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منظمة التحرير الفلسطينية

د. محمد اشتيه

هي املنظمة التي أعلن عن إقامتها في »املؤمتر العربي الفلسطيني األول، املنعقد 

في القدس في 1964/5/28 اس��تناداً إلى اإلميان بحق الشعب العربي الفلسطيني 

ف��ي وطنه املقدس فلس��طني، وتأكيداً حلتمية معركة حتري��ر اجلزء املغتصب فيه، 

وعزم��ه وإصراره على إبراز كيانه الثوري الفعال وتعبئ��ة طاقاته وإمكانياته وقواه 

املادية والعسكرية والروحية.

املنظمة هي قيادة معبئة لقوى الش��عب العربي الفلس��طيني خلوض معركة 

التحرير، ودرع حلقوق شعب فلسطني وأمانيه وطريقه للنصر )البند األول من إعالن 

املؤمتر العربي الفلسطيني األول(. واملنظمة هي املمثلة لقوى الثورة الفلسطينية 

مس��ؤولة عن حركة الش��عب العربي الفلس��طيني في نضاله من أجل استرداد 

وطنه وحتريره والعودة اليه وممارسة حق تقرير مصيره )امليثاق الوطني املادة 26(.

وه��ي جتم��ع للق��وى الفلس��طينية في جبه��ة وطنية م��ن أجل ث��ورة لتحرير 

األرض، ويعتب��ر الفلس��طينيون جميع��اً أعض��اء طبيعيني في منظم��ة التحرير 

الفلس��طينية، والشعب الفلس��طيني هو القاعدة الكبرى لهذه املنظمة )املادة 

الرابع��ة من النظام األساس��ي(. واجملل��س الوطني، ومقره األساس��ي القدس، هو 

السلطة العليا ملنظمة التحرير الفلس��طينية، واملنظمة من الناحية القانونية 

تعتبر هيئة مس��تقلة، لم تنش��أ بقرار حكومي أو معاهدة دولية، وإمنا أعلنت عن 

إقامتها بنفس��ها وبإرادتها املس��تقلة واملنفردة، ومت االعتراف به��ا عربياً وإقليمياً 

ودولياً بصفتها املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
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احملاوالت الس��ابقة إلقامة منظمة التحرير الفلسطينية: كان اإلعالن عن إقامة 

منظمة التحرير الفلس��طينية في عام 1964م، قد سبقته محاوالت فلسطينية 

ع��دة، إلقامة قيادة سياس��ية وطنية موحدة متثل الش��عب الفلس��طيني وتقود 

نضاالته، ومن أبرز هذه احملاوالت:

1.   مرحلة العمل حتت قيادة املؤمترات الوطنية 1919 - 1936:

كانت اجلمعيات االس��المية املسيحية في فلسطني قد بادرت للدعوة إلى عقد 

”املؤمتر الفلس��طيني األول”، الذي تولى قيادة احلركة الوطنية الفلس��طينية بعد 

احلرب العاملية األولى، ثم توالى بعدها عقد هذه املؤمترات.

وكان املؤمتر األول انعقد في القدس بني 1/27- 1919/2/9   وكان املؤمتر الثاني في 

دمشق في 1920/2/27 ، بعد أن حالت السلطات البريطانية دون عقده في القدس، 

كما كان مقرراً، وانعقد املؤمتر الثالث في حيفا من 13-1920/12/19 ، وانعقد املؤمتر 

الرابع من 5/29-1921/6/2 ، في الفترة من 22-1922/8/25، عقد املؤمتر الفلسطيني 

اخلامس، وعقد بعده املؤمتر السادس في الفترة من 16-1923/6/20  ثم عجزت احلركة 

الوطنية الفلس��طينية، وأحزابها الناشئة في حينه عن عقد املؤمتر الفلسطيني 

في موعده الدوري الس��نوي، إال أن اللجنة التنفيذية للمؤمتر الفلس��طيني ظلت 

مت��ارس دورها في قي��ادة احلركة الوطنية وف��ي متثيل الفلس��طينيني إلى أن حلت 

مكانها ”اللجنة العربية العليا” التي أنشئت في عام 1936.

2.   مرحلة اللجنة العربية العليا: 

ش��هدت الفترة بني انعقاد املؤمتر الفلس��طيني السابع في 6/20/ 1928، واندالع 

ث��ورة 1936 العديد م��ن الظواهر السياس��ية املهمة، التي كان م��ن أبرزها تطور 

 السياس��ي )وخاصة ف��ي القدس( والذي انعكس��ت 
—
واحت��دام الص��راع العائلي

تداعياته على مجمل احلركة الوطنية الفلس��طينية. كما ش��هدت هذه املرحلة 

بداية إنشاء األحزاب الفلسطينية السياسية، وكان عام 1925 قد شهد انضمام 

ممثلني عن كل من احلزب الوطني وحزب الزراع إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للمؤمتر 

الوطني، الذي مثل الفلسطينيني أمام وزير املستعمرات البريطاني.
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وش��هد ع��ام 1935 وجود ما ال يقل عن س��تة أح��زاب فلس��طينية، ومع اندالع 

ثورة 1939 أخذت احلركة الوطنية الفلس��طينية ظاهرة تش��كل اللجان القومية 

احمللية في القرى واملدن التي ما لبثت أن حتولت إلى جلان قومية عليا، وتشكلت في 

هذا الس��ياق ”اللجنة العربية العليا” في القدس ف��ي 1936/4/25 التي بادرت فور 

انتخابه��ا إلى انتزاع زم��ام القيادة ومتثيل الفلس��طينيني، ولكن لم تلبث اللجنة 

العربي��ة العليا أن تعرضت لالنش��قاق بعد أن أعلن ”حزب الدف��اع”، في 1937/7/3 

، انس��حابه منها وفي 1937/10/1 أعلنت الس��لطات البريطانية عن عدم شرعية 

اللجن��ة العربي��ة العليا ، إال أن اللجنة العربية واصلت م��ع ذلك قيادتها ومتثيلها 

للفلسطينيني في احملافل اإلقليمية والدولية، وبعد مرحلة من التعثر واالضطراب 

قررت القيادات الفلس��طينية في حزيران )يونيو( 1946 في بلودان بسوريا تشكيل 

الهيئة العربية العليا التي كانت من الناحية السياسية والعملية امتداداً للجنة 

العربية العليا«.

في أعقاب احلرب العاملية الثانية ش��هدت ظاهرة تقدم دور بعض الدول العربية، 

على اللجنة العربية في متثيل الفلسطينيني، وقد طرح املشاريع اخلاصة بتسوية 

املس��ألة الفلس��طينية ف��ي احملافل الدولي��ة، وإن كانت اللجنة اخلاصة بدراس��ة 

القضية الفلسطينية املنبثقة عن اجلمعية العمومية لألمم املتحدة قد قررت في 

1947/9/25  دع��وة الهيئة العربية العليا حلضور مداوالت اللجنة واإلدالء ببياناتها 

أمامها.

بع��د هزمية ع��ام 1948، كانت الهيئ��ة العربية العليا حاولت م��ن دون طائل، أن 

حتم��ل جامعة ال��دول العربية عل��ى إقامة نظام مؤق��ت في البالد باس��م اإلدارة 

الفلس��طينية العامة، أو إقامة حكومة فلس��طينية، وجتدر اإلش��ارة هنا إلى أن 

امللك عبد اهلل كان قد أعلن في أيار )مايو( 1948 أن الهيئة العربية العليا لم تعد 

متثل عرب فلسطني”.

وكان��ت الهيئ��ة قد دعت إل��ى عقد اجملل��س الوطني الفلس��طيني في غزة في 

1948/9/30 الذي أعلن في اليوم التالي اس��تقالل فلسطني وإقامة حكومة عموم 
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فلس��طني، لكن جتربة ه��ذه احلكومة فى قي��ادة الفلس��طينيني ومتثيلهم كانت 

تعثرت منذ البداية ثم تعرقلت إلى أن فشلت ثم ماتت. مبوت رئيسها أحمد حلمي 

ف��ي  1963/3/29 ولكن ”الهيئة العربية العليا”، كانت ال تزال من الوجهة النظرية 

على األقل قائمة ومس��تمرة، ولكن مبرور الزمن تقادمت واضمحل نفوذها وتأثيرها 

وقدرتها على متثيل الفلسطينيني.

املقدمات املباشرة إلقامة منظمة التحرير الفلسطينية:

حرص��ت جامع��ة ال��دول العربي��ة منذ تأسيس��ها ع��ام 1945، عل��ى أن يكون 

لفلس��طني ممثل دائم في اجلامعة، وتعاقب على متثيل فلس��طني كل من موسى 

العلمي، وأحمد حلمي عبد الباقي ثم أحمد الشقيري.

وكان للموق��ف اخلطي��ر الناش��ئ عن عزم إس��رائيل على حتويل نه��ر األردن أثره 

الب��ارز في الدعوة إلى التئ��ام مؤمتر القمة العربية األول ال��ذي انعقد في القاهرة 

في 1964/1/13 ،  وأصدر هذا املومتر قراراً بإنش��اء كيان فلس��طيني يطالب بحقوق 

ش��عب فلس��طني، ومتكين��ه من حترير أرض��ه وتقري��ر مصيره، وكل��ف املؤمتر ممثل 

فلس��طني أحمد الش��قيري باإلعداد لهذه املهمة، وكانت وجهات النظر العربية 

قد تباينت بش��أن هذا الكيان فكانت اململكة الس��عودية تؤيد الدعوة لتش��كيل 

حكومة فلسطينية وطالبت س��وريا بإعطاء الكيان أساساً سيادياً على الضفة 

الغربي��ة وقط��اع غزة، وهو ما أث��ار حفيظة ومعارض��ة األردن، فيم��ا كانت تونس 

واجلزائر تدعوان إلى إنش��اء جبهة حترير وطنية فلس��طينية. من جهة أخرى كانت 

ردود الفع��ل الفلس��طينية على الدعوة إلقامة كيان فلس��طيني قد تراوحت بني 

احلماسة والتأييد وبني املعارضة التى أبدتها قيادة الهيئة العربية العليا، والرفض 

ال��ذي أعلن��ه ح��زب التحرير اإلس��المي، فيما أب��دت بعض القوى الفلس��طينية 

األخ��رى )البعثيون، وحركة القوميني العرب( تأييداً مش��روطاً لهذه الدعوة ومتيزت 

حركة فتح ، عبر لس��ان حالها مجلة »فلسطيننا« بالدعوة ألن يكون هذا الكيان 

الفلسطيني مرتكزاً للثورة املسلحة وليس بديالً عنها.



6

املؤمت��ر الفلس��طيني األول واإلع��ان ع��ن قي��ام منظم��ة التحري��ر 
الفلسطينية:

بعد فترة من التهيئة والتحضير، انعقد املؤمتر الفلسطيني األول في 1964/5/28 

في القدس حتت رعاية امللك حس��ني«، ووضع األردن ش��رطني، وافق عليهما أحمد 

الشقيري، كان األول منهما يتعلق بضرورة أن يعلن الشقيري صراحة، وعبر اإلذاعة 

األردنية عن تعهده بأال تؤدي عملية إقامة الكيان الفلسطيني إلى فصل الضفة 

الغربي��ة عن الضفة الش��رقية ل��ألردن. وكان الش��رط الثاني يتعل��ق بتخصيص 

حصة تصل إلى 60%  من األعضاء املش��اركني في املؤمتر لفلس��طيني األردن. أدى 

املؤمت��ر الذي كان خ��الل انعقاده مبثابة اجملل��س الوطني األول إل��ى اإلعالن عن قيام 

منظمة التحرير الفلس��طينية واملصادقة عل��ى امليثاق القومي، والذي كان يضم 

29 بن��داً، وكان النظام األساس��ي يضم 31 بنداً. وانتخب املؤمتر أحمد الش��قيري 

رئيس��أ اللجن��ة التنفيذية على أن يخت��ار هو طبقاً للنظام األساس��ي في حينه 

أعضاء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، وكان عددهم 14 عضواً، وبعد إقامتها 

ش��اركت منظمة التحرير الفلس��طينية في جميع أعمال مؤمت��ر القمة العربية 

الثاني املنعقد في1964/9/5  ، وأكد الشقيري أمام القمة أن الكيان الفلسطيني 

له شخصية حرة مستقلة، وأنه سيتعاون مع الدول العربية جميعها داخل نطاق 

اجلامع��ة وخارجه��ا، وبعد اختتام أعمال ه��ذه القمة عكفت اللجن��ة التنفيذية 

ملنظمة التحرير الفلس��طينية عل��ى إقامة هياكل املنظمة ومؤسس��اتها على 

النحو التالي:

1.    إنشاء الدوائر واملكاتب املركزية.

2.   افتت��اح مكات��ب املنظمة ف��ي عواصم عدد م��ن الدول العربي��ة واألجنبية 

وتأسيس مكتب دائم لها في األمم املتحدة.

3.   إنشاء صوت فلسطني اإلذاعي.

 4.  إنشاء مركز األبحاث. 

5.   البدء بتشكيل القوات الفلسطينية.
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6.   الصندوق القومي.

7.   متثيل فلسطني في املؤمترات اإلقليمية والدولية.

 ث��م انعقدت ال��دورة الثانية للمجلس الوطني الفلس��طيني ف��ي القاهرة من 

5/31-1965/4،  وأك��دت هذه الدورة على دور اجمللس الوطني كس��لطة تش��ريعية 

للمنظمة، وتضمنت القرارات إنش��اء قوات ”عني جالوت”، و”حطني” و”القادس��ية” 

التابع��ة جلي��ش التحرير الفلس��طيني، كما رف��ض اجمللس الوطن��ي التصريحات 

الت��ي كان أدلى الرئيس التونس��ي احلبي��ب بورقيبة، التي طالب��ت بتقدمي تنازالت 

لإلس��رائيليني مقابل تس��وية القضية الفلس��طينية. وانعقدت ال��دورة الثالثة 

للمجل��س الوطن��ي الفلس��طيني في غ��زة في الفت��رة م��ن 20-1966/5/24  في 

ظ��ل تفاق��م اخلالفات مع احلكومة األردني��ة، بعد أن رفض��ت األردن توجه منظمة 

التحرير لتس��ليح الفلس��طينيني في القرى احلدودية، وفرض ضريبة التحرير على 

الفلسطينيني في جميع الدول العربية. مبا في ذلك األردن. وكان عدد أعضاء اجمللس 

الوطني ارتفع في هذه الدورة من 397 إلى 466 عضواً ونوقشت، من دون إصدار قرار، 

مس��ألة فصل رئاسة اجمللس الوطني عن اللجنة التنفيذية، وجرى في هذه الدورة 

تعديل املادة 22 من النظام األساسي على النحو التالي:« تنشئ منظمة التحرير 

جيش��اً من أبناء فلس��طني  يعرف بجيش التحرير الفلس��طيني، وتكون له قيادة 

مس��تقلة، وواجبه القومي أن يكون الطليعة في خ��وض معركة التحرير، وكانت 

هزمية 1967 قد أسهمت في إنضاج الظروف التي أدت إلى انعطافة مفصلية في 

تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية، حيث تضافرت نتائج اخلالفات بني الشقيري 

وفصائل املقاومة املسلحة التي تنامى دورها وتعززت مكانتها، مع الرغبة العربية 

الرسمية في التخلي عنه، وأديّا معاً إلى دفعه لالستقالة في 1967/12/23. 

وجرى تكليف يحيى حمودة برئاسة منظمة التحرير بالوكالة، ومن ثم تشكلت 

جلنة حتضيرية لإلعداد لعقد الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلس��طيني التي 

كانت مبثاب��ة بداية مرحلة جديدة في تاريخ املنظمة انعقدت في القاهرة بني 10-

1967/7/17  عل��ى قاعدة التحوالت اجلذرية التي كانت أقرتها اللجنة التحضيرية، 
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والتي أسفرت عن النتائج التالية:

1.   تقليص عدد أعضاء اجمللس الوطني إلى 100 عضو. 

2.   قرر اجمللس تغيير اسم امليثاق القومي إلى امليثاق الوطني.

 3.   تعديل العديد من مواد امليثاق وإضافة مواد جديدة وإس��قاط البند ٢٤ الذي 

كان يحرم على املنظمة ممارس��ة أي س��يادة إقليمية على الضفة الغربية وقطاع 

غزة ومنطقة احلمة.

4.   تعديل النظام األساسي للمنظمة )فصل رئاسة اجمللس الوطني عن اللجنة 

التنفيذي��ة، وانتخاب اللجنة التنفيذية مباش��رة من اجملل��س الوطني، وهي التي 

تنتخب رئيساً لها(.

5.  اتخ��اذ العديد من القرارات السياس��ية ورفض القرار 242، وس��حب الدعوة 

النشاء كيان فلسطيني مزيف.

 - عق��دت الدورة اخلامس��ة للمجلس الوطني الفلس��طيني، ف��ي القاهرة بني 

1-1969/2/4، وحس��مت ه��ذه الدورة س��يطرة فصائ��ل املقاومة املس��لحة على 

املنظمة، وجرى بالتزكية تش��كيل جلن��ة تنفيذية جديدة، انتخبت ياس��ر عرفات 

رئيس��اً لها/ وكان من بني أهم قرارات هذه الدورة التركيز من الناحية السياس��ية، 

على التصدي ملش��اريع التس��وية الس��لمية ومحاوالت إنش��اء كيان فلسطيني، 

والدعوة باملقابل إلى إيجاد صيغة لتوحيد الكفاح الفلسطيني املسلح.

وانعق��دت ال��دورة السادس��ة للمجل��س الوطني ف��ي القاهرة ف��ي الفترة من 

1-1969/9/6 ، في ظل بروز عدد من الظواهر السياس��ية مثل ظاهرة االنش��قاقات 

)االنشقاق الكبير في اجلبهة الشعبية، وانشقاق الهيئة العاملة عن حركة فتح ، 

وظاهرة تعدد الفصائل الفلسطينية وتصاعد استقطاباتها وخالفاتها(.

 وكانت الفترة الواقعة ما بني الدورة السادس��ة والدورة السابعة النعقاد اجمللس 

الوطني قد شهدت عدداً من التطورات اخلطيرة، فعلى إثر املصادمات التي شهدتها 

الساحة اللبنانية جرى التوصل إلى ”اتفاقية القاهرة”  في 1969/11/2 ، وكانت هذه 

أول اتفاقية تعقدها املنظمة مع حكومة عربية. وتداعت الفصائل الفلسطينية 
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في 1970/2/11 لتشكيل قيادة وطنية موحدة ملواجهة املوقف اجلديد الناشئ على 

الس��احة األردنية، وخاصة بعد قرار احلكومة هناك تنظيم ش��ؤون األمن الداخلي. 

َّ بتجميد هذه القرارات على ضوء االشتباكات التي  حيث كان امللك حس��ني قد أمر

شهدتها الساحة األردنية مجدداً وعلى نطاق واسع، وبسبب هذه األزمة انعقدت 

ف��ي القاهرة في الفترة م��ن 5/30-6/4/ 1970 الدورة الس��ابعة للمجلس الوطني 

الفلسطيني  وشهدت هذه الدورة باخلصوص، التطورات املهمة التالية: 

1.  مشاركة جميع فصائل املقاومة.

2.  مشاركة وفد شعبي وحزبي أردني في أعمال املؤمتر.

3. تش��كيل إطار قيادي جديد ه��و اللجنة املركزية ملنظم��ة التحرير، التي متثل 

القي��ادة العليا للنضال الفلس��طيني، وأعطى اجملل��س الوطني صالحيات جديدة 

اللجنة املركزية.

وقد تضاعفت تداعيات األزمة على الساحة األردنية، عندما أعلنت مصر واألردن 

قبولهم��ا ملبادرة وزير اخلارجية االمريكية وليم روجرز مبادرة روجرز، في الوقت الذي 

أعلن��ت فيه منظمة التحرير ع��ن رفضها القاطع لهذه املب��ادرة، وإدانتها ملوقفي 

مص��ر واألردن، وفي إطار هذه األزمة املتفاقمة دع��ت اللجنة التنفيذية للمنظمة 

إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني، وانعقدت هذه الدورة في 

مخي��م الوحدات في العاصمة األردنية عم��ان يومي 27و1970/8/28،  ولكن اندالع 

املواجهات املسلحة داهم الوضع كله، وسرعان ما اتسعت هذه املواجهة، وتفاقمت 

حدتها، وأس��فرت عن خروج كل فصائل املقاومة ومنظمة التحرير الفلسطينية 

م��ن األردن. وانعقدت الدورة الثامنة للمجل��س الوطني في القاهرة في 3/5-2/28/ 

1971، وكان أبرز ما متخضت عنه هذه الدورة هو طرح مشروع ”الدولة الدميقراطية 

الفلس��طينية”، وإعالن املنظمة أن الكفاح املس��لح الفلس��طيني ليس كفاحاً 

عرقياً أو مذهبياً ضد اليهود. وأن دولة املستقبل في فلسطني احملررة من االستعمار 

الصهيوني هي الدولة الفلسطينية الدميقراطية التى يتمتع الراغبون في العيش 

فيها بسالم بنفس احلقوق والواجبات ضمن إطار مطامح األمة العربية في التحرر 
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القومي والوحدة الش��املة، مع التش��ديد على وحدة الشعب على ضفتي األردن. 

وفى غضون أربعة أشهر فحسب، عادت اللجنة التنفيذية فدعت إلى عقد الدورة 

التاس��عة للمجلس الوطني ف��ي الفترة من 7-1971/7/12 ف��ي القاهرة،  وتعذرت 

أعمال ه��ذه الدورة إع��ادة البحث في متت��ني الوحدة الوطنية الفلس��طينية. ثم 

دع��ت اللجنة التنفيذي��ة إلى ”عقد املؤمتر الش��عبي الفلس��طيني” في القاهرة 

ف��ي الفترة من 6-1972/4/10 ، وأعلن هذا املؤمتر رفضه ملش��روع امللك حس��ني عن 

اململكة املتحدة، وكذا رفضه لدعوة الرئيس املصري أنور الس��ادات إلعالن حكومة 

فلس��طينية في املنفى، وأفضى هذا املؤمتر الش��عبي إلى انعقاد الدورة العاشرة 

للمجل��س الوطني ف��ي القاه��رة 11-1972/4/12، وأكد البيان السياس��ي الصادر 

عن ه��ذه الدورة على رفض االنتخاب��ات البلدية التي نظمتها س��لطات االحتالل 

اإلس��رائيلي في الضف��ة الغربية بهدف جتاوز منظمة التحري��ر وخلق قيادة بديلة 

لها. كما تألفت جلنة للبحث في آليات تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وفي 

هذا اإلطار مت االتفاق على إصدار الصحيفة املركزية للمنظمة« فلسطني الثورة »، 

وإنشاء وكالة األنباء الفلسطينية وفا.

وعقد اجملل��س الوطني دورته احلادية عش��رة في القاه��رة 6-1973/1/12، وركزت 

قراراته على تعزيز الوح��دة الوطنية في إطار صيغة جبهوية، وتصحيح العالقات 

الفلس��طينية الداخلية، وكان اجمللس الوطني قد اتخذ قراراً مهماً في هذه الدورة 

يدعو إلى تش��كيل ”اجمللس املركزي” ملعاونة اللجنة التنفيذية، وإصدار التوجيهات 

ب��ني دورتي اجملل��س وقادت التطورات التي ش��هدها الربع األخير م��ن عام 1973، أن 

تكون هذه الدورة ختام مرحلة من مس��يرة منظمة التحرير الفلسطينية وبداية 

مرحلة أخرى جديدة.

وق��د ص��ادف انعقاد ال��دورة الثانية عش��رة للمجلس الوطني ف��ي القاهرة فى 

الفت��رة م��ن 1-1974/6/9 ، م��رور عقد كامل عل��ى إعالن إقامة منظم��ة التحرير 

الفلس��طينية، وشكلت هذه الدورة انعطافه جديدة في مسيرة املنظمة، خاصة 

بعد تبنيها للبرنامج املرحلي ، ورغم قيام جبهه معارضة لهذا البرنامج السياسي 
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املرحلي، )جبهة الرفض(، فإن النتائج السياسية لهذه الدورة، تضافرت مع عوامل 

دولي��ة وإقليمية أخ��رى، في إحراز مكاس��ب جوهرية ملنظمة التحرير وللش��عب 

الفلس��طيني، ومتثل ذلك على املستوى العربي في انتزاع اعتراف رسمي في مؤمتر 

القم��ة العربية الس��ابع في الرب��اط — املغرب عام 1974 باعتب��ار املنظمة ”املمثل 

الش��رعي والوحيد للشعب الفلسطيني«. وعلى الصعيد الدولي، كانت اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة وافقت في إطار قرارها رقم 3210 )د 29( الصادر بتاريخ 10/14/ 

1974، على دعوة منظمة التحرير املمثلة للشعب الفلسطيني إلى االشتراك في 

مداوالت اجلمعية العامة بشأن قضية فلسطني في جلساتها العامة.

وكان ياس��ر عرف��ات رئي��س اللجنة التنفيذي��ة هو أول رئي��س منظمة — وليس 

مندوب دولة- يتحدث أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وبعد بيان عرفات، أصدرت 

اجلمعي��ة العامة ف��ي 1974/11/22  قرارها رق��م 3236/ د 29 الذي أكدت فيه على 

حقوق الشعب الفلس��طيني غير القابلة للتصرف، ثم أصدرت قرارها رقم 3237 

ال��ذي حصلت منظم��ة التحرير مبوجبه عل��ى مكانة مراقب دائم ل��دى اجلمعية 

العام��ة، وبذلك تكون أول حركة حترير وطني في العالم التي حتظى بوضع املراقب 

الدائم في تاريخ املنظمة العاملية.

وكان اجملل��س الوطني اس��تأنف عقد دورات��ه، بانعقاد الدورة الثالثة عش��رة في 

القاهرة من 12-1977/3/23، وأطلق على هذه الدورة اس��م الشهيد كمال جنبالط 

تكرمي��اً له، إذ مت االعالن عن اغتياله أثناء انعقاد هذه الدورة. انعقدت الدورة الرابعة 

عش��رة في دمش��ق في الفت��رة م��ن 14-1979/1/22 وأطلق عليها اس��م الرئيس 

اجلزائ��ري هواري بو مدين، ورفضت منظمة التحرير في هذه الدورة اتفاقات “كامب 

ديفيد” ومشروع احلكم الذاتي، وأعلنت انضمامها إلى جبهة الصمود والتصدي.

ثم انعقدت الدورة اخلامس��ة عش��رة في دمش��ق من 16-1981/4/19 وش��هدت 

جلس��ات ه��ذه الدورة باخلص��وص، حضوراً دولياً وعربياً واس��عاً ميث��ل أكثر من 92 

برملان��اً، وتضمنت قرارات هذه الدورة إدانة أي اتصال يجري مع األطراف التي تنتهج 

الصهيونية عقيدة وممارس��ة ، مع اإلش��ارة إلى الدور اإليجابي ال��ذي تؤديه القوى 
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الدميقراطية والتقدمية اليهودي��ة املعادية للصهيونية، كما تقرر في هذه الدورة 

إعالن التعبئة العامة واخلدمة اإللزامية لبناء الشعب الفلسطيني، وتوحيد قوات 

جي��ش التحرير حيثما وجدت ف��ي جيش واحد وقيادة واحدة عل��ى أن تعمل بإمرة 

القيادة السياسية.

واتخذ اجمللس قراراً بزيادة عدد ممثلي األرض احملتلة من 120 عضواً الى 180 عضواً.

ثم جاء انعقاد الدورة السادسة عشرة في اجلزائر من 14-1983/2/22 وهي الدورة 

األولى بعد حرب 1982، وأسفرت مداوالتها عن اتساع هوة اخلالفات السياسية حول 

مشاريع التسوية املطروحة في هذه املرحلة )مشروع ريغان، ومشروع فاس، ومبادرة 

فهد، ومبادرة بريجنيف(. كما انعكس��ت العالق��ات املتوترة لبعض الدول العربية 

بقيادة منظمة التحري��ر على أعمال ومداوالت هذه الدورة، ولكن منظمة التحرير 

متكن��ت، ولو وقتي��اً، من جتاوز هذه اخلالفات التي س��رعان ما ع��ادت لتنفجر وبقوة 

وتفرض نفس��ها على أوض��اع منظمة التحرير خالل عام��ي 1983و1984، وخاصة 

بعد أحداث االنش��قاق الكبير في حركة فتح واملدعوم من س��وريا، واالش��تباكات 

املس��لحة في منطقة البقاع، والقرار الس��وري بطرد الزعيم الفلس��طيني ياسر 

عرف��ات من س��وريا، واندالع مع��ارك طرابلس والقتال في مخيمات ش��مال لبنان، 

وزيارة ياسر عرفات للقاهرة بعد اخلروج من طرابلس.

 وب��رز في هذه املرحلة دور اجمللس املركزي الفلس��طيني، الذي كان عقد اجتماعاً 

مهماً في الفترة من 3-1983/8/5 ، وأعلن عن التفاف الفلسطينيني حول منظمة 

التحرير وقيادتها الشرعية، وشكل جلنة ”الثماني عشرة” ملتابعة ما اتخذه اجمللس 

من توصيات وفي محاولة لتطويق واحتواء اخلالفات الفلسطينية — الفلسطينية 

ف��ي هذه املرحل��ة، جرى التوصل الى اتفاق ش��امل، مت التوقيع علي��ه في عدن في 

1984/6/27 ، ثم جرت املصادقة عليه في اجلزائر في 1984/7/13 .

 وكان هذا االتفاق يضمن حتديد موعد نهائي ال تتجاوز يوم 1984/9/15 لعقد دورة 

جديدة للمجلس الوطني الفلس��طيني، وعندما أيقنت قيادة منظمة التحرير أن 
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هناك قوى إقليمية تصر على ش��ّل املنظم��ة ومنع انعقاد اجمللس الوطني وتغذية 

اخلالف��ات الداخلية بني أطراف اتفاق ع��دن — اجلزائر، اتخذ رئيس اللجنة التنفيذية 

ملنظم��ة التحرير، مدعوم��اً بحركة فتح، وبعض الفصائ��ل املتحالفة معها، قراراً 

بالدعوة إلى عقد الدورة السابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني.

وبعد أن أعلنت األردن ترحيبها بعقد اجمللس على أراضيها انعقد اجمللس الوطني 

في عمان في 1984/11/22. وأس��فرت أعمال هذه الدورة عن انتخاب الش��يخ عبد 

احلميد الس��ائح رئيس��اً للمجلس الوطني خلفاً خلالد الفاه��وم الذي قاطع هذه 

ال��دورة، وانتخب اجمللس جلنة تنفيذية جديدة أعادت انتخاب ياس��ر عرفات رئيس��اً 

لها. وكانت ه��ذه الدورة فتحت اجملال للتوصل إلى االتفاق األردني— الفلس��طيني 

أو “اتفاق عمان” ال��ذي وقع في 1985/2/11. وباملقابل كانت الفصائل التي عارضت 

عقد الدورة الس��ابعة عش��رة وقاطعت حضورها، ش��كلت في دمشق ما تسمى 

جبهة اإلنقاذ الوطني وأسندت رئاستها خلالد الفاهوم. وتطلبت معاجلة تداعيات 

ه��ذه االوض��اع بذل الكثير م��ن اجلهد، وتدخ��ل العديد من األطراف ل��رأب الصدع 

واس��تعادة حلمة الوح��دة الوطنية الفلس��طينية وتكللت تلك اجله��ود بانعقاد 

الدورة الثامنة عش��رة للمجلس الوطني في اجلزائر في الفترة من 1987/4/25-21  

وعرفت هذه الدورة باسم دورة ”الوحدة الوطنية نظراً للمشاركة شبه اإلجماعية 

م��ن كافه فصائل املقاومة الفلس��طينية في أعمالها، واس��تكمال املواقع التي 

بقيت ش��اغرة في عضوية اللجنة التنفيذية من الدورة الس��ابعة عش��رة، وكان 

انعق��اد ه��ذه الدورة، مع ظروف أخرى، قد انعكس بق��وة على األوضاع داخل األرض 

احملتلة، التي شهدت قبل انقضاء عام 1987 بقليل اندالع االنتفاضة الفلسطينية 

األولى في 1987/12/29 ثم انعقدت الدورة غير العادية، التاسعة عشرة للمجلس 

الوطني ف��ي اجلزائر في الفترة من 12-1988/11/15 وأطلق على هذه الدورة اس��م 

“دورة االنتفاضة واالستقالل الوطني والشهيد البطل أبو جهاد”.

وكان أه��م م��ا أعلنت عنه هذه الدورة من قرارات هو “إعالن االس��تقالل والدولة 

الفلس��طينية، وقرار اجمللس الوطني تش��كيل احلكومة املؤقتة لدولة فلس��طني، 
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وكان الق��رار ينص على أن يكل��ف اجمللس الوطني اللجن��ة التنفيذية بصالحيات 

ومسؤوليات احلكومة املؤقتة حلني إعالن تشكيل احلكومة”. ووافق اجمللس الوطني 

باإلجم��اع عل��ى قرار اجملل��س املركزي الفلس��طيني، ال��ذي انعقد ف��ي تونس في 

1989/3/30 باختيار ياس��ر عرفات رئيساً لدولة فلسطني. ثم عقد اجمللس الوطني 

الدورة العش��رين في اجلزائر في الفترة من 23-1991/9/28، وأطلق على هذه الدورة 

اس��م دوره القدس الشريف والشهداء، وأكدت قرارات اجمللس في البيان السياسي 

على ح��ق منظمة التحري��ر الفلس��طينية، باعتبارها املمثل الش��رعي والوحيد 

للش��عب الفلسطيني، في تش��كيل الوفد الفلسطيني من داخل وخارج الوطن. 

مب��ا في ذل��ك القدس وحتديد صيغة مش��اركته في عملية الس��الم على أس��اس 

متكافئ، ومبا يؤكد مرجعيتها في هذا اجملال. كما وافق اجمللس الوطني على الطلب 

املقدم بتعديل املادة 14 الفقرة األولى من النظام األساس��ي، بحيث تؤلف اللجنة 

التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضواً، مبن فيهم رئيس مجلس إدارة 

الصندوق القومي الفلسطيني، كما وافق اجمللس على قرار تشكيل اجمللس املركزي 

من 144 عضواً.

بع��د التوقي��ع على اتفاقات “أوس��لو«، وع��ودة العدد األكبر م��ن أعضاء اجمللس 

الوطني إلى داخل األراضي الفلسطينية، دعا رئيس اللجنة التنفيذية إلى تشكيل 

هيئ��ة للحوار الوطني، تش��كلت م��ن نحو ثمانني عض��واً وباش��رت أعمالها من

17-1996/4/21، وتركزت مداوالت هيئة احلوار الوطني على موضوعني: تعديل امليثاق 

الوطني ومش��روع القرارات السياس��ية التي كانت ستعرض على اجمللس الوطني 

للمصادق��ة عليه��ا. وانعقدت الدورة احلادية والعش��رون في غزة ف��ي 1996/4/22 

وف��ي الي��وم التالي لالفتتاح جرى التثب��ت من اكتمال النص��اب القانوني بحضور 

526 عض��واً م��ن مجموع 669 عض��واً، ثم أعلنت رئاس��ة اجملل��س الوطني تأليف 

خمس جلان، وخصصت اجللس��ة املنعقدة في 1996/4/24 ملناقش��ة تعديل امليثاق 

الوطني، وتقرر تعديل امليثاق الوطني بإلغاء املواد التي تتعارض مع رسائل االعتراف 

املتب��ادل، وكلفت اللجنة القانونية بإعادة صياغة امليثاق على هذا األس��اس، ليتم 
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ع��رض الصياغة اجلديدة عل��ى اجمللس املركزي، الذي ينوب ع��ن اجمللس الوطني في 

أول اجتم��اع له وقد عقد اجمللس جلس��ة خاصة مس��اء ي��وم 1996/4/24 في غزة 

وأقر تعديل امليثاق الوطني الفلس��طيني، حيث وافق عل��ى التعديل 504 أعضاء، 

وعارضه 54 عضواً، وامتنع عن التصويت 14 عضواً.

وف��ي الي��وم األخير لل��دورة 25/4 عرض��ت على األعض��اء قامتة كاملة بأس��ماء 

املرش��حني لعضوية اللجنة التنفيذية باس��م قائمة الوح��دة الوطنية فنجحت 

بالتزكي��ة، كما صوت األعضاء باملوافقة على حق اللجنة التنفيذية في إس��قاط 

العضوي��ة عن أي عضو منها يتغيب عن اجتماعاتها من دون عذر مقبول أكثر من 

ثالث جلس��ات متتالية، ويس��قط هذا العضو من احتس��اب النصاب في اللجنة 

التنفيذية. وعقد اجمللس جلسة خاصة في 1998/12/14 بحضور الرئيس االمريكي 

كلينت��ون ومت فيها التأكيد على تعديل امليثاق، كم��ا وانعقد اجمللس في عام 2009 

في رام اهلل، وجرى استكمال انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية.

هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية

اجمللس الوطني الفلسطيني:

يعتب��ر اجملل��س الوطن��ي الفلس��طيني حس��ب النظ��ام األساس��ي، البرمل��ان 

الفلس��طيني والس��لطة العليا التي تصنع سياس��ات املنظم��ة ومخططاتها 

وبرامجها.

وحسب املادتني اخلامس��ة والسادسة من النظام األساسي يتم انتخاب أعضاء 

اجملل��س الوطني عن طريق “االقتراع املباش��ر” ونظراً للصعوب��ات اجلّمة التي تعيق 

هذه الطريقة، جتري تس��مية أعضاء اجمللس عن طريق »جلنة منتخبة من كل دورة 

س��ابقة للمجلس، اس��تناداً إلى مش��اورات واس��عة بني الفصائل الفلسطينية 

واالحتادات الشعبية والشخصيات املستقلة.

 ويض��م اجمللس نواباً عن فصائل املقاومة الفلس��طينية التالية: »حركة فتح«، 
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اجلبهة الش��عبية، اجلبه��ة الدميقراطي��ة، والصاعق��ة، القيادة العام��ة، وجبهة 

التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلس��طينية، وجبهة النضال، وحزب الش��عب 

الفلس��طيني. إضاف��ة إلى ذل��ك يضم اجمللس نواب��اً عن االحتادات الفلس��طينية 

الشعبية العشرة التالية: )الطلبة، واملرأة، والفالحني، والعمال، واحملامني، واألطباء، 

واملهندس��ني، واملعلمني، والفنانني، والكتاب والصحفي��ني( كما يضم اجمللس نواباً 

من الشخصيات الوطنية املستقلة.

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية:

 ويعرفها النظام األساس��ي للمنظمة، بأنها أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة، 

وتكون دائم��ة االنعقاد، وأعضاؤه��ا متفرغون للعمل، وتتولى تنفيذ السياس��ات 

والبرامج واخملططات التي يقررها اجمللس الوطني وتكون مسؤولة أمامه مسؤولية 

تضامنية وفردية )املادة 15(.

وفصل النظام األساس��ي مهام وصالحيات اللجنة التنفيذية في املواد )15 ، 16 

، 18 ، 19( وهى على وجه العموم تباش��ر جميع مس��ؤوليات منظمة التحرير وفق 

اخلط��ط العامة والقرارات الت��ي يصدرها اجمللس الوطني. وطبق��اً للمادة )20( من 

النظام األساس��ي فإن والية اللجنة التنفيذية تس��تمر ما دام��ت متمتعة بثقة 

اجملل��س الوطن��ي، وعليها أن تقدم اس��تقالتها للمجلس الوطن��ي اجلديد في أول 

اجتماع يعقده، ويجوز إعادة انتخابها.

 أمانة سر اللجنة التنفيذية: 
ويتوالها أحد أعضاء اللجنة التنفيذية، وهي تختص بإقرار جدول أعمال اللجنة 

التنفيذية وإع��داد محاضر االجتماعات وقراراتها وت��رد إليها جميع القضايا التي 

يج��ب أن تعرض على اللجنة التنفيذية من داخ��ل أطر منظمة التحرير، أو من أي 

جهات أخرى، حكومية أو شعبية، عربية أو أجنبية.

وقد مارس��ت اللجن��ة التنفيذية فعلياً عدداً كبيراً من الصالحيات األساس��ية 

والواسعة، ومنها األمر بتشكيل جهاز قضائي، وفرض القوانني الفلسطينية على 
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فصائل املقاومة وعلى جميع قطاعات الشعب الفلسطيني، والتصرف في إعالن 

احلرب أو عقد الهدنة واالتفاقات السياس��ية، وحق استرداد الفلسطينيني )مثلما 

حدث في حالتي اختطاف للطائرات مع الكويت وتونس واس��ترداد األسرى احملررين 

من معتقالت االحتالل(، إضافة إلى فرض الضرائب على املواطنني الفلس��طينيني 

وجبايتها منهم، ومتثيل الش��عب الفلس��طيني ف��ي احملافل الدولي��ة واملنتديات 

اإلقليمية، والتمثيل الدبلوماسي في دول العالم.

اجمللس املركزي الفلسطيني:

كان اجمللس الوطني الفلسطيني أصدر قراراً في دورته احلادية عشرة ) 1973/1/10( 

بتش��كيل مجل��س مركزي م��ن بني أعضائ��ه، ويكون صل��ة الوصل ب��ني اللجنة 

التنفيذي��ة واجمللس الوطني، وخالفاً مل��ا حصل مع قرار تش��كيل اللجنة املركزية 

تقرر في الالئحة الداخلية للمجلس املركزي اعتبارها ”هيئة دائمة ويشكل اجمللس 

املرك��زي من أعضاء اللجن��ة التنفيذية ورئيس اجمللس الوطن��ي وعدد من األعضاء 

يس��اوي، على األقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية. وحتدد املادة الثالثة من 

الئحته مهامه على النحو التالي:

 1.   اتخ��اذ القرارات في القضايا التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار 

مقررات اجمللس الوطني.

2.   إقرار اخلطط التنفيذية املقدمة إليه من اللجنة التنفيذية.

3.   متابعة اللجنة التنفيذية تنفيذ قرارات اجمللس الوطني.

 وم��ن صالحياته تش��كيل جلان دائمة من أعضاء اجملل��س الوطني، على أن يكون 

رؤس��اء هذه اللجان من بني أعضاء اجمللس املركزي، واالطالع على حسن سير عمل 

دوائر املنظمة وتقدمي التوصيات الالزمة بذلك للمجلس املركزي.

 دوائر منظمة التحرير الفلسطينية:

 كانت املادة 18 من النظام األساس��ي ملنظمة التحرير الفلسطينية قد أعطت 

احلق اللجنة التنفيذية بإنش��اء خمس دوائر، ولكن املادة نفس��ها منحت اللجنة 
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التنفيذية حق إنش��اء أي دائرة أخرى ترى اللجنة ضرورة إنشائها، ويكون لكل دائرة 

مدير ع��ام والعدد الالزم من املوظف��ني، وهكذا مرت عملية إنش��اء دوائر املنظمة 

بسلسلة طويلة من التطورات إلى أن استقرت على ما هي عليه االن.

ومن أبرز دوائر منظمة التحرير:

الدائرة السياسية:

وهي املكلفة بإدارة النشاطات السياسية التي تقوم بها املنظمة على مختلف 

الصعد، واملس��ؤولة عن نش��اطات املنظمة في هيئة األمم املتحدة وكافة وكاالتها 

املتخصصة. وتش��رف الدائرة السياسية على مكاتب، وسفارات منظمة التحرير 

حول العالم، وهي املكلفة برعاية مصالح الش��عب الفلس��طيني في كل أماكن 

تواجده، واإلش��راف على عالقات منظمة التحرير بسائر املنظمات اإلقليمية، وفق 

توجيهات اللجنة التنفيذية.

الدائرة العسكرية:

وهي املسؤولة عن القضايا املتعلقة بجيش التحرير الفلسطيني، وإعداد برامج 

التدريب والتعبئة وتأمني حاجاته، وتقدم الدائرة املشورة لرئيس اللجنة التنفيذية 

في األمور العسكرية واملتعلقة بجيش التحرير الفلسطيني.

دائرة الصندوق القومي:

وهي مكلفة بتس��لم املوارد اخملتلفة، ومتوي��ل منظمة التحرير والدوائر واألجهزة 

الت��ي تنبثق عنها، وتنمية موارد الصندوق، واالش��راف على أعمال اجلباية ومراقبة 

اإلنف��اق، ويضم رئيس الصن��دوق القومي إلى عضوية اللجن��ة التنفيذية بحكم 

موقعه.

دائرة شؤون الوطن احملتل:

وهي مس��ؤولة عن دراس��ة كافة مجاالت األوضاع داخل األراضي الفلسطينية 

احملتلة، وإعداد وتنفيذ اخلطط املتعلقة بصمود الش��عب ومس��اندة نضاله، وهي 
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مس��ؤولة أيضاً عن فضح املمارس��ات العدوانية لالحتالل وتقدمي األدلة على ذلك، 

ودعم البلديات والتطور االقتصادي والتربوي واخلدمة العامة.

 دائرة التنظيم الشعبي:

وهي املكلفة باإلش��راف على نش��اط وانتخابات االحتادات واملنظمات الشعبية 

واملش��اركة ف��ي مؤمتراتها العامة، ومن ذل��ك االحتاد العام للطلب��ة، واالحتاد العام 

للعم��ال، واالحتاد الع��ام للكتاب والصحفي��ني، واالحتاد الع��ام للمعلمني، واجمللس 

األعلى للشباب والرياضة، واحلركة الكشفية الفلسطينية .. وغيرها.

 إل��ى جانب ه��ذه الدوائر هناك عدد آخر من الدوائر مث��ل: دائرة التربية والتعليم 

العالي، ودائرة الشؤون االجتماعية، ودائرة اإلعالم والثقافة، ودائرة شؤون الالجئني، 

ودائرة العالقات القومية، والدائرة اإلدارية.

وكانت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلس��طينية قد قررت إنشاء مركز 

األبحاث الفلسطيني ، عام 1965، ومقره بيروت، وأنيطت مبهام جمع الوثائق وتأليف 

وترجمة الدراس��ات العلمي��ة الوطنية عن القضية الفلس��طينية، وإصدار دورية 

شؤون فلسطينية ، ونطراً ألهمية الدور الذي لعبه مركز األبحاث؛ كانت إسرائيل 

قد استهدفته مرات متعددة عامي 1972و1974. وإبان االجتياح اإلسرائيلي للبنان 

وغزو بيروت عام 1982، قامت القوات اإلسرائيلية الغازية بتدمير املركز واالستيالء 

على جمي��ع الوثائق واملراجع والكتب وأرش��يف مركز األبح��اث، وحرصاً من قيادة 

الث��ورة ومنظمة التحرير على ه��ذا اإلرث الثقافي املهم، أص��رت على أن تتضمن 

صفقة تبادل األس��رى التي متت في عام 1983 اس��ترداد محتوي��ات مركز األبحاث 

الفلس��طيني، ومن جهة ثانية، كان قد تقرر في الدورة الرابعة للمجلس الوطني 

الفلسطيني )1968( إنشاء ”مركز التخطيط الفلسطيني” وكالهما يتبع مباشرة 

رئيس اللجنة التنفيذية.

وكانت منظمة التحرير في سعيها الدؤوب لتوحيد اجلهد الفلسطيني في أطر 

موحدة قد أمكنها حتقيق ذلك في عدد من اجملاالت املهمة، مثل إنشاء جهاز األمن 
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املوح��د، وتوحيد اجلهد اإلعالمي في مكتب اإلعالم املوحد، وتأس��يس وكالة األنباء 

الفلسطينية — وفا.

كم��ا جتدر اإلش��ارة إل��ى أن أغلب األطر القيادي��ة التي تش��كلت داخل األراضي 

الفلس��طينية احملتلة )جلنة التوجيه الوطني، واجلبهة الوطنية لرؤس��اء البلديات 

املنتخب��ني، والقيادة الوطنية املوحدة( كانت قد أعلن��ت تأكيدها االلتزام مبنظمة 

التحرير الفلسطينية وقيادتها الش��رعية، وأنها امتداد طبيعي وعضوي منها . . 

ولها.

 امليثاق الوطني الفلسطيني:

 وه��و، بعد تعديله في الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلس��طيني، يتضمن 

33 مادة.

وق��د نصت مادته األخيرة على أن: »ال يعدل هذا امليثاق إال بأكثرية ثلثي مجموع 

أعض��اء اجمللس الوطني ملنظمة التحرير الفلس��طينية في جلس��ة خاصة يدعى 

إليها من أجل هذا العرض«.

وكانت إس��رائيل، في إط��ار التوصل والتوقيع على إعالن املب��ادئ املعروف باتفاق 

أوس��لو ق��د طالبت بض��رورة تعديل وإلغ��اء عدد من بن��ود ومواد امليث��اق الوطني 

الفلس��طيني. وقد واف��ق اجمللس الوطني ف��ي دورته احلادية والعش��رين على هذا 

التعديل.

النظام األساسي ملنظمة التحرير الفلسطينية:

يتكون النظام األساس��ي، بعد التعديالت التي أجري��ت على عدد من بنوده، من 

خمسة أبواب:

 الباب األول-     مبادئ عامة ، ويتضمن أربع مواد.

 الباب الثاني-   ”اجمللس الوطني”، ويتضمن ثماني مواد.
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 الباب الثالث-   ”اللجنة التنفيذية”، ويتضمن تسع مواد.

 الباب الرابع-     أحكام عامة ، ويتضمن ثماني مواد.

 الباب اخلامس-  أحكام انتقالية ويتضمن ثالث مواد.
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النظام األساسي ملنظمة التحرير الفلسطينية

الباب األول – مبادئ عامة

املادة 1 – يشكل الفلسطينيون فيما بينهم وفقاً ألحكام هذا النظام منظمة 
تعرف باسم منظمة التحرير الفلسطينية.

املادة 2- تباش��ر منظمة التحرير الفلس��طينية مسؤولياتها وفق مبادئ امليثاق 
الوطني وأحكام هذا النظام األساسي، وما يصدر استناداً إليها من لوائح واحكام 

وقرارات.

امل��ادة 3- تقوم العالقات داخل املنظمة على أس��اس االلت��زام بالنضال والعمل 
الوطن��ي في ترابط وثيق بني املس��تويات اخملتلفة من قاع��دة املنظمة إلى قيادتها 
اجلماعية، وعلى أس��اس احترام األقلية إلرادة األغلبية، وكس��ب ثقة الشعب عن 
طريق االقناع، ومتابعة احلركة النضالية الفلسطينية، ودعم الثورة الفلسطينية 
املس��لحة، والعم��ل على اس��تمرارها وتصعيدها مبا يحقق الدف��ع التحريري لدى 

اجلماهير حتى النصر.

وتطبيق��اً وتنفيذاً لهذا املبدأ فإن عل��ى اللجنة التنفيذية أن تضع نظاماً خاصاً 
بتش��كيالت املنظمة، مراعية في ذلك ظروف الفلس��طينيني في مختلف أمكنة 

جتمعهم، وظروف الثورة الفلسطينية وحتقيق أهداف امليثاق والنظام.

امل��ادة 4- الفلس��طينيون جميع��اً أعض��اء طبيعي��ون ف��ي منظم��ة التحرير 
الفلسطينية يؤدون واجبهم في حترير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم والشعب 

الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه املنظمة. 

الباب الثاني – اجمللس الوطني

امل��ادة 5- ينتخ��ب أعضاء اجملل��س الوطني عن طري��ق االقتراع املباش��ر من قبل 
الشعب الفلسطيني مبوجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية. 

امل��ادة 6- أ. إذا تع��ذر إج��راء االنتخاب��ات اخلاصة باجمللس الوطني اس��تمر اجمللس 
الوطني قائماً إلى أن تتهيأ ظروف االنتخابات.
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ب – إذا ش��غر مقعد أو أكثر في اجمللس الوطني ألي س��بب من األس��باب، يعني 
اجمللس العضو أو األعضاء مللء املقاعد الشاغرة. 

املادة 7- أ. اجمللس الوطني هو الس��لطة العليا ملنظمة التحرير، وهو الذي يضع 
سياسة املنظمة ومخططاتها وبرامجها. 

ب- القدس هي مقر اجمللس الوطني الفلسطيني. 

املادة 8- مدة اجمللس الوطني ثالث س��نوات، وينعقد دورياً بدعوة من رئيس��ه مرة 
كل س��نة، أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيس��ه بناء عل��ى طلب من اللجنة 
التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء اجمللس. ويكون مكان انعقاده في القدس أو غزة أو 

أي مكان آخر، حسب الظروف. 

فإذا لم يدع رئيس اجمللس إلى مثل هذه االجتماع يعتبر االجتماع منعقداً حكماً 
في املكان والزمان احملددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية. 

امل��ادة 9- يك��ون للمجلس الوطن��ي مكتب رئاس��ة مؤلف من الرئي��س ونائبني 
للرئيس وأمني سر ينتخبهم اجمللس الوطني في بدء انعقاده.

املادة 10- ينظر اجمللس الوطني في دور انعقاده العادي في:

ا. التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن إجنازات املنظمة وأجهزتها.

ب. التقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد امليزانية.

ج. االقتراحات التي تقدم إليه من اللجنة التنفيذية وتوصيات جلان اجمللس.

د. أي مسائل أخرى تعرض عليه.

امل��ادة 11- يؤل��ف اجملل��س الوطني تيس��يراً ألعمال��ه، اللجان التي ي��رى ضرورة 
لتشكيلها. 

وتق��دم هذه اللجنة تقاريره��ا وتوصياتها إلى اجمللس الوطن��ي الذي يقوم بدوره 
مبناقشتها ويصدر قراراته بشأنها. 

امل��ادة 12- يتك��ون النصاب القانون��ي للمجلس بحضور ثلث��ي أعضائه، وتتخذ 

القرارات بأغلبية أصوات احلاضرين. 
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الباب الثالث – اللجنة التنفيذية

املادة 13- أ. يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل اجمللس الوطني.

ب. يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة.

ج. تنتخب اللجنة التنفيذية من داخل اجمللس الوطني.

امل��ادة 14- تؤل��ف اللجن��ة التنفيذية من أربعة عش��ر عضواً مب��ن فيهم رئيس 
مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.1

املادة 14- »معدلة« تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر 
عضواً مبن فيهم رئيس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.

وإذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بني فترات انعقاد اجمللس الوطني ألي 
سبب من األسباب متأل احلاالت الشاغرة كما يلي:

إذا كان��ت احلاالت الش��اغرة تقل ع��ن الثلث يؤجل ملؤها إل��ى أول انعقاد . أ
للمجلس الوطني. 

إذا كانت احلاالت الش��اغرة تس��اوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر . ب
يت��م ملؤها من قب��ل اجمللس الوطني في جلس��ة خاصة يدعى له��ا خالل مدة ال 

تتجاوز ثالثني يوماً.

في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة اجمللس الوطني إلى اجتماع . ج
غير عادي يتم ملئ الشواغر ألي من احلالتني السابقتني من قبل اللجنة التنفيذية 
ومكتب اجمللس ومن يستطيع احلضور من أعضاء اجمللس وذلك في مجلس مشترك 

يتم لهذا الغرض ويكون اختيار األعضاء اجلدد بأغلبية أصوات احلاضرين. 

املادة 15- اللجنة التنفيذية هي أعلى س��لطة تنفيذية للمنظمة وتكون دائمة 
اإلنعقاد وأعضاؤها متفرغون للعمل، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج واخملططات 

التي يقررها اجمللس الوطني تكون مسؤولة أمامه، مسؤولية تضامنية وفردية. 

املادة 16- تتولى اللجنة التنفيذية:

متثيل الشعب الفلسطيني.. أ

اإلشراف على تشكيالت املنظمة.. ب

1  جرى التعديل بتاريخ 1991/9/23 من الدورة العشرين للمجلس. 
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إص��دار اللوائ��ح والتعليمات واتخ��اذ الق��رارات اخلاصة بتنظي��م أعمال . ج
املنظمة، على أال تتعارض مع امليثاق أو النظام األساسي.

تنفيذ السياس��ة املالية للمنظمة وإعداد ميزانيتها، وعلى وجه العموم، . د
تباشر اللجنة التنفيذية جميع مسؤولياتها منظمة التحرير وفق اخلطط العامة 

والقرارات التي يصدرها اجمللس الوطني.

امل��ادة 17- يكون املقر الدائم للجنة التنفيذية في مدينة القدس، ولها أن تعقد 
اجتماعاتها في أي مكان آخر تراه مناسباً.

املادة 18- تنشئ اللجنة التنفيذية الدوائر اآلتية:

الدائرة العسكرية.. أ

دائرة الشؤون السياسية واإلعالمية.. ب

دائرة الصندوق القومي الفلسطيني.. ج

دائرة البحوث واملؤسسات اخملتصة.. د

دائرة الشؤون اإلدارية.. ه

أي دائرة أخرى ترى اللجنة ضرورة إنش��ائها ويكون لكل دائرة مدير عام والعدد . و
ال��الزم من املوظفني.. ويحدد اختص��اص كل دائرة بنظام خاص تضعه اللجنة 

التنفيذية. 

املادة 19- تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العالقات وتنسيق العمل بني املنظمة 
وبني جميع املنظمات واالحتادات املؤسسات العربية والدولية التي تتفق معها في 

األهداف أو تعينها على حتقيق أغراض املنظمة. 

املادة 20- تس��تمر اللجنة التنفيذية في ممارس��ة صالحياتها واختصاصاتها ما 
دامت متمتعة بثقة اجمللس الوطني، وعلى اللجنة التنفيذية أن تقدم استقالتها 

للمجلس الوطني اجلديد في أول اجتماع يعقده، ويجوز إعادة انتخابها. 

امل��ادة 21- يتكون النصاب القانوني للجنة التنفيذية من ثلثي أعضائها وتتخذ 

قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين. 
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الباب الرابع – أحكام عامة

املادة 22- تنش��ئ منظمة التحرير الفلس��طينية جيش��اً من أبناء فلس��طني، 
يعرف بجيش التحرير الفلس��طيني، تكون له قيادة مس��تقلة تعمل حتت إشراف 
اللجن��ة التنفيذية وتنفذ تعليماتها وقراراتها اخلاصة والعامة، وواجبه القومي أن 

يكون الطليعة في خوض معركة حترير فلسطني.

املادة 23- تعمل اللجنة التنفيذية على إحلاق الفلسطينيني بالكليات واملعاهد 
احلربية العربية للتدريب العسكري وتعبئة جميع طاقات التحرير.

املادة 24- ينش��أ صندوق يعرف بالصندوق القومي الفلس��طيني لتمويل أعمال 
املنظم��ة يق��وم بإدارته مجلس إدارة خ��اص يؤلف مبوجب نظام خ��اص بالصندوق 

يصدره اجمللس الوطني.

املادة 25- موارد الصندوق تتألف من:

ضريبة ثابتة على الفلسطينيني تفرض وجتبى بنظام خاص.. أ

املساعدات املالية التي تقدمها احلكومات واألمة العربية.. ب

طابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية الستعمالها في املعامالت البريدية . ج
وغيرها. 

التبرعات والهبات.. د

القروض واملساعدات العربية أو التي تقدمها الشعوب الصديقة.. ه

أية موارد أخرى يقرها اجمللس الوطني.. و

املادة 26- تشكل هذه البالد العربية والصديقة جلان تعرف بلجان نصرة فلسطني 
جلميع التبرعات ومساندة املنظمة في مساعيها القومية.

املادة 27- يكون متثيل الش��عب الفلس��طيني في املؤسسات واملؤمترات العربية 
على املس��توى الذي تق��رره اللجنة التنفيذية وتس��مى اللجن��ة التنفيذية ممثالً 

لفلسطني لدى جامعة الدول العربية.

امل��ادة 28- يحق للجن��ة التنفيذية أن تصدر من اللوائح م��ا يلزم لتنفيذ أحكام 
هذا النظام. 

املادة 29- تعديل هذه النظام األساس��ي أو تغييره أو اإلضافة من سلطة اجمللس 
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الوطني للمنظمة بأغلبية ثلثي أعضائه. 

الباب اخلامس – أحكام انتقالية

امل��ادة 30- يح��ل اجمللس الوطني املنعق��د في القاهرة بتاري��خ 1968/7/10 محل 
اجمللس الوطني االنتقالي الس��ابق ملنظمة التحرير الفلس��طينية، وميارس جميع 

الصالحيات املنوطة به مبقتضى النظام. 

املادة 31- تكون مدة اجمللس الوطني آنف الذكر س��نتني ابتداء من 1968/7/10 إذا 
لم يتيس��ر إجراء انتخاب ألعضاء اجمللس الذي س��يخلفه، يجتمع ويقرر إما متديد 

مدته لفترة أخرى أو أن يشكل مجلس جديد بالطريقة التي يقرها.

امل��ادة 32- يحق للمجل��س الوطني، وتعود له وحدة صالحي��ة ضم أعضاء جدد 
إليه من حني آلخر، حس��بما يرى ذلك مالئماً، وبحسب ما متليه متطلبات معركة 
التحري��ر ومقتضيات تعميق الوح��دة الوطنية، في ضوء أح��كام امليثاق الوطني، 

وذلك وفق نظام تقدمه اللجنة التنفيذية في الدورة املقبلة. 


