيرة وأمنها، وما تسببه من خطر على السالم العالمي، مما يؤدي بالتدريج إلى 

وظهورها على حقيقتها الشوهاء، وعزلها عن مراكز السلطة، واتخاذ  وال صورتها المزيفة،ز 
ن يظهر أاالحتياطات دون بلوغها تلك المراكز. وكل ضعف يصيب الصهيونية العالمية، ال بد 

سرائيل جميع مواردها إن الصهيونية العالمية هي المستودع الذي تستمد منه سرائيل، ألإأثره في 
ها السياسية والعسكرية واالقتصادية والبشرية. كذلك ال بد من السعي للحصول على تأييد وقدرات
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القوى التحريرية المكافحة ضد االستعمار العالمي، ومن االلتقاء مع كل القوى التي لها مصلحة 
 في مجابهة الصهيونية العالمية واإلمبريالية. 

 ائق التالية: راز الحقإب . وال بد من خطة إعالمية تقوم على2

نها معركة بين شعب صغير هو الشعب أن الصورة الحقيقية للمعركة الفلسطينية هي أ .أ
 سرائيل مدعومة بالصهيونية ومؤيدة باإلمبريالية العالمية. إالعربي الفلسطيني، وبين 

 سرائيل والصهيونية العالمية. إنها ستؤثر على مصالح كل دولة تؤيد أ .ب

ن العدو فيها يمثل أي يمثل جانب المقاومة والكفاح والتحرير و ن الشعب العربي الفلسطينأ .ت
 جانب االعتداء واالغتصاب والتحليل من كل المثل التي تحكم العالقات اإلنسانية الفاضلة. 

دمج الكفاح العربي مع الكفاح الفلسطيني في معركة  إلى. ال بد من وضع خطة متكاملة ترمي 1
نه لن يكون لها أمن أمة العربية ي وسياسي مركز يوضح لألواحدة، وذلك بمجهود فكري وا عالم

، قطعة بعد أخرى، ما لم ن أراضيها ستسقط حتماً أسالم ما لم تهزم موجة الغزو الصهيوني، و  أو
عما سببه الوجود الصهيوني من نزف في الموارد  وضع إمكاناتها في المعركة، فضالً  إلىتبادر 

عاقة تنمية مجتمعاتها. و  ل الفلسطيني يعتبر األمة العربية مستودع االحتياط الذي ن العمأوا 
نستمد منه العون السياسي والمالي والبشري، والذي تتكون بمساندته ومشاركته الموجات 

 المتالحقة لهذه المعركة. 

ن عليها واجب حماية الكفاح الفلسطيني حتى أوحكومات  مة العربية، شعباً هام األإف. ال بد من 7
مكاناته كلها لهذه المواجهة، ن يأيستطيع  تحرك لمواجهة العدو على أرض صلبة، ويركز قواته وا 

أمنه وسالمه. وهذا الواجب ليس مجرد واجب قومي، بل هو ضرورة  إلىوسط اطمئنان كامل 
نابعة من كون هذا الكفاح، هو النضال الطليعي لحماية كل دولة عربية وكل تراب عربي، وكل 

 تطلع عربي.

ن قدراته على الصمود، فيها عدا مجال الحرب الخاطفة، أدراسة موضوعية للعدو تظهر بن أي إ. 2
ن النزف الذي تسببه معركة طويلة سيتيح الفرصة حتما لمعركة فاصلة أقدرات محدودة، و 

 . مظفراً  حاسمة تشترك فيها األمة العربية كلها اشتراكاً 

وعية األمة العربية، بهذه الحقائق كلها ن يجندوا أنفسهم لتأوعلى الفلسطينيين في كل مكان 
 ولنشر إرادة الكفاح، والمثابرة والتضحية والمشاركة في صفوفها. 
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 األداة:  -ثالثا  

 التعريف النظري:

خارجها،  أون أداة الثورة هي الجماهير العربية الفلسطينية، من كان منها داخل األرض المحتلة إ. 1
ما بينها وملتفة حول ميثاق الثورة الفلسطينية ومعبرة عن إرادتها في وثيقاً  عضوياً  ملتحمة التحاماً 

من خالل قيادة فلسطينية واحدة تسندها وتشترك معها في النضال الجماهير العربية المؤمنة كل 
ن ثورة الشعب العربي الفلسطيني هي التعبير الحي عن اإلرادة العربية المتحررة التي أاإليمان ب

ن أالقرن في سبيل حريتها ووحدتها وعدالة مجتمعها، والتي آمنت اآلن بناضلت منذ مطلع هذا 
ال وحدة وال حرية وال عدالة اجتماعية إال بتحرير األرض المغتصبة تضاف لها قوى التحرر 

ن أالعالمي التي ترفض هيمنة اإلمبريالية الغربية الصهيونية على مقدرات الشعوب والتي تؤمن ب
 وه الثورة العالمية ضد اإلمبريالية العالمية ومؤامراتها.تحرير فلسطين وجه من وج

ن الكفاح الفلسطيني المسلح في سبيل تحرير وطننا المغتصب ال يكتمل إال بالتوافق والترابط إ. 5
الكامل مع العمل السياسي المتمم له والذي يشكل مرتكزه ويحدد أهدافه ويوضح لجماهير شعبنا 

نه يدعو إيقرر هذه الحقيقة ف إذن المجلس أو  ،حركاتها التفصيليةمواقفها اليومية ويحدد لها ت
 جميع القوى والعناصر العاملة إلى التقيد بها والسير على هديها.

ن المقاومة الجادة لالغتصاب أن جماهير شعبنا الفلسطيني العربي تشكل مادة الكفاح المسلح و إ. 3
مد على الجماهير الفلسطينية وباألخص ذا لم تعتإن تصل إلى أهدافها أوالعدوان ال يمكن 

ن المقاومة الشاملة التي يتجند في صفوفها أوسع قاعدة إف ،جماهير شعبنا في األرض المحتلة
 من الجماهير هي الجماهير هي الصحافة الحقيقية التي تمكننا بلوغ الهدف.

مراعاة المبدأين . وال بد في سبيل الوصل إلى شعبنا وتأمين انخراطه الكامل في النضال من 3
 التاليين: 

 ضرورة خدمة المواطن مثل طلب الواجب منه.   .أ

ضرورة حل المشاكل الحياتية للمواطن الفلسطيني في األرض المحتلة كأساس للصمود  .ب
 في وجه المحتلين. 
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 التطبيق العملي في مجال الكفاح المسلح:

نية من أجل ثورة مسلحة تحرر . منظمة التحرير هي تجمع للقوى الفلسطينية في جبهة وط1
 األرض.

. ولهذة المنظمة ميثاق يحكم سيرها ويحدد أهدافها وينظم عملها ولها مجلس وطني وقيادة تنفيذية 5
 يختارها المجلس الوطني وتكون أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة، كما يحدد ذلك النظام األساسي. 

ل الفلسطيني على مختلف مستوياته وفي وتقوم اللجنة التنفيذية بوضع خطة عامة موحدة للعم
كافة مجاالته، يصير تنفيذها من خالل أدوات الثورة التي جرى لقاؤها داخل هذا المجلس.. وعليها 

 ن تكون ملتزمة بدورها فيها. وبما يصدر عن هذه القيادة من قرارات. أ جميعاً 

 الدعوات المشبوهة إلنشاء كيان فلسطيني مزيف: 

يونية واالستعمار وأداتها اسرائيل إلى تثبيت العدوان الصهيوني على تسعى الحركة الصه
بإقامة كيان  1217وفي سنة  1232فلسطين والى تعزيز االنتصار العسكري اإلسرائيلي في سنة 

حزيران، كان يقوم على إعطاء الشرعية والديمومة  2فلسطيني في األراضي المحتلة بعد عدوان 
يتناقض كليا مع حق الشعب العربي الفلسطيني في كامل وطنه فلسطين، سرائيل األمر الذي إلدولة 

ن مثل هذا الكيان المزيف وفي حقيقة حاله مستعمرة إسرائيلية يصفي القضية الفلسطينية تصفية إف
سرائيل وهو في نفس الوقت مرحلة مؤقتة تتمكن فيها الصهيونية من تفريغ إنهائية لمصلحة 

في الكيان  كامالً  لدمجها دمجاً  حزيران من السكان العرب تمهيداً  2ة بعد األراضي الفلسطينية المحتل
 2اإلسرائيلي. هذا باإلضافة إلى خلق إدارة عربية فلسطينية عميلة في األراضي المحتلة بعد 

سرائيل في التصدي للثورة الفلسطينية ويدخل أيضًا في هذا النطاق المخططات إليها إحزيران تستند 
حزيران تحت اإلدارة والحماية  2والصهيونية ووضع األراضي الفلسطينية المحتلة بعد االستعمارية 

ن المجلس الوطني يعلن عن شجبه المطلق لفكرة الكيان الفلسطيني المزيف في إالدولية ولذلك ف
ن أي أحزيران وأي شكل من أشكال الحماية الدولية، كما يعلن  2األراضي الفلسطينية المحتلة بعد 

تؤيده،  أوغير فلسطينية تدعو لهذا الكيان العميل والحماية الدولية  أوجهة عربية فلسطينية  وأفرد 
 مة العربية.عدو للشعب العربي الفلسطيني ولأل
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 المنحى العلمي في توجيه الكفاح:

ن يتمتع أينشأ في منظمة التحرير الفلسطينية جهاز تخطيط دائم تختاره اللجنة التنفيذية على  .1
 ل ذاتي.باستقال

يتولى هذا الجهاز بتكليف من اللجنة التنفيذية وعلى ضوء التوجيهات والخطوط العامة التي  .5
يقررها المجلس الوطني الفلسطيني، وضع خطة عملية شاملة للعمل التحريري الفلسطيني في 
شتى أبعاده وحقوله العسكرية والسياسية واالقتصادية والنفسية واإلعالمية وذلك على مستوى 
االستراتيجية. وتنقسم هذه الخطة إلى قسم طويل المدى وقسم آخر يضم سلسلة من الخطوط 
المرحلية القصيرة المدى. ويقوم جهاز التخطيط بمراجعة الخطة أواًل فأواًل في ضوء التجربة 

يقوم الجهاز بتقديم الرأي للجنة  خيراً أواالختبار وتبدل الظروف الموضوعية المحيطة بالعمل. و 
نجازاتها وأسباب الفجوات وكيفية تضييقها.التن  فيذية حول الفجوات بين توقعات الخطة وا 

طلب تعديلها ولوضعها  أوتكون اللجنة التنفيذية المرجع المختص لقبول الخطة الموضوعة  .3
 ، ولمراقبة مدى التنفيذ بصفتها الهيئة القيادية المسؤولة عن العمل.جزئياً  أو موضع التنفيذ كلياً 

في جهاز التخطيط الخبرات والعلوم الرئيسية ذات العالقة بالعمل التحريري من عسكرية تتمثل  .3
وسياسية واقتصادية وطبيعية واجتماعية ونفسانية وا عالمية. ويكون العلماء والخبراء الذين 
يشكلون الجهاز من خبرة العناصر العربية المتوفرة سواء أكانت فلسطينية أم لم تكن في 

 اعتبارات الكفاءة وااللتزام الوطني في اختبار أفراد الجهاز. إالراعى جملتها. وال ي

الستمرار العمل وكما تقرر اللجنة التنفيذية  تأميناً  كلياً  يتفرغ عدد من أفراد الجهاز تفرغاً  .2
 .ن لم يكن تفرغ هؤالء ممكناً إويستعان بخبراء آخرين على أساس التكليف بمهام معينة 

موازنة مستقلة لجهاز التخطيط توفر للجهاز التسهيالت الالئقة والوافية تضع اللجنة التنفيذية  .1
 والقادرة على استخدام الخبرات الالزمة في الجهاز.

 أوالخطط التي يضعها  أون لجهة هوية أعضائه إيحتفظ جهاز التخطيط بطابع السرية التامة  .7
 أي شأن آخر من شؤونه.
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 :ب. الكفاح الفلسطيني في المجال العربي

مة العربية كلها، ولئن خلقت تسميتها باسم معركة ن معركة فلسطين معركة مصير بالنسبة لألإ .1
بأنها تتناول تراب فلسطين وحده، من بين أجزاء تراب الوطن العربي كله، أو  فلسطين وهماً 

شعب فلسطين وحده، من بين شعوب األمة العربية كلها، فالحقيقة الواضحة التي يجاهر بها 
نفسه هي أنها غزو صهيوني للوطن العربي، يتناول أقطار عربية عديدة، وأراضي  والعد

عربية واسعة من بينها لبنان وسوريا واألردن ومصر والعراق والحجاز وأقطار الخليج العربي. 
إلقامة راس الجسر لهذا الغزو الواسع، وما كانت حرب حزيران  إال وما كان غزو فلسطين يوماً 

عربية تتجاوز نطاق  أراضٍ  إلىس الجسر ألموجة األولى للوثوب من ر ، إال ا1217عام 
ن أراضي تابعة لسورية ولمصر ويخرج من النطاق فلسطين. مما جعل العدو يحتل اآل

الفلسطيني إلى النطاق العربي الواسع الذي يطمع فيه. ويزعزع الحصانة التي كانت تتمتع بها 
 ذه الحدود موضع مساومة. الحدود الدولية المتعارف عليها ويجعل ه

سرائيل كبرى" هو إسرائيل، هو شعار ما يسمى "إفي  ن الشعار المطروح اآلن جهاراً إكذلك ف .5
عربية  ن المرحلة الجديدة المتضمنة االندفاع بموجات متالحقة الغتصاب أراضٍ أداللة على 

وقف المشارك ن يقف من المعركة غير مأجديدة، قد بدأت بالفعل، وال يجوز ألي قطر عربي 
ثر قطعة، أو جاءه الدور بعد إال سقطت أراضيه قطعة ا  بكل موارده وكل قواه وكل إمكاناته، و 

الفراغ من غيره. وال سبيل للقضاء على هذا الغزو إال بالتصدي العربي الكلي له في حرب 
 شعبية ونظامية تدفع إليها جميع إمكانات األمة العربية.

 أو شعوب العربية الشقيقة بهذه الحقيقة ال يفعلون ذلك تواكالً ذ يبصرون الإن عرب فلسطين إ .3
ن يظلوا طليعة في أنهم مصممون على إمن واجب فرضه هللا عليهم. بل بالعكس ف تهرباً 

 إاللى ثورة شاملة لن تتوقف ا  النضال المسلح الذي سيتطور من غير شك إلى حرب تحرير، و 
ن بالدم الذي يبذلونه حقيقة الرؤيا الواضحة التي بالقضاء النهائي على العدو. وهم يعززون اآل

يعلمونها علم اليقين ويرون من واجبهم تبصير األمة العربية كلها بها، قبل فوات األوان. وهم 
ن طريق الكفاح المسلح بجميع أدواته، وأشكاله وتنظيماته، معبأة من أوبغير تردد  يعلنون جهاراً 

ية والعسكرية وموضوعة في خدمته جميع اإلمكانات هو جله جميع الموارد البشرية والمادأ
الوسيلة الوحيدة إليقاف هذا الغزو الذي لم يتوقف منذ بدأ حتى اآلن إال فترات استعداد بين 

 وثبة ووثبة، والذي لن يوقفه شيء غير هزيمته في ساحة القتال. 
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نصراف الكامل إلى ن االأمعركتهم ومسيرتهم الحالية يعلنون  ن عرب فلسطين، فيما خص  ا  و  .3
ن ال يتدخلوا في الشؤون الداخلية ألي أجلها يفرض عليهم أالمعركة، وتركيز القوى كلها ومن 

 .دولة عربية ما دام أمن كفاحهم مصوناً 

ن يجند نفسه لضرب مصالح الدول المؤيدة إلسرائيل والصهيونية أ ال بد للشعب العربي .2
ن أالصريح لهذه المصالح، وذلك إلفهام هذه الدول العالمية، في الوطن العربي، ويعلن العداء 

ن تدخل أال بد الحق بمصالحهم من جراء مساندتها إلسرائيل مما سيضطرها  ذى واقعياً أ
ن ن ظلت إلى اآلن تتصرف على أساس من التصور بأأمصالحها في موازين حساباتها، بعد 

حق أي أذى بمصالحها في البالد مقدار من مساندتها إلسرائيل والصهيونية العالمية لن يل أي
العربية. وال بد من دراسة متعمقة ومفصلة الستعمال السالح االقتصادي، في معركة التحرير، 

 بما في ذلك سالح البترول العربي، ووضع خطة مالئمة الستعماله.

ن منظمة التحرير الفلسطينية هي الشخصية الفلسطينية إرعاية شؤون الفلسطينيين: حيث  .1
ارية التي يقع على عاتقها رعاية شؤون الفلسطينيين في مختلف أماكن إقامتهم، لذلك االعتب

 يقرر المجلس تكليف اللجنة التنفيذية بالعمل على: 

 . قومياً  وواجباً  طبيعياً  مين حرية العمل الوطني لجميع الفلسطينيين باعتبار ذلك حقاً أت .أ

  .تحرير بالدهم أجلاحهم الوطني من الدفاع عن الحريات السياسية ألبناء فلسطين في كف  .ب

 معالجة قضايا السفر واإلقامة والعمل للفلسطينيين:  .د

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والذي التزم فيه جميع  أمن مبد اً انطالق .ع
المناضلين الفلسطينيين تكون اللجنة التنفيذية هي الجهة المسؤولة عن بيان الوضع الوطني 

 ي لألفراد والجماعات التي تخرج أو تتهم بالخروج عن هذا المبدأ. الفلسطين

 الكفاح الفلسطيني في المجال الدولي: ج.

 حول قرار مجلس األمن والحل السلمي:

سباب مرفوض لأل 1217 / نوفمبرتشرين الثاني 55. إن قرار مجلس األمن الصادر في 1
 التالية:

سرائيل ويترتب على ذلك إنهاء ن القرار يتضمن إنهاء حالة الحرب فإأ.   يما بين الدول العربية وا 
حالة الحرب وفتح الممرات العربية المائية للمالحة اإلسرائيلية والتزام الدول العربية بإنهاء 
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المقاطعة العربية إلسرائيل بما في ذلك إلغاء جميع التشريعات العربية الخاصة بتنظيم 
على إنهاء حالة الحرب التفريج عن االقتصاد اإلسرائيلي  المقاطعة العربية إلسرائيل كما يترتب

ن انتقال السلع واالتجار أوفتح الباب لغزو المنتوجات اإلسرائيلية لجميع األسواق العربية ذلك 
 عدم وجود اتفاقات اقتصادية.  أوبها وانتشارها لألسواق ال يتوقف على وجود 

ن الحدود اآلمنة أسرائيل. وعدا عن إيها مع قامة حدود آمنة ومتفق علإن القرار يتضمن أ .ب
والحدود المتفق عليها تنطوي على االعتراف الواقعي بإسرائيل كما تنطوي على تجاوز مرفوض 

ن موافقة الدول ، فإمن الدول العربية على حق الشعب العربي الفلسطيني المطلق بكامل وطنه
ام الدول العربية بالمحافظة على أمن العربية على الحدود اآلمنة إلسرائيل تنطوي على التز 

سرائيل وفي مقدمة ذلك ضرب العمل الفدائي وتوقيف الثورة الفلسطينية والحيلولة دون الشعب إ
العربي الفلسطيني والجماهير العربية من تحقيق الواجب القومي المقدس في تحرير فلسطين 

 واستردادها والقضاء على الوجود الصهيوني اإلمبريالي بها. 

سرائيل ويترتب على السالم الدائم النتائج إ. ت ن القرار يقضي بإقامة سالم دائم بين الدول العربية وا 
 الضارة التالية: 

ن هذا يفتح األبواب على أو  ودولياً  وعربياً  توفير األمن واالستقرار إلسرائيل داخلياً  .1
ت اإلسرائيلية مصاريعها أمام الحركة الصهيونية في إغراء أقسام كبيرة من التجمعا

ن أسرائيل واالستيطان بها بعد إالمقيمة في غرب أوروبا وأمريكا في الهجرة إلى 
امتنعت هذه الجماعات عن ذلك طيلة العشرين سنة الماضية بسبب عامل عدم 

 سرائيل ومستقبلها واستمرار وجودها. إاالطمئنان على أمن 

ن دون دول صديقة من السماح زوال األسباب والمؤثرات العربية التي حالت حتى اآل .5
سرائيل وفي مقدمة ذلك ماليين اليهود الموجودين في إبهجرة مواطنيها من اليهود إلى 

 االتحاد السوفييتي. 

زوال جميع أسباب امتناع الكثير من الدول الصديقة للعرب من االعتراف بإسرائيل  .3
 والتعامل معها في كافة المجاالت. 

قسم مشرق الوطن العربي نحو التحرير والتقدم تثبيت حاجز بشري وجغرافي ي .3
االجتماعي والوحدة وبالتالي زيادة النفوذ االستعماري وما يحل معه من نفوذ صهيوني 
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في الوطن العربي بحكم العالقة العضوية فيما بين االستعمار والصهيونية في 
ه من المجاالت السياسية واالقتصادية والمجاالت األخرى وما يترتب عن ذلك كل

 اضطرار السياسة العربية لالبتعاد عن خط الحياد وعدم االنحياز. 

طعن النضال الفلسطيني المسلح وكذلك حركة التحرير العربي عن مغربه، األمر الذي  .2
 قامة الوحدة العربية الجزئية والكاملة. ضرار الكبيرة المعوقة إليلحق األ

ة وتجاوز حقوق عرب فلسطين ن القرار تجاوز قضية فلسطين حتى من حيث التسميإ .1
ليهم بصفتها قضية الجئين مما ينذر بالتصفية ا  شار إليها و أفي وطنهم وأرضهم. و 

 النهائية للقضية الفلسطينية من حيث هي قضية أرض ووطن. 

نما تناولت أيضًا ا  مة العربية في حرب حزيران على األرض فقط و لم تقتصر خسارة األ .7
كلها إال  أونفسهم. والحل السلمي قد يعيد بعض األرض الكرامة العربية وثقة العرب بأ

 نه لن يعيد الكرامة والثقة بالنفس. أ

ال مفر منه وهو واجب الدفاع عن الوطن  ن عليها واجباً أن تدرك بأعلى األمة العربية  .2
ن قبول أالستعادة أراضيها وحقوقها و  أووان ترفض االعتماد على الغير لحمايتها 

لضرورة تسليم من الدول الكبرى في التحكم بمصيرها وتنازل عن الحل السلمي هو با
 اإلرادة العربية.

لدى الدول العربية بأنها آمنة ومن خالل هذا الوهم  ن الحل السلمي قد يخلق وهماً إ .2
كثر مالئمة لها فتحقق أسياسية  ن تهيئ ظروفاً أمن جديد وبعد  سرائيل حتماً إستضرب 

 اب تراب الدول العربية. بذلك مطامعها التوسعية على حس

ن المجلس الوطني يوصي اللجنة التنفيذية المنتخبة بوضع مخطط متكامل إلحباط أي إلذلك ف
ن المجلس إحل سياسي للقضية الفلسطينية على المستويات العربية والشعبية والرسمية والدولية. كما 

ن إولذلك ف 1217يوني لفلسطين عام ن العدوان على األمة العربية وترابها قد بدا بالغزو الصهأيؤكد 
ن تعني إزالة جميع اآلثار التي تحققت منذ بداية الغزو الصهيوني ال منذ أإزالة آثار العدوان يجب 

ن شعار إزالة آثار العدوان بشكله الحالي شعار مرفوض وينبغي إوعليه ف 1217حرب حزيران 
 يتحقق السالم القائم على العدل. استبداله بشعار القضاء على إدارة العدوان وبذلك وحده 
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ويوصي المجلس الوطني اللجنة التنفيذية المنتخبة بوضع الخطة الالزمة لحماية الثورة 
 من موضع التنفيذ. خطار التي تهددها في حالة وضع قرار مجلس األالفلسطينية من األ

بية كلها حذو ن يحذو الشعب العربي والدول العربية مؤيدة من األمة العر أويدعو المجلس 
الشعب العربي الفلسطيني في انتهاج طريق الكفاح المسلح على المستويين الشعبي والنظامي في 

 سبيل استرداد األرض والكرامة. 

 د. الكفاح الفلسطيني في مجال النضال العالمي للتحرر والقضاء على االستعمار:

ثورة العالمية ضد االستعمار العالمي من ال ن الثورة الفلسطينية في الوقت الذي تشكل فيه جزءاً إ
واإلمبريالية األمريكية بشكل خاص، فإنها تتميز على كل ثورة تحرير أخرى لسبب في طبيعة 
الحركة الصهيونية القائمة على التعصب العنصري والتوسع والعدوان االستيطاني. واغتصاب وطن 

أخرى من الوطن العربي الكبير، ولذلك  الشعب العربي الفلسطيني واقتالعه منه باإلضافة إلى أجزاء
عن خاصة تنفرد بها  ن الثورة الفلسطينية تجمع خصائص كافة الثورات التحريرية في العالم فضالً إف

القضية الفلسطينية وهي هدف إعادة الشعب العربي الفلسطيني إلى وطنه واسترجاع حقه في السيادة 
باالستعمار العالمي  عضوياً  سرائيل ترتبط ارتباطاً إعليه. ولما كانت الحركة الصهيونية وأداتها 
سرائيل تشكل قاعدة جغرافية بشرية لإلمبريالية إن إوبخاصة اإلمبريالية بقيادة الواليات المتحدة ف

نما ضد كل الشعوب وبخاصة دول ا  العالمية، تستثمرها نقطة ووثوب ليس ضد األمة العربية فقط و 
والدول االشتراكية، ومن هنا نجد حرص اإلمبريالية الالمتناهي على العالم الثالث في آسيا وأفريقيا 

في كافة الميادين وبخاصة العسكرية والمالية ورفع  قوياً  سرائيل ودعمها دعماً إاإلبقاء على دولة 
ن من واجب إمن هذا المفهوم ف سرائيل وجدت لتبقى" والتمسك بهذا الشعار، وانطالقاً إن إشعار "

دية لإلمبريالية العالمية وبخاصة دول المعسكر االشتراكي والعالم الثالث وجميع جميع الدول المعا
تقدم لها  أنن تقف إلى جانب الثورة الفلسطينية و أحركات التحرير في العالم وجميع أحرار العالم 

 كل دعم وتأييد في كافة المجاالت العسكرية والمادية والسياسية واإلعالمية وغيرها. 

ذ يطلب من الدول االشتراكية والعالم الثالث وجميع حركات إعربي الفلسطيني ن الشعب الا  و 
سرائيل، فانه إعلى الحركة الصهيونية وأداتها  ةدراك األخطار المترتبإالتحرر في العالم وأحراره، 

 مع جميع حركات التحرر الوطني في العالم وهو يقرر ما يلي:  يقف طرفاً 

كي االستعماري على فيتنام فى الجنوب والشمال واالنسحاب الكامل المطالبة بوقف العدوان األمري .أ
 من فيتنام الجنوبية.
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تأييد ثورة شعب كوريا الجنوبية المسلحة الهادفة إلى طرد االحتالل األمريكي ووحدة األرض  .ب
 الكورية في الشمال والجنوب.

 تأييد حركات التحرير الوطني في األقطار األفريقية. .ت

 عنصري االستعماري االستيطاني في روديسيا وأفريقيا الجنوبية.استنكار الحكم ال .ث

 استنكار التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم وسائر أنواع التمييز األخرى. .ج

 تأييد شعب كوبا ضد المؤامرات األمريكية. .ح

التعاطف مع مؤتمر تضامن الشعوب اآلسيوية واألفريقية ومع مؤتمر شعوب القارات الثالث  .خ
د في كوبا ومع كافة الحركات والمؤسسات المؤيدة للتحرر والمعادية لإلمبريالية العالمية المنعق

 وبخاصة األمريكية.

الشعب العربي الفلسطيني جميع الدول والشعوب والحركات التي أيدت وتؤيد ثورته  ييحي   .د
 المسلحة وحقه الطبيعي المطلق في تحرير كامل وطنه فلسطين.

 ا الالتينية في نضالها ضد االستعمار األمريكي.تأييد كافة شعوب أمريك .ذ

يعرب المجلس لحكومة الصين الشعبية ولشعبها عن تقديره لتأييدها للنضال الفلسطيني وادعائها  .ر
الصريح إلسرائيل، ورفضها االعتراف بها أو بشرعية اغتصابها أرض فلسطين. ويعرب كذلك 

والمساندة الصينية للشعب العربي الفلسطيني،  عن ثقة الشعب العربي الفلسطيني باستمرار التأييد
لما يربط بينه وبين الشعب الصيني العظيم من أهداف مشتركة في مكافحة االستعمار العالمي 
الذي تقوده الواليات المتحدة األمريكية، ومن واجب مشترك في مساندة حركات التحرير في 

 جميع أنحاء العالم.

شعوب اإلسالمية لوقوفها بدون تحفظ وراء الحق العربي في يعرب المجلس عن تقديره لجميع ال .ز
فلسطين، كذلك لجميع الدول اإلسالمية، لوقوفها في الجانب العربي في المجاالت الدولية، 
وبخاصة مجال األمم المتحدة ويؤكد المجلس الوطني ارتباط الدول اإلسالمية بالمطالبة الحازمة 

ن المسلمين قد أية خاصة في نظر المسلمين، وبالنظر إلى بعروبة القدس، لما لها من أهمية دين
كثر من ألف سنة حق سدانة األماكن المقدسة لألديان السماوية كلها في القدس، أاكتسبوا خالل 

ن تقدم للكفاح الفلسطيني أويناشد المجلس الوطني دول العالم اإلسالمي بشعوبها وحكوماتها 
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ن تؤازر الكفاح أسرائيل، و إقطع العالقات السياسية مع جميع المعونات السياسية بما في ذلك 
 الفلسطيني مؤازرة مادية فعالة. 

  :القرارات العسكرية

 أ. جيش التحرير الفلسطيني:

 العمل على تدعيم جيش التحرير الفلسطيني وزيادة حجمه وتطويره. .1

اللجنة التنفيذية  ن يكون جيش التحرير الفلسطيني حر اإلرادة والقيادة وتكلفأيجب العمل على  .5
 باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك.

العمل على وفاء دول الجامعة العربية بااللتزامات المترتبة عليها في ميزانية جيش التحرير  .3
 الفلسطيني وزيادة هذه االلتزامات.

لمالية رصد االعتمادات المالية الالزمة لتصعيد الكفاح المسلح وتطويره وكذلك االعتمادات ا .3
 الالزمة لدعم وتطوير جيش التحرير وزيادة حجمه.

ن أن ترابط في األماكن التي ينبغي أالعمل على تمكين قوات جيش التحرير الفلسطيني من  .2
 ترابط فيها لصالح الثورة الفلسطينية.

 ب. توحيد القوى المقاتلة الفلسطينية:

 المجلس الوطني. تشكل قيادة عسكرية لقوات المنظمات الفدائية الممثلة في .1

 .ن يتم االتفاق على اسم جديدأإلى  -قيادة قوات الفدائيين  - تسمى هذه القيادة مؤقتاً  .5

تضع هذه القيادة مشاريع األنظمة والقوانين والصالحيات التي ترتأيها مناسبة لتحقيق حسن  .3
ة التحرير سير العمل والغاية المرجوة من هذه القيادة وترفعها إلى اللجنة التنفيذية لمنظم

قرارها وبالتالي لتكون نافذة المفعول بعد ذلك.  الفلسطينية، ليصار إلى مناقشتها وا 

تقوم هذه القيادة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق الوحدة الكاملة لقوات المنظمات الفدائية  .3
 قصر فترة ممكنة. أخالل 

 . مرحلياً  -امت بالتنفيذ تصدر البالغات العسكرية عن هذه القيادة مع ذكر الجهة التي ق .2
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تقوم الدائرة العسكرية في منظمة التحرير الفلسطينية بالتنسيق بين قيادة الجيش وهذه القيادة  .1
 من جهة والربط بين هاتين القيادتين واللجنة التنفيذية من جهة أخرى.

 تكلف اللجنة التنفيذية بتنفيذ هذه القرارات.  .7

 :قرارات عامة

حداث دائرة تسمى بالدائرة العسكرية تتبع اللجنة 10طني الثالث رقم )إلغاء قرار المجلس الو  .1 ( وا 
 التنفيذية للمنظمة. 

اعتماد ورصد المال الالزم لتنفيذ القرار القاضي بتشكيل قيادة عسكرية لقوات المنظمات  .5
 الفدائية. 

عمل تخصيص القسم األكبر من إمكانيات المنظمة المالية لتدعيم الجيش وتطويره وخدمة ال .3
 الفدائي.

 مراعاة مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.  .3

 ن يشمل نظام التدريب اإلجباري الشعب الفلسطيني في مختلف األقطار العربية. أالعمل على  .2

 العمل على حرية العمل الفدائي من جميع األراضي العربية المجاورة لألرض المحتلة.  .1

ن تستعين أالحال السعي إليجاد مصدر ثابت للتسليح و  ن تبادر فيأعلى اللجنة التنفيذية  .7
 بلجنة خبراء من الجيش لتنفيذ هذه التوصية. 

وضع الخطط الالزمة لالستفادة من طاقات المرأة الفلسطينية في الكفاح المسلح بما يتناسب  .2
مكاناتها.  وا 

 10/7/1212هرة يوم تلتزم كافة الفئات الفلسطينية والممثلة في المجلس الوطني المنعقد في القا .2
بإصدار بيانات تتضمن لقاءها ولتوجهها منحى الوحدة واإلخاء مع ضرورة شرح فحوى هذه 
بالغهم ضرورة االلتزام واالمتناع عن كل ما يسمى لهذا  البيانات على أفراد المنظمات وا 

 التوجيه الجديد. 

الفلسطيني يوضح هذا اللقاء على الشعب  تصدر اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير بياناً  .10
 وااللتزامات التي ترتبت عنها. 
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  :القرارات اإلعالمية

في النضال، ولما كان كفاحنا المسلح  حاسماً  لما كانت المعنويات والصمود النفسي تلعب دوراً 
ن العمل إعظيمين، ف واحتماالً  سيطول مداه وتكثر تضحياته، مما يتطلب من شعبنا صبراً  كفاحاً 

 ن يقوم على األسس التالية:أي من جميع الفلسطينيين سواء كانوا منظمات، أم أفراد، يجب اإلعالم

عدم الدخول في منافسات إعالمية، وا عطاء صورة واقعية عن الحوادث والمعارك، ودعوة  .1
الصحف ووسائل اإلعالم العربية إلى االنضباط فيما تكتب عن الكفاح الفلسطيني المسلح، 

 يب اإلثارة واالحتراز من إفشاء المعلومات التي قد تفيد العدو.واالبتعاد عن أسال

إيجاد إدارة تخطيط مركزي لإلعالم، تنبثق عنها األساليب والمحتويات التي تستعملها وسائل  .5
 اإلعالم الفلسطينية والعربية الرسمية والشعبية.

لعدو، وألساليبها للحرب اإلعالمية التي يشنها ا ن يكون اإلعالم الفلسطيني متيقظاً أيجب  .3
 ، أواًل بأول، بتحركات دفاعية وأخرى مضادة.ن يجابهها يومياً أومحتوياتها و 

ن من المهم كشف أكاذيب العدو، وما ينطوي عليه إعالمه من خبث وضرب معنوي، إولذلك ف .3
ن من الضروري بناء جسر من الثقة بين المواطن العربي الفلسطيني ووسائل اإلعالم أكما 

 ن يصمد إزاء محاوالت التشكيك والتكذيب.أ، من أجل الفلسطينية

من جميع المؤمنين بالفضائل والمثل العليا  ن أسطورة المقاومة التي تلقى عطفاً أاالنتباه إلى  .2
ن نحفظ لها رونقها، أ في العالم كله، هي أهم أداة إعالمية نملكها في المجال الدولي فيجب

عطاء الصورة المعقولة والمقبولة، والتزام الدقة، ونصوصها من كل شائبة، ونعود الناس، بإ
على تصديق ما نقول، وذلك بالطبع مع مراعاة كافة الظروف التي ال تمكن من إعطاء كامل 

 المعلومات.

تقدير الجهود التي يبذلها مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرير، كذلك الجهود المستقلة التي  .1
نية، في حقلي البحث واإلعالم وأثرها العظيم في نقل تقوم بها مؤسسة الدراسات الفلسطي

التصورات العربية لقضيتنا إلى المستوى العلمي وانتهاجها أساليب يمكن بواستطها إيصال 
الحقائق عن القضية إلى جميع من يتبعون الطرق العلمية في التفكير والعرض، وكذلك 

ومات األساسية والمنحى العلمي في خدمتهما لواضعي السياسة واالستراتيجية، بتوفير المعل
التفكير، ومساهمتهما في إيجاد جيل جديد متنور بقضية فلسطين والغزو الصهيوني لتراب 

 الدول العربية. 
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 توصيات إعالمية: 

 المجلس التوصيات التالية: قر  أوقد 

تخصيص األموال التي تكفي مركز األبحاث في مضاعفة عمله وا عانة مؤسسة الدراسات على  .1
متابعة رسالتها، ويأمل استمرار تنسيق العمل والجهد بينهما لينطلق عملهما، كما هو اآلن 

 ، وليتسع بذلك نطاق اإلعالم والبحث والتوثيق والتحليل في مختلف نواحي القضية.متكامالً 

دراسة إمكانية نشر صحيفة فلسطينية في بيروت تؤدي مهمة مزدوجة هي إعالم الشعب  .5
 ة أفكاره وتوحيد اجتهاداته.الفلسطيني، وبلور 

 ن يراعي اإلعالم الموجه إلى العرب الفلسطينيين نشر المبادئ التالية والتأكيد عليها: أ .3

ن العمل الوطني عمل واضح الهدف واألسلوب واألداة، ومصمم على بلوغ إ .أ
 النصر النهائي مهما طال النضال وكثرت التضحيات.

 .ن العمل الوطني أساسه الوحدة الوطنيةإ .ب

 إبراز الوجه الفلسطيني للثورة وربطه باألمة العربية. .ت

ن يقوم على أإبراز مركز الثورة الفلسطينية في الثورات العربية والثورة العالمية و  .ث
إعطاء اإلرشادات الالزمة الواضحة للمواطنين الفلسطينيين في الداخل والخارج 

 مما يعينهم على أداء واجبهم في األرض المحتلة وخارجها.

في وضع الخطة اإلعالمية ضرورة لقيام بحملة إعالمية مركزة إلى  ىن يراعأ .ج
اإلسرائيليين أنفسهم من خالل اإلذاعات والصحف العالمية باللغة العبرية وغيرها 
من اللغات المتداولة بينهم، تعتمد على دراسة تفصيلية وافيه للتركيب الفكري 

 للمجتمعين اإلسرائيلي والصهيوني.

جراء تكليف مجل .3 س التخطيط المقترح إنشاؤه بوضع خطة شاملة لإلعالم الفلسطيني، وا 
 عل شكل ممكن. أفالدراسات األساسية والحقلية التي تمكنه من القيام بهذه المهمة بأجدى و 

وجه  ىبذل جهود خاصة من أجل التعريف بالقضية الفلسطينية في العالم الخارجي وعل .2
للصهيونية  مجتمعات عربية والبلدان التي تعتبر معقالً  الخصوص في البلدان التي توجد فيها

 واإلمبريالية العالمية. 
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  :قرارات التنظيم الشعبي

يغذيها باإلمكانات والطاقات المادية والروحية  لكل ثورة تحريرية ومنبعاً  لما كان الشعب عماداً 
لسطينية قد قدمت اآلالف من يحميها ويصونها من أعدائها. ولما كانت جماهيرنا الف فوالذياً  اً وجدار 

الشهداء في ساحات الكفاح والمقاومة عبر التاريخ وتصدت بعناد لكافة المشاريع المشبوهة وظلت 
متشبثة بوطنها ومعبرة بإصرار عن تمسكها بأرض اآلباء واألجداد وظل شعبنا في صموده ونضاله 

 .وسياسياً  يهيئ للتحول اإليجابي الذي عبرت عنه طالئعه المنظمة عسكرياً 

من المجلس الوطني بهذا الدور البطولي لشعبنا يرى حتمية وضرورة تنظيم صفوف  واقتناعاً 
الشعب وحشد طاقته في وحدة وطنية تصعد بالثورة حتى النصر. ولما كان النظام السابق للتنظيم 

جلس الشعبي ال يتناسب والظروف الحالية وال يخدم هذه المرحلة من كفاحنا الوطني يقرر الم
  :استبداله بنظام آخر. كما يقرر

ي شكل أوب ومهنياً  . اعتماد أسلوب التنظيم الشعبي القائم على تنظيم القطاعات الشعبية نقابياً 1
 آخر.

5. 

تكون دائرة مختصة تسمى دائرة التنظيم الشعبي يتولى العمل فيها أشخاص من ذوي  .أ
 يذية.الكفاءة واالختصاصات وبإشراف أحد أعضاء اللجنة التنف

تتولى دائرة التنظيم الشعبي متابعة تنفيذ خطط االتحادات والتنظيمات والهيئات  .ب
 الشعبية القائم منها والذي سوف يستجد.

تعمل دائرة التنظيم الشعبي على تنظيم صفوف المهنة الواحدة. وتأليف اللجان التي  .ج
 تخدم تعبئة جميع جهود أبناء شعبنا لخدمة الثورة.

 قافية واالجتماعية. تعنى باألمور الث .د

 تنظيم الفلسطينيين أينما وجدوا في تجمعات لخدمة الثورة الفلسطينية. .ه

. يتشكل مجلس أعلى من االتحادات القائمة وما يستجد من اتحادات أخرى في المستقبل يكون 3
 عمله:

يلتزم المجلس األعلى بمقررات المجلس الوطني واللجنة التنفيذية فيما بالتنظيم  .أ
 يعمل على تنفيذها بما يحقق الوحدة الوطنية.الشعبي و 
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رسم السياسة العامة لنشاط االتحادات وتنسيق جهودها وتحقيق ارتباطاتها بالكفاح  .ب
المسلح وتنظيم العالقات بالجماهير العربية وغير العربية والقيام بأعمال المساندة 

 المادية والطبية واالجتماعية والدعاية للثورة.

 لتنظيم الشعبي بكل ما يتعلق بشؤون التنظيم.معاونة دائرة ا .ت

ن تدعم جميع االتحادات القائمة وما يستجد أ. يوصي المجلس الوطني اللجنة التنفيذية للمنظمة 3
منها وتقدم لها كافة اإلمكانات المادية الممكنة والتسهيالت الكفيلة بتأدية رسالتها في خدمة 

 القضية الفلسطينية على كافة المستويات.

. يشكل في كل قطر عربي توجد به تنظيمات شعبية مجلس فرعي قطري للمجلس األعلى للعمل 2
على تنظيم الجماهير الشعبية ويتعاون باإلضافة ألعضاء المجلس الوطني مع التجمعات 

 الوطنية األخرى بالقطر ومع مكتب المنظمة. 

التنظيم الشعبي والمجلس . يشكل مكتب لشؤون األرض المحتلة من ذوي االختصاص في دائرة 1
 العسكري وتوضع له اإلمكانات التي تمكنه من خدمة أهداف الثورة. 

. تضع اللجنة التنفيذية جميع اللوائح التنظيمية الخاصة بالعالقة بينها وبين االتحادات والمجلس 7
 قرارها في اجتماع مشترك بين ممثلي دائرةا  األعلى وتصبح سارية المفعول بعد مناقشتها و 

 التنظيم الشعبي والمجلس األعلى لالتحادات.

 ن تعمل على االندماج فيما بينها. أ . يوصي المجلس الوطني االتحادات ذات الطبيعة الواحدة2

  :القرارات المالية

 الحسابات الختامية للفترة االنتقالية: .1

كما وردت في  30/1/11-1/3/1211المصادفة على الحسابات الختامية للفترة االنتقالية من 
 ( من التقرير المالي لمجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.1الملحق رقم )

 :66/1963الحسابات الختامية لعام  .2

( من التقرير المالي لمجلس إدارة 5كما وردت في الملحق رقم ) 1211/1217المصادقة الختامية لعام 
لى اللجنة التنفيذية المقبلة ومجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني. ويطالب المجلس الوطني إ
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الصندوق القومي الفلسطيني مالحقة التحفظات والمالحظات التي وردت في شهادة فاحصي الحسابات 
يجاد الحلول السلمية لها.  3م )ملحق رقم هالمعتمدين السادة/ سابا وشركا  من التقرير المالي( وا 

 :63/1961الحسابات الختامية لعام  .7

لم تعرض على المجلس الوطني لألسباب المبينة  17/1212ن الحسابات الختامية لعام أحيث 
في تقرير مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، ويطلب من اللجنة التنفيذية المقبلة ومجلس 
 إدارة الصندوق القومي الفلسطيني عرض هذه الحسابات على المجلس الوطني في الدورة القادمة. 

 :61/1969ة عام ميزاني .4

عد قبل تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الحالي، أ قد  1212/1212لما كان مشروع ميزانية عام  .أ
اللتزام كافة القوى الفلسطينية بتوحيد جهودها وااللتحام في عمل فلسطيني موحد يكلف المجلس  ونظراً 

عن المشروع المقدم في  عوضاً  1212/1212الوطني اللجنة التنفيذية المقبلة بإعداد مشروع ميزانية عام 
التقرير المالي بحيث تكفل مجابهة األعباء المالية التي يتطلبها تحقيق أهدافنا الوطنية في مسيرتنا 

 ن تراعي اللجنة التنفيذية النواحي التالية عند تحضير هذه الميزانية: أالجديدة، وعلى 

 . كبر مبلغ ممكن لتصعيد الكفاح الوطني المسلحأ رصد .1

 تطوير مؤسسات المنظمة وجعلها في خدمة الكفاح المسلح.  .5

رصد المخصصات الالزمة لتدعيم صمود شعبنا في األرض المحتلة مع مراعاة ما تدفعه  .3
 الجهات العربية األخرى لهذه الغاية، والعمل على إيصال هذه المخصصات بالطرق السليمة.

فور إقرارها في جلسة مشتركة لمكتب  1212/1212ويقرر المجلس الوطني العمل بميزانية عام 
 المجلس واللجنة التنفيذية ومجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني تعقد لهذا الغرض. 

 يقرر المجلس: 1212/1212ن يتم اعتماد ميزانية عام أ لىا  و  .ب

نية على أساس ميزا ن يجري اإلنفاق على دائرة المنظمة وأجهزتها ومكاتبها ومؤسساتها شهرياً أ .1
 .1211/1217اثنا عشرية من مخصصات ميزانية عام 

ن يجرى اإلنفاق على جيش التحرير الفلسطيني والعمل الفدائي بقرار من اللجنة التنفيذية من أ .5
 االحتياطي العام. 
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 التزامات الحكومة العربية: .5

لعربية كثر من أعضائه أو من خارج المجلس لحث الحكومات اأأو  يوفد المجلس الوطني وفداً 
 على الوفاء بالتزاماتها في ميزانية المنظمة والجيش. 

 خطة العمل المقبلة للصندوق القومي الفلسطيني: .6

الموافقة على خطة العمل المقبلة للصندوق القومي الفلسطيني كما اقترحها مجلس إدارة 
ة الشعبية كافة ن يشمل تعميم ضريبة التحرير والجبايأالصندوق القومي في تقريره المالي، على 

 بناء فلسطين مهما كانت جنسياتهم الحالية. أ

 تشكيل مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني: .3

ن تراعي عند تعيين مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني أيطلب إلى اللجنة التنفيذية المقبلة 
رار الرئيس الحالي لمجلس لما تقتضيه مصلحة العمل من ضرورة استم مبدأ الوحدة الوطنية. ونظراً 

عادة انتخابه ا  إدارة الصندوق القومي الفلسطيني في منصبه، قرر المجلس الوطني تجديد الثقة فيه و 
 لمجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.  رئيساً 

 الجباية المالية: .1

نفيذ ذلك يقرر المجلس الوطني توحيد الجباية المالية، وتكلف اللجنة التنفيذية بوضع خطة لت
 خالل فترة ال تتجاوز ستة شهور. 

 نفقات إذاعة صوت منظمة التحرير الفلسطينية: .9

نظرًا للنفقات الباهظة إلذاعة صوت منظمة التحرير الفلسطينية، والتي بلغت نسبتها حوالي 
 مع سياسة ضغط النفقات، ، وتمشياً 11/17أربعين بالمائة من مجموع نفقات المنظمة للسنة المالية 

وتوجيه األموال للعمل الفدائي المسلح، يطلب المجلس إلى اللجة التنفيذية بذل المساعي الالزمة 
ذا تعذر ذلك، تخفيض ساعات البث إلى ثالث ساعات فقط ا  إلعفاء المنظمة من إيجار اإلذاعة، و 

 بقصد تحقيق تخفيض نسبي في نفقات سواء في اإليجار أو في المالك. 

 وال الصندوق القومي لدى البنك العربي لما وراء البحار:إيداع نسبة من أم .10

يقرر المجلس الوطني إيداع نسبة مالئمة من أموال الصندوق القومي الفلسطيني لدى البنك 
 العربي لما وراء البحار. 
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  :القرارات القانونية

 المجلس الوطني الفلسطيني:

ل المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في يح"( من النظام األساسي كما يلي: 30تعديل المادة ) .1
محل المجلس الوطني االنتقالي السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية،  10/7/1212القاهرة بتاريخ 

 ."ويمارس جميع الصالحيات المنوطة به بمقتضى هذا النظام

يلي: تكون  ( من النظام األساسي كما31( من النظام األساسي: "تكون المادة )31تعديل المادة ) .5
ذا لم يتيسر إجراء انتخاب ا  ، و 10/7/1212من  نف الذكر سنتين ابتداءً آمدة المجلس الوطني 

ن يشكل مجلس أما تمديد مدته لفترة أخرى أو إألعضاء المجلس الذي سيخلفه، يجتمع ويقرر 
 ها".جديد بالطريقة التي يقر  

س الوطني، وتعود له وحده صالحية تضاف المادة التالية إلى النظام األساسي: "يحق للمجل .3
، وبحسب ما تمليه متطلبات خر، حسبما يرى ذلك مالئماً ليه من حين آلإضم أعضاء جدد 

معركة التحرير، ومقتضيات تعميق الوحدة الوطنية، في ضوء أحكام الميثاق الوطني، وذلك وفق 
 نظام تقدمه اللجنة التنفيذية في الدورة المقبلة".

 ( من النظام األساسي عبارة "مرة كل سنة" لتصبح "مرة كل ستة اشهر".2دة )تعديل في الما .3

 ."( من النظام األساسي عبارة "أمين عام" لتصبح "أمين سر2تعدل في المادة ) .2

 تضاف المادة الثالثة إلى النظام األساسي: "القدس هي المقر للمجلس الوطني الفلسطيني". .1

ذا شغر مقعد أو اكثر في المجلس الوطني ألي إلنظام األساسي: "تضاف المادة الثالثة إلى ا .7
 سبب من األسباب، يعين المجلس العضو أو األعضاء لملء المقاعد الشاغرة". 

 اللجنة التنفيذية:

 حد عشر عضواً أ( من النظام األساسي كما يلي: "تؤلف اللجنة التنفيذية من 13تعدل المادة ) .1
 الصندوق القومي الفلسطيني". بما فيهم رئيس مجلس إدارة

 ( من النظام األساسي على النحو التالي: 13تعديل المادة ) .5

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

 يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة. -ب
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 جنة التنفيذية من داخل المجلس الوطني".تضاف المادة التالية إلى النظام األساسي: "تنتخب الل .3

دائرة  -( وتضاف فقرة )هـ( إلى نفس المادة على النحو التالي: د12تعدل الفقرة )د( من المادة ) .3
 دائرة الشؤون اإلدارية. -ـالبحوث والمؤسسات المتخصصة. ه

ويجوز إعادة "… ي: ( من النظام األساسي على النحو التال50تعدل العبارة األخيرة من المادة ) .2
 عن "ويجوز إعادة انتخاب رئيس اللجنة المستقبل". انتخابها" وذلك بدالً 

ذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات إإضافة المادة التالية إلى النظام األساسي: " .1
 الحاالت الشاغرة كما يلي:  انعقاد المجلس الوطني ألي سبب من األسباب تمأل

 انت الحاالت الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني.ذا كإ .أ

كثر يتم ملؤها من قبل أذا كانت الحاالت الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو إ .ت
 .المجلس الوطني بجلسة خاصة يدعى لها خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوماً 

يتعذر معها دعوة المجلس إلى اجتماع غير عادي يتم ملء  في حالة القوة القاهرة التي .ث
الشواغر ألي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس، ومن 
الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس، ومن يستطيع الحضور من 

غرض ويكون اختيار أعضاء المجلس الوطني وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا ال
 األعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين". 

 الصندوق القومي الفلسطيني:

 ( من مقدمة نظام الصندوق القومي الفلسطيني على النحو التالي: 5تعديل المادة ) .1

 يينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطين .أ
 للجنة التنفيذية.في ا ويعتبر عضواً 

يتألف مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني من أعضاء ال يقل عددهم عن أحد  .ب 
 ، ويعينون بقرار من اللجنة التنفيذية.عشر عضواً 

( من أعمال مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني كما يلي: "تمويل منظمة 5تعديل المادة ) .5 
ها التي تنبثق عنها وفق ميزانية سنوية تضعها اللجنة التنفيذية التحرير الفلسطينية وجميع أجهزت

 ويقرها المجلس الوطني.
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( المتعلقة بتعيين مدير عام الصندوق القومي وموظفيه على النحو التالي: 3تعديل المادة ) .3 
عامًا للصندوق والعدد الالزم من الموظفين كما يحدد اختصاصات  "يعين مجلس اإلدارة مديراً 

 أمام مجلس اإلدارة". دير العام وسلطته، ويكون هذا مسؤوالً الم

شراف على ( من أعمال مجلس إدارة الصندوق القومي على النحو التالي: "اإل2تعديل المادة ) .3
وجه صرف النفقات التي تحتاجها دائرة المنظمة ومكاتبها وأجهزتها ومؤسساتها في كافة أ

 .وسائل صرفها، ومراقبتها، وتدقيق مستنداتها" المجاالت المدنية والعسكرية، وتنظيم

مراقبة  -7تضاف مادة جديدة إلى أعمال مجلس إدارة الصندوق القومي وفيما يلي نصها: "مادة  .2
صرف األموال والمساعدات التي تقررها اللجنة التنفيذية ويقدمها الصندوق القومي الفلسطيني 

والتحقق من صحة وسالمة صرفها على  إلى الهيئات والنوادي والجمعيات والمؤسسات
 جلها". أاألغراض التي قدمت من 

 جيش التحرير الفلسطيني:

 ( من النظام األساسي كما يلي: "تنشئ منظمة التحرير الفلسطينية جيشاً 55تعديل المادة ) .1
شراف إمن أبناء فلسطين، يعرف بجيش التحرير الفلسطيني، تكون له قيادة مستقلة، تعمل تحت 

ن يكون الطليعة في ألجنة التنفيذية، وتنفيذ تعليماتها، وقراراتها الخاصة والعامة، وواجبه القومي ال
 خوض معركة تحرير فلسطين". 

 االلتزام بالنضال:

( من النظام األساسي الحالي وتعديلها على النحو التالي: 3إضافة عبارة على المادة ) .1
لى أساس االلتزام بالنضال والعمل الوطني، في ترابط تقوم العالقات داخل المنظمة ع -3"مادة 

وثيق بين المستويات المختلفة من قاعدة المنظمة إلى قيادتها الجماعية، وعلى أساس احترام 
األقلية إلرادة األغلبية، وكسب ثقة الشعب عن طريق اإلقناع، ومتابعة الحركة النضالية 

، والعمل على استمرارها، وتصعيدها،بما يحقق الدفع الفلسطينية، ودعم الثورة الفلسطينية المسلحة
 التحريري لدى الجماهير حتى النصر. 

بتشكيالت  خاصاً  ن تضع نظاماً ألهذا المبدأ فإن على اللجنة التنفيذية  وتنفيذاً  وتطبيقاً 
المنظمة، مراعية في ذلك ظروف الفلسطينيين في مختلف أمكنة تجمعهم، وظروف الثورة 

 حقيق أهداف الميثاق والنظام". الفلسطينية، وت
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 تشكيل اللجنة التنفيذية:

ن أيقرر المجلس الوطني تكليف اللجنة التنفيذية الحالية باالستمرار في عملها، على  .1
شهر، آخذة بعين االعتبار أيكون من مهامها تأليف مجلس وطني جديد خالل مدة أقصاها ستة 

اللجنة التنفيذية بقرارات وتوصيات هذا المجلس، ويبقى التجربة التي واجهتها هذه الدورة. وتلتزم 
ن يتم اختيار مجلس جديد. وقرر المجلس كذلك تفويض اللجنة التنفيذية أهذا المجلس إلى 

 .الحالية باختيار عضو جديد ينضم إليها بحيث يصبح عدد أعضائها أحد عشر عضواً 

***
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 4/2/1969-1 ،القاهرة ،الدورة الخامسة

  :النواحي السياسية

التصدي بحزم إلى كافة الحلول السلمية واالستسالمية، ورفض كافة االتفاقات والقرارات  .1
والمشاريع التي تتعارض مع حق الشعب الفلسطيني الكامل في وطنه بما في ذلك قرارات هيئة 

 والمشروع السوفيتي والمشاريع المشابهة. 55/11/1217ي األمم وقرار مجلس األمن الصادر ف

التصدي بحزم لكل المحاوالت المشبوهة التي تستهدف إنشاء كيان فلسطيني زائف يهيمن عليه  .5
 االستعمار والصهيونية.

اإلسراع في اتخاذ اإلجراءات الفورية الالزمة لتأمين مستلزمات صمود شعبنا في األراضي  .3
 طاع غزة والقدس، مع إنشاء اللجان الالزمة لتنفيذ ذلك.المحتلة، وبخاصة في ق

التنبه للمؤتمرات المستمرة التي تستهدف ضرب العمل الفدائي واتخاذ كل ما يلزم لتوفير  .3
الحماية له، واالتصال بكافة المؤسسات والمنظمات العربية كي تؤدي واجبها القومي تجاه دعم 

 وحماية الثورة الفلسطينية.

ن الغزو الصهيوني ألرض فلسطين كان وال يزال بداية ألشعب العربي إلدراك التوجه إلى ا .2
الحتالل أجزاء أخرى من الوطن العربي، وتحويلها إلى مستعمرة صهيونية تخدم المصالح 
االستعمارية والتأكيد على وجوب إشراك الشعب العربي في المعركة المسلحة لتحقيق التصدي 

ن الثورة الفلسطينية أصهيونية االستعمارية في المنطقة، واعتبار العربي الشامل لكافة القوى ال
 جزء من الثورة العربية الشاملة ضد االستعمار والصهيونية.

ضرورة اعتماد الشعب الفلسطيني على نفسه بصورة رئيسية لتزويد الكفاح المسلح بكافة  .1
 مستلزماته.

مناضلة ضد االستعمار باعتبار الثورة توثيق الروابط مع كافة حركات التحرر الوطني والقوى ال .7
 الفلسطينية جزء من حركات التحرر الوطني في العالم.

تعبئة الجماهير العربية بالوسائل المناسبة التي تراها اللجنة التنفيذية، الستخدام كافة الطاقات  .2
 العربية في محاربة دول العدوان. 
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  :الناحية اإلعالمية

كافة الجهود لتغطية الخطة اإلعالمية الموضحة في مقررات توفير كافة اإلمكانيات وبذل  .1
المجلس الوطني الرابع واالستفادة من األجهزة اإلعالمية للمنظمات الفلسطينية والدول العربية 

 والدول الصديقة.

االتصال بالجاليات العربية في البالد األجنبية واعتمادها أداة لتنوير الرأي العام الدولي وفق  .5
 عها اللجنة التنفيذية.مخططات تض

وضع خطة اتصال مع الدول والمنظمات الصديقة لشرح القضية الفلسطينية والوقوف أمام  .3
الدعاية الصهيونية وتنوير الرأي العام الدولي بحقيقة هذه القضية حتى يقف إلى جانب الثورة 

 الفلسطينية.

  :الناحية العسكرية

القرارات العسكرية في تقرير المجلس الوطني الرابع على اللجنة التنفيذية تنفيذ كل ما ورد في  .1
عن جيش التحرير الفلسطيني، مع التأكيد على أهمية دعم وزيادة حجمه وتطويره والمحافظة 

( من النظام 55على وحدته، وفي الوقت ذاته يؤكد المجلس على ضرورة التقيد بنص المادة )
 الجيش واللجنة التنفيذية.األساسي للمنظمة، التي تتضمن تحديد العالقة بين 

العمل على وضع قوات جيش التحرير الفلسطيني والقوات الفدائية في األماكن التي تؤهلها  .5
 .للعمل ضد العدو من كافة الجهات، ولرفد العمل الفدائي وحمايته

تنفيذ ما ورد في القرارات الصادرة عن المجلس الوطني الرابع بخصوص توحيد القوى المقاتلة  .3
 ينية وخاصة ما يتعلق منها بتشكيل قيادة عسكرية واحدة للعمل الفدائي.الفلسط

  :التنظيم الشعبي

وضع الخطة الالزمة لتنظيم الشعب الفلسطيني حيثما كان، وا عداده للمشاركة الكاملة في  .1
 .المعركة

نشاء ما ت .5 ستدعي دعم المؤسسات الشعبية الفلسطينية والتي تخدم مسيرة الثورة الفلسطينية وا 
 الحاجة منها. 
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  :الناحية المالية

التأكيد على القرار الذي اتخذه المجلس الوطني الرابع بتوحيد الجباية المالية وتكليف اللجنة  .1
ن تؤدي تلك الخطط إلى زيادة الموارد أالتنفيذية بوضع الخطة الالزمة لتنفيذه، مع مراعاة 

ظيم فدائي باإلنفاق على نفسه، ويستثنى من ن يتم توحيد الجباية يقوم كل تنألى ا  المالية، و 
 ذلك كل تنظيم يحل نفسه ويذوب في قوات التحرير الشعبية.

 العمل على توحيد المكافآت الممنوحة لعناصر العمل الفدائي في كافة المنظمات الفدائية. .5

تعزيز مبدأ االعتماد على النفس عن طريق الجباية الشعبية من كافة فئات الشعب  .3
 ي. الفلسطين

  :تفرغ رئيس المجلس الوطني

وافق المجلس باإلجماع على تفرغ رئيس المجلس الوطني بحيث يكون مساويًا من الناحية 
 المادية لرئيس اللجنة التنفيذية. 

  :الملحق األول

فبراير  /شباط 4-1لمنعقد في القاهرة من ا بيان سياسي صادر عن المجلس الوطني الفلسطيني
  1969سنة 

انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في ظروف وأوضاع بالغة … ر شعبنا المناضليا جماهي
األهمية والخطورة، وتمكنت في أثنائها حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة والنضال الجماهيري 
بكافة أنحاء فلسطين المحتلة من إعادة الشعب الفلسطيني إلى مسرح األحداث والتاريخ، ومن فرض 

لسطيني وحقه المطلق بكامل وطنه فلسطين إلى أرض وطنه، وفي الوقت الذي وجود الشعب الف
مزقت فيه حركة المقاومة الفلسطينية والنضال الجماهيري الفلسطيني مخطط التآمر الصهيوني 

ن القضية الفلسطينية تواجه المرحلة إواإلمبريالي للقضاء على شخصية الشعب الفلسطيني وكيانه، ف
فية لمصلحة الصهيونية واالستعمار عبر قرار مجلس األمن الصادر بتاريخ الراهنة أخطار التص

وكل ما يسمى بالحلول السلمية وكافة المشاريع التصفوية المطروحة ومنها المشروع  55/11/1217
 السوفيتي الهادف إلى وضع برنامج زمني لتنفيذ قرار مجلس األمن الدولي. 

ماني وطموح نه عن الثورة الفلسطينية، وتجسيدًا ألن المجلس الوطني الفلسطيني تعبيرًا مإ
الشعب الفلسطيني بالقدر الذي يتمسك بحقه المقدس وبكامل وطنه فلسطين، يؤكد بنفس الدرجة 
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وبمنتهى العزم والتصميم رفضه الكامل لكل التدخالت والسياسات العربية والدولية التي تنتقص من 
كافة أشكال الوصاية أو التبعية أو التدخل العربي حقه في وطنه وفي ملكيته لقضيته، ويرفض 

 الرسمي والدولي في شؤون القضية الفلسطينية وفي مسيرة حركة المقاومة الفلسطينية الصاعدة. 

فإن الشعب العربي الفلسطيني يرفض بحزم كافة القرارات والمشاريع التصفوية  ،وانطالقًا من هذا
والمشروع السوفيتي وأية مشاريع أخرى.  55/11/1217ريخ بما فيها قرار مجلس األمن الصادر بتا

ن الشعب الفلسطيني في نضاله المرير لتحرير وطنه والعودة إليه  نما يهدف إلى إقامة مجتمع إوا 
، وفي إنقاذ فلسطين ديمقراطي حر في فلسطين بجميع الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين ويهوداً 

اعتبارها حركة عنصرية دينية رجعية ذات جذور فاشية وشعبها من سيطرة الصهيونية العالمية ب
مرتبطة ارتباطًا عضويًا باإلمبريالية العالمية لتخدم أغراضها وتشوه العالقات اإلنسانية وتجلب 
البغضاء والكراهية لجماهير اليهودية باعتبارها حركة تقوم على إحياء الروح اإلسالمية المعادية 

الم بما تنميه في صفوفهم من ازدواجية الوالء القومي ومن عدم لليهود أينما يتواجدون في الع
 االرتباط واالندماج واإلخالص لمواطنهم األصلية. 

ذ يحيي إن المجلس الوطني الفلسطيني ا  و  ذ يحيي جميع المقاتلين في كافة فصائل المقاومة وا 
ذ  يحيي الجيوش العربية الجماهير العربية الصامدة المناضلة في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، وا 

ذ يحيي الجماهير العربية في  المرابطة على خط وقف إطالق النار المتعاطفة مع العمل الفدائي وا 
الوطن العربي اللتفافها الرائع حول حركة المقاومة وبخاصة الجماهير العربية األردنية واللبنانية 

ن طريق أن المجلس الوطني يؤكد إالتي تواجه االعتداءات الصهيونية المستمرة بصبر وتضحية، ف
المقاومة والتحرير طريق شاق وطويل مفروش بالدماء والدموع وبأغلى التضحيات، لقد فرضت 
علينا الحركة الصهيونية االستعمارية االستيطانية متعاونة مع الدول االستعمارية وخاصة أمريكا هذه 

الية عن الوطن العربي التي ابتدأت الظروف، وما من طريق غيره لرد الغزوة الصهيونية اإلمبري
ن تطور األمة العربية وتقدمها وازدهارها ووحدتها واستثمار ثرواتها أبفلسطين، هذا باإلضافة إلى 

برد الغزوة الصهيونية اإلمبريالية وبتحرير فلسطين تحريرًا كاماًل، وبخالف  يرتبط ارتباطًا أساسياً 
وبشريًا، ولسوف تتحول األقطار العربية إلى مناطق نفوذ  ذلك سيبقى الوطن العربي مقسمًا جغرافياً 
ن المجلس الوطني يناشد الجماهير الفلسطينية خصوصًا إدائمة للصهيونية واالستعمار، ولذلك ف

ن تضع كل قواها في المقاومة الفلسطينية أن تحشد كل طاقاتها و أوالجماهير العربية عمومًا 
 ين هي جزء من الثورة العربية الشاملة. ن حركة تحرير فلسطأالمسلحة باعتبار 
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ذ يحقق خطوة أساسية محورية هامة في طريق بناء الوحدة إن المجلس الوطني الفلسطيني إ
الوطنية القتالية، يناشد جميع أبناء الشعب الفلسطيني وقواه العاملة إلى تعميق الوحدة الوطنية لزيادة 

ن يؤكد الحقيقة ألس الوطني في هذا المجال إال قدرات حركة المقاومة وتصعيدها، وال يسع المج
نما يحملونه لتصويبه نحو هدف واحد فقط هو العدو إالمطلقة: إن السالح الذي يحمله المقاتلون 

ن التناقض األساسي في هذه المرحلة هو التناقض مع العدو الصهيوني أالصهيوني باعتبار 
 األخرى الداخلية باعتبارها تناقضات ثانوية. ن تتوقف كافة التناقضات أنه يجب أواالستعمار، و 

ن منظمة التحرير الفلسطينية في ضوء الميثاق الوطني الفلسطيني المعدل في دورة المجلس إ
، وعلى أساس أوضاعها الثورية الجديدة تناشد الجماهير 1212يوليو  /الوطني الفلسطيني في تموز

ن تنبذ ذلك النفر المنحرف االنهزامي من دعاة أظمًا، و ن تلتف حولها التفافًا واسعًا ومنأالفلسطينية 
 التصفية والكيان الفلسطيني المزيف العميل للصهيونية واالستعمار.

لقد اتخذ المجلس في اجتماعاته في دورة انعقاده هذه القرارات الالزمة ووضع الخطة المالئمة 
وحيد الجباية المالية وتقوية جيش لتصعيد حركة المقاومة وفي مقدمة ذلك توحيد العمل الفدائي وت

التحرير الفلسطيني وزيادة قدراته القتالية وتفاعله مع الثورة لتطويرها إلى حرب التحرير الشعبية. 
ن المجلس الوطني إولما كان تنفيذ هذا المخطط الثوري يحتاج إلى األموال الكافية لذلك ف

ير العربية عمومًا إلى المزيد من العطاء الفلسطيني يدعو الجماهير الفلسطينية خصوصًا والجماه
المالي، كما يدعو الدول العربية إلى الوفاء بكل التزاماتها المالية نحو منظمة التحرير الفلسطينية، 
ويدعم المجلس الوطني الدول العربية إلى تسهيل سبل العمل واإلقامة والتنقل ألبناء فلسطين 

 بزيادة قدراتهم على دعم الثورة الفلسطينية في كافة المجاالت.المقيمين فيها نظرًا الرتباط ما تقدمه 

ن المجلس الوطني الفلسطيني الذي يعتبر حركة التحرير الفلسطينية جزءًا من حركة التحرير إ
الوطني في العالم، يعرب عن تمنياته إلى جميع أحرار العالم وشرفائه الذين يؤيدون حق الشعب 

ميع قوى الخير والتقدم في العالم إلى بذل المزيد من التأييد للشعب الفلسطيني في وطنه، ويناشد ج
عاشت … وا بأرواحهم في سبيل عروبة القدسالفلسطيني. المجد والخلود للشهداء الذين ضح  

الجماهير الفلسطينية المناضلة في فلسطين المحتلة، وبخاصة قطاع غزة والضفة الغربية والمنطقة 
 المحتلة.

 لسطينية الظافرة.. عاشت األمة العربية.عاشت الثورة الف

* * * 
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 6/9/1969-1/9/1969 ،القاهرة ،الدورة السادسة

قرر المجلس الوطني الفلسطيني في جلسته األولى مناقشة البند األول من جدول األعمال أوال : 
  س، وبعد انتهاء المناقشات قرر المجلس ما يلي:المتعلق بعضوية المجل

 عضوية المجلس

تمثيل الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين في المجلس الوطني لمنظمة التحرير  .1
الفلسطينية بثمانية أعضاء، وقد رشحت الجبهة المذكورة األشخاص الثمانية التالية أسماؤهم: 

ن، محمد صبري، عصام عبد اللطيف، عبد الكريم صالح رأفت، أديب عبد ربه، بالل الحس
حمد، خليل الهندي، يونس محمد يونس. فقرر المجلس قبول الترشيح ووجه الدعوة إليهم 

 لحضور الجلسات.

قرر المجلس الموافقة على تمثيل جيش التحرير الفلسطيني بعضو واحد هو القائد العام  .5
 للجيش بحكم منصبه.

جت أبو غربية عضو المجلس ممثاًل لجبهة النضال الشعبي قرر المجلس اعتبار السيد به .3
 وتكليف اللجنة التفيذية مواصلة الحوار مع هذا التنظيم.

قرر المجلس اعتبار السيد يوسف أبو أصبع عضو المجلس ممثاًل لمنظمة فلسطين العربية  .3
الثة في المجلس الوطني. وتبقى الجبهة الشعبية )القيادة العامة( ممثلة باألعضاء الث

 اآلخرين.

قرر المجلس تكليف مكتب رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية بمتابعة الحوار مع  .2
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أجل المشاركة في أعمال المجلس الوطني ومؤسسات 

 منظمة التحرير الفلسطينية. 

  :االتحادات

مال فلسطين في المجلس الوطني إلى قرر المجلس الوطني رفع نسبة تمثيل االتحاد العام لع .1
على ترشيح الهيئة التنفيذية لالتحاد العام قرر المجلس اعتبار السادة  خمسة أعضاء، وبناءً 

سعيد خضر ، التالية أسماؤهم أعضاء في المجلس الوطني: فتحي راغب عبد هللا األمين العام
األمين المساعد للشؤون إبراهيم عوض بلعوس  ،الحمرة األمين المساعد للشؤون الخارجية
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حيدر محمد إبراهيم األمين ، األمين المساعد للشؤون الداخلية صبري ديب بدر ،اإلعالمية
وبذلك اعتبرت عضوية السيد حسني الخفش ممثل االتحاد العام ، المساعد للشؤون المالية

 لعمال فلسطين في الدورة السابقة منتهية.

تحاد العام لطلبة فلسطين إلى ثالثة أعضاء وهم قرر المجلس الوطني رفع نسبة تمثيل اال .5
سعيد كمال عضو  ،سكرتير االتحاد عبد القادر ياسر، السادة:  أمين الهندي رئيس االتحاد

 المجلس اإلداري لالتحاد.

قرر المجلس الوطني زيادة تمثيل اتحاد المرأة الفلسطينية بعضو واحد هو السيدة عصام عبد  .3
 د المرأة ممثاًل في المجلس الوطني بعضوين.الهادي، وبذلك يكون اتحا

قرر المجلس الوطني الفلسطيني تمثيل اتحاد كتاب فلسطين بعضو واحد هو السيد خيري  .3
 حماد بصفته أمين عام االتحاد.

قرر المجلس إضافة أربعة أشخاص مستقلين جدد إلى عضويته هم السادة: محمد زهدي  .2
جابر، أسعد برغوثي. واستنادًا لهذه القرارات فقد النشاشيبي، الدكتور حسام الخطيب، أحمد 

 اصبح عدد أعضاء المجلس المثبتين عضويتهم مئة واثنا عشر عضوًا.

 انتقل المجلس إلى مناقشة البنود الباقية من جدول األعمال بعد أن تم إقرار هذا الجدول.  ثانيا :

شة هذا التقرير بعد ذلك في المجلس استمع المجلس إلى تقرير اللجنة التنفيذية وجرت مناق ثالثا :
الوطني ثم أحيل التقرير إلى اللجان، كما أحيل تقرير الصندوق القومي الفلسطيني ومشروع الميزانية 

 إلى اللجنة المالية. 

قرر المجلس تشكيل اللجان التالية: اللجنة السياسية واإلعالمية، لجنة التنظيم الشعبي  رابعا :
 للجنة العسكرية، اللجنة المالية، اللجنة القانونية، لجنة التخطيط. وشؤون الوطن المحتل، ا

 استعرض المجلس التقارير المحالة إليه من اللجان وناقشها واتخذ بشأنها القرارات التالية:

 التخطيط:

في قرارات الدورة الرابعة للمجلس الوطني بما يتعلق بمركز التخطيط وزيادة  التأكيد على ما ورد .1
 مام به ودعمه واالستفادة من أعماله. االهت

 



 قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                        111                                                            

 اللجنة القانونية: 

صرف النظر عن تقرير اللجنة القانونية لعدم استكمالها الشروط القانونية المنصوص عليها في . 5
 الالئحة الداخلية للمجلس الوطني. 

 المالية:

( من التقرير 1م )كما وردت في الملحق رق 1212/1212المصادقة على الحسابات الختامية لعام . 3
 المالي الخاص للصندوق القومي الفلسطيني.

الطلب إلى اللجنة التنفيذية ومجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني مالحقة التحفظات التي  .1
من التقرير  5وردت في شهادة فاحصي الحسابات المعتمدين السادة سابا وشركاهم )ملحق رقم 

يجاد الحلول السليمة لها  .المالي( وا 

 لعدم توازنها. 1212/1270رد مشروع ميزانية عام  .5

مع مراعاة النفقات الفعلية ومراعاة أوجه الصرف على  1212/1212العمل بميزانية عام  .3
النشاطات التي أحدثتها وطورتها اللجنة التنفيذية في األشهر السابقة وبقدر ما يتوفر من 

 أموال.

وات التحرير الشعبية بقرارات من اللجنة يجري اإلنفاق على جيش التحرير الفلسطيني وق .3
 التنفيذية.

إذا دعت الحاجة إلى إقامة مشاريع تقتضيها مصلحة العمل وسمحت موارد الصندوق القومي  .2
يتم  1212/1212الفلسطيني بذلك يجري اإلنفاق على هذه المشاريع وفق مالحق لميزانية عام 

لسطيني واللجنة التنفيذية ورئيس مجلس إقرارها في جلسة مشتركة لرئيس المجلس الوطني الف
 إدارة الصندوق القومي الفلسطيني ومديره تعقد لهذا الغرض.

تكليف اللجنة التنفيذية اإلسراع في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوحيد الجباية المالية مع مراعاة  .1
لى أن يتم توحيد الجباية المالية يقوم كل  أن تؤدي تلك اإلجراءات إلى زيادة الموارد المالية، وا 

تنظيم فدائي باإلنفاق على نفسه، ويستثنى من ذلك كل تنظيم يحل نفسه ويذوب في قوات 
                           التحرير الشعبية.
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تكليف اللجنة التنفيذية المبادرة في توحيد الجباية المالية في األردن فورًا وبموجب اإلجراءات  .7
 التالية: 

 ن المال في األردن لحساب الصندوق القومي الفلسطيني.يورد كل ما يجمع م .أ

يضع الصندوق القومي الفلسطيني ثلثا حصيلة الجباية الموحدة في األردن تحت تصرف  .ب
اللجنة التنفيذية لصرفها على قيادة الكفاح المسلح والقوات المقاتلة الموضوعة تحت 

الكفاح المسلح والمجلس تصرفها فعليًا من المنظمات الفدائية المشتركة في قيادة 
الوطني، وفق نظام تضعه اللجنة التنفيذية باالشتراك مع رئيس مجلس إدارة الصندوق 

 القومي ومديره العام ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

وذلك بأن تودع حصيلة ضريبة التحرير في  170/12تكليف اللجنة التنفيذية بتعديل قرارها  .2
 يني.حساب الصندوق القومي الفلسط

تكليف اللجنة التنفيذية مع مركز التخطيط بوضع خطة متكاملة مدروسة وقائمة على أسس  .2
صحيحة لها صفة الدوام من أجل تنمية الموارد المالية، تقوم على دعم مادي وتعمل اللجنة 
التنفيذية على تنفيذها فورًا وبنشاط، وللجنة التنفيذية ومركز التخطيط األخذ بعين االعتبار 

 ثلة الواردة في تواصي اللجنة المالية إذا وجد ذلك مناسبًا.األم

اإلصرار على جميع الحكومات العربية بتسديد التزاماتها المتراكمة والبالغة حتى اآلن زهاء  .10
( مليون جنيه إسترليني واتباع جميع الوسائل الممكنة بما في ذلك إيفاد الوفود لهذا 13)

 الغرض.

 اإلعالم:

م الطالع الرأي العام العربي على حقيقة الموقف المالي وتوجيهه لحث االستعانة باإلعال .11
 الحكومات العربية على الوفاء بالتزاماتها المالية المتراكمة.

تكليف أجهزة المنظمة )رغبة في ضغط النفقات( االستفادة بالخدمات الطوعية في األعمال  .15
 اإلدارية بالمنظمة كل ما أمكن ذلك.

 دة مخصصاتها وتقديم المساعدات لها. دعم االتحادات بزيا .13
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 :رعاية أسر الشهداء

يترك للجنة التنفيذية النظر في موضوع رعاية أسر الشهداء بالتوفيق بين المؤسسة التي  .13
وذلك  أنشأتها اللجنة التنفيذية وجمعية أسر مجاهدي وشهداء فلسطين )المسجلة في سوريا(.

كون هناك عالقة قوية بين المنظمة وهذه بإيجاد صيغة دمج بين المؤسسة والجمعية لت
 الجمعية. 

 :جيش التحرير والكفاح المسلح

قرر المجلس تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باستمرار بذل الجهود الالزمة  .12
لجعل جيش التحرير الفلسطيني حر اإلرادة والقيادة من أي قيود عربية لتتمكن من السيطرة 

ن تطلب من الدول العربية ذات العالقة إعفاء أكاملة ومباشرة، وتحقيقا لذلك عليها عليه سيطرة 
الوحدات الالزمة من هذا الجيش من واجب العمليات المكلفة بها هذه الوحدات عند حاجة 
الثورة الفلسطينية اليها ووضعها بالتالي تحت تصرف اللجنة التنفيذية لتتمكن من نقلها إلى 

 خطتها. أرض المعركة وفق

عادة النظر تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باتخاذ اإلجراءات الالزمة إل .11
باالتفاقات العسكرية الثنائية المعقودة بين المنظمة وبعض الدول العربية، على ضوء المرحلة 

 التي تمر بها الثورة الفلسطينية.

ن تسعى لدى جميع الدول العربية المعنية أنية على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطي .17
لحثها على اإليفاء بالتزاماتها المالية السابقة نحو جيش التحرير الفلسطيني واستمرارها بدفع 

ن تواصل البحث مع الدول التي تكون أوضاعها أأنصبتها التي التزمت بها تجاه هذا الجيش و 
 كبر نحو هذا الجيش.أ كي تساهم بنصيببالنسبة لمعركة التحرير ًا قل إرهاقأالمادية 

تعمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على إعداد جيش التحرير الفلسطيني ليكون  .12
النواة الرئيسية لجيش التحرير الوطني للثورة الفلسطينية، وذلك بزيادة حجم مستوى تدريبه، 

رسال بعثات منه إلى الخارج في جميع االختصاصات العسكرية  وتحسين نوعية سالحه، وا 
 الحديثة، وذلك لتمكين هذا الجيش من القيام بواجبه القتالي بما يتناسب وطبيعة الثورة.
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يكون منطلق التثقيف السياسي والتوجيه المعنوي في الجيش من روح الميثاق الوطني  .12
ح الكفاح الفلسطيني، مما يؤدي إلى ربط فكر المقاتل بالثورة الفلسطينية وتربيته على رو 

 والتضحية.

تقوم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باالتصال بالدول العربية التخاذ اإلجراءات  .50
الالزمة لتعميم الخدمة العسكرية الوطنية على أبناء فلسطين المقيمين على أرضها لصالح 

 جيش التحرير الفلسطيني.

نية بصفتها القيادة العليا السياسية والعسكرية تقوم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطي .51
للكفاح المسلح الفلسطيني برسم السياسة العامة  بصفته رئيساً  للكفاح المسلح الفلسطيني ورئيساً 

 للكفاح المسلح الفلسطيني.

عضوية أي منظمة جديدة تطلب  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي التي تقر   .55
كفاح المسلح الفلسطيني، وهي التي تقر إنهاء عضوية أي منظمة من االنضمام إلى ال

 على توصية من قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني. المنظمات األعضاء وذلك بناءً 

تلتزم منظمات الكفاح المسلح الفلسطيني االلتزام الكامل بقرارات وتعليمات وتوجيهات وأوامر  .53
 قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني.

لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على مواصلة الحوار مع المنظمات الممثلة تعمل ال .53
 في المجلس الوطني الفلسطيني لضمها إلى قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني.

تقوم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بفصل أي منظمة من عضوية قيادة الكفاح  .52
 ا ال تقوم بعمليات عسكرية ضد العدو.نهأالمسلح الفلسطيني يثبت 

تقوم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتنسيب من المنظمات المعنية بتسمية أعضاء  .51
ن يكون العضو أمجلس قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني مع بديل لكل عضو بقرار منها، على 

 مات.وبديله من أعلى مستويات القيادة العسكرية في هذه المنظ

تطلب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من المنظمات المعنية تزويد األجهزة  .57
التنفيذية لقيادة الكفاح المسلح الفلسطيني بالعناصر العسكرية المتفرعة التي تتمتع 

 باالختصاص والكفاءة.
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على المشاركة  وضع خطة للدفاع الذاتي لحماية العمل الفدائي والثورة الفلسطينية مع الحرص .52
 الفعلية للمليشيا وذلك ضمن قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني.

تعمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني  .52
 على إنشاء شعبة للدراسات العسكرية الفنية والعلمية في هذه القيادة.

لتحرير الفلسطينية برسم استراتيجية الثورة الفلسطينية المستندة تقوم اللجنة التنفيذية لمنظمة ا .30
على استقاللية الكفاح المسلح الفلسطيني وعدم ربط الثورة الفلسطينية أو احتوائها من قبل أي 

 من الجهات الرسمية.

تقوم اللجنة التنفيذية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع حد لتعدد المنظمات القائمة ومنع ظهور  .31
 ي منظمات جديدة في الساحة الفلسطينية.أ

بعد تشكيل قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني ومشاركة جيش التحرير الفلسطيني في هذه القيادة  .35
تلغى مهمة الدائرة العسكرية في منظمة التحرير الفلسطينية من حيث التنسيق بين قيادة الجيش 

الدائرة األخرى التي حددتها اللجنة  وقيادة الكفاح المسلح الفلسطيني مع بقاء مهمات هذه
 التنفيذية.

  :الخدمة الطبية

يكلف المجلس الوطني الفلسطيني الهالل األحمر الفلسطيني بإنشاء جهاز طبي متكامل للقيام  .33
 بالخدمات الطبية التالية:

  الكشف الطبي على كل مقاتل عند انضمامه والذي بموجبه تحدد مدى لياقته الصحية
 الذي تمكنه إمكانياته الصحية من القيام به.ونوعية العمل 

  تدريب صحي مبسط لجميع المقاتلين بجانب التدريب العسكري لنخلق في صفوف
ثوارنا، المقاتل المضمد، وانتقاء بعض العناصر من هذه الدورات لزيادة تدريبية ليصبح 

 .مقاتالً  ممرضاً 

 ثما كان. وضع برنامج وقائي متكامل للمحافظة على صحة المقاتل حي 

  توفير المستلزمات الطبية الالزمة لمزاولة الخدمات الطبية على الوجه األكمل بما في
 ذلك المراكز المتقدمة وسيارات اإلسعاف وبنوك الدم. 
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  .إنشاء مستشفى جراحي مزود بجميع اإلمكانيات الفنية واألخصائية 

 بناء شعبنا أوالمعتقلين و  عالج المقاتلين جميعا والمصابين وعائالتهم وعائالت الشهداء
في المخيمات وسكان القرى األمامية وتقديم المعونات الطبية واالجتماعية لشعبنا في 

 األرض المحتلة بقدر ما تسمح به الظروف.

يعتبر الهالل األحمر الفلسطيني هو الجهة الوحيدة التي تتلقى وتنظم صرف المساعدات  .33
ن تقوم اللجنة أت والهيئات العربية والصديقة على الطبية التي تقدمها الحكومات واالتحادا

 التنفيذية بإبالغ ذلك إلى جميع هذه الجهات.

يطلب المجلس الوطني من اللجنة التنفيذية تكليف جميع ذوي االختصاص في حقل المهن  .32
 الطبية من الفلسطينيين على النحو التالي:

  الفلسطيني براتب رمزي ن يخدم لمدة سنة مع الهالل األحمر أعلى كل خريج جديد
)خاضع لظروفه(، ويمنع من زاولة اختصاصه في أي قطر عربي قبل الحصول على 

 شهادة بذلك من الهالل األحمر الفلسطيني.

  شهر مع الهالل أوا لمدة ال تقل عن الستة لن يعمأعلى كل المزاولين للمهن الطبية
 األحمر الفلسطيني.

 لجهات الرسمية العربية للتعاون في تنفيذ ما جاء وعلى اللجنة التنفيذية االتصال مع ا
 في هذا البند.

رصد ميزانية خاصة للخدمات الطبية من الصندوق القومي ووضعها تحت تصرف الهالل  .32
 األحمر الفلسطيني.

 على جميع المنظمات االلتزام بهذه المقررات. .30

 :التنظيم الشعبي

 بي وفق األسس التالية:تعتمد قرارات المؤتمر الرابع الخاص بالتنظيم الشع .31

تضاف إلى القرارات النقاط الجديدة الواردة في تقرير لجنة التنظيم الشعبي وشؤون الوطن  .أ
 المحتل.

 ليشيا. ييحذف كل ما يتصل بالدولة الفلسطينية وبتفاصيل الم .ب
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( من قرارات التنظيم الشعبي للدورة 5إلى الفقرة )هـ( من البند ) "وحمايتها"تضاف كلمة  .ج
 ة. الرابع

 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

قرر المجلس الوطني الفلسطيني إحالة تقرير اللجنة السياسية واإلعالمية إلى لجنة خاصة  .35
من مكتب رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  تشكل

الفلسطينية وذلك إلضافة ما استجد في التقرير المشار إليه على قرارات الدورتين الرابعة 
 والخامسة للمجلس الوطني بشرط االلتزام بنص وروح الميثاق الوطني. 

  :اللجنة التنفيذية

لفلسطيني قبول استقالة السيد إبراهيم بكر من عضوية اللجنة التنفيذية قرر المجلس الوطني ا .33
التي كان قد قدمها إلى اللجنة التنفيذية قبيل انعقاد الدورة السادسة وتوجيه كتاب شكر له على 

 جهوده خالل فترة عمله في اللجنة التنفيذية.

شومان من رئاسة مجلس قرر المجلس الوطني الفلسطيني قبول استقالة السيد/ عبد المجيد  .33
إدارة الصندوق القومي الفلسطيني وتوجيه كتاب شكر له على خدماته الجليلة السابقة عن 

لهذا المجلس. وقد انتخب المجلس الوطني السيد/ خالد اليشرطي  الفترة التي عمل فيها رئيساً 
باللجنة  للرئيس المستقيل واصبح بذلك عضواً  لمجلس إدارة الصندوق القومي خلفاً  رئيساً 

( فقرة )أ( من النظام األساسي للصندوق 5للمادة ) التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفقاً 
 القومي الفلسطيني.

( من الالئحة الداخلية للمجلس 22إلى  23للمواد ) ن اإلجراءات وفقاً أن وجد أقرر المجلس بعد  .32
ام األساسي بحيث تصبح كما ( من النظ13الوطني الفلسطيني قد استوجبت تعديل المادة )

بما فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق  عضواً  12إلى  15يلي: "تؤلف اللجنة التنفيذية من 
 القومي الفلسطيني" وتبقى الفقرات التي تلي الفقرة المعدلة كما هي.
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( المعدلة من النظام األساسي لمنظمة 13إلى المادة ) قرر المجلس الوطني الفلسطيني استناداً   .31
وقد تم انتخاب السيدين  عضواً  15التحرير الفلسطينية رفع عدد أعضاء اللجنة التنفيذية إلى 

 الدكتور حسام الخطيب وبالل الحسن لعضوية اللجنة التنفيذية. 

  :الملحق األول

  :لمجلس الوطني الفلسطيني في دورته السادسة توصيات اللجنة السياسية واإلعالمية 

من  خيرة التي واكبت واقع الثورة الفلسطينية ومسيرتها وتطلعها. وانطالقاً مع التطورات األ تمشياً 
بد للجنة  النطالقتها األولى، كان ال وتطور   ن الثورة حركة دائبة واستمرار  أالمبدأ األساسي القائم ب

 السياسة واإلعالمية للمجلس بالقرارات والتوصيات الخاصة بالمجالين السياسي واإلعالمي والصادرة
عن الدورتين الرابعة والخامسة للمجلس الوطني، وتأكيدها لها، إلى آفاق جديدة، فتحت المسيرة 

 الثورية أبوابها، ودفعت بالتطلعات الثورية في اتجاهها. 

ن هدف الثورة هو التحرير الشامل والكامل للتراب الفلسطيني كله أللحقيقة الواقعة وهي  وتأكيداً 
ن أسلوبها هو أسرائيل، ومن ورائها من قوى اإلمبريالية العالمية. و إدتها من احتالل الصهيونية وقاع

ن أداتها هي أالكفاح بجميع صوره وأشكاله وفي مقدمتها الكفاح المسلح السترداد األرض والحق، و 
 … الجماهير العربية الفلسطينية داخل األرض المحتلة وخارجه، وطالئعها المناضلة

صرار على القول بان معر  ن أمة العربية كلها، وبكة فلسطين هي معركة الوجود والمصير لألوا 
لذلك بتأييد قوى  الثورة الفلسطينية جزء ال يتجزأ من حركة التحرر العالمي كله، وأنها جديرة تبعاً 

لسير الثورة في طريق التصاعد، والتقدم واالندفاع..  وتعزيزاً … التحرر والعدل والتقدم من العالم كله
من المبدأ الثوري القائم باالعتماد على العلم في تحديد جوانب الطريق، واالستناد إلى  وانطالقاً 

 الدروس والعبر النابعة من التجارب الثورية، والمنطلقات الفكرية التي ترسمها وتؤكدها. 

ن للثورة الفلسطينية أبعادها الفلسطينية والعربية والدولية أمن الحقيقة الواقعة وهي  وانطالقاً 
واإلعالمية باإلضافة إلى األبعاد األخرى التي تناولتها لجان المجلس األخرى بالبحث. توصي 
 اللجنة السياسية المجلس الوطني الفلسطيني في دورته السادسة باتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

 :على الصعيد الوطني

طيات العلم والتجربة، إال ن تكون تامة ومنسجمة مع معأال يمكن للوحدة الوطنية الفلسطينية  .1
بتوافر الوحدة في الهدف واألسلوب واإلدارة والمسيرة والقيادة. ولما كانت منظمة التحرير 
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للقوى الفلسطينية في جبهة وطنية واحدة من أجل ثورة مسلحة تحرر  الفلسطينية تمثل تجمعاً 
حيوي بين القوى األرض ولها ميثاقها الذي اتفق عليه وعلى تطويره من خالل التفاعل ال

ن المجلس الوطني يقرر تطوير اللقاء الجبهوي القائم بين منظمات حركة إالمشتركة فيها. ف
المقاومة الفلسطينية من خالل منظمة التحرير الفلسطينية إلى شكل من أشكال الجبهة القائمة 

غة لمنظمات حرية الحوار من أجل الوصول إلى هذه الصيلعلى برنامج عمل محدد، ويترك 
 المتقدمة.

لما كان تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية لكافة القوى والعناصر الوطنية يمثل خطوة ضرورية  .5
ن ال يسمح بتحول هذا الشعار إلى ستار أن من الواجب إوال بد من إنجازها والمحافظة عليها، ف

ية والفردية والمحلية يحمي القوى الرجعية الفلسطينية المضادة للثورة والنزاعات الطائفية والعائل
 التي ال بد من تعريتها وعزلها.

كان أم  ن يكون لنشوئها مبرر تاريخي فكرياً أدون  أن هناك منظمات تنشأيالحظ المجلس  .3
عربي لها، يزيد  ن أي تبن ٍ أ. وهذه الظاهرة تزيد في تفتيت المقاومة المسلحة، كما سياسياً 

اومة ومستقبل القضية الفلسطينية. ولذلك يطالب على أمن المق ، ويمثل خطراً المشكلة تعقيداً 
المجلس بوقف تشكيل مثل هذه المنظمات التي ال مبرر لها، كما يطالب أنظمة الحكم العربية 

 بوقف تبنيها لمثل هذه المنظمات.

ن تعتبر أي مواجهة أو تعرض ألي من أيوصي المجلس الوطني الفلسطيني قيادة المنظمة ب .3
قيادة الكفاح المسلح من جانب أي نظام حكم عربي هي مواجهة لجميع  المنظمات المنضمة إلى

 المنظمات ما دامت تلك ملتزمة بالميثاق الوطني وقرارات المجلس الوطني.

ن الحركة الوطنية األردنية والفلسطينية حركة وطنية واحدة، تتحمل كافة أيعتبر المجلس  .2
أشكال التآمر. ويشكل هذا االلتحام بداية  المسؤوليات تجاه الكفاح المسلح، وحمايته من كافة

 ممارسة عملية لمشاركة الجماهير العربية في معركة تحرير فلسطين.

 من استراتيجية الثورة الفلسطينية من اعتماد الحرب الطويلة يقرر المجلس الوطني، انطالقاً  .1
والضفة الغربية  في عين اعتباره األوضاع االقتصادية والمعنوية في قطاع غزة، خذاً آاألمد، و 

ضية التحرير نتيجة ما يبذله العدو من جهود لإلفادة من قمنه للمخاطر التي تنعكس على  إدراكاً 
األوضاع االقتصادية السيئة وكسر حلقة العداء وعدم التعامل معه من جانب المواطنين العرب، 
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ا المحتلة، ويطلب يقرر زيادة الدعم المادي والمعنوي للفلسطينيين العرب الصامدين في أرضن
 إلى اللجنة التنفيذية اتخاذ ما يلي: 

 زيادة الدعم المادي المقدم من منظمة التحرير وحركات المقاومة. .أ

مواصلة السعي مع حركة الجمهورية العربية المتحدة لتقوم بصرف رواتب موظفي إدارة  .ب
 قطاع غزة الذي انقطعت مواردهم منذ االحتالل.

ن تأخذ هذا الموضوع في عين االعتبار وتخصيص جزء من أإقناع الجامعة العربية ب .ج
 موازنتها لهذا الغرض.

ن يتم أ إقامة أسبوع دعم في جميع أجزاء الوطن العربي باسم أسبوع قطاع غزة على .د
 ذلك في أسرع وقت ممكن.

التركيز على رفع وعي جماهير األرض المحتلة، بأهمية الصمود واالرتباط باألرض  .ه
 ظيمي لهم عن طريق أجهزة إعالم المنظمة وحركة المقاومة. وأهمية العمل التن

يتم صرف هذه المساعدات عن طريق المنظمات النقابية والجماهيرية القائمة في  .و
 صحاب الوجهات. أاألرض المحتلة ال عن طريق بعض الشخصيات و 

العمل على مزيد من ضبط جماهير األرض المحتلة ومنظماتها بحركة الثورة عن طريق  .ز
امة عالقات وثيقة معها والتوجه بشكل خاص إلى إحباط مشاريع تهويد القدس إق

ن تصعيد المقاومة ووحدتها أودمجها باالقتصاد اإلسرائيلي. وال بد من التنويه هنا ب
بشكل واضح وملموس يعزز صمود شعبنا في األرض المحتلة، ويرفع من روحه 

 المعنوية.

عادة الشعب الفلسطيني إلى وطنه، ا  كيان في فلسطين، و يهدف الكفاح الفلسطيني إلى إنهاء ال  .7
قامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني بعيدة عن كل أنواع التمييز ا  و 

العنصري والتعصب الديني. ويقرر المجلس الوطني الفلسطيني تثبيت هذا الشعار في قراراته 
عطائه كافة أبعاده ا  نفيذية تشكيل لجنة لدراسته و وبيانه السياسي. ويطلب إلى اللجنة الت

ى الدورة القادمة للمجلس ن تتقدم هذه اللجنة بدراستها إلأومضامينها بمنتهى الوضوح على 
 الوطني.
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ديد في رواتب العاملين في منظمة التحرير مع جعاد النظر من ن يُ أتوصي اللجنة السياسية ب .2
تكوين الجهاز العامل بحيث يكون  ىن يراعألى التوصية بتخفيضها إلى أدنى حد ممكن، ع

مع حجم العمل واالهتمام بالكيف، ومحاولة االستعانة بالعناصر الوطنية المتطورة حيثما  متناسباً 
 ، مبدأ التثقيف في النفقات. يكون ذلك ممكناً 

  :على الصعيد العربي

، ورفض محاوالت كامالً  يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني استقالل العمل الفلسطيني استقالالً  .1
فرض النفوذ أو السيطرة أو االحتواء التي يحاولها أو قد يحاولها بعض األنظمة العربية على 
هذا العمل، ويؤكد المجلس في نفس الوقت البعدين القومي واإلنساني للثورة الفلسطينية على 

 حرر العالمي.ن هذه الثورة جزء ال يتجزأ من الثورة العربية ومن حركة التأاعتبار 

 لف من ثالث قوى مترابطة هي:أن المعسكر المعادي لثورتنا وشعبنا يتأيعتبر المجلس  .5

اإلمبريالية العالمية بقيادة الواليات المتحدة األمريكية  .ج ،الصهيونية العالمية .ب ،سرائيلإ .أ
المرتبطة  وقواعدها في الوطن العربي المتمثلة في القوى الرجعية العربية والجهات األخرى

تلعبه القوى  كبيراً  ن هناك دوراً أا بمصالح االستعمار واإلمبريالية ويؤكد المجلس همصالح
الرجعية في عرقلة مسيرتنا الثورية ومنع التحام الطاقات الجماهيرية العربية من مادية وبشرية 

 بها. 

المجلس  ن فقرة في هذا الصدد كانت قد أقرت منأوتلفت اللجنة السياسية النظر إلى 
الوطني في دورته الرابعة وطبعت في المقررات ثم أسقطت من الكتاب الذي صدر عن تلك 

 الدورة وعرضت على المجلس في دورته الراهنة.

يدعو المجلس الوطني الجماهير العربية إلى توحيد صفوفها في النضال الصلب لتوفير  .3
ضرورية إلحراز النصر الحاسم على مستلزمات التعبئة الكاملة لطاقاتها البشرية والمادية ال

العدو وتحقيق متطلبات النجاح في حرب تحرير شعبية طويلة األمد ضد العدوان الصهيوني 
اإلمبريالي، وذلك بالنضال من أجل تصفية كافة القواعد العسكرية االستعمارية في الوطن 

لغاء المعاهدات القائمة على أسس االستغالل اإلمبريالي في  هذا الوطن، وتحرير العربي، وا 
الثروات العربية، واتباع سياسات خارجية ثورية تقوم على أساس مواقف كافة الدول من قضية 

 مؤيداً  فلسطين، وتوثيق العالقات مع كافة القوى والدول االشتراكية الصديقة التي تقف موقفاً 
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هاج السبل التي لحركة المقاومة، كذلك العمل بمختلف األساليب والوسائل على انت ومسانداً 
في إسناد الثورة  تؤمن لإلنسان العربي حريته من االستغالل وتمكنه من أداء دوره كامالً 

الفلسطينية ودعمها ويطالب المجلس الوطني الجماهير العربية بالعمل على المقاطعة السياسية 
 واالقتصادية للدول المؤيدة للعدوان.

لحلول السياسية والمشروعات والقرارات يعلن المجلس رفض الشعب الفلسطيني لكافة ا .3
والمخططات االستعمارية الهادفة إلى حرمان شعب فلسطين من حقه في تقرير مصيره على 

خرى بما في ذلك قرار ألى تصفية القضية الفلسطينية من ناحية ا  أرض وطنه، من ناحية و 
ن هذا القرار أا و ، وال سيم1217نوفمبر من عام / تشرين الثاني 55مجلس األمن الصادر في 

يهدد مصالح  لحق شعب فلسطين في تحرير وطنه كما يشكل خطراً  واضحاً  شكل إنكاراً ي
 الجماهير الشعبية وتطلعها إلى التحرر الوطني الكامل.

يرفض المجلس أي محاولة لفرض التوجيه الرسمي على الكفاح الفلسطيني المسلح ويعد على  .2
ية محاولة الحتوائه تحت ستار المشروعات أح كما يرفض الطبيعة الشعبية الثورية لهذا الكفا

 جاءت هذه المحاولة عن طريق مؤتمرات القمة أو غيرها.أالرسمية للتنسيق سواء 

ن نضال الثورة الفلسطينية بهدف التحرير الوطني الكامل لفلسطين أ يعتبر المجلس .1
ال بقدر ما تمس هذه يجعلها ال تتدخل في الشؤون الداخلية لألوضاع العربية القائمة إ

 األوضاع قضية فلسطين.

ن تعمل على دفع األنظمة العربية إلى الوفاء أيطالب المجلس المنظمات الفلسطينية  .5
 بكافة التزاماتها لمنظمة التحرير الفلسطينية كل بقدر طاقاتها وصالبتها.

سفر والعمل مين حرية اإلقامة والأيطلب المجلس إلى اللجنة التنفيذية مواصلة مساعيها لت .3
للفلسطينيين 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 أويطالب المجلس 
عليم هؤالء أسوة بأبناء الكويت قناع الحكومة هناك بتا  الفلسطينيين العاملين في الكويت و 

من  صلوا أخيراً أنفسهم. كما يطلب إلى اللجنة االهتمام بموضوع العمل الفلسطينيين الذين فُ 
 عملهم في شركة نفط الكويت. 
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 :الصعيد العالمي

ال يتجزأ من حركة التحرر العالمي المناضلة ضد قوى االستعمار  تؤلف الثورة الفلسطينية جزءاً 
 خر هو الصهيونية العالمية التي تؤلف جزءاً آ ة العالمية، وهي في الوقت ذاته تقاتل عدواً واإلمبريالي

بشع صوره القائمة أمن اإلمبريالية العالمية باإلضافة إلى كونها مجسدة لالستعمار االستيطاني في 
 على القهر القومي والعنصرية. 

 ن المجلس يقرر ما يلي: إمن ذلك ف وانطالقا  

الية العالمية بقيادة الواليات المتحدة األمريكية هي عدوة الشعوب األولى وهي ن اإلمبريإ
ولة عن مختلف صور العدوانية على حرية الشعوب واستقاللها ونهب ثرواتها، ويتجلى ذلك ؤ المس

في خلق وتثبيت الكيان الصهيوني في وطننا فلسطين والعمل بمختلف السبل والمؤامرات وأشكال 
لي لتصفية القضية الفلسطينية من ناحية والتوسع على حساب األرض العربية من الدعم اإلسرائي
 ناحية أخرى.

يقدر المجلس لالتحاد السوفيتي ولعدد من الدول االشتراكية وال سيما جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية مواقفها من قضايا التحرر الوطني ومن قضية الصراع العربي اإلسرائيلي وتأييدها 

بالمزيد من  عوب في تقرير مصيرها، ويتوجه المجلس إلى االتحاد السوفيتي مطالباً لحق الش
 التعاطف والدعم.

يقدر المجلس مواقف عدد من الدول االشتراكية كجمهورية الصين الشعبية وألبانيا وكوريا 
ا الديمقراطية وكوبا وفيتنام الديمقراطية من قضية النضال الوطني الفلسطيني والعربي، وقضاي

التحرر في العالم كما يقدر مواقف العديد من المنظمات واألحزاب االشتراكية والتقدمية على 
 صعيد العالم، لشروعها في اتخاذ مواقف صحيحة من الكفاح الفلسطيني المسلح.

تقدير الكفاح البطولي الذي يخوضه شعب فيتنام ضد اإلمبريالية األمريكية وحلفائها، ويعلن 
ه الكامل لحق الشعب الفيتنامي في الحرية والوحدة كما يعرب المجلس عن المجلس عن تأييد

كبر أتعازيه الحارة لشعب فيتنام البطل بوفاة قائد نضاله الوطني الزعيم هوشي منه الذي يعتبر 
 المناضلين ضد اإلمبريالية العالمية.

تحقيق وحدة كوريا  أجلتأييد شعب كوريا في نضاله ضد اإلمبريالية األمريكية العدوانية ومن 
 وهزيمة المعتدين األمريكيين.
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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.

ضد المؤامرات األمريكية التي تهدف إلى عزله واستبعاده والستغالل ثرواته، تأييد شعب كوريا 
وتأييد شعوب أمريكا الالتينية في نضالها للخالص من استغالل االحتكارات األمريكية والتدخل 

 اإلمبريالي.

يعرب المجلس عن تقديره للشعوب اإلسالمية التي تقف مؤيدة للحق العربي في فلسطين، كما 
 ا موقفها الساخط من جريمة إحراق المسجد األقصى.يقدر له

ن تجري االتصاالت الالزمة مع مختلف حركات التحرير أيطلب المجلس إلى اللجنة التنفيذية 
لالستقالل والعمل على دعوتها إلى مؤتمر خاص بهذه الحركات  اً في العالم والمناضلة طلب

 ئل الالزمة لتعزيز التعاون فيما بينها.تناقش فيها قضاياها وتوحد مواقفها مع دراسة الوسا

  :القرارات اإلعالمية

يؤكد المجلس القرارات اإلعالمية التي كان المجلس الوطني الفلسطيني قد اتخذها في دورته 
ن تعهد إلى جهاز تخطيطي خاص لإلعالم المتعلق بالقضية أالرابعة ويطلب إلى المنظمة 

 ، مع مراعاة النقاط التالية:الفلسطينية، ووضعه على أساس علمي صحيح

بين ما تقوله هذه  ضرورة التنسيق مع أجهزة اإلعالم العربية بحيث يكون االنسجام قائماً  .1
 األجهزة وبين الخط العام لإلعالم الفلسطيني.

اإلفادة من المواقف الرسمية للدول الصديقة في العالم لتثبيت مواقفنا اإلعالمية في صفوف  .5
 ها معرضة لتقلب المواقف السياسية لحكوماتها.شعوبها بداًل من ترك

للتوزيع الثقافي في العالم وذلك ضمن  ضرورة اتسام اإلعالم الفلسطيني بالمرونة وفقاً  .3
 المنطلقات والمفاهيم األساسية للثورة الفلسطينية.

 إلى الطبقات المكافحة وقوى التحرير والتقدم في العالم بوجه خاص. التوجه إعالمياً  .3

ضية الفلسطينية على حقيقتها بوصفها قضية تحرر وطني وكفاح ضد الصهيونية عرض الق .2
 واإلمبريالية العالمية.
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والتزام العلمية والموضوعية في  ،مراعاة الدقة في البيانات التي تصدر عن الثورة الفلسطينية .1
 إصدارها.

 التأكيد على أهمية توجيه الجماهير الفلسطينية في األرض المحتلة. .7

إلعالم الفلسطيني في جهاز واحد، والتركيز على الدعوة للقضية الفلسطينية توحيد ا .2
 ومنطلقات الثورة.

السعي لدى الحكومات العربية لتخصيص أركان إذاعية وتلفزيونية وصحافية في أجهزة  .2
 إعالمها للثورة الفلسطينية وربط هذه األركان بجهاز اإلعالم الفلسطيني الموحد.

عالمية خاصة بالقضية الفلسطينية عن مكاتب الجامعة العربية السعي إلصدار نشرات إ  .10
 وسفارات الدول العربية في الخارج.

دعوة الجامعة العربية إلى تقديم الدعم المالي الثابت إلى مركز األبحاث الفلسطينية، ومؤسسة  .11
 الدراسات الفلسطينية وفروع االتحاد العام لطالب فلسطين، وكافة االتحادات الفلسطينية

 على الصعيد الشعبي في أماكن وجودها. ن، بإمكانها ان تلعب دوراً األخرى في الخارج أل

 االهتمام بالتربية السياسية للجماهير وتضمينها في برامج اإلعالم الفلسطينية. .15

ن ال تعتمد على إظهار قوة الثورة الفلسطينية أالعمل على زيادة الساعات الموجهة للعدو. و  .13
تبرز أيضًا وحشية العدو في معاملة مواطنينا وتعرية نقاط ضعفه أمام  وعملياتها فحسب بل

 جماهيره.

يطلب المجلس الوطني إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دعم كافة التنظيمات النقابية  .13
ن في إمكان أذ إالفلسطينية لتمكينها من أداء دورها الكامل في اإلعالم للقضية الفلسطينية 

 عدها وقياداتها(، كاتحاد الطالب والعمال والكتاب والمرأة وغيرها ان تؤدي دوراً االتحادات )قوا 
 في اإلعالم الفلسطيني في جميع المجاالت العربية والدولية. كبيراً 
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  :الملحق الثاني

بيان سياسي صادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته السادسة المنعقدة في القاهرة 
  6/9/1969-1/9من 

 /عقد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته السادسة في القاهرة بين اليوم األول من أيلول
 -1والسادسة منه وقد اشترك فيه ممثلون عن القوى والمنظمات الفلسطينية التالية:  1212سبتمبر 

حركة التحرير الوطني  -3جيش التحرير الفلسطيني، وقوات التحرير الشعبية،  -5المستقلون. 
الجبهة الشعبية الديمقراطية  -2منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية.  -3فلسطيني )فتح(. ال

الجبهة الشعبية  -2منظمة فلسطين العربية.  -7جبهة النضال الشعبي.  -1لسطين. فلتحرير 
 اتحاد الطالب والعمال والكتاب والمرأة.  -2لتحرير فلسطين )القيادة العامة(. 

ًً وقد اتسمت المرحلة ال للظروف التي يمر  تي انعقدت فيها هذه الدورة باألهمية والخطورة نظرًا
بها الكفاح المسلح فإذا السير في بداية طريق التحول إلى الحرب الشعبية الشاملة داخل أرضنا 

 بأجواء من التآمر من قوى العدو المختلفة والقوى المضادة للثورة.  اً المحتلة محاط

وى التي تمثلت في المجلس الوطني في هذه الدورة تشكل خطوة في ومن هذا المنطلق كانت الق
وعي إشراك القوى الفلسطينية العاملة في ميدان الكفاح كمل للشعب الفلسطيني ولقد رُ أطريق تمثيل 

المسلح باإلضافة إلى االتحادات والتنظيمات النقابية وبعض ذوي الكفاءات من العاملين في الحقل 
 الوطني. 

س في قراراته وتوصياته إصرار الشعب الفلسطيني على رفض كافة الحلول كد المجلأو 
نوفمبر سنة  /تشرين الثاني 55ن الصادر بتاريخ ماالستسالمية، وبشكل خاص قرار مجلس األ

ن هدف الثورة الفلسطينية هو تحقيق التحرير الشامل والكامل للتراب الفلسطيني من أكد أو  1217
علن إصرار الشعب أ سرائيل ومن وراءها من قوى اإلمبريالية العالمية و إا احتالل الصهيونية وقاعدته

قامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية ا  ن يتم تحقيق النصر و أالفلسطيني على المضي في ثورته إلى 
 البعيدة عن كل أشكال التمييز الديني والعنصري.

بصورة الكفاح األخرى السترداد  ن أسلوب الثورة هو الكفاح المسلح معززاً أكد المجلس كذلك أو 
داة الثورة هي الجماهير العربية داخل األرض المحتلة وخارجها مدعومة أن أالوطن المغتصب و 

 بمشاركة متزايدة من الجماهير العربية المناضلة، ومن سائر قوى التحرير والتقدم في العالم. 
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ورفض سائر محاوالت  كامالً  ستقالالً كد المجلس في كافة مناقشاته استقالل العمل الفلسطيني اأو 
ن ا  ية جهة من الجهات و أفرض النفوذ والسيطرة أو االحتواء أو الوصاية التي تحاولها أو قد تحاولها 

من  كان المجلس لم يفضل التأكيد على البعدين القومي واإلنساني للثورة الفلسطينية باعتبارها جزءاً 
 مي.الثورة العربية ومن حركة التحرير العال

سرائيل إلى إوما قيام الواليات المتحدة زعيمة اإلمبريالية العالمية بتسليم طائرات الفانتوم إلى 
دليل جديد، على مدى تواطؤ اإلمبريالية العالمية والصهيونية على تهديد سائر أقطار الوطن العربي 

 سرائيل.إمن المحيط إلى الخليج عن طريق قاعدتها 

ن تقف جبهة متراصة أمبريالي الصهيوني يتحتم على الجماهير العربية ولمواجهة هذا التحدي اإل
لحماية الثورة الفلسطينية ودعم صمود شعبنا في فلسطين المحتلة ومطالبة الحكومات العربية بالقيام 

 بواجباتها تجاه الثورة الفلسطينية وال سيما االلتزامات المترتبة عليها لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

ن أالمجلس الوطني سياسته السابقة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية على كد أو 
تلتزم هذه الدول بعدم التعرض لمسيرة الثورة وحرية العمل الفلسطيني، وحق شعبنا في تقرير مصيره 

 كداً من هذه المبادئ واجه المجلس الوطني األزمة المفتعلة في لبنان مؤ  اً وحماية قضيته. وانطالق
كافة محاوالت  حق الجماهير الفلسطينية في حرية العمل والتحرك على األرض العربية مستنكراً 

ذ يشجب هذه المحاوالت إالتصدي بقوة السالح لجماهيرنا العزالء في مخيماتها. والمجلس الوطني 
عب العربي في المشبوهة التي ال تخدم إال المخططات الصهيونية واإلمبريالية يتوجه بالتحية إلى الش

 لبنان لمساندته للثورة الفلسطينية والتفافه حولها.

حرصه على متابعة الجهود  لموضوع الوحدة الوطنية مؤكداً  خاصاً  ولى المجلس اهتماماً أو 
وصى المجلس أداة فعالة في تصعيد الكفاح المسلح وتطويره. و ألتحقيقها على الوجه األكمل لتكون 

اية المالية وبشكل خاص في األردن كما أوصى بدعم وتطوير جيش استكمال إجراءات توحيد الجب
التحرير الفلسطيني بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة وأوكل إلى جمعية الهالل األحمر 
الفلسطيني مهمة توفير الخدمات الطبية لكافة المقاتلين كما كلف اللجنة التنفيذية بتعزيز الرعاية 

اء والمصابين واألسرى. وتناول المجلس بالبحث والمناقشة وسائل تأكيد سر الشهدأالمقدسة إلى 
، للعمل الثوري نظرية وتطبيقاً  التخطيط والتنهيج واإلحصاء أساساً  المنحى العلمي للثورة معتمداً 

 وقرر دعم مركز التخطيط الفلسطيني بالكفايات والمواد الالزمة.
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في دورته تشكيل محكمة الثورة لتكون الجهة برز القرارات التي اتخذها المجلس أوكان من 
مين العدل وضمان أمن الثورة ومنع أالوحيدة صاحبة الحق في إصدار األحكام التي تكفل ت
قر المجلس التفاعل الكامل مع حركات أالمحاوالت التخريبية التي تتم بوحي من العدو وعمالئه. و 

إلى كافة الشعوب والدول الصديقة وقوى  لوطن العربي وفي العالم كما وجه التحيةاالتحرر في 
 التحرر في العالم لمواقفها المؤيدة لنضال شعب فلسطين. 

وقرر المجلس توجيه تحية التقدير واإلعجاب لجماهيرنا المناضلة في األرض المحتلة لمواقفها 
رى ن هذه الجماهير المكافحة هي الضمانة الكبأالصامدة في وجه االحتالل اإلسرائيلي مؤكدة 

 لنجاح ثورتنا المجيدة. 

من المجلس الوطني لمحاوالت الحصار والتآمر على قضيتنا  يا جماهير شعبنا الثائر: وعياً 
من إصرار الجماهير الفلسطينية والعربية على المضي في درب الكفاح المسلح  وثورتنا وانطالقاً 

والتحرير. عاش كفاح شعبنا حتى يتحقق التحرير الشامل لوطننا المغتصب والسير بها إلى النصر 
 رار. ألبوالمجد والخلود لشهدائنا ا… البطل

* * * 
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 4/6/1930-70/5 ،القاهرة ،الدورة السابعة

 :القرارات السياسية 

فصائل المقاومة واللجنة  والموقع من كافة 1/2/1270. الموافقة على بيان االتفاق الصادر في 1
 التنفيذية لمنظمة التحرير.

أعضاء اللجنة ، . تؤلف اللجنة المركزية بقرار من المجلس الوطني من: رئيس المجلس الوطني5
ثالثة من المستقلين من أعضاء المجلس  ،القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني، التنفيذية

مندوب قيادي يمثل كل منظمة من  ،ية بالتشاورالوطني الفلسطيني تنتخبهم اللجنة التنفيذ
مفوض بكافة الصالحيات وال يشترط في هؤالء  1/2المنظمات الفلسطينية الموقعة على اتفاق 

عضاء المجلس الوطني. ويكون رئيس اللجنة التنفيذية رئيس اللجنة أ أن يكونوا من بين 
 المركزية. 

س الوطني تعديلها أو استبدالها أو حلها. تمثل تبقى اللجنة المركزية قائمة ما لم يقرر المجل
اللجنة المركزية القيادة العليا للنضال الفلسطيني في األمور التي تطرح عليها وذلك ضمن 

 صالحياتها وتقوم بما يلي:

 حكام الميثاق الوطني الفلسطيني.أالبت في األمور والقضايا العاجلة والطارئة بما ال يتعارض و  .1

 لى إيجاد صيغ أكثر تقدمًا وأكثر عمقًا واتساعًا للوحدة الوطنية.العمل باستمرار ع .5

 متابعة تنفيذ قراراتها وقرارات المجلس الوطني. .3

مناقشة األمور المطروحة عليها من اللجنة التنفيذية أو أحد أعضائها وتتخذ القرارات الملزمة  .3
رات اللجنة المركزية وفق النظام الداخلي الذي تقرره اللجنة المركزية. يجب أن تكون قرا

منسجمة مع الميثاق الوطني والنظام األساسي وقرارات المجلس الوطني وتتولى اللجنة التنفيذية 
تنفيذ قرارات اللجنة المركزية. تقدم اللجنة المركزية إلى المجلس الوطني في دورته العادية أو 

 االستثنائية تقريرًا عن أعمالها ومدى فعاليتها. 

ركزية تجميد أو تعليق عضوية أي عضو أو تنظيم أو اتخاذ أي عقوبة بشأنه يحق للجنة الم
على أن يعرض األمر على المجلس الوطني في أول دورة النعقاده ويكون قرار المجلس فاصاًل في 

 األمر واتخاذ اإلجراءات الكفيلة لعدم قيام أي تنظيم فدائي جديد. 
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 لى جدول األعمال واتخذت القرارات التالية: وبحثت اللجنة في المواضيع األخرى المدرجة ع

/ التأكيد على القرار الذي اتخذه المجلس الوطني في جلسته المعقودة في األول من حزيران .1
وينص على أن النضال الفلسطيني ينطلق من اإليمان بوحدة الشعب في الساحة  1270يونيو 

من األمة العربية، وبأن فلسطين الفلسطينية ومن اإليمان بأن شعب فلسطين جزء  -األردنية 
 جزء من األرض العربية.

اتخاذ ما يلزم من إجراءات من قبل اللجنتين المركزية والتنفيذية من أجل تثبيت وتجسيد هذا  .5
 -المبدأ على كافة المستويات السياسية والتنظيمية والجماهيرية والنقابية في الساحة الفلسطينية 

 الوطنية في الضفة الشرقية وبأسرع ما يمكن.  األردنية، وبالتعاون مع القوى

تكليف اللجنة التنفيذية بمواصلة الجهود مع الحكومات العربية من أجل تبني دعم صمود  .3
الشعب العربي الفلسطيني في األرض المحتلة، ومطالبتها بدفع ما يقتضيه هذا الصمود من 

 التزامات مالية.

الذي يتلقى سائر أشكال المعونات والمساعدات  اعتبار الصندوق القومي الفلسطيني الجهاز .3
 المالية المتعلقة بدعم الصمود.

حث أجهزة المنظمة على بذل المزيد من الجهد لتأمين كافة مقومات الصمود في األرض  .2
 المحتلة.

حث أجهزة اإلعالم العربية عامة وتكليف أجهزة إعالم الثورة الفلسطينية خاصة للمساهمة في  .1
 جماهير وتعميق معنى دعم الصمود في وجه مؤامرات العدو.عملية توعية ال

إن المجلس الوطني الفلسطيني وهو يراقب الوضع في جنوب لبنان وبعد اطالعه على المذكرة 
المقدمة من اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني لحركة تحصين الجنوب وأخذ ما ورد فيها بعين 

  :االعتبار يقرر ما يلي

العميلة والمضادة للثورة التي تعمل على عزل المقاومة الفلسطينية عن  إدانة موقف القوى .1
 الجماهير اللبنانية.

دعوة القوات المقاتلة إلى تعميق عالقاتها على جميع المستويات مع جماهير الجنوب  .5
 والمساهمة في تسليحها وتنظيمها وتعزيز صمودها.
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قاومة وبين القوى الوطنية والتقدمية العمل على دفع التنسيق إلى أعلى مستوى بين حركة الم .3
في لبنان، ومن أجل مشاركة أكبر للجماهير العربية اللبنانية في حماية الثورة الفلسطينية 

 واألرض العربية في لبنان.

اإلشادة بالدور البطولي الذي قامت به قوات المقاومة في ردع االعتداءات اإلسرائيلية وبدور  .3
 حركة المقاومة وحمايتها. الجماهير اللبنانية في دعم 

 واتخذ المجلس الوطني الفلسطيني أيضا  القرارات التالية: 

"الكفاح الشعبي المسلح" هو الحل الوحيد للصراع القائم بيننا وبين إسرائيل، وذلك عن طريق  .1
ومهما تحول ميزان القوى لصالحنا  ،استمرار حرب التحرير الشعبية وتصعيدها بكل أبعادها

جهاضًا لنضالنا وتضحياتنا ومنعًا لثورتنا فلن يكون ا لحل السياسي التصفوي إال استسالمًا بل وا 
 من أن تصل إلى أهدافها الكاملة في التحرير ورفضنا لكافة الحلول االستسالمية. 

يدعو المجلس الوطني الشعب الفلسطيني بوجه خاص والشعب العربي بوجه عام إلى تصعيد  .5
د القوى اإلمبريالية وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية ودفع بعد حد ممكن ضأالنضال إلى 

 هذا النضال إلى ميادين جديدة.

يهيب المجلس الوطني بالشعب العربي في األردن ولبنان أن يقف صفًا واحدًا مع الثورة  .3
سنادها بمختلف  الفلسطينية إلحباط المؤامرات ضد هذه الثورة وحماية ظهرها من العمالء وا 

سائل لتمكينها من تحقيق أهدافها على اعتبار أن األراضي العربية المحيطة بفلسطين الو 
 المحتلة هي ميدان مشروع النطالق النضال الفلسطيني.

العمل على التالحم مع الجماهير العربية لخوض المعركة ضد المؤامرات التصفوية ورص  .3
من هذه الجماهير وبدعم من القوى  صفوف حركة المقاومة الفلسطينية للدفاع عن الثورة بتأييد

 الوطنية والتقدمية.

توصية اللجنة التنفيذية بتعزيز االتصاالت والصالت مع حركات التحرر العالمية والدول  .2
 سيما الدول االشتراكية المؤيدة لقضيتنا.  الصديقة ال

 يوجه المجلس الوطني الفلسطيني تحياته إلى شعبنا العربي في لبنان.  .1

 عليا من الحركة الوطنية اللبنانية والثورة الفلسطينية.  تشكيل لجنة .7
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 مطالبة الدول العربية بتقديم العون والمساندة للبنان ليتمكن من الصمود. .2

 يحيي المجلس الوطني الفلسطيني جنودنا العرب المرابطين على خطوط المواجهة. .2

 يتهم.تحية لشعب فيتنام والهند الصينية وجميع الذين يكافحون من أجل حر  .10

يطلب المجلس الوطني الفلسطيني من اللجنة التنفيذية ضرورة متابعة مقررات الجامعة العربية  
 المتعلقة بالشؤون الفلسطينية والعمل على تنفيذها وال سيما: 

  أكتوبر  /تشرين األول 11-13قرارات مؤتمر وزراء الصحة العرب المنعقد في مقر الجامعة من
1212. 

 50-15قليمي الثالث لوزراء التربية والتخطيط االقتصادي المنعقد ما بين قرارات المؤتمر اإل 
 .1270يناير  /كانون الثاني

 .قرارات مؤتمر وزراء العمل العربي 

من الفعالية  يوصي المجلس الوطني اللجنة التنفيذية بإعادة تنظيم مكتبها بما يضمن لها مزيداً  
 والقدرة على أداء واجباتها.

 إلى اللجنة التنفيذية المواضيع التالية: حيل المجلسيُ 

إلعداد دراسة حولها وتقديمها إلى  - مضامينها ومحتوياتها -موضوع الدولة الديمقراطية  .1
 المجلس الوطني القادم.

 التثقيف الثوري للجماهير. .5

 موازنة خاصة لمساعدة الطالب الوافدين من األرض المحتلة. .3

 يتولى االتحاد العام لطلبة فلسطين إنشاءه.اإلسهام في بناء بيت الطالبات الذي  .3

 دعم المدارس األهلية في القدس المحتلة. .2

 دعم ندوة فلسطين العالمية. .1

 زيادة مخصصات االتحادات والمنظمات الشعبية.  .7
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  :القرارات العسكرية

 الوحدة العسكرية للمقاتلين: 

قيادة عسكرية واحدة للثورة الفلسطينية . تكلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإنشاء 1
 تتكون من: 

على القيادات العسكرية في التنظيمات والمؤسسات الموجودة في أ مجلس عسكري يضم  -أ 
 الساحة الفلسطينية.

 هيئة أركان تنبثق عن المجلس العسكري. -ب 

 عسكرية القائمة.. تقوم اللجنة التنفيذية بتحديد اسم هذه القيادة وعالقاتها مع المؤسسات ال5

. تلتزم هذه القيادة بتعليمات وأوامر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كقيادة عليا لها 3
 كامل السيطرة على قوات الثورة الفلسطينية جميعها.

. توضع القوات العسكرية العاملة في الثورة الفلسطينية تحت تصرف هذه القيادة التي يكون لها 3
 قيادة هذه القوات وتطويرها وتحريكها وتوجيه عملياتها.الحق في 

. تقوم هذه القيادة بوضع مناهج موحدة للتدريب، كما تضع أسسًا موحدة للتنظيم واإلمداد والتموين 2
 والخدمات تلتزم بها جميع القوات، وتباشر القيادة فور إنشائها إعادة التنظيم لهذه القوات. 

بإنشاء قوات مشتركة من قوات المنظمات، يتولى الصندوق القومي . تقوم القيادة العسكرية 1
الفلسطيني مهمة الصرف عليها، على أن تقوم المنظمات بإمداد الصندوق القومي بما يكفي 

 تغطية نفقات قواتها حسب تقرير اللجنة التنفيذية للمنظمة إلى أن يتم توحيد الجباية.

قواته التي وضعها تحت تصرف هذه القيادة . ال يحق ألي تنظيم أن يسحب أي قوة من 7
 العسكرية.

. تقوم القيادة العسكرية بتقسيم مسرح األعماق القتالية إلى قطاعات عمل، ويشكل لكل قطاع 2
 مجلس قيادة يضم قادة القوات التي يزيد حجمها الدائم عن سرية.

ى أن يؤخذ بعين االعتبار حجم . يعين قائد القطاع من قبل القيادة العسكرية للثورة الفلسطينية عل2
 القوات الموجودة في القطاع والكفاءة.
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. تصدر البالغات العسكرية في عمليات القوات المشتركة باسم يحدد من قبل القيادة العسكرية 10
 للثورة. 

. تكون قرارات القيادة العسكرية ملزمة لكل القوى العسكرية المشتركة فيها، وعلى هذه القيادة 11
 قراراتها بالشكل الذي تراه مناسبًا.تنفيذ 

 الخدمات الطبية للمقاتلين: 

الفلسطيني قراراته التي اتخذها في الدورة السادسة فيما يتعلق  ي. يؤكد المجلس الوطن15
بالخدمات الطبية والهالل األحمر الفلسطيني، كما يوصي بنشر هذه القرارات من قبل 

 لجميع. الجهات المسؤولة وذلك حتى يلتزم بها ا

 جيش التحرير الفلسطيني: 

ن جيش التحرير الفلسطيني التي اتخذها في الدورة أ. يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني قراراته بش13
السادسة للمجلس، وبشكل خاص ما يتعلق بتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

 حر اإلرادة والقيادة.  ببذل كل الجهود الالزمة لجعل جيش التحرير الفلسطيني

. يجري اإلنفاق على جيش التحرير الفلسطيني وقوات التحرير الشعبية بموجب ميزانية خاصة 13
على أن تقرها اللجنة  12/12تفصيلية تضعها القيادة العامة للجيش في حدود اعتمادات موازنة 

 التنفيذية.

بئة العامة للثورة الفلسطينية ويعتبرون . يخضع جميع العسكريين االحتياطيين الفلسطينيين للتع12 
بمثابة احتياط عام للثورة. ويحق للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تستدعي أي 

به األنظمة الخاصة بذلك، وعلى اللجنة  واحد منهم للخدمة االحتياطية، وذلك حسبما تنص  
 وضع التنفيذ.التنفيذية إجراء االتصاالت الالزمة لوضع هذا القرار م

. يوصي المجلس الوطني الفلسطيني باالستفادة من الكفاءات والخبرات العسكرية الفلسطينية 11 
 الذين خدموا في الجيوش العربية األخرى. 
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 :القرارات المالية

 مع مراعاة نفقاتها الفعلية. 1212/1212بميزانية عام  1271-1270العمل خالل السنة المالية  .1

اق على قوات جيش التحرير الفلسطيني وقوات التحرير الشعبية في حدود االعتمادات اإلنف .5
وبموجب ميزانية تفصيلية تضعها قيادة جيش التحرير  12/12الموجودة في ميزانية عام 

 الفلسطيني وتقرها اللجنة التنفيذية.

لصندوق القومي إذا دعت الحاجة إلى إقامة مشاريع تقتضيها مصلحة العمل، وسمحت موارد ا .3
يتم  12/12الفلسطيني بذلك، يجري اإلنفاق على هذه المشاريع وفق مالحق الميزانية عام 

إقرارها في جلسة مشتركة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية ورئيس 
 مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني ومديره العام تعقد لهذا الغرض. 

لتنفيذية وضع خطة محددة ومتكاملة لدعم صمود شعبنا في الوطن المحتل تكليف اللجنة ا .3 
تقوم على دراسة موضوعية ويفرد لها ملحق خاص بالميزانية يقوم على تقديرات مبدئية 
لإليرادات التي يمكن توفيرها لهذا الغرض، ويتولى الصندوق القومي الفلسطيني اإلنفاق 

يرادات وبمقتضى قرارات تصدر عن اللجنة بموجبها في حدود ما يتحقق من هذه اإل
 التنفيذية.

التأكيد على القرارات التي اتخذها المجلس الوطني الفلسطيني بتوحيد الجباية المالية وتكليف  .2
اللجنة التنفيذية متابعة مساعيها لتحقيق هذا التوحيد في أقرب فرصة ممكنة وال سيما في 

 األردن ولبنان.

يذية إجراء االتصاالت الالزمة مع الحكومات العربية المعنية لكي تعمل تكليف اللجنة التنف .1
على إصدار التشريعات الالزمة لفرض ضريبة التحرير على ابناء الشعب العربي 
الفلسطيني المقيمين لديها، وتقديم التسهيالت الالزمة لقيام أجهزة المنظمة بأعمال الجباية 

 الشعبية.

مات العربية بتسديد التزاماتها المتراكمة وتكليف اللجنة التنفيذية اإلصرار على جميع الحكو  .7
 اتباع جميع الوسائل الممكنة بما في ذلك إيفاد الوفود لهذا الغرض.

تكليف اللجنة التنفيذية السعي لدى الحكومات العربية لكي تخصص نسبة مئوية من ميزانياتها  .2
 لسطيني كمورد ثابت العمل الفلسطيني.العامة واإلنمائية لصالح الصندوق القومي الف
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تكليف اللجنة التنفيذية السعي لدى الدول العربية المصدرة للنفط لزيادة مقدار الدعم المالي  .2 
 الذي تقدمه لمنظمة التحرير الفلسطينية.

تكليف اللجنة التنفيذية بإجراء االتصاالت الالزمة مع الحكومات العربية المعنية في سبيل  .10
ول لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها على إعفاءات الجمارك والبرق والبريد الحص

 والهاتف. 

تكليف اللجنة التنفيذية المبادرة بإجراء االتصاالت الالزمة مع الحكومات واألوساط العربية  .11
لتشكيل لجان نصرة فلسطين لكي يتولى الصندوق القومي الفلسطيني التعاون معها في 

 سابيع نصرة فلسطين واعتمادها عند تنفيذ مشاريع تنمية الموارد المالية. إقامة أ

  :الملحق األول

بيان هام إلى الشعب الفلسطيني وجماهير األمة العربية صادر عن القيادة الموحدة لحركة 
 :المقاومة الفلسطينية

بعد انتهاء أزمة  عقدت جميع فصائل المقاومة المشتركة بالقيادة الموحدة سلسلة من االجتماعات
للبحث في الوصول إلى وحدة وطنية متماسكة مرتبطة ببرنامج عمل سياسي وعسكري  10/5/1270

 يمثل برنامج الحد األدنى الذي تم االتفاق حوله في مناقشات القيادة الموحدة. 

 :: وقد توصلت القيادة الموحدة إلى تحقيق الصيغة التنظيمية التالية للوحدة الوطنيةأوال  

أن جميع فصائل حركة المقاومة تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية اإلطار العريض للوحدة  .1
 الوطنية.

القضايا المتفق عليها يلتزم بها جماعيًا والقضايا التي لم يتفق عليها بعد يمارسها كل فصيل  .5
 أمن الثورة بلتزم بها جماعيًا. ضمن رؤياه لها واعتبار أن القضايا التي تمس  

ميع الفصائل في المجلس الوطني الفلسطيني القادم والمؤسسات المنبثقة عن منظمة تشترك ج .3
التحرير الفلسطينية وال يصبح موضوع حجوم المنظمات في المجلس الوطني موضع بحث بين 

 المنظمات الفدائية.

تتشكل بقرار من المجلس الوطني لجنة مركزية تشترك فيها جميع فصائل المقاومة لتمارس  .3
القيادي في حركة المقاومة، وتحل اللجنة المركزية المنبثقة عن المجلس الوطني محل دورها 
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القيادة الموحدة الراهنة، وتتشكل اللجنة المركزية من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
وممثلين عن كافة المنظمات الفدائية ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني وقائد جيش التحرير 

 لسطيني وبعض المستقلين.الف

إن حركة المقاومة الفلسطينية ممثلة بالقيادة الموحدة وبعد مناقشات طويلة قد انتهت إلى  ثانيا : 
اعتبار النقاط التالية الخطوط العريضة للعمل السياسي والعسكري المشترك باإلضافة إلى الميثاق 

 الوطني الفلسطيني ومقررات المجالس الوطنية:

ر الفلسطينية والعربية العاملة والكادحة وكافة القوى صاحبة المصلحة في مرحلة إن الجماهي .1
 التحرر الوطني وتحرير التراب الفلسطيني كاماًل هي قوى الثورة الفلسطيني.

األردنية  -ينطلق النضال الفلسطيني من اإليمان بوحدة الشعب في الساحة الفلسطينية  .5
األمة العربية وبأن أرض فلسطين جزء من ن شعب فلسطين جزء من أومن اإليمان ب
 األرض العربية.

إن الثورة الفلسطينية جزء ال يتجزأ من حركة الثورة العربية المعاصرة وجزء ال يتجزأ من  .3
 حركة التحرر الوطني العالمية ضد اإلمبريالية والصهيونية العالمية.

لة إسرائيل واإلمبريالية إن أعداء التحرر الوطني الفلسطيني يتمثلون في الصهيونية ودو  .3
 وكافة القوى العميلة المرتبطة جدليا ومصلحيًا باإلمبريالية واالستعمار.

إن هدف النضال الفلسطيني هو تحرير فلسطين كاملة ضمن مجتمع يتعايش فيه جميع  .2
 المواطنين بحقوق وواجبات متساوية ضمن آمال األمة العربية في الوحدة والتقدم.

 الثورية هي الطريق األساسي لتحرير فلسطين. إن طريق حرب الشعب .1

إن شعب فلسطين وحركة تحرره الوطنية يناضل من أجل التحرير الشامل ويرفض كافة  .7
الحلول السلمية والتصفوية واالستسالمية بما فيها المؤامرات الرجعية االستعمارية إلقامة 

 55ن الصادر بتاريخ دولة فلسطينية على جزء من األرض الفلسطينية وقرار مجلس األم
 التصفوي. 1217 / نوفمبرثانيالتشرين 
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إن الثورة الفلسطينية تعتبر األرض العربية المحيطة بإسرائيل هي ميدان مشروع للنضال  .2
الفلسطيني وأن أية محاوالت لقفل أي قطر عربي على المقاومة الفلسطينية هي بمثابة 

 حرير فلسطين.الخيانة ألهداف شعب فلسطين واألمة العربية في ت

إن الثورة الفلسطينية تعلن استقاللها الكامل عن كافة األنظمة العربية ورفض كافة محاوالت  .2
 التطويق أو الوصاية أو االحتواء والتبعية.

إن كافة فصائل المقاومة تقر بتشكيل لجنة عسكرية موحدة لتطوير الكفاح المسلح  .10
 ي وحرب التحرير الشعبية. واالنتقال به إلى مرحلة جديدة في العمل الفدائ

العمل على تسليح جماهير شعبنا الفلسطينية والعربية في األقطار العربية المجاورة  .11
لألرض الفلسطينية المحتلة لحماية المقاومة من محاوالت ضربها وتصفيتها والمساهمة 
القتالية الفعالة في مجابهة أي غزو صهيوني إمبريالي لألرض العربية المحيطة 

 ين.بفلسط

إن إسرائيل بحكم طبيعة تكوينها تمثل مجتمعًا منغلقًا وعنصريًا ومرتبطًا باإلمبريالية وهي  .15
بحكم هذا التكوين ال يمكن أن تحدث القوى التقدمية المحدودة في داخلها أي تغيير جذري 
يلغي طبيعتها الصهيونية العنصرية المرتبطة باإلمبريالية ولذلك فإن هدف الثورة 

هو تصفية هذا الكيان سياسيًا وعسكريًا واجتماعيًا وثقافيًا وتحرير فلسطين  الفلسطينية
 كاملة.

 التواقيع: 

)فتح(، الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين، جبهة  حركة التحرير الوطني الفلسطيني
ذية التحرير العربية، منظمة فلسطين العربية، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اللجنة التنفي

لمنظمة التحرير الفلسطينية، طالئع حرب التحرير الشعبية )قوات الصاعقة(، الجبهة الشعبية 
)القيادة العامة(، الهيئة العاملة لتحرير فلسطين،  لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

 ( 1/2/1270المنظمة الشعبية لتحرير فلسطين، قوات التحرير الشعبية. )عمان في 
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  :لملحق الثانيا

ثل هدف الوحدة م البيان الختامي الصادر عن الدورة السابعة للمجلس الوطني الفلسطيني
به الجماهير الفلسطينية المحور الرئيسي الهتمام المجلس الوطني  يالوطنية الذي تناد

ع من مايو والراب /الفلسطيني في دورته السابعة التي انعقدت في القاهرة بين الثالثين من أيار
 . 1930يونيو  /حزيران

ولقد تجسد هذا االهتمام في التأكيد على أهمية الوحدة وضرورتها كأساس ال بد منه في تصعيد 
الثورة الفلسطينية، وتوسيع ميادينها، وتعزيز قواها الضاربة واالنتقال بها إلى مراحل متقدمة جديدة. 

الصادر عن القيادة  1/2المجلس متبنيًا بيان وتبلور هذا التاكيد في القرارات الهامة التي اتخذها 
الموحدة التي ضمت كافة فصائل المقاومة الفلسطينية والتي تمثل بداية طيبة في طريق الوحدة، 
وبتشكيل اللجنة المركزية التي تضم ممثلين عن كافة هذه الفصائل باإلضافة إلى أعضاء اللجنة 

المجلس الوطني وقائد جيش التحرير الفلسطيني وثالثة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس 
 من المستقلين، والتي خولها المجلس صالحيات القيادة العليا للنضال في األمور التي تطرح عليها. 

وكان من أبرز هذه القرارات التي جسدت قضية الوحدة إنشاء قيادة عسكرية واحدة للثورة تتولى 
 فها وتطويرها وتحريك وتوجيه عملياتها وتوحيد تدريبها. قيادة القوات التي توضع تحت تصر 

وأكد المجلس في هذه الدورة من جديد أهمية ربط الجماهير العربية بالثورة الفلسطينية بوصفها 
حركة طليعية للثورة العربية. ولما كان النضال الفلسطيني ينطلق من اإليمان بوحدة الشعب في 

بأن شعب فلسطين جزء من األمة العربية وبأن فلسطين جزء من الفلسطينية و  -الساحة األردنية 
األرض العربية، فقد أقر المجلس اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتثبيت هذا المبدأ على كافة 
المستويات السياسية والتنظيمية والجماهيرية والنقابية في هذه الساحة مع القوى الوطنية في الضفة 

 نية عليا تضم ممثلي الثورة الفلسطينية والقوى الوطنية األردنية. الشرقية، وتشكيل لجنة وط

واتخذ المجلس أيضًا تأكيدًا لهذا المبدأ األساسي قرارًا آخر بتأليف لجنة مماثلة مع القوى الوطنية 
في لبنان والعمل على دفع التنسيق مع هذه القوى إلى أعلى مستوى لضمان مشاركة أكبر للجماهير 

لبنانية في حماية الثورة الفلسطينية واألرض العربية في لبنان. وحيا المجلس جماهير ال -العربية 
البطولي الذي قامت به وطالب الدول العربية بتقديم الدعم المادي الالزم  رالشعب اللبناني على الدو 

 لتأكيد صمود هذه الجماهير. 
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القوى اإلمبريالية العالمية التي  ونظرًا للتحركات األخيرة التي جرت في الموقف الدولي من جانب
ة ويتتزعمها الواليات المتحدة األميركية ومن جانب العدو الصهيوني لفرض الحلول السلمية التصف

وما يتأتى عن هذه التحركات من مواصلة للمؤامرات مع القوى العميلة لضرب الثورة الفلسطينية، 
ة الحلول التصفوية دعوة الجماهير العربية فقد قرر المجلس الوطني بعد تأكيد رفضه القاطع لكاف

كلها بوجه عام والفلسطينية بشكل خاص إلى تصعيد النضال إلى أقصى حد ممكن ضد القوى 
لى الوقوف صفًا واحدًا مع الثورة الفلسطينية إلحباط المؤامرات التي تواجهها هذه  المعادية كلها، وا 

 الثورة وحماية ظهرها.

ذي تقوم به اإلمبريالية العالمية بقيادة الواليات المتحدة األميركية في وأكد المجلس أن الدور ال
األرض العربية إنما يمثل جزءًا ال يتجزأ من دورها العدواني على حريات الشعوب في جميع قارات 
العالم، ومن هنا يبرز ارتباط الثورة الفلسطينية ارتباطًا عضويًا بحركات التحرر الوطني في العالم 

ياها المجلس الوطني مشيدًا ببطوالتها وال سيما في قطاع غزة ودعمها في هذا الصمود التي ح
 بمختلف السبل والوسائل المتاحة للثورة. 

وقرر المجلس مطالبة الحكومات العربية ومناشدة جماهير الشعب العربي في كل مكان تحمل 
وتعزيز طاقاتها وثوراتها  المسؤوليات الكاملة في دعم هذا الصمود ودعم الثورة الفلسطينية

مكاناتها. وحيا المجلس أخيرًا النضال العالمي من أجل الحرية، كما حيا الدول الصديقة والسيما  وا 
الدول االشتراكية المؤيدة للثورة الفلسطينية في كفاحها من أجل تحقيق هدفها في تحرير األرض 

ائرة في طريقها الطويل والشاق لتحقيق هذا تحريرًا كاماًل. وأكد المجلس في هذه الدورة أن الثورة س
 الهدف وال بد من النصر في النهاية، ألن النصر إلرادة الشعوب.

* * * 
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 23/1/1930 ،عمان ،دورة استثنائية

 :قرارات

في دورات انعقاده الرابعة  ن المجلس الوطني الفلسطيني وهو يشير إلى قراراته السابقةإا( 
/ الصادر في شهر تشرين الثاني 535 والخامسة والسادسة، بشأن رفض قرار مجلس األمن رقم

ن وبي   ،.. هذه القرارات التي أعلن فيها المجلس وأكد رفضه للقرار المشار اليه1217 سنة نوفمبر
س وأكد ان تحرير فلسطين بالتفصيل األسباب التي تدعو إلى هذا الرفض الذي أعلن فيها المجل

ن يتحقق بغير الكفاح المسلح وحرب الشعب طويلة األمد أوباقي األراضي العربية المحتلة ال يمكن 
يعلن اليوم رفضه القاطع ومقاومته الحازمة للمؤامرة األمريكية المسماة خطة روجرز مؤكدًا بذلك 

لمركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية جميع القرارات التي صدرت مؤخرًا في هذا الشأن من اللجنة ا
وما يتعلق بخطة روجرز وما تفرع عنها  535سواء في ذلك ما يتعلق برفض قرار مجلس األمن رقم 

 من وقف إطالق النار والشروع في المفاوضات مع العدو اإلمبريالي الصهيوني المحتل.

 ن المقترحات اإلمبريالية األمريكية تتضمن: أويرى المجلس 

زل عن جزء من األرض الفلسطينية العربية لمحتل غاصب ألول مرة في التاريخ اإلسالمي التنا -أ
 والعربي. 

االعتراف بشرعية العدو المحتل والتسليم بالقهر الصهيوني اإلمبريالي الذي يقع على شعب  -ب
 فلسطين العربي وتكريس وجود هذا العدو في جسم الوطن العربي.

ة قضية شعب فلسطين مرة ثانية كمشكلة الجئين ومحاصرة تصفية الوجود الفلسطيني ومعالج -ت
كل تطلع فلسطيني للثورة والتحرير. وبذلك يصبح كل حديث عن حقوق شعب فلسطين 

 المشروعة بال معنى وطني أو مدلول قومي. 

تثبيت وتوسيع النفوذ اإلمبريالي واستغالله في الوطن العربي كافة وفتح الباب واسعًا أمام  -ث
سرائيل لتنفيذ برامجها االستعمارية التوسعية القائمة على أساس الصهيونية ا  -لعالمية وا 

كدولة صناعية كبرى تشكل قاعدة للرأسمالية الصهيونية واألمريكية في  -سرائيل الكبرى إ
البالد العربية والشرق األوسط تجعل من المنطقة سوقًا احتكاريًا بما يؤدي إلى قتل كل بدايات 

 واإلبقاء على حالة التخلف والتجزئة في المنطقة. التصنيع العربية
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ن المجلس الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة الحاسمة التي تعمل فيها إ( 5 
جميع الجهات واألجهزة المتآمرة والمضادة لشعبنا وقضيته على إبراز بعض العناصر من ذوي 

عب فلسطين تمهيدًا إلشراكهم في االستسالم والتسويات االرتباطات المشبوهة ليدعوا أنهم يمثلون ش
 يعلن: ،من وراء ظهر حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة

ن حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة ممثلة في المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة المركزية أ -أ
باألردن على اعتبار  لمنظمة التحرير الفلسطينية المرتبطة عضويًا بالحركة الوطنية الجماهيرية

الفلسطينية ساحة نضالية واحدة هي الممثل الوحيد لشعب فلسطين استنادًا  -ن الساحة األردنية أ
إلى حقها الطبيعي في كونها الثورة المعبرة عن أماني شعبنا وتطلعاته األصلية في تحرير كامل 

 تراب الوطن.

رادته خارجًا  وانطالقًا مما تقدم كان كل من ينشط للتكلم باسم شعب -ب فلسطين وتزييف قيادته وا 
عن إرادة شعب فلسطين وخائن لقضيته وثورته التحررية مستحق كل قصاص حازم عادل وذلك 
ضمانًا لوحدة مسيرة ثورتنا التحررية واستمرارها وحفظًا على قضيتنا من أخطار التالعب 

 والتصفية.

ن ألسطين في تقرير المصير ال تعدو ان الدعوات الزائفة التي أطلقت مؤخرًا بشأن حق شعب ف -ت
تكون محاولة يائسة لدفع نفر من ضعاف النفوس ذوي االرتباطات المعروفة من أجل القيام 

بآخر بنشاطات أو أعمال تسجل على شعب فلسطين زورًا وتزييفًا بأنه ساهم في  أوبشكل 
تقرير المصير في هذه  ن المفهوم العلمي الوحيد وحقإنه مستعد لذلك، أالتسوية االستسالمية و 

المرحلة واالختيار بين االستسالم وتصفية القضية وبين استمرار القتال من أجل التحرير الكامل 
قد اختار شعبنا طريق حرب الشعب الوطنية طريقًا وحيدًا ال يمكن بغيره تحقيق األماني الوطنية 

 والقومية.

ي يؤكد وحدة الشعب في الساحة االقتصادي واالجتماعي والسياس -ان الواقع التاريخي  -ث
وعلى هذا فإن شعبنا يرفض المؤامرة االستعمارية الرجعية لتمزيق وحدة  ،الفلسطينية األردنية

الشعب واألرض والمصير ويؤكد على رفضه تقسيم البالد إلى دويلة فلسطينية ودويلة أردنية في 
قامة  دويالت عميلة يستخدمها محاولة للتغرير بشعب فلسطين وتمرير الحلول التصفوية وا 

 االستعمار والصهيونية لضرب حركة الثورة الفلسطينية والعربية وصمام أمن إلسرائيل.
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ن واجب شعب فلسطين والشعب العربي عامة في هذه أ( يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني 3
مية ن ال يقتصر على مجرد اإلعالن والرفض للحلول االستسالأالمرحلة النضالية الحاسمة يجب 

ن يضع وينفذ الخطط العملية النضالية من أوالمؤامرات التصفوية اإلمبريالية األميركية بل عليه 
ن أأجل إحباط جميع المشاريع والخطط التصفوية وحماية الثورة المسلحة واستمرارها كما يؤكد على 

تي يمكن فيها البدء الساحة األردنية بحكم واقعها السياسي والوطني واالجتماعي الساحة االساسية ال
 بعملية إحباط للحلول التصفوية لذلك يقرر المجلس الوطني الفلسطيني ما يلي:

ن وحدة القيادة ووحدة التحرك النضالي لجميع فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة شرط أساسي إ -أ
كزية ن تعزز صالحيات اللجنة المر أهام للنجاح إلحباط المشاريع والخطط التصفوية لذلك يجب 

لمنظمة التحرير الفلسطينية وكافة القيادات واألجهزة التي تتوحد من خاللها جميع فصائل المقاومة 
ن تصبح قادرة على السيطرة أالفلسطينية المسلحة وبصفة خاصة القيادة العسكرية التي يجب 

 والقيادة للقوات المسلحة لكافة المنظمات وتحريكها بشكل مركزي فعال. 

ن تتخذ جميع الوسائل ألمركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية كقيادة ثورية لشعبنا على اللجنة ا -ب
واإلجراءات الضرورية من أجل منع االستمرار في التفاوض القائم اآلن مع العدو في نطاق 

الفلسطينية ساحة نضالية  -المشاريع والخطط التصفوية وذلك انطالقًا من اعتبار الساحة األردنية 
ن تتصرف فيها سلطة بقضيتنا ومصيرنا خالفًا لرغبات شعبنا وأمانيه الحقيقية أجوز واحدة ال ي

ن تعمل بكل الوسائل على تحويل الساحة األردنية الفلسطينية كاملة أ ن على اللجنة المركزيةأو 
إلى معقل الثورة الشعبية المسلحة مع الجنود لتبني االستمرار في القتال الشعبي لتحرير كامل 

ي الفلسطينية والعربية المحتلة لتعبئة جميع الطاقات العربية حولها من أجل تحقيق هذا األراض
 الغرض. 

ن تتخذ جميع الوسائل واإلجراءات الفعالة محليًا أعلى اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية  -ت
قوى الثورة ردن وعلى النطاق العربي لحماية استمرار الكفاح المسلح ضد العدو وحماية في األ

الشعبية ذاتها من المؤامرات والتحركات العسكرية وغير العسكرية الجارية اآلن من أجل ضرب 
وتصفية حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة وان من حق اللجنة المركزية وواجبها في هذا 

ن تتأخر في المبادرة إلى قطع الطريق على جميع أن تتردد أو أن ال تتوانى أو أالخصوص 
 المؤامرات واالستعدادات المكشوفة الجارية اآلن.
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تعني التسوية االستسالمية بالنسبة لشعبنا في الضفة الشرقية والقضاء على كافة المكاسب التي  -ث
انتزعها الشعب بنضاله وتضحياته خالل السنوات الثالث الماضية فتعني بالضرورة انتزاع السالح 

اهير في حرية االجتماع والنشر والتعبير والتظاهر من أيدي الجماهير والقضاء على حق الجم
/ يونيو واالنتماء السياسي والعودة إلى عهد اإلرهاب األسود الذي عانت منه طوياًل قبل حزيران

 وسقط ضحيته المئات منها.  1217

في مجال النشاط العربي من أجل إحباط الحلول التصفوية وحماية حركة المقاومة الفلسطينية  -ج
 واستمرارها يقرر المجلس الوطني الفلسطيني: المسلحة 

ان تعمل حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة باعتبارها انطالقة ثورية جديدة تحريرية  .1
وحدوية تقدمية لشعبنا العربي في هذا اليوم ومن خالل هذا المجلس على إقامة صلة 

تتبنى رفض تنظيمية عضوية مع جميع الحركات والهيئات الشعبية العربية التي 
الحلول التصفوية ابتداء من الحركات التي تشاركنا حضور هذا المجلس بشكل يصبح 

ن تأخذ أمعه اجتماع هذا المجلس نقطة تحول هامة تكفل هذه الثورة الفلسطينية 
ن تعتبر الحركات الشعبية أعمقها القومي الشعبي الصحيح وال يكف في هذا المجال 

ن نلتحم في جبهة أبل علينا  ،مدعمة للثورة الفلسطينية العربية التقدمية مجرد حركات
شعبية عربية ثورية واحدة، ولذلك يكلف المجلس اللجنة المركزية بتشكيل هيئة قيادية 
شعبية عربية تمثل تحرك شعبنا العربي وتقوده في نضاله ضد اإلمبريالية الصهيونية 

 والعمالء.

اط الحلول االستسالمية وتصعيد كفاحنا في سبيل حشد كل طاقاتنا الثورية لضمان إحب .5
المسلح ضد العدو المحتل يطلب المجلس الوطني من الدول العربية المعنية إطالق 
حرية جيش التحرير الفلسطيني ووضعه بالفعل تحت تصرف قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية تقوم بدورها في تحريك هذا الجيش ونقله إلى األماكن المناسبة التي يجب 

 ردن ليتمكن من القيام بدوره القتالي الالزم.ن يكون فيها وخاصة في األأ

دعوة األنظمة العربية التي أعلنت رفضها للمبادرة األمريكية إلى ترجمة هذا الموقف  .3
 إلى مساندة مباشرة للمقاومة ودعم حريتها والعمل في شتى الميادين.

لصهيونية لتقديم المساندة الفعالة مطالبة جميع الدول العربية المعادية لالستعمار وا .3
 لقوى الثورة الفلسطينية المسلحة ودفع التزاماتها للصندوق القومي الفلسطيني.
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مطالبة الشعب العربي في كافة أقطاره بالنضال الفعال ضد المصالح والمواقع  .2
االستعمارية وضد عمالء االستعمار واإلمبريالية ألننا نرى في هذا النضال ضد 

لية في البالد العربية دعمًا للثورة الفلسطينية التي هي جزء من حركة الثورة اإلمبريا
 العربية.

ن حركة المقاومة الفلسطينية جزء من حركة التحرير الوطني العالمية والثورة العالمية ضد أبما  -أ
ننا نناشد جميع قوى التحرر الوطني في كل مكان لمساندة صراع شعبنا المشروع إاإلمبريالية ف

 ن أجل تحرير بالده.م

يطلب المجلس الوطني الفلسطيني من اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بكافة  -ب
ن تقوم بتحرك واسع على المستوى العالمي في المجال اإلعالمي أمؤسساتها وأجهزتها 

واالتصال المباشر مع جميع حركات التحرر الوطني والحركات واألنظمة التقدمية من أجل 
ح موقف حركة المقاومة في رفض الحلول االستسالمية وضرورة استمرار الثورة وضحد كل شر 

ن يؤكد على أهمية أال بد للمجلس و  الدعايات المضادة التي تحاول تشويه هذا الموقف.
االعالم في هذه المرحلة سواء منها ما كان موجه لشعبنا في كل مكان أو الذي كان يستهدف 

أجهزة إعالمية ضخمة لعدد من دول أجنبية وعربية تقوم في الوقت  نإالمستوى العالمي. 
ول ما أالحاضر بدعايات ضارة للقضية الفلسطينية مؤيدة الحلول االستسالمية وهي تستهدف 

تستهدف شعبنا العربي الفلسطيني لتزين له الحلول االستسالمية وتشوه صورة العمل الفدائي 
عالم الثوري في هذه المرحلة بشكل موقفه هذا يؤكد أهمية اإل أمامه وبالتالي بلبلة رأيه وتمييع

نه من الضروري استئناف البث من إذاعة صوت فلسطين صوت أحاسم. لذلك يرى المجلس 
 عالم والقيام بكل نشاط إعالمي ممكن.منظمة التحرير الفلسطينية وتوحيد جميع أجهزة اإل

ية ومجلس التخطيط لوضع الصيغة يعهد المجلس إلى لجنة مشتركة من اللجنة المركز  .1
 التفصيلية لمواجهة كافة االحتماالت الناشئة عن الوضع الراهن.

يكلف المجلس الوطني اللجنة المركزية التخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ توصياته  .7
 وقراراته.  

* * * 
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 5/7/1931-21/2/1931 ،القاهرة ،الدورة الثامنة

النص الكامل لبرنامج العمل السياسي والهيكل التنظيمي للوحدة الوطنية لقوى الثورة 
 :الفلسطينية برنامج العمل السياسي

تفجر الثورة المسلحة ضد الكيان  1212ن انطلقت طالئع شعبنا المناضل في مطلع عام أمنذ 
قوة العدوان فوق أرض فلسطين، فلقد آمنت تلك الطالئع ومعها، ومن السياسي الصهيوني القائم ب

خلفها الجماهير العربية الواسعة، وجميع أحرار العالم بان الكفاح المسلح هو الطريق الحتمي الوحيد 
 لتحرير كامل تراب فلسطين.

ا في مواجهة ن الثورة الفلسطينية تجتاز مرحلة بالغة الحرج والخطورة من مراحل نضالهإواليوم، ف
عملية تصفية شرسة يلتقي فيها ما حدث في األردن في مذبحة أيلول مع ما يحدث داخل الوطن 

ن هذه المؤامرة استهدفت هذه المرة تصفية الثورة إ المحتل نفسه من عمليات اإلبادة والتنكيل.
وع القضية الفلسطينية والحركة الوطنية في األردن.. كما استهدفت تصفية الروح الثورية ومجم

إلى جنب مع  ن قوى اإلمبريالية العالمية والصهيونية العالمية، جنباً إالوطنية الفلسطينية. وهكذا، ف
نه قد أدولة االحتالل الصهيوني والقوى المضادة للثورة في الوطن العربي.. قد التقت جميعها على 

طر تصاعد الثورة الفلسطينية منها لخ آن األوان للشروع في هذه الهجمة التصفوية الشرسة، اتقاءً 
 اً وامتدادها على رقعة الوطن العربي كله.. كاسحة أمامها جميع مصالح األعداء، مما يؤدي حتم

إلى تدمير مصالحها المشتركة في هذا الجزء من العالم. يضاف إلى ذلك أن انفجار الوضع في 
ب تزايد انتصارات الثورة الفيتنامية، الهند الصينية وتقدم الثورة المطرد في الوس وكمبوديا.. إلى جان

قد دفع األوساط األمريكية أن تبحث عن جميع السبل الممكنة لتهدئة المنطقة على أساس تثبيت 
. إن الثورة الفلسطينية، هكذا.. لم تعد 1217االنتصار العسكري الذي أحرزه األعداء في معركة عام 

ريالية والصهيونية وحسب.. بل أخذت أيضًا تواجه تواجه القمع والتشويش والتضليل على جبهة اإلمب
هذه التحديات نفسها على امتداد جبهة القوى المضادة للثورة في الوطن العربي هذه القوى التي 

 أخذت على عاتقها تمزيق الثورة الفلسطينية من الداخل باستنفاذ قراها في معارك جانبية وداخلية.

ن الثورة الفلسطينية قد التقت بجميع فصائلها وقواها إ. فوأمام هذه األوضاع الجدية والخطيرة.
على إعالن برنامجها السياسي المرحلي تحت المبادئ التالية.. متوخية فيه اإلجابة بجالء على 
جميع أسئلة المرحلة.. متخذة منه دليل عمل من أجل تصعيد الثورة وزيادة قواها المنظمة، 

 سطينية والعربية عبر مسيرة ثورتها الظافرة. واستقطاب أوسع قطاعات الجماهير الفل



 قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                        127                                                            

 :على الصعيد الفلسطيني

إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد لجماهير الشعب العربي الفلسطيني بمختلف  -1
منظماته المقاتلة والسياسية، بجميع هيئاته واتحاداته وجمعياته مهما تكن اتجاهاتها وأفكارها.. 

التام بمبادئ الميثاق الوطني الفلسطيني وقرارات األجهزة التشريعية والتنفيذية شريطة التزامها 
وبالبرنامج السياسي والعسكري والالئحة الداخلية للمنظمة.. قدر  لمنظمة التحرير الفلسطينية،

التزامها أيضًا بالنضال في سبيل تحرير كامل التراب الفلسطيني وعودة الشعب الفلسطيني إلى 
 وطنه. 

 يجوز على اإلطالق استبعاد أي فرد أو فريق من عضوية المنظمة، إال في الحاالت التي وال
على مبادئ الميثاق الوطني، وذلك بقرار من اللجنة المركزية  تمس أمن الثورة أو تشكل خروجاً 

 للمنظمة أو من المجلس الوطني في حالة انعقاده.

لثورة الفلسطينية هو تحرير الوطن الفلسطيني مع التأكيد على أن الهدف األساسي والمركزي ل -5
ن الهدف المرحلي هو حماية الثورة من أعدائها وتصعيدها والسير بها إ.. فكامالً  اً المحتل تحرير 

في طريق تحقيق هدفها األساسي.. وذلك بتعبئة الجماهير الفلسطينية تعبئة ثورية سياسية  دماً قُ 
شراكها كلها في معر  كة التحرير، وتصعيد الكفاح المسلح ضد العدو وعسكرية ومعنوية، وا 

 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  -1
ر الوطني، والبلدان االشتراكية والقوى الثورية والديمقراطية في وتكتيكها مع سائر حركات التحري

العالم من حيث هي حركة كل الجماهير المناضلة ضد االحتالل األجنبي، والمؤمنة بحتمية 
التحرير، والمستعدة لالنخراط في النضال من أجل تحقيقه. وهذا يعني أن الشعب الفلسطيني 

منظماته وجماعاته على اختالف أفكارها ومبادئها، مدعو بكل طبقاته وفئاته الوطنية، وسائر 
 في ثورته الوطنية المسلحة. متماسكاً  واحداً  إلى االنخراط صفاً 

 -إن الثورة الفلسطينية تمثل حركة التقدم في المجتمع العربي الفلسطيني على األسس التالية: أ -5
من قوى الظالم في العالم التي  هو جزء عنصرياً  استيطانياً  على أساس أنها تحارب احتالالً 
على أساس أنها تحارب اإلمبريالية العالمية بقيادة الواليات  -تعترض اتجاه حركة التاريخ. ب
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على أساس  -المتحدة األمريكية حامية االحتالل الصهيوني الهادر لحقوق شعبنا وآماله. ج
دئ الديمقراطية والسالم أنها تستهدف بناء المجتمع الفلسطيني العربي التي تسود فيه مبا

والعدل والحرية والمساواة.. وتحترم فيه كل المبادئ واألديان وتصان فيه جميع الحقوق 
، السيطرة اإلقطاعية والعالقات االجتماعية المختلفة، والتفرقة قاطعاً  والحريات، وتنتفي فيه نفياً 

 العرقية أو الدينية. 

  :أشكال النضال

)أي  1212رته الطالئع الثورية للشعب الفلسطيني في مطلع عام ن الكفاح المسلح الذي فجإ
حرب العصابات المتصاعدة نحو حرب تحرير شعبية شاملة( هو الشكل الرئيسي للنضال من أجل 

إلى جنب مع القوات الفدائية في الكفاح  تحرير فلسطين.. كما أن التحام القوات النظامية جنباً 
ضافة إلى ذلك ف المسلح، يعتبر الشكل األكثر قوة ن جميع أشكال إلتحقيق الثورة الشعبية الظافرة.. وا 

 النضال األخرى يجب أن تتوازى مع خط الكفاح المسلح باستقامة وثبات. 

  :الحل الوحيد لقضية فلسطين

بقوة الكفاح المسلح..  ان الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو تحرير التراب الفلسطيني كامالً 
ن تمس الحقوق الطبيعية والتاريخية أالحل التصفوي أو أية حلول أخرى يمكن ن إوعلى ذلك، ف

.. هي حلول مرفوضة من أساسها وهنا.. تعلن الثورة الفلسطينية للشعب الفلسطيني في وطنه كامالً 
 التزامها المبدئي الصارم بما يلي:

تستهدف وقف  لنضال دون هوادة ضد جميع المحاوالت والمساعي والمؤامرات والقوى التيا -أ
ية أمسيرة الثورة أو عرقلتها أو حرفها عن غاياتها، وكذلك ضد جميع مشاريع التصفية تحت 

صيغة جاءت ويستلزم ذلك بالضرورة تطوير الثورة الفلسطينية وزيادة فعاليتها في جميع 
 المجاالت.

ن أى اعتبار الوقوف بحزم ضد دعاة إقامة دويلة فلسطينية فوق جزء من التراب الفلسطيني، وعل -ب
 قامة مثل تلك الدويلة إنما يقع في نطاق تصفية قضية فلسطين.السعي إل

اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية الحازمة لحماية مسيرة الثورة الفلسطينية، وحق الوجود الوطني  -ت
 الفلسطيني، بالتعاون المشترك المتالحم مع الحركة الوطنية األردنية والحركات الوطنية العربية. 
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 :الدولة الديمقراطية الفلسطينية

ن دولة فإضد اليهود.. ولهذا،  أو مذهبياً  عرقياً  إن الكفاح الفلسطيني المسلح ليس كفاحاً 
المستقبل في فلسطين المحررة من االستعمار الصهيوني هي الدولة الفلسطينية الديمقراطية التي 

بات ضمن إطار مطامح األمة العربية يتمتع الراغبون في العيش بسالم فيها بنفس الحقوق والواج
 األردن.  مع التأكيد على وحدة الشعب في كلتا ضفتي… في التحرر القومي والوحدة الشاملة

  :ردنالعمل على صعيد األ 

ن ما يربط األردن بفلسطين هو عالقة وطنية ووحدة قوية صنعهما التاريخ والثقافة واللغة منذ إ
ي في شرق األردن وآخر في فلسطين ال يستند إلى أية شرعية ن خلق كيان سياسا  قدم العصور، و أ

نما يقع في نطاق عملية التجزئة التي مزق بها االستعمار ا  أو إلى أية مقومات كيانية مقبولة، و 
متنا العربية ووحدة وطننا العربي بعد الحرب العالمية األولى. ولكن هذه التجزئة لم تمنع أوحدة 

رقيه من أن تحس بأنها جماهير شعب واحد، ومن أن تظل متحدة ضد الجماهير غربي النهر أو ش
ن الثورة الفلسطينية التي رفعت شعار تحرير فلسطين وطرحت إمؤامرة اإلمبريالية والصهيونية. 

ن نضال أقضية الثورة الفلسطينية لم تستهدف الفصل بين شرق النهر وغربه، وال كانت تؤمن ب
نما انطلقت من مستلزمات ا  عن نضال الجماهير في األردن.. و  ن ينفصلأالشعب الفلسطيني يمكن 

… مرحلة تاريخية معينة بهدف التركيز على توجيه كل القوى نحو فلسطين في سبيل إبراز قضيتها
. إن حرصنا على وحدة الجماهير الفلسطينية األردنية، ومعرفتنا بالدور ودولياً … وعربياً … فلسطينياً 

ن وحدة فلسطين إ -سبيل تصعيد معركة التحرير يؤكد إيماننا بما يلي: أ الذي تستطيع أن تؤديه في
وشرق األردن وحدة قومية نحن مطالبون بحمايتها وتوثيقها وبحماية كل المحاوالت الرامية إلى 

إن هذه الوحدة القطرية ال بد أن تتمثل بوحدة نضالية في صيغة جبهة  -إضعافها وتفكيكها. ب
مها األساسية إقامة حكم وطني في األردن يساهم في تحرير فلسطين ويسند وطنية أردنية، من مها

القوى الفلسطينية المقاتلة بكل إمكانياته، وهذا بدوره جزء من نضال األمة العربية في سبيل تحررها 
 ووحدتها. 
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  :على صعيد األمة العربية

  جزء ال يتجزأ من األمة  ن الشعب الفلسطينيا  إن فلسطين جزء ال يتجزأ من الوطن العربي، و
 العربية.

  إن الثورة الفلسطينية جزء من الحركة الثورية العربية، وهي طليعتها الثورية في هذه المرحلة
 التاريخية.

  وعليه.. فان مشاركة الجماهير العربية في القتال وفي حماية الثورة مهمة أساسية من مهمات
شرف الواجب القومي أن تعمل الجماهير العربية  ن منإالحركة الثورية العربية.. وبالتالي.. ف

 بدأب على جعل الثورة الفلسطينية حقيقة يومية ملموسة، وذلك باتخاذ المواقف والخطوات التالية:

 العمل على إحباط جميع المشاريع التصفوية واالستسالمية. -أ

حباط كل مساعيها للت -ب ضييق حماية الثورة الفلسطينية من مؤامرات القوى المضادة وا 
  .على الثورة والتحرش بها

 توفير احتياجات المعركة.. وال سيما الدعم المادي والمعنوي والمساندة السياسية. -ت

 المشاركة الفعلية في الثورة الفلسطينية. -ث

العمل على بناء جبهة عربية قوية لمساندة الثورة الفلسطينية والنضال العربي المشترك  -ج
ى المضادة للثورة في الوطن العربي. ويجب ان يكون ضد اإلمبريالية والصهيونية والقو 

هذا ال يعني  انن كا  ن عالقاتنا مع الجماهير العربية هي األساس.. و أواضحا ب
 القطيعة مع األنظمة، ودخول معارك جانبية بال مبرر معها. 

  :على الصعيد العالمي

ي هم من األعداء الحقيقيين إن اإلمبريالية العالمية والصهيونية العالمية واالستعمار الصهيون
لشعبنا، وبما انهم يمتدون كإخطبوط في مناطق عديدة من العالم ويستغلون قوى كثيرة ومتعددة 

 ن علينا أن نوسع مجال تحالفاتنا وعملنا إلى كل مكان في العالم. إضدنا، ف

واالستعمار  ن نقيم أوثق العالقات مع كل القوى المناضلة ضد اإلمبرياليةأإن هذا يفرض علينا 
 ن نعبئ لمصلحتنا كل قوى العدالة والتحرر والسالم في العالم. أواالضطهاد والعرقية واالستغالل.. و 
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  :الهيكل التنظيمي للوحدة الوطنية لقوى الثورة الفلسطينية

 مبادئ عامة:

 تقوم الوحدة الوطنية على األسس التنظيمية التالية: 

هي اإلطار الذي يضم كافة القوى الثورية الفلسطينية من أجل : منظمة التحرير الفلسطينية أوالً 
ثورة مسلحة تحرر كامل التراب الفلسطيني، ولهذه المنظمة ميثاق يحكم سيرها ويحدد أهدافها وينظم 
عملها. ولها مجلس وطني وقيادة يختارها المجلس الوطني، وتكون هي أعلى سلطة تنفيذية 

 األساسي. للمنظمة، كما ينص على ذلك النظام

تقوم هذه القيادة بوضع خطة عامة موحدة للعمل الفلسطيني على مختلف المجاالت يصير 
 تنفيذها من خالل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم كافة أدوات الثورة.

ثانيًا: تشترك كل المنظمات الفدائية والقوى المقاتلة والهيئات واالتحادات والشخصيات الوطنية 
 ن تلتزم بالميثاق الوطني الفلسطيني وقرارات المجالس الوطنية التزاماً ألوحدة الوطنية، شريطة في ا
 .كامالً 

لوجية الواحدة والمنطلق الفكري السياسي و ن االندماج بين المنظمات الفدائية ذات األيدإثالثًا: 
ن تحافظ أمنظمة ن من حق كل إن يتحقق ذلك فألى ا  الواحد في منظمة واحدة هو ضرورة وطنية، و 

خرى وتدمج جميع هذه المؤسسات في ن تحل كافة مؤسساتها األأعلى وجودها التنظيمي على 
 منظمة التحرير الفلسطينية. 

راعى في المؤسسات التشريعية لمنظمة التحرير وفي المؤسسات التنفيذية العليا االلتزام بقاعدة يُ 
م األقلية بالقرارات التي تصدر باألكثرية، ويبقى من حق المركزية الديمقراطية والقيادة الجماعية والتزا

كل منظمة أو جهة إعادة طرح وجهة نظرها من خالل المؤسسات التشريعية والتنفيذية شريطة 
االلتزام في هذه األثناء بالقرارات الصادرة ويبقى وجود كل منظمة بالنسبة لكوادرها ممارسة حق النقد 

در عن السلطات التشريعية والتنفيذية، وفيما يتعلق بالعمل الوطني في والنقد المتبادل لكل قرار يص
 الساحة األردنية فانه يحكم ذلك برنامج الجبهة الوطنية األردنية.

رابعًا: يضع المجلس الوطني استراتيجية مرحلية، سياسية وعسكرية وا عالمية ومالية ملزمة  
 للجميع. 

 ومجاالته.  هوجهأدة النضال الفلسطيني في كافة خامسًا: تشكل قيادة، تتولى مسؤولية قيا
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سادسًا: االلتزام بقرارات القيادة شرط أساسي لوحدة المسيرة وتتولى هذه القيادة تنفيذ قراراتها، 
 اً وقرارات المجالس الوطنية وحمايتها ومعالجتها حاالت عدم االلتزام واالنضباط ضمن ما تراه مالئم

 لمصلحة الثورة العليا. 

 كل التنظيميالهي

لجنة  -5مجلس وطني.  -1تتكون منظمة التحرير الفلسطينية من الهيكل التنظيمي التالي: 
قيادة عسكرية للثورة  -2األجهزة والمؤسسات والدوائر والمكاتب.  -3المكتب السياسي.  -3مركزية. 

 الصندوق القومي الفلسطيني. -1الفلسطينية. 

 المجلس الوطني: -1

 .عضواً  120طني من يؤلف المجلس الو  .1

يجتمع المجلس الوطني كل سنة مرة واحدة، مع األخذ بعين االعتبار العالقات الجبهوية في  .5
مندوبي  -ثلي القوى المقاتلة. بمم -الوحدة الوطنية ويتم اختيار أعضاء المجلس من: أ

أصحاب الكفاءات الفكرية  -ج .النقابات واالتحادات المهنية والمنظمات الجماهيرية
يراعى التمثيل الجغرافي قدر اإلمكان. كل هذا شريطة  -االختصاصية الملتزمين بالثورة. دو 

 االلتزام بالميثاق الوطني الفلسطيني.

 مدة هذا المجلس ثالث سنوات من تاريخ أول اجتماع له. .3

اختبار تقوم اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وقائد الجيش ومن ترى من المستحسن االستعانة به ب .3
 .1271يونيو سنة  /حزيران 30ن يجتمع في مدة أقصاها أأعضاء المجلس الوطني الجديد على 

 اللجنة المركزية. -2

 المكتب السياسي. -7

 القيادة العامة لقوات الثورة: -4

 للثورة الفلسطينية ثالث قوى مقاتلة. 

 القوات النظامية. -ا

 القوات الفدائية. -5

 بية. قوات المليشيا الشع -3
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  مهام القيادة:

 قيادة العمل العسكري. .1

 وضع الخطط العسكرية الالزمة لقوى الثورة.  .5

 ة لذلك.تصعيد العمل العسكري ضمن البرامج والخطط المعد   .3

 إعادة تنظيم قوى الثورة على أساس وحدة التنظيم والتدريب والتسليح والعمليات. .3

مكانياتها، بحيث تتالئم .2  وطبيعة النضال الثوري في كل مرحلة. تطوير القوات المقاتلة وا 

 وضع ميزانية واحدة لهذه القوى يقرها المجلس الوطني. .1

 إصدار البالغات العسكرية. .7

تعيين القيادة السياسية القيادة العامة لقوى الثورة، وتقر لوائحها الخاصة بتنسيبات القائد العام  .2
 ورئيس األركان. 

 ان تعينهم القيادة السياسية. عامًا ورئيسا لألرك لهذه القوات قائداً  .2

 الصندوق القومي: -5

يكون الصندوق القومي الفلسطيني هو صندوق الشعب الفلسطيني والثورة الفلسطينية وتوحد 
مالية الثورة الفلسطينية، "واردات ونفقات" ويعدل النظام المالي ليتالئم والطبيعة الثورية للمعركة. 

ية الشعبية الموحدة وما ينقص يتحمله الصندوق القومي، يصرف على مقاتلي المنظمات من الجبا
وذلك خالل مدة ال تزيد عن الشهرين من تاريخ الموافقة على القرار الذي تتخذه القيادة السياسية 

 لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

 : األجهزة والمؤسسات والدوائر:6

 واألجهزة التالية:ينشئ المكتب السياسي لغرض تحقيق واجباته وأهدافه المؤسسات 

 الدوائر السياسية واإلعالمية. -1

 السكرتارية واإلدارة. -5

 الدائرة العسكرية. -3
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 دائرة التنظيم والتعبئة. -3

 سر الشهداء والجرحى واألسرى.أدائرة رعاية  -2

 اللجان القطرية. -1

نظم  تنشئ قيادة المنظمة لغرض تحقيق واجباتها وأهدافها المؤسسات واألجهزة الالزمة لذلك. -7
 ات واختصاصات وأعمال هذه المؤسسات واألجهزة لوائح خاصة تقرها القيادة السياسية. صالحي

* * * 
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 17/3/1931-3/3/1931 ،القاهرة ،الدورة التاسعة

 :المنعقد بالقاهرة 17/3/1931-3قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة من 

 :القرارات السياسية

  :الوضع في األردن

جميع قوى الثورة الفلسطينية المشتركة في هذا المجلس مطالبة بالمبادرة إلى تدعيم الجهود  -1
المبذولة من قبل القوى الوطنية األردنية لبناء الجبهة الوطنية األردنية التي تضم كافة األحزاب 

ة وبأن تضع كافة إمكاناتها تحت تصرف هذه الجبهة الوطنية والنقابات والشخصيات الوطني
في نضالها من أجل إقامة حكم وطني ديمقراطي يخدم مصالح الجماهير األردنية ويشكل 

 حماية حقيقية للثورة الفلسطينية. 

إدانة ومقاومة سياسات القمع الرجعية والتعصب اإلقليمي التي يمارسها ويغذيها الحكم في  -5
نتج عنها من آثار سلبية خطيرة على الوحدة الوطنية في الساحة األردنية  األردن، وما

نكار حق الثورة الفلسطينية في تمثيل  الفلسطينية، تؤدي عمليًا إلى إضعاف وحدة النضال وا 
 الشعب الفلسطيني.

ال يعني االعتراف بالحقوق القومية للشعب الفلسطيني وحقه في تحرير وطنه التخلي عن  -3
نية الراهنة كما ال يعني استمرار خضوعه لسياسة اإلرهاب الرجعي والتعصب حقوقه الوط

 اإلقليمي الذي يمارس تحت شعار وحدة الضفتين.

ن حماية الثورة الفلسطينية وتدعيم وحدة الشعب في الساحة األردنية الفلسطينية بدعم النضال  -3 وا 
ق الوطنية لشعبنا في األردن. الذي يتجه إلى قيام حكم وطني ديمقراطي قادر على تأمين الحقو 

والتي تتمثل في االعتراف بحقه في المشاركة على قدم المساواة في كافة الشئون الحياتية 
واالعتراف بالثورة الفلسطينية على أنها الممثل الوحيد لهذا الشعب وهي صاحبة الحق الوحيد 

ة الكفاح المسلح في تقرير مصيره. وكذلك االعتراف بحق شعبنا في حمل السالح ومواصل
طالق حرية المقاومة في العمل والحركة باتجاه العدو الصهيوني وفي التعبئة الجماهيرية  وا 

 السياسية والتنظيمية كما تنص على ذلك اتفاقيتا القاهرة وعمان. 

في الوقت الذي يعمل النظام على إلغاء ورفض تنفيذ بنود اتفاقيتي القاهرة وعمان، وذلك  -2
لى حركة المقاومة يعلن المجلس الوطني الفلسطيني تمسكه بهما وبما ورد إلحكام سيطرته ع
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فيهما من اعتراف صريح بالثورة الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني، كما يطالب المجلس 
الوطني الدول العربية التي وقعت على اتفاق القاهرة بأن تتقيد بالتزاماتها لضمان تنفيذ هذا 

ا من النظام األردني على أساس التزامه بالتنفيذ كما يطالب الدول االتفاق. وأن تحدد موقفه
العربية التي تقدم المساعدات المالية إلى األردن بأن تحجب هذه المساعدات طالما هو غير 

على أن تحول هذه … متقيد باالتفاق، حتى ال تستخدم في ضرب ثورة الشعب الفلسطيني
 المساعدات إلى الثورة الفلسطينية.

ب المجلس من اللجنة التنفيذية بذل كل الجهود الممكنة جماهيريًا ورسميًا لتوضيح حقائق يطل -1
رهاب الجماهير وذلك من أجل  األمور في األردن وكشف مخططات النظام في ضرب الثورة وا 

 كسب أكبر نطاق من التأييد على الصعيد العربي. 

عملية والكفيلة بتنفيذ كافة البنود يطلب المجلس الوطني من اللجنة التنفيذية وضع الخطط ال -7
التي وردت في برنامج العمل السياسي الذي أقره المجلس الوطني في دورته الثامنة وتوفير 

 الظروف الالزمة لاللتزام به. 

 الوضع في لبنان: 

 بعد دراسة وضع حركة المقاومة في لبنان يقرر المجلس الوطني ما يلي: 

للجنة السياسية العليا في لبنان العمل على إنشاء لجان المخيمات الطلب إلى اللجنة التنفيذية وا .1
 لتقوم بتنظيم الجماهير وتسهيل مشاكلها وتعبئتها لصالح الثورة.

لى نالعمل بحزم على إ .5 هاء كل المظاهر والتصرفات التي قد تسيء إلى سمعة العمل الفدائي وا 
 عالقاته مع الجماهير اللبنانية.

الحركة الوطنية اللبنانية وتقديم كل عون لها في تنظيم الجماهير في توثيق الصلة مع فصائل  .3
 جنوب لبنان للدفاع عن نفسها ضد االعتداءات الصهيونية.

توجيه التحية الحارة للجماهير اللبنانية التي ساندت وتساند العمل الفدائي وواجهت مع الشعب  .3
 الفلسطيني االعتداءات الصهيونية. 
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 التسوية السياسية 

 إن المجلس الوطني الفلسطيني إذ يالحظ: 

 اتساع نطاق النشاطات القائمة حاليًا لتنفيذ التسوية السياسية.  .1

سعي اإلمبريالية األمريكية لفرض نفسها على أنها الطرف الوحيد القادر على تحقيق التسوية  .5
على السياسية، وذلك حتى تستفيد من نتائج التسوية في فرض سيطرتها وسيطرة أتباعها 

 منطقة الشرق األوسط بكاملها ضد مصالح الجماهير والثورة الفلسطينية. 

بروز اتجاهات جديدة لعقد تسويات ثنائية تقدم فيها تنازالت إضافية وتشكل استسالمًا إلسرائيل  .3
 ووضوحًا لشروطها. 

 يقرر، إنطالقًا من الميثاق ومن قرارات المجالس الوطنية السابقة:

قوق الكاملة للشعب الفلسطيني في تحرير أرضه عن طريق الكفاح الشعبي التمسك الكامل بالح .1
المسلح، وتجديد الرفض الحاسم لجميع الحلول السلمية واالستسالمية والمشاريع التي تتعرض 

 535للحقوق الطبيعية والتاريخية للشعب الفلسطيني بما في ذلك قرار مجلس األمن رقم 
، ومشاريع روجرز المتعاقبة، ومحاوالت تجزئة 1217بر نوفمتشرين الثاني/  55الصادر في 

القضية مجددًا عن طريق التسوية الجزئية الثنائية، ودعوات إقامة الدويلة الفلسطينية في جزء 
 من أرض الوطن.

التصدي بحزم لجميع المخططات التآمرية ومساعي القوى المضادة لعرقلة مسيرة الثورة  .5
تراب الفلسطيني كاماًل. ويطلب إلى اللجنة التنفيذية أن تبذل وصرفها عن أهدافها في تحرير ال

 مزيدًا من النشاط والتحرك في هذا السبيل بما في ذلك: 

التحرك الدولي إلبالغ جميع األطراف الدولية المعنية باألمر أن الشعب الفلسطيني  -أ
 هدالذي اعترفت األمم المتحدة رسميًا بحقه في المساواة وتقرير المصير، هو وح

صاحب الشأن في مصيره ومصير وطنه، وأن كل تسوية تنطوي على االعتراف 
باحتالل فلسطين أو أي جزء منها إنما هي تسوية مرفوضة، يقاومها بالكفاح الشعبي 

 المسلح حتى التحرير الشامل.
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التحرك العربي على صعيد الحكومات والجماهير، لتوعية األمة العربية كلها بالمحاذير  -ب
وراء الحلول السياسية االستسالمية المطروحة، وتعبئتها في النضال إلحباط الكامنة 

 تلك الحلول ومثيالتها فيما قد يطرح مستقباًل.

التحرك في صفوف الشعب العربي الفلسطيني بكل وسائل اإلعالم والتثقيف، للصمود  -ت
 يًا. في وجه كافة الحلول والتسويات المشار إليها لتوعيته وتثقيفه ماديًا ومعنو 

  القرارات اإلعالمية:

أواًل: العمل على خلق جهاز مركزي إلعالم الثورة الفلسطينية يكون من حقه ممارسة التخطيط 
المسبق والرقابة الالحقة على كل النشاطات واألجهزة اإلعالمية الثقافية الفلسطينية بما يمكن هذه 

 إزاء القضية الفلسطينية.  األجهزة مجتمعة من أن تبلور رأيا عامًا موحدًا ومتماسكاً 

ثانيًا: انتهاج مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع األجهزة والطاقات اإلعالمية والثقافية الفلسطينية، 
 بحيث تتمكن من أن توظف كامل طاقتها في خدمة القضية على الصعيدين العربي والدولي. 

رسم الخطة التفصيلية للتحرك  ثالثًا: يشاور الجهاز المركزي إلعالم الثورة كافة االتحادات في
اإلعالمي والثقافي الفلسطيني، وفي مضمار تنفيذ هذه الخطة، عربيا ودوليا، وكذلك في مجال 
اختيار العناصر والكفاءات البشرية القادرة على وضع هذه الخطة موضع التنفيذ، وخاصة فيما 

 يتعلق بالوفود المبعوثين اإلعالميين للخارج. 

جلس ضرورة إشراك العنصر النسائي الفلسطيني في مختلف اوجه النشاط رابعًا: يقرر الم
اإلعالمي والثقافي وا عطاء المرأة فرصة المشاركة األساسية في الوفود الفلسطينية المختلفة لالتصال 

 بالرأي العام والعربي والدولي. 

جماهيرها الفلسطينية خامسًا: يقرر المجلس ضرورة توثيق الصلة اإلعالمية والثقافية بين الثورة و 
 والعربية الواسعة. 

عالم الثورة، بحيث إ سادسًا: يقرر المجلس التركيز الشديد على ضرورة توحيد جميع وسائل 
 . موحداً  تعكس صوت الثورة قوياً 



 قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                        502                                                            

سابعًا: القيام بحملة توعية كبرى األولى بين جماهير الشعب العربي الفلسطيني وجماهير الشعب 
ة الذكرى السنوية لبدء مجزرة أيلول في األردن. تكشف فيها المخططات العربي عامة بمناسب

 الصهيونية والرجعية الرامية إلى تصفية الثورة الفلسطينية. 

 القرارات العسكرية 

اخذ المجلس الوطني بعين االعتبار القرارات العسكرية الواردة في برنامج العمل السياسي 
للوحدة العسكرية بحيث تصبح كما  قرها في دورته الثامنة، أساساً أوالتنظيمي للثورة الفلسطينية والتي 

 يلي: 

 :أواًل: القيادة العامة لقوات الثورة

قوات المليشيا  .القوات الفدائية، ج .القوات النظامية، ب .أ :للثورة الفلسطينية ثالث قوى مقاتلة -1
 الشعبية.

تقر القيادة  .العام لقوى الثورة ورئيس األركان. ب تعين القيادة السياسية القائد .تشكيل القيادة: أ -5
يشكل  .السياسية اللوائح والنظم الخاصة بقوى الثورة وذلك بتنسيب من القائد العام ورئيس األركان. ج

برئاسة من أعلى القادة العسكريين للمنظمات  عسكرياً  اً القائد العام للثورة الفلسطينية مجلس
 ركان هيئة أركان عامة تخضع لموافقة وتصديق القائد العام.رئيس األ يشكل .الفدائية. د

وضع الخطط العسكرية الالزمة لقوى الثورة  .قيادة العمل العسكري. ب .مهام القيادة: أ -3
البدء بإعادة  .تصعيد العمل العسكري ضمن البرامج والخطط المعدة لذلك. د .وحمايتها. ج

التنظيم والتدريب والتسليح واإلمداد والعمليات، كما  تنظيم وتوحيد قوى الثورة على أساس وحدة
مكانياتها بحيث تتالئم  .يكون لها علم ونشيد وشعار وقسم واحد. هـ تطوير القوات المقاتلة وا 

رصد  -5وضع ميزانية واحدة لجميع قوى الثورة.  -1. وطبيعة النضال الثوري في كل مرحلة. و
ي لإلنفاق على قوات الثورة على حساب الميزانية من الصندوق القومي الفلسطين يمبلغ أول
إصدار كافة البالغات العسكرية باسم  .وضع نظام مالي واحد لكل قوات الثورة. ز -3العامة. 

إنشاء جهاز توجيه معنوي ومفوضين سياسيين على  .القيادة العامة لقوات الثورة الفلسطينية. ح
لسياسي المرحلي وقرارات المجلس الوطني في أساس الميثاق الوطني الفلسطيني والبرنامج ا

تشكيل محكمة عسكرية وتسمية رئيس وأعضاء هذه المحكمة ووضع قانون  .دوراته المتعاقبة. ط
 تشكيل كتائب عمالية مسلحة.  .خاص لها. ي
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 ثانيا : جيش التحرير الفلسطيني:

 يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني قراراته السابقة والمتعلقة:

 ير جيش التحرير الفلسطيني. دعم وتطو  -1

 تحرير إرادة وقيادة هذا الجيش. -5

تمكين القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية من ممارسة حقوقها المشروعة على جيش  -3
التحرير الفلسطيني ممارسة تمكنها من تحريك قطعات هذا الجيش واستخدامها مما يخدم 

 متطلبات المعركة.

ب التزام قيادة جيش التحرير بالقوانين واألنظمة المرعية في الجيش يؤكد المجلس الوطني وجو  -3
سواء في حل التناقضات السائدة فيه أو في تنظيم العالقة بين القيادة والقيادة السياسية الممثلة 

 في اللجنة التنفيذية.

نين يخول المجلس الوطني اللجنة التنفيذية باتخاذ اإلجراءات المناسبة بحق المخالفين للقوا -2
 واألنظمة المعمول بها في الجيش أو في منظمة التحرير. 

 قرارات مختلفة 

ن تطلق حرية أالوطني الفلسطيني الطلب من جميع الحكومات العربية  يقرر المجلس
ن تزيل الحواجز التي تحول دون مساواتهم برعاياها في كافة المجاالت، أالفلسطينيين في تنقلهم و 
 ن تواصل مساعيها على جميع المستويات لبلوغ هذا الهدف. أية للمنظمة ويطلب من اللجنة التنفيذ

إن المجلس الوطني الفلسطيني إذ يطلب إلى الدول االشتراكية ودول العالم الثالث وجميع 
دراك المخاطر المترتبة على الحركة الصهيونية وأداتها إمن  حركات التحرر في العالم وأحراره مزيداً 

مع جميع حركات التحرر الوطني في العالم ويؤكد تالحم حركة  نه يقف طرفاً أ اً مسرائيل. يؤكد دائإ
وهو يحيي النضال الذي تخوضه جماهير الشعب العربي … المقاومة الفلسطينية ونضالها المشترك

 في عمان والخليج العربي من أجل تحقيق حريتها والحفاظ على عروبتها. 

وب الهند الصينية، فيتنام، والوس، وكمبوديا ضد ويحيي النضال البطولي الذي تخوضه شع
 اإلمبريالية األمريكية وعمالئها المحليين. 
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ويحيي صمود جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ونضال شعب كوريا في وجه المؤامرات 
اإلمبريالية. ويؤكد بكل قوة نضال الشعوب األفريقية المكافحة من أجل االستقالل والتحرر، وخاصة 

رتيريا وأنجوال وموزابيق وغينيا المسماة بالبرتغالية، ويستنكر السياسة العنصرية أركات التحرر في ح
في جنوب أفريقيا وروديسيا، ويحيي الدول االشتراكية التي تقف إلى جانب الثورة الفلسطينية وفي 

ا الالتينية ضد مقدمتها جمهورية الصين الشعبية واالتحاد السوفيتي، كما يحيي نضال شعوب أمريكي
 اإلمبريالية األمريكية وقوى االستغالل والطبقية. 

 الخدمات الطبية 

ن تكون جمعية الهالل األحمر الفلسطيني أتأكيد قرار المجلس الوطني في دورته السادسة ب -1
الجهة الوحيدة التي تقدم الخدمات الطبية لمقاتلينا وشعبنا، ويوقف إنشاء األجهزة الطبية 

في حدود الوحدة العسكرية إذا لزم األمر، ذلك على أن يكون العالج على مستوى  المنافسة إال
 اإلسعاف، ويتكفل الهالل األحمر الفلسطيني بباقي مراتب الخدمة.

تأكيد خدمة العلم لمدة سنة لجميع أبناء المهن الطبية الفلسطينية وذلك بالتنسيق مع فروع  -5
 .جمعية الهالل والجمعية الطبية الفلسطينية

اعتماد جمعية الهالل األحمر الفلسطيني المركز الوحيد لتلقي اإلمدادات الطبية بشرية كانت أو  -3
 مالية أو عينية، على أن ال ترسل أي بعثات لهذا الغرض من أي جهة غيرها.

التنسيق الكامل بين أجهزة المنظمة والهالل وتحديد الصالحيات والمسؤوليات وعدم السماح  -3
 أحد إال في حدود اختصاصه.بتجاوزها من قبل 

الموافقة على إقرار ميزانية للهالل من الصندوق القومي الفلسطيني، على ضوء الميزانية  -2
مكانيات الصندوق.  والخطة وا 

قدره نصف دينار وتقوم منظمته بدفع نصف دينار آخر لتامين  صحياً  يدفع كل مقاتل تأميناً  -1
 العالج الكامل ألسر المقاتلين. 

في الجمعية الطبية  ن يكون كل عامل فلسطيني في الخدمات الطبية عضواً أبإصدار قرار  -7
 الفلسطينية على أن يقوم فرع الجمعية مع مكتب المنظمة بتنفيذ ذلك حسب ظروف كل إقليم. 
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 قرارات شؤون الوطن المحتل

ات داخل أواًل: تشكل القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية قيادة واحدة تتولى المسؤولي
، كما تعمل على حماية أمن الثورة وذلك واجتماعياً  وتنظيمياً  وعسكرياً  األرض المحتلة سياسياً 

 لتحقيق دعم الصمود واستمرار الثورة وتصعيدها. 

 ثانيًا: تعطى األولوية لمتطلبات الثورة في األرض المحتلة نضالية كانت أو اجتماعية. 

 إلى جنب مع النضال الثوري المسلح وصوالً  الجماهيري جنباً  ثالثًا: االهتمام بكافة أشكال لنضال
 لحرب التحرير الشعبية الشاملة. 

دعم الصمود ورفع المعنويات ورفض  رابعًا: االهتمام باإلعالم الموجه لألرض المحتلة مستهدفاً 
 الحلول التصفوية واالستسالمية حتى التحرير الشامل. 

من رعاية الثورة ودعمها في قطاع غزة، وتصعيدها في  خامسًا: العمل الدؤوب لتوفير مزيد
 . 1232الضفة الغربية واألرض المحتلة عام 

سر الشهداء والمعتقلين والمسجونين والمبعدين والمتضررين رعاية مادية أسادسًا: رعاية 
ثارة قضايا الوطن المحتل على الصعيدين العربي والدولي.   ومعنوية، وا 

فيها  التنفيذية مع الجهات المختصة بدراسة القضايا الهامة التالية، ثم البت  سابعًا: تكليف اللجنة 
العمال العاملين في مؤسسات  -سياسة الجسور المفتوحة. ب -بما يتمشى ومصلحة الثورة: أ

الطالب الراغبين  -العاملين في اإلدارتين العسكريتين في الضفة الغربية وقطاع غزة. د -العدو. ج
 اساتهم الجامعية خارج الوطن المحتل.في استكمال در 

دارياً  ثامنًا: تطوير ودعم دائرة شؤون الوطن المحتل بمنظمة التحرير الفلسطينية مادياً   .وا 

 تاسعًا: مطالبة الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها المقررة لدعم الصمود في مؤتمر القمة بالرباط. 

 القرارات المالية

العتبار المالحظة األولية التي أوردتها اللجنة المالية حول عدم قيام خذ المجلس الوطني بعين اأ
بان أحكام  ، علماً 71/1275اللجنة التنفيذية بإعداد مشروع لموازنة منظمة التحرير الفلسطينية للعام 

من النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية توكل إلى اللجنة التنفيذية  11الفقرة )د( من المادة 
عداد ميزانيتها. مه  ام تنفيذ السياسة المالية للمنظمة وا 
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 وقد قرر المجلس ما يلي: 

 في مجال الميزانية: -أ

  مع مراعاة النفقات الفعلية لعام  ،وأحكامها 12/1212بميزانية عام  71/1275العمل خالل السنة
 ومبدأ ضغط النفقات. 70/1271

 التحرير الشعبية في حدود االعتمادات  اإلنفاق على قوات جيش التحرير الفلسطيني وقوات
، وبموجب ميزانية تفصيلية تضعها قيادة جيش التحرير 12/1212المرصودة في ميزانية عام 

 الفلسطيني وتقرها اللجنة التنفيذية.

  إذا دعت الحاجة إلى إقامة مشاريع تقتضيها مصلحة العمل، وسمحت موارد الصندوق القومي
يتم  71/1275فاق على هذه المشاريع وفق مالحق بميزانية عام الفلسطيني بذلك، يجري اإلن

إقرارها في جلسة مشتركة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية ورئيس مجلس 
إدارة الصندوق القومي الفلسطيني ومديره العام، تعقد لهذا الغرض على أن ال يتجاوز مجموع 

 من الميزانية السنوية.  %10مالحق الميزانية المشار إليها نسبة 

  1تكليف اللجنة التنفيذية إجراء اتصاالت عاجلة مع الحكومات العربية المنتجة للنفط القتطاع% 
من الزيادة في العائدات الناجمة عن فروق أسعار النفط بموجب اتفاقين طهران وطرابلس، 

 ورصدها لدعم كفاح الشعب الفلسطيني.

 كليف اللجنة التنفيذية إجراء االتصاالت الالزمة مع الحكومات يؤكد المجلس قراره السابق بت
العربية المعنية لكي تعمل على إصدار التشريعات لفرض ضريبة التحرير على أبناء الشعب 
العربي الفلسطيني المقيمين لديها. وتقديم التسهيالت الالزمة لقيام أجهزة المنظمة بأعمال الجباية 

نة التنفيذية باتخاذ كافة الخطوات والوسائل التي من شأنها أن الشعبية. وكذلك تكليف اللج
تضمن أن يؤدي كل فلسطيني أينما وجد، ضريبة التحرير المترتبة عليه بصورة منتظمة 

 ومستمرة.

  ليطوف على الدول العربية  وفداً  -فور انتهاء أعمال المجلس الوطني  -تشكل اللجنة التنفيذية
ا تجاه منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك تحويل االستقطاعات لحثها على تحويل التزاماته

 المتراكمة لديها من الفلسطينيين المقيمين فوق أراضيها.
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  تكليف اللجنة التنفيذية باتخاذ التدابير الالزمة التي تضمن تفويض الصندوق القومي الفلسطيني
متساوية يدفع كل منها في صرف اإلعانات المقررة لالتحادات الفلسطينية على أربعة أقساط 

 مطلع الفصل.

  يطلب إلى اللجنة التنفيذية وجوب صرف معونات فورية لالتحادات المستجدة تأخذ بعين
االعتبار ضرورة تغطية نفقاتها اإلعالمية واإلنتاجية العاجلة. على أن تقوم في الوقت نفسه 

دة في ضوء الميزانيات المحددة باعتماد ميزانيات محددة لالتحادات القائمة واالتحادات المستج
 %52لها من قبل دائرة التنظيم الشعبي في المنظمة. هذا على أن تكون المعونة الفورية بنسبة 

 من الميزانية التي تقررها اللجنة التنفيذية لكل اتحاد. 

 في مجال النفقات: -د

سكرية تكليف اللجنة التنفيذية بوجوب ضغط النفقات في جميع مؤسسات المنظمة الع -1
 والسياسية.

 تكليف اللجنة التنفيذية معالجة موضوع موظفي إذاعة صوت فلسطين.  -5

 في مجال الوحدة المالية: -هـ

التأكيد على اللجنة التنفيذية للعمل على تنفيذ ما ورد في برنامج العمل السياسي والتنظيمي للثورة 
الشعب الفلسطيني والثورة بحيث يكون الصندوق القومي الفلسطيني، هو صندوق … الفلسطينية

الفلسطينية. وتوحيد مالية الثورة الفلسطينية )واردات ونفقات( ويعدل النظام المالي ليتالءم والطبيعة 
 الثورية للمعركة. 

تحمله الصندوق يويصرف على مقاتلي المنظمات من الجباية الشعبية الموحدة وما ينقص 
من تاريخ الموافقة على القرار الذي تتخذه القيادة القومي، وذلك خالل مدة ال تزيد عن الشهرين 

 السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

 في مجال دعم الجمعيات التي أسست بهدف خدمة الثورة: -و

بجمعية ألسر الشهداء ودعمها في جميع  خاصاً  تكليف اللجنة التنفيذية بأن تولي اهتماماً  -1
ن تحول إليها كافة أديم المساعدات المذكورة، و المجاالت لتتمكن من متابعة واجبها في تق

ن تمنع أ. و 1212التبرعات التي ترد إلى الصندوق القومي الفلسطيني باسم الشهداء منذ عام 
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سر الشهداء من أية جهة كانت غير الجمعية المذكورة، وتتولى هذه الجمعية أالجباية باسم 
 سر جميع الشهداء.أالصرف على 

 تنفيذية تقديم المساعدة الممكنة إلى جمعية الهالل األحمر الفلسطيني. الطلب إلى اللجنة ال -5

 في مجال تطوير الصندوق القومي ومراقبة السياسة المالية للمنظمة: -ز

تكليف اللجنة التنفيذية عند إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني أن تختار  -1
ة موارد الصندوق بما يكفل استمرار وديمومة األعضاء من ذوي الكفاءات القادرة على تنمي

من أعضاء هذا المجلس )مجلس اإلدارة( من  %52تمويل الثورة الفلسطينية وعلى أن يكون 
 المتفرغين.

يشكل المجلس الوطني من بين أعضائه )لجنة مراقبة مالية عليا( يختارها من ذوي  -5
ة وضبط اإلنفاق بما يتفق وثورية االختصاص، وتتولى مراقبة تنفيذ السياسة المالية للمنظم

 للمجلس الوطني قبيل دورة انعقاده.  خطياً  المرحلة، على أن تقدم هذه اللجنة تقريراً 

 بيان المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة

كان المجلس الوطني الفلسطيني قد شكل لجنة برئاسة رئيس المجلس لصياغة البيان الختامي 
يلي نص هذا البيان: في ظروف بالغة الصعوبة، اتسع فيها نطاق التآمر على  لهذه الدورة، وفيما

الثورة الفلسطينية، عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته التاسعة في القاهرة، في الفترة الواقعة ما 
. وقد استمر أعضاء المجلس في مناقشة كل ما تتطلبه المرحلة الراهنة للثورة 1271تموز  13-7بين 
سطينية. في الوقت الذي كانت فيه السلطة األردنية تقوم باالعتداء على رجالنا األبطال في الفل

 عجلون وجرش ومخيم غزة. 

واتخذ المجلس إلى جانب المهمة التي كان يضطلع بها كافة اإلجراءات المناسبة لمواجهة 
 الموقف والتي أذيعت في حينها. 

الفلسطيني بميزات عديدة، مثلت خطوات متقدمة نحو لقد تميزت الدورة التاسعة للمجلس الوطني 
 الوحدة الوطنية أبرزها: 

فقد  من المجالس التي سبقته. أواًل: عبر تشكيل المجلس الجديد عن تمثيله لقطاع أكثر شموالً 
 شاركت فيه بال استثناء كافة المنظمات الفدائية، واتسع فيه تمثيل المنظمات النقابية. 
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صيغة الوحدة الوطنية التي سبق إقرارها في دورته الثامنة، واتخذ بشأنها  ثانيًا: أكد المجلس
قرارات عملية جديدة لتنفيذ وحدة قوات الثورة في كافة مجاالت القيادة والتنظيم والتدريب والتسليح 

 نفاق. إنشاء مجلس موحد لإلعالم، ونظام موحد للجباية واإل قر  أواألوامر القتالية. كما 

ى أساس هذه المواقف والتجاوب اإلجماعي معها، فقد تم انتخاب اللجنة التنفيذية ثالثًا: وعل
كقيادة عليا للثورة الفلسطينية، اتسع فيها تمثيل المنظمات المقاتلة بصورة تضمن جماعية العمل، 
والبعد عن االنفراد، وبشكل يضمن مشاركة كافة القوى في مواجهة الظروف الخطيرة التي تهدد 

 لفلسطينية والشعب الفلسطيني. الثورة ا

زاء  وقد كانت وقفة المجلس األولى أمام الوضع الخطير الذي تواجهه الثورة في األردن. وا 
جهاضها، أدان المجلس سياسة القمع واإلرهاب التي  إصرار الحكم في األردن على ضرب الثورة وا 

دته هذه السياسة من آثار سلبية تمارسها السلطة األردنية وما ينتج عنها من تعصب إقليمي ولما ول
إلى إضعاف وحدة  خطيرة على الوحدة الوطنية في الساحة األردنية الفلسطينية تؤدي عملياً 

نكار حق الثورة في تمثيل الشعب الفلسطيني وتحقيق أمانيه في تحرير أرضه  الجماهير وا 
ردن أمام مسيرة الثوار في المغتصبة. وأدان المجلس العقبات المتوالية التي تضعها السلطة في األ

هم المحتلة.. بما في ذلك الحصار الذي تفرضه على قواعد الثورة والتعرض يالتوجه نحو أراض
لقوافل تموينها، والتصدي المسلح للرجال العائدين بعد تنفيذ العمليات العسكرية على أرضنا 

 المحتلة. 

في ممارسة واجبها األساسي والذي  كما أدان المجلس التجاهل المتكرر لحق الثورة الفلسطينية
ضمنت بعض جوانبه اتفاقيات القاهرة وعمان. ويطالب المجلس بضرورة التقيد بهذه االتفاقات. كما 
يطالب الدول العربية الموقعة عليها باتخاذ المواقف التي تعهدت بها لضمان تنفيذ اتفاقيات القاهرة 

ردنية التي استمرت في تجاهل وعدم احترام هذه وعمان، وحجب المساعدات المالية عن السلطة األ
جله وهو تحرير فلسطين ورد الهجمة أاالتفاقات حتى تستخدم من أجل الهدف الذي خصصت من 

اإلمبريالية عن األرض العربية. وقد رأى المجلس تدعيم الجهود المبذولة من قبل القوى الوطنية 
م مسيرة الثورة الفلسطينية وحمايتها ضد كل من األردنية لبناء جبهة وطنية متماسكة تعمل على دع

 يتآمر عليها. 

إن الثورة الفلسطينية التي تجد نفسها ملزمة بالدفاع عن الحقوق الوطنية الراهنة لشعبنا في 
األردن. وهي تهدف من جملة ما تهدف إليه إلى تدعيم وحدة الضفتين.. تؤكد من خالل مجلسها 
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ذي النزعات غيتم عن طريق ممارسات السلطة األردنية التي ت الوطني أن تدعيم هذه الوحدة ال
اإلقليمية واالنفصالية. بل على أسس وطنية ديمقراطية تعزز التالحم بين أبناء الشعب وتوحيد 

 جهودهم من أجل التحرير. 

ثم كانت وقفة المجلس الثانية أمام التسويات السياسية.. حيث ناقش اتساع نطاق الجهود 
لتنفيذ التسوية، وخاصة ما تقوم به اإلمبريالية األمريكية من فرض نفسها على منطقة  لياً المبذولة حا

 الشرق األوسط، بخلق أوضاع خادعة تؤدي في الحقيقة إلى تصفية القضية الفلسطينية. 

وأكد المجلس موقفه المتمثل بالتمسك الدائم بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني في تحرير أرضه 
لكفاح المسلح، وجديد الرفض الحاسم لجميع الحلول االستسالمية والمشاريع التي تتعرض عن طريق ا

 535للحقوق الطبيعية والتاريخية للشعب الفلسطيني بما في ذلك رفضه قرار مجلس األمن رقم 
 .1217نوفمبر تشرين الثاني/  55الصادر في 

صراره على مواصلة نضاله وعبر المجلس الوطني الفلسطيني عن إرادة الشعب الفلسطيني  وا 
المسلح حتى يحقق كامل أهدافه الوطنية بالرغم من شراسة الهجمة التآمرية التي تتعرض لها الثورة 

 الفلسطينية. 

إلى الجماهير العربية وقواها  والثورة الفلسطينية وهي تتابع نضالها وتقدم التضحيات، تتطلع دائماً 
العالم كي تقوم بواجبها في معركة تعتبر من أشرس  الوطنية والى حركات التحرر الوطني في

المعارك التي يخوضها شعب مسالم ضد الصهيونية والقوى اإلمبريالية وعمالئها في المنطقة 
 العربية. 

وعاش نضال شعبنا العربي من أجل … عاشت فلسطين حرة عربية… عاشت الثورة الفلسطينية
 تحريرها.

* * * 
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 6/4/1932، القاهرة ،ةاستثنائي ،الدورة العاشرة

، تقرر دعوة المجلس 19/2/1932على قرار اللجنة التنفيذية في جلستها المنعقدة بتاريخ  بناء  
 :6/4/1932استثنائي وبتاريخ  الوطني لعقد 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

 ،يفحمد صخر بسيسو، يونس جميل الشر أمين الهندي، أخوة اتحاد الطالب: تم استبدال األ -5
 خوة التالية أسماؤهم: لمعي قمبرجي، نبيل قليالت، زهدي القدوة.األب

جيش التحرير الفلسطيني: وبخروج ثالثة من ممثلي جيش التحرير الفلسطيني من المجلس  -3
 الوطني أضيف كل من السادة: العميد مصباح البدري، الرائد طارق الخضراء، الرائد فرح مراد.

 : تم استبدال األخت هدى عبد الهادي، باألخ عطوة البيوك.اتحاد المعلمين الفلسطينيين -3

قرر المجلس الوطني الموافقة على توصيات لجنة الوحدة الوطنية للمؤتمر الشعبي  ثانيا :
 الفلسطيني، كما قرر الموافقة على: 

 تشكيل لجنة المتابعة كما وردت من المؤتمر الشعبي وهم السادة:  -أ

د. نبيل  -2بو رمضان، أمجدي  -3إبراهيم بكر،  -3بالل الحسن،  -5، "خالد الفاهوم "رئيساً  -1
محمد زهدي النشاشيبي،  -2عمر العقاد،  -2هاني القدومي،  -7عبد المحسن قطان،  -1شعت، 

د. سعيد حمود،  -13عبد العزيز الوجيه،  -15حمد الدجاني، أد.  -11د. صالح الدباغ،  -10
رئيس عمال  -17د. عبد الوهاب الكيالي،  -11وراني، عبد هللا الح -12محمد بصل،  -13

رئيس اتحاد  50رئيس اتحاد الحقوقيين،  -12رئيس اتحاد طالب فلسطين،  -12فلسطين، 
 نيس القاسم. أ -55رئيسة اتحاد المرأة،  -51المعلمين، 

من األعضاء الجدد إلى  %20ن يخصص أتوسيع المجلس الوطني الفلسطيني على  -ب
 وعهد بمهمة التوسع إلى لجنة تحضيرية مكونة من رئيس المجلس واللجنة التنفيذية. االتحادات 

شهر أإلى موعد أقصاه ثالثة  1/7/1275تأجيل موعد انعقاد دورة المجلس الوطني العادية من  -ج
 من ذلك التاريخ، عهد إلى رئيس المجلس واللجنة التنفيذية بتحديد الموعد. 
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المؤتمر الشعبي الفلسطيني المتعلقة بالجبهة العربية المشاركة ما بشأن توصيات أ ثالثا :
قد قرر المجلس الوطني إحالتها مع مالحظات األعضاء عليها إلى اللجنة  والتوصيات السياسة.

 التنفيذية التخاذ ما يلزم بشأنها. 

 اكتفى المجلس الوطني بالبيان العام الشامل الصادر عن المؤتمر الشعبي الفلسطيني. 

  :وصيات لجنة الوحدة الوطنيةت

 2/3/1275و 2ن لجنة الوحدة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الشعبي الفلسطيني التي اجتمعت يومي إ
ن الظروف الراهنة والخطيرة التي تمر بها القضية أمنها ب برئاسة الدكتور يوسف صايغ، إيماناً 

ى صيغة متقدمة للوحدة الوطنية كثر من أي وقت مضى، ضرورة الوصول إلأالفلسطينية تحتم، 
 وعلى مراحل.  الفلسطينية يبدأ تنفيذها فوراً 

سفها واستيائها من أن ناقشت اللجنة موضوع الوحدة الوطنية مناقشة مستفيضة تعرب عن أوبعد 
ية أعدم تنفيذ معظم قرارات المجالس الوطنية السابقة المتعلقة بالوحدة الوطنية ومن عدم تحقيق 

 في هذا المجال.  خطوات فعالة

وبالنظر إلى ما لمسته من توجه جدي ومخلص لتحقيق الوحدة الوطنية لدى جميع المشاركين 
في أعمالها، ومن تأكيدات حازمة من ممثلي المنظمات الفلسطينية المقاتلة على التزامها بتحقيق 

 خطوات جدية وفورية عن طريق الوحدة الوطنية. 

 توصي بما يلي: 

الخطوط األساسية التي تضمنها مشروع البرنامج التنظيمي لتوحيد فضائل الثورة  اعتبار -أوالً 
قره أالفلسطينية الذي أعده مركز التخطيط، والذي انطلق من البرنامج السياسي والتنظيمي الذي 

كده المجلس الوطني التاسع، أساس لوضع برنامج عملي أالمجلس الوطني الفلسطيني الثامن و 
حدة فصائل الثورة وقوى الشعب الفلسطيني )منظماته الجماهيرية وشخصياته ومرحلي لتحقيق و 

ن ال يتعارض هذا البرنامج مع أالوطنية( في منظمة التحرير الفلسطينية وفق األسس التالية على 
 الميثاق الوطني الفلسطيني والنظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

ي نتحرير الفلسطينية وهي اللجنة التنفيذية والمجلس الوطتشكيل الهيئات القيادية لمنظمة ال -أ
 على أسس جبهوية. 
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توحيد جميع القوات المسلحة لفصائل الثورة الفلسطينية الفدائية وشبه النظامية والنظامية  -ب
واألجهزة والنشاطات المرتبطة بها، في مؤسسة عسكرية واحدة، وكذلك قوات الميليشيا تحت 

ية قوات، عسكرية نظامية أو غير نظامية أمخولة. وال يحق تشكيل قيادة واحدة بصالحيات 
 خارج نطاق إشراف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

يتم التوحيد الكامل لجميع مصادر الجباية وجميع مجاالت الصرف ضمن الصندوق القومي  -ت
لمالية للصندوق القومي بحيث ن تعدل اللجنة التنفيذية اللوائح اأالفلسطيني وتحت إشرافه على 

 تكفل االنسجام مع متطلبات العمل الثوري الفلسطيني.

يتم توحيد أجهزة اإلعالم ووسائله لدى فصائل الثورة الفلسطينية في جهاز مركزي واحد ووسائل  -ث
 موحدة على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

جية لمختلف المنظمات وتكون الجهة المختصة في يتم توحيد جميع أجهزة العالقات الخار  -ج
منظمة التحرير الفلسطينية هي المسؤولة عن العالقات الخارجية للثورة الفلسطينية بما في ذلك 

 التمثيل السياسي في البالد العربية والصديقة واألجنبية.

ردن لوضع تشكيل اللجنة التنفيذية لجنة لدراسة األوضاع التنظيمية في الوطن المحتل واأل -ح
 الصيغة المالئمة للتوحيد ضمن الظروف النضالية واألمنية. 

يحتفظ كل فصيل باستقالله األيديولوجي والتنظيمي الداخلي ضمن البرنامج السياسي لمنظمة  -خ
 التحرير الفلسطينية. 

الوحدة الوطنية وفق األسس العاملة الواردة أعاله، ويكلف  ثانيًا: تعلن فصائل المقاومة فوراً 
المجلس الوطني اللجنة التنفيذية بوضع التفاصيل العملية لتنفيذ هذه األسس ضمن برنامج زمني 

ثرها إصار على شهر يُ أن تتحقق المراحل األساسية من هذا البرنامج خالل فترة الثالثة أمحدد على 
  إلى تقديم تقرير بذلك إلى المجلس الوطني في دورته العادية القادمة لتحاسب على ضوئه.

كثر قدرة على تحقيق الوحدة أثالثًا: تطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بحيث تكون 
 الوطنية وعلى تنفيذ مهمات المرحلة القادمة.

 رابعًا: تشكيل لجنة تحضيرية باالشتراك مع اللجنة التنفيذية لتوسيع المجلس الوطني.
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ئه لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات خامسًا: ينتخب المؤتمر الشعبي الفلسطيني من بين أعضا
 الوحدوية.

 1/2/1275من  باإلشراف على تنفيذ هذه المقررات ابتداءً  سادسًا: تكلف اللجنة التنفيذية مرحلياً 
 .1275يوليو  /ن يستكمل التنفيذ قبل انعقاد المجلس الوطني الموسع في تموزأعلى 

الفلسطيني الموحد من المجلس الوطني في  سابعًا: يتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة كقيادة للعمل
 . 1275يوليو / دورة تموز

 توصيات اللجنة السياسية

  :البرنامج السياسي كما قدمته اللجنة السياسية إلى المؤتمر الشعبي الفلسطيني

هناك أزمة عامة تأخذ بخناق األمة العربية في الوطن العربي الكبير، حيث تهجم اإلمبريالية 
لى رأسها اإلمبريالية األمريكية بمخطط واسع تستهدف به أحكام الطرق حول حركة العالمية، وع

 التحرير الوطني العربي واإلجهاز عليها.

، 1217لقد بدأت المرحلة الراهنة من األزمة بالهجمة اإلمبريالية الصهيونية في حزيران 
ة أنظمة عربية في واستطاعت اإلمبريالية والصهيونية تحقيق نصر في هذه الهجمة على ثالث

 األقطار العربية المحيطة بالكيان الصهيوني.

وعبر عديد من المناورات والمؤامرات تحت الفتات ما يسمى بالحلول السلمية والتسويات الجزئية 
استطاع اإلمبرياليون والصهيونيون بمساعدة نشطة من قوى انهزامية عربية لها عالقاتها القوية، 

ن توجه ضربات متتالية للقوى العربية المعادية أياسيا باإلمبرياليين، ، وس، وفكرياً اً اقتصادي
لإلمبريالية والصهيونية، وفي مقدمتها الثورة الوطنية الفلسطينية المسلحة، وغيرها من فصائل 
النضال الوطني العربي، وحيثما تلقت القوى الوطنية العربية تلك الضربات، كان الوجه المقابل 

 من التوجه نحو الغرب، ونحو اإلمبريالية األمريكية بشكل خاص. هو المزيد دائماً 

وفي بؤرة أزمة النضال العربي نجد الشعب العربي الفلسطيني وقضيته الوطنية يواجه المؤامرات 
تلو المؤامرات من أجل تصفية وجوده الوطني الموحد، وتصفية قضيته الوطنية تصفية كاملة.. 

بتصفية الوجود الموحد للشعب  نشطاً  ة، وأشياعهم من العرب اهتماماً ويبدي اإلمبرياليون، والصهاين
الفلسطيني ولقضيته الوطنية عبر مشروعات تآمرية مثل مشروع آلون، ومشروع الدويلة الفلسطينية 

آلون ومخطط االنتخابات البلدية في الضفة الغربية ومشاريع االستيطان  -التابعة، ومشروع حسين 
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اوالت االستيعاب والتذويب للشعب الفلسطيني في المجتمعات التي يعيش فيها والضم والتهويد ومح
 في الشتات. 

ن القضاء على الوجود الوطني الموحد للشعب الفلسطيني وعلى قضيته الوطنية يعني بالنسبة إ
شياعهم من العرب تصفية بؤرة نضاله طوال  كثر من عشرين عامًا، ألإلمبرياليين والصهاينة وا 

ن يفرضوا ألإلشعاع النضالي والثوري في منطقة يريد اإلمبرياليون والصهاينة  تظل مركزاً  نأويمكن 
زمة العامة نجد الثورة الوطنية الفلسطينية عليها سيطرتهم الكاملة. وفي القلب من بؤرة هذه األ

حقون ن اإلمبرياليين والصهيونيين يالإ .ن تكون أو ال تكونأحول  مصيرياً  المسلحة تواجه سؤاالً 
من القوى العربية  مباشراً  مواقع الثورة بهجماتهم، وتلقى هذه الهجمات اإلمبريالية والصهيونية دعماً 

المعادية للثورة وعلى رأسها النظام العميل في األردن، ومما ال ريب فيه ان الضغوط والقيود الرسمية 
ر إال عن اليأس وفقدان االتجاه، كل العربية على الثورة، واالنشقاقات المغامرة، والتشرذم الذي ال يعب

للهجمات اإلمبريالية والصهيونية واليمينية على  مواتياً  ذلك من الناحية الموضوعية يوفر مناخاً 
 الثورة. 

مختلفة من الوطن العربي بدأت تشهد تحركات جماهيرية  وفي اإلطار العام لالزمة فان أركاناً 
راية الرفض للمناورات  مية واالستسالمية، وترفع عالياً شجاعة تسد الطريق على االتجاهات االنهزا

اإلمبريالية والصهيونية التي تتخذ صورة مشاريع التسوية السياسية شاملة كانت أو جزئية، وتشير 
بقوة إلى الطريق الوحيد الصحيح، طريق الكفاح المسلح، طريق الجماهير المنظمة، المسلحة، 

ريالي، ورفض مشروعاته التآمرية، طريق االلتحام بالثورة طريق رفض االرتباط بالمعسكر اإلمب
عن  المسلحة الفلسطينية. وفي بؤرة األزمة نجد شعبنا الفلسطيني يتحرك بتصميم وثبات دفاعاً 

، ونجد جماهيرنا في الوطن المحتل، وجوده الوطني الموحد، وعن حقه في تحرير وطنه كامالً 
لون لتصفية آ -تالل العنصرية إلحباط مشروع حسين تتحرك ببسالة وجرأة في تحد لقوات االح

ن قواعد الثورة، ومقاتليها، ومنظماتها الجماهيرية إالشعب والقضية. وفي القلب من بؤرة األزمة، ف
كسر طوق األزمة و  تدفع بقوة، وبحسم تجاه الوحدة الوطنية، كمنطلق أساسي لشن هجوم مضاد

 الخانق.

ك جماهير شعبنا وخاصة في الوطن المحتل والتوجه القوي ن تحرك جماهيرنا العربية، وتحر إ
نحو الوحدة الوطنية في صفوف الثورة، والعطف والدعم العالميين اللذين يتمتع بهما نضالنا 
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التحرري، كل ذلك يوفر الشروط الموضوعية لمبادرة ناجحة تخرج الثورة وتخرج شعبنا، وتخرج 
 متنا من تلك األزمة العامة. أنضال 

صائل الثورة الفلسطينية المسلحة، والقوى الوطنية المجتمعة في المؤتمر الشعبي الفلسطيني ن فإ
منها بمسئوليتها التاريخية إزاء شعبنا وقضيته العادلة في تحرير وطنه من االغتصاب  التزاماً 

نتصار متنا العربية التي ال نجاح لقضيتنا إال في إطار االاإلمبريالي. ووفاء منها أل -الصهيوني 
العام لنضالها الوطني التحرري، والذي يعتبر نضالنا الوطني فصيلة صدام طليعية ضد عدوها 

 اإلمبريالي.  -الرئيسي، الصهيوني 

 متنا في العالم كله.. واستناداً أن تكون عند حسن ظن أصدقاء نضال شعبنا و أمنها إلى  وتطلعاً 
سات، وعلى رأسها تجسيد الوجود الموحد إلى منجزات غير هينة، حققها نضالنا، برغم كل النك

لشعبنا، وتعميق الروابط المصيرية بينه وبين النضال العربي التحرري العام، وغرس تقاليد حرب 
دراكاً  منها لسلبيات كثيرة شابت عملها  الشعب الطويلة األمد كطريق ال طريق سواه للتحرير. وا 

من  -في الممارسة  -حدة الوطنية، والتقليل السابق، لعل أبرزها عدم التوجه الجدي إلنجاز الو 
في تقدير دور األنظمة  ضرورة االلتحام بالجماهير العربية وطالئع نضالها الوطني، والمبالغة أحياناً 

له، عدم التقيد ببرنامج عملي، وواقعي، واضح لنضالنا السياسي  العربية، وفوق كل ذلك، وسبباً 
ة التحديات الراهنة والمستقبلية بروح المبادرة الثورية، وبروح منها على مواجه والعسكري.. وتصميماً 

متنا، وألصدقاء نضالنا في العالم كله أالهجوم الثوري.. فإنها تعلن لمقاتلينا ومواطنينا وجماهير 
اتفاقها على توحيد صفوفها ونضالها وأهدافها، وأساليب عملها في جبهة وطنية فلسطينية متحدة هي 

بالميثاق الوطني الفلسطيني، وفي برنامج نضالي لهذه المنظمة،  لفلسطينية، التزاماً منظمة التحرير ا
 وفي الئحة داخلية تنظم أساليب النضال والعالقات النضالية لكل أطراف هذه المنظمة. 

ن منظمة التحرير الفلسطينية إلكثير من سلبيات محاوالت الوحدة الوطنية السابقة، ف وتفادياً 
تها على القواعد السياسية والعسكرية والجماهيرية والنقابية للثورة، وعلى جماهير تطرح كل مكونا

متنا العربية، وعلى كل أصدقاء نضالنا التحرري، حتى يكون االلتزام بها من جانب األطراف أ
أمام القواعد وأمام الجماهير، وحتى ال يكون ثمة  مسؤوالً  المتحدة داخل إطار منظمة التحرير التزاماً 

 عليه.  فيه وحكماً  عنها، أو خالف حولها إال وتكون القواعد والجماهير طرفاً  انحراف أو تخل ٍ 
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 ن منظمة التحرير الفلسطينية ستركز نضالها حول أربعة محاور استراتيجية رئيسية: إ

مواصلة تعبئة وتنظيم كل طاقات شعبنا داخل الوطن وخارجه في حرب شعبية طويلة المدى  -1
 رير الشامل واقامة المجتمع والدولة الديمقراطيين.من أجل التح

أردنية تقوم إلى  -لحم نضال شعبنا بنضال الشعب األردني الشقيق في جبهة تحرير فلسطينية  -5
جانب مهامها على الساحة الفلسطينية بالنضال لتحرير األردن من النظام الملكي العميل 

 هة النضال على الساحة الفلسطينية.قامة حكم وطني ديمقراطي قاعدة مؤخرة قوية لجبا  و 

األردني بالنضال العربي العام من خالل جبهة لكل  -ربط النضال الفلسطيني، والفلسطيني  -3
 القوى الوطنية والتقدمية المعادية لإلمبريالية والصهيونية واالستعمار الجديد.

 لتحرر الوطني. التفاعل مع حركة النضال العالمية ضد اإلمبريالية والصهيونية، من أجل ا -3

 ن منظمة التحرير الفلسطينية تحدد مهامها على الساحة الفلسطينية فيما يلي: إ -أوال  

قامة المجتمع الديمقراطي الفلسطيني واصلة النضال لتحرير كامل تراب الوطن الفلسطيني وإلم -1
مصالح كل الذي يتوفر فيه حق العمل والحياة الكريمة لكل المواطنين، وتتوفر فيه الضمانات ل

ن أالفئات االجتماعية التي شاركت في الثورة أو ساندتها، أو حتى اكتفت بالعطف عليها دون 
ن تمثل هذه أتتعاون مع العدو أو تسهل له مهمته في احتالل أراضينا وقمع مواطنينا، ودون 

تشكل على مصالح األغلبية الساحقة من الجماهير العاملة، أو  أو عدواناً  المصالح استغالالً 
على تنمية ورفع مستواها المعيشي والحضاري.. كما تتوفر في هذا المجتمع حرية الرأي،  قيداً 

والتعبير، واالجتماع، والتظاهر، واإلضراب، وتشكيل المؤسسات السياسية والنقابية الوطنية، 
 اً وحرية ممارسة العقيدة لكل األديان.. بحيث يكون هذا المجتمع الفلسطيني الديمقراطي جزء

 من المجتمع الديمقراطي العربي الشامل.

النضال ضد كل مشروعات التسوية التي تستهدف تصفية قضية شعبنا في تحرير وطنه، أو  -5
 مسخ هذه القضية بمشروعات الكيانات أو الدولة الفلسطينية، على جزء من أرض فلسطين. 

وفي الضفة  1232لة عام تعزيز روابط الوحدة الوطنية بين جماهير مواطنينا في األرض المحت -3
 الغربية وقطاع غزة وفي خارج الوطن المحتل. 
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مقاومة سياسة تفريغ األرض المحتلة من سكانها العرب واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإحباط  -3
محاوالت إفراغ األرض المحتلة من الطالب الجامعيين الذين يسافروا للدراسة في الخارج 

 وتهويد أجزاء من الوطن المحتل.  والتصدي بالعنف لبناء المستوطنات

تعبئة الجماهير في الضفة وفي القطاع وتسليحها للدفاع عن أراضيها التي يحاول العدو  -2
 .انتزاعها

العناية بتنظيم الجماهير في مؤسسات نقابية للدفاع عن مصالحها اليومية، ومساعدة هذه  -1
عرب لعضويته، وتعزيز ودعم المؤسسات على مقاومة محاوالت الهستدروت الجتذاب العمال ال

اتحادات عمال فلسطين واألردن لتحقيق هذا الهدف ومقاومة محاوالت بعض األحزاب 
 قامة فروع عربية لها في األرض المحتلة.الصهيونية إل

دعم صمود العمال الذين يعملون في أراض ومؤسسات عربية وتوفير الضمانات لحمايتهم من  -7
، وتشجيع وتنمية مشاريع إنتاجية وطنية الستيعاب العمال اغراءات العمل في مشاريع العدو

الذين يستخدمهم العدو، ومقاومة محاوالت العدو لالستيالء على المشاريع اإلنتاجية الوطنية أو 
 تحطيمها.

في الوطن  دعم جماهير الفالحين وتنمية المؤسسات االقتصادية والثقافية الوطنية القائمة حالياً  -2
واطنين في األرض، ووقف تيار النزوح عنها ومقاومة الغزو االقتصادي المحتل لتثبيت الم

 والثقافي الصهيوني. 

م ن دعم صمود شعبنا في األرض المحتلة الذي هو مسؤولية فلسطينية عربية مشتركة يحت  إ -2
على الدول العربية الوفاء بالتزاماتها المقررة في مؤتمر الخرطوم بدفع المبالغ المخصصة لهذا 

 الغرض.

ودعم نضالهم من أجل الحفاظ على  1232العناية بأوضاع مواطنينا في األرض المحتلة عام   -10
 هويتهم الوطنية والعربية وتبن قضاياهم، ومساعدتهم على االلتحام بالنضال التحرري.

العناية بمصالح جماهير شعبنا العاملة في مختلف أنحاء الوطن العربي والعمل على   -11
نها أاقتصادية وقانونية متكافئة مع مواطني المجتمعات العربية طالما الحصول لها على حقوق 

في خدمة تلك المجتمعات. وخاصة فيما يتعلق بحق  أو فكراً  توظف طاقتهم اإلنتاجية عمالً 
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العمل، والمكافآت، والتعويضات، وحرية العمل السياسي والثقافي وحرية السفر والتنقل ضمن 
 طينية. المحافظة على شخصياتها الفلس

مساواة المرأة مع الرجل في الساحة الفلسطينية واعطائها العناية ذاتها التي توفر للرجل   -15
 واشراكها في كل مجال نضالي.  واقتصادياً  وثقافياً  اجتماعياً 

، وحضارياً  واجتماعياً  العناية بأوضاع مواطنينا في المخيمات، والعمل على ترقيتها اقتصادياً   -13
رة الذاتية لشؤونهم من خالل لجان شعبية منتخبة تقوم إلى جانب أجهزة وتدريبهم على اإلدا

 منظمة التحرير برعاية شؤون المخيمات. 

اعتبار كل متعاون مع العدو، أو مشارك له في جريمة ضد الشعب والوطن، أو متهاون في   -13
أهداف ، من ، أو أرضاً أو عقاراً  ،، بشخصه، وبممتلكاته، ماالً حقوق الشعب والوطن هدفاً 

 الثورة.

العناية بأوضاع جماهيرنا في المهاجر األجنبية، والعمل على ربط هذه الجماهير بقضيتنا   -12
 وبثورتنا.

تتشكل منظمة التحرير الفلسطينية من كل فصائل الثورة السياسية والعسكرية، ومن المنظمات   -11
ا مفتوح لكل الفئات الفلسطينية الجماهيرية، نقابية، أو ثقافية، وباب العضوية في تشكيالته

 والشخصيات الوطنية.

تقوم على توجيه نشاطات منظمة التحرير قيادة مؤقتة سياسية وعسكرية تتشكل باالتفاق بين   -17
الفصائل المكونة للمنظمة، وتقوم من بين مهامها األساسية باإلعداد لمؤتمر عام للمنظمة 

يعتمد استراتيجيتها وبرنامجها للنضال يكون هو السلطة العليا فيها، وينتخب لجنتها المركزية، و 
 التحرري، والئحتها المنظمة لعالقاتها الداخلية والخارجية )راجع الجانب التنظيمي الالحق(.

لبرنامج زمني  تقوم القيادة المؤقتة باإلشراف على توحيد ودمج األجهزة الوظيفية للثورة طبقاً   -12
 لجانب التنظيمي(.تتفق عليه األطراف المشاركة في المنظمة )راجع ا

تمارس منظمة التحرير عالقاتها الرسمية العربية في اتجاه رعاية مصالح المواطنين   -12
الفلسطينيين في الوطن العربي، والتعبير عن اإلرادة السياسية للشعب الفلسطيني، وتظل 

اطقة منظمة التحرير الفلسطينية هي القيادة السياسية العليا للشعب الفلسطيني، وهي وحدها الن
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باسمه في كل القضايا المصيرية، وهي وحدها، ومن خالل أجهزتها النضالية المسؤولة عن 
 كل ما يتعلق بحق تقرير المصير بالنسبة للشعب الفلسطيني. 

 األردنية:  -ثانيا : في الساحة الفلسطينية 

ربية والقدس ن السياسات التي ينتهجها نظام الحكم الحالي في عمان ال تهدد بتسليم الضفة الغإ
للعدو، وهي ال تحمل المخاطر لقضية الوجود الوطني الفلسطيني الموحد، ولقضية التحرير  رسمياً 

تحت  الوطنية الفلسطينية فحسب، ولكنها باإلضافة إلى ذلك تهدد بوضع الضفة الشرقية عملياً 
 . وعسكرياً  ، واقتصادياً الوصاية والحماية اإلسرائيلية سياسياً 

إلى النفوذ البريطاني  النفوذ اإلمبريالي األمريكي، واأللماني الغربي، مضافاً ن تغلغل أكما 
مام االستثمارات األمريكية أالتقليدي، وذلك من خالل المعونة المشروطة، وفتح الباب على مصراعيه 

  إسرائيلية. -ألمانية غربية  -ردن إلى مستعمرة أمريكية واأللمانية الغربية، كل ذلك يحول شرق األ

والسياسات الداخلية للنظام العميل في عمان القائمة على قمع الجماهير األردنية الفلسطينية 
تمكن الزحف االستعماري الجديد، األمريكي واأللماني الغربي من تثبيت أقدامه، ونهب موارد 
األردن، واستغالل قوة عمل الجماهير، وتعطيل نمو االقتصاد الوطني، كما تؤدي إلى اإلفقار 

ردن إلى قاعدة خلفية للقاعدة الفلسطينية، وخلق فئة منتفعة تحول األ -المتزايد للجماهير األردنية 
في خدمة  الصهيونية في الوطن الفلسطيني المحتل، ولكي تعمل القاعدتان معاً  -اإلمبريالية 

 المخططات اإلمبريالية المعادية للثورة الوطنية العربية. 

 دموياً  من عمليات تصفية في جرش وعجلون والتي كانت تجسيداً ن هجمة أيلول وما تالها إ
ن هجمة النظام في عمان على أللتآمر اإلمبريالي ضد حركة التحرر الوطني العربية، تؤكد 

المقاومة الفلسطينية، كانت بداية هجمة شرسة على الشعب األردني، وبداية دور يلعبه الحكم 
 الهاشمي ضد الدول العربية األخرى. 

من ميزانية األردن تنفق على  %32ن إن المقاومة قد أخرجت من قواعدها في األردن فأبرغم و 
أغراض األمن، أي لتعزيز أجهزة ووسائل قمع الجماهير، التي سرعان ما بدأ النظام يكشر عن 

ل اتحاد نقابات العمال في األردن، وفرض النظام قانون عمل معدل فاشستي يلغي أنيابه، فلقد حُ 
ص صريحة حتى المكاسب الجزئية التي تضمنها القانون السابق، ويضع الحركة العمالية بنصو 

والنقابية تحت وصاية الدولة وأجهزة األمن، كما زيدت الضرائب على صغار الفالحين، وبدأت 
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رضت ضرائب جديدة على المعامالت، كما جراءات تعسفية في تحصيلها، وفُ إالسلطات في اتخاذ 
دى إلى أر مباشرة في شكل رفع الرسوم الجمركية على كثير من الواردات مما رضت ضرائب غيفُ 

ي في األسعار وفي النفقات المعيشية، وحظرت األحزاب الوطنية والتقدمية وفرض بداًل نارتفاع جنو 
 وتنظيمياً  منها حزب واحد هو ما يسمى باالتحاد الوطني. السلطة المطلقة فيه للملك سياسياً 

صبح ثمن الحصول على وظيفة في جهاز الدولة هو أارثية على حرية الضمير و كموفرضت قيود 
لب الوظيفة في الصحف لما يسمى باألفكار واألحزاب الهدامة والتخريبية، انشر استنكار من ط

موال الدعم على الصحف العميلة أوعطلت الصحف الوطنية، والمنابر الثقافية الوطنية، وانهالت 
تحادات الوطنية للطالب، وفرضت بداًل منها اتحادات بوليسية، واتسعت والمأجورة، وحلت اال

عمليات إتالف الضمائر بإرهاب المواطنين أو شرائهم إلشاعة التجسس والعمالة ألجهزة األمن، كما 
ن اللقاءات واالتفاقات إفتح النظام أبواب سجونه ومعتقالته للمناضلين الوطنيين من الشعبين. 

همها لقاء وادي أ العدو نفسه بإعالنها بين الملك ورجاله وبين العدو والتي كان  السرية والتي سمح
ن هجمة أيلول على أبين الملك وييجال آلون نائب رئيسة وزراء العدو تؤكد  1270يلول أعربة بعد 

ذا كان  المقاومة كانت أيضًا بداية مؤامرة بين الملك وبين العدو على معركة التحرير العربية. وا 
ظام الهاشمي يعتدي على قوات المواطنين األردنيين والفلسطينيين لتعزيز جهاز القمع الموجه الن

ن المعونات األمريكية تنفق على إعادة بناء الجيش األردني لكي يوجه ضد سوريا والعراق إضدها، ف
ومة يلول على المقاأن هجمة إ. 1275كما اعترفت بذلك مجلة الجيش األمريكية في كانون الثاني 

كانت أيضًا بداية دور يلعبه النظام الهاشمي ضد األقطار العربية المجاورة بهدف فرض السيطرة 
ن اإلفقار والقهر اللذين يعانيهما الشعب األردني والفلسطيني على أيدي نظام إاإلمبريالية عليها. 

ما الشعب في الملك حسين في الضفة الشرقية هما بنفس درجة اإلفقار والقهر اللذين يعاني منه
رهاب دي المحتلين الصهيونيين، حيث إلى جانب اإلأيالضفة الغربية وبقية الوطن المحتل على 

تعاني جماهير الضفة الغربية من الغزو االقتصادي الصهيوني الذي يحطم المشاريع االقتصادية 
وحيث األسعار  الوطنية ويدمر الزراعة والتجارة المحليتين وحيث ينتزع المحتلون أراضي الفالحين

في ارتفاع مستمر. كذلك يمد المحتلون أصابع غزوهم الثقافي إلى المؤسسات التعليمية والثقافية في 
ن الجسور المفتوحة بين الضفة الغربية والشرقية تهدد أيضًا بغزو اقتصادي إالضفة الغربية. 
ن والتجار المتوسطين، ن تصمد أمامه المشروعات اإلنتاجية والتجارية للمنتجيأوتجاري ال يمكن 

ذا أضفنا إلى ذلك العبء الذي سيواجه هؤالء من جراء الهجمة االقتصادية األمريكية إخاصة 
نما هي ا  وليد رفاه، و  ن كثرة األموال المتداولة في مثل هذه الظروف ليست ابداً إواأللمانية الغربية. 



 ت المجالس الوطنية الفلسطينيةقرارا

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                        552                                                            

اض المداخيل الفعلية للمواطنين. أعراض للتضخم النقدي المقرون بارتفاع تكاليف المعيشية وانخف
ن مصدر األموال المتداولة هو قطاع ضيق من المجتمع يرتبط برؤوس األموال أهذا إلى جانب 

 اإلمبريالية وبالنظام العميل. 

ن النضال لإلطاحة بالنظام العميل في األردن بحكم كونه خط دفاعي أمامي عن الدولة إ
ح ضرورة ملحة على نفس مستوى مواصلة النضال ضد صبأالصهيونية وعلى ارتباط عضوي معها 

األردني، وطنية كانت،  -ن المصالح الحيوية المشتركة لشعبنا الفلسطيني إاالحتالل الصهيوني. 
في المائة من شعبنا الفلسطيني يقيم منذ  30ن أأو اقتصادية، أو ثقافية وحضارية مضافا إلى ذلك 

في  رئيسياً  سهم إسهاماً ع سكان الضفة الشرقية، ويُ من مجمو  %10ردن، ويمثل زمن في شرق األ
الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية فيها.. كل ذلك يتطلب تالحم ودمج نضال الشعبين في 

 فلسطينية. -جبهة تحرير وطنية أردنية 

 ن هذه الجبهة مطالبة بتوجيه نضال الشعبين نحو األهداف االستراتيجية التالية: إ -1

قامة ا  ة بالنظام العميل في األردن، وتحرير فلسطين من االحتالل الصهيوني و اإلطاح -أ
ردن تؤمن صون السيادة الوطنية للشعبين، دولة ديمقراطية على أرض فلسطين واأل

وتعزيز عالقات  ، وحضارياً واجتماعياً  وتؤمن التطور الوطني المشترك لهما اقتصادياً 
 وضع موارد كل من اإلقليمين بشرياً  خوة والمساواة بين الشعبين عن طريقاأل

 في خدمة نمو اإلقليم اآلخر.  وحضارياً  واقتصادياً 

لحم نضال الشعبين الفلسطيني واألردني بنضال األمة العربية من أجل التحرر وضد  -ب
وضاع استسالمية على الوطن العربي، ولتصفية أالمشاريع اإلمبريالية لفرض حلول و 

، االقتصادية، والعسكرية والثقافية وكل القوى المرتبطة كل أشكال الوجود اإلمبريالي
 بها والتي تقوم بدور الوسيط لتسلسل سياسات االستعمار الجديد.

ن هذه الجبهة مطالبة بتوجيه النضال الشعبي على الساحة إوعلى مستوى المهام المباشرة ف -5
 : أجلردنية من األ

لنظام الهاشمي في األردن بكل وسائل تعبئة وتنظيم الجماهير من أجل اإلطاحة با -أ
 النضال العسكري والسياسية الجماهيرية.
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 شراك الشعب األردني في الكفاح المسلح ضد العدو الصهيوني باعتبار ذلك حقاً إ -ب
 ، وباعتبار ذلك ضرورة لحماية شرق األردن ذاته.وقومياً  وطنياً 

ورفع الحظر عن االحزاب النضال من أجل إطالق الحريات السياسية والنقابية،  -ج
الوطنية والتقدمية، وتشكيل النقابات واالتحادات المهنية والطالبية بحرية ودون تدخل 

طالق حرية التعبير ا  السلطات، واإلفراج عن المناضلين المعتقلين والمسجونين، و 
لغاء كل القوانين التي تشكل قيداً  على حريات  واالجتماع والتظاهر واإلضراب، وا 

لغاء قانون عقد العمل المعدل والمطالبة بإعادة المكتسبات التي انتزعها الجماهي ر، وا 
لغاء قرار حل اتحاد نقابات العمال في  العمال طوال السنوات الثالث الماضية، وا 

األردنية مطالبتان بدعم  -ن منظمة التحرير والجبهة الوطنية الفلسطينية إاألردن. 
 . ومادياً  اسياً اتحاد نقابات العمال في األردن سي

قامة قواعد انطالقها ا  حرية الثورة الفلسطينية في العمل السياسي في األردن، و  -د
 العسكرية على أرضه.

إلغاء كل القوانين واالتفاقيات التي تسمح بتغلغل رؤوس األموال اإلمبريالية وتمكن  -هـ
 االستعمار الجديد في األردن.

قتصاد الوطني على مستوى الصناعة والتجارة توجيه موارد الدولة نحو تنمية اال -و
 والزراعة، وحماية االقتصاد الوطني من الغزو االقتصادي الصهيوني والغربي. 

 بناء البادية واالهتمام بتنمية وتوسيع الخدمات المقدمة لهم تعليمياً أالعناية بأوضاع  -ز
لعمل اإلنتاجي الثابت سكانهم، وتوفير اا  ، والعمل على تثبيت توطينهم و وثقافياً  وطبياً 

يصال الماء والكهرباء  والمجدي لهم بالعمل على إعمار الصحراء، وتحسين التربة، وا 
إليهم حتى يأخذوا مكانهم الالئق بهم في المجتمع، ويتحرروا من األوضاع 
المفروضة عليهم بهدف استخدامهم لدعم السياسات القمعية ضد قطاعات الشعب 

 خرى.األ

المبالغ فيها على الفالحين وتقديم القروض والتسهيالت لهم من أجل  إلغاء الضرائب -س
رفع مستوى اإلنتاج الزراعي، ولتسهيل عملية تسويق منتجاتهم، ومساعدتهم على 

 تكوين اتحاد للفالحين يدافع عن مصالحهم اليومية. 
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 وضع سياسة تموينية وتسعيرة ثابتة تستهدف التخفيف عن المواطنين معيشياً  -ط
لغاء وحم لغاء الضرائب غير المباشرة اإلضافية وا  ايتهم من المضاربين بأقوالهم، وا 

الزيادات الجديدة في رسوم المعامالت، ومساعدة المواطنين على تشكيل منظماتهم 
 وجمعياتهم التي تتولى الدفاع عن مصالحهم المعيشية اليومية.

التمايز بين المواطنين من إلغاء كل القوانين واللوائح التي تبذر روح التفرقة و  -ي
 الشعبين. 

التوقف عن االعتماد على المساعدات اإلمبريالية، واتباع سياسة عربية سلمية بتلقي  -ك
المعونات العربية غير المشروطة، وتوجيه هذه المعونات نحو أغراض: إنشائية 

 إيجابية. 

ة التحرير إلى تحويل الجيش األردني إلى جيش وطني قادر على المشاركة في معرك -ل
جانب قوات الثورة الفلسطينية، وتطهير هذا الجيش من كل العناصر المعادية 
لمعركة التحرير والمعروفة بوالئها لالستعمار، والتوقف عن االعتماد على المعونات 
اإلمبريالية في تسليحه، والتوجه إلى الدول الصديقة في التسليح والتدريب، وتعميق 

خوة النضالية والمصيرية بين وف الجيش وتثقيفه بروح األالوعي الوطني بين صف
 الشعبين الفلسطيني واألردني.

للقتال ومواجهة كل احتماالته وذلك باتباع اقتصاد حرب  ومعنوياً  تهيئة البالد مادياً  -م
يركز على احتياجات المعركة، االحتياجات السياسية للمواطنين، ووقف استيراد 

المشروعات ذات الطابع غير اإلنتاجي، وغير الضروري، الكماليات، والتوقف عن 
شراك المنظمات والهيئات الشعبية فيها، إوالتوسع في إجراءات الدفاع المدني ب

وتنظيم فرق المتطوعين لها، وبناء المالجئ في المدن والقرى، ورفع كفاءة الخدمات 
 الطبية واإلسعافات األولية.

في  نشطاً  األردنية إسهاماً  -نية الفلسطينية ن تسهم الجبهة الوطأالعمل على  -ص
تجميع القوى الوطنية والمعادية لإلمبريالية في الوطن العربي كله في جبهة نضالية 

األردني،  -واحدة، وعلى تعميق العالقات التضامنية بين النضال الوطني الفلسطيني 
 والقوى الثورية العالمية.
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 الثورية العربية: العالقة مع الجماهير والقوى -ثالثا  

ن هي مرحلة إنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية التي ن المرحلة التي تمر بها الثورة العربية اآلإ
 يمكن إيجاز مضمونها فيما يلي:

تحقق االستقالل السياسي واالقتصادي الكامل والقضاء على كل شكل من أشكال التجزئة  -أ 
 والتعبئة لالستعمار واإلمبريالية.

لقضاء على كل أشكال الوجود اإلمبريالي: نفوذ سياسي، قواعد عسكرية، استثمارات ا -ب
 اقتصادية، مؤسسات ثقافية، وعلى كل القوى المحلية المرتبطة بها.

اإلمبريالي، الذي لم يغتصب أرض فلسطين ويشرد  -تحرير فلسطين من الكيان الصهيوني  -ج
نه أداة رئيسية لإلمبريالية لضرب الثورة أجوده ثبت طوال و أنما ا  شعبها األصلي منها فحسب، و 

 فلسطينياً  وطنياً  ن تحرير فلسطين ليس واجباً إالعربية وحماية الوجود اإلمبريالي في المنطقة. 
نما هو أيضًا ضرورة قومية، حيث لن يستطيع النضال إلنجاز الثورة الوطنية ا  وحسب، و 

ن نفسه ضد القاعدة ذا أم  إز مهامه إال ن يتحد ويتعمق ويتسع وينجأالديمقراطية العربية 
على  الصهيونية اإلمبريالية التي تتحرك لضربه كلما أحرز تقدما تستشعر منه اإلمبريالية خطراً 

 وجودها ومخططاتها. 

ة من كل أشكال االستغالل التي تمارسها نتحرير الجماهير العربية العاملة في الريف والمدي -د
طالق حرية هذه الجماهير لتمارس دورها في ا  لمحلية المعادية للثورة و القوى األجنبية أو القوى ا

 الحياة السياسية ولتكون قاعدة صلبة لوحدة عربية ديمقراطية نامية. 

مة العربية، االقتصادية والذهنية في خدمة تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وضع موارد األ -هـ
ادي، وتحقيق التكامل االقتصادي والحضاري تستهدف تعزيز االستقالل السياسي واالقتص

مة العربية، فترفع المستوى العربي، والقضاء على التخلف الذي فرضه االستعمار على األ
ن النضال الوطني الفلسطيني، والنضال الوطني الفلسطيني إالمعيشي والحضاري للمواطنين. 

ن أرة الموضوعية ال يمكن إال األردني، بحكم الحتمية التاريخية والمصيرية، وبحكم الضرو  -
من محاورها  استراتيجياً  ال يتجزأ من الثورة الوطنية الديمقراطية العربية، بل ومحوراً  يكون جزءاً 
 الرئيسية. 
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ن مهام الثورة الفلسطينية وقيادتها )منظمة التحرير الفلسطينية( والجبهة الوطنية إلذلك ف
كافة فصائل النضال الوطني الديمقراطي العربي بينما ن تسعى لاللتحام بأاألردنية  -الفلسطينية 

ن تهيئ بنضالها المناخ القتالي المساعد على بروز هذه القوى حيث يعترض الصعوبات أكانت، و 
ن النضال على الساحة الفلسطينية ضد العدو ن تفتح صفوفها للمناضلين العرب ألأبروزها، و 

ن القوى الوطنية إسي للثورة العربية في مجموعها. الصهيوني اإلمبريالي هو نضال استراتيجي رئي
ن تعمل وفق برنامج أب ن تتجمع في جبهة وطنية عربية مطالبةً أوالتقدمية العربية التي ينبغي 

 ن تكون منطلقاته األساسية هي ما يلي: أيفترض 

 ألردني.الدعم اإليجابي للثورة الوطنية الفلسطينية، وللنضال الوطني الديمقراطي الفلسطيني ا -1

النضال ضد كل مشاريع ما يسمى بالحلول السلمية أو التسويات الجزئية سواء كانت بمبادرات  -5
خارجية أو عربية، ليس فقط لما تنطوي عليه من تكريس االغتصاب الصهيوني، وتصفية 

نها مدخل لمناورات ومؤامرات اإلمبريالية أللقضية الوطنية الفلسطينية، ولكن أيضًا لما تأكد من 
والقوى العربية الموالية لها لتمزيق وحدة القوى الوطنية العربية، وتصفية الثورة الوطنية العربية، 

 ومحاولة فرض السيطرة اإلمبريالية الكاملة على المنطقة. 

النضال لتصفية أشكال الوجود اإلمبريالي الراهنة في الوطن العربي )نفوذ سياسي، قواعد  -3
نشاطات ثقافية( والنضال ضد التسلسل االقتصادي عسكرية، استثمارات، مؤسسات و 

اإلمبريالي في االقتصاد الوطني العربي، وضد ربط االقتصاد العربي باالقتصاد الغربي 
واألمريكي، والنضال ضد القوى العربية، السياسية أو االجتماعية، التي تروج لذلك، وتنشطه. 

ربية والعالقة العضوية لهذه المصالح ن استمرار أرباح المصالح األمريكية على األرض العإ
 يقتضيان التصدي لضرب وتصفية هذه المصالح األمريكية اإلمبريالية.

النشاطات التي تعمل على بعث وحماية التراث القومي  -تشجيع ودعم كل المؤسسات  -3
العربي، وعلى دعم ونشر القيم والفصائل القومية والثورية، والتي تتولى مهمة التصدي للغزو 

 لثقافي اإلمبريالي وللقيم المتحللة والمتدهورة التي يروج لها. ا

التضامن مع المناضلين الوطنيين والتقدميين العرب ضد أي اضطهاد بدني، أو إداري، أو  -2
 فكري أو سياسي يتعرضون له. 
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 العالقة مع قوى التحرر في العالم:  -رابعا  

يمقراطي العربي هما جزء ال يتجزأ من ن النضال الوطني الفلسطيني، والنضال الوطني الدإ
ن التضامن والدعم إالعنصرية، ومن أجل التحرر الوطني.  -حركة النضال ضد اإلمبريالية 

المتبادلين بين النضال الوطني العربي والنضال الوطني الثوري على النطاق العالمي هي ضرورة 
 وشروط موضوعية لنجاح نضالنا. 

 لعربية تنطلق في عالقاتها التضامنية العالمية من المبادئ التالية: والقوى الوطنية والتقدمية ا

ن النضال الوطني العربي، هو بشكل حاسم وثابت إلى جانب وحدة كل قوى الثورة العالمية، إ -1
نه ليس أن تهدد وحدتها، كما أوهو ضد كل نزاعات جانبية أو غير مبدئية بين صفوفها يمكن 

 في هذه النزاعات. طرفاً 

سهام النضال الوطني العربي في حسم أي خالفات في الحركة الثورية العالمية هو في ن إإ -5
 ول بمعالجته لقضاياه وللتحديات التي تواجهه بشكل فعال وناجح.المحل األ

ن أهداف النضال العربي وأساليبه اآلخذة بالقوانين العامة للثورة التي هي خالصة تجارب إ -3
ن ذلك ال يمنع إهي من شأن القوى الوطنية والتقدمية العربية. حركات التحرر الوطني العالمية 

للمناضلين  االستماع المخلص لمالحظات ونصائح األصدقاء، ولكن يظل القرار النهائي دائماً 
طار المصلحة العامة لقضية تعزيز ودعم إلمصالح قضيتهم وشعوبهم، وفي  العرب. وفقاً 

 النضال العالمي ضد اإلمبريالية. 

  :آلون وخطة مواجهته -مشروع حسين أبعاد 

لما  في مؤتمر صحفي تضمن مشروعاً  ذاع الملك حسين ملك األردن بياناً أ 12/3/1275بتاريخ 
أسماه المملكة العربية المتحدة، والتي تتكون من قطرين أحدهما أردني في الضفة الشرقية من 

ليه أية أراض فلسطينية تتحرر إضم ن تنأاألردن، والثاني فلسطيني في الضفة الغربية منه، يمكن 
 ليه.إويرغب أهلها في االنضمام 
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من جانب الشعب  وهناك من حيث المبدأ عدد من القضايا تجعل ها المشروع مرفوضاً 
 الفلسطيني: 

على الشعب الفلسطيني يصدر القرارات فيما يتعلق بمصير  ن ملك األردن نصب نفسه وصياً إ .1
حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه ومن خالل  ، بل ومنكراً الشعب، متجاهالً 

مؤسساته الشرعية التي تحظى بثقته في التعبير عن إرادته الوطنية الموحدة والتي تملك وحدها 
 الحديث باسم الشعب الفلسطيني. 

ن ملك األردن في مشروعه هذا حصر قضية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لألردن إ .5
بني عليها مستقبل الوجود الوطني للشعب الفلسطيني. وبالنسبة للشعب ن يأحيث يريد 
ن الوطن الفلسطيني هو كامل تراب فلسطين، الضفة الغربية وقطاع غزة واألرض إالفلسطيني ف
، والشعب الفلسطيني هو سكان الضفة الغربية، وقطاع غزة، واألرض المحتلة 1232المحتلة عام 

ن إجبروا على ترك أرض الوطن والعيش في الخارج. أُ الذين ، وأولئك المواطنون 1232عام 
مشروع الملك األردني على هذا النحو يصفي القضية الوطنية الفلسطينية تحت اسم ما يسميه 

 بقطر فلسطيني في الضفة الغربية.

قامة الدولة ا  ن حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الفلسطيني يعني تحرير كامل الوطن و إ .3
ما المصير الذي أ. وقانونياً  لسطينية عليها. هذا هو معنى حق تقرير المصير علمياً الوطنية الف

صبح أن ما اغتصبه من وطننا قد أللعدو ب اً يريده الملك للشعب الفلسطيني فهو االعتراف نهائي
ن يبقى جانب منه تحت أن قدر الشعب الفلسطيني هو أله غير منازع فيه، وهو االعتراف ب حقاً 

 في الشتات.  الصهيوني، والجانب اآلخر مضيعاً االحتالل 

ما القطر الفلسطيني الذي تحدث عنه الملك فإنما هو كيان زائف وهزيل، السيادة االسمية فيه أو  .3
للمحتلين  ، وحضارياً واقتصادياً  للملك ولمجموعة من المتعاونين معه، والسيادة الفعلية، إدارياً 

الحق التاريخي المقدس للشعب الفلسطيني في تحرير  ن الملك بمشروعه هذا يتحدىإالصهاينة. 
 صريح عن مسئوليته في المطالبة حتى بانسحاب المحتلين من الضفة الغربية. أرضه، وهو تخل ٍ 

ن الملك بمشروعه هذا يخرج على جامعة الدول العربية التي تعترف بمنظمة التحرير إ .2
كما يخرج على مقررات  ،بعضوية الجامعة لشعب فلسطين، والتي تتمتع شرعياً  الفلسطينية ممثالً 

ت صراحة على عدم التصرف بالقضية الفلسطينية إال التي نص   1217مؤتمر قمة الخرطوم 
 بموافقة الشعب الفلسطيني. 
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وهناك من الناحية العملية بعض النقاط تدعو إلى رفض هذا المشروع واعتباره صفقة خيانة بين 
 الصهيوني، واإلمبرياليين األمريكيين:الملك من ناحية وسلطات االحتالل 

قبوله  1/3/1275كثر من تصريح له آخرها تصريحه في واشنطن بتاريخ ألقد أعلن الملك في  -أ
نه يعترف بالقدس أالقدس، كما  بتوحيد القدس أي باإلجراءات اإلدارية التي اتخذها العدو لضم  

تصريحات الملك هو االعتراف ن جوهر إعاصمة إلسرائيل. وبرغم بعض التحفظات اللفظية، ف
للعدو بالسيادة الرسمية والفعلية على المدينة المقدسة بكاملها وهو بذلك ال يتحدى الشعب 
الفلسطيني صاحب الحق الوحيد في عاصمته الوطنية، وهو ال يتحدى مشاعر األمة العربية 

التي تضم  ومشاعر جميع المسلمين والمسيحيين في العالم ومن تتعلق قلوبهم بالمدينة
نما هو أيضًا يتحدى قرارات للجمعية العامة لألمم المتحدة ولمجلس األمن ا  مقدساتهم وحسب، و 
أي إجراء من جانب العدو الصهيوني لضم القدس العربية أو تغيير  صريحاً  التي ترفض رفضاً 

يلية طبيعتها، وترفض القبول بالقدس عاصمة إلسرائيل. كما تدعو إلى انسحاب القوات اإلسرائ
 . 1217من األراضي المحتلة عام 

ن الملك بعدم تعرضه لما أنجزه العدو بالفعل من مشاريع االستيطان والتهويد في الضفة إ -ب
نما إن نهر األردن ليس فقط حدوده األمنية بل حدوده السياسية أالغربية، ولما يعلنه العدو 

 ة.ام احتالله للضفة الغربيو يعترف في الواقع للعدو بحقه في د

من الفلسطينيين، عن طريق االنتخابات البلدية  ن يستدرج جانباً أن الملك بمشرعه هذا يريد إ -ت
خرى، تحت ستار أية وسيلة أت تحت تهديدات وضغوط معلنة من جانب العدو، أو بأالتي بد

ما يسمى بحكومة أو ببرلمان القطر الفلسطيني إلى توقيع وثيقة الخيانة واالستسالم للعدو، 
نه أمي بذلك مسؤولية الخيانة والتسليم على الشعب الفلسطيني، ويحصر مسئوليته في حتى ير 

ن شعبنا يرفض بقوة هذه الخدعة الحقيرة التي إمجرد وافق على ما وافق عليه الفلسطينيون. 
لقاء مسؤولياتها عليه. والتي تستهدف تفتيت الشعب ا  الخيانة به و  ةراد بها إلصاق صفيُ 

 .لى مقاتلة بعضه بعضاً الفلسطيني ودفعه إ

 اإلمبريالي، -ن الملك بمحاولته تصفية هذا الجانب من صراع األمة العربية مع عدوها الصهيوني إ -ث
نما ينحاز إلى معسكر العدو الصهيوني ويخرب معركة األمة العربية ضده، وهو يشجعه على إ

ملة على األمة التمسك بسياساته التوسعية، وعلى المضي في مخططاته لفرض إرادته الكا
 العربية كلها. 
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في مطالبه اإلقليمية والسياسية بعد إعالن مشروع  فقد ازداد العدو تشدداً  ولقد حدث هذا فعالً 
ن تكون عاصمة مشتركة لفلسطين أالملك وبعد تنازله الرسمي عن القدس وتصريحه بأنها يمكن 

سرائيل وهو بذلك يتفق تماماً  سرائيل إاالتحاد الفدرالي بين مع مشروع آلون في طرحه صيغة  وا 
والضفة الغربية والضفة الشرقية. وقد سارع آلون بتأييد خطوة الملك ولكنه أضاف لتأييده مطالب 

 إقليميه جديدة تبتلع ثلث أراضي الضفة الغربية وغزة كلها. 

 الغاصب رخص سياسة جديدة لتهويد وطننا المحتل وبسط ان مشروع الملك حسين آلون يعطي عدونإ
 آلون -ن التصدي لمخططات حسين إسيطرته على شعبنا في الوطن المحتل وفي الضفة الشرقية. 

األردنية ينبع من فهم واضح  -لمهام النضال على الساحة الفلسطينية  واضحاً  يتطلب فهماً 
األهداف ومخططات اإلمبريالية والصهيونية وحليفهما النظام العميل في األردن. وهو ما سنتعرض 

 يما يلي: له ف

أواًل: تحقيق جبهة وطنية فلسطينية حقيقية، وتدعيم القوة الذاتية لحركة المقاومة وتصعيد الكفاح 
 الشعبي المسلح. 

أردنية ذات برنامج سياسي وتنظيمي مهمتها المركزية  -ثانيًا: تحقيق جبهة وطنية فلسطينية 
   .عدة رئيسية آمنة للثورة الفلسطينيةقامة حكم وطني ديمقراطي وتوفير قاا  إسقاط النظام الهاشمي و 

ثالثًا: إقامة جبهة عربية تقدمية تضم األحزاب والقوى الوطنية والتقدمية العربية تلتحم بنضال 
 األردنية.  -الثورة الفلسطينية وبالجبهة الوطنية الفلسطينية 

 : يعلن المؤتمر الشعبي الفلسطيني ما يلي رابعا :

عي "بالمملكة العربية المتحدة" والذي أعلنه الملك حسين قامة ما دُ الرفض الكامل لمشروع إ -1
للرفض الفلسطيني القاطع والمستمر لكل مشروع يرمي إلى تصفية القضية الفلسطينية  امتداداً 

والتخلي عن أي جزء من األرض الفلسطينية أو أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني 
 واالستسالم لالغتصاب الصهيوني. 

ن يوجه جميع أجهزة البحث واإلعالم التابعة أي المؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني بويوص -5
لمنظمة التحرير الفلسطينية نحو تخصيص كل ما يلزم من نشاطها ومواردها لفضح حقيقة ذلك 
المشروع، وبواعثه ومنطوياته ونتائجه وذلك من أجل زيادة الوعي الفلسطيني والعربي بأخطار 

قصى أمزيد من المناعة لدى الجماهير الفلسطينية والعربية والحصول على المشروع، وخلق 
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حد ممكن من التفهم والمناصرة للموقف الفلسطيني من المشروع لدى الجماهير والهيئات 
 والحكومات الشقيقة والصديقة للشعب الفلسطيني والوفية لحقوقه.

ر عن يد للشعب الفلسطيني، المعب  ن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحإ -3
، غير ما يقرره وشعباً  ن فلسطين أرضاً أن يقرر بشأنه ال يحق ألي كان ا  رادته، و ا  أمانيه و 

بتحرير  لميثاقها والتزاماً  في منظمة التحرير الفلسطينية، ووفقاً  الشعب الفلسطيني نفسه ممثالً 
 وهنما إيصدر عن أي مصدر آخر  ن أي إجراء أو ترتيب أو اتفاقإكامل التراب الفلسطيني. 

على ذلك، يوصي المؤتمر المجلس الوطني  . وبناءً ويظل كذلك دوماً  من الشرعية كلياً  خالٍ 
ن يبلغه إلى جميع الدول أن يذيع هذا اإلعالن على المأل بجميع الوسائل، وبأالفلسطيني ب

ؤتمر المجلس الوطني والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية التي يهمها األمر. ويوصي الم
نظرها في الوقت نفسه إلى القرارات  ن يبلغ هذا اإلعالن إلى األمم المتحدة الفتاً أالفلسطيني ب

، والتي أكدت فيما 1271ول على سلطة فيها، أي الجمعية العامة في كانون األأ الصادرة عن 
شعب آخر. وحقه  أكدته حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بنفسه على قدم المساواة مع كل

في الصراع من أجل ممارسة هذا الحق ومن أجل التحرير، كما طالبت جميع الدول بتقديم 
دانت كل من يحاول عرقلة هذا النضال، مؤكدة في أالعون لشعب الفلسطيني في نضاله هذا، و 

 نه لن يقوم في منطقة الشرق األوسط سالم عادل ودائم ما لم يتوافر االحترامأالوقت عينه 
الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ويوصي المؤتمر أيضًا المجلس الوطني 

ن يطالب جميع الدول العربية بإعالن التزامها الكامل بهذه المبادئ، ومقاومتها أالفلسطيني ب
لكل تطاول على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، ورفضها ألي إجراء أو ترتيب أو 

 من الشرعية. ن أو شعبها يصدر من أي طرف آخر واعتبارها إياه خالياً اتفاق بشأن فلسطي

ن ال أعي بالمملكة العربية المتحدة، الذي أعلنه حسين، يجب ن المشروع القاضي بإنشاء ما دُ إ -3
ن العقاب على الجرم في حد ذاته يمر إعالنه أو تمر محاولة تحقيقه دون عقاب، وذلك أل

 . وفي عدم المعاقبة تشجيعاً  ب ردعاً ن في العقاعدل وواجب، وأل

 انتخابات المجالس البلدية والمحلية في الضفة الغربية المحتلة 

 يعلن المؤتمر الفلسطيني ما يلي: 

أواًل: بدأت السلطات اإلسرائيلية بإجراء انتخابات المجالس البلدية والمحلية في الضفة الغربية 
تكريس االحتالل الصهيوني، والعمل على تصفية  المحتلة بهدف االنتقال إلى مرحلة أعلى في
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قضية شعب فلسطين واالستيالء على حقوقه التاريخية. وهي حلقة في سلسلة المشاريع الرجعية 
والصهيونية واإلمبريالية التي تستهدف إحداث شق في وحدة الشعب الفلسطيني ودفعه إلى التقاتل 

 ووجوده الوطني وثورته الشعبية المسلحة. فيما بينه من أجل القضاء على شخصيته الموحدة 

ن توقيت إعالن مشروع الملك حسين بإقامة المملكة العربية المتحدة، يشير إلى عالقته إثانيًا: 
نه دفع المتعاونين مع أو  بالمخطط اإلسرائيلي إلجراء االنتخابات البلدية المزعومة، خصوصاً 

نتخابات، مما يؤكد ان مشروع حسين وهذا المخطط االحتالل والمغرر بهم إلى االشتراك في هذه اال
 واحدة.  ةنما هما وجهان لعملإاإلسرائيلي 

من مجموع السكان  %2كثر من نسبة أن المشتركين في االنتخابات البلدية ال يشكلون إثالثًا: 
 عامًا من العمر 51باعتراف مصادر العدو الصهيوني ذاتها، نظرًا لمنعها عن المرأة ومن هم دون 

لكل منهم، وبالتالي منعها عن الغالبية  ليرة إسرائيلية سنوياً  20والذين ال يدفعون ضريبة ال تقل عن 
 العظمى من جماهير الشعب تحت االحتالل. 

وبالرغم من ضآلة عدد المشاركين فقد اضطرت سلطات االحتالل إلى إغالق الجسور بين 
ئل الضغط واإلرهاب البوليسية واالقتصادية الضفتين الغربية والشرقية، واللجوء إلى كافة وسا

 جبار هذه الفئة القليلة على المشاركة في هذه االنتخابات. واالنتقالية في عملية شاملة إل

لهذه االنتخابات وما صاحبها من إجراءات  ن تظاهرات جماهير شعبنا في نابلس استنكاراً إ
هلنا في الضفة الغربية تجاه لحقيقي ألمقاومة ضد المرشحين لالشتراك فيها، عبرت عن الموقف ا

 هذه المؤامرة. 

ن رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية ليست لهم أي صفة تمثيلية أرابعًا: على الرغم من 
عطائهم صفة تمثيلية تتجاوز مهام صالحياتهم، بل ن االحتالل الصهيوني يمهد إلإسياسية. ف

مين غطاء للمتعاونين مع االحتالل، أدف من ذلك هو تتتجاوز حدود الضفة الغربية أيضًا. واله
قامة تمثيل مزيف للشعب الفلسطيني وخلق بديل فلسطيني لتمرير مشاريع تصفية قضية فلسطين ا  و 

 والحقوق التاريخية لشعب فلسطين. 

صفة شرعية.  ةن أي إجراءات تتم تحت االحتالل ليست لها بحكم القانون الدولي أيإخامسًا: 
 ن الشرعية تنتقل إلى المقاومة الشعبية. إع االحتالل فوعندما يق
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سادسًا: يرفض المؤتمر الشعبي الفلسطيني نتائج االنتخابات البلدية في الضفة الغربية ويكرر 
ن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثلة الوحيدة للشعب الفلسطيني المعبر عن إرادته أالتأكيد على 

مة العربية كلها. كما يؤكد المؤتمر على وحدة الشعب تال لدى األرادة القبالكفاح المسلح وإل
الفلسطيني وشخصيته الوطنية، وحقه في مقاومة ودحر العدوان واالحتالل على كامل تراب 

 فلسطين. 

 توصيات لجنة الجبهة العربية المشاركة: 

ضال الموحد درست من قبل هذه اللجنة ورقة العمل التي أعدها مركز التخطيط حول مهام الن
 على الساحة العربية، التالي نصها: 

 العالقة مع الجماهير والقوى الثورية العربية 

هناك جملة من الحقائق األساسية تحكم القضية الفلسطينية بشكل عام، وتحكم مسيرة نضالنا 
تجد ن أيتردد على األلسنة، دون  الحالية بشكل خاص. وقد بقيت هذه الحقائق لفترة طويلة، كالماً 

 طريقها إلى التطبيق والممارسة العملية اليومية.

عادة النظر في مجرى النضال الفلسطيني، كل محاولة لدفع هذا النضال حتى وكل محاولة إل
ن تتم بدون خطة واعية ومدروسة تضع هذه الحقائق األساسية أخذ مجراه الثوري السليم، ال يمكن أي

 ي: موضع التنفيذ. وهذه الحقائق األساسية ه

دواتها في المنطقة أسرائيل معركة مع اإلمبريالية ومصالحها و إالوعي الكامل لكون معركتنا مع  -1
العربية، والعمل الجاد الدؤوب لترجمة هذه الحقيقة بحيث تنعكس في مجمل المواقف 

ية لإلمبرياليات العالم االستراتيجية والتكتيكية للنضال الفلسطيني. فما دامت الصهيونية حليفاً 
لإلمبرياليات المعاصرة، واإلمبرياليات األمريكية منها  سرائيل حليفاً إن وجدت، وما دامت أمنذ 
سرائيل إوباستمرار لدعم قوة  خاص، وما دامت اإلمبريالية األمريكية تعمل يومياً  بشكلٍ 

ي نها من دعم آلتها العسكرية باقتصاد قو العسكرية، وتزويدها بالمساعدات والقروض التي تمك  
نما إن أي مواجهة إلسرائيل، ال تأخذ بعين االعتبار مواجهة مصالح الواليات المتحدة، إمتين، ف

سرائيل، إنها تتغاضى عن موقع القوة األساسي الذي يدعم ، ألهي مواجهة جزئية وفاشلة سلفاً 
 ويمكنها من التفوق المستمر على قوى الثورة العربية. 



 ت المجالس الوطنية الفلسطينيةقرارا

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                        531                                                            

ي بالدنا، ليست قضية "لفظية" تتم بالحمالت اإلعالمية، كما ومواجهة اإلمبريالية األمريكية ف
نها ليست قضية "وهمية" ال نعرف فيها أين يكمن النفوذ اإلمبريالي األمريكي، وأين يجب أ

ولى معركة مع عركة مع اإلمبريالية األمريكية، هي أواًل وبالدرجة األمتسديد الضربات له. فال
المنطقة العربية، سواء في ميدان النفط، أو التجارة أو مصالحها االقتصادية المنتشرة في 

لمصالح االقتصادية لإلمبريالية األمريكية، ال تنفصل ان المعركة مع أاالحتكارات البنكية، كما 
زاءها إعن المعركة مع القوى االقتصادية والسياسية العربية، المتحالفة معها والتي تلعب  مطلقاً 

كانت هذه القوى في مواقع السلطة السياسية، أو في مواقع التحكم دور الحامي والشريك، سواء 
 بالسوق االقتصادية.

ن توجه ضربات ناجحة لهذه المواقع اإلمبريالية، أوبمقدار ما تستطيع القوى الثورية العربية 
ن يرفع من أتضعف من نفوذها وتمهد للقضاء عليها، وبمقدار ما يستطيع النضال الفلسطيني، 

سرائيل إن ضرب أله المباشر ضد العدو الصهيوني، وضد الكيان اإلسرائيلي. ذلك كفاءة قتا
 والقضاء عليها هو أواًل وباألساس ضرب لمصالح القوة اإلمبريالية التي تدعمها.

، معركة مع اإلمبريالية األمريكية وركائزها االقتصادية سرائيل، هي أصالً إن المعركة مع وأل -5
على ضرب شعب فلسطين  سرائيل لم يقتصر مطلقاً إن دور إالعربية، فوالسياسية في المنطقة 

سرائيل، وهو إنشاء دولة إأهمية عن  ، دور تنفيذي ال يقل  بداً أو  وتشريده، بل كان لها دائماً 
ن تقف على أن هذه الحركة تحاول أ ادورها في ضرب حركة التحرر الوطني العربية، كلما بد

، إلى 1221ع النفوذ االستعماري واإلمبريالي. ومن حرب عام قدميها، بادئة معركة مواجهة م
دور الدركي الذي يتحرك في اللحظة المناسبة، لتوجيه  سرائيل،إ، مارست 1217حرب عام 

الضربات ضد القوى التحررية العربية، بحيث تبقى القوى الرجعية العربية، الحامية لمصالح 
 نفوذ األول في المنطقة. اإلمبريالية، هي القوى المسيطرة وصاحبة ال

سرائيل لإلمبريالية األمريكية، كانت تتلقى إومن خالل هذه الخدمات المباشرة التي تقدمها 
الدعم االقتصادي والعسكري، وتتلقى التأييد السياسي، لتحقق أهدافها الخاصة بالتوسع، الذي 

يل الكبرى. ومن خالل سرائإفواج جديدة من المهاجرين، على طريق بناء أيمكنها من استيعاب 
سرائيل أراضي فلسطين أواًل، ثم أخذت باحتالل أراض عربية، إروتين هذه العملية، احتلت 

  .بحيث تعدى الحديث عن التوسع اإلسرائيلي صعيد التنبؤ والتحليل إلى صعيد الوقائع الدامغة
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مهمة النضال لتحرير  –على هذا الواقع، تواجه القوى الوطنية العربية مهمة مزدوجة: أواًل  بناءً 
مهمة النضال إلزالة الكيان اإلسرائيلي، ليس بهدف تحرير  –أراضيها العربية المحتلة. ثانيًا 

أرض فلسطين فقط، بل للتخلص من "الهراوة" التي تهدد كل قوة تحررية عربية، تناضل 
 ى ثرواته. لتطوير مجتمعها وتخليصه من دوامة التخلف ورفع كابوس الهيمنة اإلمبريالية عل

على هذا الواقع يستحيل على أي قوة عربية ان تناضل داخل حدود بلدها، ما لم تضع  وبناءً 
سرائيل. كما يستحيل إفي جدول أولوياتها، مواجهة التسلط اإلمبريالي ومواجهة أداته الضاربة 

الة بين النضال لتحرير أراضيها، والنضال إلز  شكلياً  ن تفصل فصالً أعلى أي قوة عربية، 
، بل هو جزء ال يتجزأ من المخطط طارئاً  ن احتالل أراضيها ليس حدثاً أذ إالكيان اإلسرائيلي. 

اإلسرائيلي الواسع. الذي يجد طريقة للتنفيذ المرحلي من خالل التحالف الدائم مع اإلمبريالية 
 األمريكية والدفاع عن مصالحها، ضد حركة التحرر العربية. 

سرائيل، ال يشكل من خالل هذا إن نضاله المسلح لمواجهة إطين، فشعب فلس وفيما يخص   – 3
كثر من أداء للدور المطلوب منه في ساحة أالتصور الواقعي لتشابكات القضية الفلسطينية 

عمله األساسية. ولهذا الدور بدون شك أهمية خاصة، باعتباره يتصدى لمواجهة حلقة مركزية 
وير نوعي لهذه المواجهة، وكل محاولة لالرتفاع من حلقات القوى المضادة. ولكن كل تط

، بمقدار الدعم العربي الثوري الذي يتهيأ لها. ليس دعم المال والسالح، بمستواها، مرهونة دائماً 
بل الدعم المتمثل في تهيئة الظروف الداخلية في كل بلد، والتي تمكنه من بناء قوة عسكرية 

سرائيل في البداية، ثم إة، والتصدي إلحباط ضربات واقتصادية قادرة على اإلسهام في المعرك
 وضع هذه القوى في خدمة معركة التحرير في النهاية. 

ن تحرير فلسطين، ليس مهمة شعب فلسطين وحده، بل هو مهمة أ وما دمنا نقول دائماً 
دنى درجات هذه أن هذا الكالم ال زال يحتاج إلى ترجمة عملية، و إالشعوب العربية كلها، ف

رقاها بدون شك، تغيير بنية األنظمة العربية، أعالها و أ رجمة الدعم بالمال والسالح، و الت
وتحرريها من سيطرة القوة اإلمبريالية، وتحضيرها لمعركة مواجهة شاملة مع القوى الداعمة 

 سرائيل نفسها. إ سرائيل، ثم معإلوجود 

ذا المعنى تكون المواجهة مع بهذا المعنى يتحقق التالحم النضالي الفلسطيني والعربي. وبه
سرائيل مواجهة عربية شاملة. بدون ذلك يبقى كل حديث عن الواجب العربي تجاه تحرير إ

 ال معنى له.  إنشائياً  فلسطين حديثاً 



 ت المجالس الوطنية الفلسطينيةقرارا

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                        533                                                            

 الوقائع العملية

سرائيل معركة مع اإلمبريالية إن المعركة مع أضمن هذا اإلطار الذي تتبلور فيه حقيقة 
في ضرب حركة التحرير الوطني العربية، لضمان سيطرة  بارزاً  ن إلسرائيل دوراً أاألمريكية. وحقيقة 

القوى الرجعية الشريكة والحامية للمصالح اإلمبريالية، ضمن هذا اإلطار تشهد القوى المنطقة 
العربية منذ حزيران حتى اآلن سلسلة من التحركات لتكريس هذا الواقع وجني الثمار السياسية 

لمزيد من التوسع اإلسرائيلي،  لمزيد من السيطرة اإلمبريالية، وضماناً  ، ضماناً لهزيمة حزيران
في  وسياسياً  أواًل، واقتصادياً  والهيمنة اإلسرائيلية المباشرة على مناطق عربية بأكملها عسكرياً 

 ت حتى اآلن: برز التحركات التي تم  أالمرحلة الالحقة. و 

لجعل قرار مجلس األمن أساس النظرة السياسية العربية  الضغط اإلمبريالي المتواصل المتوصل -1
سرائيل، إسرائيل كواقع مسلم به. ثم دفع األمور باتجاه تقديم التنازالت المتالحقة لصالح إإلى 

 كامالً  سرائيل، وتكريساً إلشروط  كامالً  بحيث تصبح التسوية السياسية في النهاية استسالماً 
 ة العربية.للسيطرة اإلمبريالية على المنطق

إغراق القوى الرجعية العربية، بكميات ضخمة من األموال تفوق قدرتها على الصرف داخل  -5
بالدها، حتى تكون اإلدارة التي تستعملها هذه القوى لالمتداد االقتصادي في المنطقة العربية. 

أمام  ومن خالل هذا االمتداد االقتصادي تتكرس هيمنتها السياسية، فتقف كالجدار العازل
 نضاالت الحركة الجماهيرية لتغيير األوضاع في بالدها. 

ومن أجل تنفيذ هذه الخطة تحولت شركات النفط االحتكارية بقدرة قادر من شركات تمثل رمز 
االستغالل والتسلط إلى شركات تقدم المزيد من األرباح والتنازالت. وتحت ستار هذا الكرم 

مية الواسعة له، تم إنشاء المزيد من القواعد العسكرية المفاجئ، وتحت ستار التغطية اإلعال
كثر من منطقة عربية. كما تم تحريك إيران، ال لتحتل الجزر أالجوية والبرية والبحرية في 

الثالث في الخليج العربي فحسب، بل لتمثيل أيضًا دور القوة العسكرية الحامية لمصالح 
 سرائيل في منطقة الشرق.إبذلك دور بريطانيا وأمريكا في الخليج العربي، مكملة 

إلى جنب مع توفير ظروف السيطرة االقتصادية ثم السياسة للقوى الرجعية في المنطقة،  وجنباً  – 3
جرى تدبير المجازر المتالحقة للتخلص من القوى األكثر فتوة وحيوية في الحركة الوطنية 

للقضاء على حركة المقاومة الفلسطينية أواًل بمجازره المتواصلة  يالعربية. فقام النظام األردن
. ثم قامت عواصم عربية 1271بمعركة جرش في تموز  ، وانتهاءً 1270من معركة أيلول  بدءاً 
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أخرى بتدبير مجازر مماثلة للقوى الوطنية فيها، وحين كانت بعض هذه العواصم تعجز عن 
في تمثيلية مدروسة سرائيل تتقدم بنفسها لتضرب وتحتل وتنسب إأداء هذا الدور، كانت 

 ن هذه الوقائع العملية تكشف بوضوح ثالثة نقاط أساسية: إ. ومكشوفة ومعدة سلفاً 

طار إن اإلمبريالية األمريكية تستخدم كافة الوسائل المتاحة لها لتوسيع أ – تكشف أوالً  -
 . وعسكرياً  واقتصادياً  نفوذها وسيطرتها على المنطقة العربية، سياسياً 

الدور الذي تلعبه القوى المحلية العميلة كأداة في يد اإلمبريالية لرعاية  –ًا وتكشف ثاني -
 مصالحها وحمايتها من جهة، وتدبر المجازر للقوى الوطنية من جهة أخرى. 

ن هذا الدور الذي تلعبه الرجعية المحلية في خدمة النفوذ أعن  –كما تكشف ثالثًا  -
 سرائيل. إعبه اإلمبريالي يلتقي ويكمل الدور الذي تل

وهكذا تتبلور أمامنا من خالل الوقائع، نفس الحقائق التي تتبلور أمامنا من خالل استعراض 
سرائيل هي إن المعركة مع أالحقائق األساسية التي تتحكم بمصير القضية الفلسطينية. فحين نقول 

القتصادية، وركائزها ن المعركة مع اإلمبريالية هي معركة ضد مصالحها اأمعركة مع اإلمبريالية. و 
ن النضال إالسياسية المحلية، فان الوقائع نفسها تقدم لنا يوميا األدلة الدامغة على ذلك. ولهذا ف

ذ إن يأخذ أبعاده االستراتيجية من خالل نضاله فوق أرض فلسطين فقط، أالفلسطيني ال يستطيع 
ات المعركة مع الصهيونية، كمال حلقن ذلك مرهون بتحرك القوى الوطنية العربية الفعال، إلأ

بمعركة مفتوحة وشاملة مع ركائز النفوذ اإلمبريالي في المنطقة العربية. وحين يتبلور هذا الواقع 
بأوسع آفاق يتمكن النضال الفلسطيني من االندفاع نحو مرحلة التأثير النوعي على الوجود 

 اإلسرائيلي.

مبريالية، والدور الذي تلعبه في خدمتها، يرتب سرائيل ولواقع ارتباطاتها مع اإلإن الفهم لواقع إ
 مهمات مباشرة على النضال الفلسطيني من جهة، وعلى القوى الوطنية العربية من جهة أخرى. 

 فعلى الصعيد الفلسطيني: 

يرتب هذا الواقع وضع خطة للعمل تقوم على أساس التحالف الوثيق، والدعم المتبادل مع القوى 
ن التحالف مع هذه القوى هو الذي يمكنها من النضال أذين بعين االعتبار الوطنية العربية، آخ

لتطوير أوضاعها الداخلية، وهو الذي يمكنها من تأمين الحماية الالزمة لحركة المقاومة حتى ال 
 ضرب من قبل الرجعية المحلية. تُ 
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أداء هذه المهمة،  ن القوى الوطنية العربية قوى ضعيفة ال تستطيعأذا كانت هناك آراء تقول با  و 
ن وجود حركة المقاومة وانطالقها من أي بلد عربي أبالمقابل، هو  ن يكون واضحاً أن ما يجب إف

مرهون بحماية القوى الوطنية لها، وحجم تواجد حركة المقاومة، هو في نهاية حجم القوى الوطنية 
ش عن حماية القوى نفسها وحجم الحماية التي تستطيع تقديمها. وتجاهل ذلك من أجل التفتي
ينتهي أوانه في  مرحلياً  الرجعية تحت شعار تحييدها أو غير ذلك من الشعارات ليس إال تكتيكاً 

كثر أكثر مما كانت تتوقع، أو أن النضال الفلسطيني قد نما أاللحظة التي تشعر فيها هذه القوى 
من ضغوط القوى  ن القوى الرجعية المحلية تحمي نفسهاإمما كانت تريد. ومن جانب آخر ف

الوطنية بتقديم دعم جزئي للنضال الفلسطيني، وتشجيعها على ذلك ضرب للقوى الوطنية العربية، 
 التي تشكل، مهما كانت ضعيفة اآلن، الحليف االستراتيجي للنضال الفلسطيني. 

ن التحالف االستراتيجي بين قوى النضال الفلسطيني وحركة التحرير العربية هو األساس. إ
يتم البحث في تحييد أي طرف وفي تجنب خوض  على ضوء مصلحة هذا التحالف، ،دهوبع

 حسب ما تقتضيه الظروف.  ،المعركة مع أي طرف

 أما على الصعيد العربي: 

 فيرتب هذا الواقع فهم األمور التالية: 

الديمقراطية ن، والتي هي مرحلة إنجاز الثورة الوطنية فهم المرحلة التي تمر بها الثورة العربية اآل
 التي يمكن إيجاز مضمونها فيما يلي: 

تحقيق االستقالل السياسي واالقتصادي الكامل والقضاء على كل شكل من أشكال التبعية  -أ
 لالستعمار واإلمبريالية. 

القضاء على كل أشكال الوجود اإلمبريالي: قواعد عسكرية، واستثمارية اقتصادية، مؤسسات  -ب
 حلية المرتبطة بها. ثقافية، وعلى كل القوى الم

اإلمبريالي، الذي لم يغتصب أرض فلسطين ويشرد  -تحرير فلسطين من الكيان الصهيوني  -ج
داة رئيسية لإلمبريالية لضرب الثورة أنه أثبت طوال وجوده أنما ا  شعبها األصلي منها وحسب، و 

 فلسطينياً  طنياً و  ن تحرير فلسطين ليس واجباً إالعربية وحماية الوجود اإلمبريالي في المنطقة. 
نما هو أيضًا ضرورة قومية، حيث لن يستطيع النضال إلنجاز الثورة الوطنية ا  وحسب، و 

ن نفسه ضد القاعدة م  أذا إن يتحد ويتعمق ويتسع وينجز مهامه إال أالديمقراطية العربية 
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على  اً الصهيونية اإلمبريالية التي تتحرك لضربه كلما أحرز تقدما تستشعر منه اإلمبريالية خطر 
 وجودها ومخططاتها. 

تحرير الجماهير العربية العاملة في الريف والمدينة من كل أشكال االستغالل التي تمارسها  -د
طالق حرية هذه الجماهير لتمارس دورها في ا  القوى األجنبية أو القوى المحلية المعادية للثورة و 

 امية. الحياة السياسية ولتكون قاعدة صلبة لوحدة عربية ديمقراطية ن

مة العربية، واالقتصادية والذهنية في خدمة تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وضع موارد األ -هـ
تستهدف تعزيز االستقالل السياسي واالقتصادي، وتحقيق التكامل االقتصادي والحضاري 
العربي، والقضاء على التخلف الذي فرضه االستعمار على األمة العربية، فترفع المستوى 

 لمعيشي والحضاري للمواطنين. ا

األردني، بحكم الحتمية التاريخية  -ن النضال الوطني الفلسطيني والنضال الوطني الفلسطيني إ
ال يتجزأ من الثورة الوطنية  ن يكون جزءاً أوالمصيرية، وبحكم الضرورة الموضوعية ال يمكن إال 

 الرئيسية.  من محاورها استراتيجياً  الديمقراطية العربية، بل ومحوراً 

ن مهام الثورة الفلسطينية وقيادتها )منظمة التحرير الفلسطينية( والجبهة الوطنية إلذلك ف
ن تسعى لاللتحام بكافة فصائل النضال الوطني الديمقراطي العربي أينما أاألردنية  -الفلسطينية 

عرض الصعوبات ن تهيء بنضالها المناخ القتالي المساعد على بروز هذه القوى حيث تتأكانت، و 
ن تفتح صفوفها للمناضلين العرب من حيث النضال على الساحة الفلسطينية ضد العدو أبروزها، و 

 الصهيوني اإلمبريالي هو نضال استراتيجي رئيسي للثورة العربية في مجموعها. 

ن أن تتجمع في جبهة وطنية عربية مطالبة بأن القوى الوطنية والتقدمية العربية التي ينبغي إ
 ن تكون منطلقاته األساسية هي ما يلي: أتعمل وفق برنامج يفترض 

 األردني. -الدعم اإليجابي للثورة الوطنية الفلسطينية، وللنضال الوطني الديمقراطي الفلسطيني  -1

النضال ضد كل مشاريع ما يسمى بالحلول السلمية أو التسويات الجزئية سواء كانت بمبادرات  -5
لما تنطوي عليه من تكريس لالغتصاب الصهيوني، وتصفية  خارجية أو عربية، ليس فقط

نها مدخل لمناورات ومؤامرات اإلمبريالية أللقضية الوطنية الفلسطينية، ولكن أيضًا لما تأكد من 
والقوى العربية الموالية لتمزيق وحدة القوى الوطنية العربية، ولتصفية الثورة الوطنية العربية، 

 بريالية الكاملة على المنطقة.ومحاولة فرض السيطرة اإلم
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 –النضال لتصفية أشكال الوجود اإلمبريالي الراهنة في الوطن العربي )قواعد عسكرية  -3
مؤسسات ونشاطات ثقافية( والنضال ضد التسلل االقتصادي اإلمبريالي في  –استثمارات 

االقتصاد االقتصاد الوطني العربي، وضد ربط االقتصاد العربي باالقتصاد اإلمبريالي في 
الوطني العربي، ضد ربط االقتصاد العربي باالقتصاد الغربي واألمريكي، والنضال ضد القوى 

 العربية، السياسية، أو االجتماعية، التي تروج لذلك، وتنشطه. 

النشاطات التي تعمل على بعث وحماية التراث القومي  –تشجيع ودعم كل المؤسسات  -3
ضائل القومية، والتي تتولى مهمة التصدي للغزو الثقافي العربي، وعلى دعم ونشر القيم والف

 اإلمبريالي والقيم المتحللة والمتدهورة التي يروجها لها.

 ،داري، أو فكريإالتضامن مع المناضلين الوطنيين والتقدميين العرب ضد اضطهاد بدني، أو  -2
 أو سياسي يتعرضون له. 

 العالقة مع قوى التحرر في العالم: 

ال يتجزأ من  لوطني الفلسطيني، والنضال الوطني الديمقراطي العربي هما جزء  ن النضال اإ
ن التضامن إالعنصرية، ومن أجل التحرر الوطني.  -حركة النضال العالمي ضد اإلمبريالية 

ى النطاق العالمي هو لوالنضال الوطني الثوري ع ،والدعم المتبادل بين النضال الوطني العربي
 ن لنجاح نضالنا العربي. ضرورة وشروط موضوعي

 والقوى الوطنية والتقدمية العربية تنطلق في عالقاتها التضامنية العالمية من المبادئ التالية: 

النضال الوطني العربي هو بشكل حاسم وثابت إلى جانب وحدة كل قوى الثورة العالمية، وهو  -1
 نه ليس طرفاً أحدتها، كما ضد كل نزاعات جانبية أو غير مبدئية بين صفوفها يمكن أن تهدد و 

 في هذه النزاعات.

ن إسهام النضال الوطني العربي في حسم أي خالفات في الحركة الثورية العمالية هو في إ -5
 المحل األول بمعالجته لقضاياه وللتحديات التي تواجهه بشكل فعال وبنجاح.

ن ذلك ال إالعربية.  ن القوى الوطنية والتقدميةأن أهداف النضال العربي وأساليبه هي من شإ -3
 يمنع االستماع المخلص لمالحظات ونصائح األصدقاء، ولكن يظل القرار النهائي دائماً 

لمصالح قضيتهم وشعوبهم، وفي إطار المصالحة العامة لقضية تعزيز  للمناضلين العرب، وفقاً 
 ودعم النضال العالمي ضد اإلمبريالية. 
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 :يالبيان الختامي للمؤتمر الشعبي الفلسطين

ن المؤتمر الشعبي الفلسطيني، المنعقد في القاهرة في الفترة ما بين السادس والعاشر من إ
عضو يمثلون مختلف طبقات الشعب الفلسطيني وفئاته  ةربعمائأ، والذي يضم 1275أبريل  /نسيان

طيني الوطنية وجميع تنظيماته الشعبية وقواه الثورية المسلحة، ليفخر بالتأييد لحقوق الشعب الفلس
طنه، الذي عبرت عنه حركات التحرر الوطني في و ولنضاله المسلح من أجل تحرير كامل تراب 

مختلف أنحاء العالم، في البيانات التي ألقاها ممثلوها أمام المؤتمر وفي الرسائل والبرقيات التي 
 وردت من قياداتها إليه. 

ب والمنظمات والقوى العربية الوطنية بدته األحزاأن المؤتمر ليعتز بالتضامن الوثيق الذي أكما 
علنت باإلجماع في بيان مشترك صدر عنها "دعمها أ والتقدمية، التي شاركت في أعمال المؤتمر، و 

الكامل ودون تحفظ لنضال الشعب الفلسطيني من خالل ثورته الوطنية المسلحة من أجل تحرير 
 ن المقاومة الفلسطينية، ممثلةً أأكدت " كما كامل تراب فلسطين واستعادة حقوقه القومية المغتصبة"

نه ال يحق ألي أفي منظمة التحرير الفلسطينية، هي وحدها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، و 
ن المؤتمر الشعبي أكان ان يقرر مصير فلسطين أو الشعب الفلسطيني في معزل عنها. و 

ن أاق الوطني الفلسطيني، يؤكد بدوره يمانه وتمسكه الكامل بالميثإذ يجدد اإلعالن عن إالفلسطيني، 
منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في التعبير عن أمانيه، 

ن أي مبادرة لتقرير أوفي تحديد إرادته، وفي قيادة كفاحه المسلح ونضاله في جميع الساحات. و 
نما هو تطاول واعتداء على حقوق إها ، أو قضية، في معزل عنأو شعباً  مصير فلسطين، وطناً 
ية جهة أخرى أن أي إجراء أو ترتيب أو اتفاق في هذا الصدد يصدر عن أالشعب الفلسطيني، و 

 من الشرعية.  إنما هو خالٍ 

ذ يرحب بالقرار الذي أعلنه ممثلو األحزاب والمنظمات إن المؤتمر الشعبي الفلسطيني، إثم 
من أجل توحيد النضال ضد االستعمار  اً ة لعقد مؤتمر يضمها جميعوالقوى الوطنية والتقدمية العربي

والصهيونية والرجعية، قد قرر الموافقة على تلك الدعوة، وتبنيها، واعتبار منظمة التحرير الفلسطينية 
فيها. كما قرر أيضًا تشكيل لجنة اتصال من منظمة التحرير الفلسطينية تتولى البحث  أساسياً  طرفاً 

تلك األحزاب والمنظمات والقوى في تنفيذ تلك الدعوة، على أساس تأليف لجنة  مع ممثلي كل
 لبناء الجبهة الوطنية التقدمية على الصعيد العربي.  لعقد مؤتمر يكون أساساً  يئتحضيرية ته
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 ن هذا كله يؤكد حقيقتين مترابطتين، هما في الواقع وجهان لحقيقة واحدة: إ

نما هو محرك قوي ونقطة التقاء للحركات التحررية إني المسلح ن الكفاح الفلسطيإ -والثانية 
على أرض مشتركة تؤكد وحدة نضالها  والتقدمية في شتى إرجاء الوطن العربي، وجمعها معاً 

 . جميعاً 

ن المؤتمر الشعبي الفلسطيني قد حقق خطوة حاسمة على طريق الوحدة الوطنية فإوكذلك 
 الفلسطينية.

ه جدي ومخلص لتحقيق تلك الوحدة لدى جميع المؤتمر من توج  فبالنظر إلى ما لمسه 
المشاركين في أعماله، وما تلقاه من تأكيدات جازمة من ممثلي المنظمات الفلسطينية المقاتلة على 

قد تم االتفاق على  -بتحقيق خطوات جدية وفورية على طريق الوحدة الوطنية  التزامها جميعاً 
جميع فصائل الثورة في مؤسسة عسكرية واحدة، وتوحيد جميع توحيد جميع القوات المسلحة ل

ضمن الصندوق القومي الفلسطيني، وتوحيد  كامالً  مصادر الجباية وجميع مجاالت الصرف توحيداً 
أجهزة اإلعالم ووسائله في جهاز مركزي واحد ووسائل موحدة، وتوحيد جميع أجهزة العالقات 

يستمر تشكيل الهيئات القيادية لمنظمة التحرير ]أن[  على –الخارجية لمختلف المنظمات 
 الفلسطينية على أسس جبهوية. 

ن هذا القرار الحاسم، الذي اقترن بالعزم على تنفيذه في وقت محدد وقصير، بحيث تتحقق إ
شهر، كما اقترن أيضًا بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة أالمراحل األساسية من برنامجه خالل ثالثة 

نما هو أيضًا خير ا  مع مطلب جماهيري فلسطيني شامل، و  له ليس وحسب تجاوباً ن هذا كإ -تنفيذه 
ضمان لتعزيز القدرة الفلسطينية الذاتية للرد على جميع المشاريع التصفوية وللتصدي للسياسات 
االستسالمية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في هذه الحقبة من تاريخها، والتي كان أحدثها 

 إقامة ما دعاه بالمملكة العربية المتحدة. مشروع حسين ب

لقد رفض الشعب الفلسطيني رفضا قاطعا جميع تلك المشاريع التصفوية والسياسات 
 . وشامالً  وحازماً  فورياً  ن يرفض أيضًا المشروع الهاشمي الجديد رفضاً االستسالمية، وهو اآل

ى الوطنية والتقدمية العربية، جميع األحزاب والمنظمات والقو  أيضاً ولقد شجبت ذلك المشروع 
وبعض الحكومات العربية، واتخذت بعض هذه الحكومات خطوات أولية لفرض الحصار على 

حباط المشروع المؤامرة.   النظام الهاشمي وا 
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ن المؤتمر الشعبي الفلسطيني ليتطلع إلى إسراع الحكومات العربية األخرى بإدانة ذلك ا  و 
 بقطع جميع العالقات مع النظام الهاشمي.  المماثلة، ابتداءً لى اتخاذ اإلجراءات ا  المشروع، و 

بسرعة إلى وقف العالقات  ن الواجب يقضي، بعد هذا، إلى المضي  أن المؤتمر يؤكد أإال 
االقتصادية بشتى أنواعها، وا غالق األجواء والموانئ وطرق المواصالت العربية في وجه وسائل 

طع المساعدات المالية عن النظام الهاشمي وتحويلها إلى ليه، وقوا  االنتقال والنقل من األردن 
منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية األردنية، ومنع الممثلين الرسميين للنظام الهاشمي من 
حق التنقل وعدم اعتماد وثائقهم، وطرد النظام الهاشمي من عضوية جامعة الدول العربية، مع بقاء 

ن يسقط النظام العميل أفيها، تمثله الحركة األردنية الوطنية، إلى  الً أصي الشعب األردني عضواً 
ردن بذلك وضعه الطبيعي في جامعة المتآمر ويقوم بداًل عنه حكم وطني ديمقراطي، فيستعيد األ

 الدول العربية. 

ن الترابط الوثيق بين طرح مشروع حسين وبين إجراء االنتخابات البلدية في جزء من فلسطين إ
نه يكشف عن الصلة العضوية بين المخططات إ .تلة يتعدى الناحية الزمنية المتعلقة بالتوقيتالمح

 الهاشمية والصهيونية، في إطار االستراتيجية االستعمارية. 

ية إجراءات أخرى تتخذ تحت أن تلك االنتخابات، مثلها مثل أعن البيان والتأكيد  وغني  
 في ظل االحتالل ال شرعية سوى شرعية المقاومة. ية صفة شرعية. فأاالحتالل، ليست لها 

ن اضطرار سلطات االحتالل إلى اللجوء إلى كافة وسائل الضغط واإلرهاب إعن ذلك، ف وفضالً 
ية قيمة أفقد تلك االنتخابات جبار السكان على المشاركة في االنتخابات، ليُ في عملية شاملة إل

 ا من طريقها. سياسية كان العدو الصهيوني يطمح إلى تحقيقه

ذ يوجه بالتحية إلى الجماهير التي وعت حقيقة تلك إن المؤتمر الشعبي الفلسطيني، ا  و 
ن أاالنتخابات فقاومتها وتظاهرت ضدها وامتنعت عن االشتراك فيها، يطالب الجماهير الفلسطينية ب

محاولته  تستمر في مقاومة المراحل التالية منها، فتقطع بذلك الطريق على العدو المحتل في
 سياسية.  عطاء االنتخابات أبعاداً إل

ن المؤتمر الشعبي الفلسطيني يؤكد بأنه ال يحق ألية جهة من أي جيل من أجيال الشعب، إ
 ن تتنازل عن أي حق من حقوقه الثابتة والطبيعية. أمهما تألبت عليه الظروف، 
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 لعربي، تتطلب إلتحاماً بوحدة المصير ا ن وحدة مصير الشعب الفلسطيني، المرتبطة عضوياً إ
لمواجهة التحديات االستعمارية والصهيونية والرجعية التي تواجه مسير  شد  أ قوى وتفاعالً أ جماهيرياً 

 حركة التحرر الفلسطيني بشكل خاص وحركة التحرر العربي بشكل عام. 

ة الوطنية هذه التحديات في هذه المرحلة الراهنة، ال بد من إقامة عالقة عضوية مع الحرك مماأو 
ب عاألردنية، وتحديد طبيعة هذه العالقة والعمل على ترسيخ دعامتها وتطويرها، حتى يتسنى للش

 األردني والشعب الفلسطيني متابعة المسيرة النضالية لتحقيق األهداف الوطنية. 

فاألردن هو الساحة الرئيسة والمنطلق األساسي للثورة الفلسطينية. وليس ذلك بسبب طول خط 
نما هو أيضًا بسبب الروابط التاريخية والسكانية والعالقات الحيوية ا  إطالق النار فحسب، و  وقف

المشتركة، وطنية كانت أو اقتصادية أو ثقافية أو حضارية أو لطبيعة النضال المشترك ضد النظام 
ن ارتباطه العضوي معها بحكم كونه خط الدفاع األمامي عن الدولة الصهيونية، وأل -العميل 

يتطلب إقامة بنيان متراص بين الحركة الوطنية األردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، يتالحم فيه 
 نضال الشعب األردني والشعب الفلسطيني ويحدد العالقة المصيرية بينهما. 

ن المهمات الراهنة للجماهير الفلسطينية واألردنية في الضفتين تتحدد على أساس إعادة إ
ن التي مزقها النظام العميل، وتجديدها ضمن نظام وطني ديمقراطي يقوم تصحيح وحدة الضفتي

على اآلتي: المساواة اإلقليمية الكاملة في الحقوق والواجبات في إطار حكم وطني ديمقراطي يوفر 
قاعدة آمنة رئيسية للثورة، وحق الشعب الفلسطيني في حمل السالح والتعبئة وااللتفاف حول الثورية 

له حتى تحرير كامل التراب الوطني، وحصول الجماهير الفلسطينية واألردنية على لمتابعة نضا
كامل حرياتها الديمقراطية واالجتماعية واالقتصادية، وحق الجماهير األردنية باالنخراط في الكفاح 

 المسلح للشعب الفلسطيني، من أجل استعادة حقوقه المغتصبة. 

افة الدول العربية، وبوجه خاص الدول المتاخمة ويطالب المؤتمر الشعبي الفلسطيني ك -
لفلسطين وبإزالة العراقيل والصعوبات أمام الثورة الفلسطينية، واعتبار أرضها قاعدة انطالق للثورة 

ن ذلك حق شرعي للثورة أإلى قلب الوطن المحتل وقاعدة خلفية الكفاح المسلح فيه وعلى اعتبار 
 واجب المشترك في مواجهة العدو الواحد. عن أي جزء من ال الفلسطينية، فضالً 

ن استمرار الثورة الفلسطينية وتظافرها مع الحركة الوطنية التقدمية العربية يعزز القدرة العربية إف
الذاتية على الوقوف في وجه الغزو الحضاري واالقتصادي واالجتماعي، الذي ينطوي عليه الكيان 

 الصهيوني. 
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ن النضال الوطني الفلسطيني هو جزء من نضال أ، وهو يدرك ن المؤتمر الشعبي الفلسطينيإ
من تثمينه لمواقف  الشعوب والقوى الثورية والوطنية في العالم ضد اإلمبريالية العالمية، وانطالقاً 

حركات التحرر العالمية والبالد االشتراكية والعربية المؤيدة لنضال شعبنا ولحقه في تقرير مصيره، 
ير وتعزيز عالقة حركة التحرر الوطني الفلسطيني بحركة التحرر العالمي يؤكد على ضرورة تطو 

وبقوى التقدم واالشتراكية. ويدعوها إلى منح قضية شعبنا العادلة المزيد من تأييدها. كما يدعوها إلى 
الوقوف بحزم إلى جانب شعبنا في مواجهة المخططات االستعمارية والصهيونية والرجعية التي 

 حركة شعبنا النضالية وتصفية قضيته الوطنية.  تستهدف إجهاض

على الرغم من قيام سلطات االحتالل الصهيوني والنظام الهاشمي بمنع ممثلي الشعب الحقيقيين 
ن هذا المؤتمر قد عبر عن الطموح الوطني والنضالي لشعبنا إمن حضور أعمال هذا المؤتمر، ف

 في مختلف أماكن تواجده. 

لمناسبة فيوجه تحية إجالل إلى شهداء الثورة الفلسطينية. وتحية إكبار إلى ويختتم المؤتمر هذه ا
 المقاتلين والمناضلين الصامدين في سجون الدولة الصهيونية والنظام األردني. 

كفاح شعب فيتنام  ويحيي في الوقت ذاته نضال حركات التحرير الوطنية في العالم وخصوصاً 
 إلمبريالية األمريكية. لالدروس بلغ أالذي يلقن في الهند الصينية 

* * * 
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 10/1/1937-6 ،القاهرة ،الدورة الحادية عشرة

 :التنظيم الشعبي

 المجلس التوصيات التالية لجنة التنظيم الشعبي:  أقر  

ديمقراطي شعبي تنظيمي يقوم على أساس التنظيمات الشعبية والنقابية الفلسطينية هي بناء  -1
المهنة أو الجنس أو العمر. وهي تنظيمات نضالية مهمتها تنظيمية إنتاجية تشارك في النضال 

 السياسي إلبراز الكيان النضالي وتعمل على تحقيق الوحدة الوطنية.

بطها في طر لتعبئة وتنظيم قطاعات الشعب الفلسطيني ور التنظيمات الشعبية والنقابية هي أُ  -5
 المجرى العام لحركة النضال الوطني المتمثل في الثورة الفلسطينية المسلحة.

تلتزم التنظيمات الشعبية والنقابية الفلسطينية بالميثاق الوطني وبالخط السياسي العام للثورة  -3
 الفلسطينية.

 التنظيمات الشعبية والنقابية الفلسطينية تشكل بطريق ديمقراطي من القاعدة. -3

واستنباط األشكال والبنيات التنظيمية للمنظمات الشعبية والنقابات من خالل مؤتمراتها  تطوير -2
 وأطرها التنظيمية بما يخدم المنطلقات السابقة الذكر.

 المنظمات الشعبية والنقابات قوى مراقبة وضاغطة على القيادة السياسية للثورة الفلسطينية. -1

ها متفاعلة مع المنظمات الشعبية عن طريق تكون دائرة التنظيم الشعبي على أسس تجعل -7
الستفادة من الكوادر التي مارست عماًل قياديًا في المنظمات الشعبية والنقابات واكتسبت خبرات ا

نضالية وجماهيرية وا عالمية في دائرة التنظيم الشعبي بصورة خاصة ودوائر المنظمة بصورة 
 عامة.

ية في تسمية ممثليها إلى المؤتمرات والهيئات القيادية التأكيد على حق المنظمات الشعبية والنقاب -2
 في منظمة التحرير كافة.

تثبيت لقاءات دورية كل ثالث شهور على األقل بين دائرة التنظيم الشعبي وبين المنظمات  -2
 الشعبية والنقابية.

 .ضرورة قيام دائرة التنظيم الشعبي بإصدار نشرة دورية -10
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والنقابات تقارير دورية إلى رئيس دائرة التنظيم الشعبي تطلعه  ضرورة أن تقدم المنظمات الشعبية -11
 فيها على نشاطاتها ورأيها في مختلف القضايا والمواقف.

ضرورة زيادة تمثيل االتحادات الشعبية والنقابات في المجلس الوطني الفلسطيني وأي مجلس  -15
 وبين اللجنة التنفيذية.  هوسيط بين

والنقابات ذات االختصاص في المؤتمرات والوفود التي تشارك فيها ضرورة مشاركة االتحادات  -13
 منظمة التحرير.

على منظمة التحرير الفلسطينية تقديم كافة اإلمكانيات لتسهيل عمل المنظمات الشعبية  -13
ومن خالل األمانات العامة فقط  ،والنقابات عن طريق دائرة التنظيم الشعبي ومكاتب المنظمة

 التحادات ولوائحها الداخلية.دون إخالل بأنظمة ا

السعي بمختلف الوسائل واإلمكانات إلقامة المؤسسات الجماهيرية والتعاونيات والجمعيات  -12
الثقافية واالجتماعية واألندية الرياضية والكشفية التي تخدم أبناء شعبنا في األرض المحتلة 

 ل السياسي والثوري.ها في مجرى النضاوتجند طاقاتها في إطار النضاالت المطلبية وصب  

تقوم المنظمات الشعبية والنقابية بالتشاور مع اللجنة التنفيذية ودائرة التنظيم الشعبي ببحث كافة  -11
الوسائل التي تمكن االتحادات الشعبية والنقابات من إجراء اتصاالت مع القطاعات الشعبية 

لنضال ضد مشاريع داخل األرض المحتلة الستكمال بناء المنظمات الشعبية والنقابية ل
 االستيعاب واالستيطان اإلسرائيلي.

 رفض الفقرات الواردة في تقرير الصندوق القومي المتعلقة بمالية المنظمات الشعبية والنقابات.  -17

جعل المعونات التي تقرر للمنظمات الشعبية والنقابية إلى معونات ثابتة تدفع بشكل دوري دون  -12
 تنفيذية.ربطها بقرارات مسبقة من اللجنة ال

ضرورة تثبيت ميزانية الهالل األحمر الفلسطيني كما قدمت للمجلس في دورته العاشرة وذلك  -12
 بها. نظرًا لألزمة المالية الخانقة التي يمر  

ضرورة أن تعمل منظمة التحرير الفلسطينية على زيادة قبول الطلبة الفلسطينيين في الجامعات  -50
على أن  ،1270ولهم في جامعاتها بنسبة كبيرة بعد سنة العربية بعد أن خفضت الدول العربية قب

 يكون قبولهم عن طريق دائرة التعليم في منظمة التحرير.
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تتعاون الدائرة الثقافية في المنظمة مع االتحاد العام لطلبة فلسطين في اختيار البعثات الدراسية  -51
 المقدمة من الدول الصديقة لمنظمة التحرير وأجهزتها.

ر منظمة التحرير كافة اإلمكانات المادية والمعنوية لعقد مؤتمرات وندوات شعبية ضرورة أن توف -55
عربية ودولية لدعم الثورة الفلسطينية بالتعاون مع النقابات واالتحادات العربية والدولية على غرار 

 .امؤتمر القوى التقدمية الذي عقد مؤخرًا في بيروت ومؤتمر صوفي

 ء شعبنا من الجاليات الفلسطينية وتعبئته ضمن خطوط الثورة.ضرورة تنظيم العالقة مع أبنا -53

وضرورة إحياء اتحاد الفنانين على أسس ديمقراطية  ،ضرورة التنبه إلى دور الفن في خدمة الثورة -53
 وصحيحة.

يشجب المجلس الوطني ويدين كافة اإلجراءات التي يتخذها النظام األردني ضد الحركة النقابية  -52
 ها عن النضال الوطني وخاصة اإلجراءات التي تتمثل بالتالي: في األردن بهدف عزل

قانون العمل الجديد الذي ينوي النظام العميل وضعه النتزاع حقوق الطبقة العاملة في  -أ
 األردن لصالح الرساميل االحتكارية المحلية المرتبطة بالرساميل األجنبية.

النقابات المرتبطة بالجهات إخضاع الحركة النقابية في األردن لسياسة االتحادات و  -ب
االستعمارية والتي تعمل حاليًا لتقديم الرشاوي للحركة النقابية لحرفها عن نضالها 

شغالها بمكتسبات شكلية وآنية.  الوطني وا 

اإلعتقاالت والتسريحات المتواصلة في صفوف العمال بسبب تأييدهم لحركة المقاومة  -ج
 ومعارضتهم لسياسة االضطهاد.

م منظمة التحرير بتقديم الدعم والمساندة بكافة الوسائل والطرق لالتحاد العام ضرورة أن تقو  -51
لنقابات عمال األردن واالتحاد العام لطلبة األردن نظرًا لموقفهم المشرف والبطولي من النظام 

 تحادين.األردني العميل، والسعي لدى االتحادات العربية األخرى لدعم هذين اال

ت الشعبية على توسيع نشاطها وتنظيم أوسع القطاعات من شعبنا ضرورة أن تعمل المنظما -57
تكالية التي قد تنمو في وزيادة فعالية أجهزتها نقابيًا وسياسيًا ومحاربة كل اتجاهات المكتبية واال

صفوفها وضرورة أن تلتزم هذه المنظمات بالعمل من أجل توفير اإلمكانيات المادية التي تغنيها 
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تقبل ومن أجل أن تكون قادرة على المساهمة في دعم موازنة الصندوق عن المعونة في المس
 القومي الفلسطيني.

  :لجنة الخطة المرحلية

أقر المجلس الوطني الخطة المرحلية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد إقراره البرنامج السياسي، 
ية. لقد أكدت الخطة وقد أكدت الخطة على كل القضايا الرئيسية العامة، والنضالية، والتنظيم

ضرورة تصعيد الكفاح المسلح ضد الكيان الصهيوني، وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة 
التحرير الفلسطينية، والتصدي للروح االستسالمية في المنطقة وتعميق إرادة القتال والصمود، 

بعدها العربي الحقيقي من والتصدي للمؤامرات الرامية إلى تصفية الثورة الفلسطينية، وا عطاء الثورة 
خالل دعم الجبهة العربية المشاركة، والعمل على توثيق العالقات مع المعسكر االشتراكي وحركات 
التحرر الوطني في العالم. وانطالقًا من هذا الفهم لطبيعة المرحلة وبعد تحديد المهمات المرحلية 

ة جهود كل فصائل الثورة وجماهير شعبنا لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقد أقر المجلس الوطني تعبئ
 باتجاه تنفيذ هذه المهمات في الساحات التالية: 

: لقد أكدت الخطة المرحلية على ضرورة إجراء االتصاالت الالزمة لتشكيل األرض المحتلة -1
الجبهة الوطنية المتحدة في الداخل.. وتنسيق العمل العسكري والنضال الجماهيري الذي 

بالغة في تعبئة طاقات الجماهير ومضاعفاتها بالتصدي الثوري لمجمل  يكتسب أهمية
المؤامرات، وكشف وتطويق العناصر والمؤسسات المتعاونة مع االحتالل الصهيوني والمنادين 
لمشاريع االستسالم، هذا باإلضافة إلى الكثير من القضايا التي أقرت بشأن دعم صمود شعبنا 

 ونضاله في األرض المحتلة.

: وبالنسبة لألردن أكدت الخطة المرحلية على ضرورة اتخاذ كافة الخطوات الالزمة األردن -5
إلنشاء الجبهة األردنية الفلسطينية تكون مهمتها النضال إلقامة النظام الوطني الديمقراطي في 

 األردن.

لشعب : لقد اعتبرت الخطة الساحة اللبنانية، ساحة أساسية من ساحات وجود ونضال البنان -3
الفلسطيني، والتنسيق والتعاون مع الحركة الوطنية اللبنانية، ورفع مستوى التنسيق الحالي إلى 
درجة تشكيل قيادة مشتركة مع عالقات محددة ومنتظمة بشكل برنامج يقود إلى تطوير 

 العالقات النضالية بين حركة المقاومة والحركة الوطنية اللبنانية. 
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من الخطوات العملية، والقرارات الخاصة بحرية تنقل وعمل ونضال هذا باإلضافة إلى العديد 
 شعبنا في لبنان، والحفاظ على مكتسباته السياسية واالجتماعية.

قر المجلس الوطني الخطوات العملية المقر تنفيذها في الفترة القادمة كما أ: الوحدة الوطنية -3
يد كل المؤسسات التابعة لمنظمة وردت في التقرير المقدم من اللجنة التنفيذية على صع

التحرير الفلسطينية، لتحقيق الوحدة الوطنية بشكل مرحلي، وصيغة جبهوية، وأن تتجه 
العالقات في هذه المرحلة باتجاهين اثنين: التوحيد والتطوير، توحيد المنظمات بدءًا من 

  .القواعد، وتطوير وانضباط كوادرها السياسية والعسكرية في كافة المجاالت

 وقد تضمنت الخطة باإلضافة إلى ذلك الكثير من الخطوات العملية، تحقيقًا للوحدة الوطنية.

: لقد أكدت الخطة على ضرورة تحريك مبادرات سياسية وعسكرية تعيد على الصعيد العربي -2
جراء االتصاالت مع  صياغة الواقع الراهن بشكل أكثر انسجامًا مع حاجة الثورة الفلسطينية، وا 

دول التقدمية والوطنية القادرة على القيام بدور في القتال من أجل تنسيق جهودها وتوحيد ال
إمكاناتها.. كما أكدت الخطة على حق الثورة في ممارسة الكفاح المسلح من كافة األراضي 

 العربية ضد العدو والكيان الصهيوني والنظام األردني. 

ط الجبهة العربية المشاركة والتفاعل الحقيقي والقيام بدور إيجابي وفعال في تحريك وتنشي
والخالق مع نضال الجماهير العربية في أقطارها ضد االستعمار والرجعية وكافة أشكال 
اإلرهاب والقمع واتخاذ مواقف واضحة إلى جانب النضاالت واالنتفاضات الشعبية والديمقراطية 

 .في تلك األقطار

خطة على ضرورة تطوير العالقات مع البلدان االشتراكية : لقد أكدت العلى الصعيد الدولي -1 
وفي طليعتها االتحاد السوفيتي والصين الشعبية، واالهتمام الجدي بالحركات الشيوعية 
واالشتراكية في كافة بلدان آسيا وأفريقيا، وأمريكا الالتينية. واالهتمام الجدي بالحركات 

با الغربية، هذا باإلضافة إلى العديد من القرارات الشيوعية واالشتراكية والديمقراطية في أورو 
 والخطوات العلمية بشأن تدعيم عالقتنا مع المعسكر االشتراكي وحركات التحرر العالمية. 

  :اللجنة المالية

كما ناقش المجلس الوطني توصيات اللجنة المالية واتخذ القرار التالي: "يقرر المجلس الوطني 
( اعتماد مشروع ميزانية 1273يناير كانون الثاني/  15-1ده الحادية عشرة )الفلسطيني في دورة انعقا
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من التقرير  15وأحكامها كما وردت في الملحق رقم  75/1273منظمة التحرير الفلسطينية لعام 
من ميزانيات الدوائر والمكاتب والمؤسسات. كما يقرر  %10المالي التاسع، مع ضرورة توفير 

لمشار إليها تحت تصرف اللجنة التنفيذية لتنفق منها بعد تغطية العجز، ا %10المجلس أن توضع 
أو في حالة توفر موارد جديدة لم ترد في تقديرات الواردات المذكورة في مشروع ميزانية عام 

وتلتزم اللجنة التنفيذية بأن تعطى األولوية في الصرف للجهات التالية ضمن الحدود التي  75/1273
دعم الصمود في  -3اإلعالم الموحد.  -5التنظيمات الشعبية.  -1المالية:  أوصت بها اللجنة
 جيش التحرير الفلسطيني.  -3الوطن المحتل. 

  :توصيات اللجنة المالية

عقدت اللجنة المالية المنبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني جلستها األولى في الساعة الحادية 
 : 2/1/1273عشرة من يوم 

مناقشة  -5انتخاب مكتب اللجنة.  -1اج المواضيع التالية على جدول األعمال: وقد تقرر إدر 
مناقشة  -3وتقرير الصندوق القومي الفلسطيني.  1273 - 1275مشروع ميزانية المنظمة لعام 

 توصيات ومقترحات عامة.  -3مشروع الوحدة المالية. 

السيد محمد  ،ي النشاشيبي رئيساً وجرى انتخاب مكتب اللجنة على الوجه اآلتي: السيد محمد زهد
 . السيد عادل عبد هللا  مقرراً  ،للرئيس المحمد نائباً 

 ثم بدأت اللجنة بمناقشة تقرير الصندوق القومي الفلسطيني وقد تقرر أن ترفع التوصيات التالية: 

من اإليضاحات وتبسيط  ن تتضمن التقارير المالية المقبلة مزيداً أتوصي اللجنة المالية ب -1
 الصطالحات المالية بحيث يتسنى لغير االختصاصيين سهولة استيعاب معانيها.ا

ن تساهم الفئات الميسورة من شعبنا في دعم أبالتوجيه نحو وضع اإلجراءات واللوائح الكفيلة ب -5
 الثورة بجزء من أموالها وفق األساليب التي تراها مالئمة.

دارة الصندوق القومأب -3 وجه الصرف كافة على جميع دوائر أي بدراسة ن تقوم اللجنة التنفيذية وا 
إلجراء عملية ضغط النفقات ضمن الحدود الدنيا التي ال تعيق فعاليات دوائرها  المنظمة تمهيداً 

 …(.)الرواتب. السيارات، المكاتب
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الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها المالية  بالتحرك رغم الظروف والمواقف من أجل حث   -3
 ه ميزانية منظمة التحرير الفلسطينية ونفقات إدامة جيش التحرير الفلسطيني.المتراكمة تجا

بإعداد مشاريع الميزانيات المقبلة لدوائر ومكاتب ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية  -2
باالستناد إلى خطة عمل مسبقة تضعها كل من هذه الدوائر والمكاتب والمؤسسات تتماشى مع 

يات في تخصيص االعتمادات للعمل و ولفلسطينية على أن تعطى األالخطة المرحلية للثورة ال
العسكري ودعم الصمود في األرض المحتلة، فالتنظيمات الشعبية فاألجهزة الموحدة للعمل 

 الفلسطيني.

بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي واإلداري للمنظمة وتحديد الدوائر حسب طبيعة العمل فيها  -1
فق مقتضيات الحاجة واالستفادة من خدمات القوى المتطوعة كلما وكذلك الكوادر العاملة و 

 أمكن ذلك.

بإعادة النظر في أنظمة العاملين في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها سيما الرواتب  -7
بحيث تتفق في مستوياتها مع سياسة التقشف التي ننادي بها وتراعي المستويات المماثلة في 

 ا.األقطار التي يقيمون فيه

ن تقوم اللجنة التنفيذية بتفويض الصندوق القومي الفلسطيني بصرف المبالغ المخصصة أب -2
 لالتحادات الفلسطينية في الميزانية السنوية على أقساط فصلية.

تكفل لجيش التحرير الفلسطيني  1273-1273برصد اعتمادات إضافية مناسبة في ميزانية عام  -2
 استكمال وسائط الدفاع الجوي.

نها وضع قرارات أن تتخذ كافة الخطوات العاجلة التي من شأد على اللجنة التنفيذية بالتأكي -10
المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته السابقة موضع التنفيذ فيما يتعلق بعقد مؤتمرات لذوي 

خوة الفلسطينيين لتحديد مساهماتهم المالية في مسيرة التحرير الفعاليات االقتصادية من األ
التي من شأنها إعفاء  ،رير بذلك في دورة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني المقبلةوتقديم تق

الفلسطينيين المقيمين في الكويت من عبء دفع رسوم األقساط المدرسية عن أبنائهم الذين 
 لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته. يدرسون في مدارس المنظمة في الكويت تحقيقاً 

يلة ضريبة التحرير من العاملين في القطاع الخاص بالكويت التحقق من أسباب تدهور حص -11
ومعالجتها والسعي لدى الجهات المختصة إلصدار التعاميم التي من شأنها أن يؤدي كل 
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من دخولهم  %2عن  عامل في القطاع الخاص بما يتوجب عليه من ضريبة بنسبة ال تقل  
 وتخصيصها للصندوق القومي الفلسطيني.

ن تصدر التشريعات الالزمة أتنفيذية بالسعي لدى الحكومات العربية المعنية بتكليف اللجنة ال -15
صل فلسطيني من ذوي الدخول العاملين في ألفرض ضريبة التحرير على من هم من 

 القطاعات العامة والخاصة والدولية.

فيذية ن تسعى اللجنة التنبأالتأكيد على قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته السابقة  -13
لدى الحكومات العربية المعنية بتحويل رصيد االستقطاعات من رواتب الفلسطينيين العاملين 

 لديها إلى الصندوق القومي الفلسطيني.

 1273-1275وبعد ذلك ناقشت اللجنة المالية مشروع الميزانية لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام  
من  15واردات والنفقات المدرجين في الملحق رقم وقررت الموافقة على الرقم اإلجمالي لمبلغي ال

التقرير المالي التاسع للصندوق القومي الفلسطيني وأجرت تعديالت في توزيع االعتمادات على 
 ،20,750 المجلس الوطني -1مؤسسات ودوائر ومكاتب المنظمة بحيث تصبح كما يلي )بالدنانير األردنية(: 

 ،116,000الدائرة العسكرية  -3، 15,000ائرة الشؤون اإلدارية د -3، 58,000اللجنة التنفيذية  -5
، 12,000الدائرة السياسية  -7، 50,000دائرة اإلعالم والتوجيه  -1، 79,216دائرة التنظيم الشعبي  -2
دائرة  -10، 60,000دائرة شؤون الوطن المحتل  -2 ،33,000دائرة الصندوق القومي  -2

، 25,000مركز التخطيط  -15، 50,000مركز األبحاث  -11، 5,000الشؤون التربوية والثقافية 
 ،30,000اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين في لبنان  -13، 15,000اإلذاعة  -13
احتياطي  -17، 175,000مكاتب المنظمة  -11، 1,500,000جيش التحرير الفلسطيني  -12

  .966,263,2، المجموع 000,20الصندوق القومي 

وفيما يتعلق بدائرة التنظيم الشعبي فقد تقرر أن يكون االعتماد المخصص لهذه الدائرة كما يلي 
، المهندسين 10,000، المعلمين 12,000، الطالب 18,000)بالدنانير األردنية(: اتحاد العمال 

فقات ، ن4,000، المرأة 4,000، الطبية 3,000، الكتاب 4,000، الحقوقيين 5,000، الشبيبة 5,000
 . 79,216، المجموع 14,216دائرة التنظيم اإلدارية 

كما تقرر تفويض مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني بتعديل اعتمادات بنود ميزانية كل من 
عادة توزيعها بالتشاور مع كل من رؤساء الدوائر ومديري ا  دوائر المنظمة ومكاتبها ومؤسساتها و 



 قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                        511                                                            

يما يتعلق بمكاتب المنظمة وذلك في حدود االعتمادات المقررة المراكز ورئيس الدائرة السياسية ف
 لكل منها. 

للوحدة المالية وقررت تقديمه إلى المجلس الوطني كما  وبعد ذلك ناقشت اللجنة المالية مشروعاً 
 يلي: يتضمن المشروع المالي الموحد المقترح: 

 أهم المبادئ األساسية. -1

 سطينية.السياسة المالية لمنظمة التحرير الفل -5

 الجهاز المالي المخطط واألجهزة التنفيذية. -3

* * * 
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 6/9/1934-1 ،القاهرة ،الدورة الثانية عشرة

ن كانت دورة  1/2/1273و 1عقد المجلس الوطني دورته الثانية عشرة في القاهرة بين  وهي، وا 
لى المجلس الوطني من حيث التوقيت، من أهم الدورات التي عقدها هذا المجلس عادية بالنسبة إ

نظرًا للظروف التي عقدت فيها. فقد جاءت في أعقاب حدث تاريخي في حياة األمة العربية والشعب 
 .1273الفلسطيني هو حرب 

على  ءً أخذ المجلس بعد جلسة االفتتاح يناقش مسألة العضوية فتم استبدال بعض األعضاء بنا
طلب المنظمات واالتحادات الشعبية، ووافق المجلس على إضافة ثمانية أعضاء جدد هم أعضاء 
الجبهة الوطنية الفلسطينية الذين أبعدتهم سلطات االحتالل الصهيوني خارج الوطن وبذلك أصبح 

 .اً عضو  127عدد أعضاء المجلس 

 بشأنها قرارات أهمها: ناقش المجلس التقارير المقدمة إليه وتوصيات لجانه واتخذ

 في المجال العسكري:  -1

 مطالبة اللجنة التنفيذية بتنفيذ قرارات المجالس الوطنية السابقة الخاصة بالعمل العسكري. -1

 تأكيد ضرورة قيام الوحدة العسكرية بين كافة فصائل الثورة الفلسطينية. -5

 سائط لتحقيق هذا الهدف.تأكيد ضرورة حماية المخيمات في لبنان، وتجنيد كافة القوى والو  -3

أكيد ضرورة التنسيق مع كافة القوى اللبنانية الوطنية لدعم صمود الشعب اللبناني، وال سيما ت -3
 في الجنوب.

 ضرورة استمرار فتح الجبهات العربية أمام العمل العسكري لقوات الثورة الفلسطينية. -2

طينية وكل من الشقيقتين سورية تأكيد ضرورة استمرار التعاون العسكري بين قوات الثورة الفلس -1
 ومصر.

 العمل على إيجاد صندوق مالي موحد للصرف على كافة مقاتلي الثورة الفلسطينية. -7

لعمل على توحيد الخدمات الطبية العسكرية، وتقديم الدعم الالزم لجمعية الهالل األحمر ا -2
بشكل خاص،  الفلسطيني لتستطيع القيام بواجباتها ضمن صفوف قوات الثورة الفلسطينية

 وجماهير الشعب الفلسطيني بشكل عام.



 قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                        513                                                            

 حث قيادة الثورة على تصعيد العمل العسكري في األرض المحتلة بكل الوسائل والسبل. -2

 تطوير الميشليا الشعبية الفلسطينية وتوحيدها. -10

 في المجال السياسي:  -2

ن تحركت أتشرين  )برنامج النقاط العشر(: كان من نتائج حرب يالبرنامج السياسي المرحل -1
قضية الشرق األوسط على الصعيد الدولي بعد أن كانت تمر قبل ذلك بحالة ركود اصطلح تسميتها 

الذي جاء  55/11/1273في  332"حالة الالحرب والالسلم" وصدر عن مجلس األمن القرار رقم 
 يالتحاد السوفيتويدعو إلى عقد مؤتمر في جنيف بإشراف الدولتين الكبريين ا 535يؤكد القرار رقم 

. وقد جرت في المجلس مناقشات جادة مطولة لهذه 535والواليات المتحدة لتنفيذ القرار رقم 
األوضاع المستجدة وتم التشديد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب 

الفلسطيني الفلسطيني، وأنه ال يجوز ألية دولة عربية أو حاكم عربي التفاوض نيابة عن الشعب 
 وممثله الحقيقي الوحيد منظمة التحرير.

 وروحاً  وقد اتفق ممثلو الشعب الفلسطيني على برنامج سياسي تعاهدوا على تطبيقه نصاً 
للبرامج السياسية المرحلية  لمواجهة المرحلة المقبلة، وهو برنامج النقاط العشر الذي سيصبح أساساً 

 النقاط العشر: المقبلة، وفيما يلي نص  

يطمس الحقوق الوطنية والقومية  535تأكيد موقف منظمة التحرير السابق من أن القرار  أوال :
لشعبنا ويتعامل مع قضية شعبنا كمشكلة الجئين. ولذا يرفض التعامل مع هذا القرار على هذا 

 األساس في أي مستوى من مستويات التعامل العربية والدولية بما في ذلك مؤتمر جنيف.

ناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير األرض ت ثانيا :
قامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة عل كل جزء من األرض الفلسطينية التي  الفلسطينية وا 

 يتم تحريرها. وهذا يستدعي إحداث المزيد من التغيير في ميزان القوى لصالح شعبنا ونضاله.

ضل منظمة التحرير ضد أي مشروع كيان فلسطيني ثمنه االعتراف والصلح والحدود تنا ثالثا :
اآلمنة والتنازل عن الحق الوطني وحرمان شعبنا من حقوقه في العودة وتقرير مصيره فوق ترابه 

 الوطني.

إن أية خطوة تحريرية تتم هي حلقة لمتابعة تحقيق استراتيجية منظمة التحرير في إقامة  رابعا :
 ولة الفلسطينية الديمقراطية المنصوص عليها في قرارات المجالس الوطنية السابقة.الد
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النضال مع القوى األردنية الوطنية إلقامة جبهة وطنية أردنية فلسطينية هدفها إقامة  خامسا :
 حكم ديمقراطي في األردن يتالحم مع الكيان الفلسطيني الذي يقوم بنتيجة الكفاح والنضال.

اضل منظمة التحرير إلقامة وحدة نضالية بين الشعبين وبين كافة قوى حركة التحرر تن سادسا :
 العربي المتفقة على هذا البرنامج.

على ضوء هذا البرنامج تناضل منظمة التحرير من أجل تعزيز الوحدة الوطنية واالرتقاء  سابعا :
 نية والقومية.بها إلى المستوى الذي يمكنها من القيام بواجباتها ومهماتها الوط

تناضل السلطة الوطنية الفلسطينية بعد قيامها، من أجل اتحاد أقطار المواجهة في سبيل  ثامنا :
 استكمال تحرير كامل التراب الفلسطيني، كخطوة على طريق الوحدة الشاملة.

تناضل منظمة التحرير من أجل تعزيز تضامنها مع البلدان االشتراكية وقوى التحرر  تاسعا :
 حباط كافة المخططات الصهيونية والرجعية اإلمبريالية. إلتقدم العالمية وال

على ضوء هذا البرنامج تضع قيادة الثورة التكتيك الذي يخدم ويمكن من تحقيق هذه  عاشرا :
 األهداف.

تضمنت اإلشارة إلى رفض التعامل مع قرار  توصية إلى اللجنة التنفيذية وأصدر المجلس[ -5]
في  وشعباً  ، وضرورة العمل على فتح المجال الدولي لطرح قضية فلسطين وطناً 535مجلس األمن 

 ، وذلك على األسس التالية:535إطار غير إطار القرار 

 أن يتم ذلك في إطار دولي محدد، أو في إطار عالمي. -أ

تشترك منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمر بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب  -ب
 الفلسطيني.

أن يستند إلى ميثاق األمم المتحدة الذي يؤكد في صدر مواده حق كل شعب بالمساواة وتقرير  -ت
المصير ويؤكد أيضًا أن احترام هذا الحق هو شرط الزم لقيام السالم في العالم، وكذلك إلى 
القرارات التي تناولت حقوق الشعب الفلسطيني فأكدت حقه الثابت بالمساواة وتقرير المصير. 

متع شعبنا بحقوقه الوطنية الكاملة إنما هو شرط الزم لقيام السالم العادل والدائم في ن تأو 
 المنطقة.
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تعمل قيادة منظمة التحرير من خالل هذا التحرك السياسي والدبلوماسي الدولي على إنجاز  -ث
 من النقاط العشر. 3، 3، 5الهدف المرحلي المشار إليه في النقاط 

 ذية:انتخاب اللجنة التنفي  -3

 تال رئيس المجلس كتاب استقالة اللجنة التنفيذية وانتخب المجلس لجنة تنفيذية جديدة من:  

 ،أحمد اليماني -2 ،أديب عبد ربه -3 ،زهير محسن -3 ،فاروق القدومي -5 ،ياسر عرفات -1
 ،حامد أبو ستة -2 ،محمد زهدي النشاشيبي -2 ،طالل ناجي -7 ،د. عبد الوهاب الكيالي -1

 ،القس إيليا خوري -13 ،عبد المحسن أبو ميزر -15، عبد العزيز الوجيه -11 ،عبد الجواد صالح -10
 لمجلس إدارة الصندوق القومي. د. وليد قمحاوي رئيساً  -13

 والية المجلس الوطني:  -3

فقد قرر المجلس الوطني  ،لما كانت الدورة الثانية عشرة آخر دورة في والية المجلس الحالي 
لجنة تحضيرية مكونة من مكتب رئاسة المجلس واللجنة التنفيذية تشكل مجلس وطني جديد تكليف 

فيه العالقات الجبهوية من فصائل حركة المقاومة وممثلي قوى الشعب الفلسطيني المناضلة  ىتراع
المجلس الوطني الحالي  ىوالشخصيات الوطنية في مختلف أماكن الوجود الفلسطيني على أن يبق

 لى أن يجتمع المجلس الجديد.إ قائماً 

* * * 
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 22/7/1933-12 ،القاهرة ،الدورة الثالثة عشرة

تأخرت اللجنة التحضيرية في إنهاء أعمالها عن المدة المقررة لها بسبب أحداث طارئة وخطيرة 
ظمة التحرير هي األحداث التي نجمت عن الهجمة الشرسة التي بالنسبة إلى العمل الفلسطيني ومن

شنتها القوى االنعزالية في لبنان على المقاومة وعلى أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات، وتطور 
 األزمة اللبنانية.

عقدت اللجنة التحضيرية عدة اجتماعات اتفقت فيها على ضرورة مجيء مجلس وطني موسع 
 الفلسطيني في مختلف التجمعات واألرض المحتلة. يمثل أبناء الشعب

ال يقل أعضوًا، أضيف إليهم عدد يحدد على  523وقد تم تشكيل المجلس الوطني الخامس من 
من أبناء األرض المحتلة اتفق على عدم إعالن أسمائهم كي ال يعطي العدو الصهيوني  100عن 

بعادهم.  ذريعة العتقالهم وا 

الجديد تجمعات وقوى فلسطينية لم تكن ممثلة في المجالس السابقة  تمثلت في المجلس الوطني
مثل التجمعات الفلسطينية في السعودية والعراق واإلمارات وقطر وليبيا والجزائر والمغتربين في 

 الواليات المتحدة األمريكية وأمريكا الالتينية.

سورية واألردن، وممثلين عن وتم اختيار ممثلين لمعظم المخيمات الفلسطينية، والسيما لبنان و 
 .1217، ومن عرب األرض المحتلة عام 1232رب األرض المحتلة عام عالمبعدين من 

وبذلك جاء المجلس الوطني الخامس أكثر شمواًل من المجالس التي سبقته. وكان ذلك ضروريًا 
بعد أن اعترف بسبب المكانة التي أخذت منظمة التحرير تتمتع بها في الساحات العربية والدولية 

بها "ممثلة شرعية ووحيدة" للشعب العربي الفلسطيني في مؤتمري القمة العربيين في الجزائر 
(، وبعد أن اعترف بها عشرات الدول االشتراكية واألفريقية واإلسالمية 1273) ( والرباط1273)

المؤتمر والصديقة، وبعد أن أصبحت عضوًا كامل العضوية في جامعة الدول العربية ومنظمة 
 اإلسالمي وحركة عدم االنحياز، وعضوًا مراقبًا في هيئة األمم المتحدة.

الغتيال الزعيم  اً ، ونظر 55/3/1277إلى  15وقد عقد المجلس دورته الثالثة عشرة في القاهرة من 
ادها الوطني اللبناني كمال جنبالط األمين العام للجبهة العربية المشاركة للثورة الفلسطينية أثناء انعق

 عد أن فرغ المجلس الوطني من تثبيت العضوية انتخب هيئة مكتبه.ب سمه عليهاافقد أطلق 
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اتسمت قرارات المجلس في هذه الدورة باهتمامها بالتفاصيل والدقائق خالفًا لما كانت الدورات 
على أمرين:  ةً السابقة تركز عليه من خطوط عريضة عامة. وكانت أهم قرارات المجلس منصب

ما تشكيل المجلس المركزي ومهامه، وثانيهما البرنامج السياسي المرحلي )البرنامج ذو النقاط أوله
 الخمس عشرة( الذي تبناه المجلس أساسًا للتوجيه السياسي المرحلي.

 وفيما يلي موجز تلك القرارات:

 -ء : يتكون من اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وعدد من األعضاالمجلس المركزي. 1
يساوي على األقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية  -جميعهم من أعضاء المجلس الوطني

 ويختارون من فصائل حركة المقاومة واالتحادات الشعبية والشخصيات الوطنية.

 نقطة خالصتها: 12: تضمن هذا اإلعالن برنامجًا من اإلعالن السياسي. 5

ن قرار مجلس  -ن قضية فلسطين هي جوهر الصراع العربيإ .1 الصهيوني وأساسه، وا 
يتجاهل الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة في وطنه، ولذلك فإن  535األمن الدولي رقم 

 المجلس الوطني يؤكد رفضه لهذا القرار ورفض التعامل على أساسه عربيًا ودوليًا.

لتحقيق مواصلة الكفاح المسلح وما يترافق معه من أشكال النضال السياسي والجماهيري  .5
 الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني.

إن النضال بجميع أشكاله العسكرية والسياسية والجماهيرية في األراضي المحتلة يشكل  .3
وعلى هذا األساس تناضل منظمة التحرير  الحلقة المركزية في برامج المجلس الوطني.

المحتلة وتصعيد كافة أشكال  الفلسطينية من أجل تصعيد الكفاح المسلح في األراضي
النضال األخرى المترافقة معه وتقديم جميع أشكال الدعم المادي والمعنوي لجماهير 
شعبنا في األرض المحتلة من أجل تصعيد هذا الكفاح وتعزيز صمودها لدحر االحتالل 

 وتصفيته.

، رفض جميع أشكال التسويات االستسالمية األمريكية وكافة المشاريع التصفوية .3
على حساب  وتصميم منظمة التحرير الفلسطينية على التصدي إلحباط أية تسوية تتم  

حقوق شعبنا الوطنية والثابتة، ومطالبة األمة العربية بتحمل مسؤولياتها القومية وحشد 
 طاقاتها لمواجهة هذه المخططات االمبريالية الصهيونية.
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ن جميع فصائل الثورة الفلسطينية في أهمية وضرورة الوحدة الوطنية عسكريًا وسياسيًا بي .2
إطار منظمة التحرير لكونها شرطًا أساسيًا من شروط االنتصار، ولذلك يتوجب ترسيخ 
الوحدة الوطنية على مختلف المستويات وجميع الصعد على قاعدة االلتزام بهذه القرارات 

 ووضع البرامج الكفيلة بتنفيذ ذلك.

د على أرض لبنان الشقيق و لفلسطينية في الوجحرص المجلس الوطني على حق الثورة ا .1
في إطار اتفاقية القاهرة ومالحقها المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات 
اللبنانية، وتمسكه بتنفيذها نصًا وروحًا بما فيها الحفاظ على سالح الثورة وأمن 

د مع حرصه على المخيمات، ورفضه أي تغيير لهذه االتفاقية ومالحقها من جانب واح
 سيادة لبنان وأمنه.

وحرص منظمة التحرير الفلسطينية  ،توجيه التحية إلى الشعب اللبناني الشقيق البطل .7
على وحدة ترابه وشعبه وأمنه واستقالله وسيادته وعروبته، واعتزاز المجلس بمساندة هذا 

 الشعب الشقيق البطل للثورة الفلسطينية.

لمشاركة للثورة الفلسطينية وتعميق التالحم مع جميع القوى ضرورة تقوية الجبهة العربية ا .2
 المشاركة فيها في جميع أقطار الوطن العربي.

تعزيز النضال والتضامن العربي على قاعدة النضال ضد االمبريالة والصهيونية،  .2
والعمل على تحرير كافة األراضي العربية المحتلة، وااللتزام بدعم الثورة الفلسطينية 

 د الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني دون صلح أو اعتراف.الستردا

حق منظمة التحرير الفلسطينية في ممارسة مسؤولياتها النضالية على المستوى العربي  .10
 القومي، وعبر أية أرض عربية في سبيل تحرير األرض المحتلة.

ه في العودة وتقرير مواصلة النضال الستعادة حقوق شعبنا الوطنية وفي مقدمتها حق .11
قامة دولته الوطنية المستقلة فوق ترابه الوطني.  المصير وا 

أهمية تعزيز التعاون والتضامن مع البلدان االشتراكية والدول غير المنحازة والدول  .15
 اإلسالمية والدول اإلفريقية وجميع حركات التحرر الوطنية في العالم.

مقراطية التي وقفت ضد الصهيونية بصفتها توجيه التحية إلى جميع الدول والقوى الدي .13
 شكاًل من أشكال العنصرية، وضد ممارساتها العدوانية.
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أهمية العالقة والتنسيق مع القوى اليهودية الديمقراطية والتقدمية المناضلة داخل الوطن  .13
 المحتل وخارجه ضد الصهيونية كعقيدة وممارسة.

عتبار اإلنجازات الهامة التي تمت على ن المجلس الوطني الفلسطيني، آخذًا بعين االإ .12
الساحتين العربية والدولية منذ انتهاء الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني 
التي استعرض فيها التقرير السياسي المقدم من اللجنة التنفيذية، يؤكد حرصه "على حق 

يع المؤتمرات منظمة التحرير الفلسطيني في االشتراك بشكل مستقل ومتكافئ في جم
الصهيوني بغرض  -والمحافل والمساعي الدولية المعنية بقضية فلسطين والصراع العربي

تحقيق حقوقنا الوطنية الثابتة، وهي الحقوق التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة 
، مع التشديد على أن أية تسوية أو اتفاق 3531، وال سيما القرار رقم 1273منذ سنة 
 ق الشعب الفلسطيني، وفي غيابه، باطلة من أساسها".يمس حقو 

: بعد إقرار توصيات اللجان واإلعالن السياسي من قبل انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة .3
المجلس الوطني تال رئيس المجلس كتاب استقالة اللجنة التنفيذية، وقد قبل المجلس االستقالة 

 وانتخب لجنة تنفيذية جديدة من:

عبد الرحيم  .1. ياسر عبدربه 2. طالل تاجي 3. زهير محسن 3. فاروق القدومي 5عرفات . ياسر 1
. 11 . عبد الجواد صالح10. محمد زهدي النشاشيبي 2. حامد أبو ستة 2. عبد المحسن أبو ميزر 7أحمد 

وليد  . د.12. مجد أبو رمضان 13. حبيب قهوجي 13. الفرد طوباسي 15أحمد صدقي الدجاني 
 لمجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني. رئيساً قمحاوي 

* * * 
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 22/1/1939-15 ،دمشق، الدورة الرابعة عشرة

بعد زيارة الرئيس المصري أنور السادات للقدس وتوقيعه اتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهدة الصلح 
ية وتخليه عن قضية فلسطين وخروجه على إرادة األمة العربية وقرارات اإلسرائيل –المصرية 

مؤتمرات القمة العربية في الجزائر والرباط وضربه التضامن العربي والنضال القومي أصبح انعقاد 
المجلس الوطني في القاهرة )حيث مقر جامعة الدول العربية( في ظل حكم السادات ونظامه أمرًا 

ًا وعربيًا. فاتجهت األنظار إلى عقد المجلس في دمشق نظرًا لصمودها غير مقبول فلسطيني
 ومقاومتها سياسة كامب ديفيد وتمسكها بالحق الفلسطيني ودعمها نضال الشعب الفلسطيني.

وهكذا عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته الرابعة عشرة في دمشق في جو طغت عليه 
وتخلي النظام المصري عن قضية فلسطين وارتمائه في المخاطر الناجمة عن سياسة كامب ديفيد 

أحضان اإلمبريالية والصهيونية وتشكلت فيه الجبهة القومية للصمود والتصدي من منظمة التحرير 
وسورية وليبيا والجزائر وجمهورية اليمن الديمقراطية. وعقدت هذه الدورة بعد القمة العربية في بغداد 

ضت نهج السادات واعتبرت كامب ديفيد عملية استسالم من قبل . وهي القمة التي رف1272عام 
 النظام المصري للعدو الصهيوني، وضربة للتضامن العربي والنضال الفلسطيني.

ونظرًا لموقف الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين الصامد من قضية فلسطين ودعمه لنضال 
ه الدورة. كما وافق على اعتبار المناضل سمه على هذاشعبها وافق المجلس باإلجماع على إطالق 

 المطران هيالريون كبوجي عضو شرف في المجلس، ووافق على قبول ثمانية أعضاء جدد.

تم إقرار جدول األعمال ثم ناقش المجلس الوطني البرنامج السياسي والبرنامج التنظيمي اللذين 
بمشاركة ممثلي الحركة الوطنية  أقرهما المجلس المركزي، كما ناقش الوضع في الجنوب اللبناني

 والجبهة القومية في لبنان.

ابتدأ المجلس العمل باالستماع إلى التقرير السياسي المقدم من اللجنة التنفيذية عن التطورات 
واإلنجازات واالتصاالت التي قامت بها منذ انعقاد الدورة السابقة للمجلس، ثم االستماع إلى التقرير 

 جلس إدارة الصندوق القومي عن أوضاع المنظمة المالية والموازنة.المالي المقدم من م

وكان المجلس المركزي قد عقد عدة جلسات شارك فيها األمناء العامون لفصائل حركة المقاومة 
من أجل االتفاق على برنامج سياسي وبرنامج تنظيمي لمواجهة المرحلة الدقيقة المقبلة الناتجة عن 
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اإلسرائيلي. وقد اتفق المشتركون في هذه االجتماعات على  -لح المصريسياسة كامب ديفيد والص
 البرنامج السياسي والبرنامج التنظيمي تمهيدًا لعرضهما على المجلس الوطني.

وبعد تالوة مشروعي البرنامجين ومناقشتهما وافق المجلس الوطني عليهما باإلجماع. وتجدر 
شكلتا عاماًل هامًا في نجاح الدورة الرابعة عشرة وتقوية  اإلشارة إلى أهمية هاتين الوثيقين ألنهما

 الوحدة الوطنية والنضال الفلسطيني في إطار منظمة التحرير. وفيما يلي موجز ألهم ما جاء فيهما:

 البرنامج السياسي: .1

الصهيوني التي تجسدت في اتفاقيات كامب ديفيد تشكل  –إن التسوية األمريكية للصراع العربي  .1
ًا مصيرية على قضية فلسطين وقضية التحرر الوطني العربية فهي تسلم العدو الصهيوني أخطار 

بمواصلة اغتصاب التراب الوطني الفلسطيني، وتلغي حق الشعب العربي الفلسطيني الثابت في 
وممارسة استقالله الوطني فوق أرضه،  هوطنه فلسطين وحقه في العودة إليه وتقرير مصير 

من األرض العربية، وتتجاوز منظمة التحرير الفلسطينية قائد الكفاح  وتفرط بأجزاء أخرى
 .هرادتإوالمعبر عن  هالوحيد الناطق باسم هالوطني لشعبنا وممثل

على الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية، وتمهد الطريق  ن هذة االتفاقيات تشكل اعتداءً إ .5
ألفريقية والستخدام اعلى منطقتنا العربية والبلدان مريكية والصهيونية ألامبريالية حكام سيطرة اإلإل

كأداة قمع لحركة التحرر  -مبريالية والصهيونية طار التحالف مع اإلإفى  - يالنظام المصر 
 فريقية.الوطنى العربية واأل

لية الوطنية فى منظمة التحرير و منا لخطورة المؤامرة الجديدة وأبعادها فان المسؤ  دراكاً ا  و  .3
الوطنية تحتم علينا رفض  اهوقو  هممثلة لشعبنا العربى الفلسطينى بجميع فصائلالفلسطينية ك

 هالوطنية الثابتة فى وطن هوالدفاع عن شعبنا وحقوق هالمخطط التآمرى الجديد والتصدى ل
 فلسطين وثورتنا الفلسطينية.

ة فى منظمة منا بالوحدة الوطني يماناً ا  رادة شعبنا وللتحديات التى تواجهنا و واستجابة منا إل .3
من الميثاق الوطنى الفلسطينى وقرارات  النتصارنا، وانطالقاً  وحيداً  التحرير الفلسطينية طريقاً 

ا نالمجالس الوطنية الفلسطينية ووثيقة طرابلس الوحدوية بين فصائل الثورة الفلسطينية وحق شعب
المرحلة الدقيقة  هالوطنى، وفى مواجهة هذ هقامة الدولة الديموقراطية على كامل ترابإفى 
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كافة فصائل الثورة والقوى الوطنية الفلسطينية ما  يالخطيرة من نضال شعبنا، نعلن نحن ممثل
 :ييل

 فى المجال الفلسطينى:  –أ 

 هليإفى العودة  هفلسطين، وحق هالتمسك  بالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا فى وطن .1
 هالمستقلة فوق تراب هقامة دولتا  ، و يدون تدخل خارج هرضأعلى  هوتقرير مصير 

 دون قيد أو شرط. يالوطن

الدفاع عن منظمة التحرير الفلسطينية والتمسك بها ممثاًل شرعيًا وحيدًا لشعبنا وقائدًا  .5
سمه في كافة المحافل العربية والدولية، ومقاومة كافة النضاله الوطني وناطقًا ب

ة أو تجاوزها وااللتفاف المحاوالت التي تستهدف النيل من منظمة التحرير الفلسطيني
 حولها أو خلق بدائل أو شركاء لها في تمثيل شعبنا الفلسطيني.

التصميم الثابت على مواصلة وتصعيد الكفاح المسلح وكافة أشكال النضال السياسي  .3
سيما داخل األرض المحتلة باعتبارها تشكل ميدان الصراع الرئيس  والجماهيري، وال

 مع العدو الصهيوني.

الصهيوني وأساسه،  -على أن قضية فلسطين هي جوهر الصراع العربي  التشديد .3
ورفض جميع القرارات واالتفاقيات والتسويات التي ال تعترف بحقوق شعبنا الثابتة في 

 وطنه فلسطين أو تنتقص منها.

رفض ومقاومة مشروع الحكم الذاتي في الوطن المحتل ألنه يكرس االستعمار  .2
 االستيطاني الصهيوني.

كيد وحدة شعبنا العربي الفلسطيني داخل فلسطين باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من تأ .1
منظمة التحرير الفلسطينية، وتوفير كل الوسائل للدعم السياسي والمادي لها بما 
يمكنها من تعبئة جماهير شعبنا في الداخل في مواجهة االحتالل الصهيوني 

 وطنية الثابتة.ومخططاته ومشاريعه المعادية لشعبنا وحقوقه ال

التمسك بفلسطين وطنًا تاريخيًا ال بديل عنه للشعب الفلسطيني، ومقاومة كافة  .7
 مشاريع التوطين.
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 ب. في المجال العربي:

التشديد على أن مواجهة اتفاقيات كامب ديفيد وملحقاتها ونتائجها بما تمثله من  .1
العربية بأسرها  أخطار مصيرية على القضية والنضال العربي هي مسؤولية الجماهير

وقواها الوطنية والتقدمية، وأن الجبهة القومية للصمود والتصدي، وحلقتها المركزية 
سورية ومنظمة التحرير الفلسطينية، هي القاعدة الرئيسية للتصدي لمؤامرة التسوية 

 األمريكية الصهيونية.

اس العمل على تعزيز وتدعيم جبهة الصمود والتصدي، وتوسيع قاعدتها على أس .5
الصهيونية، والتمسك بهدف تحرير جميع  - مقاومة مخططات التسوية اإلمبريالية

األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وبالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني 
 وعدم التفريط أو المساس بها.

دعوة كافة األحزاب والحركات والقوى الوطنية والتقدمية في الوطن العربي إلى  .3
 ة وتوفير كل إمكانيات الدعم الجماهيري والمادي لجبهة الصمود والتصدي.مساند

تمسك منظمة التحرير الفلسطينية بوحدة وعروبة واستقالل لبنان، واحترامها للسيادة  .3
اللبنانية، والتزامها باتفاقية القاهرة وملحقاتها التي تنظم العالقة بينها وبين السلطة 

 الشرعية اللبنانية.

نظمة على العالقة ذات الطبيعة الخاصة التي تربط بين الشعبين الشقيقين تشديد الم .2
الفلسطيني واألردني، وحرصها على استمرار التالحم بين الشعبين الشقيقين، 
وتمسكها بقرارات القمم العربية الصادرة في الجزائر والرباط وبغداد والمؤكدة أن 

ني، وبحق الشعب الفلسطيني في منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطي
إقامة دولته الوطنية المستقلة. وتعتبر المنظمة التزام النظام األردني بهذه القرارات 
ورفض اتفاقيات كامب ديفيد ونتائجها وتمكين المنظمة من ممارسة مسؤولياتها 
النضالية والشعبية ضد العدو الصهيوني هو القاعدة التي تحكم عالقة المنظمة 

 م األردني.بالنظا

حق المنظمة في ممارسة مسؤولياتها النضالية على المستوى العربي والقومي عبر  .1
 أية أرض عربية في سبيل تحرير األراضي الفلسطينية المحتلة.
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أي نظام عربي تحدد على ضوء موقف أي نظام من بن مواقف المنظمة وعالقاتها إ .7
اقيات كامب ديفيد وملحقاتها االلتزام بمقررات قمتي الجزائر والرباط ورفضه اتف

 ونتائجها ومقاومتها.

دعوة كافة القوى القومية والعربية واألنظمة الوطنية والصديقة إلى دعم ومساندة  .2
سقاط  الشعب المصري وحركته الوطنية لتمكينها من التصدي لمؤامرة السادات وا 

النضالي اتفاقية كامب ديفيد وانعكاساتها على الشعب المصري وعروبته وتاريخه 
 ضد الصهيونية واإلمبريالية.

 ج. في المجال الدولي:

إن الدور الذي تقوم به الواليات المتحدة األمريكية ضد الشعب الفلسطيني ونضاله  .1
الوطني وضد حركة التحرر الوطني العربية وأهدافها في التحرير واالستقالل، سواء 

ة العربية، يشكل قي المنطمن خالل دعمها للكيان الصهيوني أو من خالل أدواتها ف
عدوانًا سافرًا على شعبنا وقضيته الوطنية، وتعبر منظمة التحرير الفلسطينية بالتالحم 
مع جميع فصائل حركة التحرير الوطني العربية وقواها وأنظمتها الوطنية والتقدمية 

 عن عزمها على مقاومة سياسة الواليات المتحدة وأهدافها وممارساتها في المنطقة.

أهمية تحالف المنظمة مع البلدان االشتراكية، وفي مقدمتها االتحاد السوفييتي، ألنه  .5
يشكل ضرورة وطنية في مجال التصدي للمؤامرات األمريكية والصهيونية على قضية 

 فلسطين وحركة التحرر الوطني العربية ومنجزاتها.

اإلسالمية  أهمية تعزيز وتدعيم تعاون المنظمة مع دول عدم االنحياز والدول .3
 واإلفريقية الصديقة المؤيدة للمنظمة ونضال الشعب الفلسطيني.

تضامن المنظمة، باعتبارها حركة تحرر الوطني، مع حركات التحرر الوطني في  .3
العالم، على أساس أن النضال ضد اإلمبريالية والصهيونية والعنصرية قضية 

 مشتركة لكافة تلك القوى.

تي تحققت للنضال الفلسطيني في الساحة الدولية من تمسك المنظمة باإلنجازات ال .2
اعتراف دولي واسع بمنظمة التحرير الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني الثابت في 
قامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني،  وطنه فلسطين والعودة إليه وتقرير مصيره وا 



 مجالس الوطنية الفلسطينيةقرارات ال

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                        572                                                            

حتى  1273في عام وهي اإلنجازات التي تجسدت في قرارات األمم المتحدة المتخذة 
، وتأكيد حق المنظمة باالشتراك في جميع 3531 و[ 3510] سيما القرارين اليوم، وال

االجتماعات والمؤتمرات التي تبحث قضية فلسطين على هذه األسس، واعتبار أن 
وبعد  أي بحث أو اتفاق يتعلق بقضية فلسطين باطل في غيابها من أساسه.

 فيذية تقرر بقاؤها على حالها.مناقشات حول تشكيل اللجنة التن

ا يراه م كما قرر المجلس الوطني أن تستمر والية المجلس حتى يجتمع في دورته القادمة ويقرر
 مناسبًا في هذا الصدد.

* * * 
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 19/4/1911-11 ،دمشق، الدورة الخامسة عشرة

بسبب األحوال  1220دورة متأخرة عن موعدها المقرر في شهر كانون الثاني انعقدت هذه ال
الصعبة التي عاشها الوطن العربي عامة ولبنان خاصة نتيجة سياسة كامب ديفيد ومعاهدة الصلح 
المصرية اإلسرائيلية. يضاف إلى ذلك اختالف فصائل المقاومة على نسبة التمثيل في اللجنة 

 التنفيذية الجديدة.

يمثلون جميع الدول  اً وبرلماني اً رسمي وفداً  25د امتازت هذه الدورة عن سابقاتها بحضور وق
 العربية واالشتراكية ومعظم الدول اإلفريقية وعددا من األحزاب في أوروبا وأمريكا الالتينية وآسيا.

درس المجلس الوطني طوال يومين توصيات اللجان. وبعد إجراء تعديالت عليها أصدرها  
 رارات أهمها:بق

 ؤون الوطن المحتل:ش -1

تعبئة وحشد كافة طاقات جماهيرنا في الوطن المحتل لتصعيد الكفاح المسلح وتوفير  -1
هي الجهة الوحيدة  مستلزماته وتعزيز كل أشكال النضال، والتشديد على أن منظمة التحرير

 المسؤولة عن قضايا دعم صمود شعبنا في الوطن المحتل.

الوطنية الفلسطينية داخل الوطن المحتل وتعزيزها باعتبارها الذراع األساسي  دعم بناء الجبهة -5
الفعال لمنظمة التحريرالفلسطينية في توجيه نضاالت شعبنا السياسية والجماهيرية في األرض 

 المحتلة.

ذ يؤكد المجلس الدوري اإليجابي الذي تؤديه القوى الديمقراطية والتقدمية اليهودية المعادية  -3 وا 
 شرعياً  صهيونية عقيدة وممارسة في الوطن المحتل معترفة بمنظمة التحرير باعتبارها ممثالً لل

لشعبنا وبالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة وتقرير  ووحيداً 
قامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني، فإنه يدين أي اتصال يجر  مع األطراف  يالمصير وا 

 تنتهج الصهيونية عقيدة وممارسة.التي 

 يلي: وفيما يتعلق بلجنة التنسيق المشتركة لدعم الصمود وافق المجلس على ما -3

ولة عن دعم صمود ؤ التشديد على أن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة المس -أ
جماهيرنا في األرض المحتلة، وعن إنفاق كافة األموال المخصصة لدعم الصمود، 
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نب القيادة الفلسطينية عبر االتصاالت بالدول العربية وعبر وعلى العمل من جا
مؤتمرات القمة القادمة لتكون أموال دعم الصمود المقررة من مسؤولية المنظمة 
وحدها، وعلى أن تقدم السلطات األردنية كافة التسهيالت اإلدارية الالزمة لتوصيل 

 هذه األموال.

لجانب الفلسطيني في لجنة التنسيق يؤكد المجلس الوطني أهمية الدور المقرر ل -ب
 المشتركة.

يؤكد المجلس ضرورة تعزيز وتطوير دائرة شؤون الوطن المحتل من خالل تشكيل  -ت
مجلس أعلى لشؤون هذا الوطن على أسس جبهوية من فصائل المقاومة والكفايات 

وضع خطة لدعم الصمود بكافة جوانبه، ودعم  ىالفلسطينية واالتحادات الشعبية يتول
ة في المناطق المحتلة وفق قرارات اللجنة التنفيذية يافة النشاطات الجماهيرية والسياسك

 واللوائح التي تضعها لتنظيم أعماله وصالحياته.

 لشؤون السياسية:ا -2

أحال المجلس الوطني معظم توصيات اللجنة السياسية على رئاسة المجلس واللجنة التنفيذية 
قرار توصيات اللجنة على بسبب ضيق الوقت واألحداث الطا رئة في لبنان، واكتفى بمناقشة وا 

 الصعيدين الفلسطيني والدولي:

د المجلس الوطني تبنيه البرنامجين السياسي والتنظيمي على الصعيد الفلسطيني: جد   -1
 المقررين في الدورة السابقة وقرر:

جميع، سواء من حيث المشاركة أن القيادة الفلسطينية قيادة جماعية، بمعنى أن القرار مسوؤلية ال -أ
للبرنامج السياسي  في اتخاذه أو تنفيذه، على أساس ديمقراطي بالتزام األقلية برأي األكثرية طبقاً 

 والتنظيمي وقرارات المجالس الوطنية.

ضمان قيام دوائر المنظمة ومؤسساتها وأجهزتها بممارسة صالحياتها كاملة وفق االختصاصات  -ب
م األساسي للمنظمة. وتشكل اللجنة التنفيذية مجالس عليا على أسس المحددة لها في النظا
وضع الخطط ومراقبة التنفيذ لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية،  ىجبهوية متخصصة تتول

 وال سيما في المجاالت العسكرية واإلعالمية والمالية.
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بالوحدة الوطنية في المجلس الوطني ضرورة االرتقاء  ىحول الوحدة الوطنية الفلسطينية: رأ -ج
 إطار 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 

 اهيرية الوطنية الفلسطينية العمل على إنجاز الوحدة الوطنية في جميع المنظمات الجم
وضمان حق فصائل الثورة والقوى الوطنية الفلسطينية كافة في المشاركات في الهيئات 

 القيادية واللجان المتفرعة عنها.

التعبئة العامة: أكد المجلس أهمية تنفيذ قرار التعبئة العامة لرفد قوات الثورة الفلسطينية وتعزيز  -د
وضرورة تعميم هذا القرار ليشمل كافة قطاعات شعبنا وتجمعاته صمودها في الدفاع عن نفسها، 

 بقيادة جبهوية لإلشراف على التعبئة العسكرية، وتكليف اللجنة التنفيذية متابعة هذا القرار.

ودعا المجلس الدول العربية والصديقة لتسهيل التحاق الفلسطينيين المقيمين على أراضيها بقوات 
 لقرار التعبئة. الثورة الفلسطينية تطبيقاً 

ضرورة استمرار خدمات وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين  وكالة الغوث: -ه
الفلسطينيين باعتبارها مسؤولية دولية تستمر إلى أن يتمكن الالجئون الفلسطينيون من ممارسة 

جئين حقهم الثابت في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين، وشمول خدماتها جميع الال
الفلسطينيين، والعمل لتوفير الميزانية الضرورية له لوضع حد لالبتزاز السياسي الذي تقوم به 
الدول الغربية التي تقدم التبرعات للوكالة، وال سيما الواليات المتحدة األمريكية. وأكد المجلس 

عتيادية لألمم قرار مجلس الجامعة العربية بالعمل على دمج موازنة الوكالة في الميزانية اال
ل المجلس الوطني إدارة وكالة الغوث الالجئين الفلسطينيين مسؤولية ما يترتب المتحدة. وقد حم  

 على توقف خدماتها أو أي جزء منها.

 لى الصعيد الدولي:ع -7

رحب المجلس بما أعلنه الرئيس السوفييتي ليونيد بريجنييف في المؤتمر السادس والعشرين 
فييتي حول أزمة الشرق األوسط والقضية الفلسطينية، كما رحب بتأكيده الدور للحزب الشيوعي السو 

األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في حل أزمة الشرق األوسط وقضية فلسطين وضرورة تطبيق 
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لقرارات  اً الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وفيها حقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة وفق
 المتحدة بشأن قضية فلسطين. األمم 

 للجنة التنفيذية الجديدة:ا -4

بعد تقديم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير استقالتها وموافقة المجلس على هذه االستقالة تم 
 ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة باسم قائمة الوحدة الوطنية فانتخبهم المجلس وهم:

 ،طالل ناجي -2 ،عبد الرحيم أحمد -3 ،محمود عباس -3 ،انيأحمد اليم -5  ،ياسر عرفات -1
عبد المحسن  -10 ،محمد زهدي النشاشيبي -2 ،حامد أبو ستة -2 ،محمد خليفة -7 ،ياسر عبد ربه -1

 د. صالح -13 ،د. حنا ناصر -13 ،جمال الصوراني -15 ،د. أحمد صدقي الدجاني -11 ،أبو ميزر
 دوق القومي الفلسطيني.لمجلس إدارة الصن الدباغ رئيساً 

 ووافق المجلس باإلجماع على تجديد رئاسة ياسر عرفات للجنة التنفيذية.

 الية المجلس الوطني: و  -5

 يلي: قرر المجلس الوطني، بالنظر النتهاء مدته ما

 ومتمتعاً  المجلس الوطني قائماً  ىوفي كل األحوال يبق .تمدد مدة المجلس الوطني الحالي -1
 إلى حين اجتماع المجلس الجديد.بكامل صالحياته 

يتم اختيارهم في اجتماع  يضاف إلى هذا المجلس عدد يراوح بين ثالثين وأربعين عضواً  -5
مشترك بين رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية. وتعرض األسماء على المجلس المركزي 

 لمنظمة التحرير الفلسطينية.

عضوا يتم  120إلى  عضواً  155ض المحتلة من يقرر المجلس الوطني زيادة عدد ممثلي األر  -3
اختيارهم من ممثلي القوى واالتحادات والكفايات والبلديات والمجالس القروية والجمعيات في 
األرض المحتلة، ويكونون ضمن أعضاء المجلس الوطني، وال يحسبون في النصاب حتى ال 

 .اً دام االحتالل قائم تتعطل أعمال المجلس الوطني ما

من أعضاء  عضواً  112على طلب موقع من  م فصيلين إلى المجلس الوطني: بناءً انضما -3
وجبهة التحرير  يالمجلس الوطني يطلبون فيه الموافقة على اعتماد جبهة النضال الشعب
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الفلسطينية منظمتين عاملتين ومعتمدين في المجلس الوطني قرر المجلس الموافقة على 
 قاومة األخرى.ا إليه مع فصائل حركة الممانضمامه

 .عن الدورة الخامسة عشرة وما تقرر فيها وقد أصدر المجلس الوطني في نهاية أعماله بياناً 

* * * 
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 22/2/1917-14 ،الجزائر، الدورة السادسة عشرة

ج السياسي وقرارات المجالس الوطنية السابقة من الميثاق الوطني الفلسطيني والبرنام انطالقاً 
 اتخذ المجلس الوطني القرارات التالية:

  :على الصعيد الفلسطيني

 الوحدة الوطنية الفلسطينية: -أوال  

جسدت معركة الصمود والبطولة في لبنان وبيروت الوحدة الوطنية الفلسطينية بأروع صورها 
ينية الرائدة يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على تعزيز من هذه الخبرة النضالية الفلسط وانطالقاً 

الوحدة الوطنية بين فصائل الثورة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والعمل على االرتقاء بصيغ 
العالقات التنظيمية في جميع مؤسسات وهيئات المنظمة على قاعدة العمل الجبهوي والقيادة 

نظيمي والسياسي الذي أقرته الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني الجماعية وعلى أساس البرنامج الت
 الفلسطيني. 

 القرار الوطني المستقل: -ثانيا  

يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على استمرار التمسك بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل 
 تت. أوصيانته، ومقاومة الضغوط التي تستهدف النيل من هذه االستقاللية من أي جهة 

 الكفاح الفلسطيني المسلح: -ثالثا  

يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على ضرورة تطوير وتصعيد الكفاح المسلح ضد العدو 
 الصهيوني. 

وعلى حق قوات الثورة الفلسطينية في ممارسة العمل العسكري ضد العدو الصهيوني من جميع 
ة الفلسطينية في إطار جيش تحرير وطني الجبهات العربية كما يؤكد على ضرورة توحيد قوات الثور 

 موحد. 

 الوطن المحتل: -رابعا  

يحيي المجلس الوطني الفلسطيني جماهيرنا الصامدة في األرض المحتلة في وجه االحتالل  -1
واالستيطان واالقتالع، ويحيي إجماعها الوطني الشامل، والتفافها الكامل من حول منظمة 

 ي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.التحرير الفلسطينية الممثل الشرع
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ن المجلس الوطني الفلسطيني يدين ويشجب جميع المحاوالت اإلسرائيلية واألمريكية المشبوهة إ -5
الرامية إلى ضرب اإلجماع الوطني الفلسطيني، ويدعو جماهير شعبنا إلى مقاومتها والتصدي 

 لها.

سات الوطنية واالجتماعية والنقابية والجماهيرية يؤكد المجلس الوطني على تعزيز وحدة المؤس -3
 وعلى ضرورة العمل لبناء الجبهة الوطنية في الداخل وتطويرها.

يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تعزيز صمود شعبنا  -3
فاظ في داخل الوطن المحتل، وتقديم كافة مستلزمات هذا الصمود، لوضع حد للتهجير والح

 على األرض وتطوير االقتصاد الوطني.

، ويعتز بكفاحه في 1232يحيي المجلس الوطني صمود شعبنا داخل المناطق المحتلة عام  -2
ال يتجزأ من الشعب  وجه العنصرية الصهيونية من أجل تأكيد هويته الوطنية باعتباره جزءاً 

تعزيز وحدته ووحدة هيئاته بل الدعم له و الفلسطيني. ويؤكد المجلس على ضرورة توفير كل سُ 
 وقواه الوطنية.

يوجه المجلس تحية التقدير واالعتزاز إلى األسرى والمعتقلين في سجون العدو داخل الوطن  -1
 المحتل وفي الجنوب اللبناني. 

 شعبنا في الشتات: -خامسا  

يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على ضرورة تعبئة طاقات شعبنا في جميع مناطق تواجده 
رج أرضنا المحتلة وتعزيز التفافه حول منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد لشعبنا، خا

ويوصي اللجنة التنفيذية بالعمل على المحافظة على مصالحهم االجتماعية واالقتصادية والدفاع 
 منهم. أعن حقوقهم المكتسبة وحرياتهم األساسية و 

 االتصاالت مع القوى اليهودية: -سادسا  

من اإلعالن السياسي الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته  13كيد للقرار رقم تأ
. ويدعو المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية إلى 15/3/1277الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 

 دراسة التحرك في هذا اإلطار بما يتالءم ومصلحة قضية فلسطين والنضال الوطني الفلسطيني. 
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 على الصعيد العربي 

 العالقات العربية: -أوال  

تعميق التالحم بين الثورة الفلسطينية وحركة التحرير الوطني العربية في الوطن العربي بأكمله  -1
وذلك من أجل التصدي الفعال للمؤامرات اإلمبريالية والصهيونية والمشاريع التصفوية وخاصة 

نهاء ا  الحتالل الصهيوني لألراضي العربية المحتلة.اتفاقيات كامب ديفيد ومشروع ريجن وا 

 تقوم العالقات بين منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية على األسس التالية:  -5

 جلها.أااللتزام بقضايا النضال العربي وفي طليعتها قضية فلسطين والنضال من  -أ

قامة ا  ر و التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في العودة وتقرير المصي -ب
دولته المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وهي الحقوق التي أكدتها قرارات 

 مؤتمرات القمم العربية.

الحرص على وحدانية التمثيل والوحدة الوطنية واحترام القرار الوطني الفلسطيني  -ج
 المستقل.

في التمثيل رفض كل المشاريع الرامية إلى المساس بحق منظمة التحرير الفلسطينية  -د
الوحيد للشعب الفلسطيني عبر أية صيغة كالتفويض أو اإلنابة أو المشاركة في حق 

 التمثيل.

يدعو المجلس الوطني الفلسطيني إلى تعزيز التضامن العربي على قاعدة قرارات  -هـ
 القمة العربية، وعلى ضوء األسس السابقة ذكرها.

 الم":مقررات قمة فاس "المشروع العربي للس -ثانيا  

يعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قرارات قمة فاس الحد األدنى للتحرك السياسي للدول العربية 
ن يتكامل مع العمل العسكري بكل مستلزماته من أجل تعديل ميزان القوى لصالح أ الذي يجب

 النضال والحقوق الفلسطينية والعربية. 

ع االلتزام بالبرنامج السياسي وقرارات ن فهمه لهذه القرارات ال يتناقض مأويؤكد المجلس 
 المجلس الوطني. 
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 األردن: -ثالثا  

التأكيد على العالقات الخاصة والمميزة التي تربط الشعبين األردني والفلسطيني وضرورة العمل  -أ
مة العربية وفي سبيل إحقاق الحقوق على تطويرها بما ينسجم والمصلحة القومية للشعبين واأل

الفلسطينية  ةقامة الدولا  للشعب الفلسطيني بما فيها العودة وتقرير المصير و  الوطنية الثابتة
 المستقلة.

ن منظمة أالتمسك بقرارات المجلس الوطني الخاص بالعالقة مع األردن واالنطالق من  -ب
 التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني داخل األرض المحتلة وخارجها.

ن تقوم العالقة المستقبلية مع األردن على أسس كونفدرالية أفلسطيني ويرى المجلس الوطني ال
 بين دولتين مستقلتين.

 لبنان: -رابعا  

تعميق العالقات مع الشعب اللبناني وقواه الوطنية وتقديم الدعم واإلسناد لها في نضالها الباسل  -1
 دواته.ألمقاومة االحتالل الصهيوني و 

لثورة الفلسطينية المساهمة مع الجماهير اللبنانية وقواها تكون في مقدمة المهمات الراهنة ل -5
نهائه.  الوطنية والديمقراطية لمحاربة االحتالل الصهيوني وا 

إجراء المباحثات بين منظمة التحرير  يدعو المجلس اللجنة التنفيذية إلى العمل من أجل -3
نيين المقيمين في لبنان الفلسطينية والحكومة اللبنانية لتحقيق أمن وسالمة المواطنين الفلسطي

 وضمان حقوقهم في اإلقامة والتنقل والعمل وحرية العمل السياسي واالجتماعي.

العمل على إيقاف االعتقاالت الكيفية الجماعية والفردية القائمة على أساس سياسي واإلفراج [ -3]
 عن المعتقلين في سجون السلطة اللبنانية.

 العالقة مع سوريا: -خامسا  

من قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته  عالقة مع سوريا الشقيقة انطالقاً تقوم ال
المتعاقبة التي تؤكد أهمية العالقة االستراتيجية بين منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا لخدمة 

 األهداف النضالية الوطنية والقومية ولمواجهة العدو اإلمبريالي الصهيوني. 

 تحرير الفلسطينية وسوريا خط المواجهة األمامي أمام الخطر المشترك. ن منظمة الأوباعتبار 
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 جبهة الصمود والتصدي:  -سادسا  

يكلف المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعقد مباحثات مع أطراف 
فعالة الجبهة القومية للصمود والتصدي لبحث كيفية إحيائها من جديد على أسس سليمة واضحة و 

 ن الجبهة لم تكن بمستوى المهمات المطلوبة منها أثناء الغزو الصهيوني للبنان. أمن  انطالقاً 

 مصر: -سابعا  

يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني رفضه التفاقيات كامب ديفيد وما يرتبط بها من مشاريع الحكم 
بها العظيم في النضال العربي من اإليمان الراسخ بدور مصر وشع الذاتي واإلدارة المدنية وانطالقاً 

ن المجلس يؤكد على الوقوف إلى جانب نضال الشعب المصري وقواه الوطنية إلنهاء سياسة إف
متنا العربية ويدعو المجلس اللجنة أكامب ديفيد حتى تعود مصر إلى موقعها النضالي في قلب 

وطنية الديمقراطية والشعبية التنفيذية إلى تطوير عالقات منظمة التحرير الفلسطينية مع القوى ال
المصرية التي تكافح ضد التطبيع والعالقات مع العدو الصهيوني بمختلف أشكالها باعتبار ذلك 

مة العربية ويدعم نضال شعبنا الفلسطيني في سبيل حقوقه يعبر عن المصالح األساسية لأل
ام المصري على أساس تخليه الوطنية. ويدعو المجلس اللجنة التنفيذية إلى تحديد العالقة مع النظ

 عن سياسة كامب ديفيد. 

 الحرب العراقية اإليرانية: -ثامنا  

يقدر المجلس الوطني الفلسطيني الجهود التي بذلتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
 إلنهاء الحرب العراقية اإليرانية من خالل لجنتي دول عدم االنحياز والدول اإلسالمية. 

ن أعلن العراق أدعو المجلس اللجنة التنفيذية لمواصلة هذه الجهود إلنهاء هذه الحرب، بعد وي
سحب قواته من األراضي اإليرانية استجابة لنداء الثورة الفلسطينية ولحشد كل الطاقات في معركة 

 تحرير فلسطين. 

 

 

 
 



 منظمة التحرير الفلسطينية

286                         مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات         

  :على الصعيد الدولي

 مشروع برجنيف: -أوال  

سطيني عن التقدير والتأييد للمقترحات التي تضمنها مشروع الرئيس يعبر المجلس الوطني الفل
والتي تؤكد على الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا. بما في ذلك حق  11/2/1225برجنيف الصادر في 

 قامة الدولة الفلسطينية المستقلة بقيادة م.ت.ف ممثله الشرعي والوحيد. ا  العودة وتقرير المصير و 

عن تقديره لمواقف دول المنظومة االشتراكية تجاه قضية شعبنا العادلة والتي ر المجلس كما يعب  
 . 3/1/1223كد عليها بيان براغ الخاص بالوضع في الشرق األوسط الصادر في أ

 مشروع ريجان: -ثانيا  

نه ومضمونه ال يلبي الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني أل هن مشروع ريجان في نهجإ
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة ولمنظمة التحرير الفلسطينية ا  العودة وتقرير المصير و يتنكر لحق 

 ب الفلسطيني، ويتناقض مع الشرعية الدولية. عكممثل شرعي ووحيد للش

للحل العادل والدائم لقضية  صالحاً  ولذلك يعلن المجلس الوطني الفلسطيني رفض اعتباره أساساً 
 صهيوني. فلسطين والصراع العربي ال

 العالقات الدولية: -ثالثا  

تطوير وتعميق عالقات التحالف والصداقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والدول االشتراكية  -1
وفي طليعتها االتحاد السوفييتي، وسائر قوى التحرر والتقدم في العالم المناهضة لإلمبريالية 

 والصهيونية واالستعمار والعنصرية.

دول عدم االنحياز والدول اإلسالمية واألفريقية من أجل قضية فلسطين  تعميق العالقات مع -5
 وقضايا التحرر األخرى.

تعزيز العالقات مع الدول الصديقة في أمريكا الالتينية والعمل على توسيع دائرة األصدقاء  -3
 فيها.

يع تنشيط العمل السياسي مع الدول األوروبية الغربية واليابان بهدف تطوير مواقفها وتوس -3
االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة. ويحيي المجلس الوطني الفلسطيني جميع القوى الديمقراطية والتقدمية المعادية 
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لإلمبريالية والصهيونية والتمييز العنصري في دول أوروبا الغربية وسائر الدول الرأسمالية 
يدعو اللجنة التنفيذية إلى العمل المشترك مع هذه و في تلك البلدان،  ياً ساسا رها حليفاً باعتبا

القوى في سبيل اعتراف دولها بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير 
 الفلسطينية.

استمرار النضال من أجل تحقيق عزلة الكيان الصهيوني في األمم المتحدة، وفي مختلف  -2
 مجاالت.ال

التصدي لإلمبريالية األمريكية وسياساتها باعتبارها تقف على رأس المعسكر المعادي لقضيتنا  -1
 العادلة ولقضايا الشعوب المناضلة.

يؤكد المجلس على أهمية مواصلة النضال ضد سياسة التمييز العنصري التي ال تزال قيد  -7
فضل العالقات مع أ، والتي تقيم الممارسة في العديد من األنظمة، وخاصة في جنوب أفريقيا

 العدو الصهيوني.

ي المجلس نضال شعب ناميبيا بقيادة منظمة سوابو من أجل الحرية واالستقالل. كما ويحي   
 ي المجلس نضال شعوب جنوب أفريقيا ضد العنصرية والتمييز والقهر.يحي  

دمته اإلرهاب يدين المجلس الوطني الفلسطيني بشدة اإلرهاب واإلرهاب الدولي وفي مق -2
األمريكي واإلسرائيلي الرسمي والمنظم ضد الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية 

 مة العربية وسائر حركات التحرر في العالم.وشعب لبنان واأل

يؤكد المجلس الوطني على تمسكه بمبادئ وميثاق األمم المتحدة وقراراتها التي أكدت الحقوق  -2
قامة سالم عادل وشامل في الشرق قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني إلالوطنية الثابتة غير ال

األوسط، وحق كل الشعوب التي تخضع لالحتالل في ممارسة جميع أشكال النضال من أجل 
تحررها واستقاللها الوطني. كما يؤكد المجلس إدانته الحازمة لجميع الممارسات اإلمبريالية 

دولية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومبادئ وميثاق واإلسرائيلية التي تنتهك الشرعية ال
 األمم المتحدة وقراراتها.

يثمن المجلس الوطني الفلسطيني نشاطات لجنة األمم المتحدة الخاصة المعنية بتمكين الشعب  -10
نجازاتها ويحيي جهود أعضائها وبشكل  الفلسطيني من ممارسة حقوقه الثابتة في فلسطين وا 



 منظمة التحرير الفلسطينية

288                         مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات         

لتأييد الشعب  1223العامة لألمم المتحدة تنظيم مؤتمر دولي في باريس خاص قرار الجمعية 
 الفلسطيني من أجل تحقيق حقوقه الثابتة. 

وكذلك يقدر المجلس إنجازات السكرتارية الخاصة بالمؤتمر الدولي في األمم المتحدة من أجل 
الشقيقة والدول الصديقة  نجاح ذلك المؤتمر. ويدعو المجلس جميع الدول العربيةاإلعداد والتهيئة إل

إلى المساهمة الفعالة في أعمال المؤتمر وكذلك في االجتماعات التمهيدية اإلقليمية من أجل 
 ضمان إنجاح أعمال المؤتمر الدولي.

، على وشعباً  وحزباً  وحكومةً  يشكر المجلس بحرارة وتقدير عميقين الجزائر رئيساً  وختاماً 
ايتها الشديدة من أجل نجاح أعماله، وعلى الجهد الذي بذل استضافتها للمجلس وضيوفه وعلى عن

لتغطية نشاطاته في األجهزة اإلعالمية، وعلى توفير األجواء المالئمة من أجل حسن سير 
مناقشاته، وضمان أمنه وراحة أعضائه وضيوفه ويخص المجلس بالشكر االخ الرئيس المناضل 

ام للحزب والموقف الرسمي الذي أعلنه حول مين العالشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية واأل
استقاللية القرار الفلسطيني، واستعداد الجزائر لدعم هذا القرار، واستمرارها في دعم ومساندة النضال 

 قامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ا  الفلسطيني حتى تحقيق النصر و 

تي شاركت في أعمال مجلسنا، ويتوجه المجلس بالشكر والتقدير لكل الوفود الرسمية والشعبية ال
ن هذا التأييد الدولي إعلنت مواقف التأييد والمساندة لمنظمة التحرير ولقضية الشعب الفلسطيني. أ و 

لثورتنا هو بدون شك عنصر أساسي من عناصر النجاح لمسيرتنا تثبت فيه الشعوب الحرة 
ومن أجل حرية الشعوب تضامنها في وجه العدو المشترك المتمثل باإلمبريالية والصهيونية 

 واستقاللها وتقدمها. 

ذ نشكرها ونحييها على حضورها إما أشقاؤنا من الوفود العربية التي شاركتنا مجلسنا فإننا أ
ومساندتها، فإننا نشكرها بشكل أخص على دورها المتحرك على الساحة العربية من أجل خلق 

 سرائيل. إفضل لدعم نضالنا ومواجهة مخططات أظروف 

نه يعاهد الجماهير الفلسطينية والعربية، أالمجلس الوطني الفلسطيني يعلن في ختام أعماله،  نإ
وقوى النضال والتحرر في العالم كله على االستمرار في النضال بأشكاله العسكرية والسياسية كافة، 

ر عن نفسه نحو أهداف شعبنا وهو يرى في هذا التالحم الفلسطيني والعربي والدولي، كما عب وصوالً 
ن تكون له أمن أسلحة التساند والتضامن بين الشعوب، ال بد و  فعاالً  في هذا المجلس، سالحاً 
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ال شك فيه. وتضامن  تٍ ن نصر الشعوب آإنتائجه األكيدة في الوصول إلى األهداف المنشودة. 
 الشعوب المحبة للسالم هو تضامن نعتز ونتمسك به. 

لى مقاتلينا ا  ى كل جماهير شعبنا البطلة في الداخل والخارج و ن المجلس الوطني يوجه التحية إلإ
لى أرواح كل الشهداء من مناضلي ا  البواسل الذين حافظوا على شرف ثورتهم وسالحهم وأمتهم، و 

ن قضية الحرية لن تموت أشعبنا الفلسطيني والشعب اللبناني الذين سقوا بالدم تربة الوطن وأكدوا 
خوة في القوات السورية الذين شاركونا في لس الوطني الفلسطيني األي المجفي بالدنا. كما يحي  

ملحمة البطولة في بيروت والمناطق األخرى وشهداؤهم األبرار. كما يوجه المجلس التحية والتقدير 
خوة المتطوعين العرب والمسلمين واألصدقاء الذين هبوا للمساهمة مع القوات المشتركة في لكافة اإل

بنان ونحيي شهداءهم األبطال. ويقدر المجلس الوطني كل البلدان والقوى الصديقة معارك بيروت ول
وفي مقدمتهم الدول  وتجهيزاً  والشقيقة التي قدمت الدعم بالسالح والمال والمجهود العسكري تدريباً 

 العربية واإلسالمية ودول عدم االنحياز والدول األفريقية والدول االشتراكية. 

سطينية الظافرة. عاشت منظمة التحرير الفلسطينية إطار وحدة شعبنا وقيادة عاشت الثورة الفل
كفاحه. عاشت وحدة كفاح شعوبنا العربية وشعوب العالم في سبيل الحرية واالستقالل الوطني 

 ودحر اإلمبريالية والعنصرية والصهيونية. 

نها لثورة حتى النصر… المجد والخلود لشهدائنا األبرار  وا 

* * * 
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 25/4/1913-20 ،الجزائر ة،ورة الثامنة عشر الد

 :البيان السياسي الختامي

في مرحلة من أدق مراحل الكفاح الوطني التحرري لشعبنا الفلسطيني وفي أوج المواجهة 
لتي تضافرت جهودها وأدواتها في محاولة المحتدمة مع القوى اإلمبريالية والصهيونية والعميلة ا

لتحقيق هدف تصفية الهوية الوطنية لشعبنا الفلسطيني ومصادرة حقوقه الوطنية الثابتة وضرب 
منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وفي الوقت الذي اتخذت فيه 

ساحات كفاحنا الوطني في الوطن المحتل هذه المواجهة المحتدمة مسارات دموية متصاعدة على 
وفي المخيمات الفلسطينية في لبنان متوافقة مع حمالت سياسية وتحريضية سافرة العداء تقودها 

لحجم  اإلمبريالية األمريكية وأداتها الصهيونية وعمالؤها على كافة الصعد والمستويات واستشعاراً 
إلى جدار الصمود العظيم الذي  متنا العربية واستناداً أو التحديات المصيرية التي تواجه شعبنا وثورتنا 

جسدته جماهيرنا البطلة في الوطن المحتل وفي مخيماتنا الفلسطينية في لبنان وفي كل مكان والذي 
تكسرت على صخرته الصلبة والعنيدة حلقات أساسية من حلقات المؤامرة الكبرى ضد شعبنا وثورتنا 

 بية. متنا العر أوقضيتنا الوطنية و 

في ظل هذه الظروف عقد المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعات دورته الثامنة عشرة في 
تقدم  ةأبريل بمبادرة أخوينيسان/  52أبريل إلى نيسان/  50الجزائر العاصمة في الفترة الواقعة بين 

حميمة من شعب وحكومة الجزائر  يةبها الرئيس المناضل الشاذلي بن جديد وفي رعاية أخو 
 شقيق. ال

ولقد سبق عقد الدورة الثامنة عشرة حوار وطني شامل شاركت فيه كافة الفصائل والفعاليات 
والشخصيات الوطنية الفلسطينية وساده جو من الحرص المشترك على دعم وتعزيز الوحدة الوطنية 

أدى  بدعم إيجابي مخلص من جانب األشقاء واألصدقاء معاً  يسسها كما حظألترسيخ ركائزها و 
إلى بلورة اتفاق وطني شكل أرضية راسخة لعقد الدورة الثامنة عشرة دورة الوحدة الوطنية وصمود 

 المخيمات ونضال األرض المحتلة. 

خوة ألولقد قام الرئيس المناضل الشاذلي بن جديد برعاية حفل افتتاح هذه الدورة يرافقه عدد من ا
توى تمثل كافة الدول واألحزاب والمنظمات القادة الجزائريين كما شارك فيها وفود رفيعة المس

اإلقليمية والدولية الشقيقة والصديقة بكثافة ظاهرة تجسد مكانة منظمة التحرير الفلسطينية وعمق 
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التفاعل العربي والعالمي مع القضية الفلسطينية وكفاح شعبنا المجيد من أجل تحقيق أهدافه الوطنية 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق ترابه الوطني.  بما فيه حقه في العودة وتقرير المصير  وا 

ولقد سارت أعمال الدورة الثامنة عشرة في جو وحدوي أصيل وشعور عميق بالمسؤولية الوطنية 
وتناول شامل ومسؤول لكافة القضايا والمشاكل المطروحة على الشعب الفلسطيني في كافة تواجده 

لوطني حيث انهمكت لجان المجلس العشرة في دراسة وتحليل والمتعلقة بقضيته الوطنية وكفاحه ا
فضل الحلول لها مقدمة في ختام اجتماعاتها خالصة لقرارات هذه أهذه المشكلة والبحث عن 

فضل الحلول لها مقدمة في ختام اجتماعاتها خالصة لقرارات هذه الدورة أالمشاكل والبحث عن 
داخل الوطن المحتل وخارجه بأبعاده السياسية التي شملت كل ما يتعلق بالوضع الفلسطيني 

 واالجتماعية والثقافية وغيرها. 

ولقد توصل المجلس الوطني عبر اجتماعاته المتواصلة إلى مجموعة من القرارات السياسية 
تحديد أسس الموقف السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ضمن دوائره الثالث الوطنية والقومية 

 والدولية. 

دت قرارات الدورة الثامنة عشرة على أهمية دعم وترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية التي لقد أك
يجسدها شعبنا العظيم داخل األرض المحتلة في معركته المتواصلة مع العدو الصهيوني ومشاريعه 

دتها على نحو عظيم جماهيرنا وسياساته القمعية واإللحاقية واالستيطانية البغيضة كما جس  
طينية في المخيمات التي ضربت بوحدتها وعظمة صمودها ودفاعها أروع األمثلة النضالية في الفلس

 عصرنا الحديث. 

كما أكدت القرارات على ضرورة توفير كافة اإلمكانات الالزمة لتعزيز صمود جماهيرنا في 
تزام الشعبي ن هذا الصمود العظيم المنطلق من روح االلأمن حقيقة راسخة ب الوطن المحتل انطالقاً 

للشعب  وحيداً  الشامل بالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا الفلسطيني وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثالً 
منع القالع الوطنية الراسخة التي نستمد منها أد أحد أهم و لنضاله الوطني إنما جس   الفلسطيني وقائداً 

 المستويات. لنضالنا الوطني على كافة الصعد و  ومتسامياً  هائالً  زخماً 

كما أكدت القرارات على التمسك بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل كقاعدة إجماع وطني مبدئية 
ودائمة وتشكل أحد أهم ثوابت البناء الوطني الذي تجسده منظمة التحرير الفلسطينية بكافة أطرها 

 ومؤسساتها. 
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وع بممارسة الكفاح المسلح وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس الوطني على حق شعبنا المشر 
ن المجلس الوطني ليؤكد إفي مواجهة االحتالل الصهيوني العنصري البغيض للوطن الفلسطيني ف

رغبة الشعب الفلسطيني في تحقيق سالم دائم وعادل يستند إلى حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة 
قامة الدولة الفل سطينية المستقلة فوق التراب الوطني للتصرف بما فيها حق العودة وتقرير المصير وا 

وذلك في إطار مؤتمر دولي فاعل تشارك فيه الدول األعضاء دائمو العضوية في مجلس األمن 
الدولي وكافة األطراف المعنية بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة مع األطراف 

 األخرى. 

متنا العربية والذي يتسم بكل أز ق ي الذي يعم  ولقد توقف المجلس الوطني أمام الواقع العرب
األسف بالعديد من مظاهر الفرقة واالنقسام والصراع الذي يبدد طاقات األمة ويهز المكانة العربية 

متنا العربية أبين األمم والشعوب الحية في عالمنا المعاصر ومما يضفي ظالله السلبية على قضايا 
 وفي القلب منها قضية فلسطين. 

د رأى المجلس العمل على تحقيق تضامن عربي ينتظم في إطار كافة الجهود والطاقات ولق
 متنا العربية وأهدافها القومية العليا. أالقومية من أجل تحقيق أماني جماهير 

 مباشراً  كما توقف المجلس أمام الحرب العراقية اإليرانية التي يشكل استمرارها وتصاعدها تهديداً 
خالالً لألمن ال وخطيراً   -في موازين القوى على صعيد الصراع العربي  ظاهراً  قومي العربي وا 

الصهيوني مما يحتم بذل كافة الجهود العربية والدولية لوقف هذه الحرب والحد من آثارها المدمرة 
 على كافة المستويات. 

ترافق مع ويسجل المجلس الوطني للعراق الشقيق استجابته المخلصة لكافة جهود السالم والتي ت
 دفاعه المجدي عن التراب العربي العراقي والبوابة الشرقية للوطن العربي. 

ولقد توصل المجلس الوطني إلى تحديات دقيقة ألسس العالقات الفلسطينية العربية في إطاراتها 
ته في ذلك بالثوابت الوطنية التي تضمنتها قرارات المجلس الوطني في دورا الثنائية والعامة مسترشداً 

المتعاقبة وكذلك قرارات القمم العربية كأساس للعالقات مع كافة األشقاء العرب تلك القرارات التي 
تجسد االلتزام القومي بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وتجسد أيضًا االلتزام العربي على 

 لسطيني. أعلى مستوياته الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الف
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على أسس التالحم  للوضع على الساحة اللبنانية مؤكداً  خاصاً  فرد المجلس اهتماماً أولقد 
النضالي بين الشعبين اللبناني والفلسطيني وما ينبثق عنه من نضاالت مشتركة يجمعها االلتزام 

 القومي تجاه فلسطين وتحريرها وتجاه وحدة لبنان وعروبته وتحرير أرضه من االحتالل. 

كما جدد اعتزازه بالعالقة المتميزة بين الشعبين الشقيقين األردني والفلسطيني وثمن التضحيات 
عن األمة العربية وحقوق الشعب الفلسطيني وأكد  الكبيرة التي قدمتها مصر وشعبها العظيم دفاعاً 

 على أهمية عودة مصر إلى وضعها الطبيعي في الساحة العربية. 

 على الصعيد الدولي

ف المجلس أمام الظواهر اإليجابية الهامة التي تؤكد رسوخ القضية الفلسطينية على الصعيد توق
الدولي وتنامي التأييد والدعم العالمي لها ولمنظمة التحرير الفلسطينية ذلك التأييد والدعم الذي 

مر اإلسالمي باألمم المتحدة ومؤتمرات عدم االنحياز والمؤت تجسده المؤسسات الدولية الرئيسية بدءاً 
طارات.  ومنظمة الوحدة األفريقية وما ينبثق عنها جميعاً   من مؤسسات وا 

ن المجلس الوطني موقف الغالبية من دول العالم التي تتطور باستمرار لصالح شعبنا وكذلك ثم  
 وقضيتنا على الصعيد األوروبي. 

متها االتحاد السوفييتي ن المجلس الوطني المواقف الراسخة للدول االشتراكية وفي مقدكما ثم  
 الصديق وكذلك موقف الصين الشعبية. 

 على الصعيد التنظيمي 

فقد أصدر المجلس الوطني مجموعة من القرارات اإلدارية والمالية والعسكرية واالجتماعية 
 تقرير الصندوق القومي الفلسطيني.  قر  أواإلعالمية كما 

ي تفي بالتزاماتها المالية بانتظام وفي مقدمتها ويوجه المجلس الوطني الشكر للدول العربية الت
المملكة العربية السعودية والعراق ودولة الكويت ودولة اإلمارات العربية المتحدة وكذلك للدول 
المضيفة لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وبوجه خاص الشقيقة تونس التي امتزج دم أبنائها 

 جراء الجريمة الصهيونية المجرمة على حمام الشط.  األوفياء بدم أشقائهم الفلسطينيين من

على مواقفها القومية المبدئية في دعم  وشعباً  وحكومةً  ويوجه المجلس تحية إكبار للجزائر رئيساً 
الجهود التي بذلها الرئيس  نضال الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير ويثمن المجلس عالياً 
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مسيرة الحوار والوحدة والتي توجت باستضافة الدورة الثامنة نجاح المناضل الشاذلي بن جديد إل
 عشرة للمجلس الوطني على أرض الجزائر وفي كنف شعبها المعطاء. 

ن المجلس جهود األخ العقيد معمر القذافي في هذا االتجاه وكذلك المساعي الملخصة كما ثم  
 يتية. التي بذلت من سائر األشقاء واألصدقاء وبوجه خاص الجهود السوف

من روح الوحدة الوطنية األصيلة وااللتزام الراسخ بأهدافه لنضالنا  إن المجلس الوطني انطالقاً 
متنا العربية وأحرار وشرفاء العالم باسم الشهداء الوطني يعاهد جماهير شعبنا الفلسطيني وجماهير ً 

خفاقة رغم كل ودمائهم الذكية وباسم المقدسات وباسم الوطن والشعب أن تظل راية النضال 
ن تظل المسيرة متقدمة نحو أهدافها مهما غلت التضحيات حتى يصل شعبنا إلى كامل أالتحديات و 

 فوق أرض فلسطين.. فوق القدس الشريف. حقوقه الوطنية ويرتفع علم فلسطين خفاقاً 

نها لثورة حتى النصر  .وا 

* * * 
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 15/11/1911-12 ،الجزائرة، الدورة التاسعة عشر 

 :البيان السياسي

على أرض الجزائر البطلة وفي ضيافة شعبها ورئيسها الشاذلي بن جديد عقد المجلس الوطني 
الفلسطيني دورته التاسعة عشرة غير العادية. دورة االنتفاضة واالستقالل الوطني ودورة الشهيد 

 . 12/11/1222-15ي الفترة من البطل أبو جهاد ف

ولقد توجت هذه الدورة بإعالن قيام الدولة الفلسطينية على أرضنا الفلسطينية باعتبار ذلك 
كثر من سبعين عامًا وتعهد بالتضحيات أالتتويج الطبيعي لنضال شعبي جسور وعنيد، تواصل 

 ومناطق الشتات. الجسام التي قدمها شعبنا في أرض الوطن وعلى حدوده.. وفي كل مخيمات

برز األحداث أكما تميزت الدورة بتخصيصها لالنتفاضة الوطنية الفلسطينية الكبرى باعتبارها من 
هلنا في مخيماتهم الكفاحية في تاريخ ثورة الشعب الفلسطيني المعاصرة بجانب الصمود والملحمي أل

 داخل وخارج أرضنا المحتلة. 

التي تواصلت فيها حتى  ة وخالل االثنى عشر شهراً لقد توضحت منذ األيام األولى لالنتفاض
جماع الوطن إن السمات األساسية النتفاضة شعبنا الكبرى. فهي ثورة شعبية شاملة جسدت اآل

بنسائه ورجاله.. بشيوخه وأطفاله.. بمخيماته وقراه ومدنه على رفض االحتالل وعلى النضال لدحره 
نهائه.   وا 

عظيمة الوحدة الوطنية الراسخة لشعبنا.. والتفافه الشامل حول ولقد تجلت في هذه االنتفاضة ال
منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا كل شعبنا في أماكن تجمعه كافة.. داخل 
الوطن وخارجه. وتجسد ذلك في انخراط الجماهير الفلسطينية بكل مؤسساتها الوطنية النقابية 

الية والفالحية والنسائية والتجار والمالك والحرفيين واألكاديميين في والمهنية والطالبية والعم
االنتفاضة وعبر القيادة الموحدة لالنتفاضة ومن خالل اللجان الشعبية التي تشكلت في كل أحياء 

 المدن وفي القرى والمخيمات. 

والخالق لثورتنا  تون الثوري لشعبنا وانتفاضته المباركة مع التراكم الثوري المتواصلن هذا األإ
ن أسقط رهانات وأوهام أعداء شعبنا في أفي جميع مواقع الثورة ومساحتها داخل وخارج الوطن.. قد 

، وان يدفعوا بالقضية الفلسطينية إلى متاهات ودائماً  واقعاً  يجعلوا من احتالل األرض الفلسطينية أمراً 
ومبادئ الثورة الفلسطينية وعاشت كل النسيان واالندثار، فإذا باألجيال التي تربت على أهداف 
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بصمودها البطولي أمام الغزو الصهيوني عام  ن.. مروراً حتى اآل 1212معاركها منذ انطالقتها عام 
وصمود مخيمات الثورة في لبنان لحصار الجوع والموت، فإذا بهذه األجيال. أبناء الثورة..  1225

ه الثورة واستمراريتها وتفجير األرض تحت أقدام أبناء منظمة التحرير الفلسطينية، تؤكد حيوية هذ
يمانه العميق متأصل وعميق. أالمحتلين، مبرهنة على   ن المخزون النضالي لشعبنا ال ينضب وا 

بي جي( وأطفال الحجارة المقدسة داخل وخارج  رويؤكد بهذا التناغم الثوري بين أطفال )اآل
 أرضنا المحتلة. 

والت سلطات العدو بوقف ثورتنا الشعبية رغم كل ما استخدمته مام جميع محاأولقد صمد شعبنا 
بعاد واستباحة المقدسات اإلسالمية والمسيحية ا  هذه السلطات من إرهاب وقمع وقتل وسجن و 

طالق ا  ماكن العبادة وسلب األراضي وتدمير البيوت وارتكاب جرائم القتل المتعمد و أوانتهاك حرية 
حراق المزروعات وقطع المياه والكهرباء وضرب المستوطنين المسلحين ضد قرانا و  مخيماتنا وا 

جهاض اآلالف، وممارسة سياسة  النساء واألطفال واستخدام الغازات المحرقة التي تسببت في وفاة وا 
لهذا الصمود البطولي مئات  التجهيل عن طريق إغالق المدارس والجامعات. ودفع شعبنا ثمناً 

والمصابين والمعتقلين والمبعدين.. وكانت عبقرية شعبنا  الشهداء وعشرات اآلالف من الجرحى
في كل اللحظات الجريحة البتداع األساليب والوسائل النضالية التي تعزز من صموده  حاضرة دوماً 

جراءاته ومن ثمة مواصلة نضاله البطولي العنيد. ولقد  وومقاومته، وتمكنه من مواجهة جرائم العد وا 
ن تصميمه على مواصلة النضال مهما أثورته وتصاعد انتفاضته،  ثبت شعبنا بصموده وتواصلأ

رادة ثورية ال تلين، ووحدة وطنية ا  بتراث نضالي عظيم، و  بلغت التضحيات.. ال حدود له.. متسلحاً 
كثر من خالل االنتفاضة وحولها داخل الوطن وخارجه.. والتفاف شامل حول أكثر فأراسخة تعززت 

نهاء االحتالل اإلسرائيلي قيادته الوطنية، منظمة الت حرير الفلسطينية، وتمسك شعبنا بأهدافه لدحر وا 
 قامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ا  وتحقيق حقوقه الوطنية الثابتة في العودة وتقرير المصير و 

متنا العربية وقواها ووقوفها إلى جانبه ومساندتها أواستند شعبنا في كل ذلك إلى مساندة جماهير 
ا تجلى في الدعم الشعبي العربي الواسع الذي تلقته االنتفاضة، وفي االجماع العربي له وهو م

في مواجهة  ن شعبنا ليس وحيداً أالرسمي الذي تجسد في القمة العربي بالجزائر، وقراراتها مما يؤكد 
الهجمة الفاشية العنصرية، ومما يقطع الطريق على إمكانية االستفراد به من قبل المعتدين 

لى جانب هذا التضامن العربي ا  عن دعم أمته العربية ومساندتها لجهاده. و  سرائيليين بعيداً اإل
حظيت ثورة شعبنا وانتفاضته المباركة بتضامن عالمي واسع تجلى في تزايد التفهم لقضية الشعب 
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حتالل الفلسطيني وتصاعد الدعم والتأييد بين شعوب ودول العالم لنضالنا العادل وبالمقابل إدانة اال
 سرائيل وتزايد عزلتها وعزلة من يؤيدها ويدعمها.إسهم في فضح أاإلسرائيلي وجرائمه مما 

وقرارات الجمعية العامة لتثبيت الحق الفلسطيني  102و 107و 102وكانت قرارات مجلس األمن 
ضد إبعاد الفلسطينيين من أرضهم وضد القمع واإلرهاب اإلسرائيلي المنصبة ضد الشعب 

من مظاهر تأييد الرأي العام العالمي وتزايده  قوياً  ني في األراضي الفلسطينية المحتلة مظهراً الفلسطي
بما في ذلك الرسمي منه لدعم شعبنا وممثله منظمة التحرير الفلسطينية وضد االحتالل اإلسرائيلي 

 وممارساته الفاشية العنصرية. 

الذي صدر  3/11/1222/ أ. بتاريخ 33ل/ 51كما كان قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
آخر على وقوف شعوب العالم ودوله بأغلبيتها الساحقة  عن الجلسة التي خصصت لالنتفاضة دليالً 

ومن … ضد االحتالل ومع النضال العادل للشعب الفلسطيني وحقه الثابت في التحرر واالستقالل
قطت أكذوبة الدعاية الصهيونية عن إنسانية ساللاخالل جرائم االحتالل وممارساته الوحشية 

سرائيل إديمقراطية الكيان الصهيوني التي خدعت الرأي العام الدولي طيلة أربعين عامًا وظهرت 
بادة  على حقيقتها.. دولة فاشية عنصرية استيطانية، تقوم على اغتصاب األرض الفلسطينية وا 

راضي العربية المجاورة. ونؤكد من الشعب الفلسطيني، بل وتهدد وتقوم بالعدوان والتوسع في األ
ن االحتالل ال يستطيع مواصلة جني ثمار احتالله على حساب حقوق الشعب أخالل ذلك 

 على األرض أو على ساحة الرأي العام العالمي.  نْ إن يدفع ثمن ذلك.. أالفلسطيني دون 

تالل وأدانت االحتالل فباإلضافة إلى القوى الديمقراطية والتقدمية اإلسرائيلية التي رفضت االح
جراءاته القمعية.. فأو  ن التجمعات اليهودية في العالم لم تعد قادرة على االستمرار إدانت ممارساته وا 

سرائيل أو السكوت على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وارتفعت أصوات عديدة من إبالدفاع عن 
يل عن األراضي المحتلة وتمكين سرائإهذه التجمعات تطالب بوقف هذه الجرائم وتدعو إلى جالء 

 الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

ومن خالل مجمل النتائج والتأثيرات التي أحدثتها ثورة شعبنا وانتفاضته المباركة في الساحات 
برنامج دحر  .تأكد صحة وواقعية البرنامج الوطني لمنظمة التحرير ،المحلية والعربية والدولية

ن نضال شعبنا هو العنصر أل وحق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة، وتأكد أيضًا االحتال
ن سلطة الجماهير الشعبية ممثلة أالحاسم في ضمان انتزاع حقوقنا الوطنية من براثن االحتالل. و 

جهزته المنهارة وتأكد كذلك أبلجانها هي التي تسيطر على الوضع وفي مواجهة سلطة االحتالل و 
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كثر من أي وقت مضى للمساهمة في تحقيق تسوية سياسية أ ئاً صبح مهيأن المجتمع الدولي أ
ن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ومن خلفها ألقضية الشرق األوسط وأساسها القضية الفلسطينية. و 

 رادة الدولية التي تجمع اليوماإلدارة 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 وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وممارسة استقالله الوطني فوق أرضه. وفي 

رادة جماهيرنا في الوطن لصمود شعبنا وانتفاضته المباركة واستجابة إل ضوء كل ذلك وتعزيزاً 
 ن المجلس الوطني الفلسطيني يقرر: إللشهداء والجرحى والمعتقلين. ف تل وخارجه ووفاءً المح

 في مجال تصعيد االنتفاضة واستمراريتها 

توفير كل الوسائل واإلمكانيات لتصعيد انتفاضة شعبنا على مختلف الصعد وبمختلف السبل،  .أ
 من أجل ضمان استمرارها وتصاعدها.

 جماهيرية في األراضي الفلسطينية المحتلة.دعم المؤسسات والمنظمات ال .ب

تعزيز وتطوير اللجان الشعبية واألطر الجماهيرية والنقابية المختلفة من أجل سيادة فعاليتها  .ج
 ودورها بما في ذلك المجموعات الضاربة والجيش الشعبي.

 توطيد الوحدة الوطنية التي تجلت وتأصلت خالل االنتفاضة. .د

إطالق سراح المعتقلين وعودة المبعدين ووقف  أجللدولية من تكثيف العمل على الساحة ا .ه
 عمليات القمع واإلرهاب الرسمي المنظم ضد أطفالنا ونسائنا ورجالنا ومؤسساتنا.

دعوة األمم المتحدة إلى وضع األرض الفلسطينية المحتلة تحت إشراف دولي لحماية جماهيرنا  .و
 وإلنهاء االحتالل اإلسرائيلي.

لفلسطينية خارج الوطن إلى تكثيف وزيادة دعمها وترسيخ العمل بالتكافل دعوة الجماهير ا .ز
 .ىاألسر 

دعوة األمة العربية بجماهيرها وقواها ومؤسساتها وحكوماتها إلى زيادة دعمها السياسي والمادي  .ح
 واإلعالمي لالنتفاضة.

ا في مواجهة جمع للوقوف مع جماهيرنا وثورتنا وانتفاضتنأدعوة األحرار والشرفاء في العالم  .ط
رهابه الفاشي العسكري الرسمي المنظم الذي تقوم به قوات  االحتالل اإلسرائيلي ووسائل قمعه وا 
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جيش االحتالل والمسلحون والمستوطنون المتعصبون ضد جماهيرنا وجامعاتنا ومدارسنا 
 ومؤسساتنا واقتصادنا الوطني وأماكننا المقدسة اإلسالمية والمسيحية.

 ي في المجال السياس

من كل ما تقدم.. فان المجلس الوطني الفلسطيني من موقع المسؤولية تجاه شعبنا  وانطالقاً 
إلى إعالن االستقالل الصادر يوم  الفلسطيني وحقوقه الوطنية ورغبته في السالم استناداً 

وي مع اإلرادة اإلنسانية الساعية لتعزيز االنفراج الدولي ونزع السالح النو  وتجاوباً  12/11/1222
وتسوية النزاعات اإلقليمية بالوسائل السلمية، يؤكد عزم منظمة التحرير الفلسطينية على الوصول 
إلى تسوية سياسية شاملة للصراع العربي اإلسرائيلي، وجوهره القضية الفلسطينية، في إطار ميثاق 

ألمم المتحدة وآخرها حكام الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي وقرارات اأاألمم المتحدة ومبادئ و 
وقرارات القمم العربية بما يضمن حق الشعب العربي  102/107/102قرارات مجلس األمن الدولي 

قامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني، ويضع ا  الفلسطيني في العودة وتقرير المصير و 
 الوطني الفلسطيني على:لذلك يؤكد المجلس  ترتيبات األمن والسالم لكل دول المنطقة. وتحقيقاً 

ضرورة انعقاد المؤتمر الدولي الفعال الخاص بقضية الشرق األوسط، وجوهرها القضية  -1
الفلسطينية، تحت إشراف األمم المتحدة وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس األمن 

شرعي الدولي وجميع أطراف الصراع في المنطقة بما فيه منظمة التحرير الفلسطينية الممثل ال
ن المؤتمر الدولي ينعقد على أوالوحيد للشعب الفلسطيني وعلى قدم المساواة، آخذين باالعتبار 

، وضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب 332، 535قاعدة قراري مجلس األمن رقم 
حكام ميثاق األمم المتحدة أبمبادئ و  الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير عمالً 

قرير المصير للشعوب، وعدم جواز االستيالء على أراضي الغير بالقوة أو بالغزو بشأن حق ت
 العسكري، ووفق قرارات األمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

بما فيها  1217ها منذ العام تسرائيل من جميع األراضي الفلسطينية والعربية التي احتلإانسحاب  -5
 القدس العربية.

زالة المستعمرات التي  إلغاء جميع إجراءات -3 سرائيل في األراضي إقامتها أاإللحاق والضم، وا 
 .1217الفلسطينية والعربية منذ العام 
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السعي لوضع األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس العربية تحت إشراف األمم المتحدة  -3
ميع بقبول ورضى وتحقيق األمن والسالم للج لفترة محدودة لحماية شعبنا ولتوفير مناخ مواتٍ 

 متبادلين ولتمكين الدولة الفلسطينية من ممارسة سلطاتها الفعلية على هذه األراضي.

 حل قضية الالجئين الفلسطينيين وفق قرارات األمم المتحدة الخاصة بهذا الشأن. -2

تباع جميع ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية في األماكن المقدسة في فلسطين أل -1
 .األديان

يضع مجلس األمن ويضمن ترتيبات األمن والسالم، بين جميع الدول المعنية في المنطقة بما  -7
 فيها الدولة الفلسطينية.

ويؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على قراراته السابقة بشأن العالقة المميزة بين الشعبين 
ردن وفلسطين ستقوم على أسس ن العالقة المستقبلية بين دولتي األأالشقيقين األردني والفلسطيني، و 

للروابط التاريخية  كونفدرالية وعلى أساس االختيار الطوعي والحر للشعبين الشقيقين تعزيزاً 
 والمصالح الحيوية المشتركة بينهما.

ويجدد المجلس الوطني التزامه بقرارات األمم المتحدة التي تؤكد حق الشعوب في مقاومة 
لتمييز العنصري وحقها في النضال من أجل استقاللها، ويعلن االحتالل األجنبي واالستعمار وا

التزامه بقراراته السابقة بهذا  رفضه لإلرهاب بكل أنواعه بما في ذلك إرهاب الدولة مؤكداً  مجدداً 
 1227لعام  122/35وقراري األمم لمتحدة  1222الخصوص وقرار القمة العربية في الجزائر لعام 

 بهذا الخصوص.  7/11/1222د في إعالن القاهرة الصادر بتاريخ وبما ور  1222لعام  11/30و

  :في المجالين العربي والدولي

ومؤسسات والوقوف بحزم  وشعباً  يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على أهمية وحدة لبنان أرضاً 
ضد محاوالت تقسيم األرض وتفتيت الشعب اللبناني الشقيق، كما يؤكد على أهمية الجهد العربي 

لمشترك للمساهمة في حل أزمة لبنان لتسهم في بلورة وتطبيق الحلول التي تحفظ وحدته، ويؤكد ا
المجلس أيضًا على أهمية تكريس حق المواطنين الفلسطينيين في لبنان في ممارسة نشاطهم 
السياسي واإلعالمي والتمتع باألمن والحماية والعمل ضد 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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ويؤكد المجلس الوطني أيضًا على تضامنه مع القوى الوطنية اإلسالمية اللبنانية في نضالها 
بالتضامن النضالي بين ضد االحتالل اإلسرائيلي وعمالئه في الجنوب اللبناني، ويعبر عن اعتزازه 

نهاء االحتالل اإلسرائيلي أل جزاء من الجنوب، الشعبين اللبناني والفلسطيني في التصدي للعدوان، وا 
ويؤكد على أهمية تعزيز هذه اللحمة بين جماهيرنا والجماهير اللبنانية المناضلة الشقيقة. وبهذه 

مام أا في لبنان وجنوبه ضد العدوان و المناسبة يوجه المجلس تحية اإلكبار للصامدين في مخيماتن
المجازر والقتل والتجويع والتدمير والغارات الجوية والقصف والحصار التي تقوم بها القوات 
اإلسرائيلية والطيران اإلسرائيلي والبحرية اإلسرائيلية ضد المخيمات الفلسطينية والقرى اللبنانية، 

 يينفلسطينالن وطن وكما يرفض مؤامرة التوطين ألوتساعدهم في ذلك القوى العميلة في المنطقة، 
يران إل حالل السالم هو فلسطين. يؤكد المجلس على أهمية قرار وقف إطالق النار بين العراق وا 

الدائم بين البلدين وفي منطقة الخليج ويدعو إلى تعزيز الجهود المبذولة من أجل إنجاح مفاوضات 
 .السالم واقامته على أسس مستقرة وثابتة

مة العربية قاطبة بصمود العراق بهذه المناسبة اعتزاز الشعب العربي الفلسطيني واأل مؤكداً 
مة العربية. كما يعرب المجلس الوطني عن الشقيق وانتصاراته وهو يدافع عن البوابة الشرقية لأل

عمها متنا العربية إلى جانب نضال شعبنا العربي الفلسطيني ودأاعتزازه العميق بوقوف جماهير 
لمنظمة التحرير الفلسطينية وانتفاضة شعبنا في الوطن المحتل، ويؤكد على أهمية تعزيز العالقات 
الكفاحية بين قوى وأحزاب ومنظمات حركة التحرر والتقدم والديمقراطية والوحدة، ويدعو المجلس 

الوطني  إلى اتخاذ كل الترتيبات التي تعزز الوحدة النضالية بين جميع أطراف حركة التحرر
 العربية.

ذ يتوجه بالتحية والشكر إلى الدول العربية على دعمها لنضال إوالمجلس الوطني الفلسطيني 
شعبنا يناشدها الوفاء بااللتزامات التي قررها في مؤتمر قمة الجزائر لدعم نضال الشعب الفلسطيني 

ن قادة األمة العربية أيرة بوانتفاضته المباركة والمجلس إذ يتوجه بهذا الرجاء يعبر عن ثقته الكب
لفلسطين وشعبها. يجدد المجلس الوطني الفلسطيني حرص  ودعماً  سيظلون كما عهدناهم سنداً 

منظمة التحرير الفلسطينية على التضامن العربي كإطار ينظم جهد األمة العربية ودولها لمواجهة 
المكانة العربية والدور العربي المطلوب العدوان اإلسرائيلي والمساندة األمريكية لهذا العدوان ولتعزيز 

 للتأثير في السياسات الدولية لصالح الحقوق والقضايا العربية. 
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يوجه المجلس الوطني الفلسطيني شكره العميق لكل الدول والقوى والمنظمات العالمية التي تساند 
مع االتحاد الحقوق الوطنية الفلسطينية ويؤكد حرصه على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون 

السوفييتي الصديق والصين الشعبية الصديقة والدول االشتراكية األخرى ودول عدم االنحياز والدول 
اإلسالمية والدول األفريقية ودول أمريكا الالتينية والدول الصديقة األخرى، ويالحظ المجلس بارتياح 

ن باتجاه مزيد من التأييد مظاهر التطور اإليجابي في مواقف بعض دول أوروبا الغربية واليابا
لحقوق الشعب الفلسطيني ودعمه ويحيي هذا التطور ويحث على تعزيز الجهود لتعميقه. يؤكد 
المجلس الوطني تضامن الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية األخوي مع نضال شعوب 

ين كل محاوالت التهديد آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية في سبيل تحررها وتعزيز استقاللها، ويد
 األمريكي الستقالل بلدان أمريكا الوسطى والتدخل في شؤونها.

ييد ودعم منظمة التحرير الفلسطينية لحركات التحرر أيعبر المجلس الوطني الفلسطيني عن ت
الوطني في جنوب أفريقيا وناميبيا بقيادة سوابو ويقدم تحية خاصة لألخ المناضل نلسون مانديال 

بريتوريا العنصري ويطالب بتمكين شعبي البلدين من نيل حريتهما واستقاللهما، ويعبر  ضد نظام
دانته العتداءات نظام جنوب أفريقيا ا  المجلس كذلك عن تأييده ودعمه لدول المواجهة األفريقية و 

 العنصري عليها. 

ائيلي وتصاعد قب فيه المجلس بقلق بالغ تنامي قوى الفاشية والتطرف اإلسر اوفي الوقت الذي ير 
دعواتها العلنية إلى تطبيق سياسة اإلبادة والطرد الفردي والجماعي لشعبنا من وطنه، ويدعو 
المجلس إلى تكثيف العمل والجهود في كل الساحات، لمواجهة هذا الخطر الفاشي، ويعبر المجلس 

ها لقوى الفاشية في الوقت ذاته عن تقديره لدور وشجاعة قوى السالم اإلسرائيلية في تصديها وفضح
والعنصرية والعدوان وفي دعمها لنضال شعبنا وانتفاضته الباسلة وفي تأييدها لحق شعبنا، في تقرير 

ن تعزيز وتطوير العالقة مع أقامة دولته المستقلة. ويؤكد المجلس على قراراته السابقة بشا  المصير و 
 هذه القوى الديمقراطية. 

أوساطه المختلفة العمل  إلى الشعب األمريكي مناشداً  كما يتوجه المجلس الوطني الفلسطيني
علة وقف سياسة اإلدارة األمريكية التي تتنكر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حقه 

كل قطاعات الشعب األمريكي للعمل على إقرار سياسات  المقدس في تقرير المصير، ومناشداً 
حالل السالم والقرارات الدولية وتخدم الجهد المطلوب إل تتطابق مع شرعية حقوق اإلنسان والمواثيق

ة نفي الشرق األوسط وتوفير األمن للشعوب كافة بما فيها الشعب الفلسطيني. يكلف المجلس اللج
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. ن تبدأ أعمالها فوراً أالتنفيذية بإتمام إجراءات تشكيل لجنة تخليد ذكرى الشهيد الرمز أبو جهاد على 
 جلس. وبعد انتهاء أعمال الم

ويوجه المجلس تحية إلى لجنة األمم المتحدة الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة 
وللمؤسسات والمنظمات الدولية غير الحكومية الشقيقة والصديقة ولرجال اإلعالم ووسائل اإلعالم 

 التي وقفت وتقف مع انتفاضة شعبنا ونضال شعبنا. 

لمه الشديد الستمرار اعتقال مئات المناضلين من أبناء شعبنا ن المجلس الوطني إذ يعبر عن أإ
في عدد من األقطار العربية، ويستنكر بشدة استمرار اعتقالهم، ويدعو هذه األقطار إلى وضع حد 

ن يأخذوا دورهم في الكفاح أطالق سراح هؤالء المناضلين من أجل ا  لهذه األوضاع الشاذة و 
 والنضال. 

ن عدالة القضية الفلسطينية ألس الوطني الفلسطيني ثقته الكاملة بوفي الختام، يؤكد المج
جلها ستظل تحظى بالمزيد من تأييد الشرفاء أوالمطالب التي يناضل الشعب الفلسطيني من 

جمع، كما يؤكد ثقته الكاملة بالنصر على الطريق إلى القدس عاصمة دولتنا أواألحرار في العالم 
 الفلسطينية المستقلة. 

 قرار 

ن المجلس الوطني يسجل بكل االعتزاز والشكر والعرفان للجزائر الشقيقة ولشعبها العظيم، إ
ورئيسها المناضل األخ الشاذلي بن جديد، وقفتهم الراسخة على الدوام إلى جانب الكفاح العادل 

التها ، التي تستمد أصةالذي يخوضه الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، هذه الوقف
من عمق التراث الكفاحي لثورة المليون ونصف المليون شهيد، من عمق االنتماء العربي واإلسالمي 

 الذي تجسده الجزائر. 

الحتضانها المجلس  ورئيساً  وحكومةً  وحزباً  ن المجلس الوطني، إذ يتوجه بالشكر للجزائر شعباً ا  و 
سهيالت التي أدت إلى إنجاح أعماله.. لهو الوطني في دورة االنتفاضة التاريخية وتقديمها كافة الت

ن صدور القرارات التاريخية للمجلس الوطني من أرض الجزائر، أرض الثورة المنتصرة أعلى يقين ب
عمق األثر في نفوس شعبنا المناضل، شعب االنتفاضة أ وااللتزام العميق بنصرة فلسطين سيكون له 

 وفي قلوب كافة األحرار والشرفاء في عالمنا. 
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 قرار

 وحكومةً  يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني، تقديره العميق واعتزازه البالغ لتونس الشقيقة، شعباً  
وذلك الحتضانها األخوي الحار لقضية الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية.  ورئيساً 

عابدين بن كبار لسيادة األخ/ الرئيس زين الا  ويوجه المجلس الوطني الفلسطيني، تحية إجالل و 
علي، لجهده الدائب والمخلص من أجل دعم قضية الشعب الفلسطيني وحماية وجود ومنظمة 

 التحرير على األراضي التونسية، والدفاع عنها في جميع المجاالت والساحات الدولية.

مع  ويتوجه المجلس بعظيم االمتنان والعرفان إلى الشعب التونسي البطل، الذي تعامل دوماً 
 عب الفلسطيني وثورته وانتفاضته على أساس أنها من صميم قضيته الوطنية والقومية. قضية الش

 :المؤقتة لدولة فلسطين " قرار تشكيل الحكومة2"

 يقرر المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة غير العادية ما يلي: 

 وتطور األحداث. للظروف قرب وقت ممكن، وطبقاً أتشكيل لدولة فلسطين حكومة مؤقتة في  .1

يفوض المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتحديد موعد تشكيل  .5
الحكومة المؤقتة، وتكلف اللجنة التنفيذية بتشكيلها، وتعرض على المجلس المركزي لنيل ثقته. 

لسيادته  ويعتمد المجلس المركزي النظام المؤقت للحكم إلى حين ممارسة الشعب الفلسطيني
 الكاملة على األرض الفلسطينية.

تشكيل الحكومة المؤقتة من القيادات والشخصيات والكفاءات الفلسطينية من داخل الوطن  يتم   .3
 المحتل وخارجه، وعلى أساس التعددية السياسية، وبما يجسد الوحدة الوطنية.

مج السياسي لمنظمة التحرير تحدد الحكومة المؤقتة برنامجها على قاعدة وثيقة االستقالل والبرنا .3
 الفلسطينية، وقرارات المجالس الوطنية.

يكلف المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بصالحيات  .2
 ومسؤوليات الحكومة المؤقتة لحين إعالن تشكيل الحكومة.
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 :وثيقة إعالن االستقالل

شر، على أرض فلسطين ولد الشعب العربي الفلسطيني، على أرض الرساالت السماوية إلى الب
نما وتطور وأبدع وجوده اإلنساني عبر عالقة عضوية، ال انفصام فيه وال انقطاع، بين الشعب 

 واألرض والتاريخ.

بالثبات الملحمي في المكان والزمان، صاغ شعب فلسطين هويته الوطنية، وارتقى بصموده في 
جزة، فعلى الرغم مما أثاره سحر هذه األرض القديمة وموقعها الحيوي الدفاع عنها إلى مستوى المع

من مطامح ومطامع وغزوات كانت ستؤدي إلى … على حدود التشابك بين القوى والحضارات
حرمان شعبها من إمكانية تحقيق استقالله السياسي، إال أن ديمومة التصاق الشعب باألرض هي 

بسالالت الحضارة، وتعدد  الشعب روح الوطن، مطعماً التي منحت األرض هويتها، ونفخت في 
نصوص تراثه الروحي والزمني، واصل الشعب العربي الفلسطيني، عبر التاريخ،  الثقافات، مستلهماً 

تطوير ذاته في التواجد الكلي بين األرض واإلنسان على خطى األنبياء المتواصلة على هذه 
للخالق ودق مع جرس كل كنيسة ومعبد ترنيمه  األرض المباركة، على كل مئذنة صالة الحمد

 الرحمة والسالم.

ومن جيل إلى جيل، لم يتوقف الشعب العربي الفلسطيني عن الدفاع الباسل عن وطنه ولقد 
 إلرادة االستقالل الوطني. كانت ثورات شعبنا المتالحقة تجسيدًا بطولياً 

الجديدة كانت موازين القوى المحلية  ففي الوقت الذي كان فيه العالم المعاصر يصوغ نظام قيمة
ر عجالت ال يسي   هوالعالمية تستثني الفلسطيني من المصير العام، فاتضح مرة أخرى أن العدل وحد

 التاريخ.

وهكذا انفتح الجرح الفلسطيني الكبير على مفارقة جارحة: فالشعب الذي حرم من االستقالل 
حاولة تعميم األكذوبة القائلة "إن فلسطين هي وتعرض وطنه الحتالل من نوع جديد، قد تعرض لم

من  55أرض بال شعب" وعلى الرغم من هذا التزييف التاريخي، فإن المجتمع الدولي في المادة 
قد اعترف بأن الشعب العربي  1253، وفي معاهدة لوزان لعام 1212ميثاق عصبة األمم لعام 

نسلخت عن الدولة العثمانية هو شعب حر الفلسطيني شأنه شأن الشعوب العربية األخرى، التي ا
 مستقل.
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ومع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده وبحرمانه من حق تقرير 
م، الذي قسم فلسطين إلى دولتين عربية 1237عام  121المصير، أثر قرار الجمعية العامة رقم 

ية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني زال يوفر شروطًا للشرع فإن هذا القرار ما ويهودية،
 في السيادة واالستقالل الوطني.

إن احتالل القوات اإلسرائيلية األرض الفلسطينية وأجزاء من األرض العربية واقتالع غالبية 
خضاع الباقين منهم لالحتالل ا  الفلسطينيين وتشريدهم عن ديارهم، بقوة اإلرهاب المنظم، و 

ت تدمير معالم حياتهم الوطنية، هو انتهاك صارخ لمبادئ الشرعية ولميثاق واإلضطهاد ولعمليا
األمم المتحدة ولقراراتها التي تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، بما فيها حق العودة، وحق 

 تقرير المصير واالستقالل والسيادة على أرضه ووطنه.

بعيدة، لم يفقد الشعب العربي الفلسطيني وفي قلب الوطن وعلى سياجه، في المنافي القريبة وال
إيمانه الراسخ بحقه في العودة، وال إيمانه الصلب بحقه في االستقالل، ولم يتمكن االحتالل 

ولقد واصل نضاله الملحمي، وتابع بلورة  - والمجازر والتشريد من طرد الفلسطيني من وعيه وذاته
مي. وصاغت اإلرادة الوطنية إطارها السياسي، شخصيته الوطنية من خالل التراكم النضالي المتنا

منظمة التحرير الفلسطينية، ممثاًل شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، باعتراف المجتمع الدولي، 
متمثاًل بهيئة األمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات اإلقليمية والدولية األخرى، وعلى قاعدة اإليمان 

جماع القومي العربي، وعلى قاعدة الشرعية الدولية قادت منظمة بالحقوق الثابتة، وعلى قاعدة اإل
التحرير الفلسطينية معارك شعبها العظيم، المنصهر في وحدته الوطنية المثلي، وصموده األسطوري 
أمام المجازر والحصار في الوطن وخارج الوطن. وتجلت ملحمة المقاومة الفلسطينية في الوعي 

 بصفتها واحدة من أبرز حركات التحرر الوطني في هذا العصر.العربي وفي الوعي العالمي، 

إن االنتفاضة الشعبية الكبرى، المتصاعدة في األرض المحتلة مع الصمود األسطوري في 
دراك اإلنساني بالحقيقة الفلسطينية وبالحقوق الوطنية المخيمات داخل وخارج الوطن، قد رفعا اإل

يعاب والنضج، وأسدلت ستار الختام على مرحلة كاملة من الفلسطينية إلى مستوى أعلى من اإلست
التزييف ومن خمول الضمير وحاصرت العقلية اإلسرائيلية الرسمية التي أدمنت اإلحتكام إلى الخرافة 

 واإلرهاب في نفيها الوجود الفلسطيني.
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حدى لحظات مع االنتفاضة، وبالتراكم الثوري النضالي لكل مواقع الثورة يبلغ الزمن الفلسطيني أ
اإلنعطاف التاريخي الحادة وليؤكد الشعب العربي الفلسطيني، مرة أخرى حقوقه الثابتة وممارستها 

 فوق أرضه الفلسطينية.

واستنادًا إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين 
من قرارات القمم العربية،  الله وانطالقاً عن حرية وطنهم واستق وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعاً 

، ممارسة من الشعب 1237ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات األمم المتحدة منذ عام 
 العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير واالستقالل السياسي والسيادة فوق أرضه.

الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق فإن المجلس الوطني يعلن، باسم هللا وباسم الشعب العربي 
 أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون 
بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية، في ظل 

م ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب ورعاية األغلبية حقوق نظا
األقلية واحترام األقلية قرارات األغلبية، وعلى العدل االجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق 

من سيادة العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤ 
القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح 

 والتعايش السمح بين األديان عبر القرون.

إن دولة فلسطين دولة عربية هي جزء ال يتجزأ من األمة العربية، من تراثها وحضارتها، ومن 
التحرر والتطور والديمقراطية والوحدة. وهي إذ تؤكد طموحها الحاضر إلى تحقيق  أهدافها في 

صرارها على تعزيز العمل العربي المشترك، تناشد أبناء ا  التزامها بميثاق جامعة الدول العربية، و 
كتمال والدتها العملية، بحشد الطاقات وتكثيف الجهود إلنهاء االحتالل اأمتها مساعدتها على 

 اإلسرائيلي.

لتزامها بمبادئ األمم المتحدة وأهدافها وباإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وتعلن دولة فلسطين ا
 والتزامها كذلك بمبادئ عدم اإلنحياز وسياسته.

ذ تعلن دولة فلسطين أنها دولة محبة للسالم ملتزمة بمبادئ التعايش السلمي، فإنها ستعمل مع  وا 
عدل واحترام الحقوق، تتفتح في ظله جميع الدول والشعوب من أجل تحقيق سالم دائم قائم على ال
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طاقات البشر على البناء، ويجري فيه التنافس على إبداع الحياة وعدم الخوف من الغد، فالغد ال 
 يحمل غير األمان لمن عدلوا أو ثابوا إلى العدل.

وفي سياق نضالها من أجل إحالل السالم على أرض المحبة والسالم، تهيب دولة فلسطين 
دة التي تتحمل مسؤولية خاصة تجاه الشعب العربي الفلسطيني ووطنه، وتهيب بشعوب باألمم المتح

العالم ودولة المحبة للسالم والحرية أن تعينها على تحقيق أهدافها، ووضع حد لمأساة شعبها، 
 بتوفير األمن له، وبالعمل على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية.

تؤمن بتسوية المشاكل الدولية واإلقليمية بالطرق السلمية وفقًا  ل، أنهاكما تعلم في هذا المجا
ستعمالها ضد الميثاق األمم المتحدة وقراراتها وأنها ترفض التهديد بالقوة أو العنف أو اإلرهاب، أو ب

سالمة أراضيها واستقاللها السياسي، أو سالمة أراضي أي دولة أخرى، وذلك دون المساس بحقها 
 في الدفاع عن أراضيها واستقاللها.الطبيعي 

ونحن نقف على  1222 / نوفمبرن الثانييوفي هذا اليوم الخالد، في الخامس عشر من تشر 
وخشوعًا أمام أرواح شهدائنا وشهداء األمة العربية الذين أضاءوا  عتبة عهد جديد، ننحني إجالالً 

أن يحيا الوطن. ونرفع قلوبنا على  بدمائهم الطاهرة شعلة هذا الفجر العتيد، واستشهدوا من أجل
أيدينا لنمألها بالنور القادم من وهج االنتفاضة المباركة، ومن ملحمة الصامدين في المخيمات وفي 

نا ومعتقلينا وجرحانا االشتات وفي المهاجر، ومن حملة لواء الحرية: أطفالنا وشيوخنا وشبابنا، أسر 
وفي كل قرية ومدينة، والمرأة الفلسطينية الشجاعة، المرابطين على التراب المقدس وفي كل مخيم 

حارسة بقائنا وحياتنا، وحارسة نارنا الدائمة. ونعاهد أرواح شهدائنا األبرار، وجماهير شعبنا العربي 
الفلسطيني وأمتنا العربية وكل األحرار والشرفاء في العالم على مواصلة النضال من أجل جالء 

إننا ندعو شعبنا العظيم إلى االلتفاف حول علمه الفلسطيني  ،الستقاللاالحتالل، وترسيخ السيادة وا
حرًا لشعب  وطناً  دائماً  ىرمزًا لحريتنا وكرامتنا في وطن سيبق واإلعتزاز به والدفاع عنه ليظل أبداً 

 من األحرار.

* * * 
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 21/9/1991-27 ،الجزائر ،نوالدورة العشر 

  :البيان السياسي

، قدم شعبنا خاللها وشاقاً  ومريراً  طويالً  نضاالً  1212خاضت الثورة الفلسطينية منذ انطالقها عام 
 ة وكانت االنطالقة بعد سنوات من تغييب القضية الفلسطينية واعتبارها قضية الجئين. متضحيات جسي

حت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي ن سنوات النضال الطويل بكافة أشكاله تإ
والوحيد لشعبنا، أعادت طرح قضية فلسطين على المجتمع الدولي باعتبارها قضية وطنية لشعب له 

 الحق في التحرر وتقرير المصير واالستقالل. 

ال  اإلسرائيلي التي بدون حلها -واحتلت قضية فلسطين مكانتها المركزية في الصراع العربي 
يمكن ضمان األرض والسالم واالستقرار في الشرق األوسط. ثم جاءت االنتفاضة المباركة بعمقها 

 للنضال الوطني الفلسطيني.  خالقاً  الجماهيري والديمقراطي استمراراً 

فشكلت مرحلة متميزة تركت آثارها وصداها في العالم بأسره وعززت االعتراف الدولي بحقوق 
عن توظيف هذا التأييد واالستقطاب الدوليين  ر الفلسطينية التي لم تتوان  شعبنا ومنظمة التحري

طلق مبادرة السالم الفلسطينية وتم اإلعالن أفانعقد مجلسنا الوطني في دورته التاسعة عشر و 
 عن والدة دولة فلسطين. 12/11/1222التاريخي يوم 

العامة لألمم المتحدة في دورتها وقد رحب العالم بمبادرتنا السلمية من خالل قرارات الجمعية 
قامت معها أالثالثة واألربعين التي عقدت في جنيف كما اعترفت معظم دول العالم بدولة فلسطين و 

 عالقات دبلوماسية وسياسية. 

وعلى الرغم من الترحيب الدولي بالمبادرة الفلسطينية وبالخطاب التاريخي لرئيس دولة فلسطين 
ضح للعالم بأسره رغبتنا بالسالم العادل بحيث أعلنت الواليات المتحدة األخ ياسر عرفات والتي أو 

أدت سياسة التعنت  ول مرة، فتح حوار رسمي مع منظمة التحرير الفلسطينية، وعندئذٍ األمريكية وأل
يصالها إلى طريق مسدود.  والرفض اإلسرائيلي إلى إفشال جميع المبادرات والجهود السلمية وا 

مية ودولية بعد ذلك، أهمها حرب الخليج، والتغييرات التي حدثت في وجاءت تطورات إقلي
المجموعة االشتراكية، مما أدى إلى تبدل جوهري في موازين القوى فانتهت الحرب الباردة. وبدأت 
مالمح عصر جديد في العالقات الدولية، وخاصة في مجال العالقات األمريكية السوفيتية والتعاون 

 ًا.ت والمشاكل اإلقليمية سلميبينهما لحل الصراعا
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لقد تابعت منظمة التحرير الفلسطينية عن كثب حركة األحداث في العالم وتأثرها على قضية 
ذا كان الشعب الفلسطيني قد اغتصب وطنه جراء مظالم ا  اإلسرائيلي، و  -فلسطين والصراع العربي 

نه ال يصح وال إحتى اإلنسانية، فبسط حقوقه الوطنية والسياسية و أالنظام الدولي القديم وحرم من 
ن يحرم من هذه الحقوق في ظل مرحلة نشوء النظام الدولي الجديد الذي أيجوز ضمن أي منطق 

 يرفع شعارات الديمقراطية وحقوق اإلنسان وقدسية حق تقرير المصير للشعوب.

وطنية وقراءة ن هذا الوضع الجديد يقتضي منا التعامل بروح المسؤولية السياسية والواقعية الإ
للمستجدات اإلقليمية والدولية، كما يستدعي هذا الوضع استلهام دروس وخبرة االنتفاضة الشعبية 

 للتحقيق. التي جعلت هدف االستقالل والحرية الفلسطينية برنامجا قابالً 

والشرعية الدولية والعربية تعاملت منظمة  1222مع مبادرة السالم الفلسطينية سنة  وانسجاماً 
تحرير الفلسطينية بشكل إيجابي وفعال مع األفكار والمقترحات والمبادرات الدولية السلمية التي ال

استمدت الشرعية الدولية، كما رحبت بالعناصر اإليجابية التي وردت في إعالن الرئيس األمريكي 
ن ج بوش ومواقف المجموعة األوروبية واالتحاد السوفييتي ودول عدم االنحياز وغيرها مر جو 

 الجهات الدولية.

ن منظمة التحرير الفلسطينية التي رحبت بالجهود والمساعي السلمية الجارية وتعاملت معها إ
بإيجابية بما في ذلك الدعوة التي أعلنها الرئيسان بوش وغورباتشوف لعقد مؤتمر السالم الخاص 

السالم يتطلب مواصلة  ن نجاح المساعي لعقد مؤتمرأبتسوية الصراع القائم في الشرق األوسط ترى 
 العمل مع األطراف األخرى لتحقيق األسس التالية. 

 332و 535استناد مؤتمر السالم إلى الشرعية الدولية وقراراتها بما فيها قراري مجلس األمن  :أوال  
وااللتزام بتطبيقها والتي تكفل االنسحاب اإلسرائيلي الشامل من األراضي العربية والفلسطينية المحتلة 
بما فيها القدس الشريف، وتحقيق مبدأ األرض مقابل السالم الحقوق الوطنية والسياسية للشعب 

 الفلسطيني. 

تأكيد اعتبار القدس جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة، ينطبق عليها ما  ثانيا :
 بقرارات مجلس األمن واألمم المتحدة.  ينطبق على سائر األراضي المحتلة عمالً 

وقف االستيطان في األراضي المحتلة بما فيها القدس الشريف كضرورة ال غنى عنها ثالثا : 
 لهدوء عملية السالم مع وجوب توفير ضمانات دولية لتأمين ذلك. 
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حق منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في  رابعا :
ل وخارج الوطن بما في ذلك القدس وتحديد صيغة مشاركته في تشكيل الوفد الفلسطيني من داخ

 عملية السالم على أساس متكافئ وبما يؤكد مرجعيتها في هذا المجال. 

 تنسيق المواقف العربية بما يضمن تحقيق الحل الشامل واستبعاد الحلول المنفردة وفقاً  خامسا :
 لقرارات القمم العربية. 

لقرارات الشرعية  إلى الحل النهائي الشامل طبقاً  لحل وصوالً ضمان ترابط مراحل ا سادسا :
الدولية. ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهي تنطلق من هذه األسس والمنطلقات تجاه مساعي السالم 

 فإنها تهدف إلى تحقيق ما يلي: 

 الوطني. االستقالل و تأمين حق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني وبما يضمن حقه في الحرية  :أوال  

بما  1217االنسحاب اإلسرائيلي التام من األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في عام  ثانيا :
 فيها القدس الشريف. 

حل قضية الالجئين الفلسطينيين الذين شردوا من وطنهم بالقوة واإلكراه، وفق قرارات األمم  ثالثا :
 امة لألمم المتحدة. الصادر عن الجمعية الع 123المتحدة وخاصة القرار 

ن تشمل أية ترتيبات انتقالية حق شعبنا في السيادة على األرض والمياه المصادر أضرورة  رابعا :
 الطبيعية والشؤون السياسية واالقتصادية كافة. 

 لممارسة حق تقرير المصير.  توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تمهيداً  خامسا :

الكاملة للعمل على إزالة المستوطنات القائمة باعتبارها غير شرعية  توفير الضمانات سادسا :
 .312لقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس األمن رقم  وفقاً 

فضل الشروط أن المجلس الوطني يكلف اللجنة التنفيذية باالستمرار في الجهود الجارية لتوفير إ
ن ترفع النتائج إلى المجلس أمجلس الوطني على التي تكفل نجاح عملية السالم وفق قرارات ال

ن منظمة التحرير أو  ،المركزي التخاذ القرار النهائي في ضوء المصالحة الوطنية العليا لشعبنا
الفلسطينية التي بذلت في المرحلة السابقة كل الجهود الممكنة لدفع عملية السالم، تأمل من 

تحاد السوفييتي بذل جهودها كي تساعد من جانبها األطراف األخرى وخاصة الواليات المتحدة واال
بقاء باب العودة إلى ا  سرائيل أمام العملية السياسية الجارية و إعلى تذليل العقبات التي تضعها 

 من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية. مجلس األمن مفتوحاً 



 منظمة التحرير الفلسطينية

312                         مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات         

ت التي تعترض طريق ن العمل إلنجاز أهدافنا الوطنية في المرحلة القادمة ومواجهة العقباإ
نضالنا يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وتعميقها في شتى المجاالت وتطوير مساهمة جميع القوى 
والهيئات والشخصيات الوطنية داخل الوطن المحتل وخارجه مع القيادة السياسية لمنظمة التحرير 

يجاد الصيغة الفلسطينية في كافة المسائل التي تتعلق بمستقبل شعبنا والعملية السياس ية الجارية وا 
 العملية المالئمة لتحقيق هذا الغرض.

ويدعو المجلس الوطني الفلسطيني في هذا المجال إلى زيادة فعالية ودور المجلس المركزي 
ويعتبر  ،للديمقراطية وممارستها الفلسطيني في متابعة وتطبيق مقررات المجلس الوطني تعزيزاً 

باركة وتعزيز طابعها الجماهيري والديمقراطي ومشاركة شعبنا ن تطوير االنتفاضة المأالمجلس 
بأسره في إسنادها ودعمها هو الضمان الحقيقي الذي يكفل تحقيق األهداف السياسية والوطنية في 
المرحلة القادمة من كفاحنا الوطني. وبهذا الصدد يتوجه المجلس بالتحيات النضالية لجماهير 

تعزيز وهيبة القيادة الموحدة وتطوير عمل أفرعها الكفاحية ومواصلة  االنتفاضة الباسلة، ويؤكد على
ن حماية االنتفاضة أعملية بناء األطر والمجالس القطاعية العليا. ويجدد المجلس التأكيد على 

 ودعمها وتوفير كل مستلزمات تطويرها هو مقدمة مهمات العمل الوطني الفلسطيني.

طالنا األسرى في معتقالت االحتالل الصهيوني ولجرحانا ويوجه المجلس التحية النضالية ألب
الشجعان السائرين على درب االنتفاضة الذي شقه شهداؤها البررة. يتوجه المجلس الوطني بالتحية 
 النضالية لجماهير شعبنا الصامد في الجليل والمثلث والنقب والساحل، ويؤكد تقديره لنضالها دفاعاً 

سنادها الفاعل لالنتفاضة الباسلة.عن حقوقها ضد سياسات االضط  هاد والتمييز وا 

متنا العربية من خالل عملية السالم بما أن ضمان تحقيق أهداف شعبنا و أكما يؤكد المجلس 
مين االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وضمان حق أيحقق ت

صفحة الماضي  ستدعي استعادة التضامن العربي وطي  العودة وتقرير المصير واالستقالل لشعبنا ي
 حماية للمستقبل العربي في ظل المتغيرات الدولية واإلقليمية الراهنة.

ويدعو المجلس في هذا المجال الدول العربية الخمس المعنية بعملية السالم إلى تحقيق أعلى 
مرحلة القادمة لتقوية الموقف مستويات التنسيق السياسي والدبلوماسي بينها لمواجهة متطلبات ال

التفاوضي العربي لضمان تحقيق حل شامل على جميع الجهات ومنع أية حلول منفردة على 
 متنا العربية.أحساب حقوق شعبنا الوطنية وحقوق 
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سناده لقضية الشعب  يدعو المجلس الوطني المجتمع الدولي بأسره إلى تطوير دعمه وا 
 صموده في الوطن المحتل.الفلسطيني ونضاله العادل وتعزيز 

ويقدر المجلس دور دول المجموعة االقتصادية األوروبية ويدعوها إلى المساهمة بفعالية في 
توفير شروط النجاح لعملية السالم على أسس متوازنة طبقا للشرعية الدولية وذلك صيانة لألمن 

 الدولي واالستقرار في منطقة الشرق األوسط والبحر المتوسط.

مجلس الوطني عن تقديره لدور االتحاد السوفييتي والصين الشعبية ومجموعة دول عدم ويعرب ال
االنحياز والدول األفريقية ومنظمة الدول اإلسالمية في مساندتها للقضية الفلسطينية وتمسكها بأسس 

 الشرعية الدولية في حل الصراع في المنطقة.

المستوى العربي واتخذ في هذا الصدد  ودرس المجلس عالقات منظمة التحرير الفلسطينية على
 القرارات اآلتية:

، وشعباً  وحكومةً  يحيي المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين الجزائر الشقيقة، رئيساً  -
على احتضانها قضية فلسطين واستضافتهم دورات المجلس الوطني ودعمهم المتواصل لحقوق 

 ل في جزائر المليون ونصف مليون شهيد.ن ارتفع علم الحرية واالستقالأشعبنا منذ 

، على احتضانها وشعباً  وحكومةً  يحيي المجلس الوطني في دورته العشرين تونس الشقيقة، رئيساً  -
الدافئ لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وتحملها لكثير من التضحيات التي وصلت إلى حد 

قة عرفاننا األبدي بكرم الضيافة والتضامن امتزاج الدم التونسي بالدم الفلسطيني، فلتونس الشقي
 األخوي.

ويخص المجلس بالشكل جاللة الملك الحسن الثاني رئيس لجنة القدس على جهوده ومساعيه  - 
لحقوق الشعب الفلسطيني، ولمنظمة التحرير الفلسطينية ولما تقدمه المملكة  المتواصلة دعماً 

 طن المحتل.المغربية الشقيقة من دعم لصمود شعبنا في الو 

يعبر المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين عن تثمينه للدعم المتواصل الذي تقدمه  -
 الجماهيرية الليبية الشقيقة لجماهير االنتفاضة الفلسطينية الباسلة.

ي المجلس الوطني دول االتحاد المغاربي على دعمها المتواصل لقضية فلسطين ومنظمة ييح -
نية ويضمن الدور الحيوي الذي تقوم به هذه الدول على طريق استعادة التضامن التحرير الفلسطي

 العربي.



 منظمة التحرير الفلسطينية

314                         مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات         

يعرب المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين عن تضامنه العميق مع الشعب العراقي  -
الشقيق في معاناته، ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري إلنهاء الحصار االقتصادي الذي 

ويهيب المجلس  .أطفاله ونسائه ورجاله للخطر من جراء فقدان الدواء والغذاءيعرض حياة 
يد العون والدعم للعراق الشقيق،  الوطني بجماهير األمة العربية وبالدول العربية الشقيقة مد  

ويطالب بوقف كافة أشكال التدخل في شؤونه الداخلية كما يدعو إلى العمل الجاد والمثابر 
 العربي بين أبناء األمة العربية. الستعادة التضامن

األردنية ويدعو إلى تعزيزها وتعميقها في  -خوة الفلسطينية يحيي المجلس الوطني الفلسطيني األ -
كافة المجاالت، ويؤكد قراراته السابقة بالعالقات الخاصة والمميزة التي تربط بين الشعبين 

عزيز التنسيق والتعاون بين منظمة التحرير الشقيقين األردني والفلسطيني ويدعو إلى استمرار وت
الفلسطينية واألردن الشقيق في كافة المجاالت كما ويؤكد المجلس الوطني على قراراته في بيان 

 العالقات المستقبلية على أساس كونفدرالي بين دولتي فلسطين واألردن.

من أجل نصرة القضية ب اللبناني عويحيي المجلس الوطني لبنان الشقيق ويشيد بتضحيات الش -
الفلسطينية. ويتمنى النجاح لمسيرة الوفاق الوطني اللبناني الهادفة إلى استعادة وحدة لبنان وسيادته 
وبسط سلطة الشرعية على أرضه. كما يؤكد الدعم الكامل لمعركة تحرير الجنوب من االحتالل 

 رائيلي من جميع األراضي اللبنانية.القاضي باالنسحاب اإلس 352إلى تطبيق القرار  اإلسرائيلي توصالً 

خوة بين شعبي لبنان وفلسطين من خالل تنظيم العالقات ويدعو المجلس إلى ترسيخ األ -
الفلسطينية على أسس متينة تكفل الحقوق السياسية والنضالية واالجتماعية  -اللبنانية 

اجهة االعتداءات للشعب الفلسطيني في لبنان، وتوفير األمن للمخيمات الفلسطينية في مو 
 اإلسرائيلية وعلى قاعدة التعاون الوثيق مع السلطات الشرعية اللبنانية.

ويشدد المجلس الوطني على ضرورة استكمال الحوار بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير  -
 الفلسطينية معالجة إيجابية -الفلسطينية من أجل التوصل إلى معالجة قضايا الخالفات اللبنانية 
 في جميع الميادين ولما فيه المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

اإلسرائيلي  -ويدعو المجلس الوطني الدول العربية الخمس المعنية بشكل مباشر بالصراع العربي  -
)األردن، مصر، سوريا، لبنان، فلسطين( إلى تحقيق أعلى مستويات التنسيق السياسي والدبلوماسي 

ن يرتقي التنسيق وأبات المرحلة السياسية القادمة ولتقوية الموقف العربي التفاوضي بينها لمواجهة متطل
 إلى مستوى القمة بين هذه الدول الشقيقة.
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ن المجلس الوطني يشير بالتقدير إلى األهمية الخاصة النعقاد دورتين متتاليتين لوزارة الخارجية إ -
يقة التي تواصل القيام بدور فاعل العرب في إطار الجامعة العربية على أرض مصر الشق

حياء التضامن العربي وتحقيق موقف عربي موحد، كما يشير المجلس إلى موقف وأساسي إل
 مين هذه الحقوق.أمصر الشقيقة من الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا وسعيها الدائم لت

وير التنسيق بين يدعو المجلس إلى استمرار العمل لتعزيز العالقة السورية الفلسطينية وتط -
الشقيقة سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية بما يخدم المصلحة الوطنية والقومية المشتركة 

 ومواجهة التحديات.

يقدر المجلس الوطني الفلسطيني الدعم الثابت والمتواصل الذي قدمته المملكة العربية السعودية  -
لسطينية، واستضافتها المستمرة وتسهيلها لسنوات طويلة لشعبنا الفلسطيني ولمنظمة التحرير الف

راضيها، ونأمل باستمرار الدعم لالنتفاضة المباركة في وجه أقامة أبناء شعبنا في ا  لعمل و 
 ها سلطات االحتالل اإلسرائيلي.التجويع ومحاوالت تدمير البنية االقتصادية التي تشن  

هما وحكومتيهما ويعبر عن شكره يحيي المجلس الوطني شعبي السودان واليمن الشقيقين ورئيس -
باسم الشعب الفلسطيني على ما قدمه ويقدمه أشقاؤنا في السودان واليمن رغم ظروفهما الصعبة 

 من دعم لشعبنا واستضافتهما لقواتنا.

توقف المجلس الوطني أمام ما تعرض له شعبنا الفلسطيني في الكويت من قتل واضطهاد  -
نسانية عديدة.بعاد، ومحاكمات صوريا  وتشريد، و   ة كانت مصدر إدانة وشجب منظمات عالمية وا 

ن تتاح أن المجلس الوطني يطالب السلطات الكويتية بوقف كل التجاوزات ضد الفلسطينيين و إ -
نهم شاركوا أردوا، الستعادة حقوقهم كاملة، خاصة و جروا وطُ مام عشرات اآلالف ممن هُ أالفرصة 
ة وساهموا بعرقهم وجهدهم في بناء هذا البلد العربي خوتهم الكويتيين سنوات طويلإالعيش 
 الشقيق.

رسال إويؤكد المجلس الوطني في هذا المجال على مطالبة األمانة العامة لجامعة الدول العربية  -
 لجنة تقصي الحقائق بشأن أوضاع الجالية الفلسطينية في الكويت.

كباره ل - موقف قداسة البابا والفاتيكان في دعم ويعرب المجلس الوطني الفلسطيني عن تقديره وا 
 حقوق شعبنا.
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ن المجلس الوطني الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي إلى معالجة موضوع الهجرة اليهودية إ -
سرائيل من استخدامها لتنفيذ أغراضها في التوسع إاالستيطانية المنظمة بما يكفل منع 

ن استمرار هذه أووطنه ويرى المجلس  واالستيطان وحرمان شعبنا من تقرير مصيره على أرضه
 وخطراً  الهجرة وفق المخططات اإلسرائيلية لتكثيف االستيطان في أرضنا المحتلة يشكل عقبةً 

 لحقوق اإلنسان الفلسطيني والمواثيق الدولية. يهدد مستقبل السالم في المنطقة وخرقاً 

تي تجري في بعض األوساط الدولية ن المجلس الوطني يلفت االنتباه إلى المحاوالت والمساعي الإ -
من أجل إلغاء قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية 

فشالها.  ويطالب اللجنة التنفيذية العمل مع الدول الصديقة والشقيقة لمواجهة هذه المحاوالت وا 

شاعة الديمقراطية وتحقيق  ويحيي المجلس نضال جميع الشعوب الطامحة إلى المساواة - والعدالة وا 
التكافؤ في العالقات الدولية، ويقدر في هذا المجال نضال شعب جنوب أفريقيا بقيادة المؤتمر 
زالة العنصرية، ويعلن  الوطني األفريقي وزعيمه المناضل نلسون مانديال من أجل المساواة وا 

له العادل في مواجهة العنصرية المجلس عن تضامنه الكامل مع شعب جنوب أفريقيا في نضا
دوات العنصرية المضادة ويؤكد المجلس الوطني على أوضد أعمال التخريب التي تقوم بها 

 ضرورة مواصلة تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لشعب جنوب أفريقيا المناضل والصديق.

في وجه العدوان  كما يؤكد المجلس على دعمه ومساندته وتضامنه مع دول المواجهة األفريقية -
 والعنصرية.

يوجه المجلس الوطني تحية إلى لجنة األمم المتحدة الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه  -
الثابتة وللمؤسسات وللمنظمات الدولية غير الحكومية الشقيقة والصديقة ولرجال األعمال ووسائل 

 اإلعالم التي وقفت وتقف مع انتفاضة شعبنا ونضاله.

د المجلس الوطني الفلسطيني التزامه بقرارات األمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعوب ويجد -
في مقاومة االحتالل األجنبي واالستعمار والتمييز العنصري وحقها في النضال من أجل 

 رفضه لإلرهاب بكل أنواعه بما في ذلك إرهاب الدولة. استقاللها ويعلن مجدداً 

ني التحية واالعتزاز والحب لشعبنا الفلسطيني الصامد والصابر داخل يوجه المجلس الوط وختاماً  -
مواقفها الداعمة  ىمتنا العربية وقواها الفاعلة علألى جماهير ا  رضنا المحتلة وفي الشتات و أ

ويهيب بها للوقوف بحزم أمام … والمساندة لجهاد شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة
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متنا العربية ووجودها وقوتها أعلى  متنا العربية وذلك حفاظاً أداء المؤامرات التي يحيكها أع
 منها القومي.أوكرامتها و 

كما يتوجه إلى جميع الدول األصدقاء الشريفة المحبة للسالم والحرية بالتحية والتقدير لمواقفها  -
 المشرفة مع قضية شعبنا العادلة. 

 لجنة الوطن المحتل واالنتفاضة

 سطيني تقرير لجنة الوطن المحتل واالنتفاضة وقرر ما يلي: ناقش المجلس الفل

 :أوال  

يوجه المجلس الوطني الفلسطيني التحية والتقدير النضالية لشعبنا الفلسطيني تحت االحتالل  -1
 ، شيباً ونساءً  لى صناع المجد فيها رجاالً ا  ولجماهير االنتفاضة على أرض دولة فلسطين و 

انها الشعبية الفالحية والعمالية والمهنية، ولجانها القطاعية ، وقواتها الضاربة ولجوأطفاالً 
 والمخصصة وقيادتها الوطنية الموحدة.

يوجه المجلس الوطني الفلسطيني التحية النضالية والتقدير لألبطال األسرى والمعتقلين الذين  -5
فخار تصدوا لالحتالل ويصمدون ببسالة في سجون العدو ومعتقالته والجرحى حاملي أوسمة ال

 والذين رووا أرض فلسطين بدمائهم الذكية وزرعوا الورود على درب االستقالل.

خوة المبعدين الذين تصدوا ببسالة لقوات يوجه المجلس الوطني الفلسطيني التحية النضالية لأل -3
وطنية بارزة  االحتالل، ولمخططات العدو الصهيوني وممارساته القمعية وشكلوا بذلك رموزاً 

لكل االتفاقات والمواثيق الدولية واإلنسانية بما  ريمة العدو في اإلبعاد خالفاً شاهدة على ج
 يتنافى وحقوق اإلنسان.

كبار أمام الشهداء األبرار الذين رووا بدمائهم الذكية ا  يقف المجلس الوطني الفلسطيني بإجالل و  -3
مشاعل نور  تراب الوطن وسطروا صفحات خالدة في سفر الثورة واالنتفاضة وستبقى أرواحهم

 نا على طريق النصر والتحرير.متضيء الطريق أما

يوجه المجلس الوطني التحية والتقدير إلى أبناء فلسطين في الجليل والمثلث والنقب وكل قرية  -2
 )فلسطين المحتلة( ويثمن الدور النضالي الذي يقومون به دعماً  1232ومدينة في مناطق 

على هويتهم الوطنية في وجه كل محاوالت الطمس  لالنتفاضة والوقوف إلى جانبها وحفاظاً 
 والتذويب. 
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 الوحدة الوطنية: ثانيا :

يثمن المجلس الوطني الفلسطيني الحالة الرائعة للوحدة الوطنية التي يجسدها ويمارسها شعبنا  -1
الفلسطيني في مقاومته الباسلة في مختلف المواجهات للعدو، ويؤكد على أهمية وضرورة 

هذه الوحدة بين الفصائل والقوى والتيارات والفعاليات الوطنية على أسس تعزيز وتطوير 
ديمقراطية بعيدة عن روح الفئوية كضمانة أساسية لتحقيق أهداف شعبنا في دحر االحتالل 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة ا  وانتزاع الحقوق الوطنية الثابتة في العودة وتقرير المصير و 
 ف.وعاصمتها القدس الشري

يؤكد المجلس على ضرورة توسيع المشاركة في كافة هيئات القيادة الوطنية الموحدة  -5
 لالنتفاضة، لزيادة فعاليتها للقيام بالدور المناط في قيادة االنتفاضة المجيدة.

يؤكد المجلس على الدور الهام لألطر الجماهيرية والمؤسسات الوطنية واالتحادات الشعبية  -3
الفنية والجمعيات الخيرية وغرف التجارة والجمعيات الزراعية واللجان القطاعية والمهنية والعمالية و 

دائها ووسائل عملها بما يتناسب أوالمجالس المتخصصة ويؤكد على ضرورة توحيدها وتطوير 
 بنية التحتية لدولة فلسطين.مع المهمات األساسية المنوطة بها كأذرع فاعلة وأساسية في بناء األ

 اليات النضالية وتطويرها وتصعيدها:الفع ثالثا :

توقف المجلس أمام الملحمة البطولية التي يصنع صفحاتها الخالدة شعبنا العظيم على طول 
األرض الفلسطينية وعرضها في مواجهة قوات االحتالل وممارساتها القمعية والالإنسانية والتي في 

لجماعي، وتدمير البنية التحتية سياسة القبضة الحديدية وفرض الضرائب الباهظة والعقاب ا
للمجتمع واالنتهاك الصارخ لحقوق اإلنسان من خالل القتل واالعتقال واإلبعاد، وباإلضافة إلى 

ذ يسجل باعتزاز كبير هذه إفراد والمجالس عملية التجويع المستمرة وتقييد حرية العمل والنقل لأل
لمواجهة والتصدي والصمود األسطوري وكذلك القدرة الفردية والمتميزة لجماهير شعبنا البطل في ا

نه يؤكد إالجاهزية الحالية والمستمرة على الدوام للبذل والعطاء والتضحية في االنتفاضة المعجزة ف
 على النقاط التالية:

إدانة سياسة وممارسة سلطات االحتالل التعسفية ودعوة المحافل الدولية والمؤسسات اإلنسانية  -1
براز هذه المخالفات للرأي العام العالمي واتخاذ اإلجراءات ا  الحقائق و غير الحكومية لتقصي 

 الالزمة لوضع حد لها وتوفير الحماية لشعبنا تحت االحتالل.
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التركيز على بناء الطابع الجماهيري الديمقراطي لالنتفاضة الباسلة من خالل وضع البرنامج  -5
النتفاضة وكذلك توفير الظروف الكفيلة وتحديد الواجبات والمهمات للمناضل واألطر القيادية ل

لها لكي تبقى المشاركة وحجم الزخم الجماهيري في اتساع وعمق وشمول يضمن الديمومة 
 والتصعيد لفعاليات االنتفاضة.

العمل على تطوير وتكثيف أشكال المقاومة الشعبية من خالل تهيئة مستلزماتها الشعبية  -3
بداعاتها، واالبتعاد عن الروتينية والصيغ الجامدة التي ال والمعنوية وتبني مبادرات الجماهير وا  

 تستجيب لخصائص كل مرحلة من مراحل نضالنا الوطني.

التمسك بخيارنا الثوري العادل في ممارسة الكفاح بكل أشكاله وصوره ومشروع لشعبنا في  -3
الكفاح من  مواجهة قوات االحتالل والمستوطنين المسلحين الغزاة والتأكيد على تطوير وسائل

خالل التوجه إلى العمل النوعي الذي يضمن االستمرارية في النهج ويستجيب لروح االنتفاضة 
بداعاتها الخالقة.  وا 

تها االنتفاضة من أجل قطع الطريق على ز فر أالعمل على ترسيخ القيم والمفاهيم والسلوك التي  -2
ل تجسيد وتعميق محاوالت العدو في استغالل أو تضخيم بعض السلبيات وذلك من خال

العالقة الديمقراطية بين جماهير االنتفاضة وهيئاتها القيادية من خالل تعزيز دور المؤسسات 
دانة كافة الممارسات التي  واللجان الوطنية والشعبية بما في ذلك لجان الخير واإلصالح، وا 

 تشوه الوجه الحضاري واإلنساني والديمقراطي لتقاليد شعبنا وتراثه.

لى تنظيم وسائل رعاية المطاردين في األرض المحتلة ومعالجة أوضاعها من خالل تأطيرها العمل ع -1
 دائهم وكذلك بناء المزيد من المجموعات الضاربة.أضمن لجان خاصة تضمن استمرار عطائهم و 

 رابعا : الهجرة االستيطانية:

المستوطنات  قامة مستوطنات جديدة وتسمينن أهداف العدو تتجسد في اغتصابه لألرض إلإ
القديمة من أجل المزيد من استيعاب المهاجرين الجدد من مختلف دول العالم ومن االتحاد 

ذ يؤكد على قراراته السابقة في مواجهة التهجير الجماعي إن المجلس ا  السوفييتي بشكل خاص، و 
 نه يدعو إلى:إالمنظم على أرض دولتنا المحتلة ف

 بكل الوسائل.التمسك بعروبة األرض والدفاع عنها  -1

والذي يدعو إلى وقف  322رفض االستيطان والمطالبة بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم  -5
 االستيطان وتفكيك المستوطنات القديمة.
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 التصدي لمحاوالت االحتالل بتفريغ األرض وتهجير أصحابها العرب. -3

 وبتها.استصالح األراضي وزراعتها وذلك من أجل استغاللها وحمايتها والمحافظة على عر  -3

 تفصيل لجنة الدفاع عن األرض وتوفير اإلمكانيات المادية لتمكينها من أداء دورها المطلوب. -2

 خامسا : الدعم المالي:

يؤكد المجلس على أولوية دعم الداخل في كل المجاالت وفق خطة مدروسة وبرامج محددة، 
كفل تغطية احتياجات لتطوير البنية التحتية وتأسيس قاعدة إنتاجية لالقتصاد الوطني بما ي

 ومتطلبات صمود شعبنا وتصعيد انتفاضته وذلك من خالل:

تقديم الدعم الممكن للمؤسسات الثقافية والفنية والتعليمية والصحية وتشجيع الحفاظ على التراث  -أ
 الوطني الفلسطيني.

تاجية قامة المشاريع اإلنا  مين الدعم للقطاعات اإلنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية و أت -ب
الجديدة بما يحقق الصمود وخلق فرص العمل لعمالنا، وكذلك العمل على إقامة مشاريع 

 إسكانية شعبية وتعاونية ضمن اإلمكانيات المتاحة ومن خالل مؤسسة متخصصة لإلقراض.

دعم وتشجيع وتسويق منتوجات األرض المحتلة الزراعية والصناعية في األسواق العربية  -ج
 والدولية.

رنامج ومشروعات محددة وتنسيق العون الدولي والخارجي لمواجهة مشكلة البطالة اعتماد ب -د
المتفاقمة في قطاع العمل والسعي إلنشاء صندوق دولي تعويضي وتأمين فرص العمل 
والتعويضات عن أضرار التوقيف وآثار حرب الخليج وممارسات االحتالل ضد العمال 

 واألعمال.

 سرى والرعاية االجتماعية األ

سر الشهداء والجرحى والمعتقلين والمتضررين من ممارسات ضمان الرعاية االجتماعية أل -1
 القمع وزيادة مخصصاتهم، وتأهيل المعتقلين والمصابين بما يكفل الحياة الحرة الكريمة لهم.

تنشيط برنامج التكافل األسرى في صفوف الجاليات الفلسطينية في المهجر واستمرار العمل  -5
 غير الحكومية واإلنسانية لزيادة دعمها لجماهير شعبنا داخل الوطن المحتل.مع المنظمات 
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بناء شعبنا في المهجر للمساهمة في بناء المشاريع اإلنتاجية أس المال الفلسطيني و أدعوة ر  -3
 داخل الوطن من خالل مؤسسة وطنية متخصصة.

المعتقلين واألسرى  العمل بكل الوسائل الممكنة وفي المحافل الدولية من أجل اإلفراج عن -3
 الفلسطينيين في سجون االحتالل ومن أجل تأمين إعادة كافة المبعدين إلى وطنهم.

براز ما تتعرض له المقدسات واألوقاف اإلسالمية والمسيحية من انتهاكات أو تدنيس أو إ -2
يجاد المرجعية المناسبة من أجل الحفاظ عليها والدفاع عن حقوقها إمصادرة والعمل على 

 ماتها المقدسة. وحر 

 العالقات التنظيمية واإلدارية: -سادسا  

العمل على تطوير دور القيادة الوطنية الموحدة من خالل رفع مستوى التمثيل فيها ومنحها  -1
الصالحيات الضرورية وتمكينها من متابعة كافة جوانب عمل ونشاط االنتفاضة واألمور 

ها الجماعية وانتظامها مع القيادات المناطقية المتعلقة بتنظيم حياة المواطنين وتحقيق صالت
ومؤسساتها في كل المواقع وكذلك العمل على استكمال بناء القيادات الموحدة  هاومع كل أطراف

 وثبات عناصرها.

العمل على توسيع اللجنة السياسية المنبثقة عن القيادة الوطنية الموحدة )قاوم( إلفساح المجال  -5
ات العديد من الشخصيات الوطنية، والعمل على تشكيل لجان لالستفادة من خبرات وطاق

سياسية فرعية على مستوى المناطق تضم في صفوفها ممثلي المؤسسات والشخصيات الوطنية 
 واألطر األساسية لالنتفاضة في هذه المناطق.

طر الجماهيرية واالتحادات والمجالس القطاعية المتخصصة تعزيز دور المجالس الموحدة لأل -3
عطائها المزيد من االستقاللية على ا  وفير الدعم لها واستكمال بناءها وتطوير برامجها و وت
رضية تعزيز الديمقراطية في عالقاتها الداخلية ومع الجماهير ضمن البرنامج السياسي أ

 الوطني.

 تطوير وتحسين أداء مؤسسات وأجهزة )م.ت.ف( ذات العالقة بالوطن المحتل وذلك من خالل:  -3

يل أقسام مختصة في دوائر منظمة التحرير الفلسطينية للعناية بجوانب الصحة، تشك -أ 
والزراعة، والصناعة، والتجارة والشؤون البلدية والقروية والتعاونيات ورفدها بالكفاءات 

 ذات االختصاص المناسب.
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آليات وهياكل في الداخل لتحقيق اإلشراف والرقابة على طريق واتجاهات  إيجاد -ب  
فاق المالي في المؤسسات وقطاعات العمل العام في األرض المحتلة بما اإلن

يضمن سالمة التوجه لتحقيق النفع العام على أسس سلمية وبما يحفظ األموال 
 العامة.

التأكيد على تنظيم آلية العمل بين مؤسسات الداخل والخارج على قاعدة التكامل والمساندة  -2
وتوحيد المرجعية المسؤولة بما يخدم برنامج االنتفاضة ووحدة العمل القيادي وكذلك تحديد 

 وأهدافها.

 تشكيل لجنة دائمة من أعضاء المجلس الوطني وذلك لمتابعة شؤون الوطن المحتل.  -1

 اللجنة القانونية  -ج

 ناقش المجلس الوطني الفلسطيني تقرير اللجنة القانونية وقرر ما يلي:

اللجنة التنفيذية بضرورة إنشاء دائرة للعدل بالمنظمة  -يوصي المجلس الوطني الفلسطيني  :أوال  
من النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية يكون من بين مهامها رعاية  12حكام المادة أل وفقاً 

المنازعات في األراضي المحتلة وخارجها المعروفة باسم لجان  الشؤون القضائية، ولجان فض  
القرار الخاص بإصدار جريدة رسمية للمنظمة ينشر فيها ما يصدر اإلصالح والخير والتأكيد على 

 من قوانين وقرارات ولوائح. 

يوصي المجلس بضرورة التقيد بأحكام الميثاق الوطني والنظام األساسي لالئحة الداخلية  ثانيا :
 يماً وتنظ للجنة التنفيذية، والعمل على سرعة إصدار الالئحة الداخلية للمجلس المركزي تيسيراً 

 عماله. أل

العمل على إعادة تشكيل اللجنة القانونية الدائمة بالمجلس الوطني، بما يكفل تطعيمها  ثالثا :
 ببعض الكفاءات القانونية الفلسطينية التي تتيح لها فرصة العضوية من قبل. 

يوصي المجلس بإنشاء مركز للدراسات واألبحاث القانونية يتولى إعداد الدراسات  رابعا :
األبحاث القانونية التي تتطلبها القضية في المرحلة المقبلة وتزويد اللجنة التنفيذية واألجهزة األخرى و 

 بالرأي والفتاوى القانونية. 
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 لجنة التنظيم والشؤون واالجتماعية والمغتربين -د

ا ناقش المجلس الوطني الفلسطيني تقرير لجنة التنظيم والشؤون االجتماعية والمغتربين وقرر م
 يلي: 

 في مجال الشؤون االجتماعية: -أواًل 

التأكيد على تنفيذ قرارات المجالس الوطنية السابقة وخاصة بأن يتبع الجمعيات والمؤسسات  -1
 االجتماعية الفلسطينية بدائرة الشؤون االجتماعية.

تفعيل المجلس األعلى للشؤون االجتماعية ليعمل على التخطيط ومتابعة التنسيق بين دائرة  -5
 الشؤون االجتماعية ودوائر م.ت.ف والمؤسسات في مجال العمل االجتماعية.

ن تصبح مخصصات الشهداء واألسرى والمعتقلين مساوية لمخصصات المناضلين القائمين أ -3
 على أعمالهم في كل ساحة من الساحات، وتعديل اللوائح واألنظمة بما يستجيب لذلك.

إنتاجية، خاصة في أماكن التجمعات الفلسطينية  إنشاء مراكز تدريب وتأهيل مهني ومشاريع -3
 صعبة بالتنسيق مع المنظمات الشعبية. التي تعيش ظروفاً 

تنشيط وتفعيل مكتب دائرة الشؤون االجتماعية في لبنان من خالل قيادة العمل الوطني  -2
 الفلسطيني في لبنان.

 إنشاء مركز فلسطيني للدراسات والبحوث االجتماعية الفلسطينية. -1

يل اللجنة الوطنية العليا للطفولة الفلسطينية بحيث تغطي نشاطاتها مختلف أماكن تفع -7
 التجمعات الفلسطينية.

تقوم دائرة الشؤون االجتماعية بزيادة االهتمام بالعمل االجتماعي الشعبي ووضع اللوائح  -2
 المنظمة لذلك ومساعدة التجمعات الخيرية الفلسطينية في أنشطتها من أجل تخفيف العبء
المالي عن م.ت.ف واالستفادة في هذا المجال من جهود وطاقات الشخصيات الوطنية 

 واالجتماعية المتطوعة.

سر الشهداء واألسرى بما أاإلسراع في حل األزمة المالية لمؤسسة الشؤون االجتماعية ورعاية  -2
 القادمة من الداخل. يحفظ كرامة عائالت األسرى والشهداء خصوصاً 
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نشاء مراكز االهتمام بالمعو  -10 قين وتقديم العون لهم ومعالجة مشاكلهم النفسية واالجتماعية وا 
 تدريب وتأهيل المعوقين.

سر الشهداء أاإلشادة بالدور المميز الذي تقوم به مؤسسة الشؤون االجتماعية ورعاية  -11
واألسرى وكافة العاملين فيها وكذلك الطريقة واإلجراءات المميزة في إدخال المعلومات 

 حدث أجهزة الكمبيوتر.ألقة باألسرى والشهداء في المتع

 ثانيًا: في مجال االتحادات والمنظمات الشعبية:

طلع بدوره في توحيد جهود ضتنشيط وتفعيل المجلس المركزي للمنظمات واالتحادات الشعبية لي -1
 االتحادات.

 العمل على تشكيل اتحاد شبابي فلسطيني ليضم في صفوفه كافة الشباب الفلسطيني -5
 والمنظمات الشبابية الفلسطينية.

العمل على توحيد األطر النقابية داخل الوطن المحتل بالتنسيق مع المنظمات الشعبية في  -3
 خارج الوطن المحتل.

تقديم المساعدات للمنظمات واالتحادات الشعبية تساعدها على تنفيذ برامجها ونشاطاتها  -3
 وتحافظ على استقالليتها المالية واإلدارية.

تأكيد على تنفيذ قرارات المجالس الوطنية فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة الضمان االجتماعي ال -2
 للعاملين في مؤسسات م.ت.ف وكذلك المتعلقة بالتنظيمات الشعبية.

 ثالثًا: على صعيد المغتربين: 

 عمالها ومؤثراتها وانتخابأ ن تتمتع الجاليات والمؤسسات باالستقاللية في تنظيمها وبرامجها و أ
ممثليها إلى المجلس الوطني على قاعدة االلتزام بـ م.ت.ف كممثل شرعي وحيد وعلى قواعد العمل 

 الديمقراطي. 

 اللجنة المالية واالقتصادية –هـ

 ناقش المجلس الوطني الفلسطيني تقرير اللجنة المالية واالقتصادية وقرر القرارات التالية: 

اراته المالية الصادرة عن دوراته السابقة وخاصة يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على قر  -1
 :دورتيه السابعة عشرة والثامنة عشرة في المجاالت التالية
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ناقشت اللجنة اإلجراءات التي اتخذها الصندوق القومي الفلسطيني بشأن تعديل رواتب العاملين  –أ 
تعيد اللجنة التنفيذية ن أن هذه التعديالت غير كافية وتوصي أفي سوريا ولبنان، وترى اللجنة 

ي عادة النظر في هذه التعديالت آخذة بعين االعتبار نسبة التضخيم والغالء وتدن  ا  و  دراسة ذلك،
 القيمة الشرائية للعملة المحلية. 

سر أن اللجنة توصي بأن يعاد النظر في رواتب ومخصصات إوفي هذا اإلطار نفسه ف
لوطن المحتل واألماكن األخرى، حينما يكون الشهداء والمناضلين ونسب غالء المعيشة في ا

ن مخصصات أن تتم التعديالت بشأوحيث تسمح اإلمكانيات المالية بذلك على  ذلك ممكناً 
 سر الشهداء دون تأخير.أ

متابعة القرارات الصادرة عن مؤتمر الفعاليات االقتصادية والواردة في تقرير دائرة الشؤون  -ب 
 االقتصادية والتخطيط.

ؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على القرارات السابقة الصادرة عن دوراته السابقة لضرورة ي -ج 
 وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية. نفاقاً ا  تنظيم الوحدة المالية جباية و 

لرقابة يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على قراراته السابقة بضرورة إنشاء الجهاز المركزي ل -د 
ن يشكل أموال المنظمة وتنميتها، على أل والتفتيش بصالحية تمكنه من القيام بمهامه حفاظاً 

ول اجتماع له، ويقدم تقاريره الدورية أمجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني هذا الجهاز في 
ظامه لمجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني واللجنة التنفيذية، والمجلس المركزي ويعد ن

 الداخلي وأسلوب عمله. 

يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على قراراته السابقة وخاصة قراره في الدورة الثامنة عشرة  -هـ
بشأن الكفالتين المصرفيتين المقدمتين لقرضين من أجل تسويق حمضيات غزة إجمالي قدره 

وبأسرع وقت ممكن من  ثمانية ماليين دوالر، ويؤكد ضرورة استمرار الجهود وبكافة الوسائل
 أجل استردادها.

ذ يؤكد على ذلك يطلب إلى مجلس إدارة الصندوق القومي إن المجلس الوطني الفلسطيني أو  [-]و
نهاءه.   الفلسطيني واللجنة التنفيذية حسم هذا الموضوع وا 

المتوقعة للسنوات التالية النعقاده على ضوء خطط وبرامج العمل المرسومة ألجهزة ومكاتب 
 مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية واحتياجاتها الفعلية على ضوء اإليرادات المتوقعة.و 
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على قراراته السابقة،  بتشكيل إدارة لتنمية الموارد وتأكيداً  أحيط المجلس الوطني الفلسطيني علماً  –ز
يؤكد على ضرورة تفعيل هذه اإلدارة بالكفاءات الالزمة لتشكيل دعامة أساسية في تنمية 

 الموارد الذاتية على أسس مدروسة وسليمة.

مليون دوالر(  122والبالغة ) 1222/1220يوصي المجلس الوطني الفلسطيني باعتماد ميزانية  -ص
في  ىن يراعأ، على 1221/1225مائة وتسعة وتسعين مليون دوالر أمريكي كأساس لميزانية 
مليون  150اعتمادها والبالغة  ي تم  مرحلة الحصار المالي التقيد الشديد بميزانية التقشف الت

دوالر أمريكي.. ويفوض المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية صالحية توزيع الميزانية 
إلى خطط وبرامج أعمال األجهزة والمكاتب والمؤسسات والدوائر  على أبوابها المختلفة استناداً 

 ذية. مسترشدين بسياسات التقشف التي أفرزتها اللجنة التنفي

يأسف المجلس الوطني الفلسطيني لعدم إنهاء الحسابات الختامية لجميع السنوات المالية التالية  –ع
، وعرضها على المجلس الوطني الفلسطيني 22/20/21 ،27/22 ،22/21 ،23/23 ،21/25

مدققة ومراجعة حسب األنظمة المعتمدة. ورغم الظروف الموضوعية التي حالت دون ذلك 
ن المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد على ضرورة إنهاء هذه الحسابات، إ، فحتى تاريخه

 القادمة.  هاجتماع ةوعرضها على المجلس المركزي الفلسطيني عند استكمالها في دور 

بالحصار المالي الذي تواجهه منظمة التحرير  خذ علماً أن المجلس الوطني الفلسطيني وقد إ –5
 الفلسطينية: 

ن تطوي أن تسمو فوق الجراح و أل العربية الشقيقة في هذه المرحلة المصيرية يتوجه إلى الدو  –أ
ن تفي بالتزاماتها نحو منظمة التحرير الفلسطينية ونحو شعبنا الصابر أصفحة الماضي، و 

الصامد في وطننا نحو مؤسساته الوطنية التي تعاني من القمع الصهيوني وسياسات التجويع 
يالء هذا الموضوع كل إوطني الفلسطيني، اللجنة التنفيذية، بوالحصار، ويطالب المجلس ال

اهتمام.. ويحيي المجلس الوطني الفلسطيني الجماهيرية الليبية، ويتقدم لها بالشكر والتقدير على 
 استمرار دعمها لمؤسسات شعبنا في الوطن المحتل وانتفاضته المباركة.

التشريعات الخاصة بضريبة  ة التي لم تسن  يناشد المجلس الوطني الفلسطيني الدول العربي –ب 
 ها لتشمل الفلسطينيين العاملين في القطاعين العام والخاص.ن تبادر لسن  أالتحرير 
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ذ يحيي مبادرة إنشاء المؤسسة الوطنية لألحوال المدنية إن المجلس الوطني الفلسطيني إ –3 
صدار طوابع مالية فلسطينية، ولما تحمله هذه المبادرة من  أغراض سياسية ومالية، فانه يهيب وا 

ع جالياتنا الفلسطينية في كافة أماكن الشتات للتوجه إلى سفارات دولة فلسطين للحصول على ميبج
هذه الوثائق الهامة، ويطالب سفراء دولة فلسطين وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، وكوادر 

مكنة لنشر الهوية وتعميمها واإلعالن طارها لبذل كافة الجهود المإمنظمة التحرير العاملين في 
 عنها والدعاية لها وتسهيل مهمة إيصالها إلى جميع قطاعات شعبنا وتذليل العقبات التي تعترضها. 

ن اللجنة المالية واالقتصادية تثمن الدور الذي قام به رئيس ومجلس إدارة الصندوق القومي إ
لفلسطيني على الجهود التي بذلوها رغم الظروف الفلسطيني ومديره العام وكوادر الصندوق القومي ا

 الصعبة التي واجهتها أعمال الصندوق. 

 الشؤون االقتصادية

 التوصيات:

استمعت اللجنة المالية واالقتصادية إلى تقرير دائرة الشؤون االقتصادية والتخطيط عن أعمال 
عشرة والعشرين مسترشدة ونشاطات الدائرة فيما بين دورتي المجلس الوطني الفلسطيني الثامنة 

 بقرارات المجلس في دورته الثامنة عشرة وبعد مناقشته توصي: 

 برنامج التنمية ودعم الصمود واالنتفاضة:  –1

 بالبرامج التي أعدتها الدائرة:  أحيط المجلس الوطني الفلسطيني علماً 

 حتل.إطار برنامج اقتصادي للتنمية والصمود واالعتماد على النفس في الوطن الم 

 .برنامج دعم االنتفاضة في القطاع الزراعي والصناعي والتجاري 

 .برنامج دعم االنتفاضة في قطاع اإلسكان الشعبي 

 .خطة الخمسية لبرنامج إسكاني شعبي شامل 

ذ يؤكد على أهمية البرمجة والتخطيط في عمليات دعم التنمية إن المجلس الوطني الفلسطيني ا  و 
المباركة في الوطن المحتل، يدعو الدائرة إلى المزيد من الخطط من أجل الصمود واالنتفاضة 

للقطاعات االقتصادية واالجتماعية األخرى بالتنسيق مع الدوائر المختصة كما يدعو اللجنة التنفيذية 
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للعمل بكافة الوسائل لتنفيذ هذه الخطط والبرامج باإلمكانات الذاتية وبالترويج لها بين الدول 
 ة.الصديقة والشقيق

دراسة المقومات االقتصادية للدولة الفلسطينية المستقلة: أحيط المجلس الوطني الفلسطيني  -5
بالدراسة الهامة التي أعدتها الدائرة عن المقومات )االقتصادية للدولة الفلسطينية المستقلة(  علماً 

وقطاعاتها والشروع في إعداد برمجة خطة إنشاء وتنمية وتطوير جميع مرافق الدولة العتيدة 
من الوطن  باحثاً  17ولى من إنشائها، بمشاركة االقتصادية واالجتماعية في السنوات الخمس األ

 من الشتات، في إعداد هذه البرامج.  باحثاً  50المحتل و

ذ يثمن هذه الجهود يدعو دائرة الشؤون االقتصادية والتخطيط إن المجلس الوطني الفلسطيني إ
قتصادية للدولة الفلسطينية المستقلة، وعرضها على القيادات لطباعة دراسة المقومات اال

 الفلسطينية. 

ونكتاد( مؤتمر األمم بالدراسة الهامة التي تعدها )األ كما أحيط المجلس الوطني الفلسطيني علماً 
 المتحدة لتنمية التجارة )حول استراتيجيات التنمية البديلة وأولوياتها( في الوطن الفلسطيني المحتل. 

 مؤتمر الفعاليات االقتصادية الفلسطينية: -3

بجهود الدائرة االقتصادية في عقد مؤتمر الفعاليات  اً أحيط المجلس الوطني الفلسطيني علم
 1220بريل نيسان/ أ 13–15االقتصادية والفكرية الفلسطينية الذي عقد في تونس خالل الفترة 

 والقرارات الصادرة عنه والمتمثلة في: 

 ك الفلسطيني للتنمية برأسمال قدرة مائة مليون دوالر.إنشاء البن -أ

 إنشاء صندوق لتنمية الصناعات الحرفية الفلسطينية برأسمال قدره عشرة ماليين دوالر أمريكي. -ب

 المساهمة في تسويق منتوجات األرض الفلسطينية المحتلة. -ج

 المساهمة في التدريب ونقل التكنولوجيا للوطن المحتل. -د

 صندوق االنتفاضة.المساهمة في دعم  -ه

ذ يؤكد على أهمية هذه القرارات وعلى أهمية المشاركة الجدية إن المجلس الوطني الفلسطيني إ
للفعاليات االقتصادية والفكرية لشعبنا في جميع أماكن وجوده يدعو دائرة الشؤون االقتصادية 

 والتخطيط لمتابعة هذه القرارات لتنفيذها بأسرع وقت ممكن. 
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الوطني الفلسطيني بكافة فعاليات شعبنا في كافة أماكن الشتات للمساهمة في  ويهيب المجلس
لصمود شعبنا وانتفاضته المجيدة في مجال إقامة المشاريع اإلنتاجية واالقتصادية  هذا الجهد دعماً 

 برأسمال وخبرة فنية. 

 تل:إعداد وتقييم جدوى اقتصادية وفنية لمشاريع وفرص استثمارية في الوطن المح – 3

مشروع للتنمية والصمود  300بالجهود المبذولة في إعداد  حيط المجلس الوطني الفلسطيني علماً أ
 في الوطن المحتل، والترويج لها لدى الدول الصديقة والشقيقة. 

ويدعو المجلس الوطني الفلسطيني إلى بذل المزيد من الجهود للترويج لهذه المشروعات بين 
لصديقة والشقيقة والمنظمات غير الحكومية وبالتشاور والتنسيق مع جاليات شعبنا ومع الدول ا

جهات االختصاص في الوطن الفلسطيني المحتل لدعم صموده وانتفاضته الباسلة ولخلق فرص 
 العمل. 

 الدعم والمساعدة للوطن المحتل: – 2

قة، بالمساعدات والدعم المقدم من الدول الصدي أحيط المجلس الوطني الفلسطيني علماً 
ذ يتوجه إوالمنظمات غير الحكومية، والبنك اإلسالمي للتنمية، وصناديق التنمية العربية وهو 

بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات العربية واإلسالمية والدولية التي تقدم الدعم والمساعدة لشعبنا 
ل المجموعة نه يخص بالشكر والتقدير دو إفي وجه آلة القمع والحصار والتجويع اإلسرائيلية ف

األوروبية، واليابان، والسويد، وكندا، والصين الشعبية، وماليزيا، كما يتوجه بالشكر للبنك اإلسالمي 
 للتنمية الستجابته ودعمه للمشاريع االقتصادية واالجتماعية في الوطن المحتل. 

يد الدعم لشعبنا ويدعو اللجنة التنفيذية ودائرة الشؤون االقتصادية إلى بذل المزيد من الجهود لمز 
 ومؤسساته الوطنية. 

كما يدعو المجلس الوطني الفلسطيني والدول العربية الشقيقة والدول اإلسالمية والدول الصناعية 
الكبرى لزيادة دعمها لمواجهة الظروف االقتصادية والمعيشية التي يعاني منها نتيجة للسياسات 

 والممارسات القمعية اإلسرائيلية. 

ن تكون الجهة أنة بتكليف دائرة الشؤون االقتصادية والتخطيط بحكم تخصصها توصي اللج –1
 الوحيدة المعتمدة لتقييم المشاريع االقتصادية وتنفيذها واإلشراف على سير العمل فيها منعاً 

 لالزدواجية والتضارب. 



 منظمة التحرير الفلسطينية

330                         مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات         

صالت يالء االهتمام الالزم لقطاعات الخدمات، وخاصة قطاع النقل والمواإتوصي اللجنة ب –7
 وقطاع السياحة وتقييم أوضاعها ومتطلباتها والعمل بكل اإلمكانيات لتوفير الدعم الالزم لها. 

يكلف المجلس الوطني الفلسطيني دائرة الشؤون االقتصادية والتخطيط العمل على فضح  –2
ية سرائيل في سرقة المياه في الوطن الفلسطيني المحتل، وللتعاون مع الجهات الفلسطينإسياسات 

 والعربية والدولية المتخصصة لمعالجة مشكلة المياه، وخاصة في قطاع غزة. 

يكلف المجلس الوطني دائرة الشؤون االقتصادية والتخطيط وبالتعاون مع المؤسسات  –2
الفلسطينية والعربية والدولية المتخصصة لتسويق المنتوجات الوطنية في الوطن المحتل وعرضها 

ية والدولية التي تشارك فيها دولة فلسطين. تثمن اللجنة المالية واالقتصادية في كافة المعارض العرب
الجهود الممتازة التي بذلتها وتبذلها الدائرة االقتصادية مع اتصاالت دولية وعربية ونشاطات مختلفة 
ودراسات هامة واستراتيجية لحاضر االقتصاد الفلسطيني في الوطن المحتل ومستقبله بما في ذلك 

 راسات الهامة المتعلقة باقتصاد دولة فلسطين. الد

وتثمن اللجنة استمرار الدائرة االقتصادية في القيام بمثل هذه الجهود لما فيه مصلحة الشعب 
 . ومستقبالً  الفلسطيني حاضراً 

 لجنة شؤون الجالية الفلسطينية في الكويت  –و

 ية في الكويت وقرر ما يلي: ناقش المجلس الفلسطيني تقرير لجنة شؤون الجالية الفلسطين

 :على الصعيد الفلسطيني –أ 

يفوض المجلس الوطني اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة برئاسة عضو من اللجنة التنفيذية لرعاية  -1
شؤون الفلسطينية بالكويت، تتولى حصر ومتابعة أوضاع الفلسطينيين الموجودين داخل ال

لمعالجة اآلثار االجتماعية واالقتصادية والتعليمية عداد تصور شامل بشأنها ا  الكويت وخارجها و 
والمعيشية والنفسية والصحية وتنظيم العالقة بينهم مع تشكيل لجان فرعية عند الحاجة في 
األقطار العربية المضيفة للمهجرين من الكويت بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات النظيرة في 

 تلك األقطار.

ار يتولى إقامة مشاريع استثمارية جماعية لصالح المتضررين إنشاء صندوق للتنمية واالستثم -5
 يسهم فيها أبناء الجالية الميسورون.



 قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                        331                                                            

تكليف االتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب للدفاع عن  -3
ناء عداد استمارة خاصة تدون حالتهم االجتماعية والسياسية أثا  المعتقلين ومتابعة أوضاعهم و 

وبعد االعتقال، والسعي لإلفراج عنهم ووقف الممارسات الوحشية بحقهم وتوفير وسائل العالج 
 والغذاء لهم والبحث الجاد عن المفقودين.

العمل على معالجة وحل مشكلة حملة الوثائق الفلسطينية داخل الكويت والضغط على  -3
 قامة.الحكومة الكويتية لضمان حقهم في العمل ومنحهم تسهيالت اإل

دعوة األمانات العامة لالتحادات الشعبية "الهالل األحمر الفلسطيني" لتكثيف نشاطها مع  -2
مين فرص العمل لألفراد المهجرين مع الشكر أاالتحادات العربية والدولية النظيرة من أجل ت

للدول العربية التي بدأت تستقبلهم وتساعدهم في توفير هذه الفرص الحياتية وللضغط على 
ويت لإلفراج عن المعتقلين والدفاع عن حقوقهم وتوفير الرعاية الصحية للجالية الفلسطينية الك

 بالكويت في ظل اإلجراءات والقوانين الكويتية الجديدة.

في مسيرة شعبنا النضالية بتشكيل لجنة للدراسات  ن أزمة الخليج تمثل منعطفا مهماً نظرًا أل -1
ين تتولى دراسة كافة جوانب أزمة الخليج وتأثيرها على والبحث والتقويم من المختصين والباحث

واستخالص النتائج والدروس  واجتماعياً  وثقافياً  واقتصادياً  وا عالمياً  القضية الفلسطينية سياسياً 
للوقوف على مواضع الصواب والخطأ وتقديم الحلول والمقترحات التي يمكن مساهمتها في 

 تخفيف األضرار وتجنب الدمار.

نهوا المرحلة أقاعد بالجامعات للطالب الذين فقدوا دراستهم بجامعة الكويت والذين توفير م -7
الثانوية وحالت األزمة دون توفير مقاعد لهم، والعمل على تقديم اإلعانة المالية للطالب 

 الدارسين بالجامعات العربية والدولية النقطاع موارد الدخل ألولياء أمورهم بالكويت.

نفيذية بتشكيل لجنة خاصة بشؤون حملة الوثائق الفلسطينية للعمل على تفويض اللجنة الت -2
 إيجاد حلول جذرية لمشكلتهم بالكويت. 

 : مطالبة الجامعة العربية بما يلي:على الصعيد العربي –ب

خوة مين عودة الفلسطينيين للكويت لتسوية األمور بمستحقاتهم ومكافآتهم وممتلكاتهم أسوة باألأت -1
 لعربية األخرى التي سمحت لها الكويت بذلك. من الجاليات ا
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السعي بكافة الوسائل لتأمين حق شعبنا باإلقامة والعمل، والتعليم والحماية األمنية وحقه في  -5
ممارسة نضاله السياسي واالجتماعي واإلعالمي واالقتصادي وفق اللوائح والقوانين في 

 الجامعات العربية. 

الفلسطينية وتعويض األضرار التي لحقت بها وخاصة ما  إعادة فتح مؤسسات منظمة التحرير -3
سر الشهداء والهالل األحمر الفلسطيني أيتعلق بالتراث والثقافة باتحاد المرأة الفلسطينية و 

 ومكاتب التنظيمات الفلسطينية ومقتنياتها الفنية. 

لمواجهة  يدعو المجلس الوطني الجامعة العربية إلى العمل من أجل استصدار قرارات ملزمة -3
المشاكل الناجمة عن حرب الخليج للجالية الفلسطينية والتحرك على المستوى الدولي لدى 

 السوق األوروبية واألمم المتحدة. 

 :على الصعيد الدولي –ج 

تكثيف االتصال بالهيئات والمؤسسات والجمعيات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان من أجل 
 التالي:

لين في السجون الكويتية وخاصة المحاصرين في سفارة دولة تأمين إطالق سراح المعتق -1
 فلسطين.

 الكشف عن أماكن المفقودين من أبناء شعبنا والذين انتقلوا على أيدي الميليشيات الكويتية. -5

تأمين العالج والمعاملة الحسنة للمحكومين بأحكام ظالمة في ظل األحكام العرفية والتي  -3
 لإلفراج عنهم. لعدم استنادها على أساس قانوني ومنطقي تمهيداً استنكرها الرأي العام العالمي 

الضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي للسماح بعودة حملة وثائق السفر إلى وطنهم ممن  -3
يتم طردهم من الكويت وال يستطيعون اإلقامة في أي مكان آخر والضغط على الهيئات الدولية 

 لتقديم العون للمتضررين.

س الوطني الواليات المتحدة األمريكية إلى تحمل مسؤولياتها لحماية شعبنا يدعو المجل -2
الفلسطيني في الكويت من حمالت االعتقال والمالحقة واستمرار حمالت اإلبعاد والتهجير 

 بحكم وجود قواتها ونفوذها بالكويت.
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ة ولجمعية يوصي المجلس الوطني بتوجيه رسائل تحية وتقدير لبعض الشخصيات الوطنية الكويتي -1
المحامين الكويتيين والهيئات العربية والدولية وحقوق اإلنسان وجمعيات الهالل والصليب الدولي 

 ومنظمة العفو الدولية لمواقفهم اإليجابية في الدفاع عن شعبنا وكشف الممارسات السلبية. 

 الخاتمة 

، ، وماالً ، دماً غالياً  ج ثمناً لقد دفع شعبنا الفلسطيني بالكويت وخارجها بسبب أزمة الكويت، والخلي
 وزوراً  ، شهداء ومعتقلين ومصابين ومفقودين، مالحقين ومهددين ومتهمين ظلماً ، وتجويعً وتشريداً 

نهم رفضوا حمل السالح تحت أي الفتة منذ دخول القوات العراقية أنهم فلسطينيون بالرغم من أل
ن خسائر الجالية الفلسطينية نتيجة أللكويت وظلوا يمارسون أعمالهم رغم قسوة الظروف ويكفي 

ن إولي عدا الخسائر المباشرة. أمليار دوالر كرقم  15,1كثر من أزمة وحرب الخليج بلغت أل
الفلسطينيين بالكويت والخليج يعيشون أزمة شاقة فرضت عليهم، فباإلضافة إلى فقدان األمن 

نهم إلمصروف اليومي متزايد الغالء واالستقرار فهم بال عمل وال تعليم ومطالبين بدفع األجور وا
نهم أحد مصادر الدعم والتواصل يدفعون ثمن االلتزام الوطني بالدفاع عن القرار الوطني المستقل وأل
 مع شعبنا البطل في فلسطين ولبنان ومواقع النضال في كل مكان.

ة محاوالت وحتى النصر كاف زمة الخليج وحتى اليوم وغداً أبان إلقد قاوم شعبنا بالكويت  -
االلتفاف والتآمر على قضيتنا وممثلنا الشرعي والوحيد م.ت.ف وبالرغم من القهر والظلم والتعذيب 

هداف االعتقال واإلبعاد وتلفيق االتهامات ضده أل والقتل واإلبعاد والتشويه واإلغراء فقد ظل مخلصاً 
 وتشويه صورته. 

ة ومجلس كنائس الشرق األوسط التي قدمت وشعبنا الصامد، والهيئات الخيرية العربية والدولي
 العون المالي والغذائي للمهجرين من الكويت إلى األردن. 

  تقرير لجنة شؤون الفلسطينيين في لبنان –ز 

 ناقش المجلس الوطني الفلسطيني تقرير لجنة شؤون الفلسطينيين في لبنان وقرر ما يلي: 

 أواًل: العالقات الفلسطينية اللبنانية:

ت.ف تعرب عن استمرار دعمها لتطبيق اتفاق الطائف وبسط سلطة الشرعية اللبنانية ن م.إ -1
دون قيد أو شرط وتحرير  352على كافة أراضيها. وتدعم جهود لبنان من أجل تطبيق القرار 

 كامل ترابه الوطني من االحتالل اإلسرائيلي.
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ينها وبين الدول اللبنانية ن م.ت.ف تجدد رغبتها وتؤكد على أهمية مواصلة الحوار الرسمي بإ -5
من أجل الوصول إلى تنظيم كامل العالقات اللبنانية الفلسطينية وفي المقدمة منها تطبيع 
العالقات السياسية وفتح سفارة دولة فلسطين في بيروت. ضمان الحقوق السياسية والنضالية 

نا. كل ذلك في إطار واالجتماعية والمدنية للشعب الفلسطيني في لبنان وتوفير األمن لمخيمات
 الحرص واالحترام للسيادة اللبنانية على كافة أراضيها.

ن م.ت.ف وهي تقدر للشعب اللبناني تضحياته العظيمة في سبيل نصرة القضية الفلسطينية إ -3
لتؤكد حرصها على انفتاح شعبنا الفلسطيني على كافة القوى واألحزاب والشخصيات والطوائف 

كثر أن التالحم الفلسطيني اللبناني يتعزز إقة الوطيدة بين الشعبين. اللبنانية بما يعزز العال
سناد بحكم المصلحة المشتركة في النضال ضد االحتالل اإلسرائيلي وعمالئه أل رض الجنوب وا 

 المقاومة الوطنية واإلسالمية ودعم االنتفاضة. 

 ثانيًا: حل المشكالت االجتماعية والمعيشية:

نان تزداد في ظل الدمار الذي لحق بمخيماته بسبب الحروب المتعاقبة ن معاناة شعبنا في لبإ
التي تعرض لها، وتدهور الظروف االقتصادية والمعيشية في ظل تقليص مستمر لخدمات وكالة 
نهاء معظم المؤسسات اإلنسانية بخدماتها في لبنان، وبرز جيش كبير من العاطلين عن  الغوث، وا 

الية التي كان يرسلها الفلسطينيون العاملون في الكويت ودول الخليج العمل، وتوقف المساعدات الم
قاربهم. وانتشرت العديد من األمراض االجتماعية المدمرة في مخيماتنا، ونشطت موجة أإلى أهلهم و 

 الهجرة إلى الخارج بإعداد متزايدة بما تتركه من مآسي اجتماعية مؤلمة. 

يملك من أجل رفع مكانة م.ت.ف والدفاع عن بندقيتها، ن شعبنا في لبنان الذي قدم أغلى ما إ
كبر، مع إدراكنا أن، ومن أجل متابعة نضاله بقوة كبر مما هو عليه اآلأ ن يلقى اهتماماً أمن حقه 

الكامل للصعوبات المالية التي تعيشها م.ت.ف وأولوية دعم االنتفاضة لذا فإننا نوصي المجلس 
 الوطني اتخاذ القرارات التالية: 

إعمار المخيمات: إعادة إعمار مخيمات بيروت والجنوب لما يمثله من إسهام في إعادة بناء  -1
داء هذه النسيج االجتماعي الفلسطيني، وذلك عبر تخصيص مبالغ كافية من م.ت.ف أل

المهمة، وممارسة الضغط على وكالة الغوث للقيام بدورها في هذا المجال، والعمل من أجل 
عربية المنبثقة عن الجامعة العربية والمعنية بهذا الشأن. وتنظيم حمالت إحياء اللجان ال

 الجباية، والتبرع، والحصول على المساعدات الممكنة من بعض الدول األوروبية الصديقة.
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كبيرة من العاطلين عن العمل  ن األوضاع القائمة في لبنان ولدت أعداداً إالوضع االجتماعي:  -5 
مراض االجتماعية الخطيرة، مما يتطلب توفير فرص العمل لهم من معرضين لكثير من األ

خالل إقامة المؤسسات والمشاريع اإلنتاجية، وورش العمل المحددة، لذا فإننا نوصي المجلس 
 الوطني تكليف م.ت.ف: 

حل مشكلة مخصصات عائالت الشهداء بما يوفر لهم الحياة الكريمة حيث ال تزال هذه  -أ
، وصرف قيمة األقساط ال يزيد عن عشرين دوالراً  شهرياً  اً صالعائالت تتقاضى مخص

 المدرسية، وثمن األدوية والعالج لها.

عن خمسة ماليين دوالر قادرة  تشكيل هيئة مركزية لإلنماء واألعمال برأسمال ال يقل    -ب
 على إقامة المشاريع والمؤسسات الكفيلة بحل جزء من مشكالت شعبنا.

 ك في المخيمات وخاصة مخيمات صيدا.التعويض عن أضرار المعار   -ج

 معالجة القضايا الحياتية الملحة في المخيمات مثل مياه الشرب والكهرباء والطرق.  -د

تكليف الدائرة االقتصادية بالمساهمة الجدية مع جماهيرنا في لبنان لمعالجة مشكالتهم   -ه
 ط الالزمة لذلك.الحياتية والمعيشية والتغلب على ظروفهم االقتصادية الصعبة ووضع الخط

 الوضع الصحي: توصي اللجنة مجلسكم الموقر بتكليف الجهات المختصة بـ: – 3 

تفعيل دور الهالل األحمر الفلسطيني وزيادة موازنته المالية، بما يمكنه من القيام بدوره  -أ
كوزارة صحة في توفير المستشفيات والعيادات في كافة المناطق والقدرة على تقديم 

 الطبية لشعبنا في لبنان بشكل جدي وفاعل.الخدمات 

فضل أتشكيل مجلس صحي أعلى يشرف على الوضع الصحي في لبنان بما يوفر  -ب
ونروا قد ن األأالخدمات الطبية لجماهيرنا وخاصة عائالت الشهداء والمقاتلين، مع العلم 

 غلب المجاالت.أ قامت بتقليص خدماتها الطبية في 

هداء وتنظيم ذلك بين مؤسسة الشهداء والشؤون االجتماعية صرف األدوية لعائالت الش -ج
 والهالل األحمر.

ن تسديد ديون الهالل األحمر لدى المستشفيات الخاصة وهي متراكمة منذ سنوات أل -هـ
 ن يسيء لسمعة الهالل و م.ت.ف.عدم تسديدها حتى اآل

  ة.فتح مراكز المعاقين والعجز  -و
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 بـ:الوضع التربوي: توصي اللجنة  –3

تشكيل المجلس التربوي األعلى واعتباره األداة المشرفة على جوانب العملية التربوية  -أ
 لمدارس م.ت.ف في لبنان.

إنشاء مدارس م.ت.ف في كافة المناطق اللبنانية وخاصة في بيروت وصيدا وصور  -ب
 وتشكيل هيئات تربوية لإلشراف التربوي والمالي عليها.

لثانويين الذين ال تستوعبهم م.ت.ف وذلك بسبب دفع األقساط المدرسية للطلبة ا -ج
 ي لهذه األقساط.ناالرتفاع الجنو 

إقامة مدارس مهنية في المناطق لمساعدة العديد من طالبنا في اختيار مجاالت  -د
دراسية متخصصة تمكنهم من العمل ومساعدة عائالتهم في حل المشكالت 

 االقتصادية العديدة.

اللجنة على الورقة المقدمة من القيادة الفلسطينية للمفوض ونروا: بعد اطالع خدمات األ –5
 العام في وكالة الغوث فإنها توصي: 

لقد آن األوان من أجل تثبيت صالحيات اإلطار القيادي الفلسطيني األول لمنظمة  -أ
التحرير الفلسطينية في لبنان، عبر تعاطيه المباشر مع قيادة المنظمة دون أية وسائط 

خذ رأيه بعين االعتبار في وضع سياسة م.ت.ف أوالتشاور معه و  أو حلقات وسيطة،
في لبنان وبالعالقة مع الحكومة اللبنانية واألحزاب والشخصيات والقوى اللبنانية، 

 وبالعالقة مع وكالة الغوث.

تدعيم دور هذا اإلطار من خالل موازنة تمكنه من معالجة القضايا اليومية الملحة  -ب
 نان.المباشرة لشعبنا في لب

تشكيل دائرة لشؤون الفلسطينيين في لبنان ترتبط مباشرة باللجنة التنفيذية وبمسؤولية أحد  -ج
 أعضائها.

 تقرير لجنة التربية والتعليم العالي: -ح

 ناقش المجلس الوطني الفلسطيني تقرير لجنة التربية والتعليم العالي وقرر ما يلي: 

ر جميع األمور التربوية والتعليمية للشعب الفلسطيني أواًل: التأكيد على القرارات السابقة في حص
 في دائرة التربية والتعليم العالي.
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ثانيًا: دعم دائرة التربية والتعليم العالي وتعزيزها بالكفاءات والخبرات لتمكينها من أداء رسالتها 
 حسن وجه.أعلى 

لبي احتياجاته وتنسجم مع ثالثًا: وضع فلسفة تربوية واعداد مناهج تعليمية للشعب الفلسطيني ت
 خصوصياته.

 :رابعًا: التعليم في الوطن المحتل

 التعليم العام:[ -]أ

 دعم المدارس الخاصة التابعة للجمعيات الخيرية واالتحادات الشعبية. .1

 دعم مراكز تعليم الكبار ومحو األمية. .5

 التوسع في إنشاء رياض األطفال. .3

 الوطن المحتل. التوسع في إنشاء مراكز التعليم الشعبي في .3

تدعيم البرامج الموجهة للطلبة العرب من اإلذاعات العربية برعاية جامعة الدول العربية بحيث  .2
 تتمكن من مواصلة رسالتها التربوية والتوجيهية.

 التعليم العالي: –ب  

مين استمرارية المخصصات المالية لمجلس التعليم العالي والجامعات وكليات المجتمع داخل أت -1
لصمود أهلنا في الوطن  ين المحتلة لتتمكن من تحقيق أهدافها التعليمية والتربوية تعزيزاٍ فلسط

 المحتل.

 العمل على استيعاب الكفاءات العلمية في المؤسسات التعليمية داخل الوطن المحتل. -5

تكثيف الحملة اإلعالمية في مواجهة المحاوالت اإلسرائيلية الرامية لتجهيل الشعب الفلسطيني  -3
 متمثلة في إغالق المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات. ال

 خامسا : الفلسطينيين في الشتات:

توصي اللجنة تولي دائرة التربية والتعليم العالي زيادة الدعم الالزم لتحسين األوضاع التعليمية  -أ
ألبناء الشعب الفلسطيني في الشتات وبخاصة في لبنان ومصر حيث يعاني الطلبة 

 تعليمية صعبة. أوضاعاً  الفلسطينيون
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االهتمام بتأمين قبول أبناء الشعب الفلسطيني المهجرين من الكويت في المدارس والجامعات،  -ب
 وكذلك االهتمام بالمعلمين المهجرين من الكويت ومحاولة إيجاد فرص عمل لهم.

  دعم مراكز تعليم الكبار ومحو األمية ورياض األطفال في الشتات والتنسيق فيم بينها. -ج

 سادسا : جامعة القدس المفتوحة:

تقرر اللجنة إنجازات جامعة القدس المفتوحة في توفير فرص التعليم العالي ألبناء الشعب 
الفلسطيني داخل الوطن المحتل وتوصي بإقرار موازنة سنوية للجامعة تمكنها من أداء مهامها 

 فضل وجه. أوبرامجها على 

 لدراسية:سابعا : المساعدات المالية والمنح ا

 توصي اللجنة بإنشاء صندوق خاص للطالب الفلسطيني قائم على التبرعات والهبات.  -1

توصي اللجنة بزيادة تقديم المساعدات المالية للطلبة الفلسطينيين خاصة طالب الوطن المحتل  -5
المتفوقين وذوي الحاجات االجتماعية لمواصلة تعليمهم الجامعي وذلك وفق لوائح وأنظمة طلبة 

 ربية والتعليم. الت

 رئيس دولة فلسطين

وافق المجلس الوطني الفلسطيني باإلجماع على القرار التالي: يرحب المجلس الوطني : قرار
الفلسطيني في دورته العشرين ويؤكد قرار المجلس المركزي الفلسطيني والذي انعقد في تونس يوم 

 . لدولة فلسطين ، باختيار األخ ياسر عرفات رئيساً 30/3/1222

الفقرة  13وافق المجلس الوطني الفلسطيني باإلجماع على الطلب المقدم بتعديل المادة ): قرار
 :تقرير اللجنة المشكلة بهذا الخصوص ،األولى من النظام األساسي( وفيما يلي

53/2/1221 

 السيد/ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

 تحية فلسطين وبعد،،،

س الوطني الفلسطيني الدورة العشرون والمنعقد في مدينة نحن الموقعين أدناه أعضاء المجل
الجزائر نقترح على المجلس الموقر تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام األساسي )الفقرة األولى( 
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بمن فيهم رئيس مجلس إدارة  ( تؤلف اللجنة التنفيذية من أربعة عشر عضواً 13التي تنص على )م 
 يصبح بعد التعديل كما يلي: الصندوق القومي الفلسطيني ل

بمن فيهم رئيس  معدلة: تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضواً  13مادة 
 رة الصندوق القومي الفلسطيني. ادإمجلس 

 قراره حسب األصول. راجيين طرح اقتراحنا على المجلس إل

 نها لثورة حتى النصر ا  و 

 مذكرة إيضاحية

بتعديل النظام األساسي بحيث يتاح زيادة أعضاء اللجنة التنفيذية إلى ثمانية  باإلشارة إلى طلبنا
 . عشر عضواً 

 ن دواعي هذا الطلب: إ

 ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية.  -1

 مواجهة األعباء الجديدة في المسيرة القادمة.  -5

 شكراً 

 أعضاء المجلس

عضاء المجلس الوطني لتعديل تقرر تأليف لجنة مختصة للنظر في الطلب المقدم من ربع أ 
من الالئحة الداخلية للمجلس الوطني  22و 23و 23من النظام األساسي وتطبيق المادة  53المادة 
 خوة التالية أسماؤهم: من األ

 الدكتور أنيس القاسم.  -1

 زهير الخطيب.  -5

 بشير الخيري.  -3
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 اسيمن النظام األس 14تقرير اللجنة المختصة بشأن تعديل المادة 

من النظام األساسي لمنظمة  13تقدم لرئاسة المجلس عدد من أعضائه بطلب تعديل المادة 
خطر رئيس المجلس بهذا الطلب في أول أالتحرير الفلسطينية على الوجه المبين في الطلب، و 

جلسة من جلسات المجلس في هذه الدورة، واختيار المجلس من بين أعضائه لجنة مكونة من 
القاسم واألخ زهير الخطيب واألخ بشير الخيري، لتكون اللجنة المختصة التي نصت  الدكتور أنيس
 من الالئحة التنفيذية للنظر في الطلب.  23عليه المادة 

من  على ذلك فقد عقدت اللجنة المختصة اجتماعها في الساعة الحادية عشرة إال ربعاً  وبناءً 
لدراسة الموضوع الذي أحيل إليها واختارت  بكامل أعضائها 1221سبتمبر أيلول/  53مساء يوم 

 لها.  الدكتور أنيس القاسم رئيساً 

ن الطلب مستوف لألوضاع المحددة في المادة أبعد االطالع على الطلب ومرفقاته تبين للجنة 
ًً لمادة واحدة ومرفق نصاً  من الالئحة الداخلية للمجلس، فقد قدم الطلب كتابة ومتضمناً  23  .به ًا

ذاته يقدم التحية للشرفاء من أبناء الكويت والشخصيات الوطنية التي تتحدى ظلم وفي الوقت 
اآلخرين وتقف إلى جانب شعبنا وتعمل على تشغيله واالستفادة من خبراته، كما يحي المجلس 
األقالم الكويتية الشجاعة التي كسرت حاجز الظلم والتعتيم وأنصفت المظلومين، وتحية للمحامين 

خوتنا الكويتيين الذين شجعان الذين تحملوا مسؤولية الدفاع عن أبناء المعتقلين وتحية إلالكويتيين ال
يحبسون آالمهم وتعاطفهم بين صدورهم وتحية لكل الهيئات والمؤسسات العربية والدولية التي 

  .كشفت الظلم وحشدت األنصار لصالح الحق الفلسطيني

به  لمادة واحدة ومرفقاً  نصاً  طلب كتابة ومتضمناً من الالئحة الداخلية للمجلس، فقد قدم ال 23
 . شكالً  ن الطلب يعتبر مقبوالً إمن أعضاء المجلس، ولهذا ف عضواً  122من  اً مذكرة إيضاحية موقع

ن التعديل المقترح أن اختصاص اللجنة ينحصر في مناقشة مبدأ التعديل فقط، وحيث أوحيث 
فيذية ليصبح من خمسة عشر إلى ثمانية عشر ينصب فقط على تعديل عدد أعضاء اللجنة التن

ن هذا التعديل ال ينطوي على مخالفة ألي مبدأ قانوني، إ، فبداًل من أربعة عشر عضواً  عضواً 
 فتحديد العدد مسألة ترتبط بتنظيم العمل وحسن سيره ومقتضياته وال يحكمه مبدأ قانوني معين. 

حدد ترتبط به هيئاتها التنفيذية كمجالس ولذا فقد درجت الدساتير على عدم النص على عدد م
 . الوزراء مثالً 
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ألي مبدأ قانوني أو مخالفة  ن اللجنة ال ترى في الطلب وال في التعديل انتهاكاً إولما كان ذلك ف
من نصوص النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي مقدور المجلس دراسة  ألي نص  

 من الالئحة التنفيذية للمجلس الوطني.  22,23المادتين ألحكام  فيه، وفقاً  الطلب والبت  

53/2/1221  

 د. أنيس القاسم 

 رئيس اللجنة المختصة 

 زهير الخطيب/ بشير الخيري 

في دورته  صادر عن المجلس المركزي الفلسطيني قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية
 في تونس 12/10/1997-10المنعقدة من 

ة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية أواًل: تكلف اللجن
 الفلسطينية في المرحلة االنتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل والخارج.

ثانيًا: يكون السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيسًا لمجلس 
  طنية الفلسطينية.السلطة الو 

* * * 
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 25/4/1996-22 ،غزة ،نووالعشر  الحاديةالدورة 

  :القرارات السياسية

في رحاب مدينة غزة المحررة وفي ظل السلطة الوطنية الفلسطينية عقد المجلس الوطني الفلسطيني 
وقد  ،52/3/1221-55عادية الحادية والعشرين، دورة األعمال وبناء الوطن في الفترة ما بين دورته ال

أصدر المجلس الوطني الفلسطيني في ختام دورة اجتماعاته في غزة المحررة )البيان السياسي 
 التالي(: 

ية بعد ثالثين عامًا من الكفاح والنضال، أقامت منظمة التحرير الفلسطينية أول سلطة وطن
فلسطينية على األرض المحررة في قطاع غزة والضفة الغربية وارتفع علم فلسطين المفدى يرفرف 

ن الشعب الفلسطيني الذي تعرض أفوق مدننا وقرانا وربوعنا ومخيماتنا، ليعلن للعالم كله  عالياً 
اإلنساني ألبشع ظلم في التاريخ قد بدأ رحلة عودته إلى وطنه لمواصلة ديمومته ودوره الحضاري و 

وصنع تاريخه وتقرير مصيره الذي حرم منه على مدى نصف قرن من الزمان، حيث عانى من 
 االحتالل والتشرد والنفي القسري وتغييب كيانه وطمس شخصيته الوطنية. 

بعد واحد وثالثين عامًا يعود المجلس الوطني الفلسطيني إلى أرض الوطن المحررة ليعقد دورته 
بذلك صفحة جديدة ومشرقة في تاريخ الشعب الفلسطيني، صفحة بناء  فاتحاً الحادية والعشرين، 

السلطة الوطنية على أرض فلسطين، باعتبارها النواة الصلبة والقاعدة الراسخة لدولة فلسطين 
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وجاء وصول الرئيس ياسر عرفات وطالئع قواتنا إلى أرض 

نقطة تحول حاسمة وتاريخية في حياة شعبنا وخرج أبناء  1223في عام الوطن في األول من تموز 
الشعب الفلسطيني في طول الوطن وعرضه يرحبون بقائد كفاحهم ورمز نضالهم األخ أبو عمار، 

خالدة ال تنسى، شهد العالم خاللها تعلق الشعب الفلسطيني بحريته واستقالله وبممثله  اً يامأكانت 
التحرير الفلسطينية، وفي ظاهرة فريدة بدأت منظمة التحرير الفلسطينية  الشرعي والوحيد، منظمة

عين العطاء الذي ال ينضب في ترسي دعائم السلطة الوطنية الفلسطينية من نقطة الصفر، وكان م  
شعبنا الفلسطيني يلتف حول سلطته الوليدة، فيقدم الدعم والعون بال حساب لقائد ثورته ولرجاله 

مانة وعادوا إلى أرض الوطن تظلهم راية فلسطين الخفاقة. وفي زمن قياسي أرست الذين حملوا األ
منظمة التحرير الفلسطينية دعائم السلطة الوطنية الفلسطينية فوق أرض الوطن وبرهن الشعب 

سقط شعبنا بوعيه وبوحدته الرهانات أنه جدير بالحرية، وجدير باالستقالل الوطني، و أالفلسطيني 
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أو تردد، وتراجعت األصوات المشككة واعتراف العدو  ل  ت رحلة البناء والعمل دون ك  سرة، وبدأاالخ
 ن السلطة الوطنية الفلسطينية قد وفرت األمن والنظام واالستقرار. أقبل الصديق ب

 قرار حول بناء وترسيخ السلطة الوطنية الفلسطينية:

ينية باعتبارها الحلقة المركزية في ن بناء وترسيخ السلطة الوطنية الفلسطأيؤكد المجلس الوطني 
برنامج االستقالل الوطني هو المهمة األولى والرئيسية لشعبنا الفلسطيني ولمجموع القوى والفصائل 

ن استمرار أجواء االحتالل وسياساته أواألحزاب المنضوية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية. و 
سام والصعوبات والعراقيل واألحداث المفتعلة ومحاوالت فصل الضفة عن القطاع والتحديات الج

قامة الدولة إالتي توضع في وجه السلطة الوطنية  ما يقصد منها ضرب هدفنا في االستقالل وا 
ن نجاح الشعب الفلسطيني وقواه في بناء وترسيخ السلطة الوطنية هو الشرط الموضوعي إ .المستقلة

لية واستكمال العمل لتعزيز الكيان الوطني والمسبق الستكمال مهمة إجالء القوات اإلسرائي
 إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. الفلسطيني الوليد وتطويره وصوالً 

ن المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد دورته الحادية والعشرين في مدينة غزة الباسلة وفي إ
سطيني وتجنيد إمكانياته وقدراته كلها في سبيل إزالة ظل سلطتنا يؤكد على تركيز جهود الشعب الفل

االحتالل واالستيطان، وبناء السلطة وترسيخها على أساس احترام القانون والنظام من أجل التعددية 
 السياسية والطريق الديمقراطي.

ت ن المصاعب التي واجهتها السلطة الوطنية الوليدة لتوفير األمن والنظام واالستقرار قد فرضا  و 
اتخاذ إجراءات احترازية ضد القوى التي خرجت على الخيار الديمقراطي، وعرضت المصالح 

سرائيل ذريعة جديدة لمواصلة التنصل إالوطنية العليا للشعب الفلسطيني للخطر، وأعطت حكومة 
من التزاماتها ومحاولة القفز على االتفاقيات الموقعة بين الجانبين وفرض الحصار والعقوبات 

 اعية على الشعب الفلسطيني. الجم

باألمن الوطني والمصالح  ذ يدين جميع المحاوالت الرامية إلى المس  إن المجلس الوطني ا  و 
ن السلطة الشرعية هي السلطة إالوطنية لشعبنا يؤكد على وحدانية السلطة ووحدانية السالح، 

لوطني يحيي سلطتنا ن السالح الشرعي هو سالح الشرعية الفلسطينية، والمجلس اا  الوطنية و 
باألمن والنظام العام بهدف إضعاف السلطة لتمرير  الوطنية التي تصدرت لمحاوالت المس  

المشاريع المشبوهة التي تستهدف النيل من حقوقنا ويدعو السلطة الوطنية إلى التقيد التام بأحكام 
 القانون والنظام والحفاظ على الحريات العامة والحياة الديمقراطية. 
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 ار حول االنتخابات الرئاسية والتشريعية:قر 

ن المجلس الوطني الفلسطيني وهو يبارك لشعبنا الفلسطيني داخل الوطن هذا النجاح الكبير إ
الذي حققته التجربة الديمقراطية، يعتبر االنتخابات الرئاسية والتشريعية الركيزة الثانية في بناء الكيان 

يرية الشاملة في االنتخابات، وتوفير الحرية الكاملة للقوى ن المشاركة الجماهإالوطني المستقل. 
واألحزاب والفصائل واألفراد لخوض االنتخابات وطرح برامجها بكل حرية قد نقل شعبنا نقلة نوعية 

لكفاحنا في سبيل الحرية  وزخماً  إلى مصاف الشعوب الديمقراطية في عالمنا المعاصر، وأضاف قوةً 
قامة ال  دولة المستقلة. وتقرير المصير وا 

القوانين  ن المجلس التشريعي المنتخب مدعو إلى ممارسة دوره في الرقابة والمساءلة وسن  إ
والتشريعات الهادفة إلى تعزيز مجتمعنا المدني الديمقراطي، ويزيح عن كاهل شعبنا القيود التي ينوء 

طلعات جماهيرنا في أرض فالمجلس التشريعي المعبر عن ت ،بحملها بفعل االحتالل الطويل ألرضنا
صدار التشريعات  الوطن، تقع على عاتقه مسؤوليات العمل الستكمال عملية البناء الداخلي، وا 

رث االحتالل وعهود التخلف والتسلط، وتعزيز سلطة القانون والنظام العام إالالزمة للخالص من 
سات المدنية التي ترعى واستقالل القضاء ومكافحة الفساد أينما وجد ودون رحمة، وبناء المؤس

 حقوق اإلنسان والمواطن، وتحمي الحقوق والحريات األساسية. 

 قرار حول الوحدة الوطنية الفلسطينية:

 ن المجلس الوطني يثمن الجهود التي بذلت وتبذل لتعزيز وحدتنا الوطنية، كما يثمن عالياً إ
ة جميع الفصائل والقوى في ن مشاركإ .الحوار الوطني الشامل الذي سبق دورة مجلسنا الوطني

الداخل والخارج في دورة المجلس وفي جلسات الحوار الوطني تشكل بداية صحيحة وجادة لتعزيز 
ن الحوار إأواصر وحدتنا الوطنية في وجه محاوالت الوقيعة بين أطراف الصف الوطني. 

جميع الفصائل والقوى أمام  الديمقراطي البناء الذي تجلى في المجلس وخارجه قد فتح الباب واسعاً 
قامة دولته المستقلة على  والشخصيات الوطنية للعودة والمشاركة في بناء الوطن وا عالء صرحه وا 

ن ساحتنا الديمقراطية تفتح إأساس وحدة الهدف والوسيلة والتعددية السياسية والخيار الديمقراطي. 
 طية الرائدة، وبناء وطننا سياسياً صدرها للجميع من أجل حماية سلطتنا الوطنية وتجربتنا الديمقرا

دراك ما فات شعبنا وهو يكافح لكسر قيد االحتالل إل وحضارياً  وثقافياً  واجتماعياً  واقتصادياً 
 والحصول على حريته في وطنه. 
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 قرار حول التنمية االقتصادية لوطننا:

اد اإلسرائيلي ن المجلس الوطني وقد عاش الحالة االقتصادية الصعبة وواقع التبعية لالقتصإ
بفعل االحتالل يؤكد على ضرورة اعتماد خطة تنمية فلسطينية مستقلة، أساسها االعتماد على 

ن بناء القاعدة االقتصادية المستقلة هو أساس االستقالل السياسي إالذات وليس على المساعدات. 
ذلك يتطلب بناء ن إالوطني ولن يكون من معنى لالستقالل السياسي في ظل التبعية االقتصادية. 

لتوفير  رالبنية التحتية الفلسطينية التي دمرها االحتالل اإلسرائيلي، ووضع خطة طموحه لإلعما
السكن لكل أبناء الوطن المقيمين والعائدين من النزوح، وبناء المؤسسات التي توفر الحوافز لرأس 

لحياة الكريمة للمواطنين ورعاية المال الفلسطيني والعربي لتحقيق النمو االقتصادي السريع، وتوفير ا
آالف الفلسطينيين الذين قدموا التضحيات خالل سنوات الكفاح كاألسرى المحررين وأبناء الشهداء 

 والمعاقين والمطاردين. 

والمجلس الوطني يدعو الفعاليات االقتصادية الفلسطينية إلى لقاء عاجل على أرض السلطة 
ن عبء التنمية بآفاقها االقتصادية واالجتماعية إ الوطني. الوطنية لوضع خطة للنهوض باالقتصاد

والثقافية منوط في المقام األول بجهود الشعب الفلسطيني وال بد من تثبيت مبدأ االعتماد على الذات 
 كأساس للمبادئ التي تحكم عملية التنمية. 

 قرار حول القضايا المعلقة في المرحلة االنتقالية:

ن السلطة الوطنية قد نفذت أناقش اتفاقيات أوسلو األولى والثانية، يرى  ن المجلس الوطني وقدإ
االلتزامات المترتبة عليها، ويعبر عن استنكاره للمحاوالت اإلسرائيلية للتنصل من االتفاقيات 
الموقعة، ووضع العراقيل لمنع تنفيذ الكثير منها، كالمعابر والممر اآلمن، واستمرار االستيطان وشق 

نسف البيوت، وعدم إطالق سراح المعتقلين، وعدم االنسحاب من مدينة الخليل وغيرها من الطرق و 
 االلتزامات. 

ن المجلس الوطني يدعو الحكومة اإلسرائيلية إلى الوفاء بالتزاماتها كاملة، ورفع القيود التي إ
األمين التفاق ن التنفيذ الدقيق و إتفرضها على االقتصاد والمجتمع الفلسطيني تحت ذريعة األمن، 

 أوسلو بجميع بنوده هو الذي يعزز األمن ويحقق السالم. 

 
 



 منظمة التحرير الفلسطينية

346                         مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات         

 قرار حول القدس الشريف:

هو قرار غير  17سرائيل بضم القدس من جانب واحد في عام إن قيام أيؤكد المجلس الوطني 
 اً شرعي، وال يعترف المجلس الوطني بأي إجراءات قامت بها الحكومة اإلسرائيلية لجعل الضم أمر 

ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية  ويؤكد المجلس تمسكه التام بعروبة القدس باعتبارها جزءاً  واقعاً 
ينطبقان على القدس كما ينطبقان على جميع األراضي  332، 535ن قراري إ. 17التي احتلت عام 

روحية للشعب ن القدس الشريف التي تستقطب االهتمامات الا  . و 17الفلسطينية والعربية المحتلة عام 
الفلسطيني ولشعوب األمة العربية والدول اإلسالمية والعالم المسيحي كله ركيزة السالم الوطيد وهي 

ن يستقر السالم وتنشأ أسس راسخة الستمراره ما لم أعاصمة دولة فلسطين المستقلة، وال يمكن 
س الوطني على أولوية يستعد الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة في المدينة المقدسة. ويؤكد المجل

دعم الصامدين في القدس وتخصيص الموازنات للحفاظ على األماكن المقدسة اإلسالمية 
 والمسيحية. 

 قرار حول مفاوضات الوضع النهائي:

ن المجلس الوطني الذي وافق على اتفاق إعالن المبادئ في حينه لفتح الطريق أمام عملية إ
حل قضايا الوضع النهائي وهي القدس والمستوطنات ن المفاوضات القادمة لأالسالم يؤكد 

ن تقوم على أساس التطبيق التام أوالالجئون، والحدود والعالقات مع الجوار والسيادة والمياه، يجب 
ولقرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية فلسطين، وعلى  332، 535لقراري مجلس األمن 

، وتأكيد حق الشعب 1217محتلة في عام االنسحاب اإلسرائيلي من كامل أرض فلسطين ال
قامة دولته المستقلة والتمتع بالسيادة الكاملة على أرض  الفلسطيني في تقرير مصيره بحرية وا 

ن القرار اإلسرائيلي بترابط قضايا الحل النهائي ووقف التسويف والمماطلة يتطلبان تنفيذ إالوطن. 
 فق عليها في االتفاقات الموقعة بين الجانبين. قرارات الشرعية الدولية واحترام المواعيد المت

 :63قرار حول النازحين عام 

ن المجلس الوطني وقد اطلع من اللجنة التنفيذية على ما توصلت إليه لجنة النازحين الرباعية، إ
ن الجانب أيدعو الحكومة اإلسرائيلية إلى الوفاء بتعهداتها التي وقعت عليها، ويرى المجلس 

حاول التملص من االتفاق الخاص بعودة النازحين إلى أرضهم. ويدعو المجلس اللجنة اإلسرائيلي ي
التنفيذية إلى المزيد من التنسيق مع األردن ومصر لتعزيز الموقف الفلسطيني في هذه المفاوضات 



 قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                        337                                                            

سرائيل بااللتزام إن المجلس الوطني يطالب إقرب وقت ممكن. أحتى يعود النازحون إلى وطنهم في 
 على عودة النازحين إلى أرضهم دون تأخير.  الذي ينص   537بالقرار  الدقيق

 :41قرار حول الالجئين عام 

الخاص بالالجئين الفلسطينيين، وقد اعتمدت  123ويؤكد المجلس تمسكه التام بتطبيق القرار 
جئين لجنة الالجئين المنبثقة عن المفاوضات المتعددة األطراف هذا القرار كأساس لبحث قضية الال

ن قضية الالجئين الفلسطينيين في المنافي والشتات إوالذي يتضمن حقهم في العودة إلى وطنهم. 
هي القضية األساسية في مفاوضات الوضع النهائي. ويؤكد المجلس الوطني تمسكه التام بقرارات 
الشرعية الدولية الخاصة بقضية الالجئين الفلسطينيين كأساس ألي حل وألي مفاوضات بين 

ن ال حل للقضية الفلسطينية إال بحل قضية الالجئين. ويدعو المجلس الوطني منظمة أالجانبين، و 
التحرير الفلسطينية إلى العمل لرفع المعاناة التي تتعرض لها جماهيرنا في الشتات وتوفير أسباب 

في المخيمات الحياة ألبناء شعبنا، إلى توسيع التعاون مع الدول المضيفة لتأمين عيش كريم ألهلنا 
 المنتشرة في الدول العربية المجاورة. 

 قرار حول األمن المتبادل بين الجانبين:

قصر الطرق لتوفير األمن هي أن أن األمن ال ينفصل عن تحقيق السالم، و أيؤكد المجلس 
السير في طريق السالم واالنسحاب التام من األرض الفلسطينية، وفي الوقت الذي يؤكد فيه 

وطني دعمه الكامل التفاقات السالم الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة المجلس ال
سرائيل إلى إسرائيل، والتصدي لجميع المحاوالت الرامية إلى تعريض عملية السالم للخطر يدعو إ

ن مواصلة إشاعة روح االحتالل واالستيطان إعن محاوالتها لنسف االتفاقات بذريعة األمن،  الكف  
سرائيل إدرة األرض هو الخطر األكبر الذي يهدد السالم. ويحذر المجلس من مخاطر تشبث ومصا

سرائيل إلى التوقيع على معاهدة حظر انتشار إبتنمية قدراتها النووية ويدعو إلى تكثيف الجهود لدفع 
 األسلحة النووية. 

 قرار حول األسرى والمعتقلين:

األعمار وبناء الوطن تتوجه بالتحية إلى أبناء األسرى ن دورة المجلس الحادية والعشرين، دورة إ
والمعتقلين في سجون االحتالل الذين يدفعون ضريبة حرية الوطن من حياتهم ودمائهم، ويدعو 
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لالتفاقات  المجلس الحكومة اإلسرائيلية إلى إطالق سراح األسرى والمعتقلين دون تردد تنفيذاً 
 الموقعة. 

 وممثلياتها في الخارج:  قرار تفعيل مؤسسات المنظمة

يؤكد المجلس الوطني على ضرورة توفير الموازنات الالزمة لتفعيل سفارتنا وممثلياتنا في الخارج 
نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه في خدمة نضالنا الوطني، كما يدعو المجلس إلى تفعيل دوائر 

العمل الوطني في المرحلة  ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج بما ينسجم ومهام
 الراهنة. 

 قرار حول العالقات العربية:

يدعو المجلس الوطني منظمة التحرير إلى بذل مزيد من الجهد لتنقية أجواء العالقات العربية 
عادة الفعالية إلى مؤسسات العمل العربي المشترك ووضع صياغة جديدة لهذه ا  وتصحيحها و 

ن المجلس إ .بي، ويشدد المجلس على ضرورة تعزيز عالقاتناالعالقات تقوم على التضامن العر 
الوطني يدعو الحكومة اإلسرائيلية إلى الوفاء بالتزاماتها كاملة، ورفع القيود التي تفرضها على 

ن التنفيذ الدقيق واألمين التفاق أوسلو بجميع إاالقتصاد والمجتمع الفلسطيني تحت ذريعة األمن، 
 ن ويحقق السالم. بنوده هو الذي يعزز األم

 قرار حول القدس الشريف:

هو قرار غير  17القدس من جانب واحد في عام  سرائيل بضم  إن قيام أيؤكد المجلس الوطني 
 اً شرعي، وال يعترف المجلس الوطني بأي إجراءات قامت بها الحكومة اإلسرائيلية لجعل الضم أمر 

ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية  تبارها جزءاً ويؤكد المجلس تمسكه التام بعروبة القدس باع واقعاً 
ينطبقان على القدس كما ينطبقان على جميع األراضي  332، 535ن قراري إ. 17التي احتلت عام 

ن القدس الشريف التي تستقطب االهتمامات الروحية للشعب ا  . و 17الفلسطينية والعربية المحتلة عام 
اإلسالمية والعالم المسيحي كله ركيزة السالم الوطيد وهي الفلسطيني ولشعوب األمة العربية والدول 

ن يستقر السالم وتنشأ أسس راسخة الستمراره ما لم أعاصمة دولة فلسطين المستقلة، وال يمكن 
يستعد الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة في المدينة المقدسة. ويؤكد المجلس الوطني على أولوية 

لموازنات للحفاظ على األماكن المقدسة اإلسالمية دعم الصامدين في القدس وتخصيص ا
 والمسيحية. 
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 قرار حول مفاوضات الوضع النهائي: 

ن المجلس الوطني الذي وافق على اتفاق إعالن المبادئ في حينه لفتح الطريق أمام عملية إ
ن المفاوضات القادمة لحل قضايا الوضع النهائي وهي القدس والمستوطنات أ السالم يؤكد

جئون، والحدود والعالقات مع الجوار والسيادة والمياه، يجب ان تقوم على أساس التطبيق التام والال
ولقرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية فلسطين، وعلى  332، 535لقراري مجلس األمن 

، وتأكيد حق الشعب 1217االنسحاب اإلسرائيلي من كامل أرض فلسطين المحتلة في عام 
قامة دولته المستقلة والتمتع بالسيادة الكاملة على أرض الفلسطيني في ت قرير مصيره بحرية وا 

ن القرار اإلسرائيلي بترابط قضايا الحل النهائي ووقف التسويف والمماطلة يتطلبان تنفيذ إالوطن. 
 قرارات الشرعية الدولية واحترام المواعيد المتفق عليها في االتفاقات الموقعة بين الجانبين. 

 : 63حول النازحين عام  قرار

ن المجلس الوطني وقد اطلع من اللجنة التنفيذية على ما توصلت إليه لجنة النازحين الرباعية، إ
ن الجانب أيدعو الحكومة اإلسرائيلية إلى الوفاء بتعهداتها التي وقعت عليها، ويرى المجلس 

 أرضهم. اإلسرائيلي يحاول التملص من االتفاق الخاص بعودة النازحين إلى 

ويدعو المجلس اللجنة التنفيذية إلى المزيد من التنسيق مع األردن ومصر لتعزيز الموقف 
ن المجلس إقرب وقت ممكن. أالفلسطيني في هذه المفاوضات حتى يعود النازحون إلى وطنهم في 

هم الذي ينص على عودة النازحين إلى أرض 537سرائيل بااللتزام الدقيق بالقرار إالوطني يطالب 
 دون تأخير. 

 : 41قرار حول الالجئين عام 

الخاص بالالجئين الفلسطينيين، وقد اعتمدت  123ويؤكد المجلس تمسكه التام بتطبيق القرار 
لجنة الالجئين المنبثقة عن المفاوضات المتعددة األطراف هذا القرار كأساس لبحث قضية الالجئين 

ضية الالجئين الفلسطينيين في المنافي والشتات ن قإوالذي يتضمن حقهم في العودة إلى وطنهم. 
هي القضية األساسية في مفاوضات الوضع النهائي. ويؤكد المجلس الوطني تمسكه التام بقرارات 
الشرعية الدولية الخاصة بقضية الالجئين الفلسطينيين كأساس ألي حل وألي مفاوضات بين 

ضية الالجئين. ويدعو المجلس الوطني منظمة ن ال حل للقضية الفلسطينية إال بحل قأالجانبين، و 
التحرير الفلسطينية إلى العمل لرفع المعاناة التي تتعرض لها جماهيرنا في الشتات وتوفير أسباب 
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الحياة ألبناء شعبنا، إلى توسيع التعاون مع الدول المضيفة لتأمين عيش كريم ألهلنا في المخيمات 
  المنتشرة في الدول العربية المجاورة.

 قرار حول األمن المتبادل بين الجانبين: 

قصر الطرق لتوفير األمن هي أن أن األمن ال ينفصل عن تحقيق السالم، و أيؤكد المجلس 
السير في طريق السالم واالنسحاب التام من األرض الفلسطينية، وفي الوقت الذي يؤكد فيه 

نظمة التحرير الفلسطينية وحكومة المجلس الوطني دعمه الكامل التفاقات السالم الموقعة بين م
سرائيل إلى إسرائيل، والتصدي لجميع المحاوالت الرامية إلى تعريض عملية السالم للخطر يدعو إ

ن مواصلة إشاعة روح االحتالل واالستيطان إالكف عن محاوالتها لنسف االتفاقات بذريعة األمن، 
 ومصادرة األرض هو الخطر األكبر الذي يهدد السالم. 

سرائيل بتنمية قدراتها النووية ويدعو إلى تكثيف الجهود لدفع إحذر المجلس من مخاطر تشبث وي
 سرائيل إلى التوقيع على معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية. إ

 قرار حول األسرى والمعتقلين: 

ألسرى ن دورة المجلس الحادية والعشرين، دورة األعمار وبناء الوطن تتوجه بالتحية إلى أبناء اإ
والمعتقلين في سجون االحتالل الذين يدفعون ضريبة حرية الوطن من حياتهم ودمائهم، ويدعو 

لالتفاقات  المجلس الحكومة اإلسرائيلية إلى إطالق سراح األسرى والمعتقلين دون تردد تنفيذاً 
 الموقعة. 

 قرار تفعيل مؤسسات المنظمة وممثلياتها في الخارج: 

تنا وممثلياتنا في الخارج اى ضرورة توفير الموازنات الالزمة لتفعيل سفار يؤكد المجلس الوطني عل
نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه في خدمة نضالنا الوطني، كما يدعو المجلس إلى تفعيل دوائر 
ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج بما ينسجم ومهام العمل الوطني في المرحلة 

 الراهنة. 

 العالقات العربية: قرار حول 

يدعو المجلس الوطني منظمة التحرير إلى بذل مزيد من الجهد لتنقية أجواء العالقات العربية 
عادة الفعالية إلى مؤسسات العمل العربي المشترك ووضع صياغة جديدة لهذه ا  وتصحيحها و 
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ع الدول العربية العالقات تقوم على التضامن العربي، ويشدد المجلس على ضرورة تعزيز عالقاتنا م
ن إ. من وحدة الحل وهدف السالم الذي نسعى إليه جميعاً  المعنية بالعملية السياسية، انطالقاً 

المجلس الوطني يدعم الجهود السورية واللبنانية والعربية األخرى الرامية إلى تحقيق جالء القوات 
رات الحل على جميع الجبهات وجنوب لبنان واستكمال مسا 17اإلسرائيلية عن الجوالن المحتلة عام 

سرائيل االنسحاب إالذي يفرض على  535القرار  بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية وخصوصاً 
الذي يوجب االنسحاب اإلسرائيلي من جنوب  352وكذلك القرار  ،من الجوالن واألرض الفلسطينية

 لبنان. 

ية الشقيقة وخاصة المملكة العربية ويثمن المجلس الدور الداعم الذي تقوم به بالدول العرب
السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا. ويدعو المجلس 

ى فك الحصار عن الشعبين العراقي والليبي ويعبر عن تضامنه العميق مع الشعبين إلالوطني 
لى اليمن والسودان اللتين ا  الوطنية و الشقيقين. ويتوجه بالتحية إلى الجزائر التي احتضنت مجالسنا 

 حلك الظروف. أاحتضنتا قواتنا المسلحة في 

 قرار حول العدوان اإلسرائيلي على لبنان: 

يدين المجلس الوطني المجزرة البشعة التي ارتكبها الجيش اإلسرائيلي ضد المدنيين اللبنانيين في 
ب الشعب اللبناني في محنته القاسية بلدة قانا في جنوب لبنان. والمجلس يعلن وقوفه إلى جان

وتصديه للعدوان، ويدعو األمة العربية إلى مد يد العون والدعم إلى الشعب اللبناني الذي احتضن 
سرائيل إلى الوقف الفوري إن المجلس الوطني يدعو حكومة إالثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. 
ن عملية السالم برمتها إها من األرض اللبنانية. لى انسحابا  ألعمالها العدوانية في جنوب لبنان و 

في حال استمرار هذا العدوان واستمرار سقوط الضحايا بالمئات من المدنيين  محدقاً  تواجه خطراً 
 العزل. 

 قرار حول دور راعيي عملية السالم: 

ت ن المجلس الوطني يدعو راعيي عملية السالم إلى تفعيل دورهما على نحو يسرع في مفاوضاإ
الحل النهائي، كما يدعو الدول األوروبية إلى المشاركة الفاعلة في هذه المفاوضات. ويدعو 
المجلس الواليات المتحدة إلى الوفاء بتعهداتها في كتاب التطمينات ومطالبتها بإلغاء قرار الكونغرس 

يات المتحدة ن هذا القرار يضرب مصداقية الوالإنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس، 
 ويعرض عملية السالم للخطر. 
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 الفلسطينية:  -قرار حول العالقات األردنية 

يؤكد المجلس الوطني تمسكه بقرارات المجالس الوطنية السابقة المتعلقة بإقامة الكونفدرالية بين 
عي وذلك بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس االختيار الطو  ،دولتي فلسطين واألردن

 والحر للشعبين الشقيقين. 

 الفلسطينية:  -قرار حول العالقات المصرية 

الفلسطينية ويدعو السلطة الوطنية  -يؤكد المجلس الوطني على خصوصية العالقات المصرية 
إلى تعزيز العالقات في كافة المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويحيي 

 الذي لعبه الرئيس المصري حسني مبارك للتوصل إلى اتفاقات السالم.  المجلس الدور الرئيسي

 قرار حول العالقات الدولية: 

يؤكد المجلس على المسؤولية الثابتة لألمم المتحدة تجاه قضية فلسطين وضرورة ممارستها 
فاعل لدورها لتحقيق الحل العادل لهذه القضية من كافة جوانبها، ويدعو المجلس الوطني إلى دور 

لألمم المتحدة ومجلس األمن لتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية فلسطين. ان المجلس 
الوطني يدعو إلى مشاركة فاعلة لألمم المتحدة في مفاوضات السالم، ويثمن المجلس الدور الداعم 

ا الالتينية لدعم الذي تقوم به المجموعة األوروبية ودول القمة اإلسالمية والدول األفريقية وأمريك
قضيتنا في المحافل الدولية. كما يحيي المجلس روسيا االتحادية والصين واليابان. ويعبر المجلس 
عن استنكاره للتعاون العسكري اإلسرائيلي التركي. ان المجلس الوطني يتوجه بالتحية إلى جماهيرنا 

وجنين وقلقيلية، ويحيي صمودها الباسلة في القدس والخليل ونابلس وبيت لحم ورام هللا وطولكرم 
وتضحياتها والتي توجت بقيام سلطتنا الوطنية ويوجه التحية إلى غزة الباسلة وجماهيرها األبية التي 

 احتضنت دورة مجلسنا الوطني الفلسطيني الحادية والعشرين. 

الوطنية ن قيام السلطة أ ن المجلس الوطني يتوجه بالتحية إلى األمة العربية المجيدة مؤكداً إ
متنا العربية وأبنائها البواسل الذين خاضوا الحروب أعلى أرض فلسطين إنما تحقق بفعل تضحيات 

في سبيل فلسطين وتصدوا للعدوان وقدموا أرواحهم من أجل فلسطين والقدس، فإلى كل عربي 
 ومسلم يتوجه مجلسنا بالتحية والشكر والتقدير والعرفان بالجميل. 
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 القرارات المالية 

 ناقش المجلس الوطني الفلسطيني تقرير اللجنة المالية وقرر ما يلي: 

نظرًا لعدم شمولية وعمق موضوعات التقرير المقدم من قبل إدارة رئاسة الصندوق القومي 
قراره المسبق من قبل مجلس إدارة الصندوق القومي الذي لم  الفلسطيني، ولعدم عرضه ومناقشته وا 

 ونظراً  ،( وعلى مدار الخمسة سنوات السابقة1221 - 1221ن الدورتين )يدع إلى االجتماع فيما بي
لعدم عرض قوائم المركز المالي )الميزانيات( واالكتفاء فقط بعرض قوائم اإليرادات والنفقات وعدم 
 وضع نسخ الميزانيات واإليضاحات الالزمة وتقارير المدققين بين أيدي أعضاء اللجنة، ونظراً 

عامًا ال تستطيع اللجنة مناقشة حتى ميزانية واحدة ضمن ساعات  13جلة منذ لعرض ميزانيات مؤ 
 ونظراً … يام وأسابيع كما هو جار في اإلجراءات واألعراف البرلمانية األخرىأمحدودة بداًل عن 

لعدم حضور أي من إدارة ورئاسة الصندوق القومي أو مدققي الحسابات أو أي مسؤول مالي آخر 
 لكل ما تقدم فإننا نقترح: … ضاحات أعضاء اللجنة الماليةلإلجابة على إستي

تأجيل أعمال اللجنة المالية وترحيل مهماتها للمجلس التالي، لعدم نظامية التقرير المقدم  -أوالً 
 لها حسب األصول.

التوصية بضرورة عقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق الدورية المعتادة، وتفعيل أعماله  -ثانياً  
 أساسية من تكوين )م.ت.ف(. كمؤسسة 

عمار الوطن -ج  : قرارات حول القدس وا 

ن المجلس وهو يحيي باسم الشعب الفلسطيني أبناء مدينة القدس الذين صمدوا ويصمدون في إ
 وجه حمالت التهويد واالستيطان واالقتالع والتجهيز ليؤكد على ما يلي: 

 على الصعيد السياسي: -1

والتي يجب  1217كجزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة عام التأكيد على مكانة القدس  .أ
لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قراري مجلس األمن  ن يتم االنسحاب اإلسرائيلي منها وفقاً أ

، والقرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس والتأكيد على عدم شرعية وبطالن 332و 535رقم 
 د للمدينة المقدسة. إجراءات الضم والتهوي
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سرائيل بما فيه إقامة إبل تأكيد رفض جميع محاوالت تغيير طابع المدينة المقدسة من قِ  .ب
سرائيل  المستوطنات وتهجير المواطنين مما يشكل انتهاكاً  لالتفاقات الموقعة بين م.ت.ف وا 

 بمحاولة خلق أمر واقع للتأثير على نتائج مفاوضات الوضع النهائي. 

ن يكون موضع القدس في مقدمة مفاوضات المرحلة النهائية ورفض أية محاوالت أى التأكيد عل .ج
 إسرائيلية لتأجيلها.

العمل على حشد وتجنيد المواقف العربية واإلسالمية والمسيحية والمجتمع الدولي لنصرة الحق  .د
ة على جميع المستويات الرسمي ومنظماً  دؤوباً  ن هذا يتطلب عمالً ا  الفلسطيني في القدس و 

والشعبية وعلى جميع األصعدة السياسية واإلعالمية والثقافية مع التركيز على دور القيادات 
 الروحية اإلسالمية والمسيحية في العالم في هذا المجال.

اإلعداد الدقيق للملف التفاوضي الفلسطيني حول القدس والخليل وتحديد الخطوط الحمراء لهذا  .ه
كفاءات والخبرات والطاقات الفلسطينية والصديقة لتعزيز ن تطلب تجنيد جميع الوا  الموضوع، 

 موقف المفاوض الفلسطيني.

ثارتها رسمياً  .و مع الجانب  المراقبة والمتابعة والتصدي للممارسات اإلسرائيلية في المدينة المقدسة وا 
ثارتها مع مختلف األوساط الدولية وشن حملة مك ثفة اإلسرائيلي لما تشكله من انتهاك لالتفاقات وا 

إلنهاء حصار وعزل القدس عن بقية األراضي الفلسطينية لما يشكله ذلك من أضرار كارثية 
 بالمدينة ومواطنيها.

تشكيل طواقم إعالمية وثقافية للقيام بنشاطات متنوعة حول قضية المدينة المقدسة وتنظيم  .ز
 نشاطات دولية داخلها.

ينة المقدسة وتطوير عالقاتها مع تشجيع ودعم المؤسسات والنقابات والجمعيات داخل المد .ح
 المؤسسات الدولية لتوفير مصادر الدعم لها. 

 على صعيد دعم صمود أبناء القدس: -2

يؤكد المجلس الوطني على دور كل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية 
 لتأكيد على النقاط التالية: ن هذا يستلزم اا  للقيام بمسؤولياتها تجاه دعم مواطني مدينة القدس، و 

 المتابعة الدؤوبة لعمل الصناديق العربية واإلسالمية الخاصة بدعم القدس. .أ
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 تشجيع تشكيل لجان دعم القدس في العالمين العربي واإلسالمي. .ب

حث دول العالم على دعم المؤسسات التعليمية والصحية والثقافية واالجتماعية في المدينة  .ج
 المقدسة. 

عمال البلدة القديمة من أخطار التهويد واالستيطان، وتجنيد الميزانيات الالزمة أل الحفاظ على .د
حياء النشاط المتنوع الموجود داخلها.الترميم واإل  عمار والحماية القانونية من أجل إعمار المدينة وا 

ول دعم مشاريع اإلسكان والبناء الفردي في المدينة المقدسة عبر توفير مصادر التمويل من الد .ه
 الشقيقة والصديقة.

تشجيع القطاع الخاص الفلسطيني لدعم إقامة المشاريع االقتصادية في المدينة المقدسة وخاصة  .و
ن يتعزز الدور االقتصادي أفي قطاع السياحة والصناعات التقنية والحرفية والغذائية من أجل 

للتطور المتوقع في  عداداً ا  و  5000والسياحي للقدس خاصة ونحن على أبواب االحتفال بالعام 
ماكن المقدسة بما يتطلبه ذلك من زيادة عدد الغرف السياحة الدينية اإلسالمية والمسيحية لأل

الفندقية وشركات النقل السياحي وتطوير الصناعات الحرفية وما يرافقه من تطوير والتوسع في 
 الخدمات الالزمة لهذا النشاط.

في  متميزاً  ثقافياً  الرياضية في المدينة المقدسة لتصبح مركزاً ضرورة تعزيز المراكز الثقافية والفنية و  .ز
 المنطقة.

التركيز على تطوير وتعزيز التعليم الجامعي في القدس من خالل دعم الجامعات والكليات  .ح
 الموجودة وتطويرها.

فضل الخدمات الصحية أتطوير المستشفيات والكليات والمراكز الصحية بما يؤهلهم في تقديم  .ط
 فضل الكفاءات الفلسطينية وذلك من خالل برامج الدعم العربي والدولي. أنين واستيعاب للمواط

 على صعيد المقدسات واألوقاف: -7

ن ا  ن حماية المقدسات المسيحية واإلسالمية وممتلكاتها هي مهمة الشعب الفلسطيني و إ -1
عمل أجهزة  المطلوب هو السعي لتوفير كل ما هو الزم للحفاظ على هذه المقدسات وتسهيل

ودوائر األوقاف والسعي الحثيث للحفاظ على الطابع األصيل للمدينة المقدسة التي وضعت 
 على قائمة اليونسكو للمدن العالمية التاريخية التي يتوجب الحفاظ عليها.
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العمل على وقف الحفريات التي تتخذها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في القدس وخاصة  -5
ي الشريف وسائر العقارات الوقفية واآلثار التاريخية في المدينة ضمن محيط الحرم القدس

 المقدسة.

العمل على وقف االعتداءات المتكررة في األماكن الدينية والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في  -3
 مدينة القدس.

العمل على وقف االعتداءات المتكررة على الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل ومواجهة  -3
 تقسيمه.  إجراءات

 توصيات عامة 

 على صعيد مدينة القدس:  -أوال  

  يطالب المجلس الفلسطيني اإلدارة األمريكية االلتزام بقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالوضع
 السياسي لمدينة القدس وعدم نقل سفارتها إلى مدينة القدس.

  بة القدس والتصدي لإلجراءات عقد سلسلة من الندوات والمؤتمرات الدولية للتأكيد على عرو
 اإلسرائيلية الهادفة إلى تهويدها.

  وضع استراتيجية شاملة تجاه مدينة القدس تأخذ باالعتبار احتياجات المدينة وتعزيز صمود
 سكانها.

  تشكل لجنة قانونية متخصصة للدفاع عن حقوق المواطنين في مدينة القدس خاصة فيما يتعلق
 الممتلكات العربية في المدينة. بحقوق المواطنة والدفاع عن

  يوصي المجلس الوطني الفلسطيني بتشكيل لجنة دائمة للقدس للقيام بالمهام الواردة في هذه
 التوصيات ومتابعة كافة القضايا والشؤون المتعلقة بمدينة القدس.

  فضل الوسائل لحماية أإحصاء أبناء القدس من خالل مسح شامل في أماكن تواجدهم وتحديد
 وقهم والعمل على إعادتهم إليها. حق
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 على صعيد إعمار الوطن: -ثانيا  

 يوصي المجلس الوطني الفلسطيني السلطة الوطنية بما يلي: 

  العمل من أجل تعديل اتفاق باريس بأسرع ما يمكن على ضوء التجربة الفلسطينية السابقة وذلك
 من أجل إزالة الضيم عن كاهل اإلنسان الفلسطيني.

 قامة البنية التحتية واعتبارها من أولويات التنمية.يز على وضع خطة عملية سريعة إلالترك 

  تعديل النظام الضريبي وخلق بنية مشجعة لالستثمار وجاذبية لرؤوس األموال الفلسطينية
 وغيرها.

  إعطاء أولوية لمشاريع اإلسكان وتطوير السياحة والزراعة والصناعات الغذائية والزراعية
 ية.والسياح

   من مشكلة البطالة. اعتماد خطط جادة وسريعة للحد 

  سرائيل باالتفاقات بشأن المعابر والممرات اآلمنة، لضمان حرية انتقال إالعمل من أجل التزام
 لى الضفة الغربية وقطاع غزة.ا  األفراد والبضائع من و 

 قتطعات العمال يالء األهمية الالزمة لمتابعة موضوع مإتكليف الوفد الفلسطيني المفاوض ب
 سرائيل.إ الفلسطينية لدى

  العمل على وضع فلسفة تربوية واستراتيجية للتعليم بمختلف مراحله، ووضع األنظمة والقوانين
التي تنظم هذه العملية بما يخدم أهداف إعمار الوطن، واتخاذ اإلجراءات الضرورية إلنجاز 

 المناهج الفلسطينية بالسرعة الممكنة.

 ات والمجالس والقرى من أجل إعادة تنظيم مدننا وقرانا الفلسطينية وتوسيع دعم خطط البلدي
 هياكلها التنظيمية.

 .وضع خطة تنمية شاملة وطويلة المدى للوطن الفلسطيني 

  اإلسراع في توحيد األنظمة والقوانين االقتصادية والتجارية والصناعية لمختلف محافظات
 فلسطين.

 ستثمار في مختلف مجاالت التنمية في الوطن. تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لال 
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 :قرارات حول العائدين والنازحين والالجئين -د

ن قضية الالجئين الفلسطينيين تمثل جوهر القضية الوطنية أمن إيماننا الكامل ب انطالقاً 
إلى يومنا هذا وهي من القضايا المعضلة  1232للشعب الفلسطيني ومصدر معاناته منذ عام 

حل ن تُ ألت إلى مفاوضات المرحلة النهائية على خالف قضية النازحين التي يفترض التي رح
سرائيل لذا فإننا نؤكد على أهمية  في المرحلة االنتقالية وفق االتفاقات المبرمة ما بين م.ت.ف وا 

اللذين  123، 121بالقرارين  التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية بدءاً 
 المتعلق بعودة النازحين.  537يؤكدان على حق شعبنا الفلسطيني بالعودة إلى دياره والقرار 

 ن المجلس الوطني يؤكد على:إمع ما تقدم ف وانسجاما  

 ن قضية الالجئين قضية واحدة ال تتجزأ بكل أبعادها.أ -1

حل قضية كأساس شرعي وقانوني ل 123، 121التمسك بقراري الجمعية العامة لألمم المتحدة  -5
 الالجئين.

 رفض كافة مشاريع التوطين والتهجير والتذويب والتي من شأنها تصفية قضية الالجئين. -3

مطالبة م.ت.ف القيام بالتزاماتها المعنوية والمادية تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في الشتات  -3
 وخاصة مخيمات لبنان في المجالين الصحي والتعليمي.

لمعيشي واالقتصادي والثقافي والصحي داخل مخيماتنا في العمل على تحسين المستوى ا -2
 الوطن والخارج عبر وكالة األمم المتحدة لتشغيل الالجئين دون المساس بحق العودة.

مطالبة وكالة الغوث الدولية باالستمرار في تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين داخل الوطن  -1
 حين حل قضيتهم السياسية الوطنية حالً  وخارجه وتطوير وتحسين مستوى هذه الخدمات إلى

 .عادالً 

مطالبة هيئة األمم المتحدة بتحمل مسئوليتها الكاملة باإليفاء بالتزاماتها تجاه وكالة غوث  -7
 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين.

مطالبة المجتمع الدولي بعدم الخلط بين المساعدات المقدمة من الدول المانحة للسلطة  -2
 عدات المقدمة لوكالة الغوث.الفلسطينية والمسا
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الحرص على تشكيل وصيانة الوجدان الوطني لدى أجيالنا عبر فلسفة تربوية وطنية فلسطينية  -2
 سليمة، ومناهج وطنية تصون حقنا التاريخي في العودة، وال تصادر حلم األجيال القادمة.

اسية في أماكن مطالبة الدول العربية بضمان حقوق الالجئين الفلسطينيين المدنية والسي -10
تواجدهم مع التأكيد على وحدانية تمثيل م.ت.ف للشعب الفلسطيني بما يخدم قضية الالجئين 

 إلى حين الحل الشامل.

دعوة الدول العربية واإلسالمية التي تسارع إلى إقامة العالقات السياسية واالقتصادية مع  -11
وجوهرها قضية الالجئين وحق  ،ن تربط هذا التطبيع بحل عادل للقضية الفلسطينيةأسرائيل، إ

 العودة.

تشكيل لجنة دائمة من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني تكون استشارية للمفاوض  -15
 الفلسطيني في قضية الالجئين.

 .537لقرار الشرعية الدولية  وذرياتهم وفقاً  التأكيد على حق العودة للنازحين جميعاً  -13

ية من قبل مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية يالء مسألة العائدين إلى الوطن أهمإضرورة  -13
 وذلك بتشكيل لجنة استيعاب العائدين.

استثمار اإلمكانات الوطنية الفلسطينية لتنفيذ برامج ومشاريع خاصة لرفع مستوى الخدمات  -12
الحياتية، وتوسيع دائرة فرص العمل والتعليم والتدريب المهني وكافة الخدمات أمام أبناء 

 الوطن.المخيمات داخل 

 الجلسة الخاصة

 53/3/1221عقد المجلس الوطني الفلسطيني الجلسة الخاصة في السادسة من مساء يوم 
واستمع إلى تقرير اللجنة القانونية المكلفة بتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني بما يتناسب مع 

عالم، وقد وافق متنا العربية والأالمرحلة والظروف السياسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني و 
 23وعارض النص  صوتاً  203المجلس على النص التالي بتعديل الميثاق والذي حاز على موافقة 

 . صوتاً  13وامتنع عن التصويت  صوتاً 
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 نص التعديل

ن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في دورته الحادية والعشرين في مدينة غزة. إذ ينطلق من إ
البيان السياسي المعتمد في الدورة التاسعة عشرة المنعقدة في الجزائر في وثيقة إعالن االستقالل و 

والتي أكدت مبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية واعتماد حل  1222نوفمبر تشرين الثاني/  12
 الدولتين. 

ذ يستند إلى مقدمة إعالن المبادئ الموقع في واشنطن في  والتي تضمنت  1223سبتمبر  13وا 
ن الوقت قد حان إلنهاء عقود من المواجهة والنزاع واالعتراف بحقوقهما أن على اتفاق الطرفي

السياسية المشروعة المتبادلة، والسعي للعيش في ظل تعايش سلمي وبكرامة وأمن متبادلين، 
ولتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة ومصالحة تاريخية من خالل العملية السلمية المتفق 

 عليها. 

ذ يس تند إلى الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات األمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين بما فيها وا 
 . 332و 535المتعلقة بالقدس والمستوطنات والالجئين وبقية قضايا المرحلة النهائية وتطبيق القرارين 

ذ يؤكد التزامات منظمة التحرير الفلسطينية الواردة في اتفاق إعالن المبادئ )أوس ( واالتفاق الموقع 1لو وا 
، واالتفاقية اإلسرائيلية الفلسطينية 1223أيلول  10، 2في القاهرة ورسائل االعتراف المتبادلة الموقعة في 
، 1222سبتمبر أيلول/  52( الموقعة في واشنطن في 5المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة )أوسلو 
الذي وافق على اتفاقية  1223أكتوبر تشرين األول/ نية في وقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطي

 أوسلو وجميع ملحقاتها. 

 إذ يستند إلى المبادئ التي انعقد على أساسها مؤتمر مدريد للسالم ومفاوضات واشنطن. 

 يقرر

تعديل الميثاق الوطني بإلغاء المواد التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين منظمة  -أواًل 
 .1223أيلول  10، 2سرائيل يومي إالفلسطينية وحكومة التحرير 

يكلف المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة القانونية بإعادة صياغة الميثاق الوطني ويتم  - ثانياً  
 عرضها على المجلس المركزي في أول اجتماع له.

 م. 53/3/1221وانتهت الجلسة في ساعة متأخرة من يوم  
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 الجلسة الختامية

الختام بمركز رشاد الشوا الثقافي مكان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بمدينة  عقدت جلسة
خوة الضيوف، وحشد من ، وبحضور لفيف من أبناء الشعب الفلسطيني واأل52/3/1221غزة يوم 

الصحافة الفلسطينية والعربية واألجنبية، وألقى في هذه الجلسة األخ سليم الزعنون رئيس المجلس 
 سهم على إنجاح هذه الدورة. أسطيني كلمة شكر فيها كل من الوطني الفل

 م. 52/3/1221وانتهت الجلسة في ساعة متأخرة من مساء يوم 

* * * 



 منظمة التحرير الفلسطينية

362                         مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات         

للمصادقة على إلغاء بعض البنود  14/12/1991الفلسطيني في غزة في المجلس الوطني  اجتماع
 من الميثاق الوطني الفلسطيني بحضور الرئيس األمريكي كلينتون

صادق أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في غزة علـى إلغـاء مـواد الميثـاق الـوطني الفلسـطيني 
 لقضاء على دولة إسرائيل وتعديل بعضها اآلخر التزاما التفاق واي بالنتيشن.التي تؤدي إلى ا

، أمــا المــواد التــي حــذفت 30و 53و 55و 51و 50و 12و 12و 10و 2و 2و 7و 1والمــواد الملغــاة هــي  
 .52و 57و 51و 52و 12و 17و 11و 13و 13و 15و 11و 2و 3و 3و 5و 1منها مقاطع فهي 

 وهنا المواد الملغاة:

اليهــود الــذين كــانوا يقيمــون إقامــة عاديــة فــي فلســطين حتــى بــدء الغــزو الصــهيوني لهــا : 1ة المــاد
 يعتبرون فلسطينيين. 

االنتماء الفلسطيني واالرتباط المادي والروحي والتـاريخ بفلسـطين حقيقتـان ثابتتـان، وأن : 7المادة 
والتثقيــف لتعريــف الفلســطيني تنشــئة الفــرد الفلســطيني تنشــئة عربيــة ثوريــة واتخــاذ كــل وســائل التوعيــة 

وتأهيله للنضال والكفاح المسلح والتضـحية بمالـه وحياتـه السـترداد  عميقاً  ومادياً  روحياً  بوطنه تعريفاً 
 وطنه حتى التحرير واجب قومي. 

المرحلـة التــي يعيشـها الشــعب الفلسـطيني هـي مرحلــة الكفـاح الــوطني لتحريـر فلســطين  : 2المـادة 
بين القوى الوطنية الفلسطينية هي من نوع التناقضات الثانويـة التـي يجـب أن ولذلك فإن التناقضات 

تتوقــــف لصــــالح التنــــاقض األساســــي فيمــــا بــــين الصــــهيونية واالســــتعمار مــــن جهــــة والشــــعب العربــــي 
الفلسـطيني مــن جهــة ثانيـة، وعلــى هــذا األسـاس فــإن الجمــاهير الفلسـطينية، ســواء مــن كـان منهــا فــي 

ر تشــكل منظمــات وأفــرادا جبهــة وطنيــة واحــدة تعمــل الســترداد فلســطين أرض الــوطن أو فــي المهــاج
 وتحريرها بالكفاح المسلح. 

. ولـيس تكتيكـاً  الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وهـو بـذلك إسـتراتيجياً : 2المادة 
 قــدماً  ويؤكـد الشـعب الفلسـطيني تصـميمه المطلـق وعزمـه الثابـت علـى متابعـة الكفـاح المسـلح والسـير

نحو الثورة الشعبية المسلحة لتحرير وطنه والعـودة إليـه وعـن حقـه فـي الحيـاة الطبيعيـة فيـه وممارسـة 
 حق تقرير مصيره فيه والسيادة عليه.
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وقيام إسرائيل باطل من أساسه مهما طال عليه  1237تقسيم فلسطين الذي جرى عام : 12المادة 
 قــه الطبيعــي فــي وطنــه ومناقضــته للمبــادئ التــي نــص  الــزمن لمغايرتــه إلرادة الشــعب الفلســطيني وح

 عليها ميثاق األمم المتحدة وفي مقدمها حق تقرير المصير. 

كل من وعد بلفور وصك االنتداب ومـا ترتـب عليهمـا وأن دعـوى التـرابط  يعتبر باطالً  :50المادة 
مقومـــات الدولـــة فـــي التاريخيـــة والروحيـــة بـــين اليهـــود وفلســـطين ال تتفـــق مـــع حقـــائق التـــاريخ وال مـــع 

ليســت قوميــة ذات وجــود مســتقل وكــذلك فــإن  ســماوياً  اً مفهومهــا الصــحيح. وأن اليهوديــة بوصــفها دينــ
نما هم مواطنون في الدول التي ينتمون إليها.  واحداً  اليهود ليسوا شعباً   له شخصيته المستقلة وا 

طينية المســلحة، يــرفض كــل عــن ذاتــه بــالثورة الفلســ الشــعب العربــي الفلســطيني معبــراً : 51المــادة 
ويـرفض كـل المشـاريع الراميـة إلـى تصـفية القضـية  كـامالً  ن تحريـر فلسـطين تحريـراً عـالحلول البديلـة 

 الفلسطينية أو تدويلها. 

باإلمبرياليــة العالميـة، وهــي حركــة  عضـوياً  الصــهيونية حركـة سياســية مرتبطـة ارتباطــاً : 55المـادة 
استيطانية في أهدافها، فاشية نازية في وسائلها، وأن إسرائيل  عنصرية تعصبية في تكوينها، توسعية

هي أداة الحركة الصهيونية وقاعدة بشـرية جغرافيـة لإلمبرياليـة العالميـة ونقطـة ارتكـاز ووثـب لهـا فـي 
قلب الوطن العربي لضرب أماني األمة العربية في التحرر والوحدة والتقدم. إن إسرائيل مصـدر دائـم 

ي الشـــرق األوســـط والعـــالم أجمـــع، ولمـــا كـــان تحريـــر فلســـطين يقضـــي علـــى الوجـــود لتهديـــد الســـالم فـــ
الصـــهيوني واإلمبريـــالي فيهـــا ويـــؤدي إلـــى اســـتتباب الســـالم فـــي الشـــرق األوســـط، لـــذلك فـــإن الشـــعب 
 الفلســطيني يتطلــع إلــى نصــرة جميــع أحــرار العــالم وقــوى الخيــر والتقــدم والســالم فيــه ويناشــدهم جميعــاً 

 م واتجاهاتهم تقديم كل عون وتأييد له في نضاله العادل المشروع لتحرير وطنه. على اختالف ميوله

 دواعــــي األمــــن والســــلم ومقتضــــيات الحــــق والعــــدل تتطلــــب مــــن الــــدول جميعهــــا حفــــزاً : 53المــــادة 
لوالء المـواطنين ألوطـانهم أن تعتبـر الصـهيونية حركـة غيـر  لعالقات الصادقة بين الشعوب واستبقاءً 

 وجودها ونشاطها. مشروعة وتحرم 

ــة الســالح فــي معركــة التحــرر هــم نــواة الجــيش الشــعبي الــذي ســيكون : 30المــادة  المقــاتلون وحمل
 الدرع الواقية لمكتسبات الشعب العربي الفلسطيني.
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الخاص باستكمال عضوية اللجنة  2009الفلسطيني  الوطنياالجتماع غير العادي للمجلس 
 17نيةالتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطي

 57/2/5002-51في الفترة من 

  51/2/5002الجلسة االفتتاحية 

ير الفلسطينية، افتتح  بحضور األخ الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر 
األخ سليم الزعنون أبو األديب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أعمال االجتماع غير العادي 

، والخاص باستكمال عضوية اللجنة 2/5002-57-51للمجلس في مدينة رام هللا في الفترة من 
ة الدكتور سمير غوشة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي فقدت نصابها القانوني بعد وفا

عضو اللجنة، حيث وصل عدد األعضاء المتوفين الى ستة أي بنسبة الثلث، ما استلزم عقد هذا 
 االجتماع.

وتال األخ تيسير قبعة نائب رئيس المجلس قائمة بأسماء الحضور من أعضاء المجلس الوطني 
عضوًا، إلى  321جتماع وأسماء رئاسة المجلس، وأسماء أعضاء اللجنة التنفيذية، حيث حضر اال

 جانب عدد من األعضاء المراقبين والضيوف.

بعد ذلك استعرض األخ رئيس المجلس جدول أعمال االجتماع غير العادي للمجلس الوطني 
 ..الفلسطيني.

).....( 

أعضاء  1وفي نهاية الجلسة الصباحية من االجتماع، عرض األخ أبو مازن قائمة مكونة من 
جنة التنفيذية بداًل من الستة الذين توفوا، وذلك بعد سلسلة اجتماعات وحوار مرشحين لعضوية الل

بين رئاسة المجلس واللجنة التنفيذية، وبعض األمناء العامين للفصائل الفلسطينية كما قال األخ 
 خوة:الرئيس أبو مازن وتضم القائمة اإل

 صائب عريقات .1

ة مثالب قانونية في تعيينه كما قال األخ )ليس جديدًا، ولكن أردنا أن نزيل أي -حنا عميرة  .5
 الرئيس ابو مازن(.

 أحمد مجدالني .3
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 صالح رأفت .3

 أحمد قريع .2

 زياد ابو عمرو .1

).....( 

 الجلسة المسائية

األخ رئيس المجلس افتتح الجلسة بحضور األخ أبو مازن وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئاسة 
أخرى لتالفي الخلل الفني الذي حدث في  المجلس وأعضاء المجلس الذين تم تدقيق أسمائهم مرة

 عضوًا واقتصرت الجلسة فقط على األعضاء. 322جلسة الصباح، حيث استقر عدد الحضور على 

وقال األخ رئيس المجلس خالل افتتاحه لهذه الجلسة: أننا دخلنا مرحلة الجد ودخلنا مرحلة أقرب 
اذ إجراءات عملية الختيار أعضاء اللجنة ما تكون إلى الديمقراطية والشفافية، حيث ال بد من اتخ

مرشحًا لعضوية اللجنة التنفيذية تقدموا بطلب خطي للفوز  13التنفيذية الستة، خاصة أن هناك 
يمثالن المستقلين وهم اإلخوة التالية  5أعضاء يمثلون الفصائل و 3بعضوية اللجنة التنفيذية، وهناك 

 أسماؤهم:

 عبد الرزاق اليحيى .1

 نبيل عمرو .5

 د هللا الحورانيعب .3

 عبد العزيز الحاج احمد .3

 حسن خريشة .2

 صابر عارف .1

 المأمون التميمي .7

 حنان عشراوي .2

 زياد أبو عمرو .2
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 أحمد قريع .10

 بموجب كتاب خطي وهو متواجد في غزة. -خضر أبو ندا  .11

 بموجب كتاب خطي وهو متواجد في غزة. -فايز األسود  .15

 أحمد مجدالني .13

).....( 

 األخ الرئيس أبو مازن: 

.....() 

لقد اجتمعنا في اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني وبعض األمناء العامين 
 حيث اتخذنا القرار التالي: 1221حتى  1212للفصائل كالعادة وبنفس التقاليد التي بدأت منذ عام 

يكون األخوة صائب عريقات عضوًا داخل اللجنة التنفيذية عن فتح، واألخ أحمد مجدالني  .1
جبهة النضال الشعبي، واألخ صالح رأفت عن حزب فداء، وأردنا أن نؤكد على شرعية عضوية  عن

األخ حنا عميرة عن حزب الشعب، وأريد التأكيد أن تنظيماتهم هي التي رشحتهم لعضوية اللجنة 
التنفيذية، بينما تم التوافق على اسمي المستقلين وهما أحمد قريع وزياد أبو عمرو، وهما إما 

حيث كان  1212قلين فعاًل أو قريبين من المستقلين أو بغالف المستقلين وهذا تقليد بدأ من مست
 .1271ثم عاد إلى ثالثة عام  1270عام  5أعضاء في اللجنة التنفيذية ثم أصبح  3لحركة فتح 

).....( 

 األخت انتصار الوزير:

تمثيل في اللجنة أخاطب أعضاء المجلس الوطني وأدعوهم من أجل أن يكون لنا كنساء 
التنفيذية ونتوقع أن ترشح األخت حنان عشراوي نفسها، ألن المرأة الفلسطينية شريكة الرجل 

 الفلسطيني في نضاله وكفاحه وهي نصف المجتمع ونريد أن نكون معكم.

).....( 
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 األخ حسن خريشة:

اختيار أعضاء اللجنة استمعنا إلى الكلمة التي ألقاها األخ أبو مازن، حول العرف والتقليد في 
، وكان ذلك سائدا، ولكن اآلن لدينا الخبرة والمعرفة، وقد تبدلت القواعد 1212التنفيذية منذ عام 

الشعبية لكثير من التنظيمات الفلسطينية فال يمكن لتنظيم أن يحافظ على شعبيته طيلة الوقت، 
نة التنفيذية، لذلك أدعم وهناك فصائل لم يعد لها تمثيل على األرض فبأي حق تمثل في اللج

االنتخابات الختيار األعضاء الستة في اللجنة التنفيذية، وقد آن األوان إللغاء نظام التوافق دون 
 االنتخاب.

 األخ أبو األديب:

خاطب حسن خريشة قائاًل: كنت أتمنى عليك أن تقنع زمالء ك في حماس أن يحضروا هذا 
 إلى رشدهم.االجتماع، وأن ينهوا االنقسام ويعودوا 

 األخ الرئيس أبو مازن:

نني لست الذي يمنح تصاريح العبور من الضفة إلى غزة بل االحتالل، إخاطب خريشة بالقول، 
 ونحن تحت االحتالل، وليس لي سلطة نهائيًا على ذلك.

وتاريخيًا، إن الفصائل هي التي تستبدل ممثليها في اللجنة التنفيذية، وال نريد أن نخترع شيئًا 
يدًا، وبالنسبة لماذا لم أفعل شيئا خالل خمس سنوات الماضية أقول: نعم حصل بعض التقصير جد

 ألسباب كثيرة، وسنبدأ من هنا ومن جديد.

 األخ أبو األديب:

عضو من أعضاء المجلس الوطني لكنت حولت هذا االجتماع إلى دورة  200أتمنى لو حضر 
 الكامل ورئاسة المجلس الوطني كذلك.عادية، وتم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ب

).....( 

 األخ أبو األديب 

 أعلن األخ عبد الرزاق اليحيى انسحابه.
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 األخ عبد هللا الحوراني:

لم أكن أنوي الترشيح لكن البعض رشحني، وأنا قبلت ذلك، ويحق لغزة أن يكون لها تمثيل في 
على أن جوهر قضيتنا هو حق العودة،  القيادة، وكان اقتراحي أن يخضع الجميع لالنتخاب، وأؤكد

ولهذه األسباب رشحت نفسي، وكما يجب أن تعامل الفصائل باحترام يجب أن يعامل المستقلون 
أعضاء دفعة واحدة، وأن يصوت على المستقلين واحدًا  3باحترام أكثر، فال يجوز أن يصوت على 

 واحدًا وأن يخضعوا لالنتخابات.

 األخ المأمون التميمي:

 ن انسحابي من الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية.أعل

 األخت حنان عشراوي:

أشعر بالفخر واالعتزاز بالمرأة الفلسطينية، وأنني بترشيحي أقصد إفشال مقولة أنه ال يمكن 
ذا أردنا أن نرسل رسالة شفافية  انتخاب المرأة الفلسطينية، فأشعر باالمتنان لكل من رشحني، وا 

وأننا نريد التغيير ونريد الكفاءة ونريد المرأة أختا للرجل، يجب أن نحدث هذا وديمقراطية للعالم 
 التغيير بانتخاب المرأة في اللجنة التنفيذية.

).....( 

 اختيار ممثلي الفصائل األربعة لعضوية اللجنة التنفيذية 

 عملية التصويت على أعضاء الفصائل لعضوية اللجنة التنفيذية

 األخ تيسير قبعة: 

لن وقف باب النقاش بناء على مقترح من قبل أحد األعضاء وتمت التثنية عليه ونحن بصدد أع
 إجراء االنتخابات وسأطلب من المرشحين تأكيد ترشحهم أو انسحابهم:

 انسحب من الترشيح -األخ زياد ابو عمرو  .1

 انسحب -عبد العزيز الحاج احمد  .5

 انسحب من الترشيح -صابر عارف  .3

 لترشيححسن خريشة تأكيد ا .3
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هنا حدث تغيير، وقال األخ تيسير قبعة اقترح أن نجري التصويت على ممثلي الفصائل األربعة 
 فقط، حيث عرضت أسماؤهم على االجتماع وهم:

 فتح -صائب عريقات  .1

 جبهة النضال -احمد مجدالني  .5

 حزب الشعب -حنا عميرة  .3

 فدا -صالح رأفت  .3

س أياديهم بالموافقة عليهم وأصبحوا أعضاء وفعال رفعت األغلبية الساحقة من أعضاء المجل
 أعضاء، وامتنع عضو واحد. 2جددًا في اللجنة التنفيذية، حيث عارض ذلك 

 وبعد ذلك أعلن األخ تيسير قبعة قائمة المرشحين للتنافس على مقعدي المستقلين وهم:

 أحمد قريع .1

 حسن خريشة .5

 حنان عشراوي .3

 عبد هللا الحوراني .3

 نبيل عمرو .2

بعة البدء بإجراءات التصويت وتوزيع أوراق االقتراع على األعضاء لكن حدث وأعلن األخ ق
 حمد قريع.أمقاطعة من طرف األخ 

).....( 

 األخ تيسير قبعة 

باسم رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني أعلن أن األعضاء األربعة ممثلي الفصائل وهم: صائب 
اء في اللجنة التنفيذية وبهم قد تمت عريقات، احمد مجدالني، حنا عميرة وصالح رأفت هم أعض

حماية الشرعية وتحقق النصاب القانوني في اللجنة التنفيذية، ويجب أن نكمل ذلك وننتخب 
 العضوين المستقلين ولدينا خمسة مرشحين.
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 األخ نبيل عمرو 

صراري على ذلك هو أن أرسخ مبدأ  أعلن انسحابي من الترشيح وكان هدف ترشيحي وا 
 ا ما حصل فعاًل وأردت بذلك أن أقضي على مبدأ الكوتا من تجربتنا الفلسطينية. االنتخابات وهذ

عالن النتائج للمرشحين لمقعدي المستقلين   عملية االنتخاب والفرز وا 

 األخ تيسير قبعة 

 أعلن أن عدد المرشحين النهائي لمقعدي المستقلين هم:

 احمد قريع .1

 حنان عشراوي .5

 عبد هللا الحوراني .3

 حسن خريشة .3

 أعلن كذلك تشكيل لجنة اإلشراف على االنتخابات من االخوة:و 

 احمد الفرا .1

 صالح زحيكة .5

 موسى ابو زيد .3

 عبير الوحيدي .3

 عبيدة الكاظمي .2

 محمد سالم .1

 مين مقبولأ .7

 نهاية السقا .2

 نبيل عبد الرازق .2

 حمد صخر بسيسوأ .10

 فايزة ابو الهيجا .11
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هم بطاقات االنتخاب حيث وبعد ذلك تمت المناداة على أسماء أعضاء المجلس الوطني وتسليم
يجب على المنتخب اختيار اثنين فقط من األربعة مرشحين وأي زيادة أو نقصان تعتبر الورقة 

 الغية.

وبعد عملية االنتخاب والفرز أعلن رئيس لجنة اإلشراف على االنتخابات النتائج على النحو 
 التالي:

 صوتاً  533أحمد قريع  .1

 صوتاً  125حنان عشراوي  .5

 صوتاً  177لحوراني عبد هللا ا .3

 صوتاً  32حسن خريشة  .3

 وبالتالي فإن الفائزين هما اللذان حصال على أعلى األصوات وهما:

 صوتاً  535أحمد قريع  .1

 صوتاً  125حنان عشراوي  .5

 وبعد ذلك صادقت رئاسة المجلس على النتائج ثم اعتمدتها.

).....( 

دي للمجلس الوطني الفلسطيني في ثم أعلن األخ رئيس المجلس انتهاء أعمال االجتماع غير العا
  .5002-2-57بعة فجر يوم الخميس الموافق االساعة الر 

* * *
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 ميلرحمن الرح اسم هللاب

 مذكرة حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( 

 نييطني الفلسطالو  سة إلعادة تشكيل المجليير ضالتحللجنة اء اضوأعئيس إلى ر 

 م1990إبريل  3 –رمضان  12ي فوالتي بدأت أعمالها 

 (ن حركة المقاومة اإلسالمية )حماسم

 يني سماحةسطي الفلطنالو  سيس المجلئإلى: ر 

 ترمحائح المسيخ عبد الحميد الشلا

 ينمتر المح يةر ضيحتال نةاللج ءأعضاة خو األ 

 :هتوبركا هللا ةكم ورحميالسالم عل

ســجل تقــديرنا للــدعوة الكريمــة التــي وجهتموهــا لنــا ن ،ة اإلســالمية )حمــاس(ومــننــا فــي حركــة المقاإ
 أتبدســ، والتــي لفلســطينيللمشــاركة فــي أعمــال اللجنــة التحضــيرية إلعــادة تشــكيل المجلــس الــوطني ا

تي جاءت باعتبـار ه الدعوة الذم ه 1220بريل/ إ /2الموافق  هـ1310 رمضان 15عمالها يوم السبت أ 
ة االنتفاضـة المباركــة والتحـدي لالحــتالل دى القـوى الفلســطينية الفاعلـة والمــؤثرة فـي قيــاد)حمـاس( إحــ
بناء شعبنا الفلسطيني إلى االلتفاف حول حـركتهم )حمـاس( أع في دذاألمر ال ،لته القمعيةآاليهودي و 

  ت.ايالتضحكرسته ده الدم و جهادي رائع.. عم   حمفي تال

 ل هللاأت لنســاراعـن المشـاركة فـي اللجنــة المـذكورة لمجموعـة مـن الظـروف واالعتبـ رتـذنعذ إننـا وا  
 .ات الماضيةنو ة السلجلها طيأمن  ىوثوابتها التي ضح اعبنش قلى التمسك بحقو إفقكم و ن يأ

بهذه المناسبة تؤكد حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( أنها مع وحدة أبناء شعبنا بكـل اتجاهاتـه و 
ح علــيكم ر لك فــإن حركتنــا تطــذعلــى أســس وثوابــت واضــحة بينــة.. دون تفــريط آو تنــازل... ولــ وقــواه

 .في المرحلة القادمة ينيتصوراتنا ألسس تشكيل المجلس الوطني الفلسط
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  الفلسطيني يالوطن سس المجلرئيسماحة 

  األخوة أعضاء اللجنة التحضيرية

ية، نتيجـــة إلفـــراز مجموعـــة مـــن العوامـــل لقـــد جـــاء تشـــكيل المجلـــس الـــوطني فـــي المرحلـــة الماضـــ
ا..  232والظــروف السياســية التــي مــر بهــا شــعبنا فــي الســنوات األولــى لنهوضــه الــوطني بعــد شــتات 

فإن المجلس الوطني الفلسطيني القادم يجب  ،ومما ال شك فيه أنه نتيجة لتغير الظروف والمعطيات
المباركـــة ومـــا كرســـته مـــن حقـــائق ميدانيـــة ق حلـــة االنتفاضـــة ر أن تفـــرزه ظـــروف المرحلـــة الواهنـــة.. م

 .ياسيةستوجهات وقوى شعبية و 

ـــد أكـــد ـــادر تناضـــفانت تفق ـــى مواجهـــة  - بعـــون هللا -ا الباســـلة أن شـــعبنا الفلســـطيني البطـــل ق عل
ع حقوقـــه الثابتـــة. كمـــا أثبتـــت االنتفاضـــة ا علـــى انتـــز  االحـــتالل وزعزعـــة وجـــوده واســـتقراره... ومصـــر  

 .توجهاتهو  هبكافة قوا ، ناء شعبناالتالحم العضوي بين أب

  ينيلسطفال نيلس الوطجس المئير  ةسماح

  ةياألخوة أعضاء اللجنة التحضير 

إن حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( ترى أن التشكيل الجديد للمجلـس الـوطني يجـب أن يراعـي 
 :العناصر التالية

الـوطني،  سالختيـار أعضـاء المجلـ : االنتخاب وليس التعيـين هـو الوسـيلة األساسـية المعتمـدةأوالً 
 .ثقلها ئاليم وبنسب تكافقوتكون االنتخابات حسب األ

: إذا تعذر إجراء االنتخابات فيجب أن يعكس التشـكيل أوزان القـوى السياسـية الموجـودة علـى ثانياً 
 ا.بأعداد تتناسب وأحجامه، احةسال

االنتخابـات. وفـي حالـة تعـذر االنتخابـات علـى مـا تفـرزه نتـائج  : يتم اختيار المستقلين.. بناءً ثالثاً 
 .هم باتفاق جمع القوى الفاعلة على الساحة الفلسطينيةئامسأيتم تحديد أعدادهم و 

الــوطني  سضــل تخفــيض عــدد أعضــاء المجلــفي ،داريــة وأمنيــة وماليــةا  : العتبــارات سياســية و اً رابعــ
عادة النظر في المجلس المركزي ودوره. الفلسطيني  .وا 

عقيدة الشعب الفلسطيني المسـلم وتراثـه  عل الميثاق الوطني الفلسطيني بما ينسجم م: تعديخامساً 
 .يلصاأل
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  نييطسلفي الطنالو  سس المجلئيسماحة ر 

  اللجنة التحضيرية ءاألخوة أعضا

ـــة فـــي هـــ ،إن حركـــة المقاومـــة اإلســـالمية )حمـــاس( ـــة الوحـــدة الوطني المرحلـــة  ذهتؤكـــد علـــى أهمي
أيـدينا للتنسـيق  ونمـد   ناماس نفتح قلوبنـا وصـدور حنا.. ولذلك فإننا في شعب داحل جهامر الحاسمة من 

 عمــ كافـة القـوى والجهـات والمؤسسـات الفلسـطينية بمـا يحقـق مصـلحة شـعبنا وقضـيتنا. وانسـجاماً  عمـ
مـاس( فـي المجلـس )حيـة باشـتراك دجابـة للـدعوات المناا  موقف )حماس( الثابت مـن هـذه القضـية.. و 

الحميد السائح، ومن عبد ني الفلسطيني الشيخ/ طالو  سسماحة رئيس المجل الوطني الفلسطيني، من
موضـوع المشـاركة فـي  عيمكـن لحمـاس التعامـل بإيجابيـة مـ ،عليهـا قةبعض القوى الفلسطينية والمواف

 :الفلسطيني يالمجلس الوطن

وهــي  أ،تجــز وحـدة ال ت ،ومـن النقــب إلـى رأس النــاقورة ر،إلـى النهــلبحــر : اعتبـار فلســطين مـن اوالً أ
 .حق للشعب الفلسطيني

 شــرعياً  نــاً ا: رفــض التفــريط بــأي جــزء مــن أرض فلســطين، ورفــض اعتبــار الكيــان اليهــودي كيانيــاً ث
تنتقص من حق شـعبنا  يتلبه، تحت أي ظرف من الظروف.. ورفض كل القرارات الدولية ا ومعترفاً 

 .332، 535، 121رارات قبما فيها ال، هضفي كل أر 

نجاز  طينيد علي الخيار العسكري، واعتبار الجهاد هو الطريق الصحيح لتحرير فلس: التأكثالثاً  وا 
 .االستقالل

 لقيــــامالتــــي عليهــــا اء، مية جمعــــاال: اعتبــــار قضــــية فلســــطين، قضــــية األمــــة العربيــــة واإلســــرابعــــاً 
 .بمتطلبات ذلك وتحمل دورها في التحرير

ي فــا نعــم صــمود شــعبدرهــا وتصــعيدها و ي: التأكيــد علــى أهميــة اســتمرار االنتفاضــة وتطو خامســاً 
 .مواجهة االحتالل

 تتــراوح بــينوالتــي ثقلهــا فــي الســاحة،  ئ: تمثيــل )حمــاس( فــي المجلــس بعــدد يســاوي ويكــافسادســاً 
 .من مجموع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني 30-20%

لـــم علــى حقهــا المتناســـب مــع حجمهــا وثقلهـــا فــي جميــع مؤسســـات  (مــاسح: أن تحصــل )ســابعاً 
 .لمنظمة وأجهزتهاا
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مـاس مـن اعتـداءات وتطـاول، علـى حض لـه سـجناء ر مـا يتعـ كـل   وعلى التو   : أن يوقف فوراً اً ثامن
 .هم حقوق القوى األخرى في السجونئعطاا  ي حركة فتح في كل سجون الداخل و دأي

عات اجعات والتنازالت واالعترافات التي تتناقض مع حقوقنا ومع تطلر : التخلي عن كافة التتاسعاً 
م 1222ثاني الشرين تشعبنا وتضحياته والتي كان آخرها قرارات الدورة التاسعة عشرة في الجزائر في 

 .نازالتتمن 

 .نفة الذكر في تشكيل المجلس الوطنيآ: مراعاة العناصر الخمسة اشراً ع

وال لحركـة المقاومـة اإلسـالمية )حمـاس(  اً جديـد ليسـت طرحـاً  ط،والشـرو  ئإن هذه الثوابت والمبـاد
 .ع عنهادفانما هي أسس قامت حركتنا من أجل تكريسها والا  . و ز.بها التعجي ديقص

  يالفلسطين يس المجلس الوطنئيسماحه ر 

  األخوة أعضاء اللجنة التحضيرية

إننـا إذ نعـرض علـيكم تصـوراتنا إلعـادة تشــكيل المجلـس الـوطني الفلسـطيني واعتباراتنـا للمشــاركة  
اســــتعدادنا للعمــــل المخلــــص مــــع كافــــة القــــوى  در الفلســــطينية.. لنؤكــــواالنخــــراط فــــي منظمــــة التحريــــ

 مـــن وراء  لكـــم التوفيـــق والســـداد. وهللااعـــين هللاد .طينية الفاعلـــة مهمـــا كـــان فكرهـــا أو انتماؤهـــا.ســـالفل
 . وحدة شعبنا وأمتناهللا ظالقصد. حف

(و نُ 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

 هـ1310ن مضار  11

 م1220)إبريل(  نيسان 1

* * *
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 2005 عالن القاهرة" الصادر عن الفصائل الفلسطينيةإالنص الحرفي لـ"

كـد فيـه أرفي للبيان الختـامي الصـادر عـن مـؤتمر الحـوار الفلسـطيني الـذي في ما يأتي النص الح
المجتمعـــون علـــى التمســـك بالثوابـــت الفلســـطينية وحـــق الشـــعب الفلســـطيني فـــي المقاومـــة حتـــى طـــرد 

لـى ديـارهم وممتلكـاتهم،  إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وضـمان حـق عـودة الالجئـين ا  االحتالل و 
بفتـــرة تهدئـــة مؤقتـــة حتـــى نهايـــة الســـنة الحاليـــة شـــرط وقـــف االحـــتالل الصـــهيوني  علنـــوا االلتـــزامأ ا مــك

 .لعدوانه كافة

 :نعالوهذا نص اإل

تلبيــة لــدعوة كريمــة مــن جمهوريــة مصــر العربيــة الشــقيقة وبرعايــة مشــكورة منهــا, عقــد فــي القــاهرة 
بمشـاركة الـرئيس  5002مـارس  ذار/آ 17لـى إ 12مؤتمر للحوار الفلسطيني خـالل الفتـرة الممتـدة مـن 

 .وفصيالً  الفلسطيني محمود عباس وبحضور اثني عشر تنظيماً 

ي تفـريط, وحـق الشـعب الفلسـطيني فـي أكد المجتمعون علـى التمسـك بالثوابـت الفلسـطينية دون أ -1
قامــة الدولــة الفلســطينية كاملــة الســيادة وعاصــمتها القــدس ا  نهــاء االحــتالل و إجــل أالمقاومــة مــن 

 .لى ديارهم وممتلكاتهمإالجئين وضمان حق عودة ال

يرتكــز علــى االلتــزام باســتمرار المنــاخ الحــالي للتهدئــة  5002وافــق المجتعمــون علــى برنــامج لعــام  -5
ينمــا أرضـنا وشـعبنا الفلسـطيني أشـكال العـدوان علــى أسـرائيلي متبـادل بوقــف كافـة إمقابـل التـزام 

 .سرى والمعتقلينفراج عن جميع األوجد وكذلك اإل

 .ن استمرار االستيطان وبناء الجدار وتهويد القدس الشرقية هي عوامل تفجيرأالمجتمعون  كدأ -3

صــالحات بحــث المجتمعــون الوضــع الفلســطيني الــداخلي واتفقــوا علــى ضــرورة اســتكمال اإل -3
الشاملة في كافة المجاالت ودعم العمليـة الديموقراطيـة بجوانبهـا المختلفـة وعقـد االنتخابـات 

لقـانون انتخـابي يـتم التوافـق عليـه. ويوصـي  شـريعية فـي توقيتاتهـا المحـددة وفقـاً المحلية والت
جـراءات لتعـديل قـانون االنتخابـات التشـريعية باعتمـاد المؤتمر المجلس التشريعي باتخـاذ اإل

المناصـــفة فـــي النظـــام المخـــتلط كمـــا يوصـــي بتعـــديل قـــانون االنتخابـــات للمجـــالس المحليـــة 
 .باعتماد التمثيل النسبي

التراضـي عليهـا  سس يـتم  أوافق المجتمعون على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق  -2
جميـع القـوى والفصـائل الفلسـطينية بصـفة المنظمـة الممثـل الشـرعي الوحيـد للشـعب  بحيث تضم  
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ســس وتتشــكل جــل ذلــك تــم التوافــق علــى تشــكيل لجنــة تتــولى تحديــد هــذه األأالفلســطيني ومــن 
منــاء العــامين لجميــع عضــاء اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة واألأ ئــيس المجلــس الــوطني و اللجنــة مــن ر 

 .الفصائل وشخصيات وطنية مستقلة ويدعو رئيس اللجنة التنفيذية لهذه االجتماعات

للوحــدة  ن الحــوار هــو الوســيلة الوحيــدة للتعامــل بــين كافــة القــوى دعمــاً أمــع المشــاركون علــى أج  -1
فلسطيني وعلى تحريم االحتكام للسالح في الخالفـات الداخليـة واحتـرام الوطنية ووحدة الصف ال

 ن اسـتكمال الحـوار خـالل المرحلـة المقبلـة يعـد  أحقوق المواطن الفلسطيني وعدم المسـاس بهـا, و 
 .ساسية نحو جمع الكلمة وصيانة الحقوق الفلسطينيةأضرورة 

* * * 
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 18(23/6/2006) وثيقة الحوار الوطني )وثيقة األسرى المعدلة( نص  

 مقدمة: 

انطالقًا من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية، ونظرًا للمخاطر المحدقة بشعبنا، 
ف بشرعية االحتالل، وفي وانطالقًا من مبدأ أن الحقوق ال تسقط بالتقادم، وعلى قاعدة عدم االعترا

سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا في الوطن 
والمنافي، ومن أجل مواجهة المشروع اإلسرائيلي الهادف لفرض الحل اإلسرائيلي، ونسف حلم وحق 

المشروع والمخطط الذي تنوي  شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، هذا
الحكومة اإلسرائيلية تنفيذه خالل المرحلة القادمة تأسيسًا على إقامة واستكمال الجدار العنصري 
وتهويد القدس وتوسيع المستوطنات اإلسرائيلية واالستيالء على األغوار وضم أجزاء واسعة من 

 العودة.  الضفة الغربية وا غالق الباب أمام شعبنا في ممارسة حقه في

ومن أجل المحافظة على منجزات ومكتسبات شعبنا التي حققها من خالل مسيرة كفاحه الطويل 
زلنا نمر في مرحلة  ووفاًء لشهداء شعبنا العظيم وعذابات أسراه وأنات جرحاه، وانطالقًا من أننا ال

اسبة مع هذا تحرر طابعها األساسي وطني وديمقراطي مما يفرض إستراتيجية سياسية كفاحية متن
الطابع، ومن أجل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، واستنادًا إلى إعالن القاهرة والحاجة 
الملحة للوحدة والتالحم فإننا نتقدم بهذه الوثيقة )وثيقة الوفاق الوطني( لشعبنا العظيم الصامد 

لى الرئيس محمود عباس أبو مازن وقيادة منظمة التحرير ال لى رئيس المرابط وا  وطني الفلسطيني، وا 
لى رئيس وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، ورئيس  الحكومة إسماعيل هنية ومجلس الوزراء، وا 
لى كافة  لى كافة القوى والفصائل الفلسطينية، وا  وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وا 

 في الوطن والمنافي. المؤسسات والمنظمات األهلية والشعبية، وقادة الرأي العام الفلسطيني 

 تعد وثيقة الوفاق الوطني كال  متكامال  والمقدمة جزء منها:

زالة إ -1 ن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى ويناضل من أجل تحرير أرضه وا 
نجاز حقه في الحرية  زالة جدار الفصل والضم العنصري، وا  جالء المستوطنين وا  المستوطنات وا 

وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة والعودة واالستقالل 
وعاصمتها مدينة القدس الشريف وضمان حق  1217السيادة على جميع األراضي المحتلة عام 

عودة الالجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها وتعويضهم وتحرير جميع األسرى 
ز مستندين في كل ذلك إلى حق شعبنا التاريخي في أرض والمعتقلين بدون استثناء أو تميي
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اآلباء واألجداد والى ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي وما كفلته الشرعية الدولية بما ال 
 ينتقص من حقوق شعبنا.

فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة  5002إلسراع في إنجاز ما تم االتفاق عليه في القاهرة آذار ا -5
ير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل إليها، وفق أسس ديمقراطية ترسخ مكانة التحر 

منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة، بما يتالءم 
مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض 

في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفى تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية  بمسؤولياتها
والسياسية واإلنسانية في الدوائر والمحافل والمجاالت الدولية واإلقليمية كافة، وأن المصلحة 

بما يضمن تمثيل القوى  5001الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 
طنية واإلسالمية جميعها وتجمعات شعبنا في كل مكان والقطاعات والفصائل واألحزاب الو 

والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة، باالنتخابات حيثما أمكن وفقًا لمبدأ التمثيل النسبي 
وبالتوافق حيث يتعذر إجراء االنتخابات وفق آليات تضعها اللجنة العليا المنبثقة عن حوار 

لتحرير الفلسطينية إطارًا جبهويًا عريضًا وائتالفًا وطنيًا شاماًل القاهرة والحفاظ على منظمة ا
طارًا جامعًا ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي.   وا 

ق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار مقاومة االحتالل بمختلف الوسائل وتركيز ح -3
ى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي إل 1217المقاومة في األراضي المحتلة عام 

واالستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد االحتالل بمختلف أشكاله ووجوده وسياساته، 
واالهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه 

 المقاومة الشعبية.

الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على  ضع خطة فلسطينية للتحرك السياسيو  -3
أساس األهداف الوطنية الفلسطينية كما وردت في هذه الوثيقة والشرعية العربية وقرارات 
الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا بما يحفظ حقوقه وثوابته تنفذها قيادة منظمة التحرير 

الوطنية واإلسالمية، ومنظمات المجتمع ومؤسساتها والسلطة الوطنية رئيسًا وحكومة، والفصائل 
المدني والشخصيات والفعاليات العامة، من أجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي 
واإلسالمي والدولي السياسي والمالي واالقتصادي واإلنساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية دعمًا 
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ة خطة إسرائيل في فرض لحق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعودة واالستقالل ولمواجه
 الحل اإلسرائيلي على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم. 

ماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة هذه السلطة التي شيدها ح -2
ن المصلحة الوطنية العليا تقتضي احترام  شعبنا بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات أبنائه وا 

ن األساسي" للسلطة والقوانين المعمول بها واحترام مسؤوليات وصالحيات الرئيس "القانو 
المنتخب وفقًا إلرادة الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، واحترام مسؤوليات 
وصالحيات الحكومة التي منحت الثقة من المجلس التشريعي المنتخب بانتخابات حرة 

ية وضرورة التعاون الخالق بين الرئاسة والحكومة والعمل المشترك وديمقراطية ونزيهة، وأهم
وعقد االجتماعات الدورية بينهما لتحقيق وتعزيز التعاون والتكامل وفقًا ألحكام "القانون 
األساسي" وللمصلحة الوطنية العليا وضرورة إجراء إصالح شامل في مؤسسات السلطة 

احترام القضاء بمستوياته كافة وتنفيذ قراراته  الوطنية وخاصة الجهاز القضائي مع ضرورة
 وتعزيز وتكريس سيادة القانون. 

لعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس يضمن مشاركة الكتل البرلمانية والقوى ا -2
السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محليًا 

قليمياً  ودوليًا ومواجهة التحديات بحكومة وحدة وطنية قوية تحظى بالدعم الشعبي  وعربيًا وا 
والسياسي الفلسطيني من جميع القوى وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج 
اإلصالح وتنمية االقتصاد الوطني وتشجيع االستثمار ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم أفضل 

لتي تحملت أعباء الصمود والمقاومة واالنتفاضة وكانت ضحية للعدوان رعاية ممكنة للفئات ا
اإلجرامي اإلسرائيلي وبخاصة أسر الشهداء واألسرى والجرحى وأصحاب البيوت والممتلكات 

 التي دمرها االحتالل وكذلك العاطلين عن العمل والخريجين.

وطنية الفلسطينية على ف( ورئيس السلطة ال–ت–المفاوضات هي من صالحية )من إدارة أ -1
قاعدة التمسك باألهداف الوطنية الفلسطينية كما وردت في هذه الوثيقة على أن يتم عرض أي 
اتفاق بهذا الشأن على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد إلقراره والتصديق عليه أو إجراء 

 استفتاء عام في الوطن والمنافي بقانون ينظمه.
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والفصائل ن واجب وطني مقدس يجب أن تقوم به بالوسائل كافة القوى حرير األسرى والمعتقليت -7
ف( والسلطة الوطنية رئيسًا وحكومة ومجلسًا تشريعيًا وتشكيالت –ت–الوطنية واإلسالمية و)م

 المقاومة كافة. 

رورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية الالجئين الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم ض -2
على عقد مؤتمر شعبي لالجئين تنبثق عنه هيئات متابعة وظيفتها التأكيد على حق والعمل 

بخصوص حق العودة  123العودة والتمسك به ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ ما ورد في القرار 
 لالجئين الفلسطينيين وتعويضهم.

يادة وخوض لعمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية، لقا -2
المقاومة ضد االحتالل وتوحيد وتنسيق العمل والفعل المقاوم والعمل على تحديد مرجعية 

 سياسية موحدة لها.

لتمسك بالنهج الديمقراطي وبإجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقًا ا -10
ت والنقابات والجمعيات، للقانون، للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية واالتحادا

واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات والتعهد بحماية 
التجربة الفلسطينية الديمقراطية واحترام الخيار الديمقراطي ونتائجه واحترام سيادة القانون 

اة بين المواطنين في الحقوق والحريات الفردية والعامة وحقوق اإلنسان وحرية الصحافة والمساو 
 والواجبات دون تميز وحماية مكتسبات المرأة وتطويرها وتعزيزها.

سرائيل على شعبنا ودعوة األشقاء ر  -11 دانة الحصار الظالم الذي تقوده الواليات المتحدة وا  فض وا 
 ف( وسلطته الوطنية ودعوة–ت–دعم ومساندة الشعب الفلسطيني و)مالعرب شعبيًا ورسميًا ل

الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمم العربية السياسية والمالية واالقتصادية واإلعالمية الداعمة 
لشعبنا الفلسطيني وصموده وقضيته الوطنية والتأكيد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية 

 عليا.ملتزمة باإلجماع والعمل العربي المشترك الداعم لقضيتنا العادلة والمصالح العربية ال

ف( والسلطة –ت–الحم ورص الصفوف ودعم ومساندة )معوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتد -15
الوطنية الفلسطينية رئيسًا وحكومة وتعزيز الصمود والمقاومة في وجه العدوان والحصار 

 ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.



 الفلسطينية نصوص متعلقة بمنظمة التحرير

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                        322                                                            

دانة وتحريم استخدام السالح بين أبناء بذ مظاهر الفرقة واالنقسام كلها وما يقود إن -13 لى الفتنة وا 
الشعب الواحد مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخلية والتأكيد على حرمة الدم 
الفلسطيني وااللتزام بالحوار أسلوبًا وحيدًا لحل الخالفات والتعبير عن الرأي بالوسائل كافة بما 

س ما يكفله القانون وحق االحتجاج السلمي في ذلك معارضة السلطة وقراراتها على أسا
وتنظيم المسيرات والتظاهرات واالعتصامات شريطة أن تكون سلمية وخالية من السالح وال 

 تتعدى على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة. 

ن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن أفضل األساليب والوسائل المناسبة الستمرار إ -13
شاركة شعبنا وقواه الوطنية والسياسية واالجتماعية في أماكن تواجده كافة في معركة الحرية م

والعودة واالستقالل مع األخذ بعين االعتبار الوضع الجديد لقطاع غزة وبما يجعله رافعة وقوة 
حقيقية لصمود شعبنا على أساس استخدام الوسائل واألساليب النضالية األنجع في مقاومة 

 تالل مع مراعاة المصالح العليا لشعبنا.االح

رورة إصالح وتطوير المؤسسة األمنية الفلسطينية بكل فروعها على أساس عصري وبما ض -12
يجعلها أكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين وفي مواجهة العدوان 

نهاء  حالة الفوضى والفلتان األمني واالحتالل وحفظ األمن والنظام العام وتنفيذ القوانين وا 
نهاء المظاهر المسلحة واالستعراضات ومصادرة سالح الفوضى والفلتان األمني الذي يلحق  وا 
ضررًا فادحًا بالمقاومة ويشوه صورتها ويهدد وحدة المجتمع الفلسطيني وضرورة تنسيق وتنظيم 

 العالقة مع قوى وتشكيالت المقاومة وتنظيم وحماية سالحها.

وة المجلس التشريعي لمواصلة إصدار القوانين المنظمة لعمل المؤسسة األمنية واألجهزة عد -17
بمختلف فروعها والعمل على إصدار قانون يمنع ممارسة العمل السياسي والحزبي لمنتسبي 

 األجهزة وااللتزام بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون.

ر لجان التضامن الدولية والمجموعات المحبة للسالم لدعم لعمل من أجل توسيع دور وحضو ا -12
صمود شعبنا ونضاله العادل ضد االحتالل وممارسته واالستيطان وجدار الفصل والضم 
العنصري ومن أجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في الهاي المتعلق بإزالة الجدار 

 واالستيطان وعدم مشروعيتهما. 

* * * 
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 2003 للوفاق الوطنياتفاق مكة  نص  

 5007شباط/ فبراير  2مكة المكرمة 

على المبادرة الكريمة، التي أعلنهـا خـادم الحـرمين الشـريفين، الملـك عبـد هللا بـن عبـد العزيـز، ملـك المملكـة  بناءً 
جرت في مكة المكرمة، بـين حركتـي "فـتح" و"حمـاس" فـي الفتـرة العربية السعودية، وتحت الرعاية الكريمة لجاللته، 

حـوارات الوفـاق واالتفـاق  5007فبرايـر / ، الموافـق مـن السـادس إلـى الثـامن مـن شـباط1352محـرم  51إلى  12من 
 الفلسطيني، وقد تكللت هذه الحوارات بفضل هللا سبحانه وتعالى بالنجاح حيث جرى االتفاق على ما يلي:

كيد على تحريم دم الفلسطيني، واتخاذ كافة اإلجراءات والترتيبات، التي تحول دون إراقته مع التأكيد أواًل: التأ
كأساس للصمود الوطني والتصدي لالحتالل، وتحقيق األهداف الوطنية المشروعة  على أهمية الوحدة الوطنية،

 ية في الساحة الفلسطينية.للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار كأساس وحيد لحل الخالفات السياس

وفي هذا اإلطار نقدم الشكر الجزيل لألخوة فـي مصـر الشـقيقة والوفـد األمنـي المصـري فـي غـزة، 
 الذين بذلوا جهودًا كبيرة في تهدئة األوضاع في القطاع، خالل الفترة السابقة.

فــاق تفصــيلي ثانيــًا: االتفــاق وبصــورة نهائيــة علــى تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة فلســطينية، وفــق ات
 معتمد بين الطرفين، والشروع العاجل في اتخاذ اإلجراءات الدستورية لتشكيلها.

صــالح منظمــة التحريــر الفلســطينية، وتســريع  ثالثــا: المضــي قــدما فــي إجــراءات تفعيــل وتطــوير وا 
 إجراءات عمل اللجنة التحضيرية، استنادًا لتفاهمات القاهرة ودمشق.

 فصيلية بين الطرفين بهذا الخصوص. وقد جرى االتفاق على خطوات ت

رابعـــًا: تأكيـــد مبـــدأ الشـــراكة السياســـية علـــى أســـاس القـــوانين المعمـــول بهـــا فـــي الســـلطة الوطنيـــة 
 الفلسطينية، وعلى قاعدة التعددية السياسية، وفق اتفاق معتمد بين الطرفين.

يـــة واإلســـالمية وكـــل إننـــا إذ نـــزف هـــذا االتفـــاق إلـــى جماهيرنـــا الفلســـطينية، وجمـــاهير أمتنـــا العرب
األصــدقاء فــي العــالم، فإننــا نؤكــد التزامنــا بــه نصــًا وروحــًا، مــن أجــل التفــرغ إلنجــاز أهــدافنا الوطنيــة، 
والــتخلص مـــن االحـــتالل، واســـتعادة حقوقنـــا والتفـــرغ للملفـــات الرئيســـية، وفـــي مقـــدمتها قضـــايا القـــدس 

 ر واالستيطان.والالجئين والمسجد األقصى واألسرى والمعتقلين ومواجهة الجدا

 وهللا الموفق.

 5007فبراير / ، الموافق الثامن من شباط1352محرم  51مكة المكرمة في 

* * * 
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كلمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خالل افتتاح المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
 200319حزيران/ يونيو 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 بحثت عن آية تناسب ما قاموا به، فوجدت اآلية الكريمة التي تقول:

)من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما 
 (. صدق هللا العظيم.اها فكأنما أحيا الناس جميعاً قتل الناس جميعا ومن أحي

هذه اآلية تنطبق اليوم، على ما قاموا به ضد شعبهم من قتل وتشريد وذبح وتدمير ضد أبناء 
 شعبهم.

 أيتها األخوات، أيها االخوة:

المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتباره أعلى سلطة  إطارنجتمع اليوم في 
ي غياب المجلس الوطني. وسيكون لهذا االجتماع دور وأهمية تاريخية، حيث يتعرض فلسطينية ف

مشروعنا الوطني الى هجوم واضح، يهدف الى تدميره، هذا المشروع الذي أرسينا دعائمه بالدم 
 والتضحيات منذ أربعة عقود من الزمن.

لى وطنه، وقيام دولة نه مشروع استعادة وحدة الشعب والوطن، من خالل عودة الشعب المشرد اإ
فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وبحيث تكون هذه الدولة ذات ركائز ديمقراطية تتيح 
المجال لشعبنا ان ينمو ويتطور، وأن يواكب العصر وتيار التقدم، وأن يزيل التخلف والجهل 

 واالنغالق، ويعطي األجيال المقبلة فرصة العيش الحر والشريف.

نحن واالجيال التي سبقتنا ضد االحتالل والتشريد وضد تمزيق وحدة وطننا وشعبنا.  لقد ناضلنا
، وحماه بصدورهم 31وتصاعد هذا النضال تحت راية علمنا الوطني الذي رفعه أبطال ثورة 

، ورفعه فوق 32المدافعون عن حقنا في البقاء في وطننا بقيادة الشهيد عبد القادر الحسيني عام 
الرصاصة االولى في بدء ثورتنا الوطنية المعاصرة  أطلقواة العظام والمناضلون الذين هاماتهم القاد

 .1212بقيادة ياسر عرفات منذ عام 

ن هذا العلم يداس اليوم تحت االقدام بفعل جماعات اعتبرت ان مشروع الوطنية الفلسطينية إ
بدلته بعلمها الفصائلي الذي الذي حملنا رايته جياًل بعد جيل هو مناقض لمشروعها الظالمي، فاست
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ال يمت لتاريخ شعبنا ونضاله وتضحياته بأية صلة. ثم تمادت الى حد امتهان كل رمز وطني من 
رموزنا النضالية بما فيها بيت القائد الشهيد ياسر عرفات والقائد الشهيد ابو جهاد، وانتهت الى 

شير بيده نحو القدس، وهو الجندي االطاحة بتمثال الجندي المجهول في وسط مدينة غزة، والذي ي
المجهول الذي يرمز الى تضحيات الشهداء ومآثر المناضلين الفلسطينيين ووحدة الدم الفلسطيني 

 والمصري والعربي.

 ماذا أقول ردًا على هذا االستهتار بكل تراثنا الوطني وقيمنا سوى اآلية الكريمة:

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ( صدق هللا العظيم.غزلها من بعد قوة أنكاثاً  )وال تكونوا كالتي نقضت

وطن واحد لشعب واحد، لقد حاولت بكل الوسائل، بما فيها الحوار المتواصل قبل اتفاق مكة  إننا
وخالله وبعده، وبصبر وطول نفس أن أعالج المشاكل الداخلية وأمنع اخطار الحرب األهلية، بحيث 

ستمر المسيرة الديمقراطية، وال يتعرض هذا الوطن الى يصان الدم الفلسطيني وتحمى المؤسسات، وت
نكبة أخرى تعطي المجال لالحتالل حتى يواصل مخططاته ويحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة 

 .1217على حدود عام 

قدم التنازالت التي ال يرضى عنها الكثيرون من أجل تحاشي أوكنت أعض على الجراح دائمًا، و 
لم يهدد وحدة ترابنا الوطني ومستقبل مشروعنا الوطني. وكلنا نذكر كيف الوصول الى مصير مظ

عملنا منذ وثيقة الوفاق الوطني الى اتفاق مكة حتى نجد قواسم مشتركة تتيح المجال أمام تغليب 
 الوحدة على االفتراق.

حد مارة أو دويلة من لون واحد يسيطر عليها تيار واإولكن مخطط سلخ غزة عن الضفة، واقامة 
من ميزاته التعصب والتطرف، هذا المخطط كان يتواصل االعداد له عسكريًا وسياسيًا عبر اقامة 
وتوسيع ميليشيا مسلحة تخص هذا التيار وحده ويحضرها لالستيالء على السلطة في قطاعنا 

 الحبيب.

من ناحية، لقد استبقت هذا المخطط بالدعوة الى حل ميليشيا القوة التنفيذية، لكونها غير شرعية 
ولكونها تمنع وحدة اجهزة األمن من ممارسة مهامها، وتعبر عن نوايا انقالبية ضد مؤسسات 
السلطة الوطنية. وكنت ادعو الى دمج هذه القوة ضمن مؤسساتنا وأجهزتنا األمنية القائمة. وتأكيدًا 
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ض أحكام القانون ضمن أجهزة األمن متجاوزًا بذلك بع أفرادهادراج إعلى حسن نوايانا وافقت على 
 حتى أسد الذرائع وأمنع التوتر الذي يوِلد االنفجار.

وخالل هذه الفترة لم يتوقف مسلسل االغتياالت لكوادر وقيادات في مؤسسات األمن وأجهزته 
المختلفة وفي قيادة وكوادر حركة فتح في قطاع غزة. وشهدنا أعمااًل من القتل واالعدامات لم نعرف 

بق في تاريخنا كله، وكلها كانت تتم على قاعدة من التكفير والتخوين واالستئصال لها مثياًل او سوا
 وعمليات التعبئة الحاقدة واثارة المشاعر والغرائز الوحشية.

وعملت مؤخرًا على اقامة غرفة عمليات مشتركة تضم الجميع بدون استثناء، وبدأنا في اجراء 
القيام بدورها بشكل كفؤ. اال أن المخطط المعد سلفًا  تغييرات في قيادات أجهزة األمن لتمكينها من

والذي توافقت عليه قيادة حماس في الداخل والخارج، مع بعض أطراف اقليمية، كان اسبق بكثير 
 من محاوالتنا لتجنيب وطننا الكارثة والمأساة.

شخص يدعي أنه وبهذه المناسبة، أريد أن أعود قلياًل لنتذكر أننا بعد أن شكلنا الحكومة وجئنا ب
مستقل وهو هاني القواسمي وزيرًا للداخلية، وقلت له أمام رئيس الوزراء بالحرف الواحد، ماذا تريد 

 أن تفعل، قال: خطة أمنية لتنظيف القطاع من الفلتان األمني.

قلت له أمام الجميع، كل األجهزة األمنية تحت تصرفك، ثم وضع طلبات كثيرة ووافقت عليها 
كان يهدد باالستقالة، فوافقت على كل طلباته ألنني كنت أريد أن تمشي األمور، وأن جميعًا ألنه 

 يكون فعاًل هناك عمل من أجل محاربة الفلتان األمني.

ولكن، بعد أن أنهينا كل شيء وكان مفترضًا أنه في اليوم التالي سنبدأ العملية، أعلن أنه قدم 
زراء يستلم حقيبة الداخلية ويبدأ العمل، ولكن مع األسف استقالته وال يريد أن يعمل، فقلت: رئيس الو 

 كان العمل قد بدأ باالغتياالت والضرب والقتل في كل مكان لتنفيذ هذا المخطط.

ومن يقول نحن وضعنا العراقيل، نحن تجاوزنا كل العراقيل من أجل أن تنجح حكومة الوحدة 
ة وطنية ولكنهم كانوا يخبئون أنفسهم وراء الوطنية من أجل أن نعطي نموذجًا بأن هناك حكومة وحد

 األكمة فوراء األكمة ما وراءها.

وهاجمت جماعات االنقالبيين مراكز األمن الوطني والمخابرات واألمن الوقائي والحرس 
الرئاسي، وارتكبت من االعمال والفظائع التي ال تمت بصلة الى تراثنا وتقاليدنا من قتل واعدامات 

ء المناضلين من أسطح االبراج، ثم عملت على ممارسة النهب بأوسع اشكاله في الشوارع والقا
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للمؤسسات والمقرات األمنية، ولمراكز مؤسسات اهلية، ولدور العبادة المسيحية،حتى الكنائس لم 
تفلت من أيديهم، نهبت وحرقت، كنيسة في غزة نهبت وحرقت وهي من أقدم الكنائس في فلسطين 

سطين، كان هناك كنائس ومسيحيون موجودون اخوان لنا، اآلن نكتشف أنهم وهي قبل وجودنا في فل
أعداءنا ويجب عليهم أن يرحلوا، ولذلك يحصل ما يحصل في كنائسهم وهذا أقل ما يقال فيه: انه 
عار على الشعب الفلسطيني، عار على من ارتكب، عار على االنقالبيين عار على القتلة. ولبيوت 

لطة والمواطنين اآلمنين، ولرموز السيادة الوطنية بما فيها مقر الرئاسة وغيرها المئات من كوادر الس
من المواقع. بعد أن احتلوا الرئاسة ودمروها ونهبوها، وجلس بعض شذاذ اآلفاق في الكاتب، وقالوا 

 سنقول بعد قليل ال حوار مع هؤالء القتلة االنقالبيين ممكن أن نسلمكم المنتدى لبعض الناس طبعًا،
وال أعرف في تاريخنا عن قوة أو مجموعة تقتل ابناء شعبها وتستبيح بيوتهم وممتلكاتهم وتهين أعز 

 رموزهم الوطنية مثلما فعلت مجموعات االنقالبيين في غزة طوال هذا االسبوع األسود.

من أجل ماذا جرى ذلك كله، وباسم أي دين، حاشى هلل أن يكون باسم الدين، الدين بريء من 
عال وأعمال هؤالء، ألن الدين االسالمي يدعو الى التسامح ويدعوا الى الحرية، هذا ليس كل أف

االسالم هذا غريب عن االسالم وهذا بعيد عن االسالم هذا االسالم بريء منه، أو قضية أو مذهب 
وقع هذا ضد غزة الباسلة الشجاعة والصامدة. ال شيء سوى لتحقيق حلم مريض وأهوج في اقامة 

الظالم والتخلف، والسيطرة بقوة الحديد والنار على حياة وفكر ومستقبل مليون ونصف من  امارة
 ابناء شعبنا العظيم في غزة هاشم.

ومخطئ من كان يحاول حرف األمور وتبسيطها في تصوير هذا الصراع وكأنه صراع بين فتح 
وع الوطن الواحد وبين وحماس. انه صراع بين المشروع الوطني وبين مشروع الميليشيات. بين مشر 

مشروع االمارة او الدويلة المزعومة، بين مشروع يسعى الى فرض شروطه بالقوة والى اقامة نظامه 
المنغلق الخاص وبين مشروع اعتمد الديمقراطية والحوار والمشاركة الوطنية طريقًا لحل الخالفات. 

ئد لتحقيق اغراضهم الفئوية وبين من بين من يلجأون الى االغتيال والقتل واالعدامات وتدبير المكا
 يلجأ الى قواعد القانون والحرص على وحدة الوطن وشعبه.

أقف هنا قياًل، قبل شهر من اليوم، جاءني خبر بأن حركة حماس قد زرعت لغمًا في طريق 
صالح الدين، وعندما أمر هناك سينفجر هذا اللغم، وهذه المعلومات كانت مؤكدة من أجهزة األمن، 

 ن كان ينقصها أن تعرف في أي مكان بالضبط.ولك
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غزة في المشوار األخير، وأنا مؤمن وهذا ال يهم، بل ذهبت وأصررت أن أذهب  إلىلكني ذهبت 
الى غزة، وهناك، جاءني شريط سينمائي من حركة حماس، من أطراف حركة حماس، من شخص 

تمامًا، وعليهم شارات حركة من حركة حماس، شاهدت الفلم، فرأيت ستة أشخاص معروفي الوجوه 
 كغم. 520حماس وحديثهم، وهم يجرون لغمًا ال يقل وزنًا عن 

ونحن نضعه  لإلسرائيليينويشدونه تحت األرض، الى هنا، ممكن أن يقول أحد األشخاص، هذا 
احتياطًا، جيد، وهم يحفرون وهم يشدونه الى أن انتهوا، ثالثة منهم قالوا: هذا ألبو مازن، هذا ألبو 

 مازن، هذا ألبو مازن والقادم للوقائي.

هذا صوت صورة، األسماء معروفة والوجوه معروفة والشخصيات معروفة، ولمن أراد أن يراها 
أرسلتها لخالد مشعل في دمشق، فأنكرها من البداية قبل أن يراها وأنا كنت متأكدًا من الرسول الذي 

اعة الصفر، متى يطلقون الشرارة ومتى يقذفون جاء بها الي، أنهم أرسلوها لخالد مشعل ليعطيهم س
 بهذا اللغم لينفجر بمن ينفجر به.

هذه قضية أرسلتها لجميع الدول العربية وغير العربية ليشاهدوا مدى االجرام الذي تتمتع به 
 االنقالبية. وتتصف به هذه الحركة الظالمية، التكفيرية،

هم أن مشروع االنقالبيين قصير العمر وال واليوم أتوجه نحو شعبنا العظيم في غزة ألقول ل
مستقبل له وسيصبح جزءًا من ذكرى مأساوية أليمة في أقصر وقت. ولكننا سنعمل معكم يا ابناء 
شعبنا في غزة من أجل تجنيب هذا الشعب اآلالم والمآسي الناتجة عن هذا االنقالب الغادر. 

المالي أو االنساني، وسنستمر في سنعمل بكل طاقاتنا من أجل منع الحصار االقتصادي أو 
التزاماتنا تجاه ابناء وطننا والذين يحرصون على وحدة شعبهم وسلطتهم ويرفضون أي تفريط بهذه 

 الوحدة أو مساس بها. "فال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون".

الستهتار رفضنا التام ألية محاولة اسرائيلية تستهدف استغالل هذا ا أؤكد فإننيوفي هذا النطاق 
يون عبر االنقالبالذي سار عليه االنقالبيون من أجل التضييق على حياة شعبنا. لقد قدم هؤالء 

اعمالهم الهوجاء وتقديمهم لمصالحهم الفئوية الخاصة على مصالح الشعب والوطن، قدموا أثمن 
ة الفرص لكل من يريد فصل غزة عن الضفة، ومن يعمل على معاقبة شعب بأكمله بسبب حماق

 وقصر نظر فئة واحدة داخله.
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يستطيعوا أن يصرفوا األموال على أنفسهم، كما فعلوا أثناء حكومتهم، وبعد ذلك ليفعل الشعب ما 
فيها، وليذهب الشعب [ ليتصرفوا]يفعل، وسيفعلون هذا، أموال تأتي عبر وسائل كثيرة ليتمصرفوا 

 الى الجحيم وهذه ليست أول مرة.

له، وعن وحدة ترابه الوطن، وعن حماية لقمة العيش لكل فرد فيه. ننا مسؤولون عن شعبنا كإ
لن نحاسبهم اال وفق  فإنناوأما هؤالء الذين زرعوا بذور الضغينة والحقد األعمى واالنقسام الدموي 

 نحذوالقانون الذي سوف نظل نحرص عليه ونمسك به مهما طال الزمان. لن نفعل أفعالهم، ولن 
هم الظالمية، نحن متحضرون ديمقراطيون، كل من يجرم له القضاء، أنا حذوهم، ولن نسير مسيرت

ويطلق النار عليه وعلى عائلته وأطفاله، ال، هذا  ال أقول دخلت بك الجنة أو دخلت به الجنة،
 األسلوب ليس منا وليس من حضارتنا ولن نقبل به أبدًا.

لى الحوار. وال بد من إ لسابقةلى منعطف جديد، لم تعد تصلح فيه الدعوات اإلقد وصلنا اآلن 
نهاء االنقالب بجميع أشكاله ومظاهره، بما فيه حل القوة التنفيذية األداة المنفذة لهذا االنقالب التي إ
نها قوة خارجة على القانون، واعتذار قيادة حماس الى الشعب الفلسطيني أعلنا في مرسوم رئاسي أ 

ب الدموي التي أقدمت عليها، وتسليم جميع ومنظمة التحرير الفلسطينية عن جريمة االنقال
لى الحكومة الشرعية الجديدة لفلسطين الواحدة، والعمل وفق ما إمؤسسات السلطة ومراكزها ومقراتها 

عدامات والنهب االنتهاكات والجرائم واالغتياالت واإل إزاءساس القانون أتقرره هذه الحكومة على 
 ل تقع حتى يومنا هذا في قطاع غزة.والسرقة والتعديات التي وقعت وال تزا

وأريد التأكيد في الوقت نفسه أننا ماضون في طريقنا نحو المستقبل، ولن يعيقنا االنقالبيون عن 
مواصلة عملنا في سبيل حرية وطننا واستقالله وضمان األمن واألمان ألبنائه وتخليصهم من قيود 

 الفقر والحرمان والتدهور االقتصادي والبطالة.

أجل هذا الغرض، وحتى نمنع االنقالبيين من تحقيق اهدافهم في شق وحدة الوطن وتأليب  ومن
خرى وبذر بذور الحرب األهلية الدائمة والمستمرة. فلقد أقلنا الحكومة جزاء من الشعب ضد األأ

الوطنية المستقلة  الكفاءات، وشكلنا حكومة وطنية فلسطينية من الطوارئالسابقة، وأعلنا عن حالة 
برئاسة أخي الدكتور سالم فياض حتى تتولى مسؤولياتها في تنفيذ برنامج وطني أساسه األمن 

رجاء الوطن في الضفة أواألمان للمواطن وتأمين شروط المعيشة الكريمة للشعب بأسره في جميع 
 وغزة والقدس.
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قبل فئة ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بهذه المواصفات حتى نؤكد رفضنا احتكار السلطة من 
وطاقات خيرة وبناءة قادر على  كفاءاتن المجتمع الفلسطيني بما يملكه من أواحدة أو فصيل، و 

سرع وقت من براثن األزمة واالنهيار أنتاج حكومة تعمل على حماية مصالحه وعلى تخليصه في إ
 فقار والمجاعة وتخريب المؤسسات.واإل

والمعيشية هو الرد الواضح على االنقالب، وهو ن نهوض الحكومة الجديدة بمسؤولياتها األمنية إ
تأكيد على اننا شعب جدير بأن يقيم دولته المستقلة فوق ترابه الوطني وان يبني حياة جديدة مليئة 

 باألمل والثقة، توفر التقدم والنمو واالزدهار ألطفالنا ونسائنا ورجالنا على السواء.

القانون لن يبقى مجرد شعار في كل أرجاء  ن فرض األمن والنظام وتطبيقأنؤكد على  إننا
الوطن بالرغم من هذا الوضع الشاذ في قطاع غزة. ولذلك فان هدفنا الرئيسي هو منع نقل الفتنة 

نهاء عصر الميليشيات وبحيث ال يبقى سوى سالح واحد ا  لى الضفة الغربية وتنفيذ الخطة األمنية و إ
 المواطنينات من أي جهة جاءت، والتعامل مع ية تعديأهو سالح السلطة الشرعي، ووقف ومنع 

حد على انتمائه او فكرة او ممارسته لحقوقه الفردية أااللتزام بالقانون وعدم محاسبة  أساسعلى 
 طار القانون.إوالسياسية واالجتماعية والدينية ما دامت تتم في 

ناء وتطوير جهاز أهمية قصوى لبناء وتطوير جهاز الشرطة، بالترافق مع ب إعطاءبد من  وال
القضاء وتمكينه من اعادة االحترام والهيبة للقانون، وهذا عهد منا أن نقيم نظامًا قضائيًا متطورًا 

 ومستقاًل في أسرع وقت.

ال مراكز للتعليم والتنوير، وليس إوأريد أن أؤكد أن المدارس والمعاهد والجامعات سوف لن تكون 
لذي يمزق وحدة الشعب ونسيجه االجتماعي. كما ان المساجد للجهل والظالمية ونشر الفكر الحاقد ا

عالء كلمة هللا سبحانه وتعالى، وليس مراكز ا  يجب دعمها وتطويرها بحيث تظل مراكز للعبادة و 
 و طرف أو مخازن للسالح ومراكز للتحقيق.أللدعاية السياسية واالستغالل لصالح فئة 

يافها واحة للتعددية واحترام العقائد والمساواة بين طأوستبقى فلسطين بمسلميها ومسيحييها وجميع 
 سراء ولن يحرفنا أحد عن هذا االلتزام.في حقوقهم وواجباتهم، فنحن بلد المهد وبلد اإل المواطنين

األمور  بإدارةالسلطة الوطنية بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني، وتخويلها  إقامةلقد جرت 
ن استكمال نيل االستقالل واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في هذا الجزء من وطننا الى حي

ن إوعاصمتها القدس الشريف. وأمام هذه التطورات الخطيرة التي تواجه مشروعنا الوطني، ف
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السلطة الوطنية  بإنشاءمجلسكم الكريم مدعو الى اتخاذ المواقف والمقررات التي تدعم قراره السابق 
 دده.وتحميه من األخطار التي ته

لى البقاء في حالة انعقاد دائمة حتى يسهم بدوره في تحمل أعباء إالمجلس المركزي مدعو  إن
ن مجلسكم الكريم مدعو أوساط شعبنا الفلسطيني كافة. كما أمواجهة المشروع االنقالبي ونبذه في 

شق  لى مساندة قرارات السلطة وخاصة في مجال مواجهة االنقالب ومنعه من تحقيق أهدافه فيإ
ن كل مؤسسات منظمة التحرير وتجمعات أوحدة الوطن، وذلك بدعم الحكومة الجديدة والتأكيد على 

شعبنا داخل الوطن وخارجه في الشتات سوف تحيط هذه الحكومة بكل الثقة والتأييد والمساندة 
 الوطنية والجماهيرية والقانونية كذلك.

اصة المجلس التشريعي الفلسطيني، ومدى وضاع في مؤسسات السلطة وخمن مناقشة األ وال بد  
سرائيل لعدد كبير من إقيامه بمسؤولياته بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها وخاصة اعتقال 

 أعضائه.

غير أن ذلك ليس مبررًا لعدم قيامه بمهامه وتعطيله لمدة تزيد عن ستة أشهر بسبب مقاطعة 
 نعقاد.رئاسته واعضاء حماس فيه للجلسات ومنعه من اال

كما أنه من الضروري البحث الجاد في تفعيل دور اللجنة التنفيذية وانتظام اجتماعاتها وتطبيق 
مقرراتها، والبحث في توسيع عضويتها وفق النظام. وكذلك تفعيل وتطوير دور دوائر المنظمة 

 وخاصة تجاه تجمعات الالجئين خارج وداخل الوطن.

دارة الصندوق القومي الفلسطيني وتخويل اللجنة إجلس من العمل على اعادة تشكيل م وال بد  
 التنفيذية بهذا االمر، وتوفير االموال الالزمة لقيامه بدوره في تطوير اداء المنظمة ومؤسساتها.

طار تفعيل المنظمة أن يكلف اللجنة التنفيذية بوضع نظام إوأرجو أن يدرس مجلسكم الكريم وفي 
يني وباقي المؤسسات التشريعية واالتحادات والمنظمات الشعبية النتخابات المجلس الوطني الفلسط

ن مثل هذا القرار سيكون له مفعول هام في أ على أساس التمثيل النسبي الشامل والكامل، وال بد  
 تطوير الديمقراطية داخل فلسطين وخارجها.

لسطينية والتحضير من استمرار دور اللجنة القيادية الوطنية لتفعيل منظمة التحرير الف وال بد  
لعقد اجتماع لها بمشاركة اللجنة التنفيذية وممثلي الفصائل الوطنية الفلسطينية باستثناء حركة 

 حماس.
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نحن ال نعادي أحدًا، وال نستثني أحدًا وال نقصي أحدًا، ولكن هؤالء، خانوا األمانة، هؤالء انقلبوا 
ل من هنا: لن يتم حوار مع هؤالء مهما على الشرعية هؤالء ال يستحقون أي حوار ولذلك نحن نقو 

 كان الثمن.

نتابع جهدنا لفك الحصار عن شعبنا الفلسطيني وسلطتنا وخاصة  أننالى إشارة هنا من اإل بد   وال
 بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وهنالك مؤشرات ايجابية في هذا االتجاه.

رفع الحصار الداخلي وازالة لكن هذا ليس كافيًا، ألن رفع الحصار المالي يجب ان يرافقه 
الحواجز والموانع على مداخل المدن التي تعطل الحياة الوطنية واالقتصادية، وبما يجعل السلطة 

لى تنفيذ المشروع األمني الذي إقادرة على تنفيذ مهامها األمنية على أكمل وجه. ولهذا دعونا كذلك 
 الداخلي على شعبنا ومدنه وقراه.الحصار  إلنهاءعرض علينا من جانب جهات دولية مؤخرًا 

ويجب أن يترافق ذلك مع وقف النشاط االستيطاني بشكل تام ووقف العمل بجدار الفصل 
العنصري، نحن نرفض الجار وسنظل نرفضه، ونرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة، ان ما يجري 

ها في دولة ما، حتى ال يكون هناك لبس أو ابهام، ولنستمع الى مشاريع أحمد يوسف الذي طبخ
لى إسنة ومن ثم نفكر بطرق  12-10يقول: الدولة ذات الحدود المؤقتة ونعطي اسرائيل هدنه من 

القدس وموضوع الالجئين متأخر، وهذه المشاريع التي يطبخونها اآلن، ولكن شعبنا لن يسمح لهم 
 ولن نسمح لهم بمثل هذه الخيانات التي بدأوها مبكرًا.

ما يجري داخل القدس الشريف وحولها يشكل انتهاكات جاوزت كل الحدود  إن. إلزالتهتمهيدًا 
 وستكون نتيجتها منع قيام حل الدولتين التي أجمع عليها المجتمع الدولي.

ن ألى ضرورة انطالق مفاوضات حول الحل النهائي، ونرى إلقد دعونا ونؤكد اليوم على دعوتنا 
طار مؤتمر دولي إء هذه المفاوضات وذلك في الظروف الحالية ال تمنع على االطالق من بد

 للسالم.

وأما موضوع الحماية الدولية ومجيء قوات ومراقبين دوليين، فهو أمر خاضع للبحث عندنا من 
 جميع جوانبه السياسية والقانونية ومدى خدمته لمصالحنا الوطنية.

الجديدة، متمنيًا في هذا  وأود أن أشكر أشقائنا العرب على دعمهم للشرعية الفلسطينية وللحكومة
يفاء بالتزامات القمة العربية، الظرف أن يسهموا في تعزيز دور الشرعية من خالل االستمرار في اإل
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عالمية منها التي تحاول تشويه دور سلطتنا كل الحمالت المسمومة وخاصة اإل وبالوقوف ضد  
 الوطنية ومواقفها وسياستها المتوازنة.

كر الى المجتمع الدولي بجميع دوله ومؤسساته والتي عبرت عن مساندتها كما أود أن أتقدم بالش
للشرعية الفلسطينية وحكومة األخ د. سالم فياض، وأكدت على انهاء الحصار عن شعبنا، متمنين 
أن يضع المجتمع الدولي كل ثقله في سبيل وقف العدوان المستمر الذي يتعرض له شعبنا، فاليوم 

غزة وجنين على يد قوات االحتالل، وهو األمر الذي يهدد بتجدد دورة  فقط سقط ستة شهداء في
 العنف.

كما نأمل أن يسهم المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية بالتحديد في العمل الحثيث من أجل 
 عقد مؤتمر دولي للسالم، بحيث تجري مفاوضات فلسطينية اسرائيلية تحت مظلته.

 األخوات واالخوة:

يعلو فوق الجراح، ولن تهن عزيمته أمام المحن. وسنحمي قرارنا الوطني المستقل نحن شعب 
بالرغم من جميع محاوالت المساس به أو االعتداء عليه. وسنظل ندافع عن مصالح وحقوق شعبنا 

ننا سنبقى على العهد أفي مخيم نهر البارد الجريح.  إلخوتنافي جميع اماكن تواجده. ونؤكد 
خرى بالتعاون الوثيق مع األشقاء في لبنان. أة بناء المخيم ومنع تشريدهم مرة عادإ وسنعمل على 

 إلى لإلساءةاننا كنا وسنظل نعتبر أمن لبنان جزءًا من أمننا وسنمنع بكل طاقاتنا استخدام مخيماتنا 
 هذا األمن.

ه جرى في نهر البارد وربما يجري في غيره، حاولوا أن يلصقو  معروف أيها األخوة، أن ما
هناك مشكلة بين الفلسطينيين واللبنانيين، ولكن كشفت الحقيقة، وأن المشكلة  إنبالفلسطينيين، ليقال 

ليست بين الفلسطينيين واللبنانيين وانما بين الفلسطينيين واللبنانيين ضد هؤالء الذين اعتدوا والذين ال 
عب اللبناني واحد، ونحيي نعرف أين سيذهبون بأمن لبنان، نحن نرفض هذه الظاهرة وموقفنا للش

 الشعب اللبناني والجيش اللبناني الذي يحمي أرضه ويحمي سيادته.

لى عائالتهم، وآخرهم ا  لى جراحات الجرحى والمصابين و ا  أرواح جميع الشهداء و  إلىأتوجه  إنني
وا فلسطين المستقلة التي حلم أنلهم  ألؤكدشهداء الدفاع عن الشرعية ضد قوى الظالم االنقالبية، 

 بها وضحوا من أجلها قادمة ال محالة. وسنبقى نحمي ذكراهم وتضحياتهم مهما تقادم الزمن.
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في سجون االحتالل بمن فيهم قادة مناضلين من فصائل العمل الوطني،  إخواننالى إكما أتوجه 
 سرى من أعضاء التشريعي وسواهم من المناضلين، معبرًا عن التقدير الكبير واالعتزاز بموقفواأل

اآلالف من اخوتنا في السجون الذين ادانوا االنقالب الدموي ودعوا الى انهاء كل مظاهره. وسوف 
 نظل نعمل من أجل أن يرى كل أسير بغض النظر عن انتمائه نور الحرية، فهو قادم ال محالة.

نحن ما دمنا في السلطة، فنحن مسؤولون عن كل الشعب، من يعارضنا ومن يؤيدنا، حتى الذي 
 تلنا نحن مسؤولون عنه بأن نمنعه ونحول دون ظلمه ودون قتله بالقانون وبالشرع.يقا

 وفلسطين ستبقى وطنًا لكل أبناِءها وشعبها في الداخل والخارج.

 وسنبقى نتمسك بهذا الشعار:

 وطن واحد لشعب واحد.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

* * * 
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"دورة الشهيد ياسر عرفات"  دورة الثامنة عشرةال - قرارات المجلس المركزي الفلسطيني
 200320حزيران/ يونيو 

عرفات" تاريخ  عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورة عادية تحت اسم "دورة الشهيد القائد ياسر
م في رام هللا. وقد افتتح الدورة األخ سليم الزعنون )رئيس المجلس الوطني(، وحضر 50/1/5007

 عضوًا، هم عدد أعضاء المجلس. 113عضًوا من أصل  27أعمال هذه الدورة 

 وفي نهاية أعمال الدورة أصدر المجلس المركزي البيان التالي:

اجتماعاته الحالية، دورة الشهيد الخالد ياسر عرفات  عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورة
"أبو األديب" )رئيس المجلس الوطني الفلسطيني( وحضور األخ الرئيس  برئاسة األخ سليم الزعنون

محمود عباس )رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية 
 م في مدينة رام هللا.5007حزيران  51و 50الفلسطينية(، يومي األربعاء والخميس 

وقد حضر أعمال الدورة ممثلو كافة القوى والفصائل، والشخصيات الوطنية، والسلك الدبلوماسي 
 المعتمد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.

افتتح رئيس المجلس الدورة بتالوة أسماء األعضاء للتأكد من النصاب، وبعدها عزف النشيد 
ضاء المجلس فاتحة الكتاب ترحمًا على روح شهيدنا الخالد ياسر عرفات وأرواح الوطني وقرأ أع

شهدائنا األبرار، شهداء الحرية واالستقالل الوطني، وقد بدأت أعمال الدورة بكلمة رئيس المجلس 
الوطني األخ "أبو األديب"، وبعده تحدث األخ الرئيس أبو مازن وقدم تقرير اللجنة التنفيذية  كما 

في الجلسة ممثلو الفصائل والقوى، وكذلك األخ سالم فياض رئيس الوزراء  كما استمع تحدث 
 المجلس إلى كلمة من األخ محمد بركة رئيس الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة.

وفي جلسة النقاش العام تحدث عدد كبير من اإلخوة أعضاء المجلس  حيث تناولوا مختلف 
لفلسطيني في هذه المرحلة من كفاحه الوطني. وقد أصدر المجلس القضايا التي تهم الشعب ا

 المركزي في نهاية اجتماعاته، البيان اآلتي:

أقدمت قيادة حماس على القيام بانقالب دموي ضد السلطة الوطنية الشرعية، وضد النظام 
القوة التنفيذية الديموقراطي والتعددية السياسية في قطاع غزة  وقد رافق هذا االنقالب قيام عصابات 

باقتراف أبشع الجرائم ضد أهلنا الصامدين في غزة، وهاجم االنقالبيون المراكز األمنية الشرعية، 
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وقتلوا وأعدموا أبناءنا الجنود والضباط وهم يقومون بواجبهم الوطني، وأنزلوا علم الوطن الذي أعادته 
 علمًا فصائليًا. سواعد األجيال والشهداء يرفرف فوق أرض الوطن واستبدلوا به

وقد أقدم االنقالبيون ومليشياتهم المسلحة على انتهاك حرمة منزل قائدنا وشهيدنا الخالد الرئيس 
ياسر عرفات، وسرقة مالبسه العسكرية ومحتويات مكتبته، وحطته الرمزية. ولم يكن أحد يتصور 

ل تحرير فلسطين والقدس هذا الفعل الشنيع بداًل من تخليد ذكراه  وهو الذي قضى شهيدًا في سبي
نقالبيون جريمتهم باقتحام منزل القائد الرمز "أبو جهاد"، ونهبوا المنزل الشريف. وواصل اال

ومحتوياته، والمسدس الذي دافع فيه عن نفسه أمام وحدة الكوماندوس اإلسرائيلية التي قامت 
 باغتياله.

الشرعي المنتخب الرئيس محمود إن قيادة حماس وميلشياتها المسلحة قد اقتحمت مقر الرئيس 
عباس، ونهبت وسرقت ودمرت، ورأى شعبنا والعالم عصابات حماس من المقنعين المدججين 
بالسالح وهم يعيثون فسادًا في الرئاسة الفلسطينية وفي منزل الرئيس  وفي الوقت نفسه أقدم 

ني ألبناء شعبنا االنقالبيون على تدمير نصب الجندي المجهول الذي يرمز إلى الصمود الوط
وجيش مصر العزيزة في الدفاع عن التراب الوطني الفلسطيني وللمدارس المسيحية  فاقتحموا دير 
ومدرسة الوردية دون أدنى اعتبار لحرمة أماكن العبادة المسيحية. ولم يتورع االنقالبيون عن 

العصابات الحمساوية من  ممارسة األساليب اإلسرائيلية ذاتها مع أفراد األجهزة األمنية، حين قتلت
قتلت وذبحت بالسكين من ذبحت، وأخرجت من بقي على قيد الحياة، كما تفعل قوات االحتالل 
اإلسرائيلي، وهم عراة وأيديهم إلى األعلى تحت تهديد السالح، تمامًا كما فعلت إسرائيل في سجن 

على الهوية واالنتماء السياسي   أريحا، ونفذ االنقالبيون وعصاباتهم المسلحة عمليات اإلعدام والقتل
ورأى العالم هذه العصابات المتعشطة لسفك الدماء وهي تنفذ جرائمها وتمثل بجثث الشهداء 

 والجرحى وتدوس عليهم في الشوارع.

إن المجلس المركزي يدين بكل قوة هذا االنقالب الدموي ضد الشرعية الوطنية وضد وحدة 
عداد مسبق مع األطراف الخارجية التي ال الوطن الذي دبرته ونفذته قيادة حم اس في تواطؤ كامل وا 

تريد الخير لشعبنا، وتعمل على أن تبقى قضيتنا الفلسطينية ورقة مساومة في يدها لتحقيق 
 مصالحها على حساب شعبنا ودماء أبنائه.
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ن قيادة حماس بانقالبها الدموي قد أسدت إلسرائيل خدمة كبرى لتحقيق حلمها وهدفها  وا 
لمستحيل لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وقطع الطريق على قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة ا

 في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشريف.

إن المجلس المركزي يؤيد ويدعم بكل قوة كافة القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية والرئيس 
سود ضد الشرعية، ولحماية مشروعنا الوطني في االستقالل محمود عباس لمواجهة االنقالب األ

والحرية  ويؤكد المجلس أن قيادة حركة حماس قد انقلبت على الشرعية الوطنية وعلى اتفاق مكة، 
وأجهضت بجريمتها هذه حكومة الوحدة الوطنية وجعلت استمرارها أمدًا مستحياًل  األمر الذي دفع 

س الوزراء وتشكيل حكومة جديدة إلنفاذ إعالن حالة الطوارئ لمواجهة الرئيس "أبو مازن" إلقالة رئي
 تهديد االنقالبيين لألمن والسلم األهلي في قطاع غزة.

ويدعم المجلس المركزي إعالن حالة الطوارئ التي قررها رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس السلطة 
نظامنا السياسي ومشروعنا الوطني، كما  الوطنية وفقًا للقانون األساس لمواجهة المؤامرة المدبرة ضد

يدعم المجلس حكومتنا الوطنية الجديدة التي شكلها األخ الرئيس أبو مازن، برئاسة الدكتور سالم 
 فياض، وضمت شخصيات وطنية مشهودًا لها بالكفاءة والنزاهة والتفاني في خدمة الوطن.

الوطنية إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية ويدعو المجلس المركزي اللجنة التنفيذية وحكومة السلطة 
نقالبيين وعصاباتهم  ويدعو أبناء شعبنا الذين طالتهم هذه الجرائم إلى رفع شكاوى عاجلة بجرائم اال

 للهيئات القضائية الفلسطينية لمالحقة المعتدين وجلبهم للعدالة.

لسطينية )الممثل ويؤكد المجلس تعزيز وحدتنا الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الف
 الشرعي والوحيد لشعبنا( على قاعدة برنامجنا الوطني وا عالن االستقالل.

الصامدين في قطاع غزة ويؤكد على وحدة وطننا أرضًا وشعبًا  ألهلناويوجه المجلس التحية 
ا ومجتمعًا وقضية ويدعو اللجنة التنفيذية والحكومة إلى بذل كل الجهود وتوفير كل اإلمكانيات ألهلن

في قطاع غزة والعمل الدؤوب الستعادة األمن وسلطة القانون والنظام. ويدعو المجلس اللجنة 
جراء  التنفيذية إلى إعداد قانون جديد النتخابات المجلس الوطني يقوم على اعتماد النسبية الكاملة وا 

ه وتمثيل االنتخابات داخل الوطن وخارجه وحيثما يمكن في مناطق اللجوء والشتات لضمان مشارك
كل قوى وفصائل وفعاليات شعبنا في حياتنا السياسية. ويدعو المجلس األخ الرئيس "أبو مازن" إلى 

الرئاسية والتشريعية وفق قانون التمثيل النسبي الكامل في  االنتخاباتتوفير أفضل الظروف إلجراء 
 والتعددية. أقرب فرصة ممكنة  بما يمكن شعبنا من استعادة وحدته وحياته الديمقراطية
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إن المجلس المركزي يرفض كل إجراءات االحتالل اإلسرائيلي في وطننا وقدسنا الشريف، 
ويعتبر االستيطان باطاًل وغير شرعي وتجب إزالته. ويشكل جدار الفصل العنصري المقام في 

 أرضنا توسعًا استيطانيًا لسرقة أرضنا لمنع قيام دولتنا المستقلة. 

الدولية إلى العمل والتحرك إلنهاء االحتالل واالستيطان، ولتنفيذ فتوى ويدعو المجلس األسرة 
محكمة العدل الدولية بشأن إزالة المستوطنات والجدار العنصري من أرضنا الفلسطينية. ويرفض 
المجلس الدولة ذات الحدود المؤقتة، ويصر على االنسحاب الكامل وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة 

الكامل  التزامهم. ويؤكد المجلس 1217دس الشريف وفق حدود الرابع من حزيران وعاصمتها الق
م، ويدعو إلى عقد مؤتمر دولي 1222ببرنامج السالم الفلسطيني الذي أقره مجلسنا الوطني في عام 

للسالم تحت الرعاية الدولية يقوم على تنفيذ مبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية، من أجل 
اإلسرائيلي ويرفض المجلس الحلول الجزئية والخطوات  –لتوصل إلى حل نهائي للصراع العربي ا

األحادية وخطة االنطواء اإلسرائيلية، ويؤكد التزامه بمبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية 
نها، ويرفض الخاص بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي شردوا م 123والقرار 

 المجلس مشاريع التوطين والتشريد والتهجير.

ويؤكد المجلس تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف وباستقالل القرار 
واإلرادة الوطنية، ويرفض محاوالت فرض الوصاية والتبعية، ويدين محاوالت التدخل الخارجي في 

 شؤوننا الفلسطينية.

زي يدين ويشجب كل مظاهر الفوضى وتهديد السلم االجتماعي والفلتان إن المجلس المرك
األمني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، ويدعو األخ الرئيس "أبو مازن" واللجنة 
التنفيذية والحكومة الجديدة إلى العمل الفوري لوضع حد للفوضى والفلتان األمني، والحفاظ على 

رطية وتطويرها وتعزيزها والتأكيد على سيادة القانون والسلطة الواحدة والسالح المؤسسة األمنية والش
الشرعي الواحد، وفق األنظمة والقوانين المعمول بها، ووضع حد حاسم ونهائي للفوضى والفلتان 
األمني ولظاهرة المقنعين والميلشيا المسلحة والذين يأخذون القانون بيدهم، يؤدي إلى نقل الفتنة من 

اع غزة إلى الضفة الغربية. ويؤكد المجلس حق شعبنا المشروع في النضال والمقاومة ضد قط
 االحتالل اإلسرائيلي.

ويؤكد المجلس سرعة التصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطن وينتهك حرمة 
صة، ويدين القانون والنظام العام، فليس من حق أحد أن يعتدي على المرافق واألمالك العامة والخا
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المجلس االعتداء الذي تعرض له منزل الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي ويدعو إلى 
نعقاد دائم لمتابعة التطورات أواًل بأول على أن امالحقة الفاعلين. ويقرر المجلس البقاء في حالة 

ة األمن والنظام في قطاع يلتئم خالل شهر واحد التخاذ القرارات الالزمة لحماية وحدة شعبنا واستعاد
 غزة.

ويثمن المجلس الجهود المبذولة من أجل تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، ويدعو 
جماهيرنا إلى التالحم وااللتفاف حول المنظمة قائدة نضالنا الوطني  ويحيِ ي كافة الجهود والمبادرات 

بالبرنامج الوطني ووثيقة إعالن االستقالل التمسك الكامل  المجلسالوطنية في هذا االتجاه. ويؤكد 
ووثيقة الوفاق الوطني  ويدعو رئيس المجلس الوطني لمتابعة جهوده في هذا المجال، بما يعزز 
دور ومكانة المنظمة في قيادة كفاحنا الوطني. ويحيي المجلس المركزي صمود أبناء شعبنا في 

لداخلية اللبنانية، ويدين ما أقدمت عليه مخيمات لبنان ويؤكد رفضه الزج بشعبنا في الشؤون ا
عصابة العبسي ضد الجيش اللبناني وضد أهلنا في مخيم نهر البارد، ويدعو إلى سرعة معالجة 

 اللبنانيالوضع المأساوي في هذا المخيم على قاعدة الحرص على العالقة األخوية بين الشعبين 
عودة النازحين إليه، ويدعو المجلس لبنان والفلسطيني. ويدعو المجلس على إعادة بناء المخيم و 

 الشقيق إلى إقرار الحقوق المدنية واإلنسانية لالجئين.

ويتوجه بالشكر للمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات المتحدة ودولة الكويت على تبرعهم 
 السخي إلغاثة أهلنا في مخيم البارد.

ق ويطالب الحكومة العراقية ببذل كافة الجهود ويتوجه المجلس بالتحية ألهلنا في العراق الشقي
لوقف االعتداءات التي يتعرض لها أبناء شعبنا في العراق، وتوفير األمن والحماية لهم. ويرفض 
المجلس محاوالت تهجير الالجئين وتشريدهم، ويؤكد التمسك بحقهم في عودتهم لديارهم وأرضهم 

 الفلسطينية.

رية في سجون االحتالل اإلسرائيلي ويؤكد أن قضيتنا الوطنية يحيِ ي المجلس المركزي أسرى الح
تتطلب اليوم التكاتف والتالحم الوطني فيما بيننا في وجه المتآمرين على وحدة الوطن والشعب، وأن 
قضية تحرير األسرى ستظل دائمًا على رأس أولوياتنا الوطنية. ويدين المجلس قيام حكومة إسرائيل 

لى  ء اللجنة التنفيذية والوزراء والنواب،المحتلة باعتقال أعضا ويدعو إلى إطالق سراحهم فورًا، وا 
تدخل هيئات حقوق اإلنسان إلطالق سراح أكثر من عشرة آالف أسير ومعتقل فلسطيني من 

 سجون االحتالل ومعتقالته، ويؤكد عودة المبعدين إلى منازلهم وأسرهم.
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دانته للحصار ا لظالم المفروض على شعبنا، ويدعو األسرة ويؤكد المجلس المركزي رفضه وا 
الدولية وكافة األطراف المعنية إلى رفع هذا الحصار في أسرع وقت ممكن، واستئناف تقديم 
المساعدات المادية واالقتصادية لشعبنا لمواجهة الحصار الداخلي الذي تفرضه قوات االحتالل 

لتقطيع أوصال وطننا وتدمير اقتصادنا اإلسرائيلي، وتقيم جدار الفصل العنصري ومئات الحواجز 
على حكومة إسرائيل لدفع العائدات الضريبية العائدة  للضغطالوطني  كما يدعو األسرة الدولية 

 لشعبنا الفلسطيني، والتي تحتجزها إسرائيل منذ أكثر من عام ونصف العام.

ر كافة اإلمكانيات المادية ويدعو المجلس المركزي اللجنة التنفيذية والحكومة الفلسطينية إلى توفي
والمعنوية لدعم صمود أهلنا في القدس الشريف، ودعم المؤسسات الوطنية في مواجهة سياسة 
التهويد والتهجير اإلسرائيلية ومن أجل الحفاظ على طابع القدس الشريف والتمسك بها عاصمة 

 أبدية لدولتنا الفلسطينية المستقلة.

ربي الذي اتخذه اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، يحيى المجلس المركزي الموقف الع
وتأكيدهم دعم الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة األخ الرئيس "أبو مازن"  كذلك يحيي كافة الدول 
التي عبرت عن تأييدها للشرعية الوطنية في مواجهة االنقالب الدموي في غزة. كما يعبر المجلس 

سعودية واألردنية من أجل دعم الشرعية الوطنية برئاسة الرئيس "أبو عن تقديره للجهود المصرية وال
 مازن" والحفاظ على وحدتنا الوطنية والسياسية والدستورية.

 وقد اتخذ المجلس المركزي القرارات اآلتية:

أواًل: إدانة العملية االنقالبية التي نفذتها حركة حماس وميلشياتها المسلحة ضد السلطة الوطنية 
ة ومؤسساتها األمنية والمدنية والحكومية، وما رافق ذلك من اعتداء على ممتلكات ومرافق الشرعي

السلطة الوطنية وحياة القيادات والكوادر والمواطنين، وانتهاك حرمة منزل الرئيس الشهيد الراحل 
 ياسر عرفات واقتحام مقر الرئاسة وبيت الرئيس "أبو مازن" ومنزل الشهيد "أبو جهاد".

: يوكد المجلس مبدأ سيادة القانون، ويدين كافة التعديات على المؤسسات واألمالك الخاصة ثانياً 
 والعامة في قطاع غزة والضفة الغربية.

ثالثًا: يدعم المجلس قرارات الرئيس بإعالن حالة الطوارئ ويؤكد دعمه للحكومة الجديدة برئاسة 
 األخ سالم فياض وفقًا للقانون والنظام.
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فض المجلس كافة محاوالت فصل قطاع غزة، ويؤكد وحدة الضفة والقطاع والقدس رابعًا: ير 
 كوحدة سياسية وجغرافية واحدة  كما يؤكد رفضه للدولة ذات الحدود المؤقتة.

خامسًا: دعوة االنقالبيين في قيادة حماس إلى إخالء كافة المراكز والمقرات الرسمية العائدة 
ل ى إعادة كافة الممتلكات والمؤسسات إلى السلطة الشرعية، وا عادة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وا 

األوضاع إلى ما كانت عليه قبل االنقالب الدموي، وتسليم مؤسسات السلطة المدنية واألمنية 
ومحتوياتها إلى الرئيس الشرعي وحكومته الجديدة، واعتبار ذلك مدخاًل ألية معالجة وطنية 

 مستقبلية.

المركزي بأن تكون جميع االنتخابات الفلسطينية التشريعية والبلدية  سادسًا: يدعو المجلس
والمنظمات الشعبية على أساس النسبية الكاملة، سواء لمنظمة التحرير ومؤسساتها أو السلطة 

 الوطنية وهيئاتها  ويدعو العتماد وتعديل القوانين إلنجاز ذلك.

الرئيس للسلطة ويدعو لتوفير الظروف  سابعًا: التأكيد على أن الشعب الفلسطيني هو المصدر
 إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب فرصة ممكنة.

ثامنًا: التأكيد على مسؤولية السلطة الوطنية وحكومتها عن أبناء شعبنا في الضفة الغربية 
 وخاصة:والقطاع والقدس، ومطالبتها بالوفاء بمسؤولياتها 

سر الشهداء والجرحى والمتضررين في قطاع غزة والضفة الغربية جراء تقديم الدعم والتعويض أل -أ
 المؤامرة االنقالبية وتداعياتها وحالة الفلتان األمني.

العمل على تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية لشعبنا، وضمان تلبية احتياجات عائالت  -ب
 الشهداء واألسرى بشكل منتظم ودائم.

ي والفعال لصمود أهلنا في مدينة القدس الشريف، ودعم المؤسسات الثقافية تقديم الدعم القو  -ج
 والدينية واالقتصادية واالجتماعية.

 إعادة تنظيم وهيكلة جميع قوات األمن والشرطة وفق األنظمة والقوانين ذات الصلة. -د

افة مؤسسات إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني والتأكيد على مرجعيته لك -هـ
 المنظمة وفق النظم المقررة.

* * * 
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محمود عباس خالل افتتاح المجلس المركزي لمنظمة التحرير رئيس السلطة الفلسطينية كلمة 
 200321تموز/ يوليو 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

بهذا اليوم يكون قد مضى أكثر من شهر على العملية االنقالبية السخيفة الحقيرة التي قامت بها 
حركة حماس ضد الشرعية الفلسطينية، يكون قد مضى أكثر من شهر على الجريمة الكبرى بحق 

 د أبناء الشعب الفلسطيني.الوطن والشعب التي اقترفتها حركة حماس وعصاباتها ومليشياتها ض

لى يومنا هذا وهم يقترفون الجرائم تلو الجرائم والقتل تلو القتل وضد من؟  أكثر من شهر مضى وا 
ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ضد من يسمونهم "إخوانهم"، ولكنهم ليسوا بإخوانهم، فهم لم يفعلوا هذا 

لوا يقومون بهذه الجرائم ويقترفونها وال يرجف ضد االحتالل بل فعلوه ضد أبناء دينهم وجلدتهم، وال زا
لهم جفن، وأكثر من ذلك يقومون في كل يوم ودقيقة وساعة باختراع األكاذيب واألضاليل، 

ن يخترعوا ما يخطر وما ال أويحاولون بكل الوسائل أن يبرروا فعلتهم وأن يلتفوا على فعلتهم، و 
جل أن يقولوا نحن لم نكن على خطأ، ولم يخطر على بال الشيطان من أكاذيب وأراجيف، من أ

نقترف شيئًا ولكنهم بين الفينة واألخرى، يقولون كنا مضطرين إلى ذلك!!، كيف كانوا مضطرين 
 الرتكاب مثل هذه الجريمة التي ارتكبوها.

ن يعلموا أبناءهم، وهم متعلمون، أصفحة، يحاولون  55األسبوع الماضي وزعوا تقريرًا داخليًا من 
اع الكذب واألراجيف واألباطيل، ليغطوا جريمتهم هذه، وهذا التقرير الذي نشر في الصحافة، كل أنو 

نتم شهود عيان على كل ما جرى وما يجري، لتروا كيف يكذبون ويغطوا جرائمهم بالدين، وأنا أو 
ال أقول إن الدين منهم براء، ليس هذا اإلسالم وليس هذا سلوك المسلمين، ليس هذا سلوك األوائل و 

 يصلوا إلى أهدافهم الدنيئة والمنحطة. أنجل أ، من ءاألواخر، يبررون الكذب واألباطيل وكل شي

ن نقوم به، وبكل ما أماله علينا ضميرنا من أتعرفون أيها اإلخوة بأننا قمنا بكل ما يجب علينا 
بكل  أجل ان نحقن الدم الفلسطيني وأن نحول دون حرب أهلية، فمنذ أربع سنوات وأنا أحاول

الوسائل، والكل المني على صبري وجلدي وتحملي منهم كل ما فعلوه، لكني كنت أضع في بالي 
، ولكننا نتحاورأننا ال نريد أن ندخل في حرب أهلية، فذهبت إلى كل العواصم العربية من أجل أن 

فة لنقسم مع األسف الشديد وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وفي النهاية ذهبنا إلى مكة والكعبة المشر 
اليمين أمامها وعلى جدراها، وفيما هم يحلفون اليمين في الكعبة، كانوا يحنثون باليمين في غزة، 

جل اإلعداد لهذه اللحظات التي أيحفرون األنفاق في الطريق وتحت بيتي، من أجل التفجير، ومن 
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مج مزيف مزور"، ن القرص المدأأرادوها. ومع ذلك ينكرون ويقولون "هذه المتفجرات إلسرائيل، و 
 ن يخفوا جرائمهم بهذه الطريقة، ولكن حبل الكذب قصير.أويريدون 

من قيادتهم، وأؤكد أنه من قيادتهم، وأرسل القرص المدمج  ن أحداً إأنا قلت في المرة الماضية 
وقال لي إني أخاف هللا، وأقول لكم هذا القرص المدمج جاءني من طرفين مختلفين في حماس، 

ن تأتي إلى غزة ألن الطريق ملغم، أصين مختلفين، وقاال نفس الكالم، وقاال إياك مرتين، من شخ
تصل به، وهناك حي يرزق من أوعندما عدت أرسلته إلى المدعو خالد مشعل، الذي قال إنني لم 

"ال  جماعته، اسمه سمير أبو عيشة وبوجود األخ عزام األحمد، وأرسله إليه، ثم عاد مشعل ليقول
 ."ولم يقل لي أحد بأن هناك قرصًا أو معلومات لتفجير ضد أبو مازن علم لي بذلك

ال أدري في أي شرع ودين وملة وأي مكان الكذب حالل، كيف تعلموا هذا الكذب ولماذا يحللون 
 الكذب ال أعرف، إال إنني مطمئن أن هذا ليس من اإلسالم في شيء.

هذا"، إذا هم يعرفون واألساليب والشواهد كلها  "اضطررنا إلى بدأوا ثم قالوا: أنهمن ينفوا أحاولوا 
الوصول إلى هذا الهدف، وقد  إالنهم كانوا يضربون مكة بعرض الحائط، وال يريدون أتدل على 

 وصلوا إليه، وقد حفروا قبرهم بضفرهم.

اليوم ندعو المجلس المركزي لجلسة أخرى، استمرارا للجلسة السابقة، ليقول كلمته، ليأخذ قراره، 
و المرجعية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهناك من يقول هو البديل، كال، هو المرجعية، وهو فه

 صاحب القرار والشرعية في ما يتعلق بأحوالنا الفلسطينية، ما دام المجلس الوطني غير منعقد.

ر  ما قاله رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، فيما يتعلق بالدستور الفلسطيني الذي سبق ان أق
ن يعمل من أجل إقراراه، لنكون جاهزين ومستعدين أن يفعل و أيجب  5003بالقراءة األولى في عام 

 أن تأتي. الستقبال الدولة إن جاءت وستأتي وال بد  

سأطلب من المجلس المركزي أن يدعو إلى عقد دورة جديدة للمجلس الوطني، وهذا سيحتاج إلى 
ذا كله إما للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو للجنة من ن يترك هأإعداد وترتيب ومواعيد ويمكن 

المجلس المركزي تضاف إلى اللجنة التنفيذية، لتبحث جميع هذه الحيثيات جميعًا وتدرس هذا 
ن أجل ذلك يجب أن تضع كل الترتيبات الضرورية من أالموضوع، وتقرر الوقت المناسب بعد 

 التحرير الفلسطينية. نفعل منظمة أنجل أيعقد المجلس الوطني من 
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قد يقول قائل هناك اتفاق القاهرة، وأقول لقد قضوا بفعلتهم هذه على اتفاق القاهرة، هم ارتكبوا 
هذه الجريمة ليقضوا على اتفاق القاهرة، والحوار اآلن بين المنظمات الفلسطينية المنضوية تحت 

تجسيد لهذا، ولذلك لن نلتفت ولن لواء منظمة التحرير الفلسطينية، والمجلسين المركزي والوطني 
ننتظر التعليمات من خالد مشعل حتى يوافق أو ال يوافق حتى يقبل أو وال يقبل حتى يرضى أو ال 

 ن نلهث خلف هذا النوع من البشر.يرضى، ال لقد أنهى اتفاق القاهرة، ونحن غير مستعدين أل

شأن االنتخابات التشريعية ن يصدر مراسيم بأسندعو المجلس المركزي إلى  ومن هنا أيضاً 
والرئاسية المبكرة، والكل هنا متفق على لن تكون على أساس القائمة والنسبية، لذلك سندعو إلى 

ن نفعل منظمة التحرير أو أهذا أيضًا ولن ننتظر طوياًل حتى يقبل أولئك القابعون هناك من أجل 
ن أوأوهام في أذهانهم يريدون  ال بأهدافإن نفعل سلطتنا، فهم ليسوا معنيين بشيء أمن أجل 

 إلى متى. ييعيشونها إلى األبد وال أدر 

ن حصل االنقالب على السلطة، ولنا هم أساسي وهو أهلنا وشعبنا في غزة، نحن نعرف أمنذ 
ن ال نجعله يعاني ما عانى أن نحميه، و أنهم اختطفوا شعبنا كمن يختطف طائرة وساروا به، نريد أ

 يعاقبوا. أنيجب  الفلسطيني، ولكن حماس وهؤالءوأن ال أن يعاقب الشعب 

قررنا وهذا عمل الحكومة، أن تستمر بكل الوسائل إيصال الماء والكهرباء وجميع المواد 
اإلنسانية إلى أبناء شعبنا وغيرها حتى ال يعانوا من جريمة ال عالقة لهم بها وذنب لم يقترفوه ونحن 

 مصممون على هذا.

ن حماس قد سيطرت على شركة الكهرباء في غزة لتدفع األموال أعالم اليوم سمعت من وزير اإل
ن هذه األموال تأتي من األوروبيين وتسدد لها، وهذا سيضعنا في موضع صعب للغاية، أل

ن نفكر بها مليا ونعالجها ألإلسرائيليين، وحماس تأخذ الريع وتصرفه على زبانيتها، هذه قضية نريد 
ن تتراجع فحماس لن أعلى حماس  إنن نقول أجهها، وال نريد ن نواأوهي مشكلة صعبة يجب 

 تتراجع.

وهناك مسائل إنسانية أخرى وأهمها إغالق بمعبر رفح حيث آالف من أبناء شعبنا ينتظرون فتح 
المعبر، ولو عدنا إلى الوراء قليال وعرفنا عندما قررت إسرائيل االنسحاب أحادي الطرف، اتفقنا مع 

مريكيين ومن خاللهم مع اإلسرائيليين واإلخوة المصريين كانوا طرفا، وكانت األ األوروبيين وعبر
ن يكون في معبر تسيطر عليه وزارة الداخلية برئاسة المدعو أالخالصة ان األوروبيين لن يقبلوا 

ن توافق أجل شعبنا مستعدون إلرسال الحرس الرئاسي إلى هناك، شرط أسعيد صيام، وقلت من 
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وافقت الحكومة، وفي اليوم التالي قال المدعو هنية "أبو مازن أخذ صالحياتي"، الحكومة. آنذاك و 
هم وافقوا ونحن تحملنا المسؤولية وذهبنا إلى المعبر، وكانوا كل يوم يخترعون وسيلة لضرب المعبر 

 من بينها المعركة الوهمية التي اخترعها هنية.

ه للضابط الفلسطيني ويذهب إلى مصر كان الفلسطيني وألول مرة في تاريخنا يسلم جواز سفر 
ن تنهي السلطة واألمن الوطني والحرس الرئاسي، فالمعبر أخالل عشر دقائق، اآلن أحبت حماس 

 قفله".أ"أبو مازن  قفل، من الذي يفتحه وهم يزعمون ويقولونأ

قفل المعبر، األوروبيون انسحبوا، ومصر على الطرف اآلخر، وال يوجد من هو على أأنا لم 
لطرف الثاني، وبدأنا نفكر كيف يمكن تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، اال يوجد طريقة أخرى ا

 ليدخل الناس أو يخرجوا.

تذكرون في فترة ما وفي مناسبة حج وكان اإلسرائيليون مزاجيين في إقفال وا غالق المعبر، حيث 
ون والعوجا والعريش، وفي ن يدخل الحجاج من معبر بين حانأأغلقوه في أيام الحج، وقلنا وقتها 

عودتهم نفس الشيء، واآلن كل من يحاول االقتراب من المعبر تطلق عليه حماس الصواريخ 
نهم ال يهتمون بالشعب، أقل ما يقال فيهم وعنهم، أوتقول، إن أبو مازن يقفل المعبر، فهؤالء الناس 

 إنما بزبانيتهم وتوابعهم، وغير ذلك ال أحد مهم بالنسبة لهم.

صوص العالقين على الجانب المصري من المعبر أرسل رئيس الحكومة ثالثة وزراء إلى وبخ
العريش، ليروا ماذا يمكن ان يقدموا للناس هناك، ليأخذوا المساعدات إليهم، وحماس ال هم  لها سوى 

 ريخ عليهم.امنع الناس من االقتراب وتطلق الصو 

ساعة، وحماس تدعو  53لمعبر خالل اآلن القسام يهددون الجانب المصري بضرورة فتح ا
 ن هذا عمل غوغائي يقوم به الرعاع والغوغائيون.إللتظاهر على المعبر ظهرًا، 

ن نكون قد اتخذنا أي أخالل الفترة الماضية اتخذت مجموعة من اإلجراءات الدستورية، وأتحدى 
زرائهم استقالوا وغيرهم قلنا الحكومة، وبالمناسبة خمسة من و أإجراء غير دستوري، الحكومة انتهت و 

وزراء تسقط الحكومة، ونحن اتخذنا قرارًا بإقالة  2استقال، والقانون األساسي يقول لو استقال 
حالة الطوارئ، وعندما  إلنفاذالحكومة وهو قرار شرعي وأعلنا حالة الطوارئ، والحكومة أنشئت 
ن يعقدوا المجلس، ألبنا منهم دعونا لعقد المجلس التشريعي منعوا الناس بالقوة من الحضور، وط
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هذا المجلس  إنن نقول أألننا لسنا ضد الشرعية، عمليا هم افقدوا أنفسهم الشرعية، قانونا ال نملك 
 غير شرعي.

التي اتخذت كلها جميعا منسجمة مع القانون األساسي، إقالة إسماعيل هنية بتاريخ  تاإلجراءا
واستقالة حكومة انفاذ  الطوارئيل حكومة انفاذ أحكام وتشك 13/1بتاريخ  الطوارئوا عالن حالة  13/1

، وتكليف سالم فياض بتشكيل حكومة وطلب رئيس الحكومة المكلف 13/7بتاريخ  الطوارئأحكام 
 من المجلس التشريعي.

هذا المجلس  إنن نقول أنحن نتصرف باحترام ونحترم أنفسنا وقانوننا ودستورنا، وبذلك ال يمكن 
ن الكالم غير موجه له ألن واليته انتهت، وكان من أحمد بحر رغم أ، وأجاب التشريعي غير شرعي

المفترض في الجلسة السابقة التي منعوا الناس من التوجه إليها، انتخاب هيئة مكتب المجلس، 
دري من أين يجلبون الفقهاء والتفسيرات أيفصلون على أهوائهم ال  أنهمال إحسب النظام األساسي، 

 القانونية.

جل تلبية دعوة رئيس الوزراء، مسيرتنا ستستمر أرة المجلس التشريعي ستكون خالل أيام من دو 
ن نتركه يعيش في فراغ سلطوي أو قانوني أن نخذل شعبنا و أوعملنا وحكومتنا ستستمر، وال يمكن 

 أو دستوري.

لبرلمان نحن قلنا ونقول ال حوار مع االنقالبيين، وجاءتنا كثير من الوفود، وآخرهم أعضاء ا
العربي وشرحنا لهم الظروف، وأطلعناهم على الوثائق، واألخ عزام األحمد جلس معهم أربع 

 الكثيرون يهبون ويأتون. ساعات، وبعد ذلك لم يعودوا.

ونقول حين ينتهي االنقالب بنتائجه الحقيرة، ويحترموا كل القوانين واألنظمة والمراسيم التي 
فلسطينية ممثاًل شرعيًا وحيدًا لشعبنا كما هي بقراراتها والتزاماتها صدرت ويقبلوا بمنظمة التحرير ال

وقوانينها، وحين يقبلوا أيضًا بالسلطة الواحدة والقانون الواحد والسالح الشرعي الواحد، حينذاك يكون 
 لكل حادث حديث. ال يوجد دولة في العالم فيها سالح شرعي وغير شرعي.

ن الحق االنتخابي الديمقراطي مكفول نستثني منها أحدا أل قلت في الماضي نريد انتخابات ال
لكل مواطن أيًا كان انتماؤه وعقيدته وفكره، ومنذ ذلك الوقت وأنا أدافع والكل يلومني وكنت مقتنعًا 
بكل خطوة، حتى وصل السيل الزبى، حتى هم نكثوا العهد وانحرفوا عن الطريق وتآمروا ودبروا ما 
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يعودوا عن كل ما  أنال إل إنهاء السلطة الوطنية، واآلن ال حوار معهم جأدبروا في الخفاء من 
 ن يحترموا هذه األمور وعند ذلك لكل حادث حديث.أفعلوه و 

في اللقاءات األخيرة التي تمت سواء مع الجانب اإلسرائيلي أو الحديث الهاتفي مع الرئيس 
سياسة الخارجية واألمن في االتحاد األمريكي جورج بوش ولقاء خافيير سوالنا المنسق األعلى لل

 األوروبي، أجملنا الحوار بالنقاط التالية:

ن يبقى الوضع في حديث عن المعابر أأوال، نحن نطالب ببدء مفاوضات الحل النهائي، ال نريد 
يكون حوار حول الحل النهائي، وكلنا نعرف ما  أن ال بد   ات المهمة، لكن أيضاً قواألموال والخرو 

وعاصمتها القدس  1217لنهائي، فهو دولة مستقلة متصلة قابلة للحياة في حدود العام هو الحل ا
الشريف، وحل عادل ومتفق عليه لمشكلة الالجئين، هذا الحديث الذي قلناه في كامب ديفيد، وقال 

ر ن هؤالء الخونة وطنيون أكثأ"الخونة ذهبوا إلى كامب ديفيد ليبيعوا القضية"، ثم اكتشفوا  الكثيرون
 هذا هو موقفنا. 5007وفي  5000من غيرهم بكثير، وهذا هو موقفنا في عام 

نحن نبحث في هذا اإلطار إذا فتح باب المفاوضات وربما يفتح في ما سمي مؤتمر أو اجتماع 
ن ننتظر حتى الخريف، حيث يجب أن تكون كثير من األمور قد نوقشت حتى نذهب أدولي، علينا 

 يجابية.إن تكون النتيجة أو مرنا أونحن على بينة من 

الحكومة اآلن تمارس نشاطاتها، وكافة النشاطات االقتصادية واألمنية والداخلية، والمفاوضات 
ستكون من اختصاص منظمة التحرير والرئاسة اللتين تناقشان القضايا مع األطراف الدولية 

 والمحلية.

دم مساعدات، اآلن وعدنا حسب لدينا وعد بمساعدات أمريكية، وأحب ان أقول ان أوروبا تق
ذا حصلنا على األموال، أمن  120خطاب الرئيس بوش بـ  جل القضايا االقتصادية، ونحن ننتظر، وا 

فأهال وسهال، نكون قد بدأنا من الخروج من األزمات، سنستمر بدفع الرواتب كاملة إن شاء هللا، 
 هكذا وعدني رئيس الوزراء.

خواننا من مختلف المدن وفي مقدمتهم زميلنا األخ عبد أسيرًا من أهل 521بعد غد سيخرج  نا وا 
الرحيم ملوح، والحقيقة نحن لم ندرس ولم نبحث موضوع األسرى مع اإلسرائيليين، وال أعرف غير 

 ن اإلسرائيليين ذكروه لي.ملوح أل
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ولكن نحن طالبنا بتفعيل وتنفيذ اتفاق شرم الشيخ األول، الخاص بتشكيل لجنة لالتفاق على 
مواصفات إطالق سراحهم، من هم الذين سيطلق سراحهم، من خالل مواصفات متفق عليه، إال  أننا 

 لم نتفق حتى اآلن.

المبعدون من كنسية المهد، موضوعهم في طريقه إلى الحل، أما موضوع المطاردين فجميع 
وملتزمون االتفاق على وقف مالحقتهم من قبل االحتالل هم اآلن في إطار السلطة،  الذين تم  

ن تأخذوا راحة، أبالشرعية، ونحن نقدر كفاحهم ونضالهم وتعبهم ومعاناتهم، ونقول لهم اآلن يجب 
 أبناؤنا ونحن أهلكم. أنتمفي قلبونا وعيوننا وستحصلون على كل ما تحتاجونه،  وأنتم

 ــــــــــــــــــــ

 جمت(55-17ف(،)55-50ش.ع وم.خ)

* * * 
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 200322تموز/ يوليو  الدورة التاسعة عشرة "دورة وحدة الوطن" - فلسطينيقرارات المجلس المركزي ال

م( 7/5007-12-17عقد المجلس المركزي دورته تحت اسم "وحدة الوطن" في رام هللا خالل الفترة )
عضوًا من  23برئاسة األخ سليم الزعنون )رئيس المجلس الوطني(، وقد حضر أعمال هذه الدورة 

 عضوًا )وهو عدد أعضاء المجلس(. وفي نهاية أعمال الدورة أصدر المجلس البيان التالي: 113أصل 

من شهر  12و12عقد المجلس المركزي الفلسطيني "دورة وحدة الوطن"، في مدينة رام هللا يومي 
م، بحضور األخ الرئيس محمود عباس، وأعضاء القيادة وممثلي البعثات 5007تموز/يوليو 

الدبلوماسية. وقد افتتح الجلسة األخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، حيث تليت 
كتاب  آيات الذكر الحكيم، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني، وقرأ أعضاء المجلس المركزي فاتحة ال

ترحمًا على أرواح شهداء شعبنا، وألقى األخ أبو األديب كلمة أدان فيها العمل االنقالبي، ودعا إلى 
 وأد الفتنة، وصون وتمكين وحدتنا الوطنية.

وبعد ذلك تحدث األخ الرئيس )محمود عباس أبو مازن(  حيث تناول بالتفصيل األخطاء 
الشرعية الوطنية الذي نفذته قيادة  قالب الدموي ضد  المحدقة بوحدتنا وقضيتنا الوطنية جراء االن

حماس في قطاع غزة  كما تحدث في الجلسة د. سالم فياض )رئيس الوزراء( حول برنامج 
الحكومة إلعادة النهوض والبناء الوطني وأعقبه د. صائب عريقات حول ملف المفاوضات مع 

 الجانب اإلسرائيلي.

 ل وممثلو القوى والفعاليات الوطنية والمدنية.وفي جلسة النقاش تحدث قادة الفصائ

عضوًا من أعضاء المجلس  حيث تناولوا مختلف القضايا الوطنية  37وعلى مدى يومين تحدث 
 واألمنية واالقتصاد. وفي ختام جلساته أصدر المجلس المركزي البيان اآلتي:

 أوال : على الصعيد السياسي:

يني يواصل بثبات وصالبة كفاحه الوطني العادل يؤكد المجلس المركزي أن شعبنا الفلسط
للتخلص من االحتالل واالستيطان اإلسرائيلي، ولتحقيق استقاللنا الوطني في دولة فلسطين المستقلة 

 وعاصمتها القدس الشريف. 17في حدود عام 

ويدين المجلس السياسات والممارسات اإلسرائيلية في القمع واالستيطان وبناء جدار الفصل 
 عنصري وجريمة تهويد القدس الشريف والحصار المفروض على شعبنا داخليًا وخارجيًا.ال
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ويدعو المجلس المركزي مجلس األمن الدولي واللجنة الرباعية إلى التحرك واتخاذ موقف حازم 
يضع حدًا لالحتالل واالستيطان واالعتداءات المتواصلة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية 

بدًا حتى يزول االحتالل البغيض عن أعبنا ولضرب صمودنا الوطني، الذي لن يتوقف لتركيع ش
 17أرضنا وقدسنا الشريف ويقيم شعبنا دولته الفلسطينية المستقلة على كامل األراضي المحتلة عام 

 وعاصمتها القدس الشريف.

هم عضو إن المجلس المركزي يرحب بإطالق سراح عدد من األسرى والمعتقلين وفي مقدمت
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير )األخ المناضل عبد الرحيم ملوح(، ويؤكد مواصلة العمل والتحرك 

( ألف أسير ومعتقل فلسطيني في سجون االحتالل، هم بمثابة رهائن في قبضة 11) إلطالق سراح
أي تميز، االحتالل، دون وجه حق  وال بد أن يبقى ملف األسرى وقضية تحريرهم جميعًا، ودون 

 في مقدمة القضايا والمهام الوطنية التي نحرص عليها ونوليها كل اهتمام.

ويدين المجلس عملية القرصنة واالختطاف للنواب والوزراء السابقين والقيادات الوطنية  ويدعو 
 إلى إطالق سراحهم، ويرفض استمرار اختطافهم واعتقالهم.

القدس الشريف أولوية وطنية لمواجهة سياسة  ويدعو المجلس المركزي إلى إعطاء وضع مدينة
التهويد والتطويق والعزل عن محيطها  ويؤكد أهمية دعم وتطوير دور المؤسسات الوطنية 
واالقتصادية واالجتماعية والدينية والتعليمية، وتوفير كل أشكال الدعم واإلسناد ألهلنا في عاصمتنا 

اإلسرائيلي فرصة اقتالعهم وطردهم من منازلهم األبدية، بما يعزز صمودهم ويفوت على المحتل 
 وأعمالهم في مدينتنا المقدسة.

ويدين المجلس اإلجراءات االحتاللية اإلسرائيلية التي تمنع أهلنا في الضفة والقطاع من الوصول 
إلى القدس الشريف ألداء الصالة في أالماكن المقدسة المسيحية واإلسالمية  ويؤكد ضرورة التحرك 

 فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت بطالن االستيطان وتهويد القدس الشريف. لتفعيل

وقد استمع المجلس إلى تقرير عن اللقاءات الفلسطينية اإلسرائيلية واللقاء األخير للرئيس "أبو 
 مازن" مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي.

نه الرئيس أبو مازن في وفي هذا المجال، يؤكد المجلس المركزي الموقف الوطني الذي عبر ع
كل اللقاءات والمناسبات المحلية والدولية، والذي يطالب الجانب اإلسرائيلي بضرورة المباشرة الفورية 
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في مفاوضات الوضع النهائي، وعدم إضاعة المزيد من الوقت، بسبب عدم الجدية اإلسرائيلية، 
 وغياب الدور الدولي الفاعل.

لمركزي حقوقنا الوطنية وثوابتنا الراسخة في إرادة وضمير وفي هذا المجال، يؤكد المجلس ا
وأن يتركز على إنهاء االحتالل واالستيطان  شعبنا  ويؤكد أن هدف أي مفاوضات جادة ال بد  

اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية والعربية، وعلى قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من 
  ويؤكد من جديد 123قدس الشريف، وحل قضية الالجئين وفق القرار م، وعاصمتها ال1217حزيران 

 رفض شعبنا للحلول األحادية والجزئية والمنفردة والدولة ذات الحدود المؤقتة.

وقد استمع المجلس إلى تقرير حول خطاب الرئيس بوش األخير والذي دعا فيه إلى عقد لقاء 
اإلسرائيلية، وقيام الدولة –السالم الفلسطينية دولي في واشنطن في الخريف القادم لدفع عملية

 الفلسطينية المستقلة.

والمجلس المركزي، إذ يرحب بكافة الجهود والمبادرات إلنهاء الجمود في عملية السالم، وخاصة 
تلك المبادرات من الواليات المتحدة األمريكية ورئيسها التي تربطها أوثق العالقات مع إسرائيل وتقدم 

والحماية السياسية والدبلوماسية، فإنه حريص على تحقيق سالم حقيقي في الشرق األوسط  لها الدعم
يدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسالم تحضره كافة أطراف النزاع، دون استثناء، وترعاه األمم المتحدة، 

إلى وعلى أساس التطبيق الكامل لقرارات الشرعية ذات الصلة، ومبدأ األرض مقابل السالم، وصواًل 
، وحل قضية 17االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من جميع األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وتوفير 123الالجئين وفق القرار  ، وا 
مع الدول األمن والسالم واالستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة  ويدعو إلى العمل المشترك 

العربية الشقيقة ولجنة المتابعة العربية لتفعيل مبادرة السالم العربية، وتكثيف التحرك السياسي مع 
مجلس األمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية  بحيث يستند المؤتمر الدولي إلى مبادرة السالم 

 العربية بجميع عناصرها تطبيًقا لقرار القمة العربية في الرياض.

ب المجلس بالقرارات والمواقف العربية والدولية التي بادرت إلى رفع الحصار عن شعبنا ويرح
ووطننا واستأنفت تقديم المساعدات المادية واالقتصادية للسلطة الوطنية، بما يمكنها من توفير 
الخدمات لشعبنا المحاصر في الضفة والقطاع والقدس الشريف  ويخص بالشكر الدول العربية 

 والواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي. الشقيقة
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 ثانيا : على الصعيد الوطني والداخلي:

يحيِ ي المجلس المركزي جماهير شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف وفي 
المنافي وفي الشتات ومخيمات وجميع القوى والفصائل والفعاليات الوطنية والشعبية ومنظمات 

المدني التي أعلنت، وبكل شجاعة، رفضها المطلق لالنقالب العسكري ضد الشرعية المجتمع 
الوطنية الذي نفذته قيادة حركة حماس في قطاع غزة  ويخص بالتحية الفصائل والقوى المنطوية 
في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني في قطاع غزة التي أعلنت رفضها 

نت جرائم القتل والتعذيب المالحقات والمداهمات الليلية من قبل ميليشيا القوة التنفيذية لالنقالب، وأدا
لترويع المواطنين وممارسة اإلرهاب الفكري بالتخوين والتكفير وكم األفواه. وقد توصل المجلس 

نه اء المركزي إلى القرارات التالية بهدف إيجاد الظروف واألرضية الصالحة الستعادة الشرعية وا 
 االنقالب ونتائجه الخطيرة على مستقبلنا الوطني:

أواًل: التأكيد على قرارات المجلس المركزي في دورته السابقة بإدانة االنقالب الدموي ورفض كافة 
 النتائج المترتبة عليه.

: تأكيد االلتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية )الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا(، وا عالن ثالثاً 
قالل وبرنامج اإلجماع الوطني ومبادرة السالم العربية وكافة االتفاقيات التي وقعتها منظمة االست

 التحرير الفلسطينية باسم شعبنا الفلسطيني.

: إنهاء ظاهرة االنقالب الدموي ضد الشرعية وجميع االنتهاكات والمخالفات التي ارتكبتها رابعاً 
زالة المظاهر العسكرية والمدنية لالنقالب وتسليم  قيادة وميليشيا حماس خالل االنقالب وبعده  وا 

كافة المواقع والمؤسسات والتجهيزات والمعدات إلى الرئاسة الشرعية الممثلة بالرئيس "أبو مازن" أو 
عادة األمور إلى ما كانت عليه قبل االنقالب كمدخل جدي ووحيد  من يحدده لهذا الغرض  وا 

 لمعالجة األزمة.

جلس المركزي إلى اعتماد قانون انتخابي جديد يقوم على النسبية الكاملة  خامسًا: يدعو الم
والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساسه  بما يعيد اللحمة ويعزز وحدتنا الوطنية 
وحياتنا الديمقراطية والتعددية السياسية ومبدأ تداول السلطة بالوسائل الديمقراطية وصندوق 

نهاء ظاهرة االنقالب البغيض وحل قضايا االختالف بالقوة العسكرية وارتكاب الجرائم  االنتخابات، وا 
 بما يهدد وحدة الوطن وطموحات المستقبل.
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نهاء  ويناشد المجلس المركزي قوانا الوطنية وأشقاءنا وأصدقاءنا التحرك والعمل المخلص، وا 
المدمر لوحدتنا الوطنية، ومن أجل فتح ظاهرة االنقالب الدموي، وعودة قيادة حماس عن هذا النهج 

 صفحة جديدة في حياتنا الوطنية.

سادسًا: يحذر المجلس المركزي قيادة حركة حماس من المضي قدمًا في سياسة االنفصال التي 
يجري تطبيقها حاليا وبشكل عملي في قطاع غزة، سواء عبر التعيينات غير الشرعية على رأس 

جراءات باإلقالة  المؤسسات الوطنية واألجهزة، ومحاولة تركيب جهاز جديد للشرطة واتخاذ قرارات وا 
لكبار موظفي السلطة والمؤسسات الشرعية والبلديات، دون أي مسوغ قانوني، وخاصة في النيابة 

 العامة وديوان الموظفين واألمانة العامة للمجلس التشريعي.

ل من وراء جريمتهم في قطاع غزة إن هذه اإلجراءات تؤكد أن هدف انقالب حماس هو االنفصا
ضد الشرعية الوطنية، وهذا بالضبط ما عملت إسرائيل من أجله دون نجاح طوال أربعين عاًما 

نهاء مشروع الدولة الفلسطينية.  لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وا 

كبتها : يؤكد المجلس ضرورة اإلسراع في تشكيل لجنة تحقيق وطنية في الجرائم التي ارتسابعاً 
قيادة وميليشيا حماس وتواصل ارتكابها ضد أهلنا ومواطنينا ومؤسساتنا ورموزنا الوطنية في قطاع 

 غزة وضرورة أن تبدأ عملها على الفور.

: يؤكد المجلس تكليف لجنة من اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني وممثلي القوى ثامناً 
في عقد دورة اجتماع عادي للمجلس الوطني والفصائل وعدد من الشخصيات الوطنية للبحث 

 الفلسطيني.

: يؤكد المجلس المركزي دعمه الكامل لإلجراءات والقرارات والمراسيم التي أصدرها الرئيس تاسعاً 
أبو مازن والحكومة الجديدة لحماية الشرعية الوطنية ومواجهة أخطار االنقالب الدموي على 

 صة بحفظ األمن والنظام والقضاء على ظاهرة الفلتان األمني.مستقبلنا ووحدة وطننا والقرارات الخا

: يؤكد المجلس المركزي قيام اللجنة التنفيذية بوضع قانون جديد النتخابات المجلس عاشراً 
 الوطني على أساس النسبية الكاملة.

حادي عشر: يدعو إلى تفعيل لجنة الدستور، ودعوتها إلى استئناف عملها في إعداد الدستور 
 دائم للدولة الفلسطينية المستقلة لعرضه على المجلس المركزي في اجتماعاته القادمة.ال
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ثاني عشر: يؤيد المجلس المركزي إجراءات الحكومة بشأن فتح المعابر مع قطاع غزة  للتسهيل 
على أهلنا ورفع الحصار عنهم، ولضمان التواصل والوحدة الجغرافية بين الضفة وانقطاع والقدس 

كما يؤكد المجلس وضع خطة شاملة لتوفير الدعم ألهلنا وللمؤسسات والدوائر والعاملين  الشريف 
في قطاع غزة، وبما يؤكد وحدة السلطة والوطن والمؤسسات الحكومية وأجهزة السلطة، واستمرار 
تحمل المسؤولية عن جميع أبناء شعبنا والعمال والموظفين وأجهزة األمن وعن القطاعات الحيوية، 

 : الكهرباء والماء وسواها.مثل

ويدعم المجلس إجراءات الحكومة إلنهاء أزمة المواطنين الفلسطينيين على معبر رفح والعمل 
 الفوري لتمكينهم من العودة إلى ذويهم في أسرع وقت ممكن.

ثالث عشر: يدعو المجلس إلى تأمين الحماية واألمن والحقوق المدنية ألهلنا الالجئين 
لبنان  ويدين المجلس عصابة العبسي التي جر ت الدمار والضحايا والويالت على  الفلسطينيين في

أهلنا في مخيم نهر البارد  ويدعو المجلس إلى إعادة بناء المخيم وعودة أهلنا النازحين إليه وتوفير 
 الحياة الكريمة لهم.

صابات في رابع عشر: يدعو المجلس إلى وضع حد لالعتداءات والجرائم التي ترتكبها الع
العراق ضد أهلنا الالجئين الفلسطينيين  ويؤكد المجلس ضرورة قيام الحكومة العراقية بتحمل 

 مسؤولياتها وتأمين الحماية لهم.

خامس عشر: يقرر المجلس المركزي البقاء في حالة انعقاد دائم واجتماعات مستمرة لمتابعة 
ية ودور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية التطورات الداخلية والخارجية بما يعزز وحدتنا الوطن

 الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

* * * 
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 200123خطاب الرئيس محمود عباس أمام المجلس المركزي تشرين الثاني/ نوفمبر 

  الرحمن الرحيم بسم هللا

قال هللا تعالى في محكم كتابه العزيز )وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا أمواتا بل أحياء عند 
 ربهم يرزقون( صدق هللا العظيم. 

في هذه الدورة دورة المجلس المركزي مرت أحداث هامة ال بد أن نتذكرها ونمر عليها ليس 
كرة إلى األبد، في الفترة الماضية استشهد رمز من رموز مرور الكرام بل تبقى في القلب والذا

وقيادات الشعب الفلسطيني وهو الدكتور جورج حبش رحمه هللا، كما استشهد رمز من رموز 
الوطنية وهو فائق وراد وهو من زعامات الشعب الفلسطيني التي عاصرت القضية الفلسطينية على 

بوفاة األخ جميل ناصر محافظ القدس السابق رحمه مدى القرن الماضي، واليوم جاءتنا األخبار 
وهو أن األخ كايد الكرد صاحب البيت الشهير في القدس  مؤسفاً  خبراً  هللا، ثم سمعنا اليوم أيضاً 

 رحمه هللا.  توفي أيضاً 

وفي هذه المناسبة وفي هذه األيام مرت علينا مناسبات كثيرة وأهمها إعالن االستقالل الشهير 
خطه بيده الشاعر محمود درويش، وقبل أيام احتفلنا بذكرى استشهاد الرئيس الراحل الذي أبدعه و 

تبقى محفورة في عقولنا لألجيال القادمة،  بد أن ياسر عرفات، هذه مناسبات ال بد أن نتذكرها وال
وال بد أن نتذكر هؤالء وأعمال هؤالء، وال بد أن نتذكر تلك المناسبات، مناسبة إعالن االستقالل 

لتي أشار إليها أخونا أبو األديب والتي كسبنا تأييد العالم أجمع من أجلها وكذلك يجب أن نتذكر ا
 استشهاد ياسر عرفات. 

نريد أن نتحدث اليوم عن محورين هامين وفي نفس الوقت هذان المحوران أساسيان سنخوض 
 إلى حد ما في التفاصيل التي يستحقانها. 

اسي ومحور المفاوضات، والمحور الثاني: وهو الحوار المحور األول: هو المحور السي
ذا أردنا أن نتكلم عن المحور األول يجب أن نتذكر أن هذا المحور انطلق  الفلسطيني الفلسطيني، وا 

، وقبله انطلق في الخطاب الشهير للرئيس 5007نوفمبر عام  في أنابوليس في تشرين الثاني/
تماعا أو تجمعا يلتقي فيه المعنيون في المنطقة أو في األمريكي جورج بوش عندما قال: أريد اج

 غير المنطقة من أجل أن نبحث القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي. 
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دولة من دول  20وفي شهر تشرين الثاني تحول هذا االجتماع إلى مؤتمر حضرته أكثر من 
ذا المؤتمر مؤتمر آخر هو مؤتمر العالم ومؤسسة من المؤسسات الهامة من هذا العالم، وتبع ه

باريس الذي وضع أسس الدعم االقتصادي للسلطة الوطنية، أما بالنسبة لمؤتمر أنابوليس تحدث 
 عن نقطتين أولهما هي تطبيق البند من خطة خارطة الطريق، أما الثانية هي المفاوضات. 

التزامات على كال وحتى ننعش الذاكرة ونتحدث عن البند األول من خارطة الطريق وفيها 
الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، واضح أن ما هو مطلوب من اإلسرائيليين هو وقف االستيطان 
عادة مؤسسات القدس وغيرها،  بشكل كامل بما في ذلك النمو الطبيعي، ثم إزالة البؤر االستيطانية وا 

 الطريق.  وكلها مذكورة بشكل مفصل في هذا البند وهو البند األول من خطة خارطة

وبالمقابل تطلب من الفلسطينيين ضبط األمن في األراضي الفلسطينية، ولهذا شكلت لجنة ثالثية 
أميركية فلسطينية إسرائيلية تمثل اللجنة الرباعية، أي أن المسؤول األميركي ال يمثل أميركا وحدها 

يصدر الجنرال بل يمثل اللجنة الرباعية، ومضى عام على هذا األمر وكان من المفروض أن 
األميركي تقريرا بما فعله اإلسرائيليون والفلسطينيون، وفعال كتب التقرير ولكن التقرير ال زال طي 

ن يأتي للجانبين أاألدراج ال نعرف عنه شيئا حتى أصبح يسمى التقرير السري، ومن المفروض 
القسم األول من خطة خارطة  تستكمل جميع البنود في هعلي ليقول ماذا فعلتم وماذا لم تفعلوا وبناءاً 

 الطريق. 

وبالنسبة لنا نحن قمنا بجهود حثيثة على المستوى األمني في جميع محافظات الضفة الغربية، 
وأن الجهود التي نبذلها أشاعت نوعا من األمن واالستقرار في جميع مدن الضفة الغربية، وآخرها 

اك ونستكمل كل ما هو مطلوب منا، ثم في الخليل حيث أن اإلجراءات األمنية تأخذ مجراها هن
عتقد أ على نتائج مؤتمر باريس، و  نحن تابعنا هذا في القضايا االقتصادية والنمو االقتصادي بناءاً 
 أن األمور االقتصادية بدأت تنمو وتتحرك في االتجاه الصحيح. 

راحة نحن وهنا أعود إلى األمن وأقول: إن هنالك من يتحدث عن قضية االعتقاالت، وأقول بص
انطالقا من مبدأ السلطة الواحدة والقانون الواحد والبندقية الواحدة، أجرينا إجراءاتنا األمنية ضد كل 
من يخالف هذا المبدأ، كائن من كان ومن أي جهة، حيث أنها طالت الجميع دون استثناء، ولكن 

و التنظيم السياسي هذا ال نقبل ولن نقبل اعتقاالت سياسية، وأن التعبير عن المعتقد السياسي أ
 مكفول بالقانون. 
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جل أقد تحصل بعض األمور واألخطاء لكننا نعالجها فورا، وبالتالي هذا هو الهدف والمبدأ من 
عتقد أ تطبيق األمن واألمان الذي وعدنا به منذ سنوات من أجل أن يعيش الناس حياة طبيعة آمنة، و 

ي يعيشه أهلنا، وهنا أعود ألقول هذا هو البند األول أن هناك نسبة عالية من هذا األمن واألمان الذ
 من خطة خارطة الطريق. 

أما بالنسبة إلسرائيل فكلنا نعلم، وكذلك العالم كله يعلم، وأميركا تعلم، واللجنة الرباعية تعلم، أن 
إسرائيل لم تتوقف لحظة واحدة عن االستيطان وعن بناء جدار الفصل العنصري وال عن 

ولم تلغ حاجزا واحدا ولم تلغ بؤرة من البؤر االستيطانية التي كانوا يطلقون عليها البؤر االجتياحات، 
ن كنا وافقنا على البدء بفتح ا  غير القانونية بالمرة، ولم يفتحوا مؤسسة واحدة من مؤسسات القدس، و 

 تفتح.  زالت هذه التي اتفقنا عليها لم مؤسسة واحدة من الغرفة التجارية، ولكن ألسباب ما، ال

ولذلك نقول: ماذا عملنا، قولوا لنا، ال نريد أن نشهد على أنفسنا وال نريد أن نقبل شهادة بلير وال 
نريد شهادة كل السفراء العرب واألجانب وكل الضيوف العرب واألجانب في كل مناطق الضفة 

ع ذلك بقي التقرير الغربية بما في ذلك األمريكان وخاصة كوندوليزا رايس التي زارت مدينة جنين وم
طي الجدران وطي األدراج، وال نعرف عنه شيء، لكن نحن نريد أن نتابع وسنستمر في جهودنا 

 وفي مطالبة اآلخر بتطبيق التزاماتهم المترتبة عليهم. 

ونعرف أن إسرائيل مدللة العالم، ولو كنا نحن من أخطأنا ولو كنا نحن الذين تجاوزنا ولو كنا 
بالتأكيد كانت ستقوم القيامة وال تقعد على رؤوسنا، أما إسرائيل فهي لم تفعل نحن الذين قصرنا، 

 شيء ولم يقل أحد من الذين منوط بهم أن يقولوا، لم يقولوا كلمة، ولكن العالم يعرف أننا قمنا بـ
لكن الكل يعرف أن إسرائيل لم تفعل شيء، هذا ما يتعلق بالبند األول الذي  %30أو حتى  20%

 ة أنا بولس من أجل أن يعالج من خالل اللجنة الرباعية التي أشرت إليه. أقرته قم

الجانب اآلخر هو المفاوضات بدأنا فعال سلسلة مكثفة من المفاوضات وكنا نالم دائما لماذا 
هذه المفاوضات التي ال نتيجة لها، لماذا تذهبون إلى أولمرت ليحتضنكم وتتصورون والنتيجة 

نتقادات، ومع ذلك كنا نصر على أن نذهب ألننا ال نريد أن نعطي ذريعة صفر، كنا نسمع هذه اال
إلسرائيل أو ألمريكا أو للجنة الرباعية أننا تأخرنا أو أننا رفضنا الذهاب إلى موعد ما، ألننا نرفض 
الذهاب لقاء واحد ليقولوا لنا لو ذهبتم إلى هذا اللقاء لحصلتم على كل شيء لكن أنتم لم تذهبوا، 

 ت عليكم، أنتم من أضعتم القضية. فراح
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لهذا السبب كنا نذهب دائما إلى هذه اللقاءات وكنا نستقبل المبعوثين األمريكان وهذا العام كان 
أهم عام في الدبلوماسية األميركية، فلم يصادف أن التقيت بجورج بوش خمس ست مرات، لم 

لحقيقة هذا جهد عظيم لكن لم يحصل أن تأتي كونداليزا رايس أكثر من خمس عشرة مرة، في ا
يحصل شيء، هذا سبب والسبب اآلخر نحن لم نذهب إلى المفاوضات فقط من أجل المفاوضات 

 بل هناك قضايا أخرى. 

قد يقول البعض إن هذه القضايا تافهة، لكن الكل يهتم بها، وعندما نذهب ونقول أوقفوا 
وتنا، يجب أن توقف االجتياحات، االستيطان صحيح أنهم ال يسمعون لكن على األقل نرفع ص
نه ال يوجد أحد منا جميعا ال يحب أيجب أن تزال الحواجز، ثم يجب إطالق سراح األسرى، واعتقد 

أن يطلق سراح أسرى، أو ال يسعى من أجل إطالق األسرى، والعائالت الفلسطينية كما هو 
 وعائالتها. معروف من أولى أولوياتها إطالق سراح أبنائها وأزواجها وآبائها 

ن أسير، صحيح أن  520شاء هللا قبل العيد سيطلق سراح  هذه من القضايا التي كنا نطرحها وا 
أسير  122نه رقم جيد، وأ الإألف أسير وقد يقول البعض إن هذا الرقم ضئيل قياسا معه،  11لدينا 

عتبة الذي خرجوا في الشهر الماضي أيضا ليس سيئا أيضا، فأي أسير يخرج هي فرحة كسعيد ال
 وغيرهما الكثير.  سنة في المعتقل ليخرج وبعدها ويتزوج، وأبو علي يطا أيضاً  35مضي أ

شاء هللا، وقضية األسرى  أسير إن 520وقضية األسرى قضية هامة، وأنه سيتم إطالق سراح 
 من القضايا التي نتفاوض عليها، وهي ليست فقط قضايا المرحلة النهائية التي سآتي عليها. 

من  1222ألف مواطن من الذين دخلوا الضفة الغربية وقطاع غزة في عام  23ما ذكرت لدينا وك
نشاء هللا سنوفر للبقية هويات قبل عيد  32دون أوراق ثبوتية، ووفرنا لهم  ألف هوية فلسطينية، وا 

 األضحى المبارك، وهذه قضايا ليست صغيرة بل مهمة جدا، وهذه القضايا اليومية هي قضايا مهمة
مثل مبعدو كنيسة المهد نذكرهم ليال نهارا، ووجهة نظرنا أنهم مبعدون ويجب أن يعودوا إلى 
وطنهم، وفي كل مفاوضات نطالب إسرائيل بإعادتهم، وهذا مثال على القضايا التي نناقشها في 
اللقاءات التي يقول البعض أنها عبثية وال أهمية لها لكن لها ألف حاجة، إضافة إلى القضايا 

لنهائية هناك جملة من القضايا الهامة نحن نعالجها ونجد لها حلوال، فهذا مكسب لنا ولشعبنا، ا
وهناك عائالت نصفها هنا ونصفها في الخارج سيحصلون على حق العودة إلى الوطن، وهذا ال 

 يلغي حق العودة، حتى ال يفهم أنني أدعو لتبديل هذا بذاك. 
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ي المجالس الوطنية والمركزية في قضية الحدود واالستيطان لدينا ثوابت وقرارات مجمع عليها ف
والقدس والالجئين والمياه واألمن، وأضافنا عليها قضية األسرى، لتكون إحدى القضايا النهائية 

ن الحل النهائي يجب أن يشمل جميع األسرى  لف، والبعض يقول أ 11وأصبحت القضايا سبع، وا 
تفاقات السرية كاتفاق أوسلو سرية واتفاق علني، ولكن هذا اتفاقات سرية، ولكن انأ أقول إن اال

 االتفاق هو الذي بنيت على أساسه السلطة الوطنية. 

أنا أتكلم أمام أعلى مؤسسة في الشعب الفلسطيني في غياب المجلس الوطني، لم نتفق على أي 
لت ليفني أو قيل قضية، الملفات جميعها مفتوحة وحتى لو قالت رايس او قيل على لسانها، أو قا

ال أن هذا غير صحيح، والدليل على ذلك في لقاء اللجنة إعلى لسانها، إن هناك اتفاقات جاهزة، 
الرباعية كنت أنا وليفني والرباعية جميعها واألخ أبو الغيظ، وخرج بيان يقول هناك مسافات واسعة 

سف لعدم قدرته على تحقيق بين الطرفين ال بد من جسرها، وعندما ذهبنا إلى بوش في آخر لقاء أ
الدولة الفلسطينية، ونحن قمنا بما علينا، وأرجو أن تحتفلوا في إدارة جديدة هذا االحتفال، هذا يعني 
أن القضية ستنتقل إلى اإلدارة الجديدة حسب توصية اإلدارة الحالية، ولن تتأخر سبع سنوات كما 

 العربية والفلسطينية. حصل، إذا لم نتفق على قضية ونحن ملتزمون بالمرجعية 

وفي هذا اليوم يعقد اجتماع في دمشق لحق العودة الن السلطة فرطت في حق العودة، فهم 
يريدون تحقيق العودة في اجتماع أو مؤتمر كما يسمونه، ولكن نحن ملتزمون بالمبادرة العربية التي 

ن بأن أحد لن يعود ولكن ، رغم ما يقوله اإلسرائيليو 123تضمن حال عاداًل لالجئين حسب القرار 
نحن نرفض هذا، ومن هو حريص على العودة ال يبحث عن حق العودة وهو في أماكن أخرى غير 
ذا حصل اتفاق ووقعت أنا عليه فهذا لن يسري إال  الوطن، إذا نحن متمسكون بالمرجعيات، وا 

طني أو االستفتاء باستفتاء شعبي، وهذا ما قلناه في حوار القاهرة إما أن يعرض على المجلس الو 
 الشعبي أو االثنين. 

ذا الشعب قال نعم،  ذا قال الشعب ال، فهذا يعني فشل المشروع، وأنا على استعداد للرحيل، وا  وا 
فهذا يعني موافقة الشعب، وهذه المفاوضات التي نجريها اآلن، فيما يتعلق بالوضع النهائي هي 

ل مفصل وبدون أسرار، كل ما قلناه في الرباعية بهذا الشكل، ونحن في اللجنة الرباعية تحدثنا بشك
سيكون في الجامعة العربية، من أجل أن يعرف الجميع أننا ال نخفي شيئا إطالقا، ونجيب عن أي 
سؤال بوضوح الن قضيتنا تمس العرب جميعا كالقدس والحدود والمياه، والالجئين، ولذلك أنا اذهب 

جرى، ألننا ال نذهب للتشاور بل ليقفوا إلى جانبنا  للعرب بعد كل لقاء للحديث معهم عن كل ما
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وليقولوا نعم أو ال ونحن نتحدث عن الحل ونتحدث عن حل وطني موافق عليه من المجلس 
 الوطني في دورة إعالن االستقالل عندما قال دولة مستقلة، وملتزمون بكل القضايا. 

ولم يقدم لها، والذي يقول دولة  وهنا أريد أن أذكر المشروع الذي قدمته حماس والذي قدمته
من الضفة، وطريق للقدس أي بالذهاب واإلياب، ويؤجل حل الالجئين، ثم  %20بحدود مؤقتة يعني 

قال لي إسماعيل هنية نريد تسويق هذا المشروع لدى العرب، فأجبته ماذا سنقول للعرب، دولة ذات 
قبل به ألنه بمعنى أقل من الجدار، ، وما تقوله ال يمكن أن ن%22حدود مؤقتة نحن لم نقبل بـ

ولذلك نقول أن المفاوضات تمس هذه القضايا، فإذا لم ننجح فليس أمامنا سوى االستمرار، ونحن 
وتكون  17متمسكون بالسالم وبأسلوب التفاوض ورؤية الدولتين، دولة فلسطينية تعيش على حدود 

نا، الذي نعمل من أجله، وما عملنا عليه قابلة للحياة بجانب دولة إسرائيل، وهذا هو شعارنا وهدف
 العام الماضي. 

وأكرر لم نقفل أي بند من البنود التي التزمنا بها وطنيا، وهذه هي الحقيقة وأتحدى أي شخص 
بعد عشر سنوات إن بقيت حيا أن يأتي ويقول لي في يوم كذا صار كذا غير الكالم الذي أنت 

 د على أحد. قلته، نحن لن نرد على اإلشاعات ولن نر 

وعندما أعلنت حماس أنها تريد تهدئة كنا نؤيد هذا تأيدا مطلقا على العلم أننا لسنا طرفا في 
ذلك، ألن حماس سيطرت على غزة وبنت هناك ما تريده وقتلت ما قتلت، إنما أعلنت وأخبرت أنها 

التهدئة، وذهبت  تريد تهدئة فتكلمت مع األشقاء المصريين وتمنيت عليهم أن يعملوا بجهد من أجل
إلى أولمرت من أجل أن أقول له أرجوك اقبل التهدئة، ثم تكلمت مع األمريكان إذا نحن مع التهدئة 
وما زلنا إلى اليوم مع التهدئة وسنستمر للتهدئة، ألنني ال أريد لمليون ونصف المليون أن يعانوا ما 

يخ العبثية التي أصبحوا يقولون ر ايعانون من آثار الحصار عليهم، وفي نفس الوقت أنا ضد الصو 
عنها صواريخ غير وطنية، فيجب أن تتوقف هذه الصواريخ ألنها تعطي الذريعة إلسرائيل من أجل 

 أن تفعل ما تفعل تحت ذريعة إطالق الصواريخ. 

وكل مسؤول أجنبي يأتي إلى هنا يقول أنا مع التهدئة ولكن يجب أن تتوقف الصواريخ، هذه 
نا مرة وعلى بيوتنا، وأخرى على أغنام مواطن هذه الصواريخ أضاعت عائلة الصواريخ تضرب علي

 بكاملها. 

أنا مع فتح المعابر جميعها من معبر كيرم أبو سالم إلى معبر رفح، قالت حماس: إذا أردتم أن 
 يفتح معبر رفح يجب أن يخرج الحجاج المسجلين عندنا.
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ية، واختلفوا هل المبادرة لالتفاق أم للحوار؟ فقلت: في المبادرة اليمن الحوار الفلسطيني بدأ جدياً 
إن لم تكن للحوار لماذا المبادرة؟، وذهبنا إلى قمة دمشق وقالوا لنا: ماذا تريدون وقلنا: بصراحة نريد 
هذه المبادرة، وقالوا: ثبتوها كما هي في بيان القمة فثبتت، وقلنا في ذلك الحين: إن مصر هي التي 

ت وغيرها، وترعى الحوار وتقدمه إلى الجامعة العربية في سوريا، وأجمل ستدعاءاستتولى اال
األشقاء المصريون ورقة، فقلنا على بركة هللا وجاءت حماس على الورقة وقالت: لدينا ثالثة عشر 

خوان وقلت: إن ، وقالت مصر: مقبول ثالثة عشر تحفظًا، وعلى األساس اتصل بي اإلتحفظاً 
لق وأنا طنار وتنجح مصر، وبعد ذلك حضرت المنظمات والفصائل والذي المهم هو أن ينجح الحوا

كنت في طريقي إلى شرم الشيخ، وقيل لي حماس بطلت، لماذا؟، قالوا في واحد أعتقل في األمس 
 ويجب أن تخرجوه، وأمرت بإخراجه فتبين أنه يهرب أموال ويبيض عملة، ونحن ال نتهاون في ذلك. 

الد مشعل أين يريد أن يجلس هنا أم هنا، وثم قال أبو مازن ممنوع وهنالك نقطة ثانية تخص خ
أن يغادر الحوار ألنه قائد فصيل، مع أنك ما زلت تقول يا مشعل أن والية رئيس الدولة تنتهي في 

 بداية العام المقبل فكيف تقول أنه رئيس فصيل...؟ 

كما تعمل حماس خلص  نحن نقول: لم تنجح هذه الجولة، ولكننا مصرون على الحوار، ليس
 بطلنا عن الحوار، ال، نحن نريد الحوار ونريد إعادة لحمة الوطن.

قال لي أحد زعماء العالم كيف تتحاور مع إرهابيين فقلنا له هؤالء مهما سميتهم هم جزء من 
الشعب الفلسطيني ومع ذلك يقولوا أبو مازن يخضع لإلسرائيليين األمريكان، نحن خضعنا له عندما 

باالنتخابات التي أجريناها، نحن خضعنا للضغط األمريكي اإلسرائيلي عندما كلفت هنية  فزتم
بتشكيل حكومة جديدة، نحن خضعنا عندما ذهبنا إلى مكة وأقمنا حكومة وحدة وطنية، كنا في 

وزير عربي كنت محضر كلمة لمجلس األمن وذهبت إلى واشنطن  55األمم المتحدة وذاهبين إلى 
تذهب إلى مجلس األمن ألنه ما في ضرورة، وأنا في الطائرة تلقيت اتصاالت تحاول  وقالوا لي ال

منعي من الذهاب إلى مجلس األمن، قالوا لي فقط قل أنك ال تريد أن تذهب...،!! ال أريد أن 
أذهب والكلمة التي كتبتها مزقتها، قلت كلمة ثانية شفهي، ذهبت رغم الضغط، لكن ال أملك أسلحة 

أي نوع أسلحة، ولكن عندي حقي وتصميمي وكل الشعب معي ألنه ال يمكن أن يقول لي  نووية وال
أنت في هذه القضية مخطئ أنا ال أخضع للضغط األمريكي واإلسرائيلي، ومن يريد أن يخضع 

 لغيرهم فهو حر، لكن أنا ال أحب أن أخضع ألحد. 
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ذا لزم األمر هذا الكرسي ليس بالضروري ولست بحاجة له، وه ذا هو رأيي وأنا متمسك به، وا 
فنحن ال نخضع، وهذه األسباب التي ذكرت لتعطيل الحوار ليست هي األسباب، ابحثوا بأنفسكم 
عن األسباب، وال يعرفون أن الشعب أحبط بسبب تعطيل الحوار وكذلك جميع العرب، ومصر 

نهم صابرين علينا ونكافئهم إنا نجتا ح حدود رفح ونرفع تحملت منا ال يمكن أن يتحمله بشر، وا 
العلم الفلسطيني في العريش، شو في أحسن من هذا االنتصار، وليسقط المصرين على حساب 
قضية الفلسطينيين ألن القضية أكبر من الذي اجتاح والذي خلفه والذي أمامه، ومع ذلك المصريين 

 صابرين، ولكن ماذا نريد.

د وقالوا من سيعطل الحوار سنقف ضده، سنذهب إلى الجامعة العربية، وقرروا بنوع من التهدي
ذا عطلت الحوار ال ترحموني وغيري أيضا ونحن ذاهبون إلى  وقلت لهم من اآلن أنا موافق وا 
الجامعة العربية لنسمع هذا ولكن هذا ال يعني نهاية المطاف، نهاية المطاف هو استمرار الحوار 

ان عقائدنا مختلفة كل شيء مختلف فينا ألنه ال يجوز أن نبقى بهذا الشكل، نحن مختلفون يا إخو 
لكن يجب أن نعيش مع بعض فهؤالء جزء من الشعب الفلسطيني  ءشيوعي ومسلم وقومي وكل شي

 وأنا مسؤول على جميع الشعب الفلسطيني وكل مواطن فلسطيني مهما اختلفنا. 

المدخل لعالج هذه وبالنسبة للمبادرة العربية أعتقد أنكم الحظتم شيئًا من التغير والتبديل في 
في بيروت وثم في طهران فلم تعد مبادرة عربية فحسب  5005القضية، ولألسف أعلنت المبادرة في 

بل إسالمية، ومنذ ذلك التاريخ أهملت وألنها أهملت يقولون أن اإلسرائيليين ال يقبلون بها، لماذا؟ 
سحبوا من األراضي الفلسطينية كادت المبادرة أن تموت واآلن بدأت تحيا، وهي تتلخص بكلمتين: ان

سالمية تطبع عالقاتها معكم، وهذا ليس اقتراحي أنا هذا  27والجوالن وشبعا، وخذوا  دولة عربية وا 
اتفاق، والكثيرون ينسوا أن هذه مبادرة عربية وليست إسالمية وينسون أنه اعتمدت في طهران 

رائيلية والعربية وستنشر في مختلف وينسون أنها تعالج قضية الالجئين، ونشرت في الصحافة اإلس
صحافة العالم لنثقف بها، ألنها بصراحة أثمن مبادرة قدمت لحل القضية الفلسطينية وأعتقد أن 

 اإلسرائيليين إذا رفضوا المبادرة فهم ال يريدون السالم. 
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 وسأتلو عليكم وثيقة وافق عليها أعضاء اللجنة المركزية: 

 ية عهد الوحدة والشراكة الوطن

عشرون عاما مرت على اإلعالن المجيد، إلعالن استقالل دولة فلسطين التي أرسى خاللها 
الشعب الفلسطيني بتضحياته الجسام قواعد االعتراف الدولي الشامل بحقه بدولة مستقلة بإجماع 

ولي نادر، اضطرت بالتسليم به حتى إسرائيل وجاء هذا االنجاز تأكيدا وترجمة لالعتراف العربي والد
لوحدانية التمثيل الفلسطيني المستقل مجسدًا في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة  لشعبنا، على أساس برنامجها الوطني في العودة وتقرير المصير وا 

 ه. وعاصمتها القدس الشريف، وتجسيدا لوحدة الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارج

هذه اإلنجازات التي بذل شعبنا من أجلها الغالي والنفيس تتعرض اليوم لخطر التبديد بفعل حالة 
 االنقسام بين جناحي الوطن. 

إن هذه الحالة تضعف الجهد الفلسطيني الهادف إلنهاء االحتالل وتشجع إسرائيل على اإلمعان 
رها الجائر على قطاع غزة، والتنصل من في سلوكها العدواني المنافي للشرعية الدولية وتشديد حصا

 استحقاقات الحل للقضية الفلسطينية. 

إن تداعيات االنقسام تهدد وحدة ووحدانية التمثيل الفلسطيني المستقل، وتنعكس سلبا على 
اعتراف العالم بحق شعبنا في تقرير المصير والسيادة على أرضه، وهي خسارة للكل الفلسطيني 

 للقوى الخارجية الطامعة في احتواء القرار الفلسطيني وفرض الوصاية عليه. وربح صاف لالحتالل و 

إن القوى والفعاليات المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية إذ تعي هذه المخاطر، 
تعاهد شعبنا على بذل كل مستطاع من أجل وضع حد لالنقسام المدمر وتذليل كل العقبات التي 

لوحدة، وهي تمد يدها بنية صادقة وقلب مفتوح إلى سائر أطياف وتيارات تعترض طريق استعادة ا
الشعب الفلسطيني تدعوها إلى تحكيم العقل والمسؤولية الوطنية والتسامي فوق االعتبارات والمصالح 
الفئوية الضيقة تغليبا للمصلحة الوطنية العليا، والشروع الفوري في حوار وطني شامل دون شروط 

ار المبادرة المباركة التي ترعاها مصر الشقيقة والتي استندت إلى قرارات قمة دمشق مسبقة، في إط
نهاء حالة االنقسام.   والمبادرة اليمنية واتفاق مكة وذلك بهدف درء االنفصال وا 

إن طريق الوحدة باتت واضحة لكل من يؤمن بإخالص أن المصلحة الوطن والقضية هي أغلى 
إنهاء طريق االحتكام إلى الشعب مصدر الشرعية، ونبذ االحتراب  من تقاسم الحصص في السلطة،

 وتحريم اللجوء إلى السالح أو العنف بين األخوة. 
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رادة الشعب، فإن قوى وفعاليات منظمة  وانطالقاً  من هذا المبدأ، وعلى قاعدة االلتزام باحترام وا 
التالية باعتبارها رزمة متكاملة التحرير الفلسطينية تجمع على الدعوة إلى قبول العناصر األربعة 

 والجلوس إلى طاولة الحوار الشامل لبحث سبل تنفيذها: 

: تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية تتفق على تكوينها الفصائل الفلسطينية، تلتزم ببرنامج أوالً 
منظمة التحرير الفلسطينية على الصعيد السياسي وتركز على معالجة الشأن الداخلي واإلعداد 

 لالنتخابات. 

: إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل في موعد يتفق ثانياً 
 عليه ال يتجاوز الموعد الدستوري لوالية المجلس التشريعي في أواخر العام القادم. 

ية تحدد وظائفها : إعادة بناء األجهزة األمنية على أسس مهنية غير فصائلية وفق عقيدة أمنثالثاً 
 في حماية حقوق وحريات المواطنين وفرض سيادة القانون. 

: تطبيق ما جاء في إعالن القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني بشأن تفعيل وتطوير مؤسسات رابعاً 
منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية بحيث تضم كافة ألوان الطيف السياسي 

طني جديد وفق نظام التمثيل النسبي الكامل داخل الوطن وحيث الفلسطيني عبر انتخاب مجلس و 
أمكن في مواقع الشتات، والمشاركة الفورية لكافة القوى في هيئات المنظمة وفق صيغة يتفق عليها 

 لحين إجراء االنتخابات. 

ا إننا نتوجه إلى إخوتنا جميعا بنداء الوحدة هذا وندعوهم لالستجابة إليه، مذكرين بأننا شعب م
تحت االحتالل ويناضل من أجل التحرير الوطني، وأن الوحدة الوطنية هي قانون هذه  حيزال يرز 

المرحلة وشرط االنتصار فيها، وأن حقنا في مقاومة االحتالل بكل الوسائل يجيزها القانون الدولي 
 والشرعية الدولية هو حق مشروع يمارس في إطار التوافق الوطني وبما يخدم القضية وهدف

 االستقالل. 

إن قوى وفعاليات منظمة التحرير الفلسطينية سوف تبقي اليد ممدودة للحوار والمصالحة، وهي 
في الوقت نفسه تتحد في معركة الدفاع عن وحدة ووحدانية التمثيل الفلسطيني واستقالله وترفض 

نظمة أي محاولة للمساس به أو االنتقاص من شرعيته، وهي تدرك أن صون وتعزيز مكانة م
التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده في الوطن والشتات، 
تتطلب استنهاض االلتفاف الجماهيري حولها عبر تصويب الخلل في بنية وتجسيد مبدأ الشراكة 

 الوطنية في إطارها. 
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شاملة لتجديد بنية إن قوى وفعاليات منظمة التحرير الفلسطينية مصممة على إطالق عملية 
نهاء مظاهر الترهل والتفرد واحتكار القرار، وتعزيز الطابع االئتالفي لهيئات  مؤسسات المنظمة وا 
المنظمة ودورها في صنع القرار الوطني على أساس المشاركة والقيادة الجماعية، وتمكينها من أداء 

 وظيفتها كمرجعية عليا للسلطة الوطنية الفلسطينية. 

ل هذه العملية بخطوات ملموسة للتجديد الديمقراطي لمؤسسات م.ت.ف عبر سوف تتواص
استكمال سن قانون عصري النتخاب المجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي، والبدء باإلعداد 
العملي إلجراء االنتخابات على الصعيد الفلسطيني الداخلي وباالتصال مع الدول العربية واألجنبية 

جراء انتخابات وفق نظام التمثيل النسبي لجميع االتحادات والمنظمات الشعبية والهيئات الدولي ة، وا 
 المنضوية تحت لواء م.ت.ف وعقد مؤتمراتها. 

نجاز هذه العملية الشاملة، ال بد من خطوات ملموسة لتفعيل هيئات وحتى تتوفر الشروط إل
الفلسطينية، بدء من اللجنة التنفيذية المنظمة ودورها في صنع القرار ومراقبة أداء السلطة الوطنية 

ودوائرها، والمجلس المركزي، واللجان الدائمة للمجلس الوطني، وال بد من أن يلمس المواطن النتائج 
 االيجابية لهذه العملية عبر تغير حقيقي في التوجهات والسياسات على كل صعيد: 

لتنفيذية على األداء التفاوضي من في السياسة التفاوضية عبر تعزيز اإلشراف الجماعي للجنة ا
خالل لجنة وطنية عليا إلدارة المفاوضات على قاعدة التمسك الصارم بقرارات الشرعية الدولية 
نهاء مظاهر  وربط استمرار العملية التفاوضية على قاعدة بمدى التزام إسرائيل بوقف االستيطان وا 

 العدوان والحصار والعنف ضد الشعب الفلسطيني. 

سياسات االقتصادية واالجتماعية للسلطة الوطنية عبر إيالء األولوية للحد من الفقر في ال
والبطالة، ودعم القطاع اإلنتاجي الوطني وتوسيع شبكة التأمينات االجتماعية والصحية، وحل أزمة 
التعليم العالي، وا عالء مبدأ تكافؤ الفرص في التعيينات والخدمات الحكومية بعيد عن االحتكار 

 لفئوي أو التمييز على أساس االنتماء السياسي. ا

في السياسة األمنية عبر الجمع بين الحزم في التصدي للفلتان األمني وفرض سيادة القانون 
وبين احترام حقوق وكرامة المواطنين وحرياتهم واالمتثال لسلطة القضاء وقراراته وردع التجاوزات 

 التي تنتهك أحكام القانون األساسي. 

السياسة اإلعالمية عبر إعالم عصري منفتح يعكس التنوع والتعددية في الرأي ويضع في 
 الحقائق بموضوعية أمام المواطنين بعيدا عن الخطاب الفئوي والمهاترات العقيمة. 
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وفي مواجهة الحصار الجائر على قطاع غزة عبر العمل على فتح المعابر واستمرار تامين 
مستلزمات الحياة األساسية من غذاء ودواء وماء وكهرباء ووقود، في  الدعم لصمود مواطنيه وتوفير

استنهاض المقاومة الشعبية ضد االستيطان والجدار دفاعا عن عروبة القدس ودعم صمود 
 المواطنين فيها وفي مناطق المواجهة مع الجدار وعصابات المستوطنين وبخاصة األغوار. 

تات ومشاركتهم الفاعلة في صنع القرار الوطني وفي إعادة االعتبار لدور فلسطينيي الش
واستنهاض حركة الالجئين دفاعا عن حق العودة وعن حقوقهم المدنية واإلنسانية واالجتماعية 

 وصون حقهم في العمل والتعليم وتحسين البنى األساسية ومستوى الحياة في المخيمات. 

دين إلى برنامج منظمة التحرير إننا ونحن نتقدم بهذه الوثيقة إلى جماهير شعبنا، مستن
الفلسطينية، ووثيقة إعالن االستقالل، ومستلهمين وثيقة الوفاق الوطني حصيلة إبداع الحركة األسيرة 
التي نحيي أسودها الرابضين خلف قضبان سجون االحتالل ونعاهدهم على بذل كل جهد من اجل 

استعادة  إلنجازعلى مواصلة العمل حقهم في الحرية واالنعتاق من األسر، إنما نؤكد تصميمنا 
صرارنا على التمسك بأهدافنا الوطنية لتحقيق قيام دولة فلسطين المستقلة  وحدة جناحي الوطن، وا 

، وضمان حقوق 1217كاملة السيادة على أرضها وعاصمتها القدس حتى حدود الرابع من حزيران 
لسطينية القادمة بمناخ الحرية والتقدم ، حتى تنعم األجيال الف123الالجئين من شعبنا وفق القرار 

االجتماعي والسياسي واالقتصادي والثقافي، وفي إطار المساواة التامة بين جميع المواطنين وبين 
المرأة والرجل، ولكي تكون فلسطين كما أرادها ياسر عرفات ومئات اآلالف من الشهداء والجرحى 

 تسامح اإلنساني والديني. واألسرى، رمزا للتنوير ولمواكبة روح العصر ولل

نحن حريصون على الحوار واستمرار الحوار ولن ندخر جهدا من أجل هذا الحوار إلنجاحه، 
ولكن إذا لم ينجح فإني في مطلع العام القدم سأدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة ألنني 

ذا لم ننجح ففي  سأكون قد استنفذت كل شيء وال بد أن نحافظ على الشرعية، ولكن نحن ننتظر، وا 
مطلع العام القادم سيكون هناك دعوة ومرسوم إلطالق انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة على 

 أساس التمثيل النسبي الكامل. 

 وهللا يوفقكم 

* * * 
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 "دورة وثيقة االستقالل"الدورة الحادية والعشرون  -قرارات المجلس المركزي الفلسطيني 
 200124وفمبر تشرين الثاني/ ن

عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته العادية تحت اسم "وثيقة االستقالل والدكتور جورج حبش 
م برئاسة األخ سليم الزعنون )رئيس المجلس 53/11/5002-53والشاعر محمود درويش" في 

الوطني الفلسطيني( وبحضور سيادة األخ محمود عباس "أبو مازن" )رئيس دولة فلسطين(، إلى 
، العدد الكلي ألعضاء المجلس المركزي، وذلك في مدينة 117عضوًا من أصل  22جانب حضور 

 التالي:رام هللا.  وفي نهاية دورته أصدر المجلس البيان 

 : التمسك الكامل بحقوقنا الوطنية ورفض االحتالل واالستيطان:أوال  

يؤكد المجلس المركزي تمسكه الكامل بحقوقنا الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف، ويدين 
المجلس االحتالل واالستيطان اإلسرائيلي ألرضنا الفلسطينية ولقدسنا الشريف، ويؤكد المجلس حق 

ني في الدفاع عن أرضه وحقوقه الوطنية ومقاومة المحتلين والمستوطنين  ويدعم شعبنا الفلسطي
المجلس المركزي جماهير شعبنا الصامدة في أرضها وحقولها، ويدعو اللجنة التنفيذية إلى تقديم كل 
أشكال الدعم والمساندة لتعزيز صمود جماهيرنا في وطننا وأرضنا، وبوجه خاص في القدس 

وار وفي الخليل وفي نعلين وبلعين والمعصرة وقرى شمال غرب القدس وسائر الشريف وفي األغ
المناطق التي تقف صامدة في مواجهة جدار الضم والفصل العنصري، وقطعان المستوطنين الذين 

 يلقون الدعم من قوات االحتالل اإلسرائيلي، وهي تعتدي على شعبنا وأرضنا ومزارعنا وبيوتنا.

مجدًدا أن وقف العدوان واالستيطان ورفع الحصار المفروض على  ويؤكد المجلس المركزي
 شعبنا في قطاع غزة هي شروط الزمة لالستمرار في المفاوضات مع إسرائيل.

ويؤكد المجلس المركزي حتمية االنسحاب اإلسرائيلي من جميع األراضي الفلسطينية والعربية إلى 
رارات الشرعية الدولية  وصوال إلى حل الدولتين م والتنفيذ الكامل لق1217خط الرابع من حزيران 

 وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 : المجلس المركزي يدين الهجمة االستيطانية في القدس الشريف:ثانيا  

يؤكد المجلس المركزي أن القدس الشريف هي العاصمة األبدية لدولتنا الفلسطينية المستقلة، 
لغاء كافة قرارات 5002مة الثقافة العربية في العام القادم وهي عاص م، ويؤكد المجلس بطالن وا 

 الضم والتوسع اإلسرائيلية في القدس الشريف، وفي جميع أراضينا الفلسطينية.
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ويؤكد المجلس أن القدس الشريف هي جزء ال يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة في عام 
 سالم دون استعادة القدس حرة وعربية وعاصمة لدولتنا.، ولن يتحقق األمن وال1217

ويعبر المجلس عن إدانته القاطعة لسياسة إسرائيل االستيطانية في القدس وبناء الجدار وهدم 
المنازل ومصادرتها وطرد أهلها منها  وكذلك يدين المجلس االعتداءات اإلسرائيلية ومن عصابات 

اإلسالمية، ويحذر من خطورة الحفريات تحت المسجد المستوطنين على مقدساتنا المسيحية و 
 األقصى.

ويدعو المجلس اللجنة التنفيذية إلى توحيد المرجعيات الفلسطينية في القدس الشريف، والى 
توفير كل الدعم والمساندة ألهلنا في القدس لتعزيز صمودهم وبقائهم في منازلهم وأعمالهم.  ويدعو 

لمسلمين إلى إحياء مناسبة القدس عاصمة للثقافة العربية في العام المجلس كذلك األشقاء العرب وا
م في كل العواصم العربية واإلسالمية وعلى مستوى العالم، وتقديم كافة أشكال الدعم 5002

 لمؤسساتنا الوطنية والثقافية في القدس الشريف.

ا الشريف من أهلها ويدين المجلس قيام سلطات االحتالل بمصادرة هويات المقدسين لتفريغ قدسن
 الحقيقيين.

 : استعادة الوحدة الوطنية عبر الحوار الوطني الشامل:ثالثا  

يؤكد المجلس المركزي إدانته لالنقالب األسود الذي نفذته حركة حماس ضد الشرعية في قطاع 
غزة، ويدين المجلس التدخالت الخارجية في شؤوننا الوطنية، ويدعو إلى التمسك الكامل بمنظمة 

 لتحرير الفلسطينية، ممثال شرعيا ووحيًدا لشعبنا الفلسطيني، وبالقرار الوطني الفلسطيني المستقل.ا

ويحيِ ي المجلس المركزي مصر الشقيقة وقيادتها على جهودها المخلصة إلنهاء هذا االنقسام من 
اس، تحت خالل مبادرتها ودعوتها ورعايتها للحوار الوطني الشامل. ويدين المجلس قيام حركة حم

ذرائع واهية، بتعطيل هذا الحوار الوطني الشامل.  ويؤكد المجلس المركزي تمسكه بالمبادرة 
المصرية كأساس للحوار، وبما يؤدي إلى قيام حكومة توافق وطني ذات مهام محددة، تتمثل في: 

امنة، وا عادة بناء رفع الحصار، وتسيير الحياة اليومية، واإلعداد لالنتخابات الرئاسية والتشريعية المتز 
 األجهزة األمنية على أسس مهنية غير فصائلية.

 ويدعو المجلس أشقاءنا العرب لدعم الحوار الوطني واستعادة الوحدة الوطنية.
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ويحيي المجلس الموقف الوطني المسؤول للرئيس محمود عباس وتقديمه مبادرة شجاعة للحوار 
ل وقوى شعبنا التي رحبت بالورقة المصرية الوطني، ودون شروط مسبقة. كما يحيي جميع فصائ

واستجابت للدعوة المصرية إلجراء الحوار الوطني الشامل الذي عطلته حركة حماس في اللحظة 
 األخيرة.

 : تطوير وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز عالقاتنا العربية والدولية:رابعا  

ذية إلى العمل الجاد لتعزيز وتطوير العالقات يؤكد المجلس المركزي دعوته للجنة التنفي
سناد كفاح شعبنا  الفلسطينية مع القوى واألحزاب والجماهير العربية وعلى المستوى الدولي، لدعم وا 
ونضاله ضد االحتالل واالستيطان  فالقضية الفلسطينية هي القضية المركزية المتنا العربية 

 واإلسالمية.

ذية إلقرار نظام االنتخابات للمجلس الوطني على أساس التمثيل ويدعو المجلس اللجنة التنفي
النسبي الكامل. كما يؤكد المجلس قراراته السابقة بالعمل الفوري لتطوير وتفعيل اللجنة التنفيذية 
ودوائر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة الصندوق القومي الفلسطيني  فالمنظمة هي 

سطيني كله، بمختلف مكوناته االجتماعية والسياسية  ولهذا يجب العمل كيان وممثل الشعب الفل
وبكل جدية ومسؤولية لتفعيل المنظمة وتجديد ودمقرطة مؤسساتها ووضع األسس السياسية 
والديمقراطية للشراكة الحقة فيها، ويجب وضع األسس واآلليات الالزمة وعلى أساس اتفاق القاهرة 

عية صندوق االنتخابات على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل، بدءا ووثيقة الوفاق الوطني ومرج
من المجلسين الوطني والتشريعي، وصوال إلى  المنظمات واالتحادات الشعبية والمجالس البلدية 

 والقروية، ويدعو إلى دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لمواصلة عملها.

 إلسرائيلي الجائر على شعبنا في قطاع غزة:: المجلس المركزي يدين الحصار اخامسا  

إن الوضع المأساوي في قطاع غزة والذي يتفاقم يوما بعد يوم، نتيجة الحصار الجائر الذي 
تفرضه إسرائيل على مليون ونصف مليون فلسطيني، يشكل اليوم كارثة إنسانية ال يمكن استمرارها 

، أشد اإلدانة، هذا الحصار وهذا االضطهاد وال يمكن السكوت عنها.  والمجلس المركزي وهو يدين
اإلسرائيلي يدعو مجلس األمن الدولي إلى اتخاذ موقف وقرار دولي يجبر اسرائيل على رفع هذا 
الحصار الوحشي عن مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني، يتعرضون للعقاب الجماعي والموت 

 غزة إلى معسكر اعتقال جماعي. اليومي وقطع الكهرباء والمواد الغذائية، وتحويل قطاع
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إن المجلس المركزي، وهو يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لرفع الحصار عن 
قطاع غزة، يدعو اللجنة التنفيذية للمنظمة والسلطة الوطنية إلى تقديم الدعم والمساندة ألهلنا في 

لى التحرك على الصعيد الدولي لرفع هذا الحصا  ر الجائر.القطاع وا 

ويؤكد المجلس دعوة اللجنة التنفيذية لدعم هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، باعتبارها 
 المرجعية الوطنية المعتمدة، وتلبية احتياجات شعبنا من خاللها.

ا لدولة فلسطين:سادسا    : المجلس المركزي يهنئ الرئيس محمود عباس بانتخابه رئيس 

الرئيس الشهيد ياسر عرفات رئيًسا لدولة فلسطين في العام إن المجلس المركزي الذي انتخب 
التي اعترفت بها أكثر من مائة دولة في العالم، يتوجه بالتهنئة إلى الرئيس محمود عباس  1222

بانتخابه رئيًسا لدولة فلسطين خلًفا للرئيس الشهيد ياسر عرفات، ويعبر المجلس المركزي عن دعمه 
لقيادة شعبنا الفلسطيني على طريق استعادة الوحدة الوطنية والتجسيد الكامل للرئيس "أبو مازن" 

 والتحقيق الكامل لقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ويدعو المجلس المركزي جماهيرنا وفصائلنا الوطنية وكل فعاليات وقوى المجتمع والشعب 
ظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود الفلسطيني في الداخل والخارج إلى االلتفاف حول من

 عباس )رئيس دولة فلسطين( لتحقيق مشروعنا الوطني في االستقالل والحرية.

 يحيِ ي المجلس المركزي جماهير شعبنا الصامدة في وجه االحتالل واالستيطان. -

 يحيِ ي المجلس المركزي جماهيرنا في المخيمات والشتات. -

 مركزي أسرانا البواسل في سجون االحتالل ومعتقالته.يحيِ ي المجلس ال -

 ويترحم على أرواح شهدائنا األبرار في سبيل حرية الوطن واإلنسان الفلسطيني. -

 : المجلس المركزي يحيي جماهيرنا في المخيمات والشتات:سابعا  

لتنفيذية إلى بذل إن المجلس المركزي يحيِ ي أهلنا الالجئين في المخيمات والشتات، ويدعو اللجنة ا
المزيد من الجهود والخدمات ألبنائنا وأهلنا في المخيمات في لبنان  ويدعو إلى اإلسراع في إعادة بناء 
مخيم نهر البارد، وتوفير كل الخدمات الالزمة ألبناء المخيم  كما يدعو الحكومة اللبنانية إلى تأمين 

أمين حقوقهم المدنية في العمل وتأمين لقمة فرص العمل والحياة الكريمة ألهلنا في المخيمات، وت
 العيش ألسرهم، ويشكر المجلس الدول الشقيقة التي قدمت الدعم إلعادة بناء مخيم نهر البارد.

* * * 
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محمود عباس خالل افتتاح المجلس المركزي لمنظمة التحرير رئيس السلطة الفلسطينية كلمة 
 200925كانون األول/ ديسمبر 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 أخوتي األعزاء،،

بد أن نتحدث عنها وان نناقشها معكم بكل جدية مع شيء من التفصيل  هناك أحداث كثيرة ال
مشروع السويدي الذي عرض مؤخرا على االتحاد األوروبي، وخالصته والتطوير، لذلك سأبدأ بال

اعتراف أوروبا بأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وحاولت كل األطراف المعادية أن تمنع 
هذا المشروع من أن يرى النور، إال أن كثيرا من الدول األوربية أصرت على موقفها وتمكنت من 

على هذا المشروع، لكنه تضمن كثيرا من االيجابيات، وأصبحت أن تصمد مع تعديالت حصلت 
 قرارا من قرارات االتحاد األوروبي.

ال نقول أننا وصلنا إلى كل ما نريد من هذا القرار، ولكن نقول إنها خطوة هامة إلى األمام البد 
كو، لنبني أن نبني عليها، لذلك ننتظر أن يأتي اجتماع الرباعية القادم الذي سوف يكون في موس

على هذا القرار وندفعه باالتجاه الصحيح وما نريده هو أن يعترف العالم أن مرجعية المفاوضات 
، وعندما يعترف بهذا البد أن يعترف أيضا بأن القدس الشرقية هي أرض محتلة 1217هي حدود 
ي، ، وبالتالي على االحتالل أن ينتهي وعلى االحتالل أن يغادر هذه األرض1217منذ عام 

خصوصا وأننا ال نطلب شيئا جديدا، فكل ذلك وارد في الشرعيات ووارد في خطة خارطة الطريق 
 التي أصبحت قرارا مثل قرارات مجلس األمن.

وأذكر بفقرتين هامتين في خارطة الطريق، فعندما يقال دولتان، دولة فلسطينية متصلة قابلة 
نهاء اال ، ونحن بهذا االتجاه 1217حتالل الذي وقع عام للحياة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وا 

نريد أن ندفع المجتمع الدولي وبهذا االتجاه سارت أوربا، وال نستطيع القول أننا حققنا كل ما نريد، 
ولكن أستطيع أن أقول أن هناك أمور ايجابية هامة يجب أن نبني عليها، ونضع باعتبارنا أن القادم 

 مرجعية الدولية التي نتفاوض عليها والتي سبق أن تفاوضنا عليها.هو مطالبة العالم بان يثبت ال

وقبل ذلك، كان هناك لجنة المتابعة العربية التي شكلت من القمة العربية، وهذه اللجنة قالت أنه 
ال بد للدول العربية أن تذهب إلى مجلس األمن في ظل اإلقفال الكامل لعملية السالم، لتحديد 
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األمن أننا نريد قرارا مبنيا على قرارات الشرعية الدولية التي تقول أن هناك  الحدود ولنقول لمجلس
 ، وأن هذه الحدود يجب أن تثبت بقرار من مجلس األمن.1217أرضا محتلة بحدود 

وقيل عندها إن الفلسطينيين يريدون أن يتخذوا قرارات أحادية الجانب، علما بأن ما قلناه أن لجنة 
ا الموضوع في إطار الجامعة العربية، التي سوف تقدم مشروعا متكامال المتابعة سوف تبحث هذ

للمجتمع الدولي، وسنذهب إلى أوروبا وروسيا والصين وأمريكا، لنقول لهم إن هذا هو المشروع الذي 
 نريد، ثم نذهب إلى مجلس األمن لنحصل على القرار الذي نريد.

ض الفلسطينية، علما أن هذا مثبت بكل إسرائيل تقوم بأعمال أحادية في كل يوم على األر 
االتفاقيات التي بيننا وبينهم، ومنها تحريم األعمال األحادية التي من شأنها اإلجحاف بمفاوضات 
نما إسرائيل، وكل ما قمنا به أمر مشروع  المرحلة النهاية، إذا لسنا نحن الذين نقوم بأعمال أحادية وا 

الدولية، ولذلك يجب أن ال نقع في الخطأ ألنه فحتى اإلعالم تماما، لذا نريد أن نذهب إلى الشرعية 
 العربي أخطأ في هذا عدة مرات وفي أماكن مختلفة وقال ال يجوز القيام بأعمال أحادية.

والقصة الكاملة التي جاءت من خالل لجنة المتابعة العربية، جاءت الن المفاوضات توقفت، 
وال تريد أن تعترف بالمرجعية الدولية، وأجرت مفاوضات الن إسرائيل ال تريد أن توقف االستيطان 

عدة مع األمريكيين بشأن وقف االستيطان، وبالرغم من بذل جهود كبيرة وممارسة الضغوط لدفع 
إسرائيل للتوقف عن النشطات االستيطانية، إال أن القرار األخير الذي اتخذه نتنياهو ال يعتبر توقفا، 

أشهر، الحقيقة أنه قال  10ن نوقف االستيطان لمدة محدودة مقدارها بالرغم من قوله، نحن نريد أ
آالف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والمباني العامة وغيرها،  3هذا واستثنى القدس واستثنى 

وهذا بالنسبة لنا ليس توقفا، وعندما يتوقف النشاط االستيطاني وعندما يتم االعتراف بالحدود التي 
ي حدودنا الشرعية عند ذلك ال يوجد ما يمنعنا من ان نذهب إلى المفاوضات نطالب بها، وه

الستكمال ما كنا قد بدأناه في أنابوليس حيث حققنا الكثير من التقدم، وال أزعم أننا أقفلنا ملفا واحدا 
من ملفات المفاوضات، ولكن على األقل نحن بدأنا نعرف بالضبط ماذا يريد الجانب اإلسرائيلي 

يريد الجانب الفلسطيني، ولكن الظروف التي ألمت برئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أيهود  وماذا
أولمرت، هي التي أوقفت هذه المفاوضات ولم يستطع حزبه أن يعود للحكم مرة أخرى، فجاء السيد 

 نتنياهو لينكر كل الماضي ويقول أن علينا أن نبدأ من الصفر.

مؤتمر دولي، ليس في أنابوليس فقط بل في قرار مجلس  بعد أنابوليس كان هناك حديث عن
، الذي قال أنه يجب متابعة جهود أنابوليس في مؤتمر دولي، وهذا المؤتمر إلى 1210األمن رقم 
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اآلن لم يعقد ونحن مع عقد هذا المؤتمر الذي أقر أن يكون في موسكو، وهناك تعريفات أو أقاويل 
سنة، وأنا أتساءل متى كانت هذه  30-50عبثية عمرها أو شعارات تقول أننا نجري مفاوضات 

المفاوضات؟ بعد أوسلو تفاوضنا فترة قصيرة من الزمن حول تطبيق أوسلو سنة أو سنتين أو أكثر 
ولم يحصل أي  1222-1221ثم قتل رابين، وجاء السيد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو من 

 ا.مفاوضات في قضايا الوضع النهائي إطالق

 ]ديفيد[ ثم انتهى عهد نتنياهو وجاء السيد أيهود براك وفي آخر عهده تفاوضنا في كامب ديفد 
يوما، والمنا العالم لماذا لم نحقق أي إنجاز، وال أريد أن أعود إلى التاريخ ولكن أقول لم  11لمدة 

نما الذي كان يأتينا هو عب ارة عن مشاريع يقدم لنا في ذلك الوقت مشروعا واحدا من إسرائيل وا 
إلى  5000يوما ال تعتبر مفاوضات ثم من  11مقترحة من طرف ثالث هو الطرف األميركي، إذا 

أشهر في عهد أولمرت  7انابوليس لم يحصل أية مفاوضات، ثم بعد ذلك من أنابوليس حصل 
وانتهت هذه المفاوضات، إذا عندما نقول جرت مفاوضات سنوات لم يكن يحصل، ويجب أن نسأل 

ماذا ال تريد إسرائيل التفاوض وهذا سؤال نجيب عليه في وقت الحق، وال نريد أن نعذب أنفسنا ل
ونقول المفاوضات والعودة إلى المفاوضات عبثية، حصلت مفاوضات متقطعة هنا وهناك وانتهى 

ذا وجد اعتراف بحدود  وقف االستيطان سوف نذهب إلى  1217األمر ولم نصل إلى نتائج، وا 
، ال نجلد أنفسنا ونقول لماذا هذه المفاوضات العبثية؟ لماذا هذه المفاوضات التي ال المفاوضات

فائدة منها؟، المفاوضات لو أجملناها لم تزد عن أشهر؟ ونحن نريد المفاوضات على أساس ثوابتنا، 
 وكل المفاوضات لم تتجاوز عدة أشهر فقط.

سبقه البعض بشيء "مسلسل التنازالت"، اآلن ما هو موقفنا الفلسطيني؟ دائما نسأل عن ذلك وي
أي نريد من إسرائيل أن تنسحب من  332و 535ألول مرة نقول نعترف بـ  1222نحن في عام 

لنبني دولتنا الفلسطينية عليها، في تلك الدورة أعلنت الدولة  1217األرضي التي احتلت عام 
 100را جاءنا اعترافات من أكثر من الفلسطينية المستقلة، وهو إعالن معنوي أفادنا على األرض كثي

، وكانت هذه 332و 535دولة، ولكن الحقيقة أننا انسجمنا ألول مرة مع قرارات األمم المتحدة القرار 
 هي االنطالقة.

إذا في اللقاء األخير الذي تحدثت فيه وأطلقت النقاط الثمانية قيل هذا هو "الفتح الجديد" وهذا 
تمسك بالثوابت، واآلن سأقرأ هذه النقاط ألقول ماذا تغير منذ العام هو االنتصار العظيم، وقيل ال

، وقلنا التمسك بقرارات األمم المتحدة السابقة 1217إلى يومنا هذا، قلنا وال زلنا نقول حدود  1222
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إلى خطة خارطة الطريق إلى ما بعدها، قلنا القدس الشرقية عاصمة لدولة  535والالحقة من 
ذا  فلسطين، قلنا حقوق الالجئين تطبق حسب مبادرة السالم العربية، قلنا ال شرعية لالستيطان، وا 

كان هناك فيما بعد االتفاق على الحل النهائي ووجود لطرف ثالث نحن ال مانع لدينا شريطة أن 
يكون إسرائيليا، وموضوع المياه حسب القانون الدولي، والبد من أطالق جميع األسرى، وهذه النقاط 

اعتبرت فتحا جديدا تمسك بالثوابت، وبدأت أفكر هل يوجد خطأ في النقاط الثماني، هذه  الثمانية
لغاية اليوم، وال نعذب أنفسنا ونقول "مسلسل التنازالت"، أين هي هذه  22النقاط متمسكين بها من 

حسب قرارات خطة خارطة الطريق التي تضمنت  1217التنازالت؟، نحن نطالب بحدود عام 
 لعربية.المبادرة ا

إذا الشعارات التي نطلقها "المفاوضات العبثية" أين هي المفاوضات؟ أوقفوا "مسلسل التنازالت" 
إلى اآلن لم  1222، إذا من 1222عام  535أين هذه التنازالت؟ التنازل الوحيد هو االعتراف بقرار 

ذين أخذوه كانوا هو تنازل تاريخي وهذا قرار شجاع، وكل ال 22يحصل أي تنازل، وكل ما جرى في 
شجعانا، وبالتالي أيها األخوة يجب أن نضع النقاط على الحروف، ال نريد مفاوضات دون وضع 

 النقاط على الحروف.

اآلن على الجانب اإلسرائيلي أن يرد الكيل علينا ويرد التهم إلينا، هو ال يرد مفاوضات ولكن ال 
تايمز اتهامات موجهة لي وهي نفسها  ويورك[]ني يقول أنه ال يريد مفاوضات، وأنا رأيت في نيورك

التي توجهها الحكومة اإلسرائيلية لي، يقبل نتنياهو استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وعباس 
يرفض، من يضع شروط مسبقة يكون معه شروط، وليس من يقول تطبيق االلتزامات بخطة خارطة 

 المفاوضات. الطريقة، هناك استحقاقات يجب أن تطبق ثم سنذهب إلى

وقال الصحفي نتنياهو يقبل الذهاب للمفاوضات دون شروط مسبقة وعباس يرفض، وأنا أقول 
لكم ماذا يقول نتنياهو، يقول انه يقبل بمفاوضات بدون شروط مسبقة، لكن القدس لنا موحدة ويجب 

ار الجمعية أن نعترف بالدولة اليهودية، والعالم يقول أنها محتلة، فكيف تصبح القدس موحدة وقر 
أصبح جزءا من خارطة الطريقة، فعندما نقول حل عادل ومتفق عليه  123العامة لألمم المتحدة رقم 

 أين الشروط المسبقة.

وكل ما طرحه علينا الرئيس كلينتون في كامب ديفيد كان شفويا ولم يقدم لنا شيئا مكتوبا، نقبل  
يوما  11وا في كامب ديفيد يعرفوا أننا مكثنا ، وجميع من كانيءنناقش نقبل نناقش بعدها ال يوجد ش

دون أي تقدم، وحبسونا في كامب ديفيد، ممنوع تطلع ممنوع تدخل، وال يوجد عروض حقيقية، 
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ويقولوا هذا عرض سخي أين هو العرض السخي، ويقولون عباس ينكر المذبحة ويسخر منها 
عمري ما أنكرتها وال أحد في الدنيا  ويقول إنها أكذوبة صهيونية، "المذبحة هي الهولوكوست"، أنا

ينكر المذبحة، ويمكن أن أحدا ينكرها لكن هو حر، ال نريد أن نذكر من ينكر، لكن نحن ال ننكر، 
ونحن نقول ذبحوا، أنتم ذبحتم، بس ال تذبحونا أنتم ذبحتم، وحصل عليكم ما حصل، لكن أليس من 

تكم نعم أنتم ذبحتم وحصلت مذبحة، لكن إذا ذبحتمونا، هذه قص -أن نتألم- حقنا أن نقول آخ
اتعظوا وال تطبقوا ما طبق عليكم من النازية على اآلخرين، نريد العيش مع بعضنا دولتين بسالم 

 وآمن واستقرار ونعيش سويا "ورضينا بالبين والبين ما رضي فينا".

ال تكفي  %55من فلسطين وخالص لكن ال مش كافي، اعترف بالدولة اليهودية  %55قبلنا بـ
يرفض يهودية  -الرئيس محمود عباس -والقدس ال تكفي وتعال طبق وتعال تفاوض معنا، ويقولون

الدولة، أين وردت كلمة يهودية الدولة، أنا أقول لكم كلمة يهودية الدولة وردت في قرار التقسيم ال 
لمة ننكرها، وعندما عرضت على رئيس الواليات المتحدة في ذلك الوقت بخط يده شطب ك

"JEWISH STATE بخط أزرق، ماشي، وعندي الوثيقة موجودة وعرضناها على أكثر من جهة "
لكن في التقسيم وردت، طبقوا لي التقسيم وأنا أقبلها، وأنت تأخذ قطعة من هون وأخرى من هون، 
 ال، قرار التقسيم أعطانا أشياء وأعطانا أراضي وأعطانا وطن، وأنت تقول دولة وردت هناك وبعدها
لم تذكر وال مرة، فقط تنكر وتأخذ قطعة من هون وقطعة من هون وبدك تطبق هذا ألنه هذا ألنه 
إلنا، والقدس إلنا، إذا األرض المحتلة إلنا  الدولة يهودية واالستيطان يستمر، الجئين ال يوجد، 
ر وتعال من دون شروط، نصر على حق العودة، وأرجع وأقول حل عادل ومتفق عليه وفقا للقرا

وهذا جاء في مبادرة السالم العربية التي أصبحت مبادرة إسالمية، نحن ال نطالب بأكثر من  123
 ذلك لكن ضمن الشرعية الدولية، ونصر على حقنا، ونصر أيضا على الشرعية.

أن يكون بطال بالرفض وليس صانع سالم، أنا لم  -أي الرئيس محمود عباس-ويقولون يحاول
، أنا طول عمري رجل سالم، مؤمن بالسالم، ومؤمن بالتعايش، وأنا أول طوال عمري أكن رفضوياً 

فلسطينية، أنا مؤمن بذلك، منهم من يقول أنه مصر أن يكون بطال، لكن  -من دعا للقاءات يهودية
من متى هذا، أنا ليس غلطان أنا أريد سالم مبني على العدل وسالم حقيقي، أعطيني وخذ بعدها 

متشدد حقيقي وليس معتدال كما يصف نفسه، ونرد على  -اإلسرائيليون -نإلي بدك إياه، ويقولو 
ذا كان أحد في العالم كله  ذلك ونقول إننا نريد سالم مبني على العدل وهذه مطالبنا وهذه حقوقنا، وا 
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يقول أن كان كالمي خطأ فأنا مستعد لالعتذار، واحد في العالم بس واحد عاقل يقول أنتم 
 غلطانين.

ل في خطة خارطة الطريق وقف كل النشاطات االستيطانية، بما في ذلك النمو عندما يقا
الطبيعي، في أوضح من هذا، ومع ذلك ال بأس ال يريدونه، ويقال لنا دائما في اللقاءات أنتم أكملتم 
التزاماتكم في خارطة الطريق، ويكررون ذلك، واإلسرائيليين لم يكملوا التزاماتهم، ال بأس، لم يبدؤوا 

ي التزاماتهم، ال بأس. لم يبدأ اإلسرائيليون بخطوة واحدة من الخطوات المطلوبة منهم في خطة ف
خارطة الطريق. فالقسم األول ال يوجد والقسم الثالث ال يوجد "وهو الدولتين"، والقسم الثاني الذي 

ولة ذات يشير إلى الدولة ذات الحدود المؤقتة التي تقبلها حماس  هذا المشروع نحن نرفضه، د
حدود مؤقتة نرفضها، إذا ماذا بقي من خطة خارطة الطريق، إذا القسم األول قالوا ال يوجد والثالث 
ال يوجد، والثاني بالمناسبة الدولة ذات الحدود المؤقتة خيار وليس إجبار، يعني إذا أردت أن تقبل 

ن لم تريد ال بأس، إذا ماذا بقي، إلى أين يريدون أن يوصلونا، ما ه و المطلوب منا، لكن العودة وا 
إلى العنف ال أقبلها، هذا هو الوضع الذي نريده هذه المفاوضات، وفعال قصة الدولة ذات الحدود 
المؤقتة نرفضها رفضا قاطعا، ونرفض كثير مما يجري في غزة، شعار الدولة ذات الحدود المؤقت 

ا أنهم اتفقوا مع كل الفصائل، قالوا نرفضه، شعار دول الممانعة والمقاومة أين موجودة، بغزة أعلنو 
إنهم عملوا صفقة لمنع الصواريخ العبثية التي قالوا عنها خيانية، وتجرأت التنظيمات وقالوا نحن لم 
نتفق، وقال أحد القادة اإلسرائيليين، نحن قمنا بكبح حماس وهي تكبح باقي الناس، هذا هو الواقع 

لكن هذه الصفقة يتبين أنها غير صحيحة والتنظيمات الموجود في غزة، وأعلنوا أن هناك صفقة و 
 الفلسطينية لم تقبل بها، وأنها تمردت عليها.

حول قصة شاليط، شاليط سنتين ونصف مفاوضات، أنا ال أفهم ما أهمية هذه المفوضات حتى 
 50آالف منزل، غير المعاقين والجرحى عشرة آالف، و 2شهيد منذ أسر شاليط و 5227اآلن دفعنا 

مدرسة، وال زال الشعب ومعظم الناس الذين دمرت منازلهم  10مسجد،  53ف منزل بشكل جزئي، أل
بالعراء، ماذا نريد من شاليط هذا، معروض عليكم أسرى أخرجوهم، هناك اتفاق على الصفقة، ثم 
من قليل توقفت لماذا ألن اإلسرائيليين يريدون أن يرحلوهم بعض األسرى إلى خارج فلسطين، يبدوا 
أنها توقفت عند هذا الحد، أما أن يقال أن أبو مازن عطل الصفقة  طيب لماذا يعطلها، أنا ما 
دخلي أصال، فمنذ أن بدأت الصفقة لليوم نحن لم نتدخل ولن أتدخل، ولكن لو ُسئلنا، وأنا سئلت، 
 وأمس نشرت في الصحافة اإلسرائيلية أن أبو مازن طلب رسميا إكمال الصفقة، ألني أنا أريد
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الصفقة، إذا خرج ألف أسير يعني أن ألف عائلة ستفرح، وحولهم عشرة آالف عائلة سيفرحون، 
ولهم عشرة آالف أسير سيتأملون. قالوا أن أبو مازن ال يريد أن يخرج مروان البرغوثي حتى ال حو 

وان ينافسه في االنتخابات، أنا قلت ال أريد أن أدخل االنتخابات، ما هي القصة، أنا ال أريد مر 
 البرغوثي أو أحمد سعدات، أو فؤاد الشوبكي أن يخرجوا.

لكن ال ترمي اللوم على هذه الجهة أو تلك، رأسا قالوا أبو مازن هو المسؤول ال يريد لهذه 
لبرغوثي بالصفقة، أنا ال يهمني كيف يخرج االصفقة أن تتم، نحن مع الصفقة مع إخراج مروان 

ندما أخرجت عشرين أخت أنا من استقبلتهم ألنهن أخواتنا فالن أو فالن بل يهمني أن يخرج. وع
وعرضنا، وعندما يخرج شاب أو شيخ أو امرأة فهذا مكسب للشعب الفلسطيني، وال يهم من يخرجه، 

 فال داعي ألن يبحثوا عن ذرائع.

إجراءات أحادية الطرف، نحن لسنا خجولين من القول أننا نفذنا كل ما علينا حسب خطة 
سرائيل ماذا تفعل في القدس، فهي تهدم البيوت، واالستيطان في قلبها وحولها. خارطة الطري ق، وا 

قبل الميالد كان يمتلك هذا المنزل، فتقوم إسرائيل  5000فأي شخص يهودي يبعث بورقة أنه قبل 
بإخراج المواطن الفلسطيني وتسليمه لليهودي، هذه جزء من اإلجراءات اليومية اإلسرائيلية في مدينة 

 لقدس.ا

وافقت على ميزانية بماليين الشواقل لدعم  15-13الحكومة اإلسرائيلية قبل بضعة أيام، في 
المستوطنات، وهي تقول أنها تجمد االستيطان فأين هو التجميد، أنا أتحدى أن يكون األمن عندهم 

ذا، وماذا مستتب مثلما هو مستتب لدينا، ومع ذلك يقومون باالجتياح يوميا فلماذا، والحواجز لما
خراجه عن طوعه،  تفعل، هي فقط لفرض مزيد من اإلهانة على هذا الشعب، ومزيد من التهجير وا 

 يتذرعون به إلفشال الوضع القائم لدينا. يءألن الوضع الحالي ال يعجبهم، فهم يريدون أي ش

ومؤخرا كان آخر اعتداءات المستوطنين هو إحراق مسجد ياسوف، واآلن يستحضرني موقف 
ثل قامت به حماس في غزة، ولكن الذي قام بالفعل في غزة وياسوف هو مجرم، فهذا مسجد مما

فهل يعقل أن يتم االعتداء عليه، كذلك اعتدوا على عين يبوس واحرقوه ودمروه، وكل يوم تتكرر 
اعتداءاتهم، ويقولون دعونا نرجع للمفاوضات، وأنتم تذهبون لمجلس األمن للقيام بأعمال أحادية 

نب، نحن نؤكد لهم أنها ليست أعمال أحادية الجانب، وكانت كل هذه المطالب ليست مدرجة الجا
في خطة خارطة الطريق التي وقعوا عليها، نحن ال نريد تصعيب األمور، ولكن حقيقة نحن نقول 
أننا مع السالم ولكن أحيانا يخرجونا عن طوعنا، فماذا نفعل، أوقفوا هذه االعتداءات حتى نستطيع 
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نفعل شيئا من أجل المفاوضات، فكل شيء مغلق من أجل أن يظهرونا كأننا لم نفعل شيء،  أن
فيقولون أن أبو مازن يريد أن يظهر كبطل، وأن نتانياهو يريد أن يعود للمفاوضات بدون شروط 

 مسبقة.

 أما بالنسبة للمصالحة الفلسطينية، أريد أن أتحدث من واحد أكتوبر، منذ واحد تشرين أول/
أكتوبر كان  2أو  7توبر جاء المصريون وقالوا نحن أجملنا الحوار وسنبعث إليكم بوثيقة. وفي أك

في القاهرة خالد مشعل والزهار وقابلوا الوزير عمر سليمان، وتحدثوا في الورقة وقالوا أنها جيدة، في 
تبعثوا لنا الرد يوم ونرجو أن  10أكتوبر قال الوزير سليمان نحن انتهينا وهناك وثيقة سنرسلها يوم  2

 ، ثم قيل لنا أنه ال داعي للمالحظات ألنها سترجعنا إلى الوراء ومعهم حق.12

جاءتنا الورقة وأقسم باهلل أنني قبل أن أقرأها قلت لعزام األحمد إننا نريد أن تمشي األمور، 
لعامين وكانت لنا مالحظات عليها ولكن من أجل المصلحة العامة والجهد المصري الذي استمر 

ونصف قلنا وقعوا عليها، حدثت اعتراضات كثيرة ولكننا وقعنا، ولكن جاءت حماس وقالت أنها لن 
ذا لديكم مالحظات نراها فيما  توقع ألن لديها مالحظات، قال عمر سليمان بالحرف الواحد وقعوا وا 

متى سنبقى  بعد، ولكن إذا فتح الملف فلن يغلق  ومع األسف الشديد رفضت حماس أن توقع، فإلى
محكومين، طلبت الوساطات منا الجلوس مع حماس ولو ليوم واحد ولكن لماذا؟  فالوفود ذهبت 

نجوم فإلى اآلن األمور مقفلة، ويقولون أن فتح عطلت الحوار ولكن نحن  7وأقامت في فنادق 
ذا أردنا البحث في الوثيقة فسنجد ألف مالحظة، وكثير من اإلخوان كانوا يرفض ون وقعنا، وا 

التوقيع، ولكننا قلنا لهم أننا سنوقع ويجب أن تتحرك األمور، كانت هناك مساعي لحرف األمور 
عن مسارها ولكنا نقول التالي: "المصالحة يجب أن تكون في مصر والتوقيع في مصر والتطبيق 
له في مصر ومن ال يحب ذلك فإنه ال يردي الوحدة الوطنية، وال يريد للشعب الفلسطيني أن تعود 

 أحالمه وآماله".

وحول غولدستون قلنا لسفيرنا في األمم المتحدة وسفير فلسطين في منظمة حقوق اإلنسان أن 
، 17صوتا بدال من  52يتابع الموضوع بكل جدية حتى نصل إلى الحقيقة، حتى حصلنا على 

تيجة حتى ونؤكد أننا سنستمر في هذا الموضوع بالذات، ونحن نتابع وسنتابع ونريد أن نعرف الن
 نعرف من الذي ارتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

أما االنتخابات، منذ سنتين ونحن نطالب بانتخابات مبكرة ولكن دون نتيجة، استحقت االنتخابات 
أصدرنا المرسوم ولكنهم قالوا أنتم تريدون  53/10، ويجب أن نصدر مرسوم، في 53/1/5010في 
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ا نريد للمصالحة أن تمشي، ولكن هم من عطلوا المصالحة، سألنا فرض رأيكم علينا، لماذا؟، قالو 
ماذا تريدون، لقد جئتم إلى السلطة عبر صندوق االقتراع، وأخذتم األغلبية بصندوق االقتراع، 
وسلمناكم السلطة مختارين، اآلن هناك استحقاق ودعونا نكمل، ونقول لكم تعالوا نعمل االنتخابات 

، إذا 52/1تكون في  53/1لوا في المشروع المصري هناك تعديل إنه بدل في وقتها، ولكنهم لم يقب
تعالوا ولكنهم رفضوا فماذا يريدون، هم عرضوا علينا من تحت الطاولة تمديد مفتوح للطرفين، يعني 

سنوات فرفضنا، سألناهم لماذا؟، اآلن هناك استحقاق ولذلك ال بد اآلن من إجراء  3أو  3
تكون حماس هي من تعطل الديمقراطية، هي جاءت بالديمقراطية، مع  االنتخابات، ال يجب أن

العلم أنهم ال يؤمنون بالديمقراطية، وال يؤمنون بالوطن ألسبابهم، الديمقراطية حكم الشعب للشعب 
وللشعب، وهم يقولون حكم الشرع للشعب، قبلوها مرة واحدة وخلص، يريدون أن يبنوا إمارة إسالمية 

 أوزبكستان أو أفغانستان، وال نعرف من أين ستصل أو تمر.في غزة لتصل إلى 

هناك زيارة هامة قمنا بها إلى أميركا الالتينية وهي هامة، ألن البلد هام والشعب هام والجاليات 
هامة وبحاجة إلى نظرة عربية إسالمية فلسطينية لهذه البالد، ألن فيها ثروات ضخمة، ليست 

نسانية، وهؤالء الناس جميعا من البرازيل إلى األرجنتين إلى ثروات طبيعية بل ثروات بشرية إ
البارغواي إلى التشيلي إلى فنزويال التي كان فيها استقباال حميميا لنا كفلسطين، الكل معنا حكاما 
وشعوبا وجاليات، والجالية اليهودية كانت تأتي هي والجالية الفلسطينية الستقبالنا ما يعني أن اليهود 

يمكن أن يتم الحديث معهم، وهي مؤثرة، وفعال كانوا حريصين على سماع كلمة حول في الخارج 
السالم، وأحيانا يبكون ألن السالم لم يتحقق، وبالتالي أنا أقول أننا اهتممنا اهتماما كبيرا بهذه البالد، 

نما ال بد من زيارتها.  وال يكفي التواصل عبر اإلنترنت وا 

وفي لبنان، كانت هناك بعض األمور التي نشرتها وسائل  كذلك قمنا بزيارة مصر ولبنان،
ألف جواز سفر إلخواننا هناك، من أجل أن نعطيهم  100اإلعالم، أبرزها أنه قد حملت معي 

 جوازات سفر فلسطينية، وأحيانا وسائل اإلعالم تذكر أي شيء بدون التأكد منه.

على رأسهم أن يغادر فهم يحتاجوا إلى  أنا ال أستطيع إعطاء هوية هنا، فإذا أراد أحد منا وأنا
ألف أصال ال تكفي ألن الناس  100ألف جواز للمواطنين هناك، و 100تصريح، فكيف سأعطي 

 ألف مواطن. هذه هي جملة األشياء التي صادفتنا، والتي نشرت بسرعة. 300هناك أكثر من 

عنا، وهناك نظرة حقيقية وسررت ألن الرئيس والبرلمان والحكومة اللبنانية كلهم متعاطفون م
 لمعاناة الفلسطينيين، وهناك نظرة مهمة للقضية الفلسطينية.
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أنا الحظت أن الحكومة اللبنانية، وفي برنامجها الحكومي الذي قدمته للبرلمان، يوجد فيه حديث 
ن شاء هللا هذه األمور تجد طريقها للتطب  يق.مهم حول الحقوق المدنية وغير المدنية للفلسطينيين، وا 

بالنسبة لمصر تحدثنا حول المصالحة، وماذا يجب أن نفكر ما دامت األمور جامدة، عندنا 
بد من التحرك واالتصال على كافة المستويات حتى ال تبقى األمور كما هي  جامعة عربية، ال

 جامدة.

بالنسبة ألشقائنا في سورية، عندما فكرت إسرائيل بإجراء محادثات غير مباشرة مع سوريا 
واسطة تركية، نحن باركنا هذه الجهود وأيدناها ودعمناها وال أحد يفهم إطالقا من قريب أو بعيد أن ب

المسار السوري يمكن أن يؤثر على المسار الفلسطيني، بالعكس إذا حلت مشكلة الجوالن وشبعا 
نحن عتقد أن هذا من مصلحتنا، لذلك أي تقدم يحصل على المسار السوري أوالغجر وكفر شوبا، ف

معه، ونحن قبل بضعة أشهر شجعنا الحكومة التركية من أجل أن تصل إلى نتيجة، وهناك بعض 
يحاولون أن يظهروا هذا كأنه ضد مصالحنا، ولكن نحن نقول أن هذا من ]الصحفيين[ الصحافة 
 مصلحتنا.

ية، وأنتم حكومتنا الفلسطينية تبذل جهودا كبيرة في كل المجاالت االقتصادية واألمنية واالجتماع
 تالحظون عشرات المشاريع التي تبنى، وهذا جهد كبير حسب إمكانياتنا.

موضوع األمن نتابعه باهتمام بالغ، وكذلك جهود األجهزة األمنية ووزير الداخلية، وبصراحة نحن 
 نقول لكم أن الحكومة تبذل كل ما تستطيع من أجل أن يعيش المواطن حياة طبيعية.

بد أن  تخابات في كل المجاالت البلدية والنقابية والتشريعية والرئاسية، والنحن نؤكد حاجتنا لالن
نضغط في كل االتجاهات من أجل أن تتحقق االنتخابات في كل المجاالت، وبالذات االنتخابات 
الرئاسية والتشريعية، وأنا قلت لكم إنني لن أرشح نفسي، وأنا ربما يكون لدي خطوات أقولها فيما 

ن حيث المبدأ أنا مع االنتخابات، ويجب أن تعقد، ألننا شعب آمن بالديمقراطية، بعد، ولكن م
ونستمر بإيماننا بالديمقراطية وسنعمل دائما على إنجاحها، ألنها الطريق األسلم للحياة كشعوب 

 العالم.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

* * * 
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 3/5/201126 في القاهرةفي اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني

لسطيني، عالء المصلحة العليا للشعب الفإ الوطنية والتاريخية التي تقتضي  من المسؤولية انطالقاً 
سرانا البواسل، وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية ألمعاناة  جالالً ا  برار، و ووفاء لدماء لشهدائنا األ

جل المحافظة أالداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية، ووحدة شعبنا في الوطن والشتات، ومن 
ن منجزات وتضحيات أب ل، ويقيناً على مكتسبات شعبنا التي حققها من خالل مسيرة كفاحه الطوي

 و صراعات.أية خالفات أن تهدرها ألى مدار عقود مضت ال يجب شعبنا الصامد ع

 5002-2-51من  قد في القاهرة ابتداءً بالحوار الوطني الفلسطيني الشامل الذي عُ  وارتباطاً 
ذلك من جلسات حوار متعددة ومكثفة اتسمت بالشفافية  ىاركة مصرية فاعلة ومقدرة، وما تلبمش

رادة سياسية، ورغبة ا  ة قضايا العمل الوطني بعقل مفتوح و والمصارحة، والتعمق في مناقشة كاف
رجاء الوطن أضفى سلبياته على كافة أنهاء االنقسام السياسي والجغرافي والنفسي الذي إحقيقة في 
 الفلسطيني.

عادة إ للتوجه الحقيقي نحو الوفاق والمصالحة، والتغلب على المعوقات التي تحول دون  وتأكيداً 
نهاء حالة إب، فقد اتفقت كافة الفصائل والتنظيمات والقوى الفلسطينية على وحدة الوطن والشع
سس الالزمة لتنفيذ متطلبات ذلك، ير رجعة، وحددت كافة المبادئ واأللى غإاالنقسام الفلسطيني 

صبحت هذه الحلول هي أوتوافقت على حلول للقضايا التي مثلت جوهر الخالف واالنقسام، و 
ن أاعدة الرئيسية لتوقيع اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في القاهرة، على النبراس الذي شكل الق

رادات، ويتحرك كل الخالفات، وتتآلف معها كل اإل يتم االنطالق منها الى آفاق التنفيذ لتنصهر فيها
 بيد لبناء الوطن الفلسطيني. الجميع يداً 

ة التي ستعقب عملية التوقيع، فقد وافق اتفاقية الوفاق الوطني في المرحلة القادم إنجاحجل أومن 
الجميع على االلتزام التام بمقتضيات هذه المرحلة وتوفير المناخ المالئم لتنفيذ متطلباتها، والتفاعل 

شراف برئاسة مصرية وبمشاركة عربية اإل ن تتولى لجنة علياأيجابية مع استحقاقاتها، على إب
 والمتابعة لتنفيذ هذه االتفاقية.
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هاية يثمن المجتمعون الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وللجهد الدؤوب الذي وفي الن
رتيب البيت الفلسطيني كخطوة نحو عادة حقيقية لتإ لى توقيع اتفاقية الوفاق الوطني بما يتيح إدى أ
الداعمة قامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما يتقدم المجتمعون بكل الشكر والتقدير للدول العربية إ

 ن الدول العربية هي عمقها الحقيقي.أللقضية الفلسطينية، وستظل فلسطين ترى 

لى برنامج عمل إن تتحول النوايا الحسنة أن هذه االتفاقية تتطلب أوقد اتفق المجتمعون على 
ن يقوموا بتنفيذ كل ما أمام شعبهم في الوطن والشتات، أقابل للتنفيذ، ويعاهدون هللا، ويتعهدون 

طار من إجل مصلحة الشعب الفلسطيني في أ، من إلنجاحهامنته االتفاقية وبذل كل الجهد تض
 المسؤولية وااللتزام.

 :: منظمة التحرير الفلسطينيةوال  أ

سس يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع أتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق 
، وكما ورد في الفقرة الثانية من وثيقة الوفاق 5002التفاق القاهرة مارس  القوى والفصائل وفقاً 

فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى  5001الوطني يونيو 
سس ديموقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي أليها وفق إوالفصائل 

مع التغيرات على الساحة الفلسطينية، وبما يعزز  تالءميماكن تواجده كافة، بما أوالوحيد لشعبنا في 
يتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفي تعبئته بمسؤولقدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض 

قليمية نسانية في الدوائر والمحافل والمجاالت الدولية واإلعن حقوقه الوطنية والسياسية واإل والدفاع
 كافة.

للتوقيتات المحددة( بما يضمن  )طبقاً  لوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديدن المصلحة اإ
جميعها وتجمعات شعبنا في كل مكان  واإلسالميةحزاب الوطنية تمثيل القوى والفصائل واأل

لمبدأ التمثيل  مكن ووفقاً أ والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة، باالنتخابات حيثما
جراء االنتخابات وفق آليات تضعها اللجنة المنبثقة عن اتفاق القاهرة إحيث يتعذر  النسبي بالتوافق

طارًا جبهويًا عريضًا وائتالفًا وطنيًا شاماًل إوالحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية  5002مارس 
 طارًا جامعًا ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي.ا  و 

" سنوات بحيث تتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي وتجري 3"والية المجلس الوطني 
انتخابات المجلس الوطني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبقانون يتفق عليه، وبالتوافق في 

 جراء انتخابات.إعذر فيها تالمواقع التي ي
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( 5002س عالن القاهرة مار إ تشكل اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية )حسب 
 ليها العتماده.إقانون االنتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني ورفعه  إلعدادلجنة متخصصة 

( باستكمال 5002عالن القاهرة إ تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية )حسب 
 ول اجتماع لها فور البدء في تنفيذ االتفاق.أتشكيلها وعقد 

قة بين المؤسسات والهياكل والمهام لكل من منظمة التحرير الفلسطينية تقوم اللجنة بتحديد العال
والسلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة العالقة بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي، وبما يحافظ 
على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية ويضمن عدم االزدواجية بينهما في 

 يات.الصالحيات والمسؤول

ولحين انتخاب المجلس الوطني الجديد ومع التأكيد على صالحيات اللجنة التنفيذية وسائر 
عالن القاهرة إ مؤسسات المنظمة تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية حسب 

 يادي مؤقت وتكون مهامها كالتالي:طار قإول اجتماع لها كأباستكمال تشكيلها وعقد  5002

  سس واآلليات للمجلس الوطني الفلسطيني.األوضع 

 .معالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق 

 ول في القاهرة لبحث آليات عملها.متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الحوار وتعقد اجتماعها األ 

 :: االنتخاباتثانيا  

ثنين الموافق الوطني الفلسطيني متزامنة يوم اإلية والرئاسية والمجلس تجري االنتخابات التشريع
 ويلتزم الجميع بذلك. 52-1-5010

ساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن أتجري انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على 
 ساس النظام المختلط.أالتشريعية على  االنتخاباتمكن، بينما تجري أوالخارج حيثما 

 النتخابات التشريعية بالنظام المختلط على النحو التالي: تتم ا

 72% .)قوائم( 

 52% .)دوائر( 

   5نسبة الحسم%. 

 ( إحدىالوطن ستة عشر دائرة انتخابية .)عشر دائرة في الضفة الغربية، وخمس دوائر في قطاع غزة 
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جرائها في إمان مكانية اتخاذ كافة التدابير لضإشراف عربي ودولي، مع إتجري االنتخابات تحت 
 ظروف متكافئة ومواتية للجميع، وفي جو من الحرية والنزاهة والشفافية في الضفة والقطاع.

 افق على المبادئ العامة التالية:التو 

 نجاح االنتخابات الرئاسية والتشريعية.ا  جواء الالزمة لتسهيل و تهيئة األ 

 طة الوطنية الفلسطينية بما فيها تجري االنتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع مناطق السل
 القدس.

  نجاح االنتخابات في مواعيدها.ا  و إلجراء توفير الضمانات الالزمة 

 اء االنتخابات ر توقيع ميثاق شرف بين جميع القوى والفعاليات المشاركة في الحوار لضمان اج
 بنزاهة وشفافية في مواعيدها. دورياً 

 :لية الرقابة على االنتخاباتآ

 االنتخابات( من قانون االنتخابات بشأن مراقبة وتغطية 113لى ما ورد في المادة )التأكيد ع. 

 والعربية والدولية. ةتعزيز الرقابة على االنتخابات بتوسيع المشاركة المحلي 

  ن يكون التدقيق الورقي ألكترونية على روني يتم توفير آليات الرقابة اإللكتإنشاء نظام إفي حالة
 بر في هذا الشأن.هو المعيار المعت

  :تشكيل محكمة قضايا االنتخابات 

وفقًا ألحكام القانون تشكل محكمة قضايا االنتخابات من رئيس وثمانية قضاة بتنسيب من 
جراءات لتشكيله )مجلس على، ويعلن عنها بمرسوم رئاسي بعد استكمال اإلمجلس القضاء األ

انون وبما ال يمس استقاللية السلطة على( بالتشاور والتوافق الوطني وفق القالقضاء األ
 القضائية.

 :تشكيل لجنة االنتخابات

عماًل بما جاء في قانون االنتخابات يقوم الرئيس الفلسطيني بتشكيل لجنة االنتخابات بناء على 
 المشاورات التي يقوم بها وعلى تنسيب القوى السياسية والشخصيات الوطنية.
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 :من: األثالثا  

 :مبادئ عامة

 :مةمقد

فــي  األمنيــة األجهــزةن عمــل إن شــعبنا الفلســطيني ال يــزال يعــيش مرحلــة التحــرر الــوطني، لــذا فــإ
 من الوطن والمواطن من خالل المبادئ التالية: أن يحقق أالضفة الغربية وقطاع غزة يجب 

  منيــة حســب المهــام المنوطــة بهــا وفقــًا للمصــالح الوطنيــة صــياغة القــوانين الخاصــة بــاألجهزة األ
 فلسطينية.ال

 جهـزة ن تكـون تلـك األأمـن الفلسـطينية و لقـانون الخدمـة فـي قـوى األ منيـة طبقـاً جهـزة األمرجعيـة األ
 مهنية وغير فصائلية.

  منية.جهزة األبناء وهيكلة وتوحيد األ إعادةسس أتحديد معايير و 

 مام المجلس التشريعي.أمنية تخضع للمسائلة والمحاسبة جهزة األجميع األ 

 سرار تخضع لمفهوم وقواعد السـرية المعمـول بهـا فـي أمنية من معلومات و جهزة األألكل ما لدى ا
 ي مخالفة لها توقع صاحبها تحت طائلة القانون.أاللوائح والقوانين، و 

  األمــنوفير تــحــق فــي  أصــحابجانــب هــم أراضــي الســلطة، مــن مــواطنين و أكافــة المقيمــين علــى 
 دين.ال أوو اللون أمان، دون اعتبار للجنس واأل

 معلومــات للعــدو تمــس الــوطن والمــواطن الفلســطيني والمقاومــة  إعطــاء أوتخــابر  أوي معلومــات أ
 تعتبر خيانة عظمى يعاقب عليها القانون.

 .تحريم االعتقال السياسي 

 لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن. األمنيةجهزة احترام األ 

 منية تخضع لقرار سياسي وتنفذ التعليمات السياسية.ألالعالقة الخارجية للشؤون ا 

 عــن التجاذبــات والخالفــات السياســية بــين القــوى والفصــائل وعــدم التجــريح  األمنيــةبعــاد المؤسســة إ
 واستقرار الوطن والمواطن. ألمنوالتخوين لهذه المؤسسة واعتبارها ضمان 

 :منيةجهزة األعادة بناء وهيكلة األإسس أمعايير و 

 من والموافقة على جميع المحظورات الواردة في د على ما نص عليه قانون الخدمة لقوى األالتأكي
 (.23-20القانون )من المواد من 

  منية.األ لألجهزةاعتماد المعايير المهنية والوطنية في االنتساب 
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 وعـدم جهـزةبمـا يـنظم عمـل هـذه األ األمنية باألجهزةنجاز القوانين واللوائح الخاصة إفي  اإلسراع ،
 التدخل في االختصاصات.

 منيـة بمـا يكفـل هرميـة القيـادة وامر فـي المؤسسـة األداري في صدور األتحديد وتنظيم التسلسل اإل
 والسيطرة.

  طار الهيكل المقرر لكل جهاز.إتشكيالت عسكرية خارج  أي إقامةيحظر 

 فراد لكل جهاز مع المهام الموكلة له.تناسب عدد األ 

 ق الســلطة، واحتــرام مبــادئ حقــوق ة بــالقوانين الســارية المعمــول بهــا فــي منــاطجهــز التــزام جميــع األ
 - النيابـة العامـة - جهـزة ذات العالقـة )القضـاءنسان وكرامة المواطنين، والتعاون التام بين األاإل

الـــوزارات المختلفـــة( وتمكـــين الهيئـــات الوطنيـــة ومراكـــز مؤسســـات  - مؤسســـات المجتمـــع المـــدني
 نسان.ممارسة عملها للتأكد من الحفاظ على حقوق اإلنسان من حقوق اإل

  وقادتها وعناصرها للمسائلة والرقابـة مـن قبـل الهيئـات والجهـات المسـؤولة  األمنية األجهزةتخضع
 المخولة ووفق القانون والنظام.

  تجــريم وتحــريم اســتخدام الســالح ألســباب خــارج المهمــات الوظيفيــة وبعيــدًا عــن اللــوائح واألنظمــة
 وص عليها.المنص

  سرار الدولة والمؤسسة.أالمحافظة المطلقة على 

  تباشر األجهزة األمنية عملها وفقًا للقانون وبعيدًا عن التـدخالت، ووفـق الصـالحيات المخولـة لهـا
 في القانون، ومع ضرورة تعزيز القانون والتشريعات بما يخدم ذلك.

 هميـــة قصـــوى فـــي صـــقل أ لتـــدريب مـــن ضـــرورة االهتمـــام بالتـــدريب المحلـــي والخـــارجي نظـــرًا لمـــا ل
 المهارات واكتساب الخبرات نحو التطوير المهني.

 .تستجيب المعايير الموضوعة الحتياجات الفلسطينيين األمنية في حدودهم السياسية 

 منية، وتخضع جميع أوجه الصرف تتناسب الموازنة المقررة مع حجم المهام المنوطة باألجهزة األ
 ة.لمبدأ الرقابة والشفافي

 .االلتزام بالمدد المحددة لقادة األجهزة وفق القانون 

 :منية العليا واالستيعاباللجنة األ

  بهـــا، تتكـــون مـــن ضـــباط مهنيـــين  منيـــة عليـــا يصـــدر الـــرئيس الفلســـطيني مرســـوماً أتشـــكيل لجنـــة
شـراف مصـري وعربـي لمتابعـة وتنفيـذ اتفاقيـة الوفـاق الـوطني فـي إبالتوافق، وتمارس عملها تحت 

 شراف على تنفيذها.مهامها رسم السياسات األمنية واإلوالقطاع، وتكون من بين الضفة 
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  عــادة بنــاء وهيكلــة األجهــزة األمنيــة الفلســطينية بمســاعدة مصــرية وعربيــة فــي كــل مــن الضــفة إ يــتم
 الغربية وقطاع غزة.

 نقـل  - لتقاعـدإحالـة ل - التأكيد على حق الضـمان الـوظيفي لجميـع العـاملين بـاألجهزة األمنيـة )اسـتيعاب
   ......( - إلى وظائف مدنية

  الف( عنصـــر مـــن منتســـبي األجهـــزة األمنيـــة الســـابقة فـــي الشـــرطة آتبـــدأ عمليـــة اســـتيعاب عـــدد )ثالثـــة
بعــد توقيــع اتفاقيــة الوفــاق الــوطني  فــي األجهــزة القائمــة فــي قطــاع غــزة واألمــن الــوطني والــدفاع المــدني

 حتى إجراء االنتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها. مباشرة، على أن يزداد هذا العدد تدريجياً 

 .يتم ضمان تأمين كافة مستلزمات استيعاب هذه العناصر من خالل دعم مصري وعربي 

الموافقة على عدد األجهزة األمنية حسب قـانون الخدمـة المدنيـة فـي قـوى األمـن الفلسـطينية لسـنة 
 لتكون على النحو التالي: 5002

 لوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.امن قوات األ 

 األمن الوقائي( - الدفاع المدني - قوى األمن الداخلي )الشرطة.  

 .المخابرات العامة 

 .)وأي قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن القوى الثالثة(

  :مهام األجهزة األمنية

 :األمن الوطني

 :التعريف

نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها تحت قيادة القائد األمن الوطني هيئة عسكرية 
ألحكام القانون  العام، وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إلدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة، وفقاً 

 واألنظمة الصادرة بمقتضاه. 

 :مهام قوات األمن الوطني

 رهـــا والمســـاعدة فـــي مواجهــــة حمايـــة ســـيادة الـــبالد وتـــأمين ســـالمة أراضــــيها والمشـــاركة فـــي تعمي
للحاالت التي يجوز فيها االستعانة بقوات األمن الوطني فـي المهـام  الكوارث الداخلية، وذلك وفقاً 

 غير العسكرية. 
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 حكام القضائية واألوامر الصادرة عـن السـلطة ذات االختصـاص فيمـا يتعلـق بقـوى األمـن تنفيذ األ
 وفق النظام والقانون العسكري.

  من أي اعتداء خارجي.حماية الوطن 

  مواجهــــة التهديــــدات الخارجيــــة والداخليــــة فــــي منــــاطق انتشــــارها، وتشــــترك فــــي التصــــدي لحــــاالت
 .الطوارئ المحددة دستورياً 

 .التمثيل العسكري في السفارات الوطنية في الخارج 

 :قوات األمن الداخلي

 :التعريف
اختصاصـاتها برئاسـة وزيـر الداخليـة  األمن الداخلي هو هيئة أمنية نظامية، تـؤدي وظائفهـا وتباشـر

 وبقيادة مدير عام األمن الداخلي وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إلدارة أعمالها وتنظيم شؤونها.
 :مهام قوى األمن الداخلي

 .حفظ النظام العام والحفاظ على اآلداب واألخالق الفاضلة 

  خاصة.والمؤسسات العامة وال من المواطن وحقوقه وحرياتهأحماية 

 .تنفيذ واحترام القانون 

 .طفاء الحرائق  القيام بأعمال الدفاع المدني واإلنقاذ وا 

 .مكافحة كافة أعمال وصور التجسس داخل الوطن 

 .المحافظة على الجبهة الداخلية من أي اختراقات أو تهديدات خارجية 

 صـــاص وفـــق مـــا تنفيـــذ األحكـــام القضـــائية أو أي قـــرارات قانونيـــة صـــادرة عـــن الســـلطة ذات االخت
 ينص عليه القانون.

 تتألف قوى األمن الداخلي من األجهزة التالية:
 :الشرطة

 :مهام جهاز الشرطة
 .المحافظة على النظام واألمن وحماية األرواح واألغراض واألموال واآلداب العامة 

 .منع الجرائم، والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة 
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 ارة مراكز اإلصالح وحراستها.إد 

  تنفيـذ القـوانين واألنظمـة واألوامــر الرسـمية، ومعاونـة السـلطات العامــة بتأديـة وظائفهـا وفـق أحكــام
 القانون.

 .مراقبة وتنظيم النقل على الطرق 

 .حماية التجمعات والمسيرات حسب القانون 

 :األمن الوقائي/ األمن الداخلي

 :الوقائي األمن/ مهام جهاز األمن الداخلي

 .مكافحة األعمال التجسسية داخل أراضي السلطة 

 .متابعة الجرائم التي تهدد األمن الداخلي للسلطة والعمل على منع وقوعها 

 .الكشف عن الجرائم التي تستهدف اإلدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والعاملين فيها 

 ا في التخطيط واتخاذ القرارات.توفير المعلومات للقيادة السياسية لالسترشاد به 

 :الدفاع المدني

  :مهام جهاز الدفاع المدني )قانون الدفاع المدني الفلسطيني(

 :األمن والحماية

 التوافق على المهام التالية له:

 .حماية الشخصيات الرسمية والقيادات الحكومية خالل تحركاتهم الداخلية وأثناء السفر للخارج 

 األجنبية. توفير الحماية للوفود 

 مين أماكن اللقاءات واالجتماعات الرسمية.أت 

  من وفحص المركبات التابعة للجهاز والشخصيات. أمتابعة 

  .حماية موكب الشخصيات وتحركاتهم داخل الوطن 

 .توفير الحماية للشخصيات والزوار في معابر الوطن وتسهيل مهمة السفر 

 دات الحكومية في حالة الطوارئ.توفير األماكن اآلمنة إليواء الشخصيات والقيا 

  .وضع خطط الطوارئ لتنقل واتصاالت الشخصيات والقيادات الحكومية في حالة الطوارئ 
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 :المخابرات العامة

 :تعريف المخابرات العامة

المخابرات العامة هيئة أمنية نظامية مستقلة تتبع الرئيس الفلسطيني، وتؤدي وظائفها وتباشر 
 حت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إلدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة.برئاسته وت ااختصاصاته

 :مهام جهاز المخابرات وفق قانون المخابرات العامة الفلسطينية

  ـــة أعمـــال تعـــرض أمـــن وســـالمة فلســـطين للخطـــر واتخـــاذ ـــة مـــن أي ـــدابير الالزمـــة للوقاي اتخـــاذ الت
 م القانون.ألحكا مرتكبيها وفقاً  اإلجراءات الالزمة ضد  

 نها المسـاس بـاألمن القـومي الفلسـطيني فـي مجـاالت أالكشف عن األخطار الخارجية التي مـن شـ
 منه واستقالله ومقدراته.أالتجسس والتآمر والتخريب أو أعمال أخرى تهدد وحدة الوطن و 

  التعــاون المشـــترك مـــع أجهـــزة الـــدول الصـــديقة المشــابهة لمكافحـــة أيـــة أعمـــال تهـــدد الســـلم واألمـــن
 المشترك، أو أي من مجاالت األمن الداخلي، شريطة المعاملة بالمثل.

 :عقيدة قوى األمن

  ( مـع إضـافة جملـة 23تنطلق عقيدة األجهزة األمنية وفق ما نص عليه القـانون األساسـي )المـادة
 "وحماية حقوقه المشروعة".

 :مرجعية قوى األمن

  ًفي مهام األجهزة األمنية. تم االتفاق عليه  الم تكون مرجعية قوى األمن وفقا 

 :مجلس األمن القومي

 .يرجع للمجلس التشريعي إلصدار قانون لمجلس األمن القومي الفلسطيني 

 :آليات المساعدة العربية لبناء األجهزة األمنية

 .تشكيل لجنة لالتصال وتوفير االحتياجات المحددة 

 .يقوم كل جهاز بتحديد احتياجاته وتقدم للجنة 

 ــ  ود األمنيــة الزائــرة بغــرض تقــديم المســاعدة لألجهــزة األمنيــة علــى أن يكــون محكومــاً اســتقبال الوف
 بضوابط المهمة وفق جدول زمني محدد.
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 :: المصالحة الوطنيةرابعا  

 االتفاق على األهداف التالية: 

 .نشر ثقافة التسامح، والمحبة، والمصالحة، والشراكة السياسية، والعيش المشترك 

 ت التي نجمت عن الفلتان واالنقسام بالطرق الشرعية والقانونية. حل جميع االنتهاكا 

 .وضع برنامج لتعويض المتضررين من االنقسام والعنف ماديًا ومعنويًا 

  .وضع األسس واآلليات الكفيلة بمنع تكرار األحداث المؤسفة 

 ًا.تأمين الموازنات الالزمة لدعم إنجاح مهمة اللجنة من خالل صندوق وطني يمول عربي 

 .اإلشراف على المصالحة االجتماعية 

 .تشكيل لجان فرعية في كافة المحافظات 

 :آليات ووسائل المصالحة

 .الوقف الفوري لكل أشكال التحريض المتبادل واالنتهاكات بمختلف أنواعها ومراقبة تنفيذ ذلك 

  ـــد لقـــاءات جماهيريـــة موســـعة تطـــال كـــل قطاعـــات المجتمـــع )المـــدارس، جامعـــات، تجمعـــات عق
شــراك  شـعبية( وتنظــيم حمـالت إعالميــة هـدفها إشــاعة منــاخ المصـالحة والتســامح فـي المجتمــع، وا 

 جل تحقيق هذا الهدف. أكافة المنابر اإلعالمية بما في ذلك المساجد من 

  إشراك كل مـن القـوى السياسـية، ومؤسسـات المجتمـع المـدني، والمسـتقلين ولجـان اإلصـالح، فـي
 والصفح العام.  خلق بيئة المصالحة والتسامح

  االستماع إلى جميع ضـحايا العنـف الـداخلي والفلتـان األمنـي، وتحديـد الضـرر المـادي والمعنـوي
 الذي لحق بالمتضررين وذويهم.

  .تحديد أسس التعويض المادي للمتضررين 

  .بحث سبل تفعيل دور القانون في المحاسبة، والتوصيات بذلك لجهات االختصاص 

  جراء االستقصاءات الالزمة. الزيارات الميدانية و  ا 



 الفلسطينية نصوص متعلقة بمنظمة التحرير

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                        322                                                            

  خـــذ القـــانون باليـــد أالمتابعـــة مـــع الجهـــات المعنيـــة ومطالبتهـــا بـــالحزم فـــي مواقفهـــا لوقـــف عمليـــة
 والمحاسبة الصارمة لمنع كل ذلك.

  العمــل علــى رفــع الغطــاء التنظيمــي والعشــائري والعــائلي عــن كــل مــن يرتكــب االعتــداءات علــى
 الناس وممتلكاتهم.

  يؤكد على تحريم االقتتال الداخلي، ووضع آلية متابعة ذلك.إصدار ميثاق شرف 

 .القيام بجوالت عربية لتسهيل مهام لجنة المصالحة، بالتنسيق مع الجهات المختصة 

 تشكيل لجنة المصالحة من اآلتي:

 )رئيس اللجنة )بالتوافق. 

 نائب رئيس. 

 أمين سر. 

 أمين صندوق. 

 األعضاء. 

 :لقضائية، بالتنسيق مع الجهات المختصة وهيتشكيل وحدة استشارية للمعالجات ا

 وحدة التعبئة واإلعالم. 

  والمظالم ىوحدة الشكاو. 

 وحدة العالقات العامة. 

 وحدة حصر األضرار. 

  القضاء العشائري( - القضاء الشرعي - لقضائية )القضاء النظامياوحدة التوجيه. 

مرحلة المواجهات الداخلية ضحايا  لحق بهم أذى بمختلف أنواعه أثناء ناعتبار أن األفراد الذي
ن تتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية معالجة قضاياهم، بمتابعة ومشاركة من أالعنف، و 

 لجنة المصالحة الوطنية، وينطبق على الجرحى ما ينطبق على الضحايا.
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يتحمل ن الذين لحق بهم أذى بمختلف أنواعه بسبب أعمال جنائية فردية، إوبناء على ذلك ف
الجاني مسؤولية ذلك وتتخذ بحقه اإلجراءات القضائية المالئمة، أما الذين لحق بهم أذى بمختلف 

ن تحميل أنواعه على خلفية الصراع السياسي يتحمل التنظيم المتسبب باألذى مسئوليته، دو 
لة معالجة آثار ذلك بمشاركة وطنية من الجميع، وبما يحقق العدا يالمسؤولية لألفراد، وتجر 

 للمتضررين.

 ىه، يجب أن يتقدم إلى لجنة الشكاو لكل مواطن حق ثابت أو منقول سلب منه ويشكل ملكية ل
 والمظالم إلعادة حقوقه كاملة.

 :آليات لجنة المصالحة

 تعمل لجنة المصالحة من خالل اآلليات التالية:

 ئها حسب الهيكلية تجتمع اللجنة عقب توقيع اتفاقية الوفاق الوطني لتوزيع المهام بين أعضا
 المتفق عليها.

 .الحصول على مقر مركزي مناسب في مدينة غزة 

  البدء فورًا بتشكيل لجان فرعية في المحافظات داخل الضفة وغزة، لمساعدة اللجنة العليا في
 تنفيذ مهامها.

 .تحديد الكادر الوظيفي الضروري لتشكيل وحدات العمل المتفق عليه 

 عالن العمل لميثاق ا  مح يمثل انطالقة لعملها، و عبي للمصالحة والتسااإلسراع في تنظيم مؤتمر ش
 الشرف.

 .تشرع اللجنة فور تشكيلها بممارسة مهامها 

 مقراتها، آلية  أماكنعالن عن عمال اللجنة، واإلأ عالمية عن بدء عالن عبر كافة الوسائل اإلاإل
 عملها وتنفيذها.

 مين هذه الموازنة الضرورية الالزمة من جهة أ، وتسعى لتأعمالهانجاح وضع موازنة ضرورية إل
 االختصاص.

  ترفع اللجنة تقريرها للجهات المختصة للتنفيذ بعد تجميع المعلومات الضرورية المتعلقة
 ضرار وسبل عالجها.بالمواطنين الذين تعرضوا لالنتهاكات واأل
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 :ميثاق الشرف الخاص بالمصالحات الوطنية

 .بالمصالحة الوطنية الفلسطينية )الملحق "أ"( تم االتفاق على ميثاق شرف خاص

 :لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني : اللجنة المشتركةخامسا  

 :تشكيل اللجنة

كل من فتح  يح وحماس والفصائل والمستقلين تسم( من حركتي فتعضواً  11تتشكل اللجنة من )
بتشكيلها بعد التوافق  رئاسياً  اعضاء( ويصدر السيد الرئيس "محمود عباس" مرسوماً  2وحماس )

 عضائها.أ على 

 :مرجعية اللجنة

بو مازن" هو مرجعية اللجنة بصفته رئيس منظمة التحرير أالرئيس الفلسطيني محمود عباس "
 الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

 :القانوني للجنة اإلطار

ات سياسية، وتبدأ عملها فور استحقاق أوية التزامات أتنسيقي ليست لديها  إطارتكون اللجنة 
االنتخابات الرئاسية والتشريعية  إجراءعقاب أ توقيع اتفاقية الوفاق الوطني، وينتهي عملها في 
 والمجلس الوطني وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.

 :مهام اللجنة

تعامل تتولى اللجنة المشتركة تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني المقرر تطبيقها في الوطن من خالل ال
 مع الجهات المعنية المختلفة، بما في ذلك اآلتي: 

 االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني. إلجراءجواء تهيئة األ 

 شراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية.اإل 

  عمار في قطاع غزة.عادة اإلإ متابعة عمليات 

 :طاعتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة والق

يتم توحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتنسيق مع جهات 
االختصاص معتمدًة في ذلك على مبدأ الشراكة والتوافق الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية، انسجامًا 
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ة داريصًة معايير ونتائج عمل اللجنة اإلوتنفيذًا لنتائج ومقررات اتفاقية الوفاق الوطني، وخا
 القانونية.

 :تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات األهلية

حزيران  13ودرت لما كانت عليه، قبل إعادة أوضاع الجمعيات والمؤسسات األهلية التي أُغلقت أو صُ 
عادة ممتلكاتها إ في الضفة الغربية وقطاع غزة فور توقيع اتفاقية الوفاق الوطني، والعمل على  5007عام 

 ها نتيجة ذلك.وتعويضها عن خسائر 

 .5007حزيران  13للقوانين المعمول بها قبل  هلية وفقاً وضاع الجمعيات والمؤسسات األأتسوية 

 هلية حسب القانون.وضاع الموظفين المنتدبين للعمل بالجمعيات والمؤسسات األأمعالجة وتسوية 

 بقرار قضائي. إالو المؤسسات أموال الجمعيات أال يجوز مصادرة 

 :ايا المدنية والمشاكل اإلدارية الناجمة عن االنقساممعالجة القض

( بحـــل مشـــاكل 5007حزيـــران  13ن معالجـــة القضـــايا المدنيـــة التـــي نتجـــت عـــن االنقســـام )بعـــد إ
العاملين الذين تضرروا من االنقسام واستعادة وحدة المؤسسات الحكوميـة والدسـتورية، والحفـاظ علـى 

ساســي والقــوانين ذات الصـــلة للقـــانون األ لمؤسســات وفقــاً اســتقالل القضــاء، وعـــودة العمــل فــي هـــذه ا
والتوافق الوطني، وحل اآلثار التي ترتبت على القرارات التي صدرت بعد هذا التاريخ، ركيزة أساسية 

 إلنهاء االنقسام ولتحقيق الوحدة الوطنية وتثبيتها. 

التـنقالت فـي المؤسسـات تشمل هذه القضايا تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقـف الراتـب و 
 دارات الحكومية، والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها ذات الصلة.واإل

يين متخصصين يقومون بدراسـة نداريين وخبراء قانو إقانونية تجمع بين خبراء  إداريةتشكيل لجنة 
ت التنفيذيـة عمالهـا للجهـاأ ة نتـائج ل معالجتها، وتقدم اللجنـواقتراح سب ]أعاله[ المذكورة بعاليه القضية

ســـاس أالتـــي تقــوم بتنفيـــذها علــى  —مـــن بــدء تشــكيلها أشــهرربعـــة أقصــاه أفــي موعـــد — المختصــة
 والقوانين ذات الصلة.  األساسيالقانون 

 والمبادئ التالية: لألسس تقوم هذه اللجنة بعملها وفقاً 

 نظمــة واللــوائح ذات الصــلة المقــرة ن واأل، وبــالقواني5002ساســي المعــدل للعــام االلتــزام بالقــانون األ
 .5007حزيران  13قبل 
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 ـــذين  األفـــرادبحقـــوق  اإلجحـــافوعـــدم  المـــواطنيننصـــاف دون التمييـــز بـــين تحقيـــق العدالـــة واإل ال
 تضرروا نتيجة لالنقسام.

 ســاس الكفــاءة أالشــعب الفلســطيني فــي مؤسســات الســلطة وعلــى  ألبنــاءعلــى مبــدأ الشــراكة  التأكيــد
 ين الموظف والوظيفة التي يرشح لشغلها.والموائمة ب

 لموازنــــة العامــــة، وعلــــى الهياكــــل د الماليــــة المتاحــــة وانعكاســــها علــــى ار مكانيــــات والمــــوامراعــــاة اإل
ــــرة، وبمــــا يعــــالج التضــــخم اإل ــــف المق ــــة وسياســــات التوظي ــــة للمؤسســــات الحكومي ــــة والتنظيمي داري

 الوظيفي في المؤسسات الحكومية. 

تصة بصالحيات تتشكل من مجموعة قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة تشكيل لجنة قانونية مخ
تفصل في المظالم والشكاوى والتظلمات التي يرفعها األفراد والمؤسسات والهيئات لالعتراض على 

لى القضاء إجحاف بحق األفراد والمؤسسات والهيئات في اللجوء ي قرارات صدرت بحقهم، دون اإلأ
 حسب القانون.

ساسي وفق القانون الذي ينظم يتها التي يحددها القانون األع الهيئات والسلطات مرجعتتبع جمي
 ساسي.بها بما ال يتعارض مع القانون األوضاعها وفق القوانين المعمول أعملها، وتصوب 

 5007-1-13عودة جميع الموظفين المدنيين بالضفة وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 
مع الحفاظ على كامل حقوقهم  االنقسامعلى خلفية  والمتغيبينبما في ذلك المفصولين ، لى وظائفهمإ

كون العودة وفق لغاء قرارات الفصل، ويكون ذلك فور بدء تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني، وتا  وسحب و 
 دارية القانونية المشكلة وخالل المدة المقررة لعملها.بها اللجنة اإل ياآللية التي ستوص

دارية القانونية تعيينات جديدة لحين انتهاء عمل اللجنة اإل أوتعديالت  بأيةزام بعدم القيام االلت
 المشكلة بموجب هذه االتفاقية.

 :: المعتقلونسادسا  

لمبادئ  طار التوافق على ضرورة حل مشكلة المعتقلين من كل الفصائل الفلسطينية، وتأكيداً إفي 
قضــائية، فقــد تــم االتفــاق علــى حــل  دون إجــراءاتو أالسياســي  تحــريم االعتقــال علــى خلفيــة االنتمــاء

 هذه المشكلة من خالل اآلليات المحددة التالية: 
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  ًآلخـر موقـف، ويـتم تسـليم مصـر  تقوم كل من حركتـي فـتح وحمـاس بتحديـد قـوائم المعتقلـين طبقـا
اء( قبل توقيع ومؤسسة حقوقية )يتفق عليها( نسخة منها بعد التحقق منها )تثبيت األعداد واألسم

 اتفاقية الوفاق الوطني.

 االتفاقيةفراج عن المعتقلين الموجودين لديه من كافة الفصائل فور توقيع يقوم كل طرف باإل. 

  ســماء أكــل طــرف بتســليم مصــر قائمــة تتضــمن  عــن المعتقلــين، يقــوم اإلفــراجعمليــة  أعقــابفــي
ج عنهم، ورفع تقارير بالموقف لقيادتي فرافراج عنهم وحيثيات عدم اإلولئك المعتقلين المتعذر اإلأ

 فتح وحماس.

  ملف االعتقاالت نهائيًا. إلغالقبعد توقيع االتفاقية تستمر الجهود المبذولة بمشاركة مصرية 

 :ميثاق الشرف للمصالحة الوطنية الفلسطينية

تاريخــه الطويــل شخصــيته الوطنيــة مــن خــالل مــا قدمــه مــن قوافــل  رجســد الشــعب الفلســطيني عبــ
رضـه وقضــيته ومقدسـاته، فشـعبنا الـذي اسـتحق كـل تقــدير أهداء والجرحـى والمعتقلـين دفاعـًا عـن الشـ

 يعيش اآلن ظروفًا بالغة الصعوبة.

يمانـــاً  منـــا لتلـــك الظـــروف، وتقـــديراً  بضـــرورة وجـــود جبهـــة داخليـــة متماســـكة نســـعى مـــن خاللهـــا  وا 
حقوقنــا، ونظــرًا ل ثــار الســلبية رضــنا واســتعادة أهــداف شــعبنا، والــدفاع عــن حقوقــه وتحريــر أ لتحقيــق 
ــــة المصــــالحة الوطنيــــة المنبثقــــة عــــن مــــؤتمر الحــــوار  فإننــــاوجــــدتها حالــــة االنقســــام، أالتــــي  فــــي لجن

 الفلسطيني اتفقنا على العمل وااللتزام ببنود ميثاق الشرف هذا.

ومنعــًا نهــاء حالــة االنقســام وعــالج تداعيتــه، ولحمايــة جبهتنــا الداخليــة إعلــى رغبتنــا فــي  وتأكيــداً 
 لتكرار األحداث المؤسفة يتضمن ميثاق الشرف المبادئ التالية: 

  التأكيد على حرمة االقتتال الداخلي والبعد عن الصدام المسلح مهما كانت األسباب ومهما بلغـت
 حدة الخالفات.

  ن أن الحـوار يجـب أالتأكيد على المبدأ العام الذي اصطلح الفلسطينيون عليه طوال الوقت، وهـو
 الوسيلة الوحيدة للتخاطب بينهم، وحل الخالفات التي تنشأ بينهم. يظل

 .تحريم االعتقال ووقف المطاردات والمالحقات على خلفية االنتماء السياسي 

  من النيابة. إذنو أوامر قضائية أي فرد دون وجود أال يجوز اعتقال 
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 هانته.إ وعدم  منع اللجوء للتعذيب في حالة االعتقال وضرورة احترام حقوق المعتقل 

 .تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه وتوفير كافة الوسائل القانونية له 

  رادة والممتلكات.شكال االعتداء على اإلأتحريم كل 

  عراض.كل فرد يتجاوز القانون واأل علىي رفع الغطاء التنظيمي والعائلي والعشائر 

  تجاذبات سياسية وحزبية. أيه عن بعادا  احترام استقاللية القضاء وقرارته وعدم التدخل فيه و 

  القانون. أمام متساوونن الجميع أضرورة احترام القوانين المعمول بها، والتأكيد على 

 .صون الحريات العامة والخاصة لألفراد والجماعات 

 على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي. التأكيد 

 معي.والمجت اإلعالميشكال التحريض أي شكل من أعلى منع  التأكيد 

 على الشراكة السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة. التأكيد 

 .حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتصدي لالحتالل والعدوان 

  ـــة ـــه فـــي الصـــراعات العائلي ـــزج ب ـــل وعـــدم ال ـــى المقاومـــة وســـالحها فـــي مواجهـــة المحت الحفـــاظ عل
 والعشائرية والفصائلية.

  فاءة والمهنية.ساس الكأضمان حق العمل للجميع على 

 قصاء الوظيفي وقطع الرواتب بسبب االنتماء السياسي.رفض سياسة الفصل واإل 

ن يوفــق شــعبنا وقياداتــه أنــدعو هللا ســبحانه وتعــالى  فإننــانقــدم هــذه الوثيقــة هديــة لشــعبنا  إذننــا إ
 للحفاظ على وحدته والدفاع عن حقوقه.

 برارالتحية لشهدائنا األ

 األبطال ألسراناالحرية 

 الشفاء العاجل لجرحانا

 لجنة المصالحة الوطنية المنبثقة

 عن مؤتمر الحوار الفلسطيني
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 محضر اجتماع

 بشأن التفاهمات حول المصالحة الوطنية الفلسطينية

، لبحـث القضـايا 57/3/5011تحت رعايـة مصـرية اجتمـع وفـدا حركتـي فـتح وحمـاس بالقـاهرة يـوم 
النقســـام وتحقيـــق المصـــالحة، وعلـــى رأســـها المالحظـــات الخاصـــة بمـــا ورد باتفاقيـــة الخاصـــة بإنهـــاء ا

 .5002الوفاق الوطني الفلسطيني لعام 

اتفق الطرفان على أن تكون التفاهمات التي تمت بشأن هذه المالحظات خالل المباحثات ملزمة 
 للطرفين عند تطبيق اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني.

 تي اتفقت عليها حركتا فتح وحماس في اآلتي:تتمثل التفاهمات ال

  :. االنتخابات1

 لجنة االنتخابات:  أ.

اتفق الطرفان، فتح وحمـاس، علـى تحديـد أسـماء أعضـاء لجنـة االنتخابـات المركزيـة باالتفـاق مـع 
 بتشكيل هذه اللجنة. اً على أن ترفع للرئيس ليصدر مرسوم الفصائل الفلسطينية،

 محكمة االنتخابات:ب. 

( مــن القضــاة لعضــوية محكمــة 15تفــق الطرفــان، فــتح وحمــاس، علــى ترشــيح مــا ال يزيــد عــن )ا
االنتخابـــات، علـــى أن ترفـــع إلـــى الـــرئيس الفلســـطيني التخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة لتشـــكيلها 

 باالتفاق مع الفصائل الفلسطينية.

 توقيت االنتخابات: ج. 

المجلـس الــوطني الفلســطيني متزامنــة بعـد عــام مــن تــاريخ تجـري االنتخابــات التشــريعية والرئاســية و 
 الفلسطينية. ىق الوطني، من جانب الفصائل والقو توقيع اتفاقية الوفا

 . منظمة التحرير الفلسطينية:2

اتفقـــت حركتـــا فـــتح وحمـــاس علـــى أن تكـــون مهـــام وقـــرارات اإلطـــار القيـــادي المؤقـــت غيـــر قابلـــة 
 اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.للتعطيل، وبما ال يتعارض مع صالحيات 



 الفلسطينية نصوص متعلقة بمنظمة التحرير

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                        313                                                            

 . األمن:7

بشـــأنها  التأكيـــد علـــى أن تشـــكيل اللجنـــة األمنيـــة العليـــا التـــي يصـــدر الـــرئيس الفلســـطيني مرســـوماً 
 وتتكون من ضباط مهنيين تكون بالتوافق.

 :الحكومة .4

 تشكيل الحكومة: أ.

ـــوزراء  اتفقـــت حركتـــا فـــتح وحمـــاس علـــى تشـــكيل الحكومـــة الفلســـطينية وتعيـــين رئـــيس الـــوزراء وال
 بالتوافق.

 مهام الحكومة: ب.

 تهيئة األجواء إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني. .1

 معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية الناتجة عن حالة االنقسام. ىاإلشراف عل .5

نهاء الحصار.متابعة عمليات إعادة إعمار قطاع غ .3  زة وا 

 متابعة تنفيذ ما ورد في اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني. .3

 معالجة القضايا المدنية والمشاكل اإلدارية الناجمة عن االنقسام. .2

 توحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. .1

 .تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات األهلية والخيرية .7

 . المجلس التشريعي:5

 اتفق الطرفان على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني حسب القانون األساسي.

 

 حركة حماس       حركة فتح 

 بو مرزوقأموسى        حمد عزام األ

 

* * * 
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 201227إعالن الدوحة 

خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وتأسيسًا على تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن 
اتفــاق المصــالحة الـــذي تــم فـــي القــاهرة برعايـــة جمهوريــة مصــر العربيـــة الشــقيقة بـــين ســيادة الـــرئيس 
محمـــود عبـــاس، رئـــيس دولـــة فلســـطين، رئـــيس اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، رئـــيس 

ئيس المكتب السياسي لحركـة حمـاس، عقـد اجتمـاع السلطة الوطنية الفلسطينية، واألخ خالد مشعل ر 
، حيـث جــرى اســتعراض الخطــوات التـي تمــت حتــى اآلن لتنفيــذ 2/5/5015بينهمـا فــي الدوحــة بتــاريخ 

 آليات اتفاق المصالحة والعقبات التي اعترضت تنفيذه، وأكدا ضرورة تذليلها.

ألمــــين والــــدقيق التفــــاق وبــــروح مــــن المســــؤولية والصــــراحة والشــــفافية واإلصــــرار علــــى التطبيــــق ا
 المصالحة ببنوده كافة.

 تم االتفاق على ما يلي:

أواًل: التأكيـــد علـــى االســـتمرار بخطـــوات تفعيـــل منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية وتطويرهـــا مـــن خـــالل 
إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن مع االنتخابـات الرئاسـية والتشـريعية. كمـا تـم 

االجتمــــاع الثــــاني للجنــــة تفعيــــل منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية وتطويرهــــا بتــــاريخ االتفــــاق علــــى عقــــد 
 في القاهرة. 12/5/5015

ثانيًا: تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسـة سـيادة الـرئيس 
 ة.محمود عباس تكون مهمتها تسهيل االنتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غز 

ثالثــًا: التأكيــد علــى اســتمرار عمــل اللجــان التــي تــم تشــكيلها، وهــي لجنــة الحريــات العامــة المكلفــة 
معالجــة ملفــات المعتقلــين والمؤسســات وحريــة الســفر وعــودة الكــوادر إلــى قطــاع غــزة وجــوازات الســفر 

مجتمعـين وحرية العمل ولجنة المصالحة المجتمعية. وفي هذا السياق، أبلغ الـرئيس محمـود عبـاس ال
 معتقاًل في إطار االتفاق بإطالق جميع المعتقلين. 13بأنه تم إطالق 

رابعًا: التأكيد على تنفيذ ما تم االتفاق عليه في القـاهرة لبـدء عمـل لجنـة االنتخابـات المركزيـة فـي 
 الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

ـــالغ شـــكرهما ـــاس واألخ خالـــد مشـــعل عـــن ب ـــر ســـيادة الـــرئيس محمـــود عب وتقـــديرهما للجهـــود  وعب
المخلصة التي بذلها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد مـن أجـل إتمـام عمليـة المصـالحة 
نهــاء حــال االنقســام فــي الســاحة الفلســطينية لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية مــن أجــل الصــمود  وا 
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نهـــاء االحـــتالل واســـتعادة الشـــعب الفلســـطيني لحقوقـــه المشـــروعة، بمـــا ف يهـــا قيـــام دولتـــه الفلســـطينية وا 
 المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 الموقعون:

محمود عبـاس، رئـيس دولـة فلسـطين، رئـيس اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، رئـيس 
 السلطة الوطنية الفلسطينية.

 خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي في حركة حماس.

 ر دولة قطرالشاهد، حمد بن خليفة آل ثاني أمي

* * * 
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 بيان صادر عن لقاء وفد منظمة التحرير الفلسطينية مع حركة حماس إلنهاء االنقسام
 201428 وتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 واعتصموا بحبل هللا جميعًا وال تفرقوا

بيان صادر عـن لقـاء وفـد منظمـة التحريـر الفلسـطينية، مـع حركـة حمـاس إلنهـاء االنقسـام وتنفيـذ 
 اتفاق المصالحة الوطنية

التـي  في الوقت التي تتعاظم فيه الهجمة على القضـية الفلسـطينية علـى كافـة المسـتويات، وفـي الوقـت
 علــى المســجد األقصــى )أولــى القبلتــين ومســرى رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم(، االعتــداءاتتــزداد فيــه 

وتتكــــاتف فيــــه عمليــــات تهويــــد مدينــــة القــــدس المحتلــــة وتصــــفية هويتهــــا العربيــــة، وتــــدنيس مقدســــات 
نكـــر فيـــه اإلســـالمية والمســـيحية، ويتوغـــل فيـــه االســـتيطان فـــي أراضـــي الضـــفة الغربيـــة الصـــامدة، ويت

االحـتالل لكـل االتفاقــات والمعاهـدات والمواثيـق واألعــراف الدوليـة  فيكثـف جيشــه اعتداءاتـه ويتجــاوز 
علــى البشــر  مســتوطنوهكــل الحــدود، ويزايــد قادتــه علــى شــعبنا وقياداتــه باالنقســام البغــيض، ويعربــد 

التنكيــل  وفــي والشــجر والحجــر، ويتعــرض أســرانا وأســيراتنا فــي ســجون االحــتالل إلــى أبشــع صــنوف 
الوقت الذي يشتد فيه الحصار الخانق على قطاعنا الشامخ، وتتفاقم المشكالت اإلنسـانية علـى أهلنـا 

فــإن المصــالحة  -الصــابرين فيــه، وفــي الوقــت الــذي تســتمر فيــه معانــاة شــعبنا فــي الــوطن والشــتات
عــادة الوحــدة الوطنيــة وتمكينهــا ووضــع نهــاء االنقســام الفلســطيني، وا  الضــوابط التــي تكفــل  الوطنيــة وا 

 ثباتها واستمرارها وتعاظمها تصبح واجبًا وطنيًا.

وحيـــث اســـتعرض اإلخـــوة األوضـــاع السياســـية التـــي تمـــر بهـــا قضـــيتنا الوطنيـــة، وحالـــة االنســـداد 
السياسي  بسبب السياسـة والتعنـت اإلسـرائيلي. وقـد استحضـر الجميـع المسـؤولية الوطنيـة فـي العمـل 

شــراكة فــي السياســة والقــرار  حتــى يتســنى لشــعبنا مواصــلة مســيرته نحــو المشــترك وضــرورة تعزيــز ال
قامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.  الحرية والعودة وا 

ومــــن هــــذه المنطلقــــات الوطنيــــة والدينيــــة والقوميــــة الســــامية  فقــــد تــــداعى وفــــد منظمــــة التحريــــر 
على أرض غزة الصمود  لالتفاق على وضع  الفلسطينية، وحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، للقاء

الجــداول الزمنيــة إلنهــاء االنقســام وتطبيــق اتفــاق المصــالحة الوطنيــة. وقــد تــم عقــد اجتمــاعين، علــى 
مدار اليومين، بين الوفدين، سادتهما روح التفاهم والحرص والتوافق، وتغليب مصلحة الوطن  حيـث 

 تم االتفاق على ما يلي:
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عـالن التأكيد على ا -أوالً  اللتزام بكل ما تـم االتفـاق عليـه فـي اتفـاق القـاهرة والتفاهمـات الملحقـة وا 
 الدوحة  واعتبارها المرجعية عند التنفيذ.

ــالتوافق، مــن تاريخــه   -ثانيــاً  الحكومــة: يبــدأ الــرئيس مشــاورات تشــكيلة حكومــة التوافــق الــوطني ب
عــالن والدوحــة(، وا عالنهــا خــالل الفتــرة القانونيــة المحــدد )خمســة أســابيع اســتنا دًا إلــى اتفــاق القــاهرة وا 

 وقيامها بالتزاماتها كافة.

االنتخابات: التأكيد على تزامن االنتخابات التشريعية والرئاسـية والمجلـس الـوطني  ويخـول  -ثالثاً 
الـــرئيس بتحديـــد موعـــد االنتخابــــات، بالتشـــاور مـــع القـــوى والفعاليــــات الوطنيـــة، علـــى أن يـــتم إجــــراء 

ســـتة أشـــهر مـــن تشـــكيل الحكومـــة علـــى األقـــل. وتـــتم مناقشـــة ذلـــك فـــي لجنـــة تفعيـــل  االنتخابـــات بعـــد
نجاز مقتضيات إجراء االنتخابات المذكورة.  منظمة التحرير في اجتماعها القادم، وا 

منظمــة التحريــر: تــم االتفــاق علــى عقــد لجنــة تفعيــل وتطــوير منظمــة التحريــر الفلســطينية،  -رابعـاً 
هــا فــي االتفاقـات، فــي غضـون خمســة أســابيع مـن تاريخــه، والتأكيــد لممارسـة مهامهــا المنصـوص علي

 على دورية وتواصل اجتماعاتها بعد ذلك.

لجنة المصالحة المجتمعية: االستئناف الفوري لعمل لجنة المصالحة المجتمعية ولجانها  -خامساً 
 الفرعية، استنادًا إلى ما تم االتفاق عليه في القاهرة.

التأكيـد علـى تطبيـق مـا تـم االتفـاق عليـه فـي القـاهرة، فـي ملـف الحريـات لجنة الحريات:  -سادساً 
 العامة، ودعوة لجنة الحريات العامة في الضفة والقطاع الستئناف عملها فورًا وتنفيذ قراراتها.

المجلــس التشــريعي: التأكيــد علــى تطبيــق مــا تــم االتفــاق عليــه بتفعيــل المجلــس التشــريعي  -ســابعاً 
 والقيام بمهامه.

الختام، يؤكد الوفدان على تثمين وتقدير الدور المصري في رعاية المصالحة، ويؤكـدان علـى  في
 مواصلة هذا الدور وعلى والدعم العربي الشامل لتطبيق اتفاق المصالحة.

 53/3/5013غزة / فلسطين/ 
 مع التحية كل التحية لشهدائنا األبرار

 التحية كل التحية ألسرانا األبطال
 حية لجرحانا الميامينالتحية كل الت

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
* * * 
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نهاء االنقسام"الدورة السادسة والعشرون  -قرارات المجلس المركزي الفلسطيني  " دورة األسرى وا 
 201429نيسان/ أبريل 

عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية دورة أعماله السادسة والعشرين في يومي 
نهاء االنقسام" 51-57/3/5013  .تحت عنوان "دورة األسرى وا 

ية ورفض وافتتح األخ أبو األديب سليم الزعنون المجلس بكلمة أكد فيها االلتزام بالثوابت الوطن
شعبنا ألي خروج عنها، كما أكد اإلصرار على أن طريق الوحدة الوطنية يتطلب تضافر الجهود في 

 .سبيل حمايتها وصونها

كما استمع المجلس إلى كلمة األخ أبو مازن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة 
اصة ما يتصل بعملية فلسطين، التي حدد فيها أسس سياستنا الوطنية على جميع الصعد، وخ

السالم والمصالحة الوطنية ورفض كل التهديدات واالبتزاز المتكرر الذي تمارسه إسرائيل لتعطيل 
 .مسار السالم ولفرض األمر الواقع االحتاللي

وعلى ضوء المناقشات التي تمت في إطار أعمال المجلس والحوار العميق الذي تخلل 
 :لى ما يليجلساته، فقد توصل المجلس المركزي إ

 :أوال: على الصعيد السياسي والتفاوضي

فراغها من  لقد سعت إسرائيل طوال المرحلة الماضية إلى تقويض مرتكزات عملية السالم وا 
مضمونها وممارسة جميع أشكال االنتهاكات والتعديات غير المسبوقة، وفي مقدمتها التوسع 

حتلة وصوال إلى التنكر اللتزاماتها باإلفراج االستيطاني في القدس وجميع األراضي الفلسطينية الم
 .عن األسرى واإلعالن من طرف واحد عن وقف المفاوضات

إن المجلس المركزي يحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن تخريب الجهود الدولية واألميركية 
 .الهادفة إلى التوصل لتسوية سياسية للصراع

 :وانطالقا من ذلك فإن المجلس يقرر ما يلي

إن أي استئناف للمفاوضات والعملية السياسية يتطلب التزام إسرائيل الواضح بمرجعية حدود عام  .1
وقرارات األمم المتحدة، وبالوقف الشامل لالستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية،  1217

 وبتنفيذ االلتزامات واالتفاقات السابقة، وفي جعل أولوية إنجاز االتفاق على حدود الرابع من
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بما فيها القدس وفقا لقرارات األمم المتحدة، مقدمة ضرورية ألي بحث الحق في  1217حزيران 
قضايا المفاوضات األخرى بما فيها قضية األمن، وذلك وصوال إلى معاهدة سالم تشمل كل 

 .القضايا

ويؤكد المجلس المركزي على رفض أي اتفاق إطار يشكل بديال عن المرجعيات المعتمدة دوليا، 
بما فيها  1217مع التمسك بمرجعية قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، وما تضمنته حول حدود 

وحول عدم شرعية االستيطان وضم القدس وكافة  123القدس، وحول حقوق الالجئين وفقا للقرار 
 .اإلجراءات اإلسرائيلية التي نفذتها على األرض

ضي دولة فلسطين وعدم شرعية االستيطان بكل التمسك بإنهاء االحتالل بصورة شاملة عن أرا .5
 .مسمياته، ورفض تبادل األراضي

اإلصرار على إطالق سراح معتقلي الدفعة الرابعة والبالغ عددهم ثالثين أسيرا من قدامى األسرى  .3
 .وعودتهم إلى بيوتهم، واستمرار العمل من أجل إطالق سراح بقية األسرى

دانة االستيطان وكافة التوجه إلى الجمعية العامة ل .3 ألمم المتحدة ومجلس األمن من أجل رفض وا 
إجراءات تهويد القدس واالعتداءات على الكنائس والمساجد وخاصة المسجد األقصى واستصدار 

 .قرار يدعو الدول األعضاء إلى فرض عقوبات ومقاطعة الشركات والمؤسسات الداعمة له

سك بكامل حقوق الدولة الفلسطينية وخاصة حقها في إن المجلس المركزي الفلسطيني وهو يتم .2
االستقالل والسيادة وتمثيلها في كافة المؤسسات الدولية وانضمامها إلى جميع المعاهدات 
والمواثيق، فإنه يدرك أن واقع هذه الدولة الراهن هو واقع دولة تحت االحتالل وأنه يرفض القبول 

 .باستمرار هذا الواقع

المتمثلة بدولة إسرائيل والتي تواصل التنكر لكل االتفاقات السابقة عليها أن إن سلطة االحتالل 
تتحمل المسؤولية والتبعات السياسية والقانونية والعملية كافة، التي ترتبها عليها اتفاقيات جنيف 
األربع وبروتوكوالتها اإلضافية، وأنه تقع عليها تبعات كل أشكال اإلخالل واالنتهاكات لهذه 

اقات وللقانون الدولي والدولي اإلنساني، وبناء عليه فإن المجلس المركزي يدعو الدول االتف
السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف األربع التخاذ اإلجراءات الضرورية إللزام إسرائيل )سلطة 

 .االحتالل( بتحمل مسؤولياتها كافة وفقا لهذه االتفاقيات والبروتوكوالت اإلضافية

 .لمجلس المركزي رفضه المطلق لمطلب حكومة إسرائيل االعتراف بها كدولة يهوديةيؤكد ا .1
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تفعيل توقيع فلسطين على وثائق جنيف، وتأكيد حق دولة فلسطين في استكمال االنضمام . 7
 .لالتفاقات والمعاهدات والمنظمات الدولية وفقا للخطة التي تم اعتمادها بهذا الخصوص

ولية المعنية بالعملية السياسية من أجل إعادة بنائها على أساس قرارات العمل مع األطراف الد .2
األمم المتحدة ذات الصلة، وتنسيق جهود هذه األطراف من خالل مجلس األمن أو من خالل 
عقد مؤتمر دولي للسالم بما يقود إلى تنفيذ قرارات األمم المتحدة، ووقف استمرار تالعب 

 .مساعي السالم إسرائيل بالمجتمع الدولي وبكل

نهاء االنقسامثانيا    :: المصالحة الوطنية وا 

يؤكد المجلس المركزي على دعمه الكامل لالتفاق الذي أنجزه وفد منظمة التحرير مع حركة 
نيسان، وعلى ضرورة اإلسراع في تنفيذه بما يضمن تشكيل حكومة التوافق الوطني  53حماس في 

وصوال إلى إجراء االنتخابات وتفعيل منظمة التحرير برئاسة الرئيس أبو مازن في أسرع وقت 
 .الفلسطينية ومعالجة كل ما تبع االنقسام من سلبيات على الصعيد المجتمعي والقانوني والديمقراطي

كما يؤكد المجلس رفضه للتهديدات والحملة المحمومة التي تشنها حكومة إسرائيل ضد اتفاق 
تعويل إسرائيل على استمرار االنقسام في ضرب مشروع  المصالحة الفلسطينية، والتي تعكس مدى

جهاض قيام الدولة الفلسطينية  .التحرر الفلسطيني وا 

ومن جهة أخرى، يحيي المجلس القوى الدولية كافة التي رحبت باالتفاق وفي مقدمتها روسيا 
ة دول العالم، كما االتحادية والصين الشعبية واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة ودول البريكس وغالبي

يستغرب موقف الواليات المتحدة بهذا الصدد ويعدوها إلى التوقف عن اعتماد المعايير المزدوجة 
عادة النظر في موقفها  .وا 

كما يحيي بوجه خاص موقف الجامعة العربية والدول العربية التي سعت دوما إلى رأب الصدع 
نهاء االنقسام ويدعوها إلى تفعيل شبكة األمان المالي والسياسي لدعم تطبيق اتفاق المصالحة  وا 

 .ومواجهة العقوبات التي تفرضها إسرائيل على شعبنا

ويتوجه المجلس بجزيل الشكر والتقدير إلى جمهورية مصر العربية التي رعت الحوار الوطني 
نجاز اتفاق المصالحة، ويؤكد على أهمية مواصلة الدور المصري في رعاية وتطبيق هذا االت  .فاقوا 

ويعبر المجلس كذلك عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية التي دعمت منذ اتفاق مكة 
 .عملية المصالحة الوطنية، وتقديره كذلك لمساعي دولة قطر في إنجاز إعالن الدوحة
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 :: الوضع الداخليثالثا  

إنشاء السلطة يؤكد المجلس المركزي الفلسطيني وهو الجهة التي قررت باسم المجلس الوطني 
الوطنية الفلسطينية، إن قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة باالعتراف بدولة فلسطين على حدود 

وعاصمتها القدس الشرقية، وبمكانتها كعضو مراقب في األمم المتحدة  1967الرابع من حزيران 
اه تكريس المركز القانوني وبتوالي االعترافات بها ورفع مكانتها التمثيلية، قد خلقا وضعا جديدا باتج

لدولة فلسطين، وعليه فإن المجلس المركزي يقرر تشكيل لجنة من بين أعضائه تقدم توصياتها بهذا 
الشأن إلى اللجنة التنفيذية والمجلس خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر، من أجل مواصلة وتعزيز 

لدولة فلسطين داخليا وخارجيا،  كافة الخطوات الضرورية التي تضمن تكريس هذا المركز الجديد
 .استنادا إلى وثيقة االستقالل التي تضمن نظامها الديمقراطي التعددي

 :القدس*

يدعو المجلس المركزي إلى اعتبار قضية القدس، في أولوية القضايا الوطنية، والعربية والدولية، 
لى العمل مع الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي إلعالن الق دس العاصمة السياسية وا 

لى مواصلة طرح قضيتها في كافة المحافل الدولية  والروحية والثقافية الرمزية للعرب والمسلمين، وا 
 .وفي الجمعية العامة لألمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها

كما يؤكد دعم صمود المقدسيين والمؤسسات الوطنية في القدس، وتوحيد عمل كافة القوى 
ية واحدة لتعزيز الدفاع عنها، ومواجهة االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة لتهويد واألطر في مرجع

المدينة والتعدي على حرمة المسجد األقصى واألماكن الدينية المسيحية واإلسالمية. ويدعو المجلس 
 .إلى دعم إنشاء صندوق ووقفة القدس

 :غزة*

ع المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع يؤكد المجلس على بذل أقصى الجهود وعلى المستويات لرف
غزة من خالل فك الحصار وتوفير المتطلبات اإلنسانية التي تمنع استمرار التدهور الحاصل على 
جميع المستويات في قطاعنا الصامد، وأن تتولى حكومة التوافق الوطني المنشودة هذه المهمة 

يتمكن شعبنا هناك من مواصلة دوره  كأولية لها، والمباشرة في عملية إعادة إعمال القطاع كي
المجيد في حركة النضال الوطني والصمود في وجه الضغوط واالعتداءات اإلسرائيلية، ويطالب 

 .المجلس الدول المتبرعة لصندوق إعمال غزة اإليفاء بالتزاماتها
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 :األسرى*

حهم، ويعتبر يحيي المجلس صمود أبناء حركتنا األسيرة، ويكد على النضال من أجل إطالق سرا
قضيتهم قضية مركزية على الصعيد السياسي الوطني ويدعو إلى مواصلة حشد الدعم والمساندة 
الدولية من أجل اإلفراج عنهم ووقف االعتداءات اإلسرائيلية المواصلة ضدهم. ويؤكد المجلس 

 .ضرورة استمرار رعاية عائالت األسرى وصون كرامتهم وتنفيذ القانون الخاص بهذا الشأن

 :المقاومة الشعبية*

يحيي المجلس استمرار واتساع المقاومة الشعبية ويدعو إلى تعزيزها وتوفير كل مقاومات 
لى دعم المبادرات التي تقوم بها قطاعات مختلفة من أبناء شعبنا في عموم  نهوضها المتواصل، وا 

ار العنصري، كما الوطن، دفاعا عن األرض ومن أجل حمايتها من غول التوسع االستيطاني والجد
يؤكد على أهمية تعزيز التنسيق والوحدة والعمل المشترك بين كافة القوى الوطنية والشعبية لتطوير 

 .المقاومة الشعبية الشاملة

ويشيد المجلس بحركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني واتساع المقاطعة ضد االحتالل 
الذي أعلتنه األمم المتحدة  5013الدولية في عام  واالستيطان، داعيا إلى توسيع نطاق الفعاليات

عاما دوليا لتضامن مع الشعب الفلسطيني ولتطبيق فتوى محكمة الهاي بشأن جدار الفصل 
 .العنصري

 :: تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينيةرابعا  

ساتها يؤكد المجلس على ضرورة اإلسراع في تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ومؤس
كافة من خالل إعادة تشكيل المجلس الوطني واعتماد االنتخابات لعضويته حيث ما أمكن، مع 
المحافظة على طابعه التمثيلي والجبهوي بوصفه عنوان وحدة وتمثيل الشعب الفلسطيني في كافة 

عادة تشكيل المجلس المركزي وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة مع المحافظة عل ى أماكن تواجده، وا 
 .انتظام ودورية اجتماعات مؤسساته

كما يدعو إلى تفعيل مؤسسات الشعب الفلسطيني في الشتات من خالل مؤسسات منظمة 
التحرير الفلسطينية واالتحادات الشعبية الفلسطينية التي ينبغي أن يتسع دورها لحماية حق أبناء 

ية حماية حقوق شعبنا المدنية شعبنا وتجمعاته المختلفة، وفي هذا اإلطار يؤكد المجلس على أهم
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واالجتماعية في لبنان وصون أمن المخيمات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية واحترام 
 .السيادة والقانون اللبناني

ويدعو المجلس إلى مواصلة الجهود لحماية أبناء شعبنا في سوريا واحترام حياد المخيمات 
لدائر هناك وأهمية توفير كل أشكال الدعم والحماية والمساندة وتجنب انزالقها إلى أتون الصراع ا

 .ألبناء شعبنا في مخيمات سوريا الشقيقة

وفي الختام فإن المجلس المركزي يتوجه بالتحية والتقدير إلى ذكرى شهدائنا األبرار وفي طليعتهم 
يلها سوف تصونها رمز شعبنا العظيم الشهيد ابو عمار، مؤكدا على أن رسالتهم التي قضوا في سب

 .جماهير شعبنا حتى انتزاع الحرية والعودة واالستقالل

 عاشت دولة فلسطين

 عاشت منظمة التحرير الفلسطينية

 المجد للشهداء

 والحرية لألسرى

* * * 
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