
 م0691/ 01/7ني الفلسطيني امليثاق الوط

 يتألف السيثاق مؽ ثالث وثالثيؽ مادة:

 ":1المادة " 

فمدظيؽ وطؽ الذعب العربي الفمدظيشي، وىي جزء ال يتجزأ مؽ الؾطؽ العربي الكبير، والذعب الفمدظيشي جزء  
 مؽ األمة العربية.

 ":2المادة "

 يظاني وحدة إقميسية ال تتجزأ.فمدظيؽ بحدودىا التي كانت قائسة في عيد االنتداب البر  

 ":3المادة " 

الذعب العربي الفمدظيشي ىؾ صاحب الحق الذرعي في وطشو، ويقرر مريره بعد أن يتؼ تحرير وطشو وفق  
 مذيئتو، وبسحض إرادتو واختياره.

 ":4المادة " 

وإن االحتالل الرييؾني  الذخرية الفمدظيشية صفة أصيمة الزمة ال تزول، وىي تشتقل مؽ اآلباء إلى األبشاء، 
وتذتيت الذعب العربي الفمدظيشي نتيجة الشكبات التي حمت بو ال يفقدانو شخريتو وانتسائو الفمدظيشي وال 

 يشفيانيا.

 ":5المادة " 

، سؾاء مؽ 7491الفمدظيشيؾن ىؼ السؾاطشؾن العرب الذيؽ كانؾا يكيسؾن إقامة عادية في فمدظيؽ حتى عام  
فييا، وكل مؽ ولد ألب عربي فمدظيشي بعد ىذا التاريخ داخل فمدظيؽ أو خارجيا ىؾ أخرج مشيا أو بقي 

 فمدظيشي.

 ":6المادة "

 الييؾد الذيؽ كانؾا يكيسؾن إقامة عادية في فمدظيؽ حتى بدء الغزو الرييؾني ليا، يعتبرون فمدظيشييؽ.

 ":7المادة "



االنتساء الفمدظيشي واالرتباط السادي والروحي والتاريخي بفمدظيؽ حقائق ثابتة، وإن تشذئة الفرد الفمدظيشي تشذئة 
عربية ثؾرية واتخاذ كافة وسائل التؾعية والتثكيف لتعريف الفمدظيشي بؾطشو تعريفًا روحيًا وماديًا عسيقًا، وتأىيمو 

 ياتو السترداد وطشو حتى التحرير واجب قؾمي.لمشزال والكفاح السدمح، والتزحية بسالو وح

 ":8المادة " 

السرحمة التي يعيذيا الذعب الفمدظيشي ىي مرحمة الكفاح الؾطشي لتحرير فمدظيؽ، ولذلػ، فإن التشاقزات بيؽ  
القؾى الؾطشية ىي نؾع مؽ التشاقزات الثانؾية التي يجب أن تتؾقف لرالح التشاقض األساسي فيسا بيؽ 

ة واالستعسار مؽ جية، وبيؽ الذعب العربي الفمدظيشي مؽ جية ثانية، وعمى ىذا األساس، فإن الرييؾني
الجساىير الفمدظيشية سؾاء مؽ كان مشيا في أرض الؾطؽ أو في السياجر، تذكل مشغسات وأفرادًا جبية وطشية 

 واحدة، تعسل السترداد فمدظيؽ وتحريرىا بالكفاح السدمح.

 ":9المادة " 

لسدمح ىؾ الظريق الؾحيد لتحرير فمدظيؽ، وىؾ بذلػ إستراتيجية وليس تكتيكًا، ويؤكد الذعب العربي الكفاح ا
الفمدظيشي ترسيسو السظمق وعزمو الثابت عمى متابعة الكفاح السدمح، والدير قدمًا نحؾ الثؾرة الذعبية السدمحة، 

 رسة حق تقرير مريره فيو والديادة عميو.لتحرير وطشو والعؾدة إليو، وعؽ حقو في الحياة الظبيعية فيو ومسا

 ":10المادة " 

العسل الفدائي يذكل نؾاة حرب التحرير الذعبية الفمدظيشية، وىذا يقتزي ترعيده وشسؾلو وحسايتو، وتعبئة كافة  
ؼ الظاقات الجساىيرية والعمسية الفمدظيشية وتشغيسيا وإشراكيا في الثؾرة الفمدظيشية السدمحة، وتحقيق التالح

الشزالي الؾطشي بيؽ مختمف فئات الذعب الفمدظيشي، وبيشيا وبيؽ الجساىير العربية ضسانًا الستسرار الثؾرة 
 وتراعدىا وانترارىا.

 ":11المادة " 

 يكؾن لمفمدظيشييؽ ثالثة شعارات: الؾحدة الؾطشية، والتعبئة القؾمية، والتحرير. 

 ":12المادة " 

الؾحدة العربية ولكي يؤدي دوره في تحكيقيا، يجب عميو في ىذه السرحمة مؽ الذعب العربي الفمدظيشي يؤمؽ ب
كفاحو الؾطشي أن يحافظ عمى شخريتو الفمدظيشية ومقؾماتيا، وأن يشسي الؾعي بؾجؾدىا، وأن يشاىض أيًا مؽ 

 السذروعات التي مؽ شأنيا إذابتيا أو إضعافيا.



 ":13المادة " 

فان متكامالن، يييئ الؾاحد مشيا تحقيق اآلخر، فالؾحدة العربية تؤدي إلى الؾحدة العربية وتحرير فمدظيؽ ىد
 تحرير فمدظيؽ، وتحرير فمدظيؽ يؤدي إلى الؾحدة العربية، والعسل ليسا يدير جشبًا إلى جشب.

 ":14المادة "

يشظمق سعي مرير األمة العربية بل الؾجؾد العربي ذاتو رىؽ بسرير القزية الفمدظيشية، ومؽ ىذا الترابط  
 األمة العربية وجيدىا لتحرير فمدظيؽ، ويقؾم شعب فمدظيؽ بدوره الظميعي لتحقيق ىذا اليدف القؾمي السقدس.

 ":15المادة "

تحرير فمدظيؽ مؽ ناحية عربية ىؾ واجب قؾمي لرد الغزوة الرييؾنية واإلمبريالية عؽ الؾطؽ العربي الكبير 
ولترفية الؾجؾد الرييؾني في فمدظيؽ، تقع مدؤولياتو كاممة عمى األمة العربية شعؾبًا وحكؾمات وفي طميعتيا 

طاقاتيا العدكرية والبذرية والسادية  الذعب العربي الفمدظيشي، ومؽ أجل ذلػ عمى األمة أن تعبئ جسيع
والروحية، لمسداىسة مداىسة فعالة مع الذعب الفمدظيشي في تحرير فمدظيؽ، وعمييا برؾرة خاصة في مرحمة 
الثؾرة الفمدظيشية السدمحة القائسة اآلن أن تبذل وتقدم لمذعب الفمدظيشي كل العؾن وكل التأييد السادي والبذري، 

والفرص الكفيمة بتسكيشو مؽ االستسرار، لمكيام بدوره الظميعي في متابعة ثؾرتو السدمحة حتى  وتؾفر لو كل الؾسائل
 تحرير وطشو.

 ":16المادة "

تحرير فمدظيؽ مؽ ناحية روحية، يييئ لمبالد السقدسة جؾًا مؽ الظسأنيشة والدكيشة تران في عاللو جسيع  
جسيع مؽ غير تفريق وال تسييز، سؾاء عمى أساس العشرر أو السقدسات الديشية وتكفل حرية العبادة والزيارة لم

 المؾن أو المغة أو الديؽ، ومؽ أجل ذلػ، فإن أىل فمدظيؽ يتظمعؾن إلى نررة جسيع القؾى الروحية في العالؼ.

 ":17ة "دالما 

الذعب العربي  تحرير فمدظيؽ مؽ ناحية إندانية يعيد إلى اإلندان الفمدظيشي كرامتو وعزتو وحريتو، لذلػ، فإن 
 الفمدظيشي يتظمع إلى دعؼ السؤمشيؽ بكرامة اإلندان وحريتو في العالؼ.

 ":18المادة " 



تحرير فمدظيؽ مؽ ناحية دولية، ىؾ عسل دفاعي تقتزيو ضرورات الدفاع عؽ الشفس، مؽ أجل ذلػ، فإن 
ة لمحرية والعدل والدالم، الذعب الفمدظيشي الراغب في مرادقة جسيع الذعؾب يتظمع إلى تأييد الدول السحب

إلعادة األوضاع الذرعية إلى فمدظيؽ، وإقرار األمؽ والدالم في ربؾعيا، وتسكيؽ أىميا مؽ مسارسة الديادة 
 الؾطشية والحرية القؾمية.

 ":19المادة "

رادة وقيام "إسرائيل" باطل مؽ أساسو، ميسا طال عميو الزمؽ لسغايرتو إل 7491تقديؼ فمدظيؽ الذي جرى عام  
الذعب الفمدظيشي وحقو الظبيعي في وطشو، ومشاقزتو لمسبادئ التي نص عمييا ميثاق األمؼ الستحدة وفي 

 مقدمتيا حق تقرير السرير.

 ":20المادة " 

يعتبر باطاًل كل مؽ ترريح بمفؾر وصػ االنتداب، وما ترتب عمييسا، وإن دعؾى الترابط التاريخية أو الروحية  
ؽ ال تتفق مع حقائق التاريخ وال مع مقؾمات الدولة في مفيؾميا الرحيح، وإن الييؾدية بيؽ الييؾد وفمدظي

بؾصفيا ديشًا سساويًا وليدت قؾمية ذات وجؾد مدتقل، وكذلػ، فإن الييؾد ليدؾا شعبًا واحدًا لو شخريتو 
 السدتقمة، وإنسا ىؼ مؾاطشؾن في الدول التي يشتسؾن إلييا.

 ":21المادة " 

بي الفمدظيشي معبرًا عؽ ذاتو بالثؾرة الفمدظيشية السدمحة يرفض كل الحمؾل البديمة عؽ تحرير الذعب العر 
 فمدظيؽ تحريرًا كاماًل، ويرفض كل السذاريع الرامية إلى ترفية القزية الفمدظيشية أو تدويميا.

 ":22المادة " 

ة، ومعادية لجسيع حركات التحرر والتقدم في الرييؾنية حركة سياسية مرتبظة ارتباطًا عزؾيًا باإلمبريالية العالسي
العالؼ، وىي حركة عشررية تعربية في تكؾيشيا، عدوانية تؾسعية استيظانية في أىدافيا، وفاشية نازية في 
وسائميا، وإن "إسرائيل" ىي أداة الحركة الرييؾنية وقاعدة بذرية جغرافية لإلمبريالية العالسية، ونقظة ارتكاز 

ب أرض الؾطؽ العربي، لزرب أماني األمة العربية في التحرر والؾحدة والتقدم، وإن "إسرائيل" ووثؾب ليا في قم
مردر دائؼ لتيديد الدالم في الذرق األوسط والعالؼ أجسع، ولسا كان تحرير فمدظيؽ يقزي عمى الؾجؾد 

الذعب الفمدظيشي يتظمع  الرييؾني واإلمبريالي فييا، ويؤدي إلى استتباب الدالم في الذرق األوسط، لذلػ، فإن
إلى نررة جسيع أحرار العالؼ وقؾى الخير والتقدم والدالم فيو، ويشاشدىؼ جسيعًا عمى اختالف ميؾليؼ واتجاىاتيؼ 

 تقديؼ كل عؾن وتأييد لو في نزالو العادل السذروع لتحرير وطشو.



 ":23المادة " 

ل جسيعيا، حفغًا لعالقات الرداقة بيؽ الذعؾب دواعي األمؽ والدمؼ ومقتزيات الحق والعدل تتظمب مؽ الدو  
 واستبقاء لؾالء السؾطشيؽ ألوطانيؼ، أن تعتبر الرييؾنية حركة غير مذروعة وتحرم وجؾدىا ونذاطيا.

 ":24المادة " 

يؤمؽ الذعب العربي الفمدظيشي بسبادئ العدل والحرية والديادة وتقرير السرير والكرامة اإلندانية، وحق  
 الذعؾب في مسارستيا.

 ":25المادة " 

 تحكيقًا ألىداف ىذا السيثاق ومبادئو، تقؾم مشغسة التحرير الفمدظيشية بدورىا الكامل في تحرير فمدظيؽ. 

 ":26المادة "

ير الفمدظيشية السسثمة لقؾى الثؾرة الفمدظيشية مدؤولة عؽ حركة الذعب العربي الفمدظيشي في مشغسة التحر  
نزالو مؽ أجل استرداد وطشو وتحريره والعؾدة إليو ومسارسة حق تقرير مريره، في جسيع مجاالت السياديؽ 

 ي والدولي.العدكرية والدياسية والسالية، وسائر ما تتظمبو قزية فمدظيؽ عمى الرعيديؽ العرب

 ":27المادة "

تتعاون مشغسة التحرير الفمدظيشية مع جسيع الدول العربية كل حدب إمكانياتيا، وتمتزم بالحياد فيسا بيشيا في  
 ضؾء مدتمزمات معركة التحرير وعمى أساس ذلػ، وال تتدخل في الذؤون الداخمية ألية دولة عربية.

 ":28المادة "

 ي أصالة ثؾرتو الؾطشية واستقالليتيا، ويرفض كل أنؾاع التدخل والؾصاية والتبعية.يؤكد الذعب العربي الفمدظيش

 ":29المادة " 

الذعب العربي الفمدظيشي ىؾ صاحب الحق األول واألصيل في تحرير واسترداد وطشو، ويحدد مؾقفو مؽ كافة 
 أىدافو.الدول والقؾى عمى أساس مؾاقفيا مؽ قزيتو، ومدى دعسيا لو في ثؾرتو لتحقيق 

 ":30المادة " 



السقاتمؾن وحسمة الدالح في معركة التحرير، ىؼ نؾاة الجيش الذعبي الذي سيكؾن الدرع الؾاقي لسكتدبات الذعب 
 العربي الفمدظيشي.

 ":31المادة " 

 يكؾن ليذه السشغسة عمؼ وقدؼ ونذيد، ويقرر ذلػ كمو بسؾجب نغام خاص. 

 ":32المادة " 

غام يعرف بالشغام األساسي لسشغسة التحرير الفمدظيشية، تحدد فيو كيفية تذكيل السشغسة يمحق بيذا السيثاق ن
 وىيئاتيا ومؤسداتيا واختراصات كل مشيا، وجسيع ما تقتزيو الؾاجبات السمقاة عمييا بسؾجب ىذا السيثاق.

 ":33المادة " 

سشغسة التحرير الفمدظيشية في جمدة ال يعدل ىذا السيثاق إال بأكثرية ثمثي مجسؾع أعزاء السجمس الؾطشي ل
 خاصة يدعى إلييا مؽ أجل ىذا الغرض.

 تعديل الميثاق:

م عمى إلغاء مؾاد 79/2/7441صادق السجمس الؾطشي الفمدظيشي في اجتساعو الذي عقد في غزة بتاريخ 
السيثاق الؾطشي الفمدظيشي التي نرت عمى القزاء عمى دولة إسرائيل، وتعديل بعزيا اآلخر، التزامًا باتفاق 

 شي، وأرقام السؾاد التي تؼ تعديميا:واي بالنتيذؽ، ونؾرد فيسا يمي أرقام السؾاد التي ألغيت مؽ السيثاق الؾط

" أما السؾاد التي حذفت مشيا 21، 22، 22، 27، 21، 74، 71، 71، 4، 1، 1، 6والسؾاد السمغاة ىي: "
 "24، 21، 26، 21، 71، 71، 76، 79، 72، 77، 1، 9، 2، 2، 7مقاطع فيي: "


