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 يف غزة  الفلسطينياملواد التي صادق املؤتمر الشعبي 
  امليثاق الوطني الفلسطيني منعلى إلغائها 

  *.14/12/1998غزة، 
  

    
صادق أعضاء املؤتمر الشعبي الفلسطيني يف غزة على إلغاء مواد امليثاق الوطني الفلسطيني التي تدعو 

  .اماً التفاق واي بالنتيشنقضاء على دولة إسرائيل وتعديل بعضها اآلخر التزالإىل 
أمّا املواد التي حذفت منها . 30و 23و 22و 21و 20و 19و 15و 10و 9و 8و 7و 6املواد امللغاة هي و  

 .29و 27و 26و 25و 18و 17و 16و 14و 13و 12و 11و 5و 4و 3و 2و 1مقاطع فهي 
  :وهنا املواد امللغاة

  يف فلسطين حتى بدء الغزو الصهيوين لها يعتبرون  اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة عادية ـ6املادة
  .فلسطينيين

  االنتماء الفلسطيني واالرتباط املادي والروحي والتاريخي بفلسطين حقيقتان ثابتتان، وأن  ـ7املادة
الفلسطيني تنشئة عربية ثورية واتخاذ كل وسائل التوعية والتثقيف لتعريف الفلسطيني بوطنه تعريفاً  فردتنشئة ال

ه للنضال والكفاح املسلح والتضحية بماله وحياته السترداد وطنه حتى التحرير يلروحياً ومادياً عميقاً وتأه
 .واجب قومي
  املرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي مرحلة الكفاح الوطني لتحرير فلسطين ولذلك  ـ8املادة

لتناقضات الثانوية التي يجب أن تتوقف لصالح نوع ا من فإن التناقضات بين القوى الوطنية الفلسطينية هي
التناقض األساسي يف ما بين الصهيونية واالستعمار من جهة والشعب العربي الفلسطيني من جهة ثانية، وعلى 

سواء من كان منها يف أرض الوطن أو يف املهاجر تشكل منظمات وأفرادًا  الفلسطينيةهذا األساس فإن اجلماهير 
  .تعمل السترداد فلسطين وحتريرها بالكفاح املسلحجبهة وطنية واحدة 

  ويؤكد . هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وهو بذلك استراتيجيا وليس تكتيكاًالكفاح املسلح ـ 9املادة
الشعب الفلسطيني تصميمه املطلق وعزمه الثابت على متابعة الكفاح املسلح والسير قدماً نحو الثورة الشعبية 

ر وطنه والعودة إليه وعن حقه يف احلياة الطبيعية فيه وممارسة حق تقرير مصيره فيه والسيادة املسلحة لتحري
 .عليه

  نواة حرب التحرير الشعبية الفلسطينية وهذا يقتضي تصعيده وشموله العمل الفدائي يشكل ـ 10املادة
اكها يف الثورة الفلسطينية املسلحة وحمايته وتعبئة كل الطاقات اجلماهيرية والعلمية الفلسطينية وتنظيمها وإشر

ا وبين اجلماهير العربية ضمانًا ف فئات الشعب الفلسطيني وبينهوحتقيق التالحم النضايل الوطني بين خمتل
 .الستمرار الثورة وتصاعدها وانتصارها

  ن مبريالية عة الصهيونية واإلحترير فلسطين من ناحية عربية هو واجب قومي لرد الغزو ـ15املادة
ومن أجل ذلك فإن على األمة العربية أن تعبئ جميع طاقاتها العسكرية والبشرية . الوطن العربي الفلسطيني

وعليها بصورة خاصة يف . واملادية والروحية للمساهمة مساهمة فعالة مع الشعب الفلسطيني يف حترير فلسطين
تبذل وتقدم للشعب الفلسطيني كل العون وكل التأييد العسكري  أنمرحلة الثورة الفلسطينية املسلحة القائمة اآلن 

متابعة ثورته الكفيلة بتمكينه من االستمرار للقيام بدوره الطليعي يف والبشري وتوفر له كل الوسائل والفرص 
 .املسلحة حتى حترير وطنه

                                                 
 15/12/1998، )بيروت" (النهار" *
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  ما طال عليه باطل من أساسه مه وقيام إسرائيل 1947طين الذي جرى عام تقسيم فلس ـ19املادة
ها ميثاق األمم ملغايرته إلرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي يف وطنه ومناقضته للمبادئ التي نص عليالزمن 

 .ها حق تقرير املصيراملتحدة ويف مقدم
  يعتبر باطالً كل من وعد بلفور وصك االنتداب وما ترتب عليهما وأن دعوى الترابط ـ 20املادة

. فق مع حقائق التاريخ وال مع مقومات الدولة يف مفهومها الصحيحتبين اليهود وفلسطين ال ت والروحيةالتاريخية 
وأن اليهودية بوصفها ديناً سماوياً ليست قومية ذات وجود مستقل وكذلك فإن اليهود ليسوا شعباً واحداً له 

 .وإنما هم مواطنون يف الدول التي ينتمون إليها ةشخصيته املستقل
  الشعب العربي الفلسطيني، معبراً عن ذاته بالثورة الفلسطينية املسلحة، يرفض كل احللول ـ 21املادة

 .الرامية إىل تصفية القضية الفلسطينية أو تدويلها عالبديلة من حترير فلسطين حتريراً كامالً ويرفض كل املشاري
  لية العاملية وهي حركة مبريااسية مرتبطة ارتباطاً عضوياً باإلالصهيونية حركة سي ـ22املادة

عنصرية تعصبية يف تكوينها توسعية استيطانية يف أهدافها فاشية نازية يف وسائلها، وأن إسرائيل هي أداة 
مبريالية العاملية ونقطة ارتكاز ووثب لها يف قلب الوطن العربي احلركة الصهيونية وقاعدة بشرية جغرافية لإل

 األوسطإسرائيل مصدر دائم لتهديد السالم يف الشرق  إن. الوحدة والتقدملضرب أماين األمة العربية يف التحرر و
مبريايل فيها ويؤدي إىل استتباب السالم والعامل أجمع، وملا كان حترير فلسطين يقضي على الوجود الصهيوين واإل

والتقدم والسالم العامل وقوى اخلير  أحرار، لذلك فإن الشعب الفلسطيني يتطلع إىل نصرة جميع األوسطيف الشرق 
جميعاً على اختالف ميولهم واجتاهاتهم تقديم كل عون وتأييد له يف نضاله العادل املشروع فيه ويناشدهم 

 .لتحرير وطنه
  دواعي األمن والسلم ومقتضيات احلق والعدل تتطلب من الدول جميعها حفزاً لعالقات ـ 23املادة

ن ألوطانهم أن تعتبر الصهيونية حركة غير مشروعة وحترم وجودها الصداقة بين الشعوب واستبقاء لوالء املواطني
 .ونشاطها

  املقاتلون وحملة السالح يف معركة التحرير هم نواة اجليش الشعبي الذي سيكون الدرع ـ 30املادة
 .الواقية ملكتسبات الشعب العربي الفلسطيني

  
  

 

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

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