
  الميثاق الوطني الفلسطيني

١٩٦٨/ ٧/ ١٧ - ١٠  

  
  )).الميثاق الوطني الفلسطيني((يطلق على هذا الميثاق اسم 

  :مواد الميثاق

ادة  شعب   ): ١(الم ر وال ي الكبي وطن العرب ن ال زأ م زء ال يتج ي ج سطيني وه ي الفل شعب العرب سطين وطن ال فل

  .الفلسطيني جزء من األمة العربي

  

  . بحدودها التي آانت قائمة في عهد االنتداب البريطاني وحدة إقليمية ال تتجزأفلسطين): ٢(المادة 

  

ر                            ): ٣(المادة   تم تحري د أن ي رر مصيره بع ه ويق شرعي في وطن سطيني هو صاحب الحق ال ي الفل الشعب العرب

  .وطنه وفق مشيئته وبمحض إرادته

  

ادة   زول وهي ): ٤(الم ة ال ت سطينية صفة أصلية الزم اء وإن االحتالل الشخصية الفل ى األبن اء إل ل من اآلب  تنتق

سطيني           ه الفل الصهيوني وتشتيت الشعب العربي الفلسطيني نتيجة النكبات التي حلت به ال يفقدانه شخصيته وانتمائ

  .وال ينفيانهما

  

ام                 ): ٥(المادة   ى الع سطين حت ة في فل ة دائم انوا يقيمون إقام ذين آ ون العرب ال م المواطن . ١٩٤٧الفلسطينيون ه

ا                   سواء من أخرج منها أو بقي فيها، وآل من ولد من أب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجه

  .هو فلسطيني

  

ادة  رون              ): ٦(الم ا يعتب صهيوني له زو ال دء الغ ى ب سطين حت ي فل ة ف ة عادي ون إقام انوا يقيم ذين آ ود ال اليه

  .فلسطينيون

  

سطيني وا    ): ٧(المادة   اء الفل رد            االنتم شئة الف ة، وإن تن ائق ثابت سطين حق اريخي بفل ادي والروحي والت اط الم الرتب

ا  ا روحًي ه تعريًف سطيني بوطن ة والتثقيف لتعريف الفل ائل التوعي ة وس اذ آاف ة واتخ ة ثوري شئة عربي سطيني تن الفل

  .ومادًيا عميًقا وتأهيله للنضال والكفاح المسلح والتضحية بماله وحياته

  

  تحرير واجب قومياالسترداد حتى ال

ادة  إن       ): ٨(الم ذلك ف سطين ول ر فل وطني لتحري اح ال ة الكف ي مرحل سطيني ه شعب الفل شها ال ي يعي ة الت المرحل

اقض              صالح التن ي يجب أن تتوقف ل ة الت وع التناقضات الثانوي التناقضات بين القوى الوطنية الفلسطينية هي من ن

ة          صهيونية واالستعمار من جه ين ال ا ب ذا          األساسي فيم ى ه ة، وعل ة ثاني سطيني من جه ي الفل شعب العرب ين ال وب
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راد                     شكل منظمات وأف اجر ت وطن أو في المه ا في أرض ال ان منه سطينية سواء من آ اهير الفل إن الجم األساس ف

  .جبهة وطنية واحدة تعمل السترداد فلسطين وتحريرها بالكفاح المسلح

  

شعب              الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحر     ): ٩(المادة   د ال ا ويؤآ يس تكتيًك تراتيجية ول ير فلسطين وهو بذلك اس

شعبية                           ورة ال دًما نحو الث سير ق اح المسلح وال ة الكف ى متابع ه الثابت عل العربي الفلسطيني تصميمه المطلق وعزم

سيادة             ه وال ر مصيره في ه وممارسة حق تقري ة في اة الطبيعي المسلحة لتحرير وطنه والعودة إليه وعن حقه في الحي

  .عليه

  

ه       ): ١٠(المادة   ذا يقتضي تصعيده وشموله وحمايت العمل الفدائي يشكل نواة حرب التحرير الشعبية الفلسطيني وه

ق                    سلحة وتحقي سطينية الم ورة الفل وتعبئة آافة الطاقات الجماهيرية والعملية الفلسطينية وتنظيمها وإشراآها في الث

شعب               ات ال ين مختلف فئ وطني ب ضالي ال ة ضماًنا الستمرار              التالحم الن اهير العربي ين الجم ا وب سطيني وبينه الفل

  .الثورة وتصاعدها وانتصارها

  

  .الوحدة الوطنية، والتعبئة القومية، والتحرير: يكون للفلسطينيين ثالثة شعارات): ١١(المادة 

  

ا ي            ): ١٢(المادة   ؤدي دوره في تحقيقه ذه     الشعب العربي الفلسطيني يؤمن بالوحدة العربية ولكي ي ه في ه جب علي

ا من                         اهض أًي ا وأن ين وعي بوجوده ا، وأن ينمي ال المرحلة من آفاحه الوطني أن يحافظ على شخصيته ومقوماته

  .المشروعات التي من شأنها إذابتها أو إضعافها

  

ق اآلخر    ): ١٣(المادة   ة  فالوحدة العر . الوحدة العربية وتحرير فلسطين هدفان متكامالن يهيئ الواحد منهما تحقي بي

  .تؤدي إلى تحرير فلسطين، وتحرير فلسطين يؤدي إلى الوحدة العربية والعمل لهما يسير جنًبا إلى جنب

  

رابط                        ): ١٤(المادة   ذا الت سطينية ومن ه ه رهن بمصير القضية الفل ي بذات مصير األمة العربية، بل الوجود العرب

س  وم شعب فل سطين ويق ر فل دها لتحري ة وجه ة العربي ق سعي األم دف ينطل ذا اله ق ه دوره الطليعي لتحقي طين ب

  .القومي المقدس

  

وطن                         ): ١٥(المادة   الي عن ال صهيوني واإلمبري رد الغزو ال ومي ل ة هو واجب ق ة عربي تحرير فلسطين من ناحي

العربي الكبير ولتصفية الوجود الصهيوني في فلسطين، تقع مسؤولياته آاملة على األمة العربية شعوًبا وحكومات        

ا العسكرية               . ها الشعب العربي الفلسطيني   وفي طليعت  ع طاقاته ئ جمي ة أن تعب ة العربي ى األم ك يجب عل وألجل ذل

ا بصورة                     سطين، وعليه ر فل سطيني في تحري والبشرية والمادية والروحية للمساهمة مساهمة فعالة مع الشعب الفل

د       خاصة في مرحلة الثورة الفلسطينية المسلحة القائمة اآلن أن تبذل وتقدم لل            سطيني آل العون وآل التأيي شعب الفل

ة                          دوره الطليعي في متابع ام ب ه من االستمرار للقي ة بتمكين المادي والبشري وتوفر له آل الوسائل والفرص الكفيل

  . ثورته المسلحة حتى تحرير وطنه

  



س                       ): ١٦(المادة   ة وال ًوا من الطمأنين بالد المقدسة ج ئ لل ة يهي ة الروحي سطين من الناحي ر فل كينة تصان في     تحري

ى أساس                           ق سواء عل ز وال تفري ر تميي ع من غي ارة للجمي ظالله جميع المقدسات الدينية وتكفل حرية العبادة والزي

ة في                 وى الروحي ع الق سطين يتطلعون لنصرة جمي إن أهل فل ذا ف العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين، ومن أجل ه

  .العالم

  

إن         ): ١٧(المادة   تحرير فلسطين من الناحية اإلنسانية، يعيد إلى اإلنسان الفلسطيني آرامته وعزته وحريته، لذلك ف

  .الشعب الفلسطيني يتطلع إلى دعم المؤمنين لكرامة اإلنسان وحريته في العالم

  

ك  من أجل  . تحرير فلسطين من ناحية دولية هو عمل دفاعي تقتضيه ضرورات الدفاع عن النفس  ): ١٨(المادة    ذل

سالم                       دل وال ة والع ة للحري دول المحب د ال فإن الشعب الفلسطيني الراغب في مصادقة جميع الشعوب يتطلع إلى تأيي

سيادة                             ا من ممارسة ال ين أهله ا، وتمك سالم في ربوعه رار األمن وال سطين وإق ى فل شرعية إل إلعادة األوضاع ال

  .الوطنية والحرية القومية

  

سطين ال     ): ١٩(المادة   سيم فل ام      تق زمن                   ١٩٤٧ذي جرى ع ه ال ا طال علي ام إسرائيل باطل من أساسه مهم م، وقي

م      اق األم ا ميث ي نص عليه ادئ الت ضته للمب ه ومناق ي وطن ي ف ه الطبيع سطيني وحق شعب الفل ه إلرادة ال لمغايرت

  .المتحدة وفي مقدمتها حق تقرير المصير

  

ة         يعتبر باطًال آل من تصريح بلفور وصك االنتداب       ): ٢٠(المادة   رابط التاريخي ا وإن دعوى الت  وما ترتب عليهم

ا الصحيح                            ة في مفهومه اريخ وال مع مقومات الدول ائق الت سطين ال تتفق مع حق ود وفل وإن . أو الروحية بين اليه

ه شخصيته                          ًدا ل عًبا واح سوا ش ود لي إن اليه ذلك ف ستقل وآ ة ذات وجود م اليهودية بوصفها ديًنا سماوًيا وليس قومي

  .نما هم مواطنون في الدول التي ينتمون إليهاالمستقلة وإ

  

ة عن                ): ٢١(المادة   الشعب العربي الفلسطيني معبًرا عن ذاته بالثورة الفلسطينية المسلحة يرفض آل الحلول البديل

  .أو تدويلها, تحرير فلسطين تحريًرا آامًال ويرفض آل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية

  

ادة  ات  ):٢٢(الم ع حرآ ة لجمي ة ومعادي ة العالمي ا عضوًيا باإلمبريالي ية مرتبطة ارتباًط ة سياس صهيونية حرآ  ال

ية                   دافها وفاش التحرر والتقدم في العالم وهي حرآة عنصرية تعصبية في تكوينها عدوانية توسعية استيطانية في أه

شري                صهيونية وقاعدة ب ة ال ة ونقطة        نازية في وسائلها، وإن إسرائيل هي أداة الحرآ ة العالمي ة لإلمبريالي ة جغرافي

دم        ة في التحرر والوحدة والتق ة العربي إن إسرائيل  . ارتكاز ووثوب لها في قلب الوطن العربي لضرب أماني األم

ود        ى الوج ضي عل سطين يق ر فل ان تحري ا آ ع، ولم الم أجم ط والع شرق األوس ي ال سالم ف د ال م لتهدي صدر دائ م

ى     , دي إلى استتباب السالم في الشرق األوسط   الصهيوني واإلمبريالي مما يؤ    ع إل سطيني يتطل شعب الفل لذلك فإن ال

ديم              نصرة جميع أحرار العالم وقوى الخير والتقدم والسالم فيه ويناشدهم جميًعا على اختالف ميولهم واتجاهاتهم تق

  .آل عون وتأييد له في نضاله العادل المشروع لتحرير وطنه

  



ين               دواعي األ ): ٢٣(المادة   صداقة ب من والسلم ومقتضيات الحق والعدل تتطلب من الدول جميًعا، حفًظا لعالقات ال

  .الشعوب واستبقاًء لوالء المواطنين ألوطانهم أن تعتبر الصهيونية حرآة غير مشروعة وتحرم وجودها ونشاطها

  

سانية   يؤمن الشعب العربي الفلسطيني بمبادئ العدل والحرية والسيادة وتقري   ): ٢٤(المادة   ة اإلن ر المصير والكرام

  .وحق الشعوب في ممارستها

  

ادة  ي     ): ٢٥(الم شعب العرب ة ال ن حرآ سؤولة ع سطينية م ورة الفل وى الث ة لق سطينية الممثل ر الفل ة التحري منظم

ع                         ه، في جمي ر مصيره في الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد وطنه وتحريره والعودة إليه وممارسة حق تقري

  .لعسكرية والسياسية والمالية وسائر ما تتطلبه قضية فلسطين على الصعيدين العربي والدوليالميادين ا

  

ا في                        ): ٢٦(المادة   ا بينه اد فيم زم بالحي ا تلت ى حسب إمكانياته ة عل دول العربي تتعاون منظمة التحرير مع جميع ال

  .ة ألي دولة عربيةال تتدخل في الشؤون الداخلي, ضوء مستلزمات معرآة التحرير وعلى أساس ذلك

  

ادة  دخل      ): ٢٧(الم واع الت ل أن رفض آ تقالليتها وي ة واس ه الوطني الة ثورت سطيني أص ي الفل شعب العرب د ال يؤآ

  .والوصاية والتبعية

  

ادة  دد  ): ٢٨(الم ه ويح ترداد وطن ر واس ي تحري و صاحب الحق األول واألصيل ف سطيني ه ي الفل شعب العرب ال

  .مواقفها من قضيته ومدى دعمها له في ثورته لتحقيق أهدافهموقفه من آافة الدول على أساس 

  

واقي                   ): ٢٩(المادة   درع ال ذي سيكون ال شعبي ال واة الجيش ال م ن ر ه ة التحري سالح في معرآ ة ال اتلون وحمل المق

  .لمكتسبات الشعب العربي الفلسطيني

  

  .ام خاصيكون لهذه المنظمة علم وقسم ونشيد ويقرر ذلك آله بموجب نظ): ٣٠(المادة 

  

شكيل                  ): ٣١(المادة   ة ت ه آيفي سطينية تحدد في ر الفل يلحق بهذا الميثاق نظام يعرف بالنظام األساسي لمنظمة التحري

ذا      ا بموجب ه اة عليه ات الملق ضيه الواجب ا تقت ع م ا وجمي ل منه صاصات آ ساتها واخت ا ومؤس ة وهيئاته المنظم

  .الميثاق

  

سطينية                ال يعدل هذا الميثاق إال بأ     ): ٣٢(المادة   ر الفل ة التحري وطني لمنظم آثرية ثلثي مجموع أعضاء المجلس ال

  .في جلسة خاصة يدعى إليها من أجل هذا الغرض

 


