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  امليثاق القومي الفلسطيني

  

  :مقدمة
نحن الشعب العربي الفلسطيني الذي خاض معارك ضارية متصلة من أجل احلفاظ على           

وطنه والدفاع عن شرفه وكرامته والذي قدم عبر السنتين قوافل متتابعة من الشهداء اخلالدين 
  . وسطر أروع صفحات البذل والتضحية والفداء

شعب العربي الفلسطيني الذي تألبت عليه عوامل الظلم والشر والعدوان وتآمرت عليه نحن ال          
قوى الصهيونية العاملية واالستعمار وعملت على تشريده واغتصاب دياره وأراضيه واستباحة 

  حرماته وانتهاك مقدساته فما استكان أو النت له قناة 

روبته وبحقه يف استخالص وطنه وحتقيق نحن الشعب العربي الفلسطيني الذي آمن بع          
حريته وكرامته وصمم على حشد قواه وتعبئة كل جهوده وطاقاته من أجل متابعة نضاله والسير 

  . قدما على طريق اجلهاد املقدس حتى يتحقق له النصر النهائي الكامل

سترداد الوطن نحن الشعب العربي الفلسطيني استنادا إىل حقنا يف الدفاع عن النفس وا          
  . السليب بكامله وهو احلق الذي أقرته األعراف واملواثيق الدولية ويف مقدمتها ميثاق األمم املتحدة

وتطبيقا ملبادئ حقوق اإلنسان وإدراكا منا لطبيعة العالقات السياسية الدولية بمختلف           
  . أبعادها ومراميهما

  . ما يتعلق بأسباب النكبة وأساليب جمابهتها واعتبارا للتجارب التي خلت يف كل          

وانطالقا من الواقع العربي الفلسطيني ومن أجل عزة اإلنسان الفلسطيني وحقه يف احلياة           
  . احلرة الكريمة

  . وشعورنا باملسئولية القومية اخلطيرة امللقاة على عاتقنا          

  :من أجل هذا كله          
  ب العربي الفلسطينينحن الشع          
  : نملي هذا امليثاق الفلسطيني ونعلنه ونقسم على حتقيقه          

                                                            

  عليها المصادق الفلسطيني، القومي الصندوق نظام األساسي، النظام الميثاق،:  الفلسطينية التحرير نظمةم: "المصدر 
.: م.د" (1964 سنة حزيران 2 الموافق 1384 سنة محرم 21 في الثالثاء يوم المنعقدة جلسته في الوطني المجلس من

 .8 - 2، ص )1964الفلسطينية،  التحرير منظمة
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فلسطين وطن عربي جتمعه روابطه القومية العربية بسائر األقطار العربية التي تؤلف  - 1مادة  
  .معها الوطن العربي الكبير

  . طاين وحدة إقليمية ال تتجزأفلسطين بحدودها التي كانت قائمة يف عهد االنتداب البري - 2مادة  

الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب احلق الشرعي يف وطنه وهو جزء ال يتجزأ  -  3مادة           
من األمة العربية يشترك معها يف آمالها وآالمها ويف كفاحها من أجل احلرية والسيادة والتقدم 

  . والوحدة

أن يتم حترير وطنه ووفق مشيئته وبمحض  شعب فلسطين يقرر مصيره بعد -  4مادة           
  . إرادته واختياره

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

الفلسطينيون هم املواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية يف فلسطين  -  6مادة           
ء من أخرج منها أو بقى فيها وكل من ولد ألب عربي فلسطيني بعد هذا سوا 1947حتى عام 

  التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني 

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

ة اجليل الفلسطيني تنشئة عربية قومية واجب قومي رئيسي ويجب اتخاذ إن تنشئ -  8مادة           
جميع وسائل التوعية والتثقيف لتعريفه بوطنه تعريفا روحيا عميقا يشده على الدوام إىل وطنه 

  . شدا وثيقا راسخا

املذاهب العقائدية سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية ال تشغل أهل  -  9مادة           
ن عن واجبهم األول يف حترير وطنهم، والفلسطينيون جميعا جبهة وطنية واحدة يعملون فلسطي

  . لتحرير وطنهم بكل مشاعرهم وطاقاتهم الروحية واملادية

. الوحدة الوطنية والتعبئة القومية والتحرير: يكون للفلسطينيين ثالثة شعارات - 10مادة           
ب الفلسطيني حلياته العامة ما يشاء عن النظم السياسية وبعد أن يتم حترير الوطن يختار الشع

  . واالقتصادية واالجتماعية

الشعب الفلسطيني يؤمن بالوحدة العربية ولكي يؤدي دوره يف حتقيقها يجب  - 11مادة           
عليه يف هذه املرحلة من كفاحه أن يحافظ على شخصيته الفلسطينية ومقوماتها وأن ينمي الوعي 

  . وأن يناهض أيا من املشروعات التي من شأنها إذابتها أو إضعافها بوجودها
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الوحدة العربية وحترير فلسطين هدفان متكامالن يهيئ الواحد منها حتقيق  - 12مادة           
اآلخر فالوحدة العربية تؤدي إىل حترير فلسطين وحترير فلسطين يؤدي إىل الوحدة العربية والعمل 

  . جنب لهما يسير جنبا إىل

إن مصير األمة العربية بل الوجود العربي بذاته رهن بمصير القضية  - 13مادة           
الفلسطينية ومن هذا الترابط ينطلق سعي األمة العربية وجهدها لتحرير فلسطين ويكرم شعب 

  . فلسطين بدوره الطليعي لتحقيق هذا الهدف القومي املقدس

ين من ناحية عربية هو واجب قومي تقع مسئولياته كاملة على إن حترير فلسط - 14مادة           
الفلسطيني ومن أجل ذلك فإن األمة العربية بأسرها حكومات وشعوبا ويف طليعتها الشعب العربي 

على األمة العربية أن تعبئ جميع طاقاتها العسكرية واملادية والروحية يف سبيل حترير فلسطين 
وعليها بصورة خاصة أن تبذل للشعب العربي الفلسطيني العون والتأييد وتوفر الوسائل والفرص 

  . الكفيلة لتمكينه من القيام بدوره يف حترير وطنه

إن حترير فلسطين من ناحية روحية يهيئ للبالد املقدسة جوا من الطمأنينة  - 15ادة م          
والسكينة تصان يف ظالله جميع املقدسات الدينية وتكفل حرية العبادة والزيارة للجميع من غير 

ومن أجل ذلك فإن أهل . تفريق وال تمييز سواء على أساس العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين
  . يتطلعون إىل نصرة جميع القوى الروحية يف العاملفلسطين 

إن حترير فلسطين من ناحية دولية هو عمل دفاعي تقتضيه ضرورات الدفاع  - 16مادة           
ومن أجل ذلك فإن الشعب الفلسطيني الراغب يف . عن النفس كما نص عليه ميثاق األمم املتحدة
احملبة للحرية والعدل والسالم إلعادة األوضاع  مصادقة جميع الشعوب يتطلع إىل تأييد الدول

الشرعية إىل فلسطين وإقرار األمن والسالم يف ربوعها وتمكين أهلها من ممارسة السيادة الوطنية 
  . واحلرية القومية

وقيام إسرائيل باطل من أساسه مهما  1947إن تقسيم فلسطين الذي جرى عام  - 17مادة           
ايرته إلرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي يف وطنه ومناقضته للمبادئ طال عليه الزمن ملغ

  . العامة التي نص عليها ميثاق األمم املتحدة ويف مقدمتها حق تقرير املصير

يعتبر باطال كل من وعد بلفور وصك االنتداب وما ترتب عليهما وأن دعوى  - 18مادة           
اليهود وفلسطين ال تتفق مع حقائق التاريخ وال مع مقومات الروابط التاريخية أو الروحية بين 

الدولة يف مفهومها الصحيح وإن اليهودية بوصفها دينا سماويا ليست قومية ذات وجود مستقل 
وكذلك فإن اليهود ليسوا شعبا واحدا له شخصيته املستقلة وإنما هم مواطنون يف الدول التي 

  . ينتمون إليها

لصهيونية حركه استعمارية يف نشوئها، عدوانية وتوسعية يف أهدافها ا - 19مادة           
عنصرية يف تكوينها وفاشستية بمراميها ووسائلها وإن إسرائيل بوصفها طليعة هذه احلركة 
الهدامة وركيزة لالستعمار مصدر دائم للقلق واالضطراب يف الشرق األوسط خاصة ولألسرة 

  . ن أهل فلسطين جديرون بعون األسرة الدولية وتأييدهاالدولية بصورة عامة ومن أجل ذلك فإ
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إن دواعي األمن والسلم ومقتضيات احلق والعدل تتطلب من الدول جميعها  - 20مادة           
حفظا لعالقة الصداقة بين الشعوب واستبقاء لوالء املواطنين ألوطانهم أن تعتبر الصهيونية حركة 

   :غير مشروعة وحترم وجودها ونشاطها

يؤمن الشعب الفلسطيني بمبادئ العدل واحلرية والسيادة وتقرير املصير  - 21مادة           
والكرامة اإلنسانية وحق الشعوب يف ممارستهـا ويؤيد جميع املساعي الدولية التي تهدف إىل إقرار 

  . السلم على أساس احلق والتعاون الدويل

لتعايش السلمي على أساس الوجود الشرعي إذ ال يؤمن الشعب الفلسطيني با - 22مادة           
  . تعايش مع العدوان وال سلم مع االحتالل واالستعمار

حتقيقا ألهداف هذا امليثاق ومبادئه تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بدورها الكامل  -  23مادة 
  . يف حترير فلسطين وفق النظام األساسي لهذه املنظمة

رس هذه املنظمة أية سيادة إقليمية على الضفة الغربية يف اململكة ال تما - 24مادة           
وال قطاع غزة وال منطقة احلمة وسيكون نشاطها على املستوى القومي الشعبي . األردنية الهاشمية

  . يف امليادين التحريرية والتنظيمية والسياسية واملالية

لشعب الفلسطيني يف نضاله من أجل تكون هذه املنظمة مسئولة عن حركة ا - 25مادة           
حترير وطنه يف جميع امليادين التحريرية والتنظيمية والسياسية واملالية وسائر ما تتطلبه قضية 

  . فلسطين على الصعيدين العربي والدويل

تتعاون منظمة التحرير مع جميع الدول العربية كل حسب إمكانياتها ال تتدخل  - 26مادة           
  . الداخلية ألية دولة عربيةيف الشئون 

  . يكون لهذه املنظمة علم وقسم ونشيد ويقرر ذلك كل بموجب نظام خاص - 27مادة           

يلحق بهذا امليثاق نظام يعرف بالنظام األساسي ملنظمة التحرير الفلسطينية  - 28مادة           
كل منها وجميع ما تقتضيه حتدد فيه كيفية تشكيل املنظمة وهيئاتها ومؤسساتها واختصاصات 

  . الواجبات امللقاة عليها بموجب هذا امليثاق

ال يعدل هذا امليثاق إال بأكثرية ثلثي جمموع أعضاء اجمللس الوطني ملنظمة  - 29مادة           
  . التحرير الفلسطينية يف جلسة خاصة يدعى إليها من أجل هذا الغرض

 

 



 وال الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


