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  وثائق عربية
  

  الذي قدمته مصر " مشروع البرنامج الوطني"
  لفلسطينية ليكون إجماالً حلوارهااإىل الفصائل 

   ]مقتطفات[  .القاهرة
  
  

  [.......]  
  األهداف االستراتيجية: أوالً 

ـ إن قضيتنا الفلسطينية هي قضية شعب يسعى لنيل حقوقه يف إطار مقررات الشرعية الدولية وعلى 1  
  :وابت اإلجماع الفلسطيني التاليةأساس ث

  .أ ـ إنهاء االحتالل اإلسرائيلي العسكري واالستيطاين لألراضي الفلسطينية احملتلة بما فيها القدس  
  .على جميع األراضي احملتلةب ـ إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس   
 242وقرار جملس األمن رقم  194عية العامة رقم ج ـ صيانة وحماية حق العودة بناء على قرار اجلم  

  .إسرائيل والدولة الفلسطينية ويحقق سالماً شامالًالماً عادالً ودائماً لكل من وباتفاق اجلانبين، وبما يكفل س
  

  الوسائل: ثانياً 
  .للعدوان واالحتالل واالستيطان اإلسرائيلي ـ التأكيد على شرعية مقاومتنا2  
بعد العربي واإلسالمي للقضية الفلسطينية كعمق استراتيجي هام، وإبراز البعد والطابع ـ التأكيد على ال3  

التحرري واإلنساين لقضيتنا الوطنية، والتأكيد على أهمية وضرورة العمل من أجل تأييد وحشد هذه القوى لصالح 
  .نضالنا الوطني

  .بما يخدم حتقيق أهدافه الوطنية ـ انتهاج جميع الوسائل واألشكال الكفاحية التي يمارسها شعبنا4  
وضع القضية على جهود السالم فرصة إلثبات فاعليتها يف ـ التمسك بروح النضال واملقاومة، وإعطاء 5  

لتفاوض من أجل السالم قررنا جتميد وسائل العمل املسلح ملدة عام، مؤكدين على أن هدفنا الطريق الصحيح، ول
يمية والدولية من أجل تغيير الواقع احلايل ودفع اجلانب اإلسرائيلي إىل األسمى هو أن تتحرك كل القوى اإلقل

االنسحاب ووقف عمليات القتل واالغتياالت واملمارسات التعسفية ضد الشعب والقيادة الفلسطينية والعودة إىل 
  .مائدة املفاوضات حتت رعاية دولية

 

  ا العمل الداخليقضاي: ثالثاً 
التزاماً كامالً، وتبتعد عن أية  كل الفصائل والقوى الفلسطينية بوحدة الصف الفلسطيني ـ تلتزم6  

حماوالت من شأنها أن تؤدي إىل املساس بالوحدة الوطنية أو باجلبهة الداخلية التي يجب أن تكون خالل هذه 
  .املرحلة يف أوج تماسكها
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  .رأسها الرئيس ياسر عرفات الشرعية املنتخبة وعلى الفلسطينية ـ التمسك بالقيادة7  
ـ إجراء انتخابات ديمقراطية بمشاركة اجلميع عند توافر الظروف املالئمة الختيار قيادات وممثلي 8  

  .الشعب الفلسطيني
ـ مشاركة كل التنظيمات والقوى الفلسطينية يف إطار التعددية السياسية يف صياغة السياسة 9  

  .أنها حتقيق أهداف الشعب الفلسطينيالفلسطينية واتخاذ القرارات التي من ش
ـ استمرار وتفعيل سياسة اإلصالحات الداخلية يف كل  اجملاالت السياسية واالقتصادية واألمنية 10  

  .واالجتماعية وأية جماالت أُخرى تدعم صمود وتطلعات الشعب الفلسطيني
  

املانحة الستئناف وتفعيل  من خالل وضع أسس سليمة تدفع الدول ةـ بلورة رؤية اقتصادية متكامل11  
تقديم املساعدات املالية بما يساهم يف حتسين األوضاع املعيشية للشعب الفلسطيني وإصالح البنية األساسية 

  .وبناء الهياكل املالئمة القتصاد فلسطيني
  

  املتطلبات القادمة: رابعاً 
ها املشروعة، تثمن كل ما ـ إن القوى والفصائل الفلسطينية وهي تخوض كفاحها من أجل نيل حقوق12  

تبذله الدول العربية لنصرة قضيتنا، وتثق يف أن مصر الداعمة دائماً للقضية الفلسطينية والساعية دائماً لنصرة 
الشعب الفلسطيني ستواصل جهودها حتى نحصل على حقوقنا كاملة، وإننا تؤكد التزامنا أمام القيادة املصرية 

  .بتنفيذ برناجمنا الوطني هذا
ـ ولتنفيذ ما اتفقنا عليه قررنا تشكيل جلنة من الفصائل الفلسطينية املوقعة على هذا البرنامج بهدف 13  

  .استمرار احلوار ومتابعة تطورات األوضاع ومستجدات املوقف
  

  



 

 
 

  

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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