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  ميثاق الشرف الوطني
  الذي وقعته أربعة فصائل فلسطينية

   ]مقتطفات[ *.7/9/1993القدس، 
  

  ]. . . . . . .[   
نحن ممثلي الرأي العام واملؤسسات والقوى الوطنية الفلسطينية يف دولة فلسطين احملتلة، وعلى   ]....[  

بها، ومن أجل وضع حد لكل ما يمس  أرضية تمسكنا باالنتفاضة الشعبية وتخليصها من الشوائب التي علقت
  :اإلنسان الفلسطيني وحرياته األساسية وكرامة الفرد نعلن التزامنا بالعمل اجلدي لتحقيق ما يلي

وضع احللول لهذه املشاكل حتسس مشاكل اجلماهير وهمومها ومعاناتها، واملساعدة يف  ةضرور :أوال  
  :اجلماهير من خالل حتريم املمارسات التالية حتريما قطعياعلى اختالف أنواعها، والعمل على صون كرامة هذه 

 .اختطاف وتعذيب وتشويه، وقتل األفراد من قبل أي فرد أو جمموعة - 1
 .مصادرة وإتالف املمتلكات - 2
رف، وكذلك املدارس، واملؤسسات العامة، يوت دون موافقة أصحابها، حتت أي ظدخول واقتحام الب - 3

 .وأماكن العبادة
وللمواطن احلق يف التأكد  م التبرعات، إذ إن التبرع هو عملية اختيارية وليست جبرية،جمع األموال باس - 4
 .هة التي يسلمها تبرعه واختيار هذه اجلهةمن اجل
 .تصفية احلسابات الشخصية أو العائلية باسم الوطنية - 5
 .اللجوء للعنف لفض اخلالفات الوطنية، أو العائلية، أو املصلحية - 6
 .ين على حقوق الغير، من أي جهة كانت، أو من يخرقون بنود هذه الوثيقةتوفير احلماية للمعتد - 7
 .املس باملشاعر الدينية ألي فرد أو جمموعة والتحريض الطائفي - 8
سمعتهم، وجتريحهم، أو واالفتراء عليهم، وتشويه تنصيب البعض أنفسهم أوصياء على أخالق اآلخرين  - 9

حماولة فرض نظام حياة معين على أي كان إال يف حالة اإلجماع على سلوكيات تستفز اجملموع ال فردا أو جمموع 
 .بعينها

 .استخدام اللثام يف التعامل مع اجلماهير - 10
املرأة الفلسطينية بممارسة نشاطاتها السياسية واالجتماعية والوطنية، وضرورة املساس بحق  - 11

 .ام دورها النضايلاحتر
أو فردا يف  ]كان[احترام رأي الغير واجتهاده مهما كانت درجة االختالف، وحق كل طرف إطارا  :ثانيا  

  .الدفاع عن رأيه وقناعاته واجتهاداته دون الضغط أو التهديد عليه ودون التعرض لكرامته أو جتريحه
سات، دون االستناد إىل أدلة وبراهين قاطعة، ال يجوز الطعن واملسّ بوطنية األفراد، أو املؤس :ثالثا  

  .على أن يترك هذا األمر إىل القيادة الوطنية صاحبة املرجع والقرار
التقيد بتحويل ملفات املشبوهين بالتعامل مع العدو للمرجع الوطني األعلى التخاذ القرار  :رابعا  

  . املناسب وااللتزام بتنفيذه
أمر واجب على اجلميع أفرادا وجمموعات، ويف طليعتهم أعضاء احترام األعراف الوطنية  :خامسا  

  .ومؤيدي الفصائل الوطنية
واملساهمة يف . ندعو شعبنا املناضل يف سائر مواقعه لدعم هذه التوجهات واألمور احليوية وأخيرا  

  .العمل والنشاط الالزم لتحقيقها
  
  

 

                                                 
حرآة : وقد ورد في نهاية الميثاق أسماء الفصائل األربعة وهي. 14 ، ص19/9/1993، 953، العدد )نيقوسيا" (فلسطين الثورة" *

 .، وحزب الشعب الفلسطيني، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"فتح"التحرير الوطني 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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


