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 المالحق والوثائق

 

 معاهـدة سايكس ـ بيكـو

 1916نيسان ـ أيار 

 "الجزء الخاص بإنجلترا وفرنسا"
 

 :المـادة األولى

إن فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا أي دولة عربية مستقلة أو حلف مع دول عربية 

ويكون لفرنسا في ). داخلية العراق( ـ )ب(، )داخلية سورية(ـ ) أ(تحت رئاسة رئيس عربي في المنطقتين 

) أ(حق األولوية في المشروعات والقروض المحلية، وتنفرد فرنسا في منطقة ) ب(وإلنجلترا في منطقة ) أ(منطقة 

بتقديم المستشارين والموظفين األجانب بناء على طلب الحكومة العربية أو حلف ) ب(وإنجلترا في منطقة 

 .الحكومات العربية

 

 :ة الثانيةالمـاد

شقة العراق (وإلنجلترا في المنطقة الحمراء ) شقة سوريا الساحلية(يباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء 

إنشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة بعد ) الساحلية من بغداد حتى خليج فارس

 .االتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية

 

 :ـادة الثالثةالم

يعين شكلها بعد استشارة روسيا باالتفاق مع بقية الحلفاء ) فلسطين(تنشأ إدارة دولية في المنطقة السمراء 

 .وممثلي شريف مكة

 

 :المـادة الرابعة

 :تنال إنجلترا ما يأتي

 .ميناء حيفا وعكا .1

د حكومة جاللة الملك من وتتعه) ب(للمنطقة ) أ(يضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات في المنطقة  .2

جهتها بأن ال تدخل في مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل عن قبرص إال بعد موافقة الحكومة 

 .الفرنسية مقدماً
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 :المـادة الخامسة

تكون إسكندرونة ميناء حراً لتجارة اإلمبراطورية البريطانية وال تنشأ معامالت مختلفة في رسوم الميناء، 

ت خاصة للمالحة والبضائع البريطانية وتباح حرية النقل  للبضائع اإلنجليزية عن طريق وال ترفض تسهيال

أو ) ب(و ) أ(إسكندرونة وسكة الحديد في المنطقة الزرقاء سواء كانت واردة إلى المنطقة الحمراء أو المنطقتين 

ن سكك الحديد أو في أي وال تنشأ معامالت مختلفة ـ مباشرة أو غير مباشرة ـ على أي سكة م. صادرة منها

 .ميناء من موانئ المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر البريطانية

وتكون حيفا ميناء حراً لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبالد الواقعة تحت حمايتها وال يقع اختالف في المعامالت وال 

 الفرنسية حراً بطريق حيفا وعلى سكة يرفض إعطاء تسهيالت للمالحة والبضائع الفرنسية ويكون نقل البضائع

الحديد اإلنجليزية في المنطقة السمراء، سواء كانت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء أو الحمراء أو المنطقة 

أو واردة إليها وال يجري أدنى اختالف في المعاملة بالذات أو بالتبع يمس البواخر الفرنسية ) ب(أو المنطقة ) أ(

 .السكك الحديدية وال في ميناء من الموانئ في المناطق المذكورةفي أي سكة من 

 

 :المـادة السادسة

إلى ما بعد سامراً ) ب(إلى ما بعد الموصل جنوباً وال في المادة ) أ(ال تمد سكة حديد بغداد في المنطقة 

 .ساعدة الحكومتينشماالً إلى أن يتم إنشاء خط حديديي يصل بغداد بحلب ماراً بوادي الفرات ويكون ذلك بم

 

 :المنطقة السابعة

، )ب(يحق لبريطانيا العظمى أن تنشئ وتدير وتكون المالكة الوحيدة لخط حديدي يصل حيفا بالمنطقة 

ويجب أن يكون معلوماً لدى . ويكون لها ما عدا ذلك حق دائم بنقل الجنود في أي وقت كان على طول هذا الخط

 اتصال حيفا ببغداد وأنه إذا حالت دون إنشاء خط االتصال في المنطقة الحكومتين أن هذا الخط يجب أن يسهل

السمراء مصاعب فنية ونفقات وافرة إلدارته تجعل إنشاءه متعذراً فالحكومة الفرنسية تكون مستعدة أن تسمح 

 ).ب( مغاير، قبل أن يصل إلى المنطقة – غطسا – إيدار – ملقي – أم قيس –بمروره عن طريق بربورة 
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 :لمـادة الثامنةا

تبقي تعريفة الجمارك التركية نافذة عشرين سنة في جميع جهات المنطقتين الزرقاء والحمراء والمنطقتين 

إال أن يكون . فال تضاف أي عالوة على الرسوم وال تبدل قاعدة التثمين في الرسوم بقاعدة أخذ العين) ب(، )أ(

ين أية منطقة وأخرى في المناطق المذكورة أعاله وما يفرض من باتفاق بين الحكومتين وال تنشأ جمارك داخلية ب

 .رسوم الجمرك على البضائع المرسلة إلى الداخل يدفع في الميناء ويعطى إلدارة المنطقة المرسلة إليها البضائع

 

 :المـادة التاسعة

قها، وال من المتفق عليه أن الحكومة الفرنسية ال تجري مفاوضة في أي وقت كان للتنازل عن حقو

تعطي ما لها من الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة أخرى إال للدولة أو حلف الدول العربية بدون أن توافق على 

 .ذلك سلفاً حكومة جاللة الملك التي تتعهد للحكومة الفرنسية بمثل هذا فيما يتعلق بالمنطقة الحمراء

 

 :المـادة العاشرة

ية بصفتهما حاميتين للدولة العربية على أن ال تمتلكا وال تسمحا لدولة تتفق الحكومتان اإلنجليزية والفرنس

ثالثة أن تمتلك أقطاراً في شبه جزيرة العرب، أو تنشئ قاعدة بحرية في الجزائر على ساحل البحر األبيض 

 .الشرقي على أن هذا ال يمنع تصحيحاً في حدود عدن، قد يصبح ضرورياً لسبب عداء الترك األخير

 

 :دة الحادية عشرةالمـا

تستمر المفاوضات مع العرب باسم الحكومتين بالطرق السابقة نفسها لتعيين حدود الدولة أو حلف الدول 

 .العربية

 

 :المـادة الثانية عشرة

من المتفق عليه عدا ما ذكر أن تنظر الحكومتان في الوسائل الالزمة لمراقبة جلب السالح إلى البالد 

 .العربية
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 صل وايزماناتفاقية في
 

 

إن صاحب السمو الملكي األمير فيصل ممثل المملكة العربية الحجازية والقائم بالعمل نيابة عنها، والدكتور حاييم 

وايزمان ممثل المنظمة اليهودية والقائم بالعمل بالنيابة عنها، يدركان القرابة الجنسية والصالت القديمة القائمة بين 

قان أن أضمن الوسائل لبلوغ غاية أهدافهما الوطنية هو في اتخاذ أقصى ما يمكن العرب والشعب اليهودي، ويتحق

من التعاون في سبيل تقدم الدولة العربية وفلسطين، ولكونهما يرغبان في زيادة توطيد حسن التفاهم الذي يقوم 

 : بينهما فقد اتفقا على المواد التالية

ربية وفلسطين أقصى النوايا الحسنة والتفاهم المخلص، يجب أن يسود جميع عالقات والتزامات الدولة الع .1

وللوصول إلى هذه الغاية يؤسس ويحتفظ بوكاالت عرب ويهود معتمدين حسب األصول في بلد كل 

 .منهما

تحدد بعد إتمام مشاورات مؤتمر السالم مباشرة الحدود النهائية بين الدول العربية وفلسطين من قبل لجنة  .2

 .قبل الطرفين المتعاقدينيتفق على تعيينها من 

عند إنشاء دستور وإدارة فلسطين تتخذ جميع اإلجراءات التي من شأنها تقديم أوفى الضمانات لتنفيذ وعد  .3

 .1917الحكومة البريطانية المؤرخ في اليوم الثاني من شهر نوفمبر سنة 

سع والحث عليها يجب أن تتخذ جميع اإلجراءات لتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين على مدى وا .4

وبأقصى ما يمكن من السرعة لتوطين المهاجرين اليهود في األرض عن طريق اإلسكان الواسع 

  تحفظ حقوق الفالحين والمزارعينأنولدى اتخاذ مثل هذه اإلجراءات يجب . والزراعة الكثيفة

 .المستأجرين العرب ويجب أن يساعدوا في سيرهم نحو التقدم االقتصادي

ن نظام أو قانون يمنع أو يتدخل بأي طريقة كانت في ممارسة الحرية الدينية ويجب أن يجب أن ال يس .5

يسمح على الدوام أيضاً بحرية ممارسة العقيدة الدينية والقيام بالعبادات دون تمييز أو تفضيل ويجب أن 

 .ال يطالب قط بشروط دينية لممارسة الحقوق المدنية أو السياسية

 .لمقدسة يجب أن توضع تحت الرقابة اإلسالميةإن األماكن اإلسالمية ا .6

تقترح المنظمة الصهيونية أن ترسل إلى فلسطين لجنة من الخبراء لتقوم بدراسة اإلمكانيات االقتصادية  .7

في البالد وأن تقدم تقريراً عن أحسن الوسائل لتطويرها، وستضع المنظمة الصهيونية اللجنة المذكورة 

د دراسة اإلمكانيات االقتصادية في الدولة العربية وأن تقدم تقريراً عن تحت تصرف الدولة العربية بقص

أحسن الوسائل لتطويرها، وستستخدم المنظمة الصهيونية أقصى جهودها لمساعدة الدولة العربية 

 .بتزويدها بالوسائل لتطوير الموارد الطبيعية واإلمكانيات االقتصادية فيها

ال باالتفاق والتفاهم التأمين في جميع األمور التي شملتها هذه االتفاقية يوافق الفريقان المتعاقدان أن يعم .8

 .لدى مؤتمر الصلح

 .كل نزاع قد يثار بين الفريقين المتنازعين يجب أن يحال إلى الحكومة البريطانية للتحكيم .9

 .1919وقع في لندن، إنجلترا، في اليوم الثالث من شهر يناير سنة 
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  تحفظات فيصل بالعربية

 المقدم لنظارات خارجية 1919 كانون الثاني سنة 4ا نالت العرب استقاللها كما طلبناه في تقريرنا المؤرخ في إذ

هذا من المواد وإن حصل أدنا تغيير أو ) ذكرنا طي؟(حكومة بريطانيا العظمى فإنني موافق على ما ذكر ناطق 

ه المقاولة كال شيء وال حكم لها وإال اعتبار وال تبديل فال أكون ملزوماً أو مربوطاً بأي كلمة كانت بل تعد هذ

 .أطالب بأي صورة كانت
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 نص مذكرة المؤتمر العربي الفلسطيني األول الموجه إلى مؤتمر الصلح

 1919 شباط، فبراير 3 في باريس 
 

وب التي إن المبادئ التي يصرح بها الرئيس ويلسون والتي جعلت أساساً من أساسات الصلح القاضية بتحرير الشع

تحررت من ظلم األتراك بإلغاء كل معاهدة سرية عقدت أثناء الحرب وبترك الخيار للشعوب في نوعية الحكم 

الذي يريدونه ألنفسهم وبالدهم والتي وافق عليها رجال الدول العظمى وساستها المؤسسة على المبادئ النبيلة 

وريا المعروفة بفلسطين أن نقرر في مؤتمرنا المنعقد والغايات الشريفة جعلتنا نحن جميع مندوبي بلدان جنوبي س

في القدس رفع هذا التقرير باسم الشعب العربي الساكن في هذه البالد من مسلمين ومسيحيين والذي يبلغ عدد 

نفوسه نحو مليون شخص نبين فيه رغباتنا وأمانينا في مستقبل بالدنا ومصيرها واثقين كل الثقة بعدل المؤتمر 

 . يسلم بحقنا بهذا الطلب وبنيلنا رغباتنا وأمانيناالعظيم أن

أن ال نعتبر فلسطين إال جزءاً من أجزاء سوريا العربية لم تنفصل عنها في دور من أدوارها تربطنا وإياها : أوالً

 .الروابط القومية والدينية واللغوية واألخالقية واالقتصادية والجغرافية

 بيشون ناظر خارجية فرنسا من ادعائه لفرنسا حقوقاً في بالدنا مبنية على  أن ما جاء في خطاب الموسيو:ثانياً

 1918 ديسمبر 29آمال األهلين ورغباتهم ال أصل له وال نقبل بكل ما جاء في خطابه الذي ألقاه في تاريخ 

 .وليس لنا آمال إال بوحدتنا العربية واستقاللنا التام

 أن تكون مقاطعتنا هذه جنوبي سوريا أي فلسطين غير منفصلة عن بناء على هذه الرغبات فإننا نريد: ثالثاً

 .الحكومة السورية العربية المستقلة المرتبطة بالوحدة العربية خارجة عن كل نفوذ أو حماية أجنبية

 إنا بحسب القاعدة التي وضعها الرئيس ويلسن ووافق عليها أكثر رجال الدول العظمى نعتبر كل وعد أو :رابعاً

 . حرب بحق بالدنا ومستقبلها ملغي ال نقبل بهمعاهدة

تستعين حكومة البالد بصديقتها بريطانيا العظمى فيما قد تدعو إليه الحاجة من الشؤون العمرانية بشرط أن : خامساً

ال يكون ذلك مخالً باستقاللها ووحدتها العربية بوجه ما مع المحافظة على حسن العالئق مع جميع دول 

 .الحلفاء

ي أماني الشعب الذي ننوب عنه وهذه رغباته نرفعها إليكم يا عظماء الرجال الذين أخذوا على أنفسهم أن هذه ه

يكونوا حكماً عدالً يحكم ما يحكم على أساسات حقوق الشعوب وسعادتها واثقين كل الثقة أن تنال غايتنا وتحترم 

 .1919شباط / رغباتنا وعواطفنا
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 منص قرارات المؤتمر السوري العا

 1919 تموز 2الصادر في دمشق 
 

إننا نحن الموقعين أدناه بامضاءاتنا وأسمائنا أعضاء المؤتمر السوري العام المنعقد في دمشق الشام والمؤلف من "

مندوبي جميع المناطق الثالث الجنوبية والشرقية والغربية الحائزين على اعتمادات سكان مقاطعاتنا وتفويضاتهم 

 يوليو سنة 2وموسويين قد قررنا في جلستنا المنعقدة في نهار األربعاء المصادف لتاريخ من مسلمين ومسيحيين 

 وضع هذه الالئحة المبينة لرغبات سكان البالد الذين انتدبونا ورفعها إلى الوفد األمريكي المحترم من اللجنة 1919

 ). أقرته أغلبية عظمىجميع هذه البنود ووفق عليها باإلجماع، عدا البند الخامس الذي. (الدولية

 

، )رفح( إننا نطلب االستقالل السياسي التام الناجز للبالد السورية التي تحدها شماالً جبال طورس وجنوباً :أوالً

. وشرقاً نهر الفرات) العقبة الحجازية(و ) العقبة الشامية(إلى الجنوب ) الجوف(فالخط المار من جنوب 

وغرباً البحر المتوسط بدون حماية وال ) الجوف(إلى شرقي ) مالأبي ك(فالخابور والخط الممتد شرقي 

 .وصاية

 إننا نطلب أن تكون حكومة هذه البالد السورية ملكية، مدنية، نيابية تدار مقاطعاتها على طريقة الالمركزية :ثانياً

ي سبيل تحرير الواسعة وتحفظ فيها حقوق األقليات على أن يكون ملك هذه البالد األمير فيصل الذي جاهد ف

 .هذه األمة جهاداً استحق به أن نضع تمام الثقة بشخصه وأن نجاهر باالعتماد التام على سموه

 حيث أن الشعب العربي الساكن في البالد العربية السورية شعب ال يقل رقيا من حيث الفطرة عن سائر :ثالثاً

الصرب واليونان ورومانيا في مبدأ الشعوب الراقية وليس هو في حالة أحط من حاالت شعوب البلغار و

الواردة في عهد جمعية األمم والقاضية بإدخال بالدنا في عداد األمم ) 22(استقاللها فإننا نحتج على المادة 

 .المتوسطة التي تحتاج إلى دولة منتدبة

ما أعلن الرئيس ويلسن أن  إذا لم يقبل مؤتمر الصلح هذا االحتجاج العادل العتبارات ال نعلم كنهها فإننا بعد :رابعاً

القصد من دخوله في الحرب هو القضاء على فكرة الفتح واالستعمار، نعتبر مسألة االنتداب الواردة في 

وحيث أننا ال نريد . عهد جمعية األمم عبارة عن مساعدة فنية واقتصادية ال تمس باستقاللنا السياسي التام

نا نعتقد أن الشعب األمريكي هو أبعد الشعوب عن فكرة وحيث أن. أن تقع بالدنا في أخطار االستعمار

االستعمار وانه ليس له مطامع سياسية في بالدنا، فإننا نطلب هذه المساعدة الفنية واالقتصادية من 

 .الواليات المتحدة األميركية على أن ال يزيد أمد هذه المساعدة عن عشرين عاماً

ن قبول طلبنا هذه المساعدة منها فإننا نطلب أن تكون المساعدة من دولة إذا لم تتمكن الواليات المتحدة م: خامساً

بريطانيا العظمى على أن ال تمس استقالل بالدنا السياسي التام ووحدتها وعلى أن ال يزيد أمدها عن 

 .المدة المذكورة في المادة الرابعة

انت من بالدنا السورية ونرفض أن يكون لها  إننا ال نعترف بأي حق تدعيه الدولة الفرنسية في أي بقعة ك:سادساً

 .مساعدة ويد في بالدنا بأي حال من األحوال
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 اننا نرفض مطالب الصهيونيين بجعل القسم الجنوبي من البالد السورية أي فلسطين وطناً قومياً :سابعاً

 خطر شديد لإلسرائيليين ونرفض هجرتهم إلى أي قسم من بالدنا، ألنه ليس لهم فيها أدنى حق وألنهم

أما سكان البالد األصليين من إخواننا . جداً على شعبنا من حيث االقتصاديات والقومية والكيان السياسي

 .الموسويين فلهم ما لنا وعليهم ما علينا

 إننا نطلب عدم فصل القسم الجنوبي من سوريا المعروف بفلسطين والمنطقة الغربية الساحلية التي من :ثامناً

 . عن القطر السوري، ونطلب أن تكون وحدة البالد مصونة ال تقبل التجزئة بأي حال كانجملتها لبنان

 . إننا نطلب االستقالل التام للقطر العراقي المحرر ونطلب عدم إيجاد حواجز اقتصادية بين القطرين:تاسعاً

لسرية تجعلنا نحتج على كل إن القاعدة األساسية من قواعد الرئيس ويلسن التي تقضي بالغاء المعاهدات ا: عاشراً

معاهدة تقضي بتجزئة بالدنا السورية أو كل وعد خصوصي يرمي إلى تمكين الصهيونيين في القسم 

 .الجنوبي من بالدنا، ونطلب ان تلغى تلك المعاهدات بأي حال كان

نا هذه الصادرة من هذا وان المبادئ الشريفة التي صرح بها الرئيس ويلسن لتجعلنا واثقين كل الثقة في ان رغائب"

وان الرئيس ويلسن والشعب االمريكي الحر سيكونون . اعماق القلوب ستكون هي الحكم قطعي في تقرير مصيرنا

لنا عوناً على تحقيقها فيثبتون للمالء صدق مبادئهم السامية ورغبتهم الشريفة نحو البشرية بنوع عام ونحو شعبنا 

 في أن مؤتمر السالم يالحظ إننا لم نثر على الدولة التركية التي كنا وان لنا الثقة الكبرى. العربي بنوع خاص

وأيها شركاء في جميع الحقوق التمثيلية والمدنية والسياسية إال ألنها تحاملت على حقوقنا القومية فيحقق لنا رغائبنا 

رقناه في سبيل الحرية بتمامها فال تكون حقوقنا قبل الحرب أقل منها بعد الحرب بعد أن أرقنا من الدماء ما أ

واالستقالل ونطلب السماح لنا بإرسال وفد يمثلنا في مؤتمر السالم للدفاع عن حقوقنا الثابتة تحقيقاً لرغباتنا هذه 

 ".    والسالم

 

 

 

 

 بيان اللجنة التنفيذية

 للمؤتمر العربي الفلسطيني الرابع برفض االنتداب

)8/7/1922( 
 

هم ومصير بالدهم السياسي وهو حق أكسبتهم إياه األجيال الطويلة وتمخضت للعرب في فلسطين حق تقرير مصير

عنه آالم البشر في أفظع حرب قامت على وجه البسيطة وهم به متمسكون وعنه مدافعون اليثنيهم عنه قرار دول، 

ى أداة لعجم وال يردهم عن طلبه راد، وأن ما رميت به األمة الفلسطينية من  مصائب السياسة الغربية لم تكن سو

ولوال هذه . عودها ومحك للكشف عن جوهرها، وكانت رباطا متينا جمع بين شتات آرائها وأغراض أفرادها

المحن لما قامت لنا بعد الحرب قائمة، لهذا وبعد أن اعتادت األمة تلقى طغيان الساسة بصبر وثبات يوم فرساي 
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 للنواب البريطاني على قوتنا المعنوية أو أن يدخويوم سيفر ويوم سان ريمو فال يجب أن يؤثر قرار مجلس ا

 . التشاؤم على نفوسنا السيما ومجلس اللوردات بجانبنا، وبيدنا حق ابلج، ويد اهللا معنا

يجب أن تعتبر األمة  بما مر بها من الحوادث وتقلب السياسة في هذه السنوات األربع، يجب أن تقيس بمعيار 

 التي قطعتها قضيتنا في هذه المدة مع تقهقر قضية األخصام، بحيث أن حالة العالم العقل والرزانة المسافة الشاسعة

السياسية القلقة اكبر برهان على أن كل ما يبنى على غير الحق تنسفه الرياح ويجب ان يعلم كل فرد من أفراد هذه 

 أمته ووطنه وقضى على األمة أن من أدخل اليأس إلى نفسه أو إلى نفس غيره في هذه اآلونة الحرجة فقد خان

 . بنيه بالموت األدبي والمادي

إن في فلسطين ثالث الحرمين الشريفين وأولى القبلتين وهي البالد المقدسة لدى جميع األمم اإلسالمية والمسيحية 

وإن . فهي ليست لسكان فلسطين وحدهم بل لكل مسلم ومسيحي في قلبه ذرة من الدين واإليمان الصحيح

 في الدفاع عن هذه البالد المقدسة وحدهم خير قيام سوف يطلبون إلى العالمين اإلسالمي  الذين قامو انالفلسطينيي

والمسيحي االشتراك في ذلك وال ريب في أن ما بنته المبادئ السياسية السافلة من الباطل ستهدمه المبادئ القومية 

 . والدينية والسامية بأيدي الحق

مر العربي الفلسطيني الرابع تعلن اليوم باسم األمة  العربية الفلسطينية التي صممت أن لذلك فاللجنة التنفيذية للمؤت

تحيا في بالدها عزيزة مكرمة حرة أنها تضرب بقرار مجلس النواب البريطاني األخير المبني على الجور والظلم 

 1915ب فلسطين في سنة عرض الحائط كما ضرب ذلك المجلس ووزارة بريطانيا بعهود الحكومة البريطانية لعر

 .  عرض الحائط وستبقى مثابرة على أعمالها ثابتة على مطالب األمة األساسية1918وسنة 

وقد دعت برقيا الوفد لقطع جميع المفاوضات مع وزارة المستعمرات والرجوع إلى البالد بعد أن يعلن للحكومة 

 . البريطانية وعصبة األمم قرار برفض االنتداب

مر العربي الفلسطيني الجتماع بعد عودة الوفد حاال كي يضع الخطط الجديدة التي تراها األمة وسندعو المؤت

 . أضمن وأقرب للوصول إلى الغاية األساسية وعلى اهللا التوفيق

 .لتحيى فلسطين عربية حرة مستقلة وليحيى العرب

 

 

 

 

 

  

 إعالن قيام دولة إسرائيل

 1948مايو سنة / أيار14مساء يوم الجمعة 

  عبرية5708الخامس من أيار 
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أرض إسرائيل هي مهد للشعب اليهودي، هنا تكونت شخصيته الروحية والدينية والسياسية وهنا أقام دولة للمرة 

 .األولى وخلق قيما حضارية ذات مغزى قومي إنساني جامع وفيها أعطى للعالم كتاب الكتب الخالد

مانه بها طيلة مدة شتاته ولم يكف عن الصالة أو يفقد األمل بعودته بعد أن نفي عنوة من بالده حافظ الشعب على إي

 . إليها واستعادة حريته السياسية فيها

 سعى اليهود جيال تلو جيل مدفوعين بهذه العالقة التاريخية والتقليدية في إعادة ترسيخ أقدامهم في وطنهم القديم 

إليها  روادا ومدافعين فجعلوا الصحارى تتفتح وأحيوا وعادت جماهير منهم خالل عقود السنوات األخيرة جاءوا 

اللغة العبرية وبنوا المدن والقرى وأوجدوا مجتمعا ناميا يسيطر على اقتصاده الخاص وثقافته، مجتمع يحب السالم 

 . لكنه يعرف كيف يدافع عن نفسه وقد جلب نعمة التقدم لجميع سكان البالد وهو يطمح إلى تأسيس أمة مستقلة

بدعوة من تيودور هرتزل األب الروحي للدولة  ) 1897( عبرية 5657د المؤتمر الصهيوني األول في سنة انعق

 .اليهودية وأعلن المؤتمر حق الشعب اليهودي في تحقيق بعثه القومي في بالده الخاصة به

تداب المقرر  بهذا الحق وأكده من جديد صك االن1917نوفمبر / تشرين ثاني2 الصادر في رواعترف وعد بلفو

من عصبة األمم المتحدة وهي التي منحت بصورة خاصة موافقتها العالمية على الصلة التاريخية بين الشعب 

 . اليهودي وأرض إسرائيل واعترافها بحق الشعب اليهودي في إعادة بناء وطنه القومي

في أوروبا داللة واضحة أخرى وكانت النكبة التي حلت مؤخرا بالشعب اليهودي وأدت إلى إبادة ماليين اليهود 

على الضرورة الملحة لحل مشكلة تشرده عن طريق إقامة الدولة اليهودية في أرض إسرائيل من جديد، تلك الدولة 

التي سوف تفتح أبواب العالم على مصراعيه أمام كل يهودي وتمنح الشعب اليهودي مكانته المرموقة في مجتمع 

 . ع بكافة امتيازات تلك العضوية في األسرة الدوليةأسرة األمم حيث يكون مؤهال للتمت

لقد تابع الذين نجوا من اإلبادة النازية في أوروبا وكذلك سائر اليهود في بقية أنحاء العالم عملية الهجرة إلى أرض 

 وحياة إسرائيل غير عابئين بالصعوبات والقيود واألخطار ولم يكفوا أبدا عن توكيد حقهم في الحياة الحرة الكريمة

 . الكدح الشريف في وطنهم القومي

وساهمت الجالية اليهودية في هذه البالد خالل الحرب العالمية الثانية بقسطها الكامل في الكفاح من أجل حرية 

 . وسالمة األمم المحبة للحرية والسالم وضد قوى الشر والباطل النازية

 . بار ضمن مصاف الشعوب التي أسست األمم المتحدةونالت بدماء جنودها ومجهودها في الحرب حقها في االعت

 مشروعا يدعو إلى إقامة دولة 1947أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر سنة 

يهودية في أرض إسرائيل، وطالبت الجمعية العامة سكان أرض إسرائيل باتخاذ الخطوات الالزمة من جانبهم 

إن اعتراف األمم المتحدة هذا بحق الشعب اليهودي في إقامة دولة هو اعتراف يتعذر الرجوع . رلتنفيذ ذلك القرا

 .   عنه أو إلغاؤه

 . إن هذا هو الحق الطبيعي للشعب اليهودي في أن يكون سيد نفسه ومصيره مثل باقي األمم في دولته ذات السيادة

جالية اليهودية في ارض إسرائيل والحركة الصهيونية  وبناء عليه نجتمع هنا نحن أعضاء مجلس الشعب ممثلي ال

في يوم انتهاء االنتداب البريطاني على أرض إسرائيل وبفضل حقنا الطبيعي والتاريخي وبقوة القرار الصادر عن 

دولة "الجمعية العامة لألمم المتحدة نجتمع لنعلن بذلك قيام الدولة اليهودية في أرض إسرائيل والتي سوف تدعى 

 ". ائيلإسر
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الموافق ( عبرية 5708سنة) مايو(ونعلن أنه منذ لحظة انتهاء االنتداب هذه الليلة عشية السبت في السادس من أيار 

وحتى قيام سلطات رسمية ومنتخبة للدولة طبقا للدستور الذي تقره  ) 1948مايو سنة /الخامس عشر من أيار

منذ هذه اللحظة سوف يمارس . 1948أكتوبر سنة / تشرين أول أول زالجمعية التأسيسية المنتخبة في مدة ال تتجاو

 . مجلس الشعب صالحيات مجلس دولة مؤقت وسوف يكون جهازه التنفيذي الذي يدعى إسرائيل

وسوف تفتح دولة إسرائيل أبوابها أمام الهجرة اليهودية لتجميع شمل المنفيين وسوف ترعى تطور البالد لمنفعة 

ي الدين والعقيدة واللغة والتعليم والثقافة وسوف تحمي األماكن المقدسة لجميع الديانات جميع سكانها دون تفرقة ف

 . وسوف تكون وفية لمبادئ األمم المتحدة

 نوفمبر 29إن دولة إسرائيل مستعدة للتعاون مع وكاالت األمم المتحدة وممثليها على تنفيذ قرار الجمعية العامة في 

 .لة لتحقيق الوحدة االقتصادية ألرض إسرائيل بكاملها وسوف تتخذ الخطوات الكفي1947

 .  وأننا نناشد األمم المتحدة أن تساعد الشعب اليهودي في بناء دولته ونحن نستقبل دولة في مجتمع أسرة األمم

ونناشد السكان العرب في دولة إسرائيل وسط الهجوم الذي يشن علينا ومنذ شهور أن يحافظوا على السالم وأن 

وا على أساس المواطنة التامة القائمة على المساواة والتمثيل المناسب في جميع مؤسسات الدولة المؤقتة يشارك

 . والدائمة

إننا نمد أيدينا إلى جميع الدول المجاورة وشعوبها عارضين السالم وحسن الجوار ونناشدهم إقامة روابط التعاون 

 دإن دولة إسرائيل على استعدا. يادة والمتوطن في أرضهوالمساعدة المتبادلة مع الشعب اليهودي  صاحب الس

 لإلسهام بنصيبها في الجهد المشترك ألجل تقدم الشرق األوسط بأجمعه

وإننا نناشد الشعب اليهودي في جميع أنحاء المنفى االلتفاف حول يهود أرض إسرائيل ومؤازرتهم في مهام الهجرة 

 .  خالص إسرائيلوظيم الحلم لتحقيق القديم أال وهوالبناء والوقوف إلى جانبهم في الكفاح الع

إننا نضع ثقتنا في اهللا القدير ونحن نضيف توقيعنا على هذا اإلعالن خالل هذه الجلسة لمجلس الدولة المؤقت على 

الموافق الرابع عشر ( عبرية 5708أرض الوطن في مدينة تل أبيب عشية هذا السبت اليوم الخامس من أيار سنة 

 ). 1948مايو /من أيار
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 نصوص إعالن االستقالل

 والدستور المؤقت وتشكيل حكومة عموم فلسطين

 الصادرة عن اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني

 1948أكتوبر / تشرين األول1المنعقد في غزة في 
 

الحق المقدس الذي بذل هذا . بناء على الحق الطبيعي والتاريخي للشعب العربي الفلسطيني في الحرية واالستقالل

وقدم من أجله الشهداء وكافح دونه قوى االستعمار والصهيونية التي تألبت عليه وحالت . في سبيله زكي الدماء

بينه وبين التمتع به، فإننا نحن أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في غزة هاشم نعلن هذا اليوم الواقع في 

 استقالل فلسطين كلها التي يحدها 1948 وفق أول تشرين األول سنة 1367سنة الثامن والعشرين من ذي القعدة 

. استقالالً تاماً. وجنوباً مصر. وغرباً البحر األبيض المتوسط. شماالً سورية ولبنان، وشرقاً سورية وشرق األردن

ي وشقيقاتها الدول واقامة دولة حرة ديمقراطية ذات سيادة يتمتع فيها المواطنون بحرياتهم وحقوقهم وتسير ه

مستلهمين في ذلك روح األمة وتاريخها المجيد . العربية متآخية في بناء المجد العربي وخدمة الحضارة االنسانية

 .واهللا تعالى على ما نقول شهيد. مصممين على صيانة استقاللنا والذود عنه

 

 
 
 

 قرارات مؤتمر أريحا

 سطينبمبايعة الملك عبد اهللا ملكاً على األردن وفل

 1948ديسمبر / كانون األول1
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 :عقد في أريحا مؤتمر برئاسة محمد عبد اهللا الجعبري رئيس بلدية الخليل صدر عنه البيان التالي

يشكر المؤتمر الدول العربية على ما بذلته من جهود وتضحيات ويطلب منها جميعاً مواصلة القتال النقاذ  .1

 .فلسطين

ية، ويعتبر المؤتمر فلسطين وحدة ال تتجزأ وكل حل يتنافى مع ذلك ال القبول بالوحدة الفلسطينية األردن .2

 .يعتبر حالً نهائياً

ال يمكن للبالد العربية أن تقاوم األخطار التي تجابهها وتهدد فلسطين اال بالوحدة القومية الشاملة، ويجب  .3

 .البدء بتوحيد فلسطين مع شرق األردن مقدمة لوحدة عربية حقيقية

ر جاللته الملك عبد اهللا المعظم ملكاً على فلسطين كلها ويحييه ويحي جيشه الباسل والجيوش يبايع المؤتم .4

 .العربية التي حارلت وال تزال تحارب دفاعاً عن فلسطين

 .التشديد بضرورة اإلسراع بارجاع الالجئين الى بالدهم والتعويض عليهم .5

ثلين شرعيين عن عرب فلسطين يستشارون يقترح المؤتمر على جاللته اإلشارة بوضع نظام النتخاب مم .6

 .في أمورها

 .تبلغ هذه القرارات الى منظمة األمم والجامعة العربية والدول العربية وممثلي الدول األخرى .7
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  الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة194قرار رقم 

 1948) ديسمبر( كانون االول 11بتاريخ ) 3الدورة (
 

 .من القرار) 11(على مواضيع كثيرة، ولهذا يكتفي هذا الكتاب بإيراد البند هذا قرار طويل ويلمس 

 )11(البند 

تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم والعيش بسالم 

مفقود أو مع جيرانهم ووجوب وضع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم وعن كل 

مصاب بضرر عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي واالنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو 

 .الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة

وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة الالجئين إلى وطنهم وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم 

جتماعي وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على االتصال الوثيق مع مدير إغاثة األمم المتحدة االقتصادي واال

 .لالجئين الفلسطينيين ومن خالله مع الهيئات والوكاالت المناسبة في منظمة األمم المتحدة

 

 

 

 

 قانون العودة

 ) ميالدية1950 عبرية ـ 5710الصادر في سنة (
 

 .هذه البالد بصفة مهاجر عائديحق لكل يهودي المجيء إلى  .1

تأشيرة ( أن يكون االشتراك في موجة الهجرة العودة على أساس تأشيرة ممنوحة للمهاجر العائد -)أ( .2

 ).مهاجر

 تمنح التأشيرة إلى كل يهودي يعبر عن رغبته في االستيطان بأرض إسرائيل، إال إذا رأى وزير -) ب(

 :الهجرة واقتنع بأن مقدم الطلب

 .ط موجه ضد الشعب اليهودييقوم بنشا .1

 .يحتمل أن يشكل خطراً على الصحة العامة أو يتهدد أمن البالد وسالمتها .2

أن ينال اليهودي الذي جاء إلى إسرائيل وعبر لدى وصوله عن رغبته في االستيطان بإسرائيل _ )أ( .3

 .  بينما ال يزال مقيماً في إسرائيل) بطاقة هوية للمهاجرين(شهادة مهاجر عائد 

غير أن . على منح شهادة المهاجر العائد أيضاً) ب2( يسري مفعول القيود المحددة أعاله في المادة -)ب(

 .شخصاً لن يعتبر ممن يتهددون الصحة العامة بسبب مرض ألم به بعد وصوله إلى إسرائيل
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ولود في يعتبر كل يهودي هاجر إلى هذه البالد قبل أن يصبح هذا القانون ساري المفعول وكل يهودي م .4

هذه البالد سواء أكان مولوداً قبل أن يصبح هذا القانون ساري المفعول أو بعده شخصاً جاء إلى هذه 

 .في ظل هذا القانون) مهاجر عائد(البالد بصفة 

ويجوز له إصدار القوانين واتخاذ اإلجراءات . يعهد إلى وزير الهجرة بتنفيذ نصوص هذا القانون مواده .5

المسائل المتعلقة بهذا التنفيذ ويمنح تأشيرات وشهادات الهجرة والعودة إلى والترتيبات في جميع 

 .القاصرين حتى سن الثامنة عشرة

 

 

 

 

 

 نص مشروع مناحيم بيغن
 

 : نصوص مشروع السالم اإلسرائيلي

السيد مناحيم بيغن رئيس الوزراء على الكنيست وألول مرة ) 28/12/1977أي في (عرض أمس 

روع السالم اإلسرائيلي، كما عرض على الرئيس األمريكي جيمي كارتر والرئيس محمد بصورة علنية نص مش

 . أنور السادات في لقاء اإلسماعيلية

وقطاع ) الضفة الغربية (مع إحالل السالم فإن إسرائيل تقترح حكما ذاتيا إداريا للسكان العرب في يهودا والسامرة               

 : غزة على أساس المبادئ التالي

  العسكري في يهودا والسامرة وقطاع غزة إلغاء الحكم -1

. في يهودا والسامرة وقطاع غزة يقام حكم ذاتي إداري للسكان العرب في هذه المناطق ومن قبلهم وألجلهـم                  -2

 عضوا ويعمل وفقا لألسس المنصوص عليها في        11هؤالء السكان يقومون بانتخاب مجلس إداري مؤلف من         

 .هذا المستند

ق في سن الثامنة عشر وأكثر، دون تمييز في الجنسية أو مع عدم وجود الجنسية يكون                كل مقيم في هذه المناط     -3

 .من حقه االشتراك في انتخاب المجلس اإلداري

كل مقيم، يوم تقديم قائمة المرشحين لعضوية المجلس اإلداري المتضمنة اسمه، وهـو فـي سـن الخامسـة                    -4

 .إلداريوالعشرين أو أكثر يحق له أن ينتخب عضوا في المجلس ا

 .يجري انتخاب المجلس اإلداري  في انتخابات عامة مباشرة شخصية متساوية وسرية -5

 .فترة عمل المجلس اإلداري تكون أربع سنوات من يوم انتخابه -6

 .مقر المجلس اإلداري يكون مدينة بيت لحم -7

حيات المجلـس   جميع الشؤون اإلدارية المتعلقة بالسكان العرب في يهودا والسامرة وقطاع غزة تخضع لصال             -8

 . اإلداري
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المجلس اإلداري يقوم بإدارة شؤون التعليم والدين والمال والمواصـالت واإلعمـار واإلسـكان والصـناعة                 -9

والتجارة  والسياحة والزراعة والصحة والعمل والرفاه االجتماعي وتأهيل الالجئين والقضاء واإلشراف على             

 . قوة شرطة محلية

 .األنظمة الخاصة بهذه الشؤون جميعهاالمجلس اإلداري يقوم بإصدار  -10

 .األمن والنظام العام في مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة تكون بأيدي السلطات اإلسرائيلية -11

 .المجلس اإلداري يقوم بانتخاب رئيسه -12

 . تعقد الجلسة األولى للمجلس اإلداري بعد ثالثون يوما من إذاعة نتائج االنتخابات -13

 

 

 

 

 

 

 )1968(لفلسطيني الميثاق الوطني ا

 )1964(مع مقارنة مع الميثاق القومي 
 

 وتصاعد العمل الفدائي المسلح تطورات 1967شهدت منظمة التحرير الفلسطينية إثر حرب حزيران عام  

وكانت إحدى ثمرات هذه التطورات إقرار المجلس الوطني الفلسطيني . هامة على الصعيدين السياسي والتنظيمي

الميثاق الوطني الفلسطيني الذي جاء تعديال جوهريا للميثاق القومي ) 17/7/1968-10القاهرة (في دورته الرابعة 

 .الفلسطيني

متسلسلة من  ) أي بزيادة أربع مواد على الميثاق القومي      ( مادة   33احتوى الميثاق الوطني الفلسطيني على       

 تم حذف عدد من مواد الميثاق وإضافة مـواد          فقد. ولكن عدد المواد ليس الفارق الوحيد بين الميثاقين       . غير تبويب 

 . جديدة وتعديل مواد أخرى

الميثـاق القـومي    " بدال من   " الميثاق الوطني الفلسطيني  " تناول التعديل أول ما تناول أسم الميثاق فسمي        

 . كما تم حذف المقدمة التي تصدرت الميثاق السابق" الفلسطيني

فلسطين وطن الشعب الفلسطيني وهي جزء      "الفلسطيني على أن    نصت المادة األولى من الميثاق الوطني        -1

وقد عززت هذه المـادة     ". ال يتجزأ من الوطن العربي الكبير، والشعب الفلسطيني جزء من األمة العربية           

فلسطين وطن  ((النزعة الفلسطينية إلى التمسك بالشخصية الفلسطينية واالستقالل الفلسطيني فحلت عبارة           

التي وردت في مطلع المادة األولـى       )) فلسطين وطن عربي  ((محل عبارة   )) لسطيني  الشعب العربي الف  

 .من الميثاق القومي السابق
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فلسـطين  " تطابق نص المادة الثانية من الميثاق الوطني مع نص مثيلتها في الميثاق القومي السابق فقررت أن                 -2

 ".قليمية ال تتجزأبحدودها التي كانت قائمة في عهد االنتداب البريطاني وحدة إ

الشعب العربي الفلسـطيني هـو      "أما المادة الثالثة فقد تناولت حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وأن             -3

صاحب الحق الشرعي في وطنه ويقرر مصيره بعد أن يتم تحرير وطنه وفـق مشـيئته وبمحـض إرادتـه                    

ه في تقرير مصيره في مادة واحـدة، فـي      وهذه المادة قرنت حق الشعب الفلسطيني في وطنه بحق        ". واختياره

وهو جزء ال يتجزأ من األمـة       ((حين تضمنت المادة الثالثة من الميثاق السابق مطلع هذه المادة مقترنا بعبارة             

 .وجاء النص على حقه في تقرير مصيره مادة مستقلة)) العربية

صفة أصيلة الزمة ال تـزول،      " أنها   تناولت المادة الرابعة من الميثاق الوطني الشخصية الفلسطينية فبينت         -4

مستخدمة المادة الخامسة من الميثاق السابق بعد أن أضافت إليها عبارة           " وهي تنتقل من اآلباء إلى األبناء     

وأن االحتالل الصهيوني وتشتيت الشعب العربي الفلسطيني نتيجة النكبات التي حلـت بـه ال يفقدانـه                 "

 وجه محاوالت العدو الصهيوني إلى إذابـة معـالم الشخصـية            شخصيته وانتماءه الوطني الفلسطيني في    

 ".الفلسطينية واالنتماء الوطني

عّرفت المادة الخامسة من الميثاق الوطني الفلسطيني كما عرفتهم المادة السادسة من الميثـاق السـابق بـأنهم        -4

سواء من أخرج منها أو من بقي       ،  1947المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى عام            "

 ".وكل من ولد ألب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني. فيها

اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسـطين         "وحددت المادة السادسة اليهود الفلسطينيين قائلة إن         -5

وجاء نص هذه المادة مختلفا واسعا عن نصها فـي          . "حتى بدء الغزو الصهيوني لها يعتبرون فلسطينيين      

فقد حدد اليهودي الفلسطيني كما حدد العربي الفلسطيني بصـفة اإلقامـة العاديـة فـي                . الميثاق السابق 

ثم أنه أسقط الشروط التي وضعها النص السابق، وهـي          . فلسطين، وهذا أمر أغفلته مادة الميثاق السابق      

وأسقط كذلك الشـرط الغـامض حـول األصـل     ". الء وسالم في فلسطين   بأن يلتزموا العيش بو   "الرغبة  

ولكن نص هذه المادة لم يحدد تاريخ بدء الغزو الصهيوني لفلسطين، شأنه في ذلـك               . الفلسطيني لليهودي 

 . في شأن مادة الميثاق السابق

ي والروحـي   االنتمـاء الفلسـطيني واالرتبـاط المـاد       "وجاء في المادة السابعة من الميثاق الوطني أن          -6

والتاريخي بفلسطين حقائق ثابتة، وأن تنشئة الفرد الفلسطيني تنشئة عربية ثورية واتخاذ كافـة وسـائل                

التوعية والتثقيف لتعريف الفلسطيني بوطنه تعريفا روحيا وماديا عميقا وتأهيله للنضال والكفاح المسـلح              

وبذلك أضافت إلى المادة الثامنة من      ".والتضحية بماله وحياته السترداد وطنه حتى التحرير واجب قومي        

فقد عّدت االنتماء الفلسطيني واالرتبـاط      . الميثاق السابق عبارات جديدة تحمل معاني ذات دالالت هامة        

المادي والروحي والتاريخي بفلسطين حقائق ثابتة، وتوجهت إلى الفرد الفلسطيني عندما نصـت علـى               

في عبارة المـادة الثامنـة مـن        " الجيل الفلسطيني "بدال من   " ةتنشئة الفرد الفلسطيني تنشئة عربية ثوري     "

وحددت كمثيالتها السابقة وسائل التنشئة بأنها التوعية والتثقيف، ولكنها أضـافت تهيئـة             . الميثاق السابق 

 .الفرد للنضال والكفاح المسلح والتضحية بالمال والحياة لتحرير الوطن
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المرحلة "ضالية التي يمر بها الشعب العربي الفلسطيني فقالت إن          وصفت المادة الثامنة طبيعة المرحلة الن      -7

التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي مرحلة الكفاح الوطني لتحرير فلسطين، ولذلك فإن التناقضـات بـين                

القوى الوطنية الفلسطينية هي نوع من التناقضات الثانوية التي يجب أن تتوقف لصالح التناقض األساسي               

وعلى هذا األساس فـإن     . ة واالستعمار من جهة والشعب العربي الفلسطيني من جهة ثانية         بين الصهيوني 

الجماهير الفلسطينية سواء من كان منها في أرض الوطن أو في المهاجر تشكل منظمات وأفرادا جبهـة                 

ريـا  وقد جاءت هذه المادة تعديال جوه     ". وطنية واحدة تعمل السترداد فلسطين وتحريرها بالكفاح المسلح       

فقد حددت طبيعة المرحلة النضالية وطبيعـة الوحـدة         . لنص مضمون المادة التاسعة من الميثاق السابق      

الوطنية الفلسطينية بعبارات واضحة وتحليل دقيق للواقع النضالي الفلسطيني، وهو ما لم تتطـرق إليـه                

ء الحزبي واإليمان العقائـدي     كما أنها أسقطت النص السلبي المعادي لالنتما      . مثيالتها في الميثاق السابق   

التي اتسمت به المادة التاسعة من الميثاق السابق ودعت إلى توظيف كل الجهود لصالح التناقض الرئيسي                

مع الصهيونية واالستعمار، وإلى انتهاج أسلوب الكفاح المسلح في حل هذا التناقض، وإلى تشكيل جبهـة                

 .ميثاق السابقوهي أمور غابت من ال. وطنية من منظمات وأفراد

الكفاح المسلح هو الطريق الوحيـد      "فقد قررت أن    . وقدمت المادة التاسعة من الميثاق الوطني نصا جديدا        -8

ويؤكد الشعب العربي الفلسطيني تصميمه المطلـق       . لتحرير فلسطين، وهو بذلك استراتيجية وليس تكتيك      

رة الشعبية المسلحة لتحرير وطنه والعودة      وعزمه الثابت على متابعة الكفاح المسلح والسير قدما نحو الثو         

وقد وضعت هذه   ". إليه وعلى حقه في الحياة الطبيعية فيه وممارسة حق تقرير مصيره فيه والسيادة عليه             

المادة بتأثير الكفاح المسلح الذي بدأت منظمات المقاومة الفلسطينية تمارسه قبل وضع هذا الميثاق بعـدة                

 التسوية التي طرحت بعد عدوان الخامس مـن حزيـران لتصـفية             سنوات، ووضعت لمواجهة مشاريع   

 . القضية الفلسطينية

العمل الفدائي يشكل نواة حـرب التحريـر   "وأتت المادة العاشرة من الميثاق الوطني بجديد حين قالت إن    -9

يـة  الشعبية الفلسطينية، وهذا يقتضي تصعيده وشموله وحمايته وتعبئة كافة الطاقات الجماهيريـة والعلم            

الفلسطينية وتنظيمها وإشراكها في الثورة الفلسطينية المسلحة وتحقيق التالحم النضـالي الـوطني بـين               

مختلف فئات الشعب الفلسطيني وبينها وبين الجماهير العربية ضـمانا السـتمرار الثـورة وتصـاعدها                

 .صدر فيه الميثاقوكانت هذه المادة منسجمة مع حجم العمل الفدائي ودوره العام الذي ". وانتصارها

الوحدة الوطنية، والتعبئة   : يكون للفلسطينيين ثالثة شعارات   "نصت المادة الحادية عشرة على أن        -10

وأتى هذا النص متطابقا مع مطلع المادة العاشرة من الميثاق السابق إذ حذفت المادة              ". القومية، والتحرير 

فلسطيني لحياته العامة ما يشـاء مـن الـنظم          وبعد أن يتم تحرير الوطن يختار الشعب ال       " الجديدة عبارة 

 ".السياسية واالقتصادية واالجتماعية

وتطابق ما جاء في المادة الثانية عشرة من الميثاق الوطني مع ما جاء في المادة الحادية عشرة                  -11

ي الشعب العربي الفلسطيني يؤمن بالوحدة العربية، ولكي يـؤد        "فقد قالتا كلتاهما إن     . من الميثاق السابق  

دوره في تحقيقها يجب عليه في هذه المرحلة من كفاحه الوطني أن يحافظ على شخصـيته الفلسـطينية                  
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ومقوماتها، وأن ينمي الوعي بوجودها وأن يناهض أيا من المشروعات التـي مـن شـأنها إذابتهـا أو                   

 ".إضعافها

لثانية عشرة من   كذلك أكد نص المادة الثالثة عشرة من الميثاق الوطني ما جاء في نص المادة ا               -12

الوحدة العربية وتحريـر فلسـطين      " فذكر أن . الميثاق السابق عن عالقة الوحدة العربية بتحرير فلسطين       

فالوحدة العربية تؤدي إلى تحرير فلسـطين وتحريـر         . هدفان متكامالن يهيئ الواحد منهما تحقيق اآلخر      

 ". نبفلسطين يؤدي إلى الوحدة العربية والعمل لهما يسير جنبا إلى ج

وتطابق نص المادة الرابعة عشرة مع نص المادة الثالثة عشرة من الميثـاق السـابق فـي أن                   -13

مصير األمة العربية، بل الوجود العربي بذاته، رهن بمصير القضية الفلسطينية، ومـن هـذا التـرابط                 "

قيـق هـذا    ينطلق سعي األمة العربية وجهدها لتحرير فلسطين، ويقوم شعب فلسطين بدوره الطليعي لتح            

 ".الهدف القومي المقدس

وأدخلت المادة الخامسة عشرة على المادة الرابعة عشرة من الميثاق السابق تعـديال جوهريـا                -14

فقد نصـت   . انطوى على رؤية جديدة لدور الشعب العربي الفلسطيني واألمة العربية في تحرير فلسطين            

لغزوة الصـهيونية واإلمبرياليـة عـن       تحرير فلسطين من ناحية عربية هو واجب قومي لرد ا         "على أن   

الوطن العربي الكبير وتصفية الوجود الصهيوني في فلسطين تقع مسؤولياته كاملة على األمـة العربيـة                  

ن على األمـة العربيـة أن       ‘ومن أجل ذلك ف   . شعوبا وحكومات وفي طليعتها الشعب العربي الفلسطيني      

 والروحية للمساهمة مساهمة فعالة مع الشعب الفلسطيني        تعبئ جميع طاقاتها العسكرية والبشرية والمادية     

وعليها بصورة خاصة في مرحلة الثورة الفلسطينية المسلحة القائمة اآلن أن تبـذل             . في تحرير فلسطين  

وتقدم للشعب الفلسطيني كل العون وكل التأييد المادي والبشري وتوفر له كل الوسائل والفرص الكفيلـة                

وبذلك جعلت  ". للقيام بدوره الطليعي في متابعة ثورته المسلحة حتى تحرير وطنه         بتمكينه من االستمرار    

هذه المادة تحرير فلسطين واجبا قوميا ربطته بالخطر الصهيوني الذي يتهدد الوطن العربي بأسـره، ال                

لي على  وأن تست ) إسرائيل( عندما استطاعت    1967فلسطين وحدها، كما دللت على ذلك حرب حزيران         

 . دول عربية أخرىأراضي 

تحرير فلسطين، مـن    "وطابقت المادة السادسة عشرة مثيلتها من الميثاق السابق حين قررت أن             -15

ناحية روحية، يهيئ للبالد اإلسالمية جوا من الطمأنينة والسكينة تصان في ظالله جميع المقدسات الدينية               

سواء على أساس العنصر أو اللـون أو        وتكفل حرية العبادة والزيارة للجميع من غير تفريق وال تمييز،           

 ".اللغة أو الدين، ومن أجل ذلك فإن أهل فلسطين يتطلعون إلى نصرة جميع القوى الروحية في العالم

وأتت المادة السابعة عشرة بنص جديد يتعلق بالدافع اإلنساني الكامن وراء تحرير فلسطين ألن               -16

سان الفلسطيني كرامته وعزته وحريتـه، لـذلك فـإن          تحرير فلسطين، من ناحية إنسانية، يعيد إلى اإلن       "

 ".لى دعم المؤمنين بكرامة اإلنسان وحريته في العالمإالشعب العربي الفلسطيني يتطلع 

تحرير فلسطين، من ناحية دولية، هو عمل دفاعي        " وبينت المادة الثامنة عشرة من الميثاق أن         -17

الشعب الفلسطيني الراغب في مصادقة جميـع       ومن أجل ذلك فإن     . تقتضيه ضرورات الدفاع عن النفس    

الشعوب يتطلع إلى تأييد الدول المحبة للحرية والعدل والسالم إلعادة األوضاع الشرعية إلـى فلسـطين                
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وقـد  ". وإقرار األمن والسالم في ربوعها، وتمكين أهلها من ممارسة السيدة الوطنية والحريـة القوميـة              

كما نـص عليـه     "ة عشرة من الميثاق السابق، ولكنها أسقطت عبارة         تماثلت هذه المادة مع المادة السادس     

الواردة في النص السابق، وربطت التحرير بحق الدفاع عن الـنفس، وهـو حـق               " ميثاق األمم المتحدة  

 . طبيعي معترف به وليس مقيدا بما هو منصوص عليه في ميثاق األمم المتحدة فقط

 ووعد بلفور وصك االنتداب، نصت المادة التاسعة        1947وفيما يتعلق برفض قرار التقسيم لعام        -18

تقسيم فلسـطين   "عشرة من الميثاق الوطني، كما نصت المادة السابعة عشرة من الميثاق السابق، على أن               

 وقيام دولة إسرائيل باطالن من أساسهما مهما طال عليهما الـزمن لمغايرتهمـا              1947الذي جرى عام    

طبيعي في وطنه، ومناقضتهما للمبادئ التي نص عليها ميثـاق األمـم            إلرادة الشعب الفلسطيني وحقه ال    

 ". المتحدة وفي مقدمتها حق تقرير المصير

فقـد  . وجاء نص المادة العشرين متطابقا كذلك مع ما جاء في الميثاق السابق عدا فارق بسـيط        -19

 بـاطال كـل مـن       يعتبر"أورد النص الجديد عبارة تصريح بلفور بدال من وعد بلفور وأصبحت العبارة             

وإن دعوى الترابط التاريخية أو الروحية بين اليهـود         . تصريح بلفور وصك االنتداب وما ترتب عليهما      

وإن اليهودية بوصفها   . وفلسطين ال تتفق مع حقائق التاريخ وال مع مقومات الدولة في مفهومها الصحيح            

وا شعبا واحدا له شخصيته المسـتقلة       دينا سماويا ليست قومية ذات وجود مستقل، وكذلك فإن اليهود ليس          

 ".وإنما مواطنون في الدول التي ينتمون إليها

وقد أضاف الميثاق الوطني مادة جديدة لم ترد في الميثـاق السـابق، وهـي المـادة الحاديـة                    -20

الشعب العربي الفلسطيني، معبرا عن ذاته بالثورة الفلسطينية المسلحة، يرفض          " والعشرين التي أكدت أن     

حلول البديلة عن تحرير فلسطين تحريرا كامال، ويرفض كل المشاريع الرامية إلى تصفية القضـية               كل ال 

في مقابل ما طرح على الساحتين العربية والدولية بعد الخـامس مـن حزيـران               " الفلسطينية، أو تدويلها  

 . 1967 لعام 242 من ترويج للتسوية السياسية على أساس قرار مجلس األمن الدولي رقم 1967

حركة سياسية مرتبطـة ارتباطـا عنصـريا        "عّرفت المادة الثانية والعشرون الصهيونية بأنها        -21

باإلمبريالية العالمية، ومعادية لجميع حركات التحرر والتقدم في العالم، وهي حركة عنصرية تعصبية في              

إسـرائيل هـي أداة     تكوينها، عدوانية توسعية استيطانية في أهدافها، وفاشية ونازية في وسـائلها، وأن             

الحركة الصهيونية وقاعدة بشرية جغرافية لإلمبريالية العالمية، ونقطة ارتكاز ووثوب لها في قلب الوطن              

إن إسرائيل مصدر دائم لتهديد السـالم       . العربي لضرب أماني األمة العربية في التحرر والوحدة والتقدم        

ن يقضي على الوجود الصهيوني واإلمبريـالي       ولما كان تحرير فلسطي   . في الشرق األوسط والعالم أجمع    

فيها ويؤدي إلى استتباب السالم في الشرق األوسط، لذلك فإن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى نصرة جميع                

أحرار العالم وقوى الخير والتقدم والسالم فيه ويناشدهم جميعا على اختالف ميولهم واتجاهاتهم تقديم كل               

وقد أتى هذا التعريف أكثر دقة وشموال ممـا         ". ل المشروع لتحرير وطنه   عون وتأييد له في نضاله العاد     

فقد أظهر بوضوح الصلة العضوية بـين الصـهيونية         . ورد في المادة التاسعة عشرة من الميثاق السابق       

واإلمبريالية العالمية وأكد أن هدف النضال الفلسطيني المسلح هو القضـاء علـى الوجـود الصـهيوني                 

فلسطين مفندا بذلك مزاعم الدعاية الصهيونية التـي رددت باسـتمرار أن الفلسـطينيين              واإلمبريالي في   
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كما بينـت   . يريدون القضاء على اليهود وشهرت بالنضال الوطني الفلسطيني ووصفته بأنه معاد للسامية           

طقة العربية  هذه المادة بجالء دور إسرائيل كقاعدة متقدمة للحركة الصهيونية واإلمبريالية العالمية في المن            

أقيمت بهدف تنفيذ خطط الدوائر اإلمبريالية ومصالحها في التصدي للطموحات العربيـة إلـى التحـرر                

 . والتقدم والوحدة

" وأتت المادة الثالثة والعشرون متطابقة مع المادة العشرين من الميثاق السابق فنصت على أن                -22

دول جميعها، حفظا لعالقات الصـداقة بـين        دواعي األمن والسلم ومقتضيات الحق والعدل تتطلب من ال        

الشعوب واستبقاء لوالء المواطنين ألوطانهم، أن تعتبر الصهيونية حركة غير مشروعة وتحرم وجودهـا             

 ".ونشاطها

: واحتفظت المادة الرابعة والعشرون بمطلع المادة الحادية والعشرين من الميثاق القومي القائـل             -23

بادئ الحرية والعدل والسيادة وتقرير المصير والكرامة اإلنسانية وحق         يؤمن الشعب العربي الفلسطيني بم    "

ويؤيد جميع المساعي الدولية إلى إقرار السلم على أسس         : " وحذفت المقطع التالي  " الشعوب في ممارستها  

باع يفهم منه أن واضعي قد يؤيدون المساعي الدوليـة التـي            طتجنبا ألي ان  " الحق والتعاون الدولي الحر   

كمـا تـم    . 242 تبذل في ذلك الوقت لتحقيق تسوية سياسية على أساس قرار مجلس األمن الدولي               كانت

يؤمن الشعب الفلسطيني بالتعايش السـلمي      "حذف المادة الثانية والعشرين من الميثاق السابق وهي تقول          

 ".على أساس الوجود الشرعي، إذ ال يتعايش مع العدوان وال سلم مع االحتالل واالستعمار

وجاءت المادة الخامسة والعشرون من الميثاق الوطني مماثلة للقسم األول من المـادة الثالثـة                -24

تحقيقا ألهداف هذا الميثاق ومبادئه تقوم منظمة التحريـر  " والعشرين من الميثاق السابق فنصت على أنه       

ألساسـي لهـذه    وفـق النظـام ا    ((ولكنها حذفت عبارة    ". الفلسطينية بدورها الكامل في تحرير فلسطين     

 . لورود مادة خاصة عن النظام األساسي في الميثاق)) المنظمة

منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة لقـوى الثـورة        " ونصت المادة السادسة والعشرون على أن        -25

الفلسطينية  مسؤولة عن حركة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد وطنه وتحريره والعـودة                

 تقرير مصيره فيه، في جميع الميادين العسكرية والسياسية والمالية وسائر ما تتطلبـه     إليه، وممارسة حق  

فعدلت بذلك نص المادة الخامسة والعشرين من الميثاق        ". قضية فلسطين على الصعيدين العربي والدولي     

ظمـة  السابق انسجاما مع التطورات التي شهدتها الساحتان الفلسطينية والعربيـة، وفـي مقـدمتها أن من            

التحرير الفلسطينية هي الممثل لقوى الثورة الفلسطينية، مؤكدة بذلك شرعية الثورة باإلضافة إلى تأكيدها              

 . ارتباط حقوق العودة وتقرير المصير بالتحرير

أما المادة السابعة والعشرون فقد تماثل جزء منها مع ما جاء في المادة السادسة والعشرين مـن     -26

، ثم  "تعاون منظمة التحرير الفلسطينية مع جميع الدول العربية كل حسب إمكانياتها          ت: " الميثاق السابق، وه  

". وتلتزم بالحياد فيما بينها في ضوء مستلزمات معركة التحرير وعلـى أسـاس ذلـك              : "أضافت عبارة 

 ".وال تتدخل في الشؤون الداخلية ألية دولة عربية: " وعادت المادتان لتتطابقا في النهاية بقولهما
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أضاف الميثاق الوطني مادة جديدة لم تكن في الميثاق السابق وهي المادة الثامنة والعشـرون               و -27

يؤكد الشعب العربي الفلسطيني أصالة ثورته الوطنية واستقالليتها، ويـرفض          : " التي نصت على ما يلي    

 ". كل أنواع التدخل والوصاية والتبعية

الشعب : "  التاسعة والعشرون التي قررت أن     كما أضاف الميثاق الوطني مادة جديدة هي المادة        -28

العربي الفلسطيني هو صاحب الحق األول واألصيل في تحرير واسترداد وطنه، ويحدد موقفه من كافـة                

وقد انعكس في   ".  الدول والقوى على أساس مواقفها من قضيته ومدى دعمها له في ثورته لتحقيق أهدافه             

ففي حين أكد الميثاق الـوطني      . الساحتين الفلسطينية والعربية  هاتين اإلضافتين التطور الذي حصل على       

عدم تدخل منظمة التحرير الفلسطينية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتزام الحياد فيما بينها علـى                

ضوء مستلزمات معركة التحرير وعلى أساس ذلك ثبت بالمقابل مبدأ رفض كل أنواع التدخل والوصاية               

كما أكد الميثاق الوطني أن موقف الشعب العربي الفلسطيني من          . غاب عن الميثاق السابق   والتبعية الذي   

 . كافة الدول والقوى يتحدد على ضوء مواقفها من قضيته ومدى دعمها له في ثورته لتحقيق أهدافه

ون المقاتل" وحملت المادة الثالثون من الميثاق الوطني شيئا جديد لم يرد في الميثاق السابق وهو                -29

وحملة السالح في معركة التحرير هم نواة الجيش الشعبي الذي سيكون الدرع الواقي لمكتسبات الشـعب                

 ".العربي الفلسطيني

وتطابقت المادة الحادية والثالثون مع مثيلتها السابعة والعشرين من الميثاق السابق بالنص على              -30

 ".م خاصيكون لهذه المنظمة علم وقسم ونشيد، ويقرر ذلك في نظا" أن 

" كما تطابقت المادة الثانية والثالثون مع الثامنة والعشرين من الميثاق السابق فنصتا علـى أن                 -31

يلحق بهذا الميثاق نظام يعرف بالنظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية تحـدد فيـه كيفيـة تشـكيل             

ت الملقاة عليها بموجـب     المنظمة وهيئاتها ومؤسساتها واختصاصات كل منها وجميع ما تقتضيه الواجبا         

 ".هذا الميثاق

ال يعدل  : " وكانت المادة الثالثة والثالثون كمثيلتها التاسعة والعشرين من الميثاق السابق إذ قالت            -32

هذا الميثاق إال بأكثرية ثلثي مجموع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطيني فـي               

 ".لغرضجلسة خاصة يدعى إليها من أجل هذا ا

 

وعالوة على هذه التعديالت واإلضافات التي أدخلها الميثاق الوطني الفلسطيني على الميثاق السابق تـم               

 : إسقاط مادتين من مواده هما

المذاهب العقائدية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ال تشغل أهل فلسطين           " المادة التاسعة التي نصت على أن        -1

وطنهم، والفلسطينيون جميعا جبهة وطنية واحدة يعملون لتحرير وطـنهم بكـل            عن واجبهم األول في تحرير      

فقد كان وجود هذه المادة غير منسجم واقعيـا مـع تطـور الحركـة         ". مشاعرهم وطاقاتهم الروحية والمادية   

كمـا أن القـوى     . الوطنية الفلسطينية وفكرها السياسي، ولهذا تم إسقاطها من الميثاق الـوطني الفلسـطيني            

لسطينية التي ساهمت في وضع الميثاق الوطني وكانت تنتمي إلى تيارات سياسية وفكرية متعـددة وافقـت                 الف

 .على صيغة ائتالف جبهوي وطني ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية
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ال تمارس هذه المنظمة أية سيادة إقليمية على الضفة الغربيـة           " المادة الرابعة والعشرون التي نصت على أن         -2

وسيكون نشاطها على المستوى القـومي      . لمملكة األردنية الهاشمية وال قطاع غزة وال في منطقة الحمة         في ا 

فقد تم وضعها في الميثـاق السـابق اسـتجابة    ". الشعبي في الميادين التحريرية والتنظيمية والسياسية والمالية     

وقد أسـقطت هـذه   . ع هذه المادةلشروط أطراف عربية منحت تأييدها لمنظمة التحرير الفلسطينية مقابل وض       

المادة من الميثاق الوطني بعد أن أكدت مولد الميثاق حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة علـى وطنـه                   

وبذلك مثل الميثاق الوطني الفلسطيني التطورات والتغيرات التـي شـهدتها السـاحتان             . وتقرير مصيره فيه  

، وبروز  1967الكفاح المسلح، وال سيما بعد الخامس من حزيران         الفلسطينية والعربية، وفي مقدمتها تصاعد      

 . الدور القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب العربي الفلسطيني

 

 

 

 البرنامج السياسي المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية

 المقر من المجلس الوطني الفلسطيني

 1974حزيران 
 

الفلسطيني انطالقاً من الميثاق الوطني الفلسطيني والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير إن المجلس الوطني 

، ومن اإليمان 1973 يناير سنة 12-6الفلسطينية المقر في الدورة الحادية عشرة المنعقدة في الفترة ما بين 

قوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه باستحالة إقامة سالم دائم وعادل في المنطقة دون استعادة شعبنا الفلسطيني لكامل ح

في العودة وتقرير مصيره على كامل ترابه الوطني، وعلى ضوء دراسة الظروف السياسية التي امتدت في الفترة 

 :ما بين الدورة السابقة والحالية للمجلس، يقرر المجلس ما يلي

 والقومية لشعبنا،  الذي يطمس الحقوق الوطنية242تأكيد موقف منظمة التحرير السابق من القرار  .1

ويتعامل مع قضية شعبنا كمشكلة الجئين، ولذا يرفض التعامل مع هذا القرار على هذا األساس في أي 

 .مستوى من مستويات التعامل العربية والدولية بما في ذلك مؤتمر جنيف

وإقامة تناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير األرض الفلسطينية  .2

سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على جزء من األرض الفلسطينية التي يتم تحريرها، وهذا 

 .يستدعي أحداث المزيد من التغيير في ميزان القوى لصالح شعبنا ونضاله

تناضل منظمة التحرير ضد أي مشروع كيان فلسطيني ثمنه االعتراف والصلح والحدود اآلمنة والتنازل  .3

 .حق الوطني وحرمان شعبنا من حقوقه في العودة وحقه في تقرير مصيره فوق ترابه الوطنيعن ال

إن أية خطوة تحريرية تتم هي لمتابعة تحقيق استراتيجية منظمة التحرير الفلسطينية الديمقراطية  .4

 .المنصوص عليها في قرارات المجالس الوطنية السابقة

ة جبهة وطنية أردنية فلسطينية هدفها إقامة حكم وطني النضال مع القوى الوطنية األردنية إلقام .5

 .ديمقراطي في األردن يتالحم مع الكيان الفلسطيني الذي يقوم نتيجة الكفاح والنضال
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تناضل منظمة التحرير إلقامة وحدة نضالية بين الشعبين وبين كافة قوى حركة التحرير العربي المثقفة  .6

 .حول هذا البرنامج

امج تناضل منظمة التحرير من أجل تعزيز الحكومة الوطنية واالرتقاء بها إلى على ضوء هذا البرن .7

 .المستوى الذي يمكنها من القيام بواجباتها ومهمتها الوطنية القومية

تناضل السلطة الوطنية الفلسطينية بعد قيامها من أجل اتحاد أقطار المواجهة في سبيل استكمال تحرير  .8

 .ة على طريق الوحدة العربية الشاملةكامل التراب الفلسطيني وكخطو

تناضل منظمة التحرير من أجل تعزيز تضامنها مع البلدان االشتراكية وقوى التحرر والتقدم العالمية  .9

 .إلحباط كافة المخططات الصهيونية الرجعية اإلمبريالية

 .هدافعلى ضوء هذا البرنامج تضع قيادة الثورة التكتيك الذي يخدم ويمكن من تحقيق هذه األ .10

هذا وتعمل اللجنة التنفيذية على وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ، وإذا ما نشأ موقف مصيري يتعلق بمستقبل 

.الشعب الفلسطيني فعندئذ يدعى المجلس إلى دورة استثنائية للبت فيه
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 إطار للسالم في الشرق األوسط

 1978 أيلول 17اتفاقية كامب ديفيد 
 

تي تم التوصل إليها في قمة كامب ديفيد، ووقعت في البيت األبيض بواشنطن، بمقاطعة فيما يلي نص االتفاقية ال

 ).أيلول( سبتمبر 17كولومبيا، في 

اجتمع محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية ومناحيم بيغن، رئيس وزراء إسرائيل بجيمي كارتر 

حتى السابع عشر من سبتمبر ) أيلول( امس من سبتمبررئيس الواليات المتحدة األمريكية في كامب ديفيد، من الخ

، واتفقا على إطار العمل التالي للسالم في الشرق األوسط، وهما يدعوان األطراف األخرى في 1978عام ) أيلول(

 .النزاع العربي اإلسرائيلي للتقيد به

 :إن السعي نحو السالم في الشرق األوسط يجب أن يسترشد بما يلي

تفق عليه لتسوية سلمية للنزاع بين إسرائيل وجيرانها، هو قرار مجلس األمن إن األساس الم -

 . بجميع أجزائه242التابع لألمم المتحدة رقم 

بعد أربع حروب وقعت خالل ثالثين سنة، وبالرغم من الجهود البشرية المكثفة، فان الشرق  -

حتى اآلن ببركات األوسط، مهد الحضارة، ومكان والدة ثالث ديانات عظيمة، لم يستمتع 

إن شعوب الشرق األوسط تتوق إلى السالم، حتى يمكن تحويل موارد المنطقة البشرية . السالم

والطبيعية الهائلة إلى نشدان السالم، ومن أجل أن تتمكن هذه المنطقة من أن تصبح نموذجاً 

 .للتعايش والتعاون بين األمم

بزيارته للقدس، واالستقبال الذي قابله به برلمان إن مبادرة الرئيس السادات التاريخية، المتمثلة  -

وحكومة وشعب إسرائيل، والزيارة المقابلة التي قام بها رئيس الوزراء بيغن إلى اإلسماعيلية، 

وعروض السالم التي قدمها الزعيمان، باإلضافة إلى الترحيب الحار الذي قابل به شعبا 

الم ال سابق لها، يجب أن ال تضيع، إذا كان الدولتين، هاتين المهمتين، قد أوجدت فرصة للس

 .لهذا الجيل ـ واألجيال المقبلة ـ أن تتجنب مآسي الحرب

إن نصوص ميثاق األمم المتحدة، والقواعد األخرى المقبولة في القانون الدولي والشرعية  -

 .الدولية، توفر اآلن مقاييس مقبولة لسير العالقات بين جميع الدول

 عالقة سالم بموجب روح المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة، فان من أجل تحقيق إقامة -

إجراء مفاوضات مقبلة بين إسرائيل وأي جار لها على استعداد للتفاوض معها بشأن السالم 

 .338 و 242واألمن، هو أمر ضروري لهدف تنفيذ جميع نصوص ومبادئ القرارين 

إقليمية واستقالالً سياسياً لكل دولة في المنطقة، إن السالم يتطلب احتراماً للسيادة، وسالمة  -

. وحقها في العيش بسالم ضمن حدود آمنة ومعترف بها، خالية من التهديدات أو أعمال العنف

وان التقدم نحو ذلك الهدف يمكنه أن يسرع التحرك نحو عهد جديد من المصالحة في الشرق 

وفي المحافظة على االستقرار وفي ضمان األوسط يتسم بالتعاون في تعزيز النمو االقتصادي 

 .األمن
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وباإلضافة إلى . إن األمن يتعزز بعالقات سلمية، وبتعاون بين الدول التي تتمتع بعالقات طبيعية -

ذلك، وبموجب شروط معاهدات السالم، تستطيع األطراف على أساس التبادل، أن تتفق على 

مناطق محدودة التسلح، ومحطات إنذار ترتيبات أمنية خاصة، مثل مناطق منزوعة السالح، و

مبكر، وتواجد قوة دولية، وإقامة اتصال متبادل، وتدابير مراقبة متفق عليها، وترتيبات أخرى 

 .يوافقون على أنها مفيدة

 :إطار عمل

مع أخذ هذه العوامل في االعتبار، فان الطرفين مصممان على التوصل إلى تسوية عادلة شاملة ودائمة لنزاع 

 و 242 األوسط، من خالل عقد معاهدات سالم، تستند إلى قراري مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم الشرق

إن هدف الطرفين هو تحقيق سالم وعالقات جوار حسنة، وهما يعترفان بأنه إذا كان . بجميع أجزائهما. 338

ولهذا فانهما يتفقان على أن إطار . نزاعللسالم أن يدوم، فانه يجب أن يتناول جميع الذين تأثروا بصورة عميقة بال

العمل هذا باعتباره مالئماً، قد قصدا به أن يشكل أساساً للسالم، ليس فقط بين مصر وإسرائيل، بل أيضاً بين 

إسرائيل وكل من جيرانها، الذين هم على استعداد للتفاوض بشأن السالم مع إسرائيل على هذا األساس، ومع وجود 

 : في الذهن، فقد اتفقتا على المتابعة كما يليهذا الهدف ماثالً

 .الضفة الغربية وغزة) أ(

على مصر وإسرائيل واألردن، وممثلي الشعب الفلسطيني، أن يشتركوا في مفاوضات لحل المشكلة  -1

ولتحقيق ذلك الهدف يجب أن تتم المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة . الفلسطينية بجميع وجوهها

 :احلعلى ثالث مر

أن مصر وإسرائيل تتفقان على أنه من أجل ضمان انتقال سلمي ومنظم للسلطة، ومع األخذ  . أ

بالحسبان االهتمامات األمنية لجميع األطراف، يجب أن تكون هناك ترتيبات انتقالية للضفة 

ومن أجل توفير حكم ذاتي للسكان، فان الحكومة . الغربية وغزة لمدة ال تتجاوز الخمس سنوات

رية اإلسرائيلية وإدارتها المدنية، سوف تنسحب حالما يجري انتخاب سلطة حكم ذاتي العسك

ومن أجل . انتخاباً حراً من قبل سكان هذه المناطق، لتحل محل الحكومة العسكرية القائمة

التفاوض حول تفاصيل الترتيبات االنتقالية، ستدعى حكومة األردن إلى االشتراك في 

ويجب أن تولي هذه الترتيبات الجديدة اعتباراً مناسباً . ر العمل هذاالمفاوضات على أساس إطا

لمبدأ الحكم الذاتي من قبل سكان هاتين المنطقتين ولالهتمامات األمنية الشرعية لألطراف 

 .المعنية في آن معاً

ستتفق مصر وإسرائيل واألردن على كيفية إنشاء سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة  . ب

وقد يتضمن وفدا مصر واألردن فلسطينيين من الضفة الغربية وغزة، أو . غزةالغربية و

وستتفاوض األطراف بشأن اتفاقية . فلسطينيين آخرين، كما يتفق على هذا األمر بصورة متبادلة

. تحدد سلطات ومسؤوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة

 المسلحة، وستتم إعادة تمركز القوات اإلسرائيلية المتبقية في وسيجري سحب القوات اإلسرائيلية

وستتضمن االتفاقية أيضاً ترتيبات لضمان األمن الداخلي والخارجي والنظام . مواقع أمنية معينة
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إضافة إلى ذلك . وسيتم إنشاء قوة بوليس محلية قوية، قد تشتمل على مواطنين أردنيين. العام

ة والقوات األردنية في دوريات مشتركة، وفي تزويد مراكز المراقبة ستشترك القوات اإلسرائيلي

 .بالرجال من أجل ضمان أمن الحدود

في الضفة الغربية وغزة، وتباشر ) وهي المجلس اإلداري(وعندما يتم إنشاء سلطة الحكم الذاتي  . ت

كن في وفي أسرع وقت ممكن، ول. هذه السلطة أعمالها، ستبدأ فترة الخمس سنوات االنتقالية

وقت ال يتجاوز السنة الثالثة من بداية الفترة االنتقالية، ستجري مفاوضات لتحديد الوضع 

النهائي للضفة الغربية وغزة وعالقتهما بجيرانهما، ولعقد معاهدة سالم بين إسرائيل واألردن 

 وستجري هذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل واألردن وممثلي. وفي نهاية الفترة االنتقالية

. سكان الضفة الغربية وغزة المنتخبين، وسيعقد اجتماع للجنتين مستقلتين ولكن مرتبطتين

إحداهما تتألف من ممثلي األطراف األربعة التي ستتفاوض وتتفق بشأن الوضع النهائي للضفة 

وتتألف اللجنة الثانية من ممثلين عن إسرائيل وممثلين . الغربية وغزة وعالقتهما مع جيرانهما

ألردن يشترك معهم ممثلون منتخبون من قبل سكان الضفة الغربية وغزة للتفاوض بشأن عن ا

معاهدة سالم بين إسرائيل واألردن، آخذين في االعتبار االتفاقية التي يتم التوصل إليها بشأن 

إن المفاوضات سترتكز على جميع نصوص ومبادئ . الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة

موقع الحدود، وطبيعة : وستسوي المفاوضات بين أمور أخرى. 242قم قرار مجلس األمن ر

ترتيبات األمن، ويجب أيضاً أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق الشرعية للشعب 

وبهذه الطريقة سيشترك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم عن . الفلسطيني ومتطلباته العادلة

 :طريق

ل واألردن وممثلي سكان الضفة الغربية وغزة المفاوضات بين مصر وإسرائي .1

 للضفة الغربية وقطاع غزة وغير ذلك من القضايا  لالتفاق حول الوضع النهائي

 .المعلقة، في موعد أقصاه نهاية الفترة االنتقالية

 .عرض اتفاقهم للتصويت من قبل الممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وغزة .2

 لسكان الضفة الغربية وغزة من أن يقرروا كيف تمكين الممثلين المنتخبين .3

 .سيحكمون أنفسهم في صورة تتمشى مع بنود اتفاقهم

المشاركة حسبما ذكر أعاله، في عمل اللجنة التي تجري المفاوضة حول معاهدة  .4

 .السالم بين إسرائيل واألردن

جميع اإلجراءات الالزمة ستتخذ وجميع النصوص ستوضع لضمان أمن إسرائيل  .5

وللمساعدة في توفير مثل هذا األمن، . رانها أثناء الفترة االنتقالية وما وراءهاوجي

وستتألف هذه . سيجري تشكيل قوة بوليس محلية قوية من قبل سلطة الحكم الذاتي

القوة من سكان الضفة الغربية وغزة وسيبقى البوليس على اتصال متواصل حول 

 .ن واألردنيين والمصريين المعتمدينشؤون األمن الداخلي مع الضباط اإلسرائيليي
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أثناء الفترة االنتقالية، سيشكل ممثلو مصر وإسرائيل واألردن وسلطة الحكم الذاتي،  .6

لجنة مستمرة لتبت باالتفاق في كيفية معالجة إدخال أشخاص شردوا من الضفة 

، مع اإلجراءات الالزمة لمنع الفوضى واالضطراب، 1967الغربية وغزة عام 

 .ن لهذه اللجنة معالجة مسائل أخرى ذات اهتمام مشترككذلك يمك

ستعمل مصر وإسرائيل مع بعضهما، ومع األطراف األخرى المعنية، على وضع  .7

 .إجراءات متفق عليها لتنفيذ فوري وعادل لحل مشكلة الالجئين

 

 مصر وإسرائيل) ب

ة النزاعات، وأن أية نزاعات تتعهد مصر وإسرائيل بأال تلجآ إلى التهديد بالقوة أو استعمالها لتسوي .1

 . من ميثاق األمم المتحدة33ستسوى بوسائل سلمية وفق نصوص المادة 

لكي يتم تحقيق السالم بينهما، يوافق الفريقان على التفاوض بنية حسنة بهدف عقد معاهدة سالم بينهما في  .2

ى للمضي في نفس غضون ثالثة أشهر من توقيع إطار العمل هذا، بينما تدعى أطراف النزاع األخر

وسيحكم إطار . الوقت في التفاوض وعقد معاهدات سالم مماثلة بقصد تحقيق سالم شامل في المنطقة

العمل لعقد معاهدة سالم بين مصر وإسرائيل، مفاوضات السالم بينهما وسيوافق الفريقان على كيفية 

 .المعالجة وجدول زمني لتنفيذ تعهدهما بموجب المعاهدة

 

 رافقةمبادئ م)   ج

تعلن مصر وإسرائيل أن المبادئ والنصوص المشروحة أدناه يجب أن تنطبق على معاهدات  -1

 .مصر واألردن وسوريا ولبنان: السالم بين إسرائيل وكل واحدة من جاراتها

إن الموقعين أدناه سينشآن فيما بينهما عالقات طبيعية كتلك القائمة بين دول في سالم مع  -2

. اية يجب أن يتعهدا بااللتزام بجميع نصوص ميثاق األمم المتحدةومن أجل هذه الغ. بعضها

 :وتشمل الخطوات التي ستتخذ في هذا الصدد

 .االعتراف الكامل . أ

 .إزالة المقاطعة االقتصادية . ب

الضمان بأن مواطني األطراف األخرى الذين تحت سلطتهما القضائية سيتمتعون  . ت

 .بحماية عملية القانون المناسبة

الموقعان اإلمكانيات من أجل تطور اقتصادي في إطار معاهدات سالم نهائية يجب أن يتقصى  -3

 .بهدف المساهمة في جو السالم والتعاون والصداقة الذي هو هدفهما المشترك

 .يمكن إنشاء لجان مطالبة من أجل التسوية المتبادلة لجميع المطالب المالية -4

 مسائل تتصل بكيفية معالجة تنفيذ ستدعى الواليات المتحدة لالشتراك في المحادثات حول -5

 .االتفاقات ووضع جدول زمني لتطبيق تعهدات الطرفين
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سيطلب من مجلس األمن الدولي أن يصادق على معاهدات السالم ويضمن االحترام  -6

وسيطلب من أعضاء مجلس األمن الدائمين أن يكفلوا معاهدات السالم ويضمنوا . لنصوصها

م أيضاً أن يجعلوا سياساتهم وتصرفاتهم متمشية مع وسيطلب منه. االحترام لنصوصها

           .    التعهدات الواردة في إطار العمل هذا
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 إعالن االستقالل

 منظمة التحرير الفلسطينية

 المجلس الوطني الفلسطيني

 )دورة االنتفاضة( غير العادية 19الدورة 

 1988 تشرين الثاني 15

 
لبشر إلى أرض فلسطين ولد الشعب العربي الفلسطيني نما وتطور وأبدع  السماوية إلى اتعلى أرض الرساال

 . وجوده اإلنساني والوطني عبر عالقة عضوية ال انفصام فيها وال انقطاع بين الشعب واألرض والتاريخ

بالثبات الملحمي في المكان والزمان صاغ شعب فلسطين هويته الوطنية وارتقى بصموده في الدفاع عنها إلى 

ى المعجزة فعلى الرغم مما آثاره سحر هذه األرض القديمة وموقعها  الحيوي على حدود التشابك بين القوى مستو

  و مطامع وغزوات كانت تؤدي إلى حرمان شعبها من إمكانية تحقيق استقالله السياسي حوالحضارات من مطا م

 . ت في الشعب روح الوطنإال أن ديمومة التصاق الشعب باألرض هي التي منحت األرض هويتها ونفح

مطعما بسالالت  الحضارة وتعدد الثقافات مستلهما نصوص تراثه الروحي والزمني وأصل الشعب العربي 

الفلسطيني عبر التاريخ تطوير ذاته في التوحد الكلي بين األرض واإلنسان وعلى خطى األنبياء المتواصلة على 

الحمد للخالق ودق مع جرس كل كنيسة ومعبد ترنيمة الرحمة هذه األرض المباركة، على أعلى كل مئذنة صالة 

 . والسالم

ومن جيل  إلى جيل لم يتوقف الشعب العربي الفلسطيني عن الدفاع الباسل عن وطنه ولقد كانت ثورات شعبنا 

 . المتالحقة تجسيدا بطوليا  إلرادة االستقالل الوطني

م قيمه الجديدة كانت موازين القوى المحلية والعالمية تستثني ففي الوقت الذي كان فيه العالم المعاصر يصوغ نظا

 . الشعب الفلسطيني من المصير العام فاتضح مرة أخرى أن العدل  وحده  ال يسير عجالت التاريخ

 نفالشعب الذي حرم من االستقالل وتعرض وطنه الحتالل م:وهكذا انفتح الجرح الفلسطيني على مفارق جارحة 

وعلى الرغم من هذا ". أن فلسطين هي أرض بال شعب "ض لمحاولة تعميم األكذوبة القائلة نوع جديد قد تعر

 وفي معاهدة لوزان لعام 1919 من ميثاق عصبة األمم لعام 22التزييف التاريخي فإن المجتمع الدولي في المادة 

تي انسلخت عن الدولة   قد اعترف بأن الشعب العربي الفلسطيني شأنه شأن الشعوب العربية األخرى ال1993

 . العثمانية هو شعب حر مستقل

ومع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده وحرمانه من حق تقرير المصير أثر قرار 

 الذي قسم فلسطين إلى دولتين  عربية ويهودية فإن هذا القرار ما زال يوفر 1947 عام 181الجمعية العامة رقم 

 . ية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة واالستقالل الوطنيشروطا للشرع

إن احتالل القوات اإلسرائيلية األرض الفلسطينية وأجزاء من األرض العربية واقتالع غالبية الفلسطينيين 

 تدمير معالم وتشريدهم عن ديارهم بقوة اإلرهاب المنظم وإخضاع الباقين منهم لالحتالل واالضطهاد ولعمليات
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حياتهم الوطنية هو انتهاك صارخ لمبادئ الشرعية ولميثاق األمم المتحدة ولقراراتها التي تعترف بحقوق الشعب 

 . الفلسطيني الوطنية بما فيها حق العودة وحق تقرير المصير واالستقالل والسيادة على أرض وطنه

لم يفقد الشعب العربي الفلسطيني إيمانه الراسخ في وفي قلب الوطن وعلى سياجه في المنافي القريبة والبعيدة 

العودة وال إيمانه الصلب بحقه في االستقالل ولم يتمكن االحتالل والمجازر والتشريد من طرد الفلسطيني من وعيه 

لقد واصل نضاله الملحمي وتابع بلورة شخصيته الوطنية من خالل التراكم النضالي المتنامي وصاغت . وذاته

الوطنية إطارها السياسي منظمة التحرير الفلسطينية ممثال شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني باعتراف اإلرادة 

وعلى قاعدة .  اإلقليمية والدولية األخرىتالمجتمع الدولي متمثال بهيئة األمم المتحدة ومؤسساتها والمنظما

المنصهر في وحدته الوطنية المثلى الشرعية الدولية قادت منظمة التحرير الفلسطينية معارك شعبها العظيم 

وصموده األسطوري أمام المجازر والحصار في الوطن وخارج الوطن، وتجلت  ملحمة المقاومة الفلسطينية في 

 . الوعي العربي وفي الوعي العالمي بصفتها واحدة من أبرز حركات التحرر الوطني في هذا العصر

ألرض المحتلة مع الصمود األسطوري في المخيمات داخل وخارج إن االنتفاضة الشعبية الكبرى المتصاعدة في ا

الوطن قد رفعا اإلدراك اإلنساني بالحقيقة الفلسطينية وبالحقوق الوطنية الفلسطينية إلى مستوى أعلى من االستيعاب 

تي والنضج وأسدلت ستار الختام على مرحلة كاملة من التزييف ومن خمول الضمير وحاصرت العقلية الرسمية ال

 . أدمنت االحتكام إلى الخرافة واإلرهاب في نفيها الوجود الفلسطيني

مع االنتفاضة وبالتراكم الثوري النضالي لكل مواقع الثورة يبلغ الزمن الفلسطيني إحدى لحظات االنعطاف 

 . طينيةالتاريخي الحادة وليؤكد الشعب العربي الفلسطيني مرة أخرى حقوقه الثابتة وممارستها فوق أرضه الفلس

واستنادا إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب  العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين وتضحيات أجياله 

المتعاقبة دفاعا عن حرية  وطنه واستقالله وانطالقا من قرارات القمم العربية ومن قوة الشرعية الدولية التي 

ة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير  ممارس1947تجسدها قرارات األمم المتحدة منذ عام 

 .  واالستقالل السياسي والسيادة فوق أرضه

باسم اهللا وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية ،فإن المجلس الوطني يعلن 

 . وعاصمتها القدس الشريف

فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ويتمتعون في المساواة الكاملة إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا 

في الحقوق وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية في ظل نظام ديموقراطي برلماني يقوم 

رات األغلبية على أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب ورعاية األغلبية حقوق األقلية واحترام األقلية قرا

وعلى العدل االجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين 

المرأة والرجل في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي 

 .ديان عبر القرونوالحضاري في التسامح والتعايش السمح بين األ

 من األمة العربية من تراثها وحضارتها ومن طوحها الحاضر أإن دولة فلسطين دولة عربية وهي جزء ال يتجز

إلى تحقيق أهدافها في التحرر والتطور والديمقراطية والوحدة وهي إذ تؤكد  التزامها بميثاق جامعة الدول العربية 

رك تناشد أبناء أمتها مساعدتها على اكتمال والدتها العملية بحشد وإصرارها على تعزيز العمل العربي المشت

 . الطاقات وتكثيف الجهود إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي



 32

 كذلك اوتعلن دولة فلسطين التزامها بمبادئ األمم المتحدة وأهدافها وباإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والتزاماته

 . بمبادئ عدم االنحياز وسياسته

ن دولة فلسطين أنها دولة محبة للسالم ملتزمة بمبادئ التعايش السلمي فإنها ستعمل مع جميع الدول وإذ تعل

والشعوب من أجل تحقيق سالم دائم قائم على العدل واحترام الحقوق تنفتح في ظله طاقات البشر على البناء 

غير األمان لمن عد لوا أو ثابوا إلى  لويجري فيه التنافس على إبداع الحياة وعدم الخوف من الغد فالغد ال يحم

 .العدل

وفي سياق نضالها من أجل السالم على أرض المحبة والسالم تهيب دولة فلسطين باألمم المتحدة التي تتحمل 

مسؤولية خاصة اتجاه الشعب العربي الفلسطيني ووطنه وتهيب بشعوب العالم ودوله المحبة للسالم والحرية أن 

افها ووضع حد لمأساة شعبها بتوفير األمن له وبالعمل على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي تعينها على تحقيق أهد

 . لألراضي الفلسطينية

كما تعلن في هذا المجال أنها تؤمن بتسوية المشاكل الدولية واإلقليمية بالطرق السلمية وفقا لميثاق األمم المتحدة 

 ضد سالمة أراضيها واستقاللها السياسي ا اإلرهاب أو باستعمالهوقراراتها وأنها ترفض التهديد بالقوة أو العنف أو

 . أو سالمة أراضي أي دولة أخرى وذلك دون المساس بحقها الطبيعي في الدفاع عن أراضيها واستقاللها

، ونحن نقف على عتبة عهد جديد ننحني إجالال وخشوعا 1988وفي هذا اليوم الخالد في الخامس عشر من نوفمبر

اح شهدائنا وشهداء األمة العربية الذين أضاؤوا بدمائهم الطاهرة شعلة هذا الفجر العنيد واستشهدوا من أمام أرو

ونرفع قلوبنا على أيدينا لنمألها بالنور القادم من وهج االنتفاضة المباركة ومن ملحمة . أجل أن يحيا الوطن

أطفالنا وشيوخنا وشبابنا أسرانا : لحريةالصامدين في المخيمات وفي الشتات وفي المهاجر ومن حملة لواء ا

ومعتقلينا وجرحانا المرابطين على التراب المقدس وفي كل مخيم وفي كل قرية ومدينة والمرأة الفلسطينية 

الشجاعة حارسة بقائنا وحياتنا وحارسة نارنا الدائمة ونعاهد أرواح شهدائنا األبرار وجماهير شعبنا العربي 

 وترسيخ لية وكل األحرار والشرفاء في العالم على مواصلة النضال من أجل جالء االحتالالفلسطيني وأمتنا العرب

 . السيادة واالستقالل

إننا ندعو شعبنا العظيم إلى االلتفاف حول علمه الفلسطيني واالعتزاز به والدفاع عنه ليظل أبدا رمزا لحريتنا 

 . وكرامتنا في وطن سيبقى دائما وطنا حرا لشعب األحرار

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك "

 ".على كل شيء قدير

 



 33

 

 إعالن مبادئ

 حول ترتيبات الحكومة الذاتية االنتقالية

13/9/1993 
 

ردني الفلسطيني إلى مؤتمر السالم في الشرق في الوفد األ(إن حكومة إسرائيل والفريق الفلسطيني 

ممثال للشعب الفلسطيني، يتفقان على أن الوقت قد حان إنهاء عقود من المواجهة ) الوفد الفلسطيني) (األوسط

تعايش سلمي وبكرامة " ظل " والنزاع، واالعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة، والسعي للعيش في 

تحقيق تسوية سليمة عادلة ودائمة وشاملة ومصالحة تاريخية من خالل العملية السياسية المتفق وأمن متبادلين ول

 . عليها

 : وعليه فإن الطرفين يتفقان على المبادئ التالية

 

 : هدف المفاوضات) 1(المادة 

من بين  الفلسطينية  ضمن عملية السالم الحالية في الشرق األوسط هو -إن هدف المفاوضات اإلسرائيلية 

للشعب الفلسطيني في … "المجلس المنتخب، المجلس . أمور أخرى إقامة سلطة حكومية ذاتية انتقالية فلسطينية

الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية ال تتجاوز الخمس سنوات، وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس 

 . 338، 242قراري مجلس األمن 

االنتقالية هي جزء ال يتجزأ من عملية السالم بمجماها وأن المفاوضات حول من المفهوم أن الترتيبات  

 . 338، 242الوضع الدائم ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس األمن 

 

 :إطار الفترة االنتقالية) 2(المادة 

 . إن اإلطار المتفق عليه للفترة االنتقالية مبين في إعالن المبادئ هذا 

 

 : االنتخابات) 3(المادة 

من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم نفسه وفقا لمبادئ  -1

ديموقراطية، ستجري انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس تحت إشراف متفق عليه ومراقبة دولية، 

 . بينما تقوم الشرطة الفلسطينية بتأمين النظام العام

 بهدف -1–نهائية لالنتخابات وشروطها وفقا للبروتوكول المرفق كملحق سيتم عقد اتفاق حول الصيغة ال -2

 . إجراء االنتخابات في مدة ال تتجاوز التسعة أشهر من دخول إعالن المبادئ هذا حيز التنفيذ

هذه االنتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية هامة نحو تحقيق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني  -3

 . ومتطلباته العادلة
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 : الوالية) 4(المادة 

سوف تغطي والية المجلس أرض الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها  

في مفاوضات الوضع الدائم، يعتبر الطرفان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة ترابية واحدة، يجب المحافظة على 

 . وحدتها وسالمتها خالل الفترة االنتقالية

 : الفترة االنتقالية ومفاوضات الوضع الدائم) 5(المادة 

 . تبدأ فترة السنوات الخمس االنتقالية فور االنسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا -1

سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني في إقرب وقت ممكن،  -2

 . من الفترة االنتقاليةولكن بما ال يتعدى بداية السنة الثالثة 

من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي بقية القضايا المتبقية، بما فيها القدس، والالجئين  -3

والمستوطنات، والترتيبات األمنية، والحدود، والعالقات والتعاون مع جيران آخرين، ومسائل أخرى ذات 

 . االهتمام المشترك

 .اتفاقيات المرحلة االنتقالية بنتيجة مفاوضات الوضع الدائميتفق الطرفان على أن ال تجحف أو تحل  -4

 

 : النقل التمهيدي للصالحيات والمسؤوليات) 6(المادة 

االنسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا سيبدأ نقل ) فور(فور دخول إعالن المبادئ هذا حيز التنفيذ و  -1

لى الفلسطينيين المخولين بهذه المهمة، كما هو السلطة من الحكومة العسكرية اإلسرائيلية وإدارتها المدنية إ

 .مفصل هنا سيكون هذا النقل للسلطة ذا طبيعة تمهيدية إلى حين تنصيب المجلس

مباشرة بعد دخول إعالن المبادئ هذا حيز التنفيذ واالنسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا وبقصد  -2

: سيتم نقل السلطة للفلسطينيين في المجاالت التاليةالنهوض بالتنمية االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة 

التعليم والثقافة والصحة، والشؤون االجتماعية، والضرائب المباشرة، سيشرع الجانب الفلسطيني ببناء قوة 

الشرطة الفلسطينية، كما هو متفق، وإلى أن يتم تنصيب المجلس، يمكن للطرفين أن يتفاوضا على نقل 

 . ضافية حسبما يتفق عليهلصالحيات ومسؤوليات إ

 

 : االتفاق االنتقالي) 7(المادة 

 ". االتفاق االنتقالي"سوف يتفاوض الوفدان اإلسرائيلي والفلسطيني على اتفاق حول الفترة االنتقالية  -1

 سوف يحدد االتفاق االنتقالي، من بين أشياء أخرى هيكلية المجلس، وعدد أعضائه ونقل الصالحيات  -2

لحكومة العسكرية اإلسرائيلية وإدارتها المدنية إلى المجلس، وسوف يحدد االتفاق االنتقالي والمسؤوليات من ا

 المذكورة أدناه واألجهزة القضائية الفلسطينية 9أيضا سلطة المجلس التنفيذية وسلطته التشريعية طبقا للمادة 

 . المستقلة

 لتمكينه من االضطالع بكل - المجلسسوف يتضمن االتفاق االنتقالي ترتيبات سيتم تطبيقها عند تنصيب -3

 .  المذكورة أعاله6الصالحيات والمسؤوليات التي تم نقلها إليه مسبقا وفقا للمادة 
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من أجل تمكين المجلس من النهوض بالنمو االقتصادي، سيقوم المجلس فور تنصيبه، إضافة إلى أمور  -4

ي، بنك فلسطيني للتنمية، مجلس فلسطيني أخرى، بإنشاء سلطة فلسطينية للكهرباء، سلطة ميناء غزة البحر

لتشجيع الصادرات، وسلطة فلسطينية للبيئة، سلطة فلسطينية لألراضي وسلطة فلسطينية إلدارة المياه وأية 

 . سلطات أخرى يتم االتفاق عليها وفقا لالتفاق االنتقالي الذي سيحدد صالحياتها ومسؤولياتها

 . دنية وانسحاب الحكومة العسكرية اإلسرائيليةبعد تنصيب المجلس سيتم حل اإلدارة الم -5

 

 : النظام العام واألمن) 8(المادة 

من أجل ضمان النظام العام واألمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة سينشئ المجلس  

 وكذلك بمسؤولية قوة شرطة قوية، بينما ستستمر إسرائيل في االضطالع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية

 . األمن اإلجمالي لإلسرائيليين بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام

 

 : القوانين واألوامر العسكرية) 9(المادة 

 .سيخول المجلس سلطة التشريع وفقا لالتفاق االنتقالي في مجال جميع السلطات المنقولة إليه -1

 .لعسكرية السارية المفعول في المجاالت المتبقيةسيراجع الطرفان بشكل مشترك القوانين واألوامر ا -2

 

 :  الفلسطينية–لجنة االرتباطات المشتركة اإلسرائيلية ) 10(المادة 

من أجل تأمين تطبيق هادئ إلعالن المبادئ هذا وألية اتفاقيات الحقة تتعلق بالفترة االنتقالية ستشكل فور  

 فلسطينية من أجل معالجة القضايا التي -اط مشتركة إسرائيليةدخول إعالن المبادئ هذا حيز التنفيذ، لجنة ارتب

 . تتطلب التنسيق وقضايا أخرى ذات االهتمام المشترك والمنازعات

 

 :  الفلسطيني في المجاالت االقتصادية-التعاون اإلسرائيلي) 11(المادة 

وإسرائيل، سيتم إنشاء لجنة إقرارا بالمنفعة المتبادلة من أجل النهوض بتطور الضفة الغربية وقطاع غزة  

 3 فلسطينية من أجل تطوير وتطبيق البرامج المحددة في البروتوكوالت المرفقة كملحق -اقتصادية إسرائيلية
 . بأسلوب تعاوني، وذلك فور دخول إعالن المبادئ هذا حيز التنفيذ4وملحق 

 

 : االرتباط والتعاون مع األردن ومصر) 12(المادة 

عوة حكومتي األردن ومصر للمشاركة في إقامة في إقامة المزيد من ترتيبات االرتباط سيقوم الطرفان بد 

والتعاون بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة وحكومتي األردن ومصر من جهة أخرى، للنهوض 

اح لألشخاص المرحليين بالتعاون بينهم، وستتضمن هذه الترتيبات إنشاء لجنة مستمرة ستقرر باالتفاق األشكال للسم

، بالتوافق مع اإلجراءات الضرورية لمنع الفوضى واإلخالل بالنظام، 1967من الضفة الغربية وقطاع غزة في 

 . وستتعاطى هذه اللجنة مع مسائل أخرى ذات االهتمام المشترك
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 : إعادة تموضع القوات اإلسرائيلية) 13(المادة 

فيذ، وفي وقت ال يتجاوز عشية انتخابات المجلس، سيتم إعادة بعد دخول إعالن المبادئ هذا حيز التن -1

تموضع القوات العسكرية اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، باإلضافة إلى انسحاب القوات 

 . 14اإلسرائيلية الذي تم تنفيذه وفقا للمادة 

موضع قواتها العسكرية عند إعادة موضعة قواتها العسكرية، ستسترشد إسرائيل بمبدأ وجوب إعادة ت -2

 . خارج المناطق المأهولة بالسكان

وسيتم تنفيذ تدريجي للمزيد من إعادة التموضع في مواقع محددة بالتناسب مع تولي المسؤولية عن النظام  -3

 .  أعاله8العام واألمن الداخلي من قبل قوات الشرطة الفلسطينية وفقا للمادة 

 

 :  قطاع غزة ومنطقة أريحااالنسحاب اإلسرائيلي من) 14(المادة 

 . -2–ستنسجب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا، كما هو مبين في البروتوكول المرفق في الملحق 

 

 : تسوية النزاعات) 15(المادة 

ستتم تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أو تفسير إعالن المبادئ هذا أو أية اتفاقيات الحقة بالفترة  -1

 .  أعاله10فاوض من خالل لجنة االرتباط المشتركة التي ستشكل وفقا للمادة االنتقالية، بالت

ان المنازعات التي ال يمكن تسويتها يمكن أن تتم تسويتها من خالل آلية توفيق يتم االتفاق عليها بين  -2

 . األطراف

ها من خالل لألطرف أن تتفق على عرض المنازعات المتعلقة بالفترة االنتقالية، والتي ال يمكن تسويت -3

 . التوفيق، على التحكيم، ومن أجل هذا الغرض، وبناء على اتفاق الطرفين، ستنشئ األطراف لجنة تحكيم

 

 : التعاون اإلسرائيلي الفلسطيني فيما يتعلق بالبرامج اإلقليمية) 16(المادة 

برامج إقليمية وب" بخطة مارشال" يرى الطرفان أن مجموعات العمل في المتعددة أداة مالئمة للنهوض  

وبرامج أخرى، بما فيها برامج خاصة للضفة الغربية وقطاع غزة، كما هو مشار إليه في البروتوكول المرفق في 

 .-4-الملحق

 

 : بنود أخرى) 17(المادة 

 يدخل إعالن المبادئ هذا حيز التنفيذ بعد شهر واحد من توقيعه -1

ضر المتفق عليه المتعلق به سيتم اعتبارها جزءا ال جميع البرتوكوالت الملحقة بإعالن المبادئ هذا والمح -2

 ).االتفاق(يتجزأ من هذا 

 

 13/9/1993أبرم في واشنطن يوم 
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 عن حكومة إسرائيل                                               عن الوفد الفلسطيني 

  عباسشيمون بيريز                                                      محمود

 الشاهدان 

 الواليات المتحدة                                                      الفدرالية الروسية

 

 

 

 

 

 الملحق األول 

 برتوكول حول صيغة االنتخابات وشروطها

 
ن فلسطينيو القدس الذين يعيشون فيها سيكون لهم الحق في المشاركة في العملية االنتخابية وفقا التفاق بي -1

 . بين الطرفين

 : وباإلضافة يجب أن تغطي االتفاقية حول االنتخابات القضايا التالية من بين أمور أخرى -2

 النظام االنتخابي - أ

 صيغة اإلشراف والمراقبة الدولية المتفق عليها وتركيبتها الفردية - ب

األحكام والنظم المتعلقة بالحملة االنتخابية، بما فيها ترتيبات متفق عليها لتنظيم  - ت

 . اإلعالم، وإمكانية الترخيص لمحطات بث إذاعي وتلفزي

 4والذين كانوا مسجلين في يوم ) النازحين(لن يتم اإلجحاف بالوضعية المستقبلية للفلسطينيين المرحلين  -3
 . بسبب عدم تمكنهم من المشاركة في العملية االنتخابية ألسباب عملية1967/ حزيران/

 

 الملحق الثاني 

 حاب القوات اإلسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحابرتوكول حول انس

سيعقد الطرفان اتفاقا ويوقعان عليه خالل  شهرين من تاريخ دخول إعالن المبادئ هذا حيـز التنفيـذ حـول                     -1

انسحاب القوات العسكرية اإلسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا، وسيتضمن هذا االتفاق ترتيبات شـاملة               

 . نطقة أريحا إثر االنسحاب اإلسرائيليتسري في قطاع غزة وم

ستنفذ إسرائيل انسحابا ُمَجْدَوال وبسرعة متصاعدة لقواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا، يبدأ فـورا                 -2

مع التوقيع على االتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا خالل فترة ال تتعدى األربعة أشهر بعد التوقيع علـى                   

 . هذا االتفاق

 : االتفاق المذكور أعاله، من جملة أمور أخرىسيتضمن  -3
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ترتيبات لنقل هادئ وسلمي للسلطة من الحكومة العسكرية اإلسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الممثلـين    - أ

 .الفلسطينيين

األمـن الخـارجي،    : بنية وصالحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية في هذه المجاالت فيما عـدا           - ب

 . ين، والعالقات الخارجية ومسائل أخرى متفق عليها بشكل مشتركوالمستوطنات، واإلسرائيلي

ترتيبات لتولي األمن الداخلي والنظام العام من قبل قوة الشرطة الفلسطينية التي تتشكل من ضـباط                 - ت

حاملي جوازات السفر األردنية والوثائق الفلسطينية الصادرة       (الشرطة المجندين محليا ومن الخارج      

 سيشاركون في قوة الشرطة الفلسطينية القادمون من الخارج يجب أن يكونـوا             إن الذين ). من مصر 

 . مدربين كشرطة وضباط شرطة

 .حضور دولي أو أجنبي مؤقت، وفقا لما يتفق عليه - ث

  إسرائيلية مشتركة ألغراض األمن المتبادل-إقامة لجنة تعاون وتنسيق فلسطينية - ج

وسيقوم الطرفان بالتعاون والتنسـيق     . الي واالقتصادي برنامج للتنمية واالستقرار األجنبي والدعم الم      - ح

 . بشكل مشترك وبشكل منفرد مع األطراف اإلقليمية والدولية لدعم هذه األهداف

 . ترتيبات لممر آمن لألفراد وللنقل بين قطاع غزة ومنطقة أريحا - خ

 : االتفاق أعاله سيتضمن ترتيبات من أجل التنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بمعابر -4

  مصر-غزة - أ

  األردن-أريحا - ب

 2المكاتب المسؤولة عن االضطالع بصالحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية حسب هـذا الملحـق رقـم                 -5
 .  من إعالن المبادئ سيكون موقعها في قطاع غزة ومنطقة أريحا بانتظار تنصيب المجلس6والمادة 

أريحا كجزء ال يتجزأ مـن الضـفة الغربيـة          باستثناء هذه الترتيبات المتفق عليها، يبقى وضع غزة ومنطقة           -6

 . وقطاع غزة، ولن يتغير خالل الفترة االنتقالية

 

 

 

 

 الملحق الثالث 

  الفلسطيني في البرامج االقتصادية والتنموية-برتوكول حول التعاون اإلسرائيلي
 

ز من بـين أمـور       فلسطينية للتعاون االقتصادي، ترك    -يتفق الجانبان على إقامة لجنة مستمرة إسرائيلية       

 : أخرى، على التالي

التعاون في مجال المياه، بما في ذلك مشروع تطوير المياه، يقوم بإعداده خبراء من الجانبين والذي سـيحدد                   -1

كذلك شكل التعاون في إدارة موارد المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتضمن مقترحـات لدراسـات                 
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ك حول االستخدام المنصف لموارد المياه المشتركة وذلك للتنفيـذ          وخطط حول حقوق المياه لكل طرف، وكذل      

 . خالل المرحلة االنتقالية وما بعدها

التعاون في مجال الكهرباء، بما في ذلك برنامج لتطوير الطاقة الكهربائية، والذي سيحدد كذلك التعاون إلنتاج                 -2

 . وصيانة وشراء وبيع الموارد الكهربائية

قة، بما في ذلك برنامج لتطوير الطاقة، يأخذ باالعتبار استغالل النفط والغاز ألغراض             التعاون في مجال الطا    -3

صناعة خاصة في قطاع غزة والنقب، وسيشجع المزيد من االستغالل المشترك لمـوارد الطاقـة األخـرى،                 

ابيـب  وسيأخذ هذا البرنامج باالعتبار كذلك بناء مركب صناعي بتروكيماوي في قطاع غزة وكذلك تمديـد أن               

 . لنقل الغاز

التعاون في مجال التمويل بما في ذلك برنامج تطوير وعمل مالي لتشجيع االستثمار الدولي في الضفة الغربية                  -4

 . وقطاع غزة وفي إسرائيل، وكذلك إقامة بنك تنمية فلسطيني

ميناء بحري في   التعاون في مجال النقل واالتصاالت، بما في ذلك برنامج يحدد الخطوط العامة إلنشاء منطقة                -5

غزة، يأخذ باالعتبار إنشاء خطوط نقل واتصاالت من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل وإلى بلدان                

أخرى، باإلضافة، سيأخذ هذا البرنامج باالعتبار تنفيذ بناء الطرقات الالزمـة، وسـكك الحديـد وخطـوط                  

 …االتصاالت الخ

اسات وبرامج النهوض بالتجارة، بما يشـجع التجـارة الداخليـة           التعاون في مجال التجارة، بما في ذلك الدر        -6

واإلقليمية وما بين إقليمية وكذلك دراسة جدوى إنشاء مناطق تجارة حرة في قطاع غزة وفي إسرائيل وحرية                 

 . الوصول المتبادل إلى هذه المناطق والتعاون في مجاالت أخرى تتعلق بالتجارة

ذلك برامج التطوير الصناعي، الذي سيوفر مراكـز البحـث والتطـوير            التعاون في مجال الصناعة، بما في        -7

ويضع .  الفلسطيني المشترك، والذي سيشجع المشاريع المشتركة الفلسطينية اإلسرائيلية        -الصناعي اإلسرائيلي 

الخطوط العامة للتعاون في صناعات النسيج، والمنتجـات الغذائيـة واألدويـة، واإللكترونيـات والمـاس،                

 . ت القائمة على الكمبيوتر والعلوموالصناعا

 .برنامج للتعاون وتنظيم عالقات العمل والتعاون في مسائل الخدمات االجتماعية -8

 فلسـطينية  -خطة لتنمية الموارد البشرية والتعاون حولها، تأخذ باالعتبار ورش عمـل ونـدوات إسـرائيلية               -9

 .ومات مشتركةمشتركة، من إقامة مراكز تأهيل مهني ومراكز أبحاث وبنوك معل

 .أو منسقة في هذا المجال/خطة لحماية البيئة تأخذ باالعتبار إجراءات مشتركة و -10

 .برنامج لتطوير التنسيق والتعاون في مجاالت االتصاالت ووسائل اإلعالم -11

 . أية برامج أخرى ذات مصلحة مشتركة -12
 

 

 الملحق الرابع 

 ج التنمية اإلقليمية الفلسطيني حول برنام-برتوكول حول التعاون اإلسرائيلي
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سوف يتعاون الجانبان في سياق مسعى السالم المتعدد األطراف للنهوض ببرنامج تنمية للمنطقة، بمـا فيهـا                  -1

ستطلب األطراف من السبعة الكبار السعي إلشراك       . الضفة الغربية وقطاع غزة تبادر إليها الدول السبع الكبار        

 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ودول ومؤسسات عربيـة  دول أخرى مهتمة في هذا البرنامج مثل أعضاء       

 . وإقليمية، وكذلك أعضاء القطاع الخاص

 : سوف يتشكل برنامج التنمية من عنصرين -2

 برنامج التنمية االقتصادية للضفة وقطاع غزة : أوال

 .برنامج التنمية االقتصادية اإلقليمي: ثانيا

 : بية وقطاع غزة سيتشكل من العناصر التاليةبرنامج التنمية االقتصادية للضفة الغر - أ

 برنامج إلعادة التأهيل االجتماعي، بما في ذلك برنامج لإلسكان والبناء .1

 خطة لتنمية المشاريع االقتصادية الصغرى والمتوسطة .2

 )…المياه، الكهرباء، النقل، االتصاالت، الخ(برنامج لتنمية البنية التحتية  .3

 خطة للموارد الشرية .4

 رىبرامج أخ .5

 : ويمكن أن يتشكل برنامج التنمية االقتصادية من العناصر التالية - ب

 إقامة صندوق للشرق األوسط كخطوة أولى وبنك تنمية للشرق األوسط كخطوة ثانية -1

  أردنية مشتركة لتنسيق استغالل منطقة البحر الميت- فلسطينية-تطوير خطة إسرائيلية -2

 . البحر الميت-)غزة(قناة البحر المتوسط  -3

 لية المياه اإلقليمية ومشاريع تطوير أخرى للمياهتح -4

 خطة إقليمية للتنمية الزراعية، وتتضمن مسعى إقليمي للوقاية من التصحر -5

 ربط الشبكات الكهربائية فيما بينها -6

 التعاون اإلقليمي من أجل نقل الغاز وانفط وموارد الطاقة األخرى وتوزيعه واستغالله صناعيا -7

 احة والنقل واالتصاالت السلكية والالسلكيةخطة تنمية إقليمية للسي -8

 .التعاون اإلقليمي في مجاالت أخرى -9

كمـا سيشـجع    . سيعمل الطرفان على تشجيع مجموعات العمل المتعددة األطراف، وسينسقان بهدف إنجاحها           -3

دية وكذلك دراسات الجدوى والدراسات التمهي    ) مجموعات العمل (الطرفان النشاطات الواقعة ما بين اجتماعات       

 . لها، ضمن مجموعات العمل المتعددة األطراف المختلفة 
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 المحضر المتفق عليه إلعالن المبادئ

  حول ترتيبات حكم الذات االنتقالية
 

 :   تفاهمات واتفاقات عامة

أية صالحيات ومسؤوليات يتم نقلها إلى الفلسطينيين وفقا إلعالن المبادئ قبل تنصيب المجلس ستخضع  

 . مبادئ المتعلقة بالمادة الرابعة كما هو مبين في المحضر المتفق عليه أدناهلنفس ال

 

 نقاط تفاهم واتفاقات محددة

والية المجلس ستمتد على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء تلك المسائل التي سيتم التفاوض  -1

 .كرية، واإلسرائيليينالقدس، المستوطنات، المواقع العس: عليها في مفاوضات الوضع الدائم وهي

ستسري والية المجلس فيما يخص الصالحيات والمسؤوليات والمجاالت والسلطات المنقولة إليه المتفق  -2

 .عليها

 

  )2(البند الرابع 

 :تم االتفاق على أن يتم نقل السلطة كما يلي

 

 : من المتفق عليه أن يكون نقل السلطة كما يلي : )2(المادة السادسة 

 الفلسطيني بإبالغ الجانب اإلسرائيلي بأسـماء الفلسـطينيين المفوضـين الـذين سـيتولون               يقوم الجانب  -1

: الصالحيات والسلطات والمسؤوليات التي ستنتقل إلى الفلسطينيين وفقا إلعالن المبادئ في المجاالت التاليـة             

 . طات أخرىالتعليم، الثقافة، الصحة، الشؤون االجتماعية، الضرائب المباشرة، السياحة، وأية سل

 من المفهوم أن حقوق والتزامات هذه المناصب لن تتأثر -2

ستستمر كل المجاالت الموصوفة أعاله في التمتع بالتخصصات الموجودة في الميزانية وفقا لترتيبات يتم               -3

االتفاق عليها من الطرفين وستأخذ هذه الترتيبات باالعتبار التعديالت الضرورية المطلوبة من أجل تضـمين               

 ائب التي تتم جبايتها من مكتب الضرائب مباشرةالضر

فور تنفيذ إعالن المبادئ سيباشر الوفدان اإلسرائيلي والفلسطيني على الفور مفاوضـات حـول خطـة                 -4

 .مفصلة لنقل السلطة على المناصب السابقة وفقا للتفاهمات المذكورة أعاله

 

 )2(المادة السابعة 

 ت للتنسيق والتعاونكما سيتضمن االتفاق االنتقالي ترتيبا 

 

 )5(المادة السابعة 
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انسحاب الحكومة العسكرية لن يحول دون ممارسة إسرائيل للصالحيات والمسؤوليات غير المنقولة إلى              

 .المجلس

 

 

 

 المادة الثامنة

من المفهوم أن االتفاق االنتقالي سيتضمن ترتيبات للتعاون والتنسيق بين الطرفين في هـذا الخصـوص،           

من المتفق أن يتم إنجاز نقل الصالحيات والمسؤوليات إلى الشرطة الفلسطينية بطريقة ممرحلة، كما هـو                كما أنه   

 . متفق عليه في االتفاق االنتقالي

 

 : المادة العاشرة

من المتفق أنه فور دخول إعالن المبادئ حيز التنفيذ، سيقوم الوفدان اإلسرائيلي والفلسطيني بتبادل أسماء                

 . الفلسطينية المشتركة-ينين من الطرفين كأعضاء في لجنة االرتباط اإلسرائيليةاألفراد المع

كما أنه من المتفق أن يكون لكل طرف عدد متساو من األعضاء في اللجنة المشتركة وسـتتخذ اللجنـة                    

 ويمكن للجنة المشتركة أن تضيف تقنيين وخبراء آخرين حسب الضـرورة، وسـتقرر الجنـة              . قراراتها باالتفاق 

 . المشتركة وتيرة ومكان أو أماكن عقد اجتماعاتها

 

 الملحق الثاني 

 

من المفهوم أنه الحقا لالنسحاب اإلسرائيلي، ستستمر إسرائيل في مسؤولياتها عن األمن الخارجي وعـن              

 . األمن الداخلي والنظام العام للمستوطنات واإلسرائيليين

اإلسرائيليين أن يستمروا في استخدام الطرقـات ِبُحّريـة         ويمكن للقوات العسكرية اإلسرائيلية والمدنيين      

 .داخل قطاع غزة ومنطقة أريحا

 

 13/9/1993: أبرم في واشنطن العاصمة بتاريخ

 

 عن حكومة إسرائيل                                               عن الوفد الفلسطيني 

                محمود عباسشيمون بيريز                                       

 الشاهدان 

 الواليات المتحدة                                                      الفدرالية الروسية

           وارين كريستوفر                                                         أندريه كوزريف
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