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

 (1المادة )
فلسطططيو نطططو الاططرب الرفلططي الفلسطططيني نهططي مططال ط  الططاي مططو الططوطو الرفلططي ال  يططف نالاططرب 

 الفلسطيني مال مو األمة الرفلي.
 (2المادة )

 دها الاي كانت قائمة في عهد اطناداب  ال فيطاني نحدة إقليمية ط تالاي.فلسطيو بحدن 
 (3المادة )

الارب الغفلي الفلسطيني هو صاحب الحق الافعي في نطنط  نيرطفم مرطيفع برطد يم  طام تحفيطف 
 نطن  نفق مايئا  نلمحض إمادت .

 (4المادة )
و اآلبال إلى األبنال نإم اطحطالل الاخرية الفلسطينية صفة يصلية طزمة ط تانل نهي تنارل م

الرهيوني نتاطايت الاطرب الرفلطي الفلسططيني نايلطة الن لطا  الاطي حلطت بط  ط يفردانط   خرطيا  
 نانامائ  الفلسطيني نط  نفيانهما.

 (5المادة )
. 1947الفلسطينيوم هم المواطنيو الرفب الذ و كانوا يقيموم إقامة دائمة في فلسطيو حاى الرام 

و اخطف  منهطا ين برطي فيهطال نكطل مطو نلطد مطو يب عفلطي فلسططيني برطد هطذا الاطامي  داخطل سوال مط
 فلسطيو ين خاممها هو فلسطيني.

 (6المادة )
اليهططود الطططذ و كطططانوا يقيمطططوم إقامططة عاديطططة فطططي فلسططططيو حاطططى بططدل الغطططان الرطططهيوني لهطططا يرا طططفنم 

 فلسطينيوم.
 (7المادة )

نالفنحطي نالاطاميخي بفلسططيو حرطائق ةاباطةل نإم تناطئة الفطفد   اطنامال الفلسطيني ناطمتلاط المطاد 
الفلسطططيني تناططئة عفليططة ةوميططة ناتخططائ كافططة نسططائل الاوتيططة نالاثقيطط  لارفيطط  الفلسطططيني بوطنطط  
ترفيفًا منحيًا نماديًا عميرًا نتأهيل  للنضال نال فاح المساح نالاضحية بمال  نحيات  طسافداد حاى 

 الاحفيف نامب قومي.
 
 



 (8المادة )
المفحلططة الاططي ياياططها الاططرب الفلسطططيني هططي مفحلططة ال فططاح الططوطني لاحفيططف فلسطططيو نلططذل  فطط م 
الاناقضا  بيو الروى الوطنيطة الفلسططينية هطي مطو نطون الاناقضطا  الثانويطة الاطي يلطب يم تاوقط  
 لرططططالت الانططططاقض األساسططططي هيمططططا بططططيو الرططططهيونية ناطسططططارمام مططططو مهططططة نلططططيو الاططططرب الرفلططططي
الفلسطيني مو مهة ةانيةل نعلى هطذا األسطاف فط م اللمطاهيف الفلسططينية سطوال مطو كطام منهطا فطي 
يمض الطوطو ين فطي المهططامف تاطظل منومططا  نيفطفاد م هطة نطنيططة ناحطدة ترمططل طسطافداد فلسطططيو 

 نتحفيفها بال فاح المسلت.
 (9المادة )

اسطططافاتيلية نلطططيك ت ايظطططا ني كطططد ال فططاح المسطططلت هطططو الطفيطططق الوحيطططد لاحفيطططف فلسططططيو نهطططو بطططذل  
الاططرب الرفلططي الفلسطططيني  ترططميم  المطلططق نعامطط  الثابططت علططى ماابرططة ال فططاح المسططلت نالسططيف 
قططدما نحططو الثططومة الاططر ية المسططلحة لاحفيططف نطنطط  نالرططودة إليطط  نعططو حرطط  فططي الحيططاة الط يايططة هيطط  

 نممامسة حق ترفيف مريفع هي  نالسيادة علي .
 (10المادة )

رمل الفدائي ياظل نواة حفب الاحفيف الار ية الفلسطيني نهذا يراضي ترريدع ن مول  نحما ا  ال
نتر ئططة كافططة الطاقطططا  اللماهيفيططة نالرمليطططة الفلسطططينية نتنويمهطططا نإ ططفاطها فطططي الثططومة الفلسططططينية 
المسططلحة نتحريطططق الطططالحم النضططالي الطططوطني بطططيو مخالطط  فئطططا  الاطططرب الفلسطططيني نلينهطططا نلطططيو 

 اللماهيف الرفلية ضمانًا طسامفام الثومة نتراعدها نانارامها.
 (11المادة )

 يظوم للفلسطينييو ةلةة  راما : الوحدة الوطنيةل نالار ئة الروميةل نالاحفيف.
 (12المادة )

الارب الرفلي الفلسطيني   مو بالوحدة الرفلية نل ي   د  دنمع في تحقيرها يلب عليط  فطي هطذع 
كفاحط  الطوطني يم يحطافل علطى  خرطيا  نمروماتهطال نيم  نمطي الطوعي بومودهطا نيم المفحلة مطو 

  ناهض ييًا مو المافنعا  الاي مو  أنها إئاباها ين إضرافها.
 (13المادة )

الوحطططدة الرفليطططة نتحفيطططف فلسططططيو هطططدفام ما طططاملم  هيطططا الواحطططد منهمطططا تحريطططق اآلخطططف. فالوحطططدة 
تحفيطف فلسططيو  ط د  إلطى الوحطدة الرفليطة نالرمطل لهمطا يسطيف الرفلية ت د  إلى تحفيف فلسططيول ن 

 منلًا إلى منب.
 
 
 



 (14المادة )
مريف األمة الرفليةل بل الومود الرفلطي بذاتط  مهطو بمرطيف الرضطية الفلسططينية نمطو هطذا الاطفاب  
 نطلق سري األمة الرفليطة نمهطدها لاحفيطف فلسططيو نيرطوم  طرب فلسططيو بطدنمع الطليرطي لاحريطق 

 لهدف الرومي المردف.هذا ا
 (15المادة )

تحفيطف فلسططيو مططو ناحيطة عفليطة هططو نامطب قطومي لططفد الغطان الرطهيوني ناوم فيططالي عطو الططوطو 
الرفلي ال  يف نلارفية الومود الرهيوني في فلسططيول ترطم مسط نليات  كاملطة علطى األمطة الرفليطة 

ل ئل يلططب علططى األمططة الرفليططة  ططرولًا نحظومططا  نفططي طليراهططا الاططرب الرفلططي الفلسطططيني.  نألمطط
يم تر ا مميم طاقاتها الرسظفية ناللافية نالمادية نالفنحية للمسطاهمة مسطاهمة فرالطة مطم الاطرب 
الفلسططططيني فطططي تحفيطططف فلسططططيول نعليهطططا برطططومة خاصطططة فطططي مفحلطططة الثطططومة الفلسططططينية المسطططلحة 

يططد المطاد  ناللاططف  نتططوفف لطط  الرائمطة اآلم يم ت ططذل نترططدم للاطرب الفلسطططيني كططل الرطوم نكططل الاأ 
طل الوسائل نالففص ال فيلة بامظين  مو اطسامفام للقيام بدنمع الطليري في ماابرة ةومت  المسلحة 

 حاى تحفيف نطن . 
 (16المادة )

تحفيف فلسطيو مو الناحيطة الفنحيطة  هيطا للط لد المردسطة مطوًا مطو الطمأنينطة نالسطظينة ترطام فطي 
لد نية نت فل حفية الالادة نالايامة لللميم مو غيف تمييا نط تففيطق سطوال ظلل  مميم المردسا  ا

على يساف الرنرف ين اللوم ين اللغة ين الد ول نمو يمل هذا ف م يهل فلسطيو  اطلروم لنرفة 
 مميم الروى الفنحية في الرالم.

 (17المادة )
تحفيف فلسطيو مطو الناحيطة اونسطانيةل يريطد إلطى اونسطام الفلسططيني كفاماط  نعاتط  نحفياط ل لطذل  

 ف م الارب الفلسطيني  اطلم إلى دعم الم منيو ل فامة اونسام نحفيا  في الرالم.
 (18المادة )

تحفيف فلسطيو مو ناحية دنلية هو عمل دفطاعي تراضطي  ضطفنما  الطدفان عطو الطنفك. مطو يمطل 
لطط  فطط م الاططرب الفلسطططيني الفاغططب فططي مرططادقة مميططم الاططروب  اطلططم إلططى تأ يططد الططدنل المحلططة ئ 

للحفية نالردل نالسلم وعطادة األنضطان الاطفتية إلطى فلسططيو نإقطفام األمطو نالسطلم فطي ملوعهطال 
 نتمظيو يهلها مو ممامسة السيادة الوطنية نالحفية الرومية.

 (19المادة )
م. نقيطام إسطفائيل باططل مطو يساسط  مهمطا ططال عليط  الطامو 1947فى عطام  ترسيم فلسطيو الذ  مط

لمغا فتط  ومادة الاطرب الفلسطططيني نحرط  الط يرطي فططي نطنط  نمناقضطا  للملططادي الاطي نط  عليهططا 
 ميثاق األمم الماحدة نفي مردماها حق ترف  المريف.



 (20المادة )
فتطططب عليهمطططا نإم دعطططوى الاططططفاب  يرا طططف بطططاطًل كطططل مطططو ترطططفيت بلفطططوم نصطططط  اطناطططداب  نمطططا ت

الااميخية ين الفنحية بطيو اليهطود نفلسططيو ط تافطق مطم حرطائق الاطامي  نط مطم مرومطا  الدنلطة فطي 
مفهومها الرحيت.  نإم اليهودية بوصفها د نًا سمانيًا نليك قومية ئا  نمود مسارل نكطذل  فط م 

 م مواطنوم في الدنل الاي  ناموم إليها.اليهود ليسوا  الًا ناحدًا ل   خريا  المسارلة نإنما ه
 (21المادة )

الاطرب الرفلططي الفلسطططيني مر ططفًا عططو ئاتطط  بططالثومة الفلسطططينية المسططلحة  ططففض كططل الحلططول ال د لططة 
عو تحفيف فلسطيو تحفيفًا كامًل نيففض كل المااميم الفامية إلى ترفية الرضية الفلسطينية, ين 

 تدنيلها.
 (22المادة )

ة حفكططة سياسططية مفتلطططة امتلاطططًا عضططويًا باوم فيططالي الرالميططة نمراديططة للميططم حفكططا  الرططهيوني
الاحطفم نالارطدم فطي الرطالم  نهططي حفكطة عنرطفية تررط ية فططي ت وينهطا عدنانيطة توسطاية اسططايطانية 
فططي يهطططدافها نفا طططية نازيطططة فطططي نسطططائلهال نإم إسططفائيل هطططي يداة الحفكطططة للرطططهيونية نقاعطططدة باطططفية 

لإلم فيالية الرالمية ننرطة امت از ننةوب لها في قلب الوطو الرفلي لضفب يمطاني األمطة   مغفاهية
الرفليططة فططي الاحططفم نالوحططدة نالارططدم.  إم إسططفائيل مرططدم دائططم لاهد ططد السططلم فططي الاططفق األنسطط  
نالرالم يمممل نلما كام تحفيف فلسطيو يرضي على اللود الرهيوني ناوم فيطالي ممطا  ط د  إلطى 

االاب السلم فطي الاطفق األنسط , لطذل  فط م الاطرب الفلسططيني  اطلطم إلطى نرطفة مميطم يحطفام اس
الرالم نقوى الخيف نالاردم نالسلم هي  نينا دهم مميرًا على اخالف ميولهم ناتلاهاتهم ترديم كل 

 عوم نتأ يد ل  في نضال  الرادل المافنن لاحفيف نطن .
 (23المادة )

مراضيا  الحطق نالرطدل تاطلطب مطو الطدنل مميرطًال حفوطًا لرلقطا  الرطداقة دناعي األمو نالسلم ن 
بيو الاروب ناسالرال لوطل المواطنيو ألنطانهم يم ترا ف الرهيونية حفكطة غيطف ماطفنعة نتخطفم 

 نمودها ننااطها.
 (24المادة )

امة اونسانية   مو الارب الرفلي الفلسطيني بملادي الردل نالحفية نالسيادة نترفيف المريف نال ف 
 نحق الاروب في ممامساها.

 (25المادة )
منومطططة الاحفيطططف الفلسططططينية الممثلطططة لرطططوى الثطططومة الفلسططططينية مسططط نلة عطططو حفكطططة الاطططرب الرفلطططي 
الفلسطططيني فططي نضططال  مططو يمططل اسططافداد نطنطط  نتحفيططفع نالرططودة إليطط  نممامسططة حططق ترفيططف مرططيفع 



ة نالماليطططة نسطططائف مطططا تاطللططط  قضطططية فلسططططيو علطططى هيططط ل فطططي مميطططم الميطططاد و الرسطططظفية نالسياسطططي
 الرريد و الرفلي نالدنلي.

 (26المادة )
تارانم منومة الاحفيف مم مميم الدنل الرفلية على حسب إمظانياتها تلاام بالحياد هيما بينهطا فطي 
ضططول مسططالاما  مرفكططة الاحفيططف نعلططى يسططاف  ئلطط , ط تاططدخل فططي الاطط نم الداخليططة أل  دنلططة 

 ة.عفلي
 (27المادة )

  كطططد الاطططرب الرفلطططي الفلسططططيني يصطططالة ةومتططط  الوطنيطططة ناسطططارللياها نيطططففض كطططل ينطططوان الاطططدخل 
 نالوصاية نالالاية.

 (28المادة )
الاططرب الرفلططي الفلسطططيني هططو صططاحب الحططق األنل ناألصططيل فططي تحفيططف ناسططافداد نطنطط  نيحططدد 

 دى دعمها ل  في ةومت  لاحريق يهداف .موقف  مو كافة الدنل على يساف مواقفها مو قضيا  نم
 (29المادة )

المرططاتلوم نحملططة السططلح فططي مرفكططة الاحفيططف هططم نططواة اللططين الاططر ي الططذ  سططيظوم الططدمن الططواقي 
 لمظاسلا  الارب الرفلي الفلسطيني.

 (30المادة )
 يظوم لهذع المنومة علم نقسم ننايد نيرفم ئل  كل  بمومب نوام خاص.

 (31المادة )
ق بهططذا الميثططاق نوططام يرططفف بالنوططام األساسططي لمنومططة الاحفيططف الفلسطططينية تحططدد هيطط  كيفيططة  لحطط

تاظيل المنومة نهيئاتهطا نم سسطاتها ناخاراصطا  كطل منهطا نمميطم مطا تراضطي  الواملطا  الملرطاة 
 عليها  بمومب هذا الميثاق.

 (32المادة )
للك الوطني لمنومة الاحفيف الفلسطينية ط يردل هذا الميثاق إط بأطثفية ةلثي ملمون يعضال الم

 في ملسة خاصة  دعى إليها مو امل هذا الغفض.         
  
 

 


