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نحو مصا حلة وطنية فلسطينية

مقدمة

׳ميثل األمن مسألة خالفية في مجتمعنا فالبعض
يؤمن بالوسائل السلمية حلل النزاع املسلح القائم،
في حني يؤمن آخرون باملقاومة املسلحة .إن ما
نحتاج إليه يكمن في تعريف مشترك لألمن .وحينئ ٍذ،
نستطيع التحدث عن القوات األمنية وحجمها
وهيكليتها وإصالحها׳.

أمام القضاء؟ هل متثل املصاحلة معادل ًة لتقاسم السلطة
السياسية؟ هل تشكل املصاحلة اتفاقا ً حول اجلهة املسؤولة
عن مراقبة التسلح أو كيفية إعادة هيكلة قوى األمن؟ هل
متثل هذه املصاحلة عود ًة إلى اإلجراءات املؤسساتية؟ وهل
هي استراتيجية مشتركة للتعامل مع االحتالل؟ وهل تشتمل
املصاحلة على جميع هذه املسائل أم ال؟

ضابط أمن فلسطيني متحدثا ً في ورشة عمل ُعقدت برعاية
مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة ،شباط/

إعداد سياسة للمصاحلة

فبراير.2007

تشير ’املصاحلة‘ في مدلولها العام إلى االلتئام وتوحيد
االنقسام .كما ُينظر إلى املصاحلة باعتبارها أمرا ً ضروريا ً
ال ب ّد منه في املجتمعات املنقسمة على نفسها .وباعتبارها
أدا ًة تكفل التحول من حالة النزاع إلى حالة السلم ،فإن
املواطنني واجلهات املانحة والسياسيني على السواء معنيّون
باملصاحلة .ومع ذلك ،فال يزال من غير الواضح ما الذي
تنطوي عليه املصاحلة في جانب كبير منها .فهل تعني
املصاحلة تقدمي املخالفني أمام القضاء واحليلولة دون
عودتهم إلى تب ّوء مواقع السلطة والنفوذ؟ أو على النقيض
من ذلك ،هل تتضمن املصاحلة سياسة شمولية تقوم على
جمع كافة األطراف املعنية؟ وهل تعني تقاسم األفكار ذاتها؟
أو هل تتعلق باحترام األفكار والرؤى املختلفة أكثر من أي
شيء آخر؟

ما الذي تعنيه املصاحلة بالنسبة للفلسطينيني؟
ما العالقة القائمة بني املصاحلة والقيم املتعددة األخرى
التي يتمتع بها املجتمع التقليدي في فلسطني ،من قبيل
احلاجة إلى العدالة واألمن ،ومكافحة الفساد ،واحلاجة إلى
تطوير املؤسسات واالرتقاء بعملها ،وتوزيع الثروة وتوفير
اخلدمات األساسية؟
ما الذي تعنيه املصاحلة في السياق الفلسطيني على وجه
الدقة؟ هل هي شكل من أشكال السالم بني الفلسطينيني؟ هل
تشفي اجلروح واملآسي التي متخضت عن املواجهات السابقة
بينهم؟ هل تكفل تقدمي املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان

قد يكون من املفيد لنا ،قبل الشروع في إعداد اتفاقيات جديدة
بشأن املصاحلة ،أن نفهم االتفاقيات التي ُطبقت بنجاح في
املاضي من تلك التي لم يحالفنا النجاح في تطبيقها ،باإلضافة
إلى ما ميكن أن ينجح من هذه االتفاقيات في املستقبل وما
ميكن أال ينجح .كما يتعني علينا أن نفهم األسباب التي تقف
وراء حتقق النجاح املتوخى من تلك االتفاقيات من عدمه.
فهل متخض الفشل عن ضعف اتسمت به نصوص تلك
االتفاقيات أم عن ضعف في وضعها موضع التنفيذ؟ هل
كانت التوقعات واآلمال املعقودة على املصاحلة عالي ًة جدا ً أم
متدني ًة جداً؟ هل ُفرضت على املصاحلة أعباء ج ّمة لم تتحمل
التعامل معها؟ أو بخالف ذلك ،هل ُت ِركت قضايا هامة جانبا ً
بحيث لم تُدرج ضمن اتفاقيات املصاحلة؟
وفقا ً لهذا املفهوم ،ميكن النظر إلى هذه املجموعة من الوثائق
املرجعية كدعو ًة لألطراف املعنية للتعامل مع املصاحلة
باعتبارها تشكل قضية سياساتية .فعاد ًة ما ُيستَهل العمل
على إعداد سياسة جديدة مبراجعة السياسة املوجودة
أصالً .وفي هذا السياق ،قد تفيد مراجعة سياسة اإلصالح
التي اتُّبعت في السابق في التوصل إلى تقييمات تتسم بقدر
أكبر من الواقعية ملواقف الفلسطينيني وإمكانياتهم .كما
ميكن أن تفرز هذه املراجعة احتماالت واقعية بشأن النتائج
املستقبلية املتوقعة من سياسة املصاحلة اجلديدة.

املصاحلة وإصالح القطاع األمني
قد يفترض املرء بأن املصاحلة في املجتمعات املنقسمة على
نفسها تشكل جزءا ً من إصالح قطاع األمن أو بأنها ال تزيد
5
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عن مجرد كونها شرطا ً مسبقا ً الزما ً إلجراء هذا اإلصالح.
ولكن طاملا ظل املجتمع منقسما ً على ذاته ،فلن يكتب النجاح
لعملية إصالح القطاع األمني في حتقيق األهداف الرئيسية
املرسومة لها بأي حال من األحوال .فاالنقسام الذي يعتري
املجتمع ال يتوافق في أساسه مع فكرة احلكم الرشيد للقطاع
األمني؛ فهذا احلكم يستند إلى قيم ال بد من وجودها ،من
قبيل سيادة القانون ،واحلكم الدميوقراطي ،ومشاركة جميع
األطراف املعنية فيه ،واملساءلة واإلجراءات املؤسساتية.

املصاحلة والدميوقراطية
“متثل املصاحلة التربة التي تنمو فيها جذور
الدميوقراطية وتتشبث بها .فال ميكن للدميوقراطية أن
تترعرع إال عندما تختار الفصائل املتناحرة في املجتمع
حكما ً مشتركا ً يسري عليها مبجموعها .ومن شروط
الدميواقراطية أن تنزل األقلية التي ال يحالفها احلظ عند
إرادة األغلبية – وهو تنازل ال ميكن أن يحصل إال إذا
تصاحلت األقلية مع األغلبية على تقبّل وجود الواحدة
منهما لألخرى في احللبة السياسية والرضا عن
اخليارات التي ترتئيها حتى لو لم تكن تتوافق معها”.
إيرين دالي وجيرمي ساركني ،املصاحلة في املجتمعات املنقسمة على
نفسها :إيجاد أرضية مشتركة ،فيالدلفيا :مطبعة جامعة بنسلفانيا،

 ،2007ص.19 .

املصاحلة واملساءلة
“إن املجتمعات التي تصنع احلكام املستبدين هي
مجتمعات استقطابية يتزعزع فيها والء عدد من
أفرادها ،بحيث يبدون الرغبة في الوقوف في وجه
النظام الذي يضطهد أقرانهم أو مساندته .وإذا ما
ُق ّدر للمصاحلة أن تفرز أثرا ً رادعاً ،فال بد أن تقوم هذه
املصاحلة بني أفراد الشعب ،وليس بني القادة فحسب.
( )...ويتحقق ردع احلكم االستبدادي عندما تتوفر
رابطة كافية بني أفراد الشعب بحيث ال يسمحون معها
للحاكم املستبد أن يف ّرقهم ،وعندما يبدي املواطنون
قدرا ً كافيا ً من االحترام حلقوق اإلنسان بحيث ال
يتسامحون به مع توظيف االنتهاكات لتحقيق غايات قد
يرغبون في رؤيتها ،وعندما يستطيعون تقلد مناصب
في مجتمعاتهم وفي شعوبهم مت ّكنهم من طرح األسئلة
واملطالبة بإخضاع زعمائهم للمساءلة”.
إيرين دالي وجيرمي ساركني ،املصدر السابق ،ص.17 .
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املصاحلة وسياسة األمن القومي
دون التوصل إلى شكل من أشكال املصاحلة ،فلن يتمكن
املجتمع من صياغة مدخل مشترك لألمن ،مما يؤدي إلى
تقويض مصاحله الوطنية في نهاية املطاف .وفي هذا
السياق ،تستدعي سياسة األمن القومي ،التي حتدد توجه
املجتمع نحو األمن وتبني كيفية حتقيق األمن له ،تبنّي منهج
شمولي يستوعب أكبر عدد ممكن من األطراف واجلهات
املعنية في املجتمع.
في السياق الفلسطيني ،هناك عدد من األسئلة الهامة
التي يتعني اإلجابة عليها ،من قبيل :ما الذي يعنيه ’األمن‘
للمواطنني الفلسطينيني وللفصائل السياسية الفلسطينية؟
ما هي املصالح األمنية القومية؟ ما الذي يهدد هذه املصالح
في الوقت احلاضر وفي املستقبل؟ كيف سيتم التعامل
مع االحتالل؟ هل متلك املؤسسات الفلسطينية القدرة
على حماية أمن الشعب الفلسطيني؟ ما الذي حتتاجه
املؤسسات الفلسطينية للتصرف على نحو مختلف من أجل
مستوى أفضل من األمن للمواطنني الفلسطينيني؟
توفير
ً
وهل يرغب الفلسطينيون في توفير األمن للمنطقة؟ وكيف
ذلك؟
من الطبيعي أن تولّد مناقشة مثل هذه األسئلة اجلوهرية
العديد من الردود املتناقضة حتى في املجتمعات التي ال
تشهد انقساما ً بني صفوف أفرادها .أما ما مييز املجتمعات
املنقسمة عن تلك التي ال يعتريها االنقسام فيتمثل في طريقة
املتفسخة،
تعاملها مع اخلالفات القائمة .ففي املجتمعات
ّ
يتم قمع اخلالفات واستبعاد األفراد واجلماعات من
العملية السياسية .أما في املجتمعات املتآلفة ،فيجري تقبّل
اخلالفات وحلها مع مرور الزمن وعن طريق اإلجماع .إن
إشراك األطراف السياسية ومؤسسات املجتمع املدني في
حتديد التهديدات التي تواجه األمن القومي ،واألولويات
األمنية وتوزيع املوارد يوفر قاعد ًة أكبر تضمن إضفاء
الصفة الشرعية على سياسة األمن القومي املرج ّوة،
وتعزيز االستعداد لدى املواطنني للتوصل إلى اإلجماع
املنشود حولها ،واالرتقاء مبستوى االستجابة الحتياجات
املواطنني وتلبيتها .وفي ذات الوقت ،يتيح هذا األمر توسيع
نطاق املشاركة في املسؤولية عن اخليارات التي يجري
تبنّيها.
تعضد
وبالنسبة للمجتمعات املشرذمة بفعل االنقسام.
ّ
سياسة املصاحلة وسياسة األمن القومي بعضهما
البعض ،بحيث يستحيل فصلهما عن مبدأ سيادة القانون،
واإلجراءات الدميوقراطية ،والتنمية املؤسساتية،
والشفافية واملساءلة.

نحو مصا حلة وطنية فلسطينية
ما الهدف من هذه املجموعة من النصوص املرجعية؟
ال تسعى هذه املجموعة من النصوص املرجعية إلى حتليل
نظرة الفلسطينيني للمصاحلة في املاضي أو في الوقت
الراهن ،كما أنها ال تهدف إلى تقدمي اقتراحات تمُ لي على
الفلسطينيني أية طريقة حلل مختلف املشاكل املرتبطة بعملية
املصاحلة الوطنية فيما بينهم .بل تسعى هذه املجموعة إلى
حتقيق هدفني أبسط من ذلك بكثير.
يتمثل الهدف األول في تقدمي العون واملساعدة للمفاوضني
الفلسطينيني من خالل توفير مرجعية يسهل عليهم الرجوع
إليها؛ حيث يتضمن هذا الكتيّب اإلطار القانوني الساري،
إلى جانب نصوص االتفاقيات التي مت التوصل إليها في
محادثات املصاحلة السابقة .أما الهدف الثاني الذي نرجو
حتقيقه من هذه املجموعة فيتمثل في تشجيع اجلهات
الفلسطينية القائمة على صياغة السياسات لدراسة جهود
املصاحلة السابقة ومتحيصها.

يشتمل هذا الكتيّب على ثالثة فصول :يتضمن الفصل األول
وثائق قانونية هامة ،كوثيقة إعالن االستقالل الفلسطيني،
والنظام األساسي ملنظمة التحرير الفلسطينية ،والقانون
األساسي املعدل الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية.
أما الفصل الثاني فيعرض االتفاقيات التي جرى التوصل
إليها بني الفصائل الفلسطينية منذ عام  ،2005من قبيل
اتفاقية القاهرة لسنة  ،2005ووثيقة التوافق الوطني لسنة
 ،2006واتفاقية مكة لسنة  2007وبرنامج حكومة الوحدة
الوطنية لسنة  .2007كما يجد القارئ في امللحق لهذه
املجموعة وثائق تتطرق إلى اجلوانب العملية التي يتألف منها
حكم القطاع األمني الفلسطيني – وهي وثائق قام بإعدادها
خبراء فلسطينيون أو خبراء أجانب .ونحن نأمل أن تساعد
هذه املجموعة كافة األطراف املشاركة في تشكيل وصياغة
سياسة للمصاحلة الوطنية بني الفلسطينيني ،باإلضافة إلى
سياسة لألمن القومي الفلسطيني.
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وثيقة إعالن االستقالل ()1988
اجلزائر 15 ،تشرين ثاني 1988

على أرض الرساالت السماوية إلى البشر ،على أرض
فلسطني ولد الشعب العربي الفلسطيني ،منا وتطور وأبدع
وجوده اإلنساني عبر عالقة عضوية ،ال انفصام فيه وال
انقطاع ،بني الشعب واألرض والتاريخ.
بالثبات امللحمي في املكان والزمان ،صاغ شعب فلسطني
هويته الوطنية ،وارتقى بصموده في الدفاع عنها إلى
مستوى املعجزة ،فعلى الرغم مما أثاره سحر هذه األرض
القدمية وموقعها احليوي على حدود التشابك بني القوى
واحلضارات… من مطامح ومطامع وغزوات كانت ستؤدي
إلى حرمان شعبها من إمكانية حتقيق استقالله السياسي ،إال
أن دميومة التصاق الشعب باألرض هي التي منحت األرض
هويتها ،ونفخت في الشعب روح الوطن ،مطعما بسالالت
احلضارة ،وتعدد الثقافات ،مستلهما نصوص تراثه الروحي
والزمني ،واصل الشعب العربي الفلسطيني ،عبر التاريخ،
تطوير ذاته في التواجد الكلي بني األرض واإلنسان على
خطى األنبياء املتواصلة على هذه األرض املباركة ،على كل
مئذنة صالة احلمد للخالق ودق مع جرس كل كنيسة ومعبد
ترنيمه الرحمة والسالم.
ومن جيل إلى جيل ،لم يتوقف الشعب العربي الفلسطيني عن
الدفاع الباسل عن وطنه ولقد كانت ثورات شعبنا املتالحقة
جتسيدا ً بطوليا إلرادة االستقالل الوطني.
ففي الوقت الذي كان فيه العالم املعاصر يصوغ نظام قيمة
اجلديدة كانت موازين القوى احمللية والعاملية تستثني
الفلسطيني من املصير العام ،فاتضح مرة أخرى أن العدل
وحدة ال يسير عجالت التاريخ.
وهكذا انفتح اجلرح الفلسطيني الكبير على مفارقة جارحة:
فالشعب الذي حرم من االستقالل وتعرض وطنه الحتالل من
نوعجديد،قدتعرضحملاولةتعميماألكذوبةالقائلة“إنفلسطني
هي أرض بال شعب” وعلى الرغم من هذا التزييف التاريخي،
فإن املجتمع الدولي في املادة  22من ميثاق عصبة األمم لعام
 ،1919وفي معاهدة لوزان لعام  1923قد اعترف بأن الشعب
العربي الفلسطيني شأنه شأن الشعوب العربية األخرى ،التي
انسلخت عن الدولة العثمانية هو شعب حر مستقل.

ومع الظلم التاريخي الذي حلق بالشعب العربي الفلسطيني
بتشريده وبحرمانه من حق تقرير املصير ،أثر قرار اجلمعية
العامة رقم  181عام 1947م ،الذي قسم فلسطني إلى
دولتني عربية ويهودية،فإن هذا القرار مازال يوفر شروطا ً
للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في
السيادة واالستقالل الوطني.
إن احتالل القوات اإلسرائيلية األرض الفلسطينية وأجزاء
من األرض العربية واقتالع غالبية الفلسطينيني وتشريدهم
عن ديارهم ،بقوة اإلرهاب املنظم ،واخضاع الباقني منهم
لالحتالل واإلضطهاد ولعمليات تدمير معالم حياتهم
الوطنية ،هو انتهاك صارخ ملبادئ الشرعية ومليثاق األمم
املتحدة ولقراراتها التي تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني
الوطنية ،مبا فيها حق العودة ،وحق تقرير املصير واالستقالل
والسيادة على أرضه ووطنه.
وفي قلب الوطن وعلى سياجه ،في املنافي القريبة والبعيدة،
لم يفقد الشعب العربي الفلسطيني إميانه الراسخ بحقه في
العودة ،وال إميانه الصلب بحقه في االستقالل ،ولم يتمكن
االحتالل واملجازر والتشريد من طرد الفلسطيني من وعيه
وذاته -ولقد واصل نضاله امللحمي ،وتابع بلورة شخصيته
الوطنية من خالل التراكم النضالي املتنامي .وصاغت اإلرادة
الوطنية إطارها السياسي ،منظمة التحرير الفلسطينية،
ممثالً شرعيا ً ووحيدا ً للشعب الفلسطيني ،باعتراف املجتمع
الدولي ،متمثالً بهيئة األمم املتحدة ومؤسساتها واملنظمات
اإلقليمية والدولية األخرى ،وعلى قاعدة اإلميان باحلقوق
الثابتة ،وعلى قاعدة اإلجماع القومي العربي ،وعلى قاعدة
الشرعية الدولية قادت منظمة التحرير الفلسطينية معارك
شعبها العظيم ،املنصهر في وحدته الوطنية املثلي ،وصموده
األسطوري أمام املجازر واحلصار في الوطن وخارج
الوطن .وجتلت ملحمة املقاومة الفلسطينية في الوعي العربي
وفي الوعي العاملي ،بصفتها واحدة من أبرز حركات التحرر
الوطني في هذا العصر.
إن االنتفاضة الشعبية الكبرى ،املتصاعدة في األرض احملتلة
مع الصمود األسطوري في املخيمات داخل وخارج الوطن،
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قد رفعا األدراك اإلنساني باحلقيقة الفلسطينية وباحلقوق
الوطنية الفلسطينية إلى مستوى أعلى من اإلستيعاب
والنضج ،وأسدلت ستار اخلتام على مرحلة كاملة من
التزييف ومن خمول الضمير وحاصرت العقلية اإلسرائيلية
الرسمية التي أدمنت اإلحتكام إلى اخلرافة واإلرهاب في
نفيها الوجود الفلسطيني.
مع االنتفاضة ،وبالتراكم الثوري النضالي لكل مواقع الثورة
يبلغ الزمن الفلسطيني أحدى حلظات اإلنعطاف التاريخي
احلادة وليؤكد الشعب العربي الفلسطيني ،مرة أخرى
حقوقه الثابتة وممارستها فوق أرضه الفلسطينية.
واستنادا ً إلى احلق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب
العربي الفلسطيني في وطنه فلسطني وتضحيات أجياله
املتعاقبة دفاعا عن حرية وطنهم واستقالله وانطالقا من
قرارات القمم العربية ،ومن قوة الشرعية الدولية التي
جتسدها قرارات األمم املتحدة منذ عام  ،1947ممارسة
من الشعب العربي الفلسطيني حلقه في تقرير املصير
واالستقالل السياسي والسيادة فوق أرضه.
فإن املجلس الوطني يعلن ،باسم الله وباسم الشعب العربي
الفلسطيني قيام دولة فلسطني فوق أرضنا الفلسطينية
وعاصمتها القدس الشريف.
إن دولة فلسطني هي للفلسطينيني أينما كانوا فيها يطورون
هويتهم الوطنية والثقافية ،ويتمتعون باملساواة الكاملة
في احلقوق ،تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية
وكرامتهم اإلنسانية ،في ظل نظام دميقراطي برملاني يقوم
على أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب ورعاية
األغلبية حقوق األقلية واحترام األقلية قرارات األغلبية ،وعلى
العدل االجتماعي واملساواة وعدم التمييز في احلقوق العامة
على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بني املرأة والرجل،
في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء املستقل وعلى
أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطني الروحي واحلضاري
في التسامح والتعايش السمح بني األديان عبر القرون.
إن دولة فلسطني دولة عربية هي جزء ال يتجزأ من األمة
العربية ،من تراثها وحضارتها ،ومن طموحها احلاضر إلى
حتقيق  أهدافها في التحرر والتطور والدميقراطية والوحدة.
وهي إذ تؤكد التزامها مبيثاق جامعة الدول العربية،
واصرارها على تعزيز العمل العربي املشترك ،تناشد أبناء
أمتها مساعدتها على إكتمال والدتها العملية ،بحشد الطاقات
وتكثيف اجلهود إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي.
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وتعلن دولة فلسطني التزامها مببادئ األمم املتحدة وأهدافها
وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،والتزامها كذلك مببادئ
عدم اإلنحياز وسياسته.
وإذ تعلن دولة فلسطني أنها دولة محبة للسالم ملتزمة مببادئ
التعايش السلمي ،فإنها ستعمل مع جميع الدول والشعوب
من أجل حتقيق سالم دائم قائم على العدل واحترام احلقوق،
تتفتح في ظله طاقات البشر على البناء ،ويجري فيه التنافس
على إبداع احلياة وعدم اخلوف من الغد ،فالغد ال يحمل غير
األمان ملن عدلوا أو ثابوا إلى العدل.
وفي سياق نضالها من أجل إحالل السالم على أرض احملبة
والسالم ،تهيب دولة فلسطني باألمم املتحدة التي تتحمل
مسؤولية خاصة جتاه الشعب العربي الفلسطيني ووطنه،
وتهيب بشعوب العالم ودولة احملبة للسالم واحلرية أن تعينها
على حتقيق أهدافها ،ووضع حد ملأساة شعبها ،بتوفير األمن له،
وبالعمل على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية.
كما تعلم في هذا املجال ،أنهاتؤمن بتسوية املشاكل الدولية
واإلقليمية بالطرق السلمية وفقا ً مليثاق األمم املتحدة
وقراراتها وأنها ترفض التهديد بالقوة أو العنف أو اإلرهاب،
أو بإستعمالها ضد سالمة أراضيها واستقاللها السياسي،
أو سالمة أراضي أي دولة أخرى ،وذلك دون املساس بحقها
الطبيعي في الدفاع عن أراضيها واستقاللها.
وفي هذا اليوم اخلالد ،في اخلامس عشر من تشرين
الثاني  1988ونحن نقف على عتبة عهد جديد ،ننحني
إجالال وخشوعا ً أمام أرواح شهدائنا وشهداء األمة العربية
الذين أضاءوا بدمائهم الطاهرة شعلة هذا الفجر العتيد،
واستشهدوا من أجل أن يحيا الوطن .ونرفع قلوبنا على
أيدينا لنمألها بالنور القادم من وهج االنتفاضة املباركة،
ومن ملحمة الصامدين في املخيمات وفي الشتات وفي
املهاجر ،ومن حملة لواء احلرية :أطفالنا وشيوخنا وشبابنا،
أسرنا ومعتقلينا وجرحانا املرابطني على التراب املقدس
وفي كل مخيم وفي كل قرية ومدينة ،واملرأة الفلسطينية
الشجاعة ،حارسة بقائنا وحياتنا ،وحارسة نارنا الدائمة.
ونعاهد أرواح شهدائنا األبرار ،وجماهير شعبنا العربي
الفلسطيني وأمتنا العربية وكل األحرار والشرفاء في العالم
على مواصلة النضال من أجل جالء االحتالل ،وترسيخ
السيادة واالستقالل إننا ،ندعو شعبنا العظيم إلى االلتفاف
حول علمه الفلسطيني واإلعتزاز به والدفاع عنه ليظل أبدا
رمزا ً حلريتنا وكرامتنا في وطن سيبقي دائما وطننا حرا ً
لشعب من األحرار.
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النظام األساسي ملنظمة التحرير الفلسطينية
()1991

الباب األول -مبادئ عامة:
املادة :1
يشكل الفلسطينيون فيما بينهم وفقا ً ألحكام هذا النظام
منظمة تعرف باسم منظمة التحرير الفلسطينية.
املادة :2
تباشر منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولياتها وفق مبادئ
امليثاق الوطني وأحكام هذا النظام األساسي ،وما يصدر
استنادا ً إليها من لوائح وأحكام وقرارات.
املادة :3
تقوم العالقات داخل املنظمة على أساس االلتزام بالنضال
والعمل الوطني .في ترابط وثيق بني املستويات املختلفة من
قاعدة املنظمة إلى قيادتها اجلماعية ،وعلى أساس احترام
األقلية إلرادة األغلبية ،وكسب ثقة الشعب عن طريق اإلقناع،
ومتابعة احلركة النضالية الفلسطينية املسلحة ،والعمل على
استمرارها وتصعيدها مبا يحقق الدفع التحريري لدى
اجلماهير حتى النصر.
وتطبيقا ً وتنفيذا ً لهذا املبدأ فإن على اللجنة التنفيذية أن تضع
نظاما ً خاصا ً بتشكيالت املنظمة ،مراعية في ذلك ظروف
الفلسطينيني في مختلف أمكنة جتمعهم ،وظروف الثورة
الفلسطينية وحتقيق أهداف امليثاق والنظام.
املادة :4
ً
الفلسطينيون جميعا أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير
الفلسطينية يؤدون واجبهم في حترير وطنهم قدر طاقاتهم
وكفاءاتهموالشعبالفلسطينيهوالقاعدةالكبرىلهذهاملنظمة.

الباب الثاني -املجلس الوطني:
املادة :5
ينتخب أعضاء املجلس الوطني عن طريق االقتراع املباشر من
قبل الشعب الفلسطيني مبوجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية
لهذه الغاية.

املادة :6
أ .إذا تعذر إجراء االنتخابات اخلاصة باملجلس الوطني
استمر املجلس الوطني قائما ً إلى أن تتهيأ ظروف
االنتخابات.
ب .إذا شغر مقعد أو أكثر في املجلس الوطني ألي سبب من
األسباب ،يعني املجلس العضو أو األعضاء مللء املقاعد
الشاغرة.
املادة :7
أ .املجلس الوطني هو السلطة العليا ملنظمة التحرير ،وهو
الذي يضع سياسة املنظمة ومخططاتها وبرامجها.
ب .القدس هي مقر املجلس الوطني الفلسطيني.
املادة :8
مدة املجلس الوطني ثالث سنوات ،وينعقد دوريا ً بدعوة من
رئيسه مرة كل سنة ،أو في دورات غير عادية بدعوة من
رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد
أعضاء املجلس .ويكون مكان انعقاده في القدس أو غزة أو أي
مكان آخر ،حسب الظروف .فإذا لم يدع رئيس املجلس إلى مثل
هذا االجتماع يعتبر االجتماع منعقدا ً حكما ً في املكان والزمان
احملددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.
املادة :9
يكون للمجلس الوطني مكتب رئاسة مؤلف من الرئيس ونائبني
للرئيس وأمني سر ينتخبهم املجلس الوطني في بدء انعقاده.
املادة :10
ينظر املجلس الوطني في دور انعقاده العادي في:
أ.

التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن
إجنازات املنظمة وأجهزتها.

ب .التقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد امليزانية.
ج .االقتراحات التي تقدم إليه من اللجنة التنفيذية
وتوصيات جلان املجلس.
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د.

أي مسائل أخرى تعرض عليه.

املادة :11
ً
يؤلف املجلس الوطني تيسيرا ألعماله ،اللجان التي يرى
ضرورة لتشكيلها.
وتقدم هذه اللجان تقاريرها وتوصياتها إلى املجلس الوطني
الذي يقوم بدوره  مبناقشتها ويصدر قرار بشأنها.
املادة :12
يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه،
وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات احلاضرين.

الباب الثالث– اللجنة التنفيذية:
املادة :13
أ .يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل
املجلس الوطني.
ب .يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة.

وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض ويكون
اختيار األعضاء اجلدد بأغلبية أصوات احلاضرين.
املادة :15
اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة وتكون
دائمة االنعقاد وأعضاؤها متفرغون للعمل ،وتتولى تنفيذ
السياسة والبرامج واملخططات التي يقررها املجلس الوطني
وتكون مسؤولة أمامه ،مسؤولية تضامنية وفردية.
املادة :16
تتولى اللجنة التنفيذية:
أ.

ب .اإلشراف على تشكيالت املنظمة.
ج .إصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات اخلاصة
بتنظيم أعمال املنظمة ،على أال تتعارض مع امليثاق أو
النظام األساسي.
د.

ج .تنتخب اللجنة من داخل املجلس الوطني.
املادة :14
تؤلف اللجنة التنفيذية من أربعة عشر عضوا مبن فيهم
رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.
املادة “ :14معدلة”
تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر
عضوا مبن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي
الفلسطيني.
وإذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بني فترات انعقاد
املجلس الوطني ألي سبب من األسباب متأل احلاالت الشاغرة
كما يلي :
أ.
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إذا كانت احلاالت الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها
إلى أول انعقاد للمجلس الوطني.

متثيل الشعب الفلسطيني.

تنفيذ السياسة املالية للمنظمة وإعداد ميزانيتها .وعلى
وجه العموم ،تباشر اللجنة التنفيذية جميع مسؤوليات
منظمة التحرير وفق اخلطط العامة والقرارات التي
يصدرها املجلس الوطني.

املادة :17
يكون املقر الدائم للجنة التنفيذية في مدينة القدس ،ولها أن
تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر تراه مناسباً.
املادة :18
تنشئ اللجنة التنفيذية الدوائر اآلتية:
أ.

الدائرة العسكرية.

ب .دائرة الشؤون السياسية واإلعالمية .
ج .دائرة الصندوق القومي الفلسطيني .
د.

دائرة البحوث واملؤسسات املختصة.

هـ .دائرة الشؤون اإلدارية.

ب .إذا كانت احلاالت الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة
التنفيذية أو أكثر يتم ملؤها من قبل املجلس الوطني في
جلسة خاصة يدعى لها خالل مدة ال تتجاوز ثالثني
يوماً.

و.

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

املادة :19
تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العالقات وتنسيق العمل

أي دائرة أخرى ترى اللجنة ضرورة إنشائها ويكون
لكل دائرة مدير عام والعدد الالزم من املوظفني.
ويحدد اختصاص كل دائرة بنظام خاص تضعه
اللجنة التنفيذية.

نحو مصا حلة وطنية فلسطينية
بني املنظمة وبني جميع املنظمات واالحتادات واملؤسسات
العربية والدولية التي تتفق معها في األهداف أو تعينها على
حتقيق أغراض املنظمة.
املادة :20
تستمر اللجنة التنفيذية في ممارسة صالحياتها
واختصاصاتها ما دامت متمتعة بثقة املجلس الوطني ،وعلى
اللجنة التنفيذية أن تقدم استقالتها للمجلس الوطني اجلديد
في أول اجتماع يعقده ،ويجوز إعادة انتخابها.
املادة :21
يتكون النصاب القانوني للجنة التنفيذية من ثلثي أعضائها
وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين.

الباب الرابع– أحكام عامة:
املادة :22
تنشئ منظمة التحرير الفلسطينية جيشا من أبناء فلسطني
 ،يعرف بجيش التحرير الفلسطيني ،تكون له قيادة مستقلة
تعمل حتت إشراف اللجنة التنفيذية وتنفذ تعليماتها
وقراراتها اخلاصة والعامة ،وواجبه القومي أن يكون الطليعة
في خوض معركة حترير فلسطني.
املادة :23
تعمل اللجنة التنفيذية على إحلاق الفلسطينيني بالكليات
واملعاهد احلربية العربية للتدريب العسكري وتعبئة جميع
طاقات التحرير.
املادة :24
ينشأ صندوق يعرف بالصندوق القومي الفلسطيني لتمويل
أعمال املنظمة يقوم بإدارته مجلس إدارة خاص يؤلف
مبوجب نظام خاص بالصندوق يصدره املجلس الوطني.
املادة :25
موارد الصندوق تتألف من:
أ.

ضريبة ثابتة على الفلسطينيني تفرض وجتبي بنظام
خاص.

ب .املساعدات املالية التي تقدمها احلكومات واألمة
العربية.
ج .طابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية الستعمالها
في املعامالت البريدية وغيرها.

د.

التبرعات والهبات.

هـ .القروض واملساعدات العربية أو التي تقدمها الشعوب
الصديقة.
و.

أية موارد أخرى يقرها املجلس الوطني.

املادة :26
تشكل في البالد العربية والصديقة جلان تعرف بلجان
نصرة فلسطني جلمع تبرعات ومساندة املنظمة في مساعيها
القومية.
املادة :27
يكون متثيل الشعب الفلسطيني في املؤسسات واملؤمترات
العربية على املستوى الذي تقرره اللجنة التنفيذية وتسمى
اللجنة التنفيذية ممثال لفلسطني لدى جامعة الدول العربية.
املادة :28
يحق للجنة التنفيذية أن تصدر من اللوائح ما يلزم لتنفيذ
أحكام هذا النظام.
املادة :29
تعديل هذا النظام األساسي أو تغييره أو اإلضافة إليه من
سلطة املجلس الوطني للمنظمة بأغلبية ثلثي أعضائه.

الباب اخلامس– أحكام انتقالية:
املادة :30
يحل املجلس الوطني املنعقد في القاهرة بتاريخ 1968/7/10
محل املجلس االنتقالي السابق ملنظمة التحرير الفلسطينية،
وميارس جميع الصالحيات املنوطة به مبقتضى النظام.
املادة :31
تكون مدة املجلس الوطني آنف الذكر سنتني ابتداء من
 1968/7/10إذا لم يتيسر إجراء انتخاب ألعضاء املجلس
الذي سيخلفه ،يجتمع ويقرر إما متديد مدته لفترة أخرى أو
أن يشكل مجلس جديد بالطريقة التي يقرها.
املادة :32
يحق للمجلس الوطني ،وتعود له وحده صالحية ضم أعضاء
جدد إليه من حني آلخر ،حسبما يرى ذلك مالئماً ،وبحسب
ما متليه متطلبات معركة التحرير ومقتضيات تعميق الوحدة
الوطنية ،في ضوء أحكام امليثاق الوطني ،وذلك وفق نظام
تقدمه اللجنة التنفيذية في الدورة املقبلة.
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القانون األساسي املعدل ()2003

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة القانون األساسي
مثلما كانت دميومة التصاق الشعب العربي الفلسطيني
بأرض آبائه وأجداده التي نشأ عليها حقيقة عبرت عنها وثيقة
إعالن االستقالل الصادرة عن املجلس الوطني الفلسطيني،
وأكدتها ظواهر الثبات في املكان والزمان واحلفاظ على
الهوية الوطنية واجتراح معجزات النضال ،فإن هذه العالقة
العضوية بني الشعب والتاريخ واألرض استمرت تؤكد ذاتها
خالل السعي الدؤوب واملستمر حلمل العالم على االعتراف
بحقوق الشعب العربي الفلسطيني وكيانه الوطني على قدم
املساواة مع غيره من الشعوب.
إن ميالد السلطة الوطنية الفلسطينية على أرض الوطن
فلسطني ،أرض األباء واألجداد ،يأتي في سياق الكفاح املرير
واملستمر ،الذي قدم خالله الشعب الفلسطيني آالف الشهداء
واجلرحى واألسرى من خيرة أبنائه ،ألجل نيل حقوقه
الوطنية الثابتة املتمثلة في حق العودة وتقرير املصير وإقامة
الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف
بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد
للشعب العربي الفلسطيني أينما وجد.وفي إطار املرحلة
االنتقالية التي جنمت عن اتفاق إعالن املبادئ ،شكلت مسألة
بناء السلطة الوطنية الفلسطينية بأعمدتها الثالثة :التشريعية
والتنفيذية والقضائية واحدة من املهام الوطنية العاجلة.
وبإنشاء املجلس التشريعي الفلسطيني عبر االنتخابات
العامة احلرة واملباشرة ،بات واضحا ً أن إقرار قانون أساسي
مناسب للمرحلة االنتقالية ،هو القاعدة لتنظيم العالقة
املتبادلة بني السلطة والشعب ،وهو اخلطوة األولى على
طريق حتديد املعالم املميزة للمجتمع املدني املؤهل لتحقيق
االستقالل ،وهو في الوقت ذاته القاعدة األساسية لسن
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التشريعات والقوانني املوحدة للوطن الفلسطيني.لقد قرر
هذا القانون األساسي األسس الثابتة التي متثل الوجدان
اجلماعي لشعبنا ،مبكوناته الروحية ،وعقيدته الوطنية،
وانتمائه القومي ،كما اشتمل في أبوابه على مجموعة من
القواعد واألصول الدستورية املتطـورة ،سواء فيما يتصل
بضمان احلقوق واحلريات العامة والشخصية على اختالفها
مبا يحقق العدل واملساواة للجميع دون متييز ،أو فيما يخص
مبدأ سيادة القانون ،وحتقيق التوازن بني السلطات ،مع
توضيح احلدود الفاصلة بني اختصاصات كل منها ،بحيث
تكفل لها االستقاللية من ناحية ،والتكامل في األداء من ناحية
أخرى ،وذلك في سبيل املصلحة الوطنية العليا التي هي رائد
اجلميع.إن كون هذا القانون األساسي املؤقت قد شرع لفترة
انتقالية مؤقتة ،فهو يشكل بالبداهة خطوة أساسية على
طريق حتقيق احلقوق الوطنية والتاريخية الثابتة للشعب
العربي الفلسطيني ،وال يصادر على أي نحو حقه في مواصلة
السعي والعمل من أجل العودة وتقرير املصير ،مبا في ذلك
إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف وهي
أولى القبلتني وثالث احلرمني الشريفني مسرى نبينا محمد
(صلى الله عليه وسلم) ومهد سيدنا املسيح عليه السالم.كما
أن أحكامه املؤقتة ال تسقط حقا ً لفلسطيني ،حيثما وجد ،في
التمتع بحقوق متساوية مع مواطنيه على أرض الوطن.
إن هذا القانون األساسي املؤقت يستمد قوته من إرادة
الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة ونضاله الدؤوب والذي
مارس حقه الدميقراطي في انتخاب رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية وأعضاء املجلس التشريعي الفلسطيني ،ليبدأ
بتنظيم وبناء أسس احلياة التشريعية الدميقراطية في
فلسطني ،وفي الوقت نفسه فإن وضع هذا القانون ،وإقراره
من قبل املجلس التشريعي ،ينطلق من حقيقة أن منظمة
التحرير الفلسطينية هي املمثل الشرعي والوحيد للشعب
العربي الفلسطيني.

نحو مصا حلة وطنية فلسطينية
بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة إيضاحية للقانون األساسي املعدل
استنادا ًللمادة ( )111من القانون األساسي التي تعطي املجلس
التشريعي صالحية تعديل القانون األساسي مبوافقة أغلبية
ثلثيأعضائه،فقدرأىاملجلسضرورةتعديلالقانوناألساسي
وذلك باستحداث منصب رئيس الوزراء في السلطة الوطنية
الفلسطينية وحتويل صالحياته وكافة الضوابط القانونية
والسياسية الناظمة لعمله ،وتوضيح شكل العالقة التي تربطه
برئيسالسلطةالوطنيةالفلسطينيةوالسلطةالتشريعية.
ومبوجب هذا التعديل اقتضى األمر إعادة ترتيب بعض
األحكام الواردة في القانون األصلي بحيث أصبح الباب
املتعلق بصالحيات رئيس السلطة الوطنية هو الباب الثالث
في القانون املعدل وذلك مقابل تأخير الباب املتعلق بالسلطة
التشريعية إلى باب الحق وهو الباب الرابع.
أما الباب اخلامس مبوجب التعديل واملتعلق مبجلس الوزراء
فقد تضمن كيفية تشكيل احلكومة من قبل رئيس الوزراء
وكيفية نيلها ثقة املجلس والصالحيات املمنوحة ملجلس
الوزراء ورئيسه ،وشكل العالقة ما بني رئيس الوزراء
ورئيس السلطة الفلسطينية.
وقد ارتأى املجلس أثناء مناقشة القانون املعدل أن ال
ضرورة إلضافة بعض العبارات املتعلقة بعرض كل ما يتعلق
باحلكومة من تشكيل وإقالة واستقالة من قبل رئيس مجلس
الوزراء على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك باعتبار
أن هذا األمر عرفا ً سياسيا ً أجمع املجلس عليه أثناء مناقشاته
دون حاجة إلى إفراده في مادة في منت القانون.
أحمد قريع (أبو عالء)
رئيس املجلس التشريعي الفلسطيني

التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل
بني السلطات على الوجه املبني في هذا القانون األساسي.
مادة ( )3العاصمة
القدس عاصمة فلسطني.
مادة ( :)4الدين ومصدر التشريع واللغة
 -1اإلسالم هو الدين الرسمي في فلسطني ولسائر
الديانات السماوية احترامها وقدسيتها
 -2مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع.
 -3اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
مادة ( )5نظام احلكم
نظام احلكم في فلسطني نظام دميقراطي نيابي يعتمد على
التعددية السياسية واحلزبية وينتخب فيه رئيس السلطة
الوطنية انتخابا ً مباشرا ً من قـبل الشعب وتكون احلكومة
مسؤولة أمام الرئيس واملجلس التشريعي الفلسطيني.
مادة ( )6أساس احلكم
مبدأ سيادة القانون أساس احلكم في فلسطني ،وتخضع للقانون
جميع السلطات واألجهزة والهيئات واملؤسسات واألشخاص.
مادة ( )7اجلنسية
اجلنسية الفلسطينية تنظم بالقانون.
مادة ( )8العلم
يكون علم فلسطني باأللوان األربعة واألبعاد واملقاييس املعتمدة
من منظمة التحرير الفلسطينية هو العلم الرسمي للبالد.

الباب األول

الباب الثاني :احلقوق واحلريات العامة

مادة ( )1فلسطني وشعبها وهدفها
فلسطني جزء من الوطن العربي الكبير ،والشعب العربي
الفلسطيني جزء من األمة العربية والوحدة العربية هدف
يعمل الشعب الفلسطيني من أجل حتقيقه.

مادة ( )9املساواة أمام القانون والقضاء
الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم
بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي
أو اإلعاقة.

مادة ( )2مصدر السلطات
الشعب مصدر السلطات وميارسها عن طريق السلطات

مادة ( )10حماية حقوق االنسان
 -1حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة
االحترام.
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 -2تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على
االنضمام إلى اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية والدولية
التي حتمي حقوق اإلنسان.
مادة ( )11حق احلرية الشخصية
 -1احلرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال متس.
 -2ال يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد
حريته بأي قيد او منعه من التنقل إال بأمر قضائي
وفقا ً ألحكام القانون ،ويحدد القانون مدة احلبس
االحتياطي ،وال يجوز احلجز أو احلبس في غير
األماكن اخلاضعة للقوانني الصادرة بتنظيم السجون.
مادة ( )12حقوق املقبوض عليه او املوقوف
يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو
إيقافه ،ويجب إعالمه سريعا ً بلغة يفهمها باالتهام املوجه
إليه ،وأن ميكن من االتصال مبحام ،وأن يقدم للمحاكمة
دون تأخير.
مادة ( )13حظر اإلكراه أو التعذيب
 -1ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب ،ويعامل
املتهمون وسائر احملرومني من حرياتهم معاملة
الئقة.
 -2يقع باطالً كل قول أو اعتراف صدر باملخالفة ألحكام
الفقرة األولى من هذه املادة.
مادة ( )14حق املتهم في محاكمة قانونية
املتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له
فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ،وكل متهم في جناية يجب
أن يكون له محام يدافع عنه.
مادة ( )15ماهية العقوبات
العقوبة شخصية ،ومتنع العقوبات اجلماعية ،وال جرمية وال
عقوبة إال بنص قانوني ،وال توقع عقوبة إال بحكم قضائي،
وال عقاب إال على األفعال الالحقة لنفاذ القانون.
مادة ( )16حظر التجارب الطبية
ال يجوز إجراء أي جتربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء
قانوني مسبق ،كما ال يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو
للعالج أو لعملية جراحية إال مبوجب قانون.
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ينظم القانون أحكام نقل األعضاء وغيرها من مستجدات
التقدم العلمي لألغراض اإلنسانية املشروعة.
مادة ( )17حرمة املساكن
للمساكن حرمة ،فال جتوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها
إال بأمر قضائي مسبب ووفقا ً ألحكام القانون.
يقع باطالً كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه املادة ،وملن
تضرر من جراء ذلك احلق في تعويض عادل تضمنه السلطة
الوطنية الفلسطينية.
مادة ( )18حرية العقيدة والعبادة
حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة
شريطة عدم اإلخالل بالنظام العام أو اآلداب العامة.
مادة ( )19حرية الرأي
ال مساس بحرية الرأي ،ولكل إنسان احلق في التعبير عن
رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير
أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.
مادة ( )20حرية اإلقامة والتنقل
حرية اإلقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون.
مادة ( )21النظام االقتصادي في فلسطني
 -1يقوم النظام االقتصادي في فلسطني على أساس
مبادئ االقتصاد احلر .ويجوز للسلطة التنفيذية إنشاء
شركات عامة تنظم بقانون.
 -2حرية النشاط االقتصادي مكفولة ،وينظم القانون
قواعد اإلشراف عليها وحدودها.
 -3امللكية اخلاصة مصونة ،وال تنزع امللكية وال يتم
االستيالء على العقارات أو املنقوالت إال للمنفعة العامة
وفقا ً للقانون في مقابل تعويض عادل أو مبوجب حكم
قضائي.
 -4ال مصادرة إال بحكم قضائي.
مادة ( )22خدمات التأمني االجتماعي ورعاية أسر
الشهداء
 -1ينظم القانون خدمات التأمني االجتماعي والصحي
ومعاشات العجز والشيخوخة.

نحو مصا حلة وطنية فلسطينية
 -2رعاية أسر الشهداء واألسرى ورعاية اجلرحى
واملتضررين واملعاقني واجب ينظم القانون أحكامه،
وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمني
الصحي واالجتماعي.
مادة ( )23حق السكن
املسكن املالئم حق لكل مواطن ،وتسعى السلطة الوطنية
لتأمني املسكن ملن ال مأوى له.
مادة ( )24حق التعليم
 -1التعليم حق لكل مواطن ،وإلزامي حتى نهاية املرحلة
األساسية على األقل ومجاني في املدارس واملعاهد
واملؤسسات العامة.
 -2تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع
مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه.
 -3يكفل القانون استقاللية اجلامعات واملعاهد العليا
ومراكز البحث العلمي ،ويضمن حرية البحث العلمي
واإلبداع األدبي والثقافي والفني ،وتعمل السلطة
الوطنية على تشجيعها وإعانتها.
 -4تلتزم املدارس واملؤسسات التعليمية اخلاصة باملناهج
التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع إلشرافها.
مادة ( )25حق العمل
 -1العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى
السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه.
 -2تنظم عالقات العمل مبا يكفل العدالة للجميع
ويوفر للعمال الرعاية واألمن والرعاية الصحية
واالجتماعية.
 -3التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه.
 -4احلق في اإلضراب ميارس في حدود القانون.

واألندية واملؤسسات الشعبية وفقا ً للقانون.
 -3التصويت والترشيح في االنتخابات الختيار ممثلني
منهم يتم انتخابهم باالقتراع العام وفقا ً للقانون.
 -4تقلد املناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ
الفرص.
 -5عقد االجتماعات اخلاصة دون حضور أفراد الشرطة،
وعقد االجتماعات العامة واملواكب والتجمعات في
حدود القانون.
مادة ( )27حقوق وسائل اإلعالم وحرياتها
 -1تأسيس الصحف وسائر وسائل اإلعالم حق للجميع
يكفله هذا القانون األساسي وتخضع مصادر متويلها
لرقابة القانون .
 -2حرية وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة وحرية
الطباعة والنشر والتوزيع والبث ،وحرية العاملني فيها،
مكفولة وفقا ً لهذا القانون األساسي والقوانني ذات
العالقة.
 -3حتظر الرقابة على وسائل اإلعالم ،وال يجوز إنذارها
أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها
إال وفقا ً للقانون ومبوجب حكم قضائي.
مادة ( )28اإلبعاد
ال يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من
العودة إليه أو منعه من املغادرة أو جتريده من اجلنسية أو
تسليمه ألية جهة أجنبية.
مادة ( )29رعاية األمومة والطفولة
رعاية األمومة والطفولة واجب وطني ،ولألطفال احلق في:
 -1احلماية والرعاية الشاملة.
 -2أن ال يستغلوا ألي غرض كان وال يسمح لهم بالقيام
بعمل يلحق ضررا ً بسالمتهـم أو بصحتهم أو
بتعليمهم.

مادة ( )26حق املشاركة في احلياة السياسية
للفلسطينيني حق املشاركة في احلياة السياسية أفرادا ً
وجماعات ولهم على وجه اخلصوص احلقوق اآلتية :

 -3احلماية من اإليذاء واملعاملة القاسية .

 -1تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها وفقا ً
للقانون.

 -4يحرم القانون تعريض األطفال للضرب واملعاملة
القاسيتني من قبل ذويهم .

 -2تشكيل النقابات واجلمعيات واالحتادات والروابط

 -5أن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن
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البالغني وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصالحهم
وتتناسب مع أعمارهم .
مادة ( )30حق التقاضي
 -1التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ،ولكل
فلسطيني حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي ،وينظم
القانون إجراءات التقاضي مبا يضمن سرعة الفصل
في القضايا.
 -2يحظر النص في القوانني على حتصني أي قرار أو عمل
إداري من رقابة القضاء.
 -3يترتب على اخلطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية
يحدد القانون شروطه وكيفياته.
مادة ( )31إنشاء هيئة مستقلة حلقوق االنسان
تنشأ بقانون هيئة مستقلة حلقوق اإلنسان ويحدد القانون
تشكيلها ومهامها واختصاصها وتقدم تقاريرها لكل من
رئيس السلطة الوطنية واملجلس التشريعي الفلسطيني.
مادة ( )32حظر االعتداء على احلريات الشخصية
وحرمة احلياة اخلاصة
كل اعتداء على أي من احلريات الشخصية أو حرمة احلياة
اخلاصة لإلنسان وغيرها من احلقوق واحلريات العامة
التي يكفلها القانون األساسي أو القانون ،جرمية ال تسقط
الدعوى اجلنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم ،وتضمن
السلطة الوطنية تعويضا ً عادالً ملن وقع عليه الضرر.
مادة ( )33احلق في بيئة نظيفة
البيئة املتوازنة النظيفة حق من حقوق اإلنسان واحلفاظ
على البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال احلاضر
واملستقبل مسؤولية وطنية.

الباب الثالث :رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية
مادة ( )34انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخابا ً عاما ً
ومباشرا ً من الشعب الفلسطيني وفقا ً ألحكام قانون
االنتخابات الفلسطيني.
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مادة ( )35أداء الرئيس لليمني
يؤدى الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمني التالية أمام
املجلس التشريعي بحضور رئيس املجلس الوطني ورئيس
احملكمة العليا:

״أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا ً للوطن ومقدساته،
وللشعب وتراثه القومي ،وأن احترم النظام الدستوري
والقانون ،وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية
كاملة ،والله على ما أقول شهيد״.
مادة ( )36مدة رئاسة السلطة
مدة رئاسة السلطة الوطنية هي املرحلة االنتقالية ،ويتم
انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقا ً للقانون.
مادة ( )37شغور مركز رئيس السلطة
 -1يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغرا ً في أي من
احلاالت اآلتية-:
أ-

الوفاة .

ب -االستقالة املقدمة إلى املجلس التشريعي
الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه.
ج -فقد األهلية القانونية وذلك بناء على قرار من
احملكمة الدستورية العليا وموافقة املجلس
التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
 -2إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من
احلاالت السابقة يتولى رئيس املجلس التشريعي
الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا ً
ملـدة ال تزيد عن ستني يوما ً جترى خاللها انتخابات
حرة ومباشرة النتخاب رئيس جديد وفقا ً لقانون
االنتخابات الفلسطيني.
مادة ( )38ممارسة الرئيس للمهام التنفيذية
ميارس رئيس السلطة الوطنية سلطاته ومهامه التنفيذية
على الوجه املبني في هذا القانون.
مادة ( )39القائد األعلى للقوات الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية هو القائد األعلى للقوات الفلسطينية.
مادة ( )40تعيني ممثلي السلطة
يعني رئيس السلطة الوطنية ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول

نحو مصا حلة وطنية فلسطينية
واملنظمات الدولية والهيئات األجنبية وينهي مهامهم ،كما
يعتمد ممثلي هذه اجلهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة ( )41إصدار الرئيس للقوانني
 -1يصدر رئيس السلطة الوطنية القـوانني بعد إقرارها من
املجلس التشريعي الفلسطيني خالل ثالثني يوما ً من
تاريخ إحالتها إليه ،وله أن يعيدها إلى املجلس خالل
ذات األجل مشفوعة مبالحظاته وأسباب اعتراضه وإال
اعتبرت مصدرة وتنشر فورا ً في اجلريدة الرسمية .
 -2إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون إلى
املجلس التشريعي وفقا ً لألجل والشروط الواردة
في الفقرة السابقة تعاد مناقشته ثانية في املجلس
التشريعي ،فإذا أقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أعتبر
قانونا ً وينشر فورا ً في اجلريدة الرسمية.
مادة ( )42حق العفو اخلاص للرئيس
لرئيس السلطة الوطنية حق العفو اخلاص عن العقوبة أو
تخفيضها ،وأما العفو العام أو العفو عن اجلرمية فال يكون
إال بقانون.
مادة ( )43إصدار القرارات في حالة الضرورة
الرئيس السلطة الوطنية في حاالت الضرورة التي ال حتتمل
التأخير في غير أدوار انعقاد املجلس التشريعي ،إصدار
قرارات لها قوة القانون ،ويجب عرضها على املجلس
التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات
وإال زال ما كان لها من قوة القانون ،أما إذا عرضت على
املجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما
يكون لها من قوة القانون.
مادة ( )44مخصصات رئيس السلطة
حتدد بقانون مخصصات رئيس السلطة الوطنية
وتعويضاته.
مادة ( )45اختيار رئيس السلطة لرئيس الوزراء
يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل
حكومته وله أن يقيله أو يقبل استقالته ،وله أن يطلب منه
دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد.
مادة ( )46مساعدة مجلس الوزراء للرئيس
يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة

سلطاته على الوجه املبني في هذا القانون األساسي.

البـاب الرابع :السلطــة التشريعيـة
مادة ( )47املجلس التشريعي الفلسطيني ومهامه
ومدته
 -1املجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية
املنتخبة.
 -2مبا ال يتعارض مع أحكام هـذا القانون يتولى املجلس
التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه
املبني في نظامه الداخلي.
 -3مدة هذا املجلس هي املرحلة االنتقالية.
مادة ( )48تشكيل املجلس التشريعي
 -1يتألف املجلس التشريعي من ثمانية وثمانني عضوا ً
منتخبا ً وفقا ً للقانون.
 -2إذا شغر مركز عضو أو أكثر بسبب الوفاة أو االستقالة
أو فقد األهلية جتري انتخابات فرعية في الدائرة املعنية
وفقا ً للقانون النتخاب خلف له.
مادة ( )49أداء اليمني
قبل الشروع باألعمال يقسم كل عضو اليمني التالية أمام
املجلس :

״أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا ً للوطن ،وأن أحافظ
على حقوق الشعب واألمة ومصاحلهما وأن أحترم
القانون ،وأن أقوم بواجباتي حق القيام والله على ما أقول
شهيد״.
مادة ( )50هيئة مكتب رئاسة املجلس
ينتخب املجلس في أول اجتماع له رئيسا ً ونائبني للرئيس
وأمينا ً للسر يكونون هيئة مكتب رئاسة املجلس ،وال يجوز
اجلمع بني عضوية هذا املكتب وبني رئاسة السلطة الوطنية
أو الوزارة أو أي منصب حكومي آخر.
مادة ( )51استقالة أعضاء املجلس ونظامه الداخلي
يقبل املجلس استقالة أعضائه ،ويضع نظامه الداخلي
وقواعد مساءلة أعضائه  ،مبا ال يتعارض مع أحكام هذا
القانون األساسي واملبادئ الدستورية العامة ،وله وحده
احملافظة على النظام واألمن أثناء جلساته أو أعمال جلانه،
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وليس لرجال األمن التواجد في أرجائه إال بناء على طلب
رئيس املجلس أو رئيس اللجنة على حسب األحوال.
مادة ( )52افتتاح الدورة العادية األولى
يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية األولى
للمجلس،ويلقيبيانهاالفتتاحي.
مادة ( )53حقوق أعضاء املجلس
 -1ال جتوز مساءلة أعضاء املجلس التشريعي جزائيا ً
أو مدنيا ً بسبب اآلراء التي يبدونها ،أو الوقائع التي
يوردونها ،أو لتصويتهم على نحو معني في جلسات
املجلس التشريعي أو في أعمال اللجان ،أو ألي عمل
يقومون به خارج املجلس التشريعي من أجل متكينهم
من أداء مهامهم النيابية.
 -2ال يجوز التعرض لعضو املجلس التشريعي بأي شكل
من األشكال ،وال يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو
بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه ،وبصفة عامة
أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة احلصانة.
 -3ال يجوز مطالبة عضو املجلس التشريعي باإلدالء
بشهـادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن
معلومات حصل عليها بحكم عضويته في املجـلس
التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتهائها إال برضائه
ومبوافقة املجلس املسبقة.
 -4ال يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية
إجراءات جزائيـة ضد أي عضو من أعضاء املجلس
التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ املجلس التشريعي
فورا ً باإلجراءات املتخذة ضد العضو ليتخذ املجلس ما
يراه مناسباً ،وتتولى هيئة املكتب هذه املهمة إذا لم يكن
املجلس منعقداً.
 -5ال يجوز لعضو املجلس التشريعي التنازل عن احلصانة
من غير إذن مسبق من املجلس ،وال تسقط احلصانة
بانتهاء العضوية وذلك في احلدود التي كانت تشملها
مدة العضوية.
مادة ( )54حظر استغالل العضوية واإلقرار بالذمة
املالية
 -1ال يجوز لعضو املجلس التشريعي أن يستغل عضويتـه
في أي عمل من األعمال اخلاصة ،وعلى أي نحو.
 -2يقدم كل عضو في املجلس التشريعي إقرارا ً بالذمة
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املالية اخلاصة به وبزوجه وبأوالده القصر مفصالً
فيه كل ما ميلكون من ثروة ،عقارا ً ومنقوالً في داخل
فلسطني وخارجها ،وما عليهم من ديون ،ويحفظ هذا
اإلقرار مغلقا ً وسريا لدى محكمة العدل العليا ،وال
يجوز اإلطالع عليه إال بإذن احملكمة وفي احلدود التي
تسمح بها.
مادة ( )55مكافأة أعضاء املجلس
يتقاضى عضو املجلس التشريعي مكافأة شهرية يحددها
القانون.
مادة ( )56صالحيات أعضاء املجلس
لكل عضو من أعضاء املجلس احلق في :
 -1التقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية
واملشروعة الالزمة لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية.
 -2اقتراح القوانني ،وكل اقتراح مت رفضه ال يجوز إعادة
تقدميه في نفس دور االنعقاد السنوي.
 -3توجيه األسئلة واالستجوابات إلى احلكومة أو إلى أحد
الوزراء ،ومن في حكمهم ،وال يجوز مناقشة االستجواب
إال بعد مرور سبعة أيام من تقدميه إال إذا قبل املوجه إليه
االستجواب الرد واملناقشة حاالً أو في أجل أقل ،كما أنه
يجوز تقصير هذا األجل في حالة االستعجال إلى ثالثة
أيام مبوافقة رئيس السلطة الوطنية.
مادة ( )57سحب الثقة من احلكومة
 -1يجوز لعشرة من أعضاء املجلس التشريعي ،بعد
استجواب ،التقدم بطلب سحب الثقة من احلكومة أو
من أحد الوزراء ،وال يجوز التصويت على هذا الطلب
إال بعد مضي ثالثة أيام على األقل من تقدميه ،ويصدر
القرار مبوافقة أغلبية أعضاء املجلس.
 -2يترتب على سحب الثقة انتهاء والية من سحبت منه.
مادة ( )58تكوين جلان تقصي احلقائق
للمجلس أن يكون جلنة خاصة ،أو يكلف إحدى جلانه ،من أجل
تقصي احلقائق في أي أمر عام ،أو في إحدى اإلدارات العامة.
مادة ( )59إقرار اخلطة العامة للتنمية
يقر املجلس التشريعي اخلطة العامة للتنمية ،ويحدد القانون
طريقة إعدادها وعرضها على املجلس.

نحو مصا حلة وطنية فلسطينية
مادة ( )60إعداد املوازنة العامة وإقرارها
ينظم القانون األحكام اخلاصة بإعداد املوازنة العامة وإقرارها
والتصرف في األموال املرصودة فيها ،وكذلك املوازنات امللحقة
والتطويرية وميزانيات الهيئات واملؤسسات العامة ،وكل
مشروع تساهم فيه السلطة مبا ال يقل عن خمسني باملائة من
رأسماله.
مادة ( )61عرض مشروع املوازنة على املجلس
ومناقشته
مع مراعاة ما ورد في املادة ( )90من هذا القانون
األساسي:
 -1على احلكومة عرض مشروع املوازنة على املجـلس
التشريعي قبل شهرين على األقل من بدء السنة
املالية.
 -2يعقد املجلس التشريعي جلسة خاصة ملناقشة
مشروع قانون املوازنة السنوية فيقره بالتعديالت
قبل بدء السنة املالية اجلديدة أو يعيده إلى احلكومة
في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقدميه إليه مصحوبا ً
مبالحظات املجلس الستكمال املقتضيات املطلوبة
وإعادته إلى املجلس التشريعي إلقراره.
 -3يتم التصويت على املوازنة بابا ً باباً.
 -4ال يجوز إجراء املناقلة بني أبواب امليزانية إال باالتفاق
بني املجلس التشريعي والسلطة التنفيذية.
مادة ( )62عرض احلساب اخلتامي للميزانية على
املجلس
يجب عرض احلساب اخلتامي مليزانية السلطة الوطنية على
املجلس التشريعي في مدة ال تزيد على سنة واحدة من تاريخ
انتهاء السنة املالية ،ويتم التصويت عليه بابا ً باباً.

الباب اخلامس :السلطة التنفيذية
مادة ( )63مجلس الوزراء
مجلس الوزراء (احلكومة) هو األداة التنفيذية واإلدارية
العليا التي تضطلع مبسؤولية وضع البرنامج الذي تقره
السلطة التشريعية موضع التنفيذ ،وفيما عدا ما لرئيس
السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون
األساسي ،تكون الصالحيات التنفيذية واإلدارية من
اختصاص مجلس الوزراء.

مادة ( )64عدد أعضاء مجلس الوزراء
 -1يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من
الوزراء ال يتجاوز أربعة وعشرين وزيراً.
 -2يحدد في قرار التعيني الوزارة التي تسند إلى كل
وزير.
مادة ( )65تشكيل رئيس الوزراء للحكومة
 -1فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خالل ثالثة
أسابيع من تاريخ اختياره ،وله احلق في مهلة أخرى
أقصاها أسبوعان آخران فقط.
 -2إذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خالل
األجل املذكور أو لم يحصل على ثقة املجلس التشريعي
وجب على رئيس السلطة الوطنية استبداله بآخر خالل
أسبوعني من تاريخ إخفاقه أو من تاريخ جلسة الثقة
حسب مقتضى احلال ،وتنطبق على رئيس الوزراء
اجلديد األحكام الواردة في الفقرة ( )1أعاله.
مادة ( )66التصويت على الثقة مبجلس الوزراء
 -1فور اختيار رئيس الوزراء ألعضاء حكومته يتقدم
بطلب إلى املجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة
للتصويت على الثقة بهم بعد االستماع واالنتهاء من
مناقشة البيان الوزاري املكتوب الذي يحدد برنامج
وسياسة احلكومة ،على أن تعقد اجللسة في موعد
أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب.
 -2يتم التصويت على الثقة برئيس الوزراء وأعضاء حكومته
مجتمعني ،ما لم تقرر األغلبية املطلقة خالف ذلك.
 -3متنح الثقة باحلكومة إذا صوتت إلى جانبها األغلبية
املطلقة ألعضاء املجلس التشريعي.
مادة ( )67أداء رئيس الوزراء والوزراء اليمني
الدستورية
بعد احلصول على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي
رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام رئيس السلطة الوطنية
اليمني الدستورية املنصوص عليها في املادة ( )35من القانون
األساسي.
مادة ( )68مهام وصالحيات رئيس الوزراء
ميارس رئيس الوزراء ما يلي:
23

نصوص مرجعية
 -1تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالة أو قبول
استقالة أي عضو أو ملء الشاغر فيه.
 -2دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد في جلسته األسبوعية
أو عند الضرورة ،أو بناء على طلب رئيس السلطة
الوطنية ،ويضع جدول أعماله.
 -3ترؤس جلسات مجلس الوزراء.
 -4إدارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء.
 -5اإلشراف على أعمال الوزراء واملؤسسات العامة
التابعة للحكومة.
 -6إصدار القرارات الالزمة في حدود اختصاصاته وفقا ً
للقانون.
 -7توقيع وإصدار اللوائح أو األنظمة التي يصادق عليها
مجلس الوزراء.
 -8يقوم رئيس الوزراء بتعني نائب له من بني وزرائه
ليقوم بأعماله عند غيابه.
مادة ( )69اختصاصات وصالحيات مجلس الوزراء
يختص مجلس الوزراء مبا يلي :
 -1وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه ،وفي
ضوء البرنامج الوزاري املصادق عليه من املجلس
التشريعي.
 -2تنفيذ السياسات العامة املقررة من السلطات
الفلسطينية املختصة.
 -3وضع املوازنة العامة لعرضها على املجلس
التشريعي.
 -4إعداد اجلهاز اإلداري ،ووضع هياكله ،وتزويده بكافة
الوسائل الالزمة ،واإلشراف عليه ومتابعته.
 -5متابعة تنفيذ القوانني وضمان االلتزام بأحكامها،
واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك.
 -6اإلشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات اجلهاز
اإلداري لواجباتها واختصاصاتها ،والتنسيق فيما
بينها.
 -7مسؤولية حفظ النظام العام واألمن الداخلي.
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 -8مناقشة االقتراحات مع اجلهات املختلفة ذات العالقة
بالفقرتني ( 6و )7أعاله ،وسياساتها في مجال تنفيذ
اختصاصاتها.
 -9أ -إنشاء أو إلغاء الهيئات واملؤسسات والسلطات أو ما في
حكمها من وحدات اجلهاز  اإلداري التي يشملها اجلهاز
التنفيذي التابع للحكومة ،على ان ينظم كل منها بقانون.
ب -تعيني رؤساء الهيئات واملؤسسات املشار إليها في
البند (أ) أعاله واإلشراف عليها وفقا ألحكام القانون.
 -10حتديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات
واملؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة ،وما في
حكمها.
 -11أية اختصاصات أخرى تناط به مبوجب أحكام القانون.
مادة ( )70الصالحيات التشريعية ملجلس الوزراء
ملجلس الوزراء احلق في التقدم إلى املجلس التشريعي
مبشروعات القوانني وإصدار اللوائح واتخاذ اإلجراءات
الالزمة لتنفيذ القوانني.
مادة ( )71اختصاصات وصالحيات الوزير
يختص كل وزير في إطار وزارته على وجه اخلصوص مبا
يأتي :
 -1اقتراح السياسة العامة لوزارته واإلشراف على
تنفيذها بعد إقرارها.
 -2اإلشراف على سير العمل في وزارته وإصدار
التعليمات الالزمة لذلك.
 -3تنفيذ املوازنة العامة ضمن االعتمادات املقررة
لوزارته.
 -4إعداد مشروعات القوانني اخلاصة بوزارته وتقدميها
ملجلس الوزراء.
 -5يجوز للوزير تفويض بعض سلطاته إلى وكيل
الوزارة ،أو غيره من موظفي اإلدارة العليا في وزارته،
في حدود القانون.
مادة ( )72التقارير التفصيلية عن نشاطات الوزارات
على كل وزير أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير تفصيلية
عن نشاطات وزارته وسياساتها وخططها ومنجزاتها مقارنة

نحو مصا حلة وطنية فلسطينية
باألهداف احملددة للوزارة في إطار اخلطة العامة ،وكذلك عن
مقترحاتها وتوصياتها بشأن سياستها في املستقبل.وتقدم
هذه التقارير بشكل دوري منتظم كل ثالثة أشهر بحيث
يكون مجلس الوزراء على إطالع واف بسياسات كل وزارة
ونشاطاتها.
مادة ( )73جلسات مجلس الوزراء
 -1بدعوة من رئيس الوزراء تعقد جلسات مجلس الوزراء
بصورة دورية أسبوعيا ،أو عند الضرورة ،وال يجوز
لغير الوزراء حضور هذه اجللسات إال بناء على دعوة
مسبقة من رئيس الوزراء.
 -2تكون جلسات مجلس الوزراء موثقة.
مادة ( )74مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء
 -1رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة الوطنية
عن أعماله وعن أعمال حكومته.
 -2الوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء كل في حدود
اختصاصه وعن أعمال وزارته.
 -3رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية
فردية وتضامنية أمام املجلس التشريعي.
مادة ( )75حق رئيس السلطة ورئيس الوزراء في
االحالة الى التحقيق
 -1لرئيس السلطة الوطنية احلق في إحالة رئيس الوزراء
إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأديته
أعمال وظيفته أو بسببها وذلك وفقا ألحكام القانون.
 -2لرئيس الوزراء احلق في إحالة أي من الوزراء إلى
التحقيق استنادا إلى أي من األسباب املشار إليها في
الفقرة ( )1أعاله وذلك وفقا ألحكام القانون.
مادة ( )76توقيف الوزراء ومحاكمتهم
 -1يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور
صدور قرار االتهام ،وال يحول انتهاء خدمته دون
االستمرار في إجراءات التحقيق واملتابعة.
 -2يتولى النائب العام أو من ميثله من أعضاء النيابة
العامة إجراءات التحقيق واالتهام وتتم احملاكمة أمام
احملكمة املختصة ،وتتبع األحكام والقواعد املقررة في
قانوني العقوبات واإلجراءات اجلزائية.

 -3تسري األحكام السابقة على نواب الوزراء ووكالء
الوزارات ومن في حكمهم.
مادة ( )77حجب الثقة عن احلكومة
 -1يجوز لعشرة أعضاء من املجلس التشريعي التقدم
بطلب إلى رئيس املجلس لعقد جلسة خاصة لطرح
الثقة باحلكومة أو بأحد الوزراء بعد استجوابه.
 -2يتم حتديد موعد أول جلسة بعد مضي ثالثة أيام على
تقدمي الطلب وال يجوز أن يتجاوز موعدها أسبوعني
من ذلك التاريخ.
مادة ( )78إجراءات حجب الثقة وتبعاتها
 -1يتم حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته باألغلبية
املطلقة ألعضاء املجلس التشريعي.
 -2يترتب على حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته
انتهاء واليتهم.
 -3عند انتهاء والية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته
ميارسون أعمالهم مؤقتا باعتبارهم حكومة تسيير
أعمال وال يجوز لهم أن يتخذوا من القرارات إال ما
هو الزم وضروري لتسيير األعمال التنفيذية حلني
تشكيل احلكومة اجلديدة.
مادة ( )79تغيير رئيس الوزراء والوزراء
 -1عند قيام املجلس التشريعي باألغلبية املطلقة ألعضائه
بحجب الثقة عن رئيس الوزراء ،أو عنه وعن أعضاء
حكومته مجتمعني يقدم رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية بديال خالل مهلة أقصاها أسبوعان تبدأ
من تاريخ حجب الثقة ،ويخضع رئيس الوزراء اجلديد
ألحكام هذا الباب.
 -2حال قيام املجلس التشريعي بحجب الثقة عن واحد أو
أكثر من أعضاء احلكومة يقدم رئيس الوزراء بديالً في
اجللسة التالية على إال يتجاوز موعدها أسبوعني من
تاريخ حجب الثقة.
( -3أ) يعد تعديال وزاريا أية إضافة أو تغيير يطال حقيبة
وزارية أو وزيرا ً أو اكثر من أعضاء مجلس الوزراء ما
دام لم يبلغ ثلث عددهم.
(ب) عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء
أو ملء الشاغر ألي سبب كان يتم تقدمي الوزراء اجلدد
خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التعديل أو
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نصوص مرجعية
الشغور للمجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها
للتصويت على الثقة بهم وفقا ألحكام هذه املادة.
 -4ال يجوز لرئيس الوزراء أو ألي من الوزراء ممارسة
مهام منصبه إال بعد احلصول على الثقة به من املجلس
التشريعي.
مادة ( )80إقرار الذمة املالية وتضارب املصالح
ً
 -1على رئيس الوزراء وكل وزير أن يقدم إقرارا بالذمة
املالية اخلاصة به وبزوجه وبأوالده القصر ،مفصالً
فيه كل ما ميلكون من عقارات ومنقوالت وأسهم
وسندات وأموال نقدية داخل فلسطني وخارجها ،وما
عليهم من ديون إلى رئيس السلطة الوطنية الذي يضع
الترتيبات الالزمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية
وال يجوز اإلطـالع عليها إال بإذن من احملكمة العليا عند
االقتضاء.
 -2ال يجوز لرئيس الوزراء أو ألي وزير من الوزراء أن
يشتري أو يستأجر شيئا ً من أمالك الدولة ،أو أحد
األشخاص املعنوية العامة  ،أو أن تكون له مصلحة مالية
في أي عقد من العقود التي تبرمها اجلهات احلكومية أو
اإلدارية ،كما ال يجوز له طوال مدة وزارته أن يكون عضوا ً
في مجلس إدارة أي شركة أو أن ميارس التجارة أو أي
مهنة من املهن أو أن يتقاضى راتبا ً أخر أو أي مكافآت أو
منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب
الواحد احملدد للوزير ومخصصاته.
مادة ( )81مخصصات رئيس الوزراء والوزراء
حتدد بقانون مخصصات رئيس الوزراء والوزراء ومن في
حكمهم.
مادة ( )82شروط التعيني لرئيس الوزراء والوزراء
يشترط فيمن يعني رئيسا ً للوزراء أو وزيرا ً أن يكون
فلسطينيا ً متمتعا ً بكامل حقوقه املدنية والسياسية.
مادة ( )83حاالت اعتبار احلكومة مستقيلة
تعتبر احلكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها وفقا إلحكام هذا
الباب في احلاالت التالية:
 -1فور بدء والية جديدة للمجلس التشريعي.
 -2بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء أو عن رئيس الوزراء
وحكومته ،أو عن ثلث عدد الوزراء على األقل.
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 -3أية إضافة أو تغيير أو شغور أو إقالة تشمل ثلث عدد
أعضاء مجلس الوزراء على األقل.
 -4وفاة رئيس الوزراء.
 -5استقالة رئيس الوزراء أو استقالة ثلث عدد أعضاء
احلكومة على األقل.
 -6إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية.
مادة ( )84قوات األمن والشرطة
 -1قوات األمن والشرطة قوة نظاميه وهي القوة املسلحة
في البالد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن
وخدمة الشعب وحماية املجتمع والسهر على حفظ
األمن والنظام العام واآلداب العامة وتؤدي واجبها في
احلدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق
واحلريات.
 -2تنظم قوات األمن والشرطة بقانون.
مادة ( )85اإلدارة احمللية
 -1تنظم البالد بقانون في وحدات إدارة محلية تتمتع
بالشخصية االعتبارية ،ويكون لكل وحدة منها مجلس
منتخب انتخابا ً مباشرا ً على الوجه املبني في القانون.
 -2ويحدد القانون اختصاصات وحدات اإلدارة احمللية
ومواردها املالية وعالقتها بالسلطة املركزية ودورها
في إعداد خطط التنمية وتنفيذها ،كما يحدد القانون
أوجه الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتها املختلفة .
 -3ويراعى عند التقسيم املعايير السكانية واجلغرافية
واالقتصادية والسياسية للحفاظ على الوحدة الترابية
للوطن ومصالح التجمعات فيه.
مادة ( )86تعيني املوظفني العموميني
يكون تعيني املوظفني العموميني ،وسائر العاملني في الدولة
وشروط استخدامهم وفقا ً للقانون.
مادة ( )87تنظيم شؤون اخلدمة املدنية
ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون اخلدمة املدنية ،وعلى
ديوان املوظفني بالتنسيق مع اجلهات احلكومية املختصة
العمل على االرتقاء باإلدارة العامة وتطويرها ،ويؤخذ رأيه
في مشروعات القوانني واللوائح اخلاصة باإلدارة العامة،
والعاملني بها.

نحو مصا حلة وطنية فلسطينية
مادة ( )88فرض الضرائب العامة والرسوم
فرض الضرائب العامة والرسوم ،وتعديلها وإلغاؤها ،ال
يكون إال بقانون ،وال يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها،
في غير األحوال املبينة في القانون.
مادة ( )89حتصيل األموال العامة
يبني القانون األحكام اخلاصة بتحصيل األموال العامة
وبإجراءات صرفها.
مادة ( )90تنظيم املوازنة العامة
حتدد بداية السنة املالية ونهايتها وتنظم املوازنة العامة بقانون،
وإذا لم يتيسر إقرار املوازنة العامة قبل ابتداء السنة املالية
اجلديدة ،يستمر اإلنفاق باعتمادات شهريه بنسبة 12/1
(واحد من اثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة املالية.
مادة ( )91ايرادات اخلزينة العامة واالحتياطي
االستراتيجي
 -1يؤدى إلى اخلزينة العامة جميع ما يقبض من
اإليرادات مبا فيها الضرائب والرسوم والقروض
واملنح ،وكل األرباح والعوائد التي تعود على
السلطة الوطنية الفلسطينية من إدارة أمالكها أو
نشاطها ،وال يجوز تخصيص أي جزء من أموال
اخلزينة العامة أو اإلنفاق منها ألي غرض ،مهما
كان نوعه ،إال وفق ما يقرره القانون.
 -2وفقا ً ألحكام القانون يجوز للسلطة الوطنية الفلسطينية
تكوين احتياطي مالي استراتيجي ملواجهة املتغيرات
وحاالت الطوارئ.
مادة ( )92القروض العامة
تعقد القروض العامة بقانون ،وال يجوز االرتباط بأي
مشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من اخلزينة العامة لفترة
مقبلة إال مبوافقة املجلس التشريعي.
مادة ( )93املؤسسات املالية وتعيني محافظ سلطة النقد
 -1ينظم القانون األحكام اخلاصة بسلطة النقد واملصارف
وسوق األوراق املالية وشركات الصرافة والتأمني
وسائر املؤسسات املالية واالئتمانية.
 -2يعني محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة
الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل املجلس
التشريعي الفلسطيني.

مادة ( )94االمتيازات واستغالل موارد الثروة
الطبيعية
يحدد القانون القواعد واإلجراءات اخلاصة مبنح االمتيازات
أو االلتزامات املتعلقة باستغالل موارد الثروة الطبيعية
واملرافق العامة ،كما يبني أحوال التصرف بالعقارات
اململوكة للدولة وغيرها من األشخاص املعنوية العامة ،أو
القواعد واإلجراءات املنظمة لها.
مادة ( )95تعيني قواعد منح املرتبات واملعاشات
يعني القانون قواعد منح املرتبات واملعاشات والتعويضات
واإلعانات واملكافآت التي تتقرر على اخلزينة العامة،
واجلهات التي تتولى تطبيقها ،وال يجوز صرف أية مبالغ
استثنائية إال في احلدود املعينة قانونياً.
مادة ( )96إنشاء ديوان للرقابة املالية واالدارية
وتعيني رئيس له
 -1ينشأ بقانون ديوان للرقابة املالية واإلدارية على أجهزة
السلطة كافة ،مبا في ذلك مراقبة حتصيل اإليرادات
العامة واإلنفاق منها في حدود املوازنة.
 -2ويقدم الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية واملجلس
التشريعي تقريرا ً سنويا ً أو عند الطلب ،عن أعماله
ومالحظاته.
 -3يعني رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية بقرار من
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ومبصادقة املجلس
التشريعي الفلسطيني .

الباب السادس :السلطة القضائية
مادة ( )97استقالل السلطة القضائية
السلطة القضائية مستقلة ،وتتوالها احملاكم على اختالف
أنواعها ودرجاتها ،ويحدد القانون طريقة تشكيلها
واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقا ً للقانون ،وتعلن
األحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني.
مادة ( )98استقالل القضاء
القضاة مستقلون ،ال سلطان عليهم في قضائهم لغير
القانون ،وال يجوز ألية سلطة التدخل في القضاء أو في
شؤون العدالة.
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نصوص مرجعية
مادة ( )99تعيني القضاة
 -1تعيني القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم
يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية.
 -2القضاة غير قابلني للعزل إال في األحوال التي يجيزها
قانون السلطة القضائية.
مادة ( )100إنشاء مجلس القضاء األعلى
ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبني القانون طريقة تشكيله
واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ،ويؤخذ رأيه في
مشروعات القوانني التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة
القضائية مبا في ذلك النيابة العامة.
مادة ( )101احملاكم الشرعية والعسكرية
 -1املسائل الشرعية واألحوال الشخصية تتوالها احملاكم
الشرعية والدينية وفقا ً للقانون.
 -2تنشأ احملاكم العسكرية بقوانني خاصة ،وليس لهذه
احملاكم أي اختصاص أو والية خارج نطاق الشأن
العسكري.
مادة ( )102إنشاء محاكم ادارية
يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في املنازعات
اإلدارية والدعاوى التأديبية ،ويحدد القانون اختصاصاتها
األخرى ،واإلجراءات التي تتبع أمامها.
مادة ( )103تشكيل احملكمة الدستورية العليا
 -1تشكل محكمة دستوريه عليا بقانون وتتولى النظر في:
أ-

دستورية القوانني واللوائح أو النظم وغيرها.

ب -تفسير نصوص القانون األساسي والتشريعات.
ج -الفصل في تنازع االختصاص بني اجلهات
القضائية وبني اجلهات اإلدارية ذات االختصاص
القضائي .
 -2يبني القانون طريقة تشكيل احملكمة الدستورية العليا،
واإلجراءات الواجبة اإلتباع ،واآلثار املترتبة على أحكامها.
مادة ( )104مهام احملكمة العليا
تتولى احملكمة العليا مؤقتا ً كل املهام املسندة للمحاكم اإلدارية
واحملكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخله في اختصاص
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جهة قضائية أخرى وفقا ً للقوانني النافذة.
مادة ( )105علنية جلسات احملاكم
جلسات احملاكم علنية ،إال إذا قررت احملكمة أن تكون سرية
مراعاة للنظام العام أو اآلداب وفي جميع األحوال يتم النطق
باحلكم في جلسة علنية.
مادة ( )106األحكام القضائية
األحكام القضائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذها أو
تعطيل تنفيذها على أي نحو جرمية يعاقب عليها باحلبس،
والعزل من الوظيفة إذا كان املتهم موظفا ً عاما ً أو مكلفا ً بخدمة
عامة ،وللمحكوم له احلق في رفع الدعوى مباشرة إلى احملكمة
املختصة ،وتضمن السلطة الوطنية تعويضا ًكامالً له.
مادة ( )107تعيني النائب العام واختصاصاته
 -1يعني النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية بنا ًء
على تنسيب من املجلس األعلى للقضاء ومبصادقة
املجلس التشريعي الفلسطيني.
 -2يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب
العربي الفلسطيني ويحدد القانون اختصاصات
النائب العام وواجباته.
مادة ( )108تشكيل النيابة العامة وتعيني أعضائها
 -1ينظم القانون طريقة تشكيل النيابة العامة
واختصاصاتها.
 -2شروط تعيني أعضاء النيابة العامة ونقلهم وعزلهم
ومساءلتهم يحددها القانون.
مادة ( )109مصادقة رئيس السلطة على أحكام اإلعدام
ال ينفذ حكم اإلعدام الصادر من أية محكمة إال بعد التصديق
عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

الباب السابع :أحكام حالة الطوارئ
مادة ( )110إعالن حالة الطوارئ
 -1عند وجود تهديد لألمن القومي بسبب حرب أو غزو أو
عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعالن حالة
الطوارئ مبرسوم من رئيس السلطة الوطنية ملدة ال تزيد
عن ثالثني يوماً.

نحو مصا حلة وطنية فلسطينية
 -2يجوز متديد حالة الطوارئ ملدة ثالثني يوما ً أخرى بعد
موافقة املجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي
أعضائه.

وميكن متديد العمل به إلى حني دخول الدستور اجلديد
للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ.

 -3يجب أن ينص مرسوم إعالن حالة الطوارئ بوضوح
على الهدف واملنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.

مادة ( )116إصدار القوانني ونشرها ونفاذها
تصدر القوانني باسم الشعب العربي الفلسطيني ،وتنشر
فور إصدارها في اجلريدة الرسمية ،ويعمل بها بعد ثالثني
يوما ً من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خالف ذلك.

 -4يحق للمجلس التشريعي أن يراجع اإلجراءات والتدابير
كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك
لدى أول اجتماع عند املجلس عقب إعالن حالة الطوارئ
أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء االستجواب
الالزم بهذا الشأن.
مادة ( )111تقييد فرض القيود على احلقوق واحلريات
ال يجوز فرض قيود على احلقوق واحلريات األساسية إال
بالقدر الضروري لتحقيق الهدف املعلن في مرسوم إعالن
حالة الطوارئ.
مادة ( )112االعتقال في حالة الطوارئ
أي اعتقال ينتج عن إعالن حالة الطوارئ
يجب ان يخضع ّ
للمتطلبات الدنيا التالية :
 -1أي تـوقيف يتم مبقتضى مرسوم إعالن حالة
الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو احملكمة
املختصة خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما ً من
تاريخ التوقيف.
 -2يحق للموقوف أن يوكل محاميا ً يختاره.
مادة ( )113حظر حل املجلس التشريعي الفلسطيني أو
تعطيل أحكام حالة الطوارئ
ال يجوز حل املجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خالل
فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب.
مادة ( )114إلغاء األحكام املنظمة حلاالت الطوارئ
تلغى جميع األحكام التي تنظم حاالت الطوارئ املعمول بها
في فلسطني قبل نفاذ هذا القانون األساسي مبا في ذلك
أحكام أنظمة الدفاع (الطوارئ) االنتدابية لعام 1945م.

الباب الثامن :أحكام عامة وانتقالية
مادة ( )115مدة العمل بأحكام القانون األساسي
يعمل بأحكام هذا القانون األساسي مدة املرحلة االنتقالية

مادة ( )117األثر الرجعي للقوانني
ال تسري أحكام القوانني إال على ما يقع من تاريخ العمل
بها ،ويجوز عند االقتضاء في غير املواد اجلزائية النص على
خالف ذلك.
مادة ( )118اإلبقاء على التشريعات السارية نافذة
املفعول
فيما ال يتعارض وأحكام هذا القانون األساسي املعدل تظل
سارية القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها في فلسطني
قبل العمل بهذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقا ً للقانون.
مادة ( )119إلغاء بالتعارض
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون األساسي
املعدل.
مادة ( )120تعديل أحكام القانون األساسي املعدل
ال تعدل أحكام هذا القانون األساسي املعدل إال مبوافقة
أغلبية ثلثي أعضاء املجلس التشريعي الفلسطيني.
مادة ( )121النفاذ
يسري هذا القانون األساسي املعدل من تاريخ نشره في
اجلريدة الرسمية.

صدر مبدينة رام الله بتاريخ/18 :مارس2003/
ميالدية .املوافق/15 :محرم 1424 /هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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القانون األساسي لسنة 2005م بتعديل بعض
أحكام القانون األساسي املعدل لسنة 2003م

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003م ،ال
سيما املادة ( )120منه،
وبنا ًء على ما أقره املجلس التشريعي/في جلسته املنعقدة
بتاريخ2005/7/27 :م،
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون األساسي التالي:
مادة ( )1تعديل املواد ( )55 ،47 ،47 ،36من القانون
األساسي املعدل لسنة 2003م
تعدل املواد /47 ،36 :بند  3منها 55 ،48 ،من القانون
األساسي املعدل لسنة 2003م ،لتصبح على النحو اآلتي:
املادة ()36
مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات،
ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على أن
ال يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتني متتاليتني.
املادة ( )47بند :3
مدة املجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه
وجتري االنتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.
املادة ()48
 -1ينتخب أعضاء املجلس التشريعي انتخابا ً عاما ً حرا ً
ومباشرا ً وفقا ً ألحكام قانون االنتخابات ،ويحدد
القانون عدد األعضاء والدوائر والنظام االنتخابي.
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 -2إذا شغر مركز عضو أو أكثر من أعضاء املجلس
التشريعي يتم ملء الشاغر وفقا ً ألحكام قانون
االنتخابات.
املادة ()55
حتدد مخصصات وحقوق وواجبات أعضاء املجلس
التشريعي والوزراء بقانون.
مادة ( )2إضافة املادة ( 47مكرر) إلى القانون األساسي
املعدل لسنة 2003م
تضاف إلى القانون األساسي املعدل لسنة 2003م ،مادة
جديدة برقم ( 47مكرر) نصها كاآلتي:
املادة ( )47مكرر:
تنتهي مدة والية املجلس التشريعي القائم عند أداء
أعضاء املجلس اجلديد املنتخب اليمني الدستوري.
مادة ( )3سريان القانون
يسري هذا القانون اعتبارا ً من تاريخ نشره في اجلريدة
الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 2005/8/13 :ميالدية.
املوافق/8 :رجب  1426 /هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الفصل الثاني
اتفاقيات بني الفصائل الفلسطينية

نحو مصا حلة وطنية فلسطينية

ميثاق الشرف الفلسطيني ()2005
غزة 18 ،كانون الثاني /يناير ()2005

بسم الله الرحمن الرحيم
ِ
ِ
َ
ان
إن اللَه ُي ِح ُّب الَّ ِذي َن ُي َقا ِت َ
صفا ً َكأ َّن ُهم ُبنْيَ ٌ
َّ
لون ِ
سبِيله َ
في َ
رصوص.
َم ُ
وفاء للشهداء واجلرحى واألسرى في سجون االحتالل
ولكل تضحيات شعبنا منذ أكثر من قرن من الزمان وكون
االنسحاب (اإلسرائيلي من قطاع غزة) إجنازا وطنيا ًللمقاومة.
وتأكيدا ً على التمسك بحقنا املشروع في مقاومة العدوان
واالحتالل وإزالة االستيطان اإلسرائيلي والدفاع عن أرضنا
ومقدساتنا ض ّد املخططات الصهيونية ،واالنحياز األمريكي
السافر للعدو اإلسرائيلي لقمع املقاومة واالنتفاضة .وإلفشال
احملاوالت اخلارجية املستمرة للعبث بالشؤون الداخلية
للشعب الفلسطيني ،وعمالً على حتقيق عودة كل الالجئني
الفلسطينيني إلى ديارهم التي أخرجوا منها؛ فقد اتفقت القوى
الفلسطينية على ميثاق الشرف التالي:
أوالً :في ثوابت القضية الوطنية:
 -1فلسطنيهيجزءمناألرضالعربيةواإلسالمية،والشعب
الفلسطيني هو جزء من األمة العربية واإلسالمية.
 -2حترير األرض الفلسطينية والعمل املشترك على جميع
الصعد الفلسطينية والعربية والدولية.
 -3التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن
تواجده ،وحمايته بكل الوسائل املمكنة.
 -4يشكل الكيان الصهيوني العدو الرئيسي للشعب
الفلسطيني الغتصابه األرض وطرد الشعب والقتل
اجلماعي وهدم البيوت واقتالع األشجار وتدمير
االقتصاد واالستيالء على مقدرات الشعب الفلسطيني
وحرمانه منها ألكثر من نصف قرن من الزمان.
 -5صون وحماية حقّ العودة لكل الالجئني الفلسطينيني
إلى ديارهم التي طردوا منها والعمل على استرداد هذا
احلقّ بكل الوسائل املشروعة.

 -6االلتزام بهدف دحر االحتالل وإقامة دولة فلسطينية
مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
 -7حماية الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل املمكنة
عسكريا ً وأمنيا ً واقتصاديا ً وسياسياً.
 -8يؤكد اجلميع على ضرورة بناء نظام اقتصاد فلسطيني
مستقل في كافة املجاالت ،وتوجيه املوارد املتاحة
لتعزيز مقومات الصمود ،وتشجيع اإلنتاج الوطني،
واعتماد سياسة نزيهة تنهي حالة الهدر والتبذير
العام والفساد في املؤسسات القائمة والتوزيع العادل
لعبء املواجهة مع االحتالل ،ودعم صمود جميع فئات
الشعب الفلسطيني.
 -9إن قضية األسرى واملعتقلني هي من أولويات العمل
الفلسطيني وجزء من السيادة الوطنية والتحرير،
والتأكيد على واجب العمل على إخراجهم بكل الوسائل
املشروعة.
 -10إن التعاون أو التخابر أو التنسيق األمني مع االحتالل
جرمية كبرى يجب أن يعاقب عليها بأقسى عقوبة
حسب القانون املعمول به في فلسطني.
ثانياً :العالقات الداخلية:
يؤكد اجلميع على املبادئ التالية:
 -1احترام عقيدة الشعب واألمة واحترام العرف التام
واملوروث احلضاري والثقافي وحقوق اإلنسان وتفعيل
دور املرأة وحفظ حقوقها في كل مناحي احلياة.
 -2التأكيد على صيانة الوحدة الوطنية وعدم تعريضها
للخطر.
 -3حماية احلريات السياسية وحقّ تشكيل املؤسسات
املدنية والنقابية والتجارية والثقافية وحرية اإلعالم
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والنشر والتعبير والتنظيم والتجمع والتظاهر مبا
ال يتناقض مع عقيدتنا وموروثنا الثقافي وفي إطار
القانون.
 -4إجراء عملية إصالح شاملة للوضع الفلسطيني اإلداري
واملاليتكفلحتقيقالعدلواملساواةوالشفافيةواملساءلة
من قبل اجلميع ،وصيانة األموال واملمتلكات العامة،
ومحاسبة من يسيء استخدام منصبه والتصرف في
املال العام.
 -5تطبيق سيادة القانون واستقالل القضاء التام وحمايته
من التعديات من أي جهة كانت ،وتنفيذ قراراته ضمن
سياسة الفصل بني السلطات ،وحتويل كل أجهزة
السلطة إلى مؤسسات محكومة بالقوانني متهيدا ً
لتحويلها إلى مؤسسات الدولة املستقلة.
للبت في كل شأن من الشؤون
 -6اعتماد االنتخابات
ّ
الفلسطينية ودعمها وعدم تعطيلها.
 -7احلفاظ على مؤسسات املجتمع املدنية وتطويرها
ودعمها ووضع الضوابط التي تضمن تطورها
وخدمتها للمجتمع بأسره.
 -8وضع برامج تفصيلية متخصصة حول التعامل
مع ظاهرة العمالء ،مبا يكفل القضاء عليها ،ومينع
تكرارها ،ومبا يكفل حماية املجتمع منها.
 -9اعتماد ثقافة احلوار البناء وصوالً للقواسم املشتركة،
وحترمي استخدام السالح في ح ّل النزاعات الفصائلية
أو العائلية أو الفردية.
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 -10وضع برامج تربوية تعليمية تؤكد على املعاني
واملبادئ املتفق عليها للنهوض بالتعليم والثقافة
والتربية مبا ال يتناقض مع عقيدة األمة وموروثها
الثقافي واحلضاري.
 -11تفعيل دور املؤسسات الدينية وتطوير دور املساجد
التربوي واإلعالمي والثقافي.
 -12تشكيل املرجعية الوطنية الفلسطينية الشاملة املؤقتة
ووضع برنامج عملها.
ثالثا :العالقات اخلارجية:
يؤكد اجلميع على ما يلي:
 -1بناءعالقاتسياسيةمتوازنةمعالدولالعربيةواإلسالمية
تخدم قضايا األمة وحتافظ على وحدتها وتقدمها.
 -2العمل على بناء نظام اقتصادي متكامل مع الدول
العربية واإلسالمية واالنفتاح على بقية دول العالم.
 -3ضرورة بناء عالقات متوازنة مع كافة دول العالم
على األسس األخالقية واملبادئ السياسية التي حتفظ
حقوق شعبنا وحمايته ور ّد العدوان عنه.
 -4التأكيد على شرعية املقاومة املسلحة والنضال
السياسي وكافة الوسائل اجلهادية والكفاحية التي
مارسها وميارسها الشعب الفلسطيني لتحقيق احلرية
واالستقالل ،وحشد كل الطاقات إلدانة كل أشكال
االحتالل والطغيان في فلسطني والعراق وأفغانستان
وكل شبر يحتله األجنبي.

نحو مصا حلة وطنية فلسطينية

ميثاق الشرف الفلسطيني اخلاص باالنتخابات
()2005
غزة 17 ،تشرين األول /أكتوبر 2005

نحن القوى واألحزاب السياسية املشاركة في االنتخابات
التشريعية الفلسطينية الثانية ،حرصا ً منا بأن تسير العملية
االنتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة ،وأن يسودها
التنافس الشريف بني املرشحني والقوائم االنتخابية مبا
يخدم ويعزز املصلحة العامة ،وإدراكا ً منا ألهمية التزام
القانون االنتخابي واألنظمة والتعليمات الصادرة مبوجبه
لتنظيم سير العملية االنتخابية ،فإننا نتعهد ،التزام ما يلي:
أوالً:
التقيد التا ّم بأحكام قانون االنتخابات الفلسطيني واألنظمة
والتعليمات الصادرة مبوجبه ،وبتوجيهات وقرارات جلنة
االنتخابات املركزية في ما يتعلق بسير العملية االنتخابية.
ثانياً:
التعاون مع جلنة االنتخابات املركزية في جهودها املبذولة
لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة ،واحترام طواقمها.
ثالثاً:
احترام دور املراقبني احملليني والدوليني والتعاون معهم في
أداء دورهم الرقابي.
رابعاً:
التزام احلفاظ على مبدأ سرية التصويت وحق الناخب في
اختيار قائمته ومرشحه بحرية.
خامساً:
التزام الفترة الزمنية للدعاية االنتخابية احملددة قانوناً.
سادساً:
عدم اللجوء في الدعاية االنتخابية إلى كل ما يتضمن أي
حتريض أو طعن باملرشحني اآلخرين أو الهيئات احلزبية
أو القوائم احلزبية واالمتناع عن التشهير والقذف والشتم،
واالبتعاد عن إثارة النعرات أو استغالل املشاعر الدينية أو
الطائفية والقبلية واإلقليمية والعائلية أو العنصرية بني فئات
املواطنني.

سابعاً:
االمتناع عن التعرض املادي للحملة االنتخابية للغير ،سواء
كان ذلك بالتخريب أو التمزيق أو إلصاق الصور والشعارات
فوق صور وشعارات اآلخرين ،أو أي أعمال أخرى تفسر على
أنها اعتداء مادي على احلملة االنتخابية للمرشحني اآلخرين.
ثامناً:
التزام عدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف
أو التخوين أو التكفير أو العنف ض ّد أي من املرشحني و/أو
أي من الناخبني.
تاسعاً:
التزامعدمحملالسالحو/أواستخدامهأثناءاالجتماعاتالعامة
واملسيرات وسائر الفعاليات والنشاطات االنتخابية األخرى.
عاشراً:
التزام عدم تقدمي هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو غير
ذلك من املنافع أو الوعد بتقدميها لشخص طبيعي أو معنوي
أثناء العملية االنتخابية ،سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو
غير مباشرة.
احلادي عشر:
عدم وضع امللصقات والصور الدعائية على األماكن اخلاصة
أو على أبواب احملالت التجارية للمواطنني وجدرانها إال بعد
احلصول على موافقتهم الصريحة على ذلك ،والتزام عدم
وضع امللصقات والصور الدعائية على اللوحات اإلعالنية
التي تعود ملكيتها للشركات التجارية أو للمواطنني إال
بعد احلصول على موافقتهم الصريحة على ذلك ،والتزام
إزالة جميع مظاهر الدعاية االنتخابية بعد انتهاء العملية
االنتخابية.
الثاني عشر:
عدم استعمال الشعار الرسمي ملنظمة التحرير الفلسطينية
و/أو السلطة الفلسطينية أو أي شعار قريب الشبه منه في
االجتماعات واإلعالنات والبيانات االنتخابية ،وفي سائر
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أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية
االنتخابية.
الثالث عشر:
عدم إقامة املهرجانات وعقد االجتماعات العامة في املساجد
أو الكنائس أو إلى جوار املستشفيات أو في األبنية واحملالت
التي تشغلها اإلدارات احلكومية أو املؤسسات العامة ،وعدم
استخدام املعسكرات واملقرات األمنية الفلسطينية أو اللوازم
العامة وذلك إلغراض الدعاية االنتخابية.
الرابع عشر:
احلفاظ على بيئة نظيفة أثناء احلملة االنتخابية ،وجتنب
اللصق العشوائي للصور والبيانات في األماكن العامة،
وضرورة االهتمام مبظهر األمكنة العامة وتنظيفها بعد
االنتهاء من املسيرات واملهرجانات االنتخابية.
اخلامس عشر:
التزام عدم احلصول على أموال لتغطية مصاريف حملتنا
االنتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني
بشكل مباشر أو غير مباشر ،وعدم احلصول أيضا على أموال
من السلطة الفلسطينية لتغطية مصاريف احلملة االنتخابية.
السادس عشر:
التزام حدود الصرف على احلملة االنتخابية بحيث ال تتجاوز
مليون دوالر أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ًللصرف على
احلملة االنتخابية للقائمة االنتخابية ككل ،وستون ألف دوالر
أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ً للصرف على احلملة
االنتخابية للمرشح لعضوية املجلس في الدائرة االنتخابية.
السابع عشر:
االلتزام بتقدمي بيان مالي مفصل للجنة االنتخابات املركزية
بجميع مصادر التمويل التي حصلنا عليها ،واملبالغ التي
أنفقناها أثناء احلملة االنتخابية خالل مدة أقصاها شهر من
تاريخ إعالن نتائج االنتخاب النهائية.
الثامن عشر:
تدريب الوكالء التابعني لنا على قواعد سلوك الوكالء
واملراقبني الصادرة عن جلنة االنتخابات املركزية.
التاسع عشر:
حتمل املسؤولية عن نشاطات الدعاية االنتخابية الصادرة عن
جميع الوكالء التابعني لنا ،وعن العاملني في حملتنا االنتخابية.
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العشرين:
تزويد جلنة االنتخابات جميع الصفحات واملواقع االلكترونية
التي من خاللها سنقوم مبمارسة دعاية انتخابية.
الواحد والعشرون:
حتمل املسؤولية عن أي نشرات أو ملصقات أو بيانات
صادرة عن حملتنا االنتخابية.
الثاني والعشرون:
التزام شراء األساليب السلمية والقانونية في ما يتعلق
باالعتراضات والطعون ونتائجها في كافة مراحل العملية
االنتخابية والتعاون مع اجلهات املختصة في شأن التحقيقات
في هذه االعتراضات والطعون والشكاوى.
الثالث والعشرون:
يخص العملية
التزام قرارات القضاء الفلسطيني في ما
ّ
االنتخابية.
الرابع والعشرون:
التزام نتائج االنتخابات الرسمية والنهائية الصادرة عن
جلنة االنتخابات املركزية و/أو احملكمة املختصة.
اخلامس والعشرون:
تشكيل جلنة وطنية ملتابعة التزام أحكام هذا امليثاق وتوعية
املجتمع به.
والتزاما ً منا بالتقيد مبا ورد في هذا امليثاق ،فإننا نوقع عليه،
والله املوفق.
القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية املشاركة في العملية
االنتخابية التشريعية:
حركة فتح ،وحركة املقاومة اإلسالمية (حماس) ،واجلبهة
الشعبية لتحرير فلسطني ،واجلبهة الدميقراطية لتحرير
فلسطني ،وحزب الشعب ،واالحتاد الدميقراطي الفلسطيني
(فدا) ،وجبهة النضال الشعبي الفلسطينية ،وجبهة التحرير
الفلسطينية ،وجبهة التحرير العربية واجلبهة العربية
الفلسطينية ،واجلبهة الشعبية  -القيادة العامة ،ومنظمة
الصاعقة ،واملبادرة الوطنية الفلسطينية.

نحو مصا حلة وطنية فلسطينية

البيان اخلتامي ملؤمتر احلوار الفلسطيني في
القاهرة ()2005
القاهرة 17 ،آذار /مارس 2005

تلبي ًة لدعوة كرمية من جمهورية مصر العربية الشقيقة،
وبرعاية مشكورة منها ،عقد في القاهرة مؤمتر للحوار
الفلسطيني خالل الفترة من  15إلى  17آذار /مارس 2005
مبشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،وبحضور اثني
عشر تنظيما ً وفصيالً.

احملددة وفقا ً لقانون انتخابي يت ّم التوافق عليه .ويوصي
املؤمتر املجلس التشريعي باتخاذ اإلجراءات لتعديل
قانون االنتخابات التشريعية باعتماد املناصفة في
النظام املختلط ،كما يوصي بتعديل قانون االنتخابات
للمجالس احمللية باعتماد التمثيل النسبي.

 -1أكد املجتمعون على التمسك بالثوابت الفلسطينية دون
أي تفريط ،وحقّ الشعب الفلسطيني في املقاومة من
أجل إنهاء االحتالل ،وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة
السيادة وعاصمتها القدس ،وضمان حقّ عودة
الالجئني إلى ديارهم وممتلكاتهم.

 -5وافق املجتمعون على تفعيل وتطوير منظمة التحرير
الفلسطينية وفق أسس يت ّم التراضي عليها بحيث
تض ّم جميع القوى والفصائل الفلسطينية بصفة
املنظمة املمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني،
مت التوافق على تشكيل جلنة تتولى
ومن أجل ذلك ّ
حتديد هذه األسس وتتشكل اللجنة من رئيس املجلس
الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة واألمناء
العامني جلميع الفصائل الفلسطينية وشخصيات
وطنية مستقلة ،ويدعو رئيس اللجنة التنفيذية لهذه
االجتماعات.

 -2وافق املجتمعون على برنامج للعام  2005يرتكز على
االلتزام باستمرار املناخ احلالي للتهدئة ،مقابل التزام
إسرائيلي متبادل بوقف كافة أشكال العدوان على
أرضنا وشعبنا الفلسطيني أينما ُوجد ،وكذلك اإلفراج
عن جميع األسرى واملعتقلني.
 -3أكد املجتمعون أن استمرار االستيطان وبناء اجلدار
وتهويد القدس الشرقية هي عوامل تفجير.
 -4بحث املجتمعون الوضع الفلسطيني الداخلي ،واتفقوا
على ضرورة استكمال اإلصالحات الشاملة في كافة
املجاالت ،ودعم العملية الدميقراطية بجوانبها املختلفة،
وعقد االنتخابات احمللية والتشريعية في توقيتاتها

 -6أجمع املشاركون على أن احلوار هو الوسيلة الوحيدة
للتعامل بني كافة القوى ،دعما ً للوحدة الوطنية ووحدة
ّ
الصف الفلسطيني ،وعلى حترمي االحتكام للسالح في
اخلالفات الداخلية ،واحترام حقوق املواطن الفلسطيني
وعدم املساس بها ،وأن استكمال احلوار خالل املرحلة
املقبلة يع ّد ضرورة أساسية نحو جمع الكلمة وصيانة
احلقوق الفلسطينية.
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وثيقة احلوار الوطني (وثيقة األسرى املع ّدلة)
()2006
 28حزيران  /يونيو 2006

مقدمة :
انطالقا ً من الشعور العالي باملسؤولية الوطنية والتاريخية،
ونظرا ً للمخاطر احملدقة بشعبنا  ،وانطالقا ً من مبدأ أن
احلقوق ال تسقط بالتقادم ،وعلى قاعدة عدم االعتراف
بشرعية االحتالل ،وفي سبيل تعزيز اجلبهة الفلسطينية
الداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا
في الوطن واملنافي ،ومن أجل مواجهة املشروع اإلسرائيلي
الهادف لفرض احلل اإلسرائيلي ،ونسف حلم وحق شعبنا
في إقامة دولته الفلسطينية املستقلة كاملة السيادة  ،هذا
املشروع واملخطط الذي تنوي احلكومة اإلسرائيلية تنفيذه
خالل املرحلة القادمة تأسيسا ً على إقامة واستكمال اجلدار
العنصري وتهويد القدس وتوسيع املستوطنات اإلسرائيلية
واالستيالء على األغوار وضم أجزاء واسعة من الضفة
الغربية وإغالق الباب أمام شعبنا في ممارسة حقه في
العودة .
ومن أجل احملافظة على منجزات ومكتسبات شعبنا التي حققها
من خالل مسيرة كفاحه الطويل ووفا ًء لشهداء شعبنا العظيم
وعذابات أسراه وأنات جرحاه ،وانطالقا ً من أننا الزلنا منر في
مرحلة حترر طابعها األساسي وطني ودميقراطي مما يفرض
إستراتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع هذا الطابع ،ومن
أجل إجناح احلوار الوطني الفلسطيني الشامل ،واستنادا ً إلى
إعالن القاهرة واحلاجة امللحة للوحدة والتالحم فإننا نتقدم
بهذه الوثيقة ( وثيقة الوفاق الوطني ) لشعبنا العظيم الصامد
املرابط وإلى الرئيس محمود عباس أبو مازن وقيادة منظمة
التحرير الوطني الفلسطيني ،وإلى رئيس احلكومة إسماعيل
هنية ومجلس الوزراء ،وإلى رئيس وأعضاء املجلس الوطني
الفلسطيني ،ورئيس وأعضاء املجلس التشريعي الفلسطيني،
وإلى كافة القوى والفصائل الفلسطينية ،وإلى كافة املؤسسات
واملنظمات األهلية والشعبية ،وقادة الرأي العام الفلسطيني في
الوطن واملنافي.
تعد وثيقة الوفاق الوطني كالً متكامالً واملقدمة جزء منها :
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 -1إنالشعبالفلسطينيفيالوطنواملنافييسعىويناضل
من أجل حترير أرضه وإزالة املستوطنات وإجالء
املستوطنني وإزالة جدار الفصل والضم العنصري
 ،وإجناز حقه في احلرية والعودة واالستقالل وفي
سبيل حقه في تقرير مصيره مبا في ذلك إقامة دولته
املستقلة كاملة السيادة على جميع األراضي احملتلة عام
 1967وعاصمتها مدينة القدس الشريف وضمان حق
عودة الالجئني إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها
وتعويضهم وحترير جميع األسرى واملعتقلني بدون
استثناء أو متييز مستندين في كل ذلك إلى حق شعبنا
التاريخي في أرض اآلباء واألجداد والى ميثاق األمم
املتحدة والقانون الدولي وما كفلته الشرعية الدولية مبا
ال ينتقص من حقوق شعبنا .
 -2اإلسراع في إجناز ما مت االتفاق عليه في القاهرة آذار
 2005فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير
الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل إليها ،
وفق أسس دميقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير
الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن
تواجده كافة  ،مبا يتالءم مع املتغيرات على الساحة
الفلسطينية ومبا يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام
والنهوض مبسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن
واملنافي وفى تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية
والسياسية واإلنسانية في الدوائر واحملافل واملجاالت
الدولية واإلقليمية كافة  ،وأن املصلحة الوطنية تقتضي
تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام  2006مبا
يضمن متثيل القوى والفصائل واألحزاب الوطنية
واإلسالمية جميعها وجتمعات شعبنا في كل مكان
والقطاعات واملؤسسات والفعاليات والشخصيات
كافة  ،باالنتخابات حيثما أمكن وفقا ً ملبدأ التمثيل
النسبي وبالتوافق حيث يتعذر إجراء االنتخابات وفق
آليات تضعها اللجنة العليا املنبثقة عن حوار القاهرة
واحلفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطارا ً جبهويا ً
عريضا ً وائتالفا ً وطنيا ً شامالً وإطارا ً جامعا ً ومرجعية
سياسية عليا للفلسطينيني في الوطن واملنافي .
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 -3حق الشعب الفلسطيني في املقاومة والتمسك بخيار
مقاومة االحتالل مبختلف الوسائل وتركيز املقاومة
في األراضي احملتلة عام  1967إلي جانب العمل
السياسي والتفاوضي والدبلوماسي واالستمرار في
املقاومة الشعبية اجلماهيرية ضد االحتالل مبختلف
أشكاله ووجوده وسياساته  ،واالهتمام بتوسيع
مشاركة مختلف الفئات واجلهات والقطاعات وجماهير
شعبنا في هذه املقاومة الشعبية .
 -4وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل
وتوحيد اخلطاب السياسي الفلسطيني على أساس
األهداف الوطنية الفلسطينية كما وردت في هذه
الوثيقة والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية
املنصفة لشعبنا مبا يحفظ حقوقه وثوابته تنفذها قيادة
منظمة التحرير ومؤسساتها والسلطة الوطنية رئيسا ً
وحكومة  ،والفصائل الوطنية واإلسالمية  ،ومنظمات
املجتمع املدني والشخصيات والفعاليات العامة ،
من أجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي
واإلسالمي والدولي السياسي واملالي واالقتصادي
واإلنساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية دعما ً حلق شعبنا
في تقرير املصير واحلرية والعودة واالستقالل
وملواجهة خطة إسرائيل في فرض احلل اإلسرائيلي
على شعبنا وملواجهة احلصار الظالم .
 -5حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها
نواة الدولة القادمة هذه السلطة التي شيدها شعبنا
بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات أبنائه وإن املصلحة
الوطنية العليا تقتضي احترام “ القانون األساسي “
للسلطة والقوانني املعمول بها واحترام مسؤوليات
وصالحيات الرئيس املنتخب وفقا ً إلرادة الشعب
الفلسطيني بانتخابات حرة دميقراطية ونزيهة،
واحترام مسؤوليات وصالحيات احلكومة التي
منحت الثقة من املجلس التشريعي املنتخب بانتخابات
حرة ودميقراطية ونزيهة  ،وأهمية وضرورة التعاون
اخلالق بني الرئاسة واحلكومة والعمل املشترك
وعقد االجتماعات الدورية بينهما لتحقيق وتعزيز
التعاون والتكامل وفقا ً ألحكام ״القانون األساسي״  
وللمصلحة الوطنية العليا وضرورة إجراء إصالح
شامل في مؤسسات السلطة الوطنية وخاصة اجلهاز
القضائي مع ضرورة احترام القضاء مبستوياته كافة
وتنفيذ قراراته وتعزيز وتكريس سيادة القانون .
 -6العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس
يضمن مشاركة الكتل البرملانية والقوى السياسية
الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك
للنهوض بالوضع الفلسطيني محليا ً وعربيا ً وإقليميا ً

ودوليا ً ومواجهة التحديات بحكومة وحدة وطنية
قوية حتظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني
من جميع القوى وكذلك بالدعم العربي والدولي
وتتمكن من تنفيذ برنامج اإلصالح وتنمية االقتصاد
الوطني وتشجيع االستثمار ومحاربة الفقر والبطالة
وتقدمي أفضل رعاية ممكنة للفئات التي حتملت أعباء
الصمود واملقاومة واالنتفاضة وكانت ضحية للعدوان
اإلجرامي اإلسرائيلي وبخاصة أسر الشهداء واألسرى
واجلرحى وأصحاب البيوت واملمتلكات التي دمرها
االحتالل وكذلك العاطلني عن العمل واخلريجني.
 -7أن إدارة املفاوضات هي من صالحية ( م  -ت  -ف)
ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على قاعدة التمسك
باألهداف الوطنية الفلسطينية كما وردت في هذه الوثيقة
على أن يتم عرض أي اتفاق بهذا الشأن على املجلس
الوطني الفلسطيني اجلديد إلقراره والتصديق عليه أو
إجراء استفتاء عام في الوطن واملنافي بقانون ينظمه .
 -8حترير األسرى واملعتقلني واجب وطني مقدس يجب
أن تقوم به بالوسائل كافة القوى والفصائل الوطنية
واإلسالمية و ( م  -ت  -ف ) والسلطة الوطنية رئيسا ً
وحكومة ومجلسا ً تشريعيا ً وتشكيالت املقاومة كافة.
 -9ضرورة العمل ومضاعفة اجلهد لدعم ومساندة ورعاية
الالجئني الفلسطينيني والدفاع عن حقوقهم والعمل
على عقد مؤمتر شعبي لالجئني تنبثق عنه هيئات
متابعة وظيفتها التأكيد على حق العودة والتمسك
به ودعوة املجتمع الدولي لتنفيذ ما ورد في القرار
 194بخصوص حق العودة لالجئني الفلسطينيني
وتعويضهم .
 -10العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة
املقاومة الفلسطينية  ،لقيادة وخوض املقاومة ضد
االحتالل وتوحيد وتنسيق العمل والفعل املقاوم
والعمل على حتديد مرجعية سياسية موحدة لها .
 -11التمسك بالنهج الدميقراطي وبإجراء انتخابات عامة
ودورية وحرة ونزيهة ودميقراطية طبقا ً للقانون،
للرئيس والتشريعي وللمجالس احمللية والبلدية
واالحتادات والنقابات واجلمعيات  ،واحترام مبدأ
التداول السلمي للسلطة والتأكيد على مبدأ الفصل
بني السلطات والتعهد بحماية التجربة الفلسطينية
الدميقراطية واحترام اخليار الدميقراطي ونتائجه
واحترام سيادة القانون واحلريات الفردية والعامة
وحقوق اإلنسان وحرية الصحافة واملساواة بني
املواطنني في احلقوق والواجبات دون متيز وحماية
مكتسبات املرأة وتطويرها وتعزيزها .
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 -12رفض وإدانة احلصار الظالم الذي تقوده الواليات
املتحدة وإسرائيل على شعبنا ودعوة األشقاء العرب
شعبيا ً ورسميا ً لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني و
( م  -ت  -ف ) وسلطته الوطنية ودعوة احلكومات
العربية لتنفيذ قرارات القمم العربية السياسية واملالية
واالقتصادية واإلعالمية الداعمة لشعبنا الفلسطيني
وصموده وقضيته الوطنية والتأكيد على أن السلطة
الوطنية الفلسطينية ملتزمة باإلجماع والعمل العربي
املشترك الداعم لقضيتنا العادلة واملصالح العربية
العليا .
 -13دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتالحم ورص
الصفوف ودعم ومساندة ( م  -ت  -ف ) والسلطة
الوطنية الفلسطينية رئيسا ً وحكومة وتعزيز الصمود
واملقاومة في وجه العدوان واحلصار ورفض التدخل
في الشؤون الداخلية الفلسطينية .
 -14نبذ مظاهر الفرقة واالنقسام كلها وما يقود إلى الفتنة
وإدانة وحترمي استخدام السالح بني أبناء الشعب
الواحد مهما كانت املبررات لفض النزاعات الداخلية
والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني وااللتزام باحلوار
أسلوبا ً وحيدا ً حلل اخلالفات والتعبير عن الرأي
بالوسائل كافة مبا في ذلك معارضة السلطة وقراراتها
على أساس ما يكفله القانون وحق االحتجاج السلمي
وتنظيم املسيرات والتظاهرات واالعتصامات شريطة
أن تكون سلمية وخالية من السالح وال تتعدى على
املواطنني وممتلكاتهم واملمتلكات العامة .
 -15إن املصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن أفضل
األساليب والوسائل املناسبة الستمرار مشاركة شعبنا
وقواه الوطنية والسياسية واالجتماعية في أماكن
تواجده كافة في معركة احلرية والعودة واالستقالل
مع األخذ بعني االعتبار الوضع اجلديد لقطاع غزة ومبا
يجعله رافعة وقوة حقيقية لصمود شعبنا على أساس
استخدام الوسائل واألساليب النضالية األجنع في
مقاومة االحتالل مع مراعاة املصالح العليا لشعبنا.
 -16ضرورة إصالح وتطوير املؤسسة األمنية الفلسطينية
بكل فروعها على أساس عصري ومبا يجعلها أكثر
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قدرة على القيام مبهمة الدفاع عن الوطن واملواطنني
وفي مواجهة العدوان واالحتالل وحفظ األمن والنظام
العام وتنفيذ القوانني وإنهاء حالة الفوضى والفلتان
األمني وإنهاء املظاهر املسلحة واالستعراضات
ومصادرة سالح الفوضى والفلتان األمني الذي
يلحق ضررا ً فادحا ً باملقاومة ويشوه صورتها ويهدد
وحدة املجتمع الفلسطيني وضرورة تنسيق وتنظيم
العالقة مع قوى وتشكيالت املقاومة وتنظيم وحماية
سالحها.
 -17دعوة املجلس التشريعي ملواصلة إصدار القوانني
املنظمة لعمل املؤسسة األمنية واألجهزة مبختلف
فروعها والعمل على إصدار قانون مينع ممارسة
العمل السياسي واحلزبي ملنتسبي األجهزة وااللتزام
باملرجعية السياسية املنتخبة التي حددها القانون .
 -18العمل من أجل توسيع دور وحضور جلان التضامن
الدولية واملجموعات احملبة للسالم لدعم صمود شعبنا
ونضاله العادل ضد االحتالل وممارسته واالستيطان
وجدار الفصل والضم العنصري ومن أجل تنفيذ قرار
محكمة العدل الدولية في الهاي املتعلق بإزالة اجلدار
واالستيطان وعدم مشروعيتهما  .
الوثيقة صادرة عن:
حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) :النائب مروان
البرغوثي أمني سر حركة ״فتح״.
حركة املقاومة اإلسالمية ״حماس״ :الهيئة القيادية العليا
الشيخ عبد اخلالق النتشة.
حركة اجلهاد اإلسالمي :الشيخ بسام السعدي.
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني :عبد الرحيم ملوح عضو
اللجنة التنفيذية نائب األمني العام للجبهة.
اجلبهة الدميقراطية :مصطفى بدارنة.
مالحظة -:حركة اجلهاد اإلسالمي حتفظت على البند املتعلق
باملفاوضات.

نحو مصا حلة وطنية فلسطينية

اتفاق مكة للوفاق الوطني ()2007
مكة املكرمة 8  شباط /فبراير 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
(سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إلى
املسجد األقصى الذي باركنا حول) ،صدق الله العظيم
بناء على املبادرة الكرمية التي أعلنها خادم احلرمني الشريفني
امللك /عبد الله بن عبد العزيز  -ملك اململكة العربية السعودية
 وحتت الرعاية الكرمية جلاللته ،جرت في مكة املكرمة بنيحركتي (فتح) و(حماس) في الفترة من  21 -19محرم
 1428هجريا ً املوافق لـ  8 - 6فبراير  2007حوارات الوفاق
واالتفاق الوطني.
وقد تكللت هذه احلوارات بفضل الله  -سبحانه وتعالى –
بالنجاح ،حيث جرى االتفاق على ما يلي:

والشروع العاجل في اتخاذ اإلجراءات الدستورية
لتكريسها.
ثال ًثا:
املضي قد ًما في إجراءات تطوير وإصالح (منظمة التحرير
الفلسطينية) ،وتسريع عمل اللجنة التحضيرية استنادا ً
لتفاهمات القاهرة ودمشق.
وقد جرى االتفاق على خطوات تفصيلية بني الطرفني بهذا
اخلصوص.
رابعا:
ً
تأكيد مبدأ الشراكة السياسية على أساس القوانني املعمول
بها في السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى قاعدة التعددية
السياسية وفق اتفاق معتمد بني الطرفني.

أوالً :التأكيد على:
حرمة الدم الفلسطيني ،واتخاذ كافة اإلجراءات والترتيبات
التي حتول دون ذلك

إننا إذ نزف هذا االتفاق إلى جماهيرنا الفلسطينية وجماهير
أمتنا العربية واإلسالمية وكل األصدقاء في العالم ،فإننا
نؤكد التزامنا بهذا االتفاق – نصا ً وروحا ً – من أجل التفرغ
إلجناز أهدافنا الوطنية والتخلص من االحتالل واستعادة
حقوقنا والتفرغ للملفات األساسية ،وفي مقدمتها :قضية
القدس واملسجد األقصى وقضية األسرى واملعتقلني
ومواجهة اجلدار واالستيطان.

واعتماد لغة احلوار كأساس وحيد حلل اخلالفات السياسية
في الساحة الفلسطينية.

والله املوفق

مع التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود
الوطني والتصدي لالحتالل.
وحتقيق األهداف الوطنية املشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي هذا اإلطار ،نقدم الشكر اجلزيل لإلخوة في مصر
الشقيقة والوفد األمني املصري في غزة ..الذين بذلوا
جهودا ً كبيرة في تهدئة األوضاع في قطاع غزة في الفترة
السابقة.
ثان ًيا:
االتفاق  -وبصورة نهائية  -على تشكيل حكومة وحدة
وطنية فلسطينية وفق اتفاق تفصيلي معتمد بني الطرفني،

مكة املكرمة في  21محرم 1428هـ املوافق  8فبراير  2007م
املوقعون
برعاية خادم احلرمني الشريفني امللك /عبد الله بن عبد
العزيز
حركة حماس ,حركة فتح
الدول األعضاء :اململكة العربية السعودية ,فلسطني
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نصوص مرجعية

برنامج حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الذي
تاله رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أمام
املجلس التشريعي ()2007
غزة 17 :آذار /مارس 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
( َوا ْعت ِ
َص ُموا ِب َحبْ ِل الل َّ ِه َج ِمي ًعا َولاَ  َت َف َّر ُقوا َوا ْذ ُك ُروا ِن ْع َم َة الل َّ ِه َعلَيْ ُك ْم
إ ِ ْذ ُكنْتُ ْم أ َ ْع َدا ًء َفأَلَّ َ
صبَ ْحتُ ْم ِبنِ ْع َمتِ ِه إ ِخْ َوانًا)
ف َبينْ َ ُقلُو ِب ُك ْم َفأَ ْ
احلمد لله رب العاملني ،حمدا ً يليق بجالل وجهه وعظيم
سلطانه ،وواسع رحمته وكرمه ،والصالة والسالم على
سيد اخللق وإمام احلق ،سيد األولني واآلخرين وقائد الغر
امليامني ،وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.
األخ الدكتور/أحمد بحر ״رئيس املجلس التشريعي
باإلنابة״،
األخوة واألخوات أعضاء املجلس التشريعي،
السادة السفراء والقناصل وممثلو الدول والهيئات الدولية،
السادة ممثلي القوى الوطنية واإلسالمية،
احلضور األعزاء،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،وأرحب بكم جميعا ً في
هذا اليوم العظيم ،وأرحب بالسيد الفارو ديستو ممثل األمني
العام لألمم املتحدة في منطقة الشرق األوسط والوفد املرافق
له وبعد،
فقد كنت آمل أن ينعقد هذا املجلس ،وهو بكامل هيئته وعلى
رأسها األخ الدكتور عزيز دويك رئيس املجلس التشريعي
وأن يكون هذا اللقاء في القدس ،لكن االحتالل حال دون ذلك
فهو مصر على استمرار اعتقال السادة النواب والوزراء،
وممعن في تقطيع أوصال الوطن وتهويد القدس وعزلها عن
محيطها ،واستمرار االجتياحات ،وما اجتياح نابلس الذي
نفذه االحتالل عشية اإلعالن عن هذه احلكومة إالَّ تكريسا ً
للقمع الذي ميارس ضد شعبنا  .
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إن اعتقال األخ رئيس املجلس وإخوانه من النواب والوزراء
ورؤساء املجالس دليل قاط ٌع على قسوة االحتالل وظلمه،
وسياسة العقاب اجلماعي واحلصار الظالم الذي تعرض
له شعبنا وحكومته ومجلس نوابه على مدار العام املنصرم،
بسبب اخليار الدميقراطي الذي اعتمدناه في حياتنا السياسية،
وبسبب التزامنا باحلقوق والثوابت الفلسطينية وألننا رفضنا
تقدمي أي تنازالت حتت وطأة احلصار وشراسة العدوان،
ولقد عملنا كل ما في وسعنا إلطالق سراح األخوة الوزراء
والنواب وأؤكد لألخ الكبير الدكتور عزيز دويك وإخوانه
النواب والوزراء والقادة األسرى وآلالف املعتقلني األبطال
الذين يقبعون خلف قضبان االحتالل وفي زنازين العزل
بأنكم على سلم أولى أولوياتنا ولن يهدأ لنا بال إالّ باإلفراج
عنكم وأدعو الله أن يكون الفرج قريباً.
ويسعدني أن أبرق بالتهنئة لألخوة الذين وقعوا على وثيقة
األسرى والتي شكلت األساس لوثيقة الوفاق الوطني:
مروان البرغوثي وعبد اخلالق النتشة وعبد الرحيم ملوح
وبسام السعدي.
إننا اليوم نقف بكل فخر واعتزاز وعرفان أمام آالف الشهداء
الذين رووا هذه األرض املباركة بدمائهم وعبدوا أمامنا طريق
احلرية واالستقالل والكرامة ،ونخص هنا الشهداء القادة
الكبار الرئيس الراحل ياسر عرفات واإلمام الشيخ أحمد ياسني
والدكتور فتحي الشقاقي وأبو على مصطفي وعمر القاسم وأبو
جهاد والدكتور عبد العزيز الرنتيسي وأبو العباس والقافلة
الطويلة من الشهداء األبرار الذين بفضل جهادهم وعطائهم –
بعد فضل الله تعالى – وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
نستحضر جرحانا األبطال الذين رسموا خارطة فلسطني
من خالل دمائهم الزكية ،نستذكر الجئينا الذين يقفون على
بوابة الوطن في كل من األردن وسوريا ولبنان ينتظرون
ساعة العودة إلى بيوتهم ومنازلهم التي هجروا منها ظلما ً
وعدوانا ،هؤالء الذين عاشوا األلم في املنافي والشتات لم
تغب فلسطني من عيونهم ،ولم تنس أجيالهم املتعاقبة حق
العودة ،وأخص هنا بالذكر أبناء شعبنا املقيمني في العراق
وأناشد القيادة العراقية واملرجعيات الدينية ،وكافة األطراف

نحو مصا حلة وطنية فلسطينية
املعنية إلى التدخل من أجل حماية أبناء شعبنا ووقف
استهدافهم وترويعهم ،كما أقف بكل فخر واعتزاز أمام أبناء
شعبنا في أراضي  ،48وأعبر عن التقدير العالي لدورهم في
حماية القدس والدفاع عن املسجد األقصى املبارك.
اإلخوة واألخوات،
لقد عاش شعبنا الفلسطيني قرابة ستني عاما بعد إخراجه
من ارض اآلباء واألجداد حتت وطأة التشرد واحلرمان
والتهجير ،وعانى جراء االحتالل من كل صنوف العذاب
والقهر والعدوان ،ومقابل ذلك رسم شعبنا مسيرة طويلة
من النضال واملقاومة والصمود واملثابرة قدم عبرها مئات
اآلالف من الشهداء واجلرحى واألسرى ،وضرب أروع
األمثلة في التضحية والعطاء والتمسك باحلقوق والثوابت،
وفي السعي من اجل وحدته الوطنية ،التي تشكل حكومة
الوحدة الوطنية تعبيرا ً هاما ً عنها.
لقد ولدت حكومة الوحدة الوطنية بعد جهود مضنية من
قبل املخلصني واملثابرين من أبناء الوطن الذين وصلوا الليل
بالنهار للتوصل إلى رؤى توافقية وقواسم مشتركة جتمع
الكل الفلسطيني حتت مظلة واحدة.
إن هذه احلكومة جاءت كثمرة للروح اإليجابية والثقة املتبادلة
التي أفضت إلى معاجلة القضايا كافة ،وفي مختلف املجاالت،
وهي إلى جانب وقف االقتتال بني اإلخوة كانت من أبرز نتائج
اتفاق مكة املكرمة الذي توج برعاية خادم احلرمني الشريفني
امللك عبد الله بن عبد العزيز ،وجاءت بحرص وطني كبير من
السيد الرئيس أبو مازن واإلخوة في قيادة حركة فتح ومن
األخ خالد مشعل وإخوانه في قيادة حركة حماس وجمعيهم
عبروا عن املسئولية القيادية في هذه املرحلة الدقيقة ،واتفقوا
في مكة املكرمة على تدشني مرحلة جديدة من حياة شعبنا
الفلسطيني ،وطي صفحة مؤملة من حياتنا ،ولقد عكس
األخ الرئيس أبو مازن حرصا ً عاليا ً من أجل حماية اتفاق
مكة ،والعمل على إقناع األطراف كافة بضرورة احترامه
والتعامل مع الشعب الفلسطيني على أساسه ،وعمالً بناءا ً
خالل مرحلة املشاورات لتشكيل هذه احلكومة وأدعو الله أن
تستمر هذه األجواء األخوية وهذا التعاون البناء ،كما مثلت
حكومة الوحدة الوطنية تتويجا ً ملسلسل طويل من احلوارات
الفلسطينية كان للشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية
الدور األبرز في رعايتها ومتابعتها حيث سجلت الفصائل
الفلسطينية في القاهرة أول اتفاق فلسطينيي شامل في
مارس  2005كما أنها ثمرة جهود مقدرة للعديد من الدول
العربية الشقيقة واملنظمات العربية واإلسالمية.
واستنادا ً إلى حقوق شعبنا وثوابته ،والتزاما ً بوثيقة الوفاق
الوطني ،وفي ضوء خطاب التكليف ،وانطالقا ً من أننا ال زلنا

منر في مرحلة حترر وبناء ،فإن برنامج حكومة الوحدة
الوطنية يستند إلى اآلتي:
أوالً /على الصعيد السياسي:
 -1إن احلكومة تؤكد أن مفتاح األمن واالستقرار في
املنطقة يتوقف على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي
لألراضي الفلسطينية ،واالعتراف بحق تقرير املصير
للشعب الفلسطيني ،وسوف تعمل احلكومة مع األشقاء
العرب واملجتمع الدولي من أجل إنهاء االحتالل،
واستعادة احلقوق املشروعة لشعبنا ،وفي مقدمتها
إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة كاملة السيادة على
جميع األراضي التي احتلت عام  1967وعاصمتها
القدس ،حتى نتمكن من بناء أرضية قوية ومتماسكة
للسالم واألمن واالزدهار في ربوع املنطقة وأجيالها
املتعاقبة.
 -2تلتزم احلكومة بحماية املصالح الوطنية العليا للشعب
الفلسطيني وصون حقوقه ،واحلفاظ على مكتسباته
وتطويرها ،والعمل على حتقيق أهدافه الوطنية،
كما أقرتها قرارات املجالس الوطنية ومواد القانون
األساسي ووثيقة الوفاق الوطني ،وقرارات القمم
العربية ،وعلى أساس ذلك حتترم احلكومة قرارات
الشرعية الدولية واالتفاقات التي وقعتها منظمة
التحرير الفلسطينية.
 -3ستبذل احلكومة جهودا ً خاصة من أجل تشجيع
األطراف الفلسطينية كافة لإلسراع في تطبيق ما جاء
في اتفاق القاهرة بشان منظمة التحرير الفلسطينية.
 -4تلتزم احلكومة برفض ما يسمى بالدولة ذات
احلدود املؤقتة واملطروحة حسب املشروع األمريكي
واإلسرائيلي.
 -5التأكيد على حق العودة والتمسك به ،ودعوة املجتمع
الدولي إلى تنفيذ ما ورد في القرار  194بخصوص حق
العودة لالجئني الفلسطينيني إلى أرضهم وممتلكاتهم
التي هجروا منها وتعويضهم.
 -6تلتزم احلكومة بالعمل الدؤوب من أجل حترير
األسيرات واألسرى األبطال من سجون االحتالل
اإلسرائيلي وكذلك اإلفراج عن النواب والوزراء
ورؤساء وأعضاء املجالس احمللية املختطفني.
 -7تتعهد احلكومة مبواجهة إجراءات االحتالل على
األرض من اغتياالت واعتقاالت واجتياحات واحلواجز
العسكرية ومعاجلة قضية املعابر واحلصار
واإلغالق.
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 -8ترسيخ العالقة مع الدول العربية واإلسالمية الشقيقة
والدول الصديقة والقوى احملبة للحرية والعدل
واالنفتاح والتعاون مع احمليط اإلقليمي والدولي على
أساس االحترام املتبادل.

 -4ستعمل احلكومة ،وتشجع األطراف ذات الصلة من
أجل اإلسراع في إنهاء قضية اجلندي اإلسرائيلي
األسير في إطار صفقة مشرفة لتبادل األسرى وعودة
املبعدين.

ثانياً /القدس:
 -1تشكيل جلنة عليا لشؤون القدس ،بالتنسيق مع اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ملتابعة قضايا
الصمود في مدينة القدس ،ورصد موازنة واضحة من
احلكومة للقدس ،ضمن املوازنة العامة.

 -5تؤكد احلكومة بأن حتقيق السالم واالستقرار
في املنطقة مرهون بزوال االحتالل واستعادة
شعبنا حلقوقه الوطنية وإزالة اجلدار العنصري
واملستوطنات ،ووقف تهويد القدس وسياسة الضم
وكل أشكال التمييز العنصري وإعادة احلقوق إلى
أصحابها.

 -2مواجهة السياسات اإلسرائيلية املتعلقة بالقدس أرضا ً
وشعبا ً ومقدسات ،والعمل على توفير املوارد الكافية
في املوازنة لدعم صمود أهلنا في القدس ،وفضح
ممارسات االحتالل بشأن املدينة وفي املسجد األقصى
املبارك وتفعيل قضية القدس في احملافل اإلقليمية
والدولية كافة  ،ودعوة أبناء األمة العربية واإلسالمية
إلى حتمل املسئولية في حماية القدس ودعم أهلها
سياسيا ً وإعالمياً.
ثالثاً /على صعيد مواجهة االحتالل:
 -1تؤكد احلكومة بأن املقاومة بكافة أشكالها مبا فيها
املقاومة الشعبية اجلماهيرية ضد االحتالل حق
مشروع للشعب الفلسطيني ،كفلته األعراف واملواثيق
الدولية كافة ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه أمام
العدوان اإلسرائيلي املتواصل.
 -2ستعمل احلكومة -من خالل التوافق الوطني  -على
تثبيت التهدئة وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة
ومتبادلة ومتزامنة ،وذلك مقابل التزام االحتالل
اإلسرائيلي بوقف إجراءاته على األرض من اغتياالت
واعتقاالت واجتياحات وهدم البيوت وجتريف
األراضي ومصادرتها ووقف حفريات القدس ورفع
احلواجز وإعادة فتح املعابر ورفع القيود على حركة
التنقل ووضع آليات وجدول زمني محدد لإلفراج عن
األسرى.
 -3تؤكد احلكومة على ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني
بأن إدارة املفاوضات هي من صالحية منظمة التحرير
الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك
على أساس التمسك باألهداف الوطنية الفلسطينية
وحتقيقها ،وعلى قاعدة حماية احلقوق والثوابت
الفلسطينية وعلى أن يتم عرض أي اتفاق سياسي
يتم إجنازه على املجلس الوطني الفلسطيني اجلديد
إلقراره والتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام للشعب
الفلسطيني في الداخل واخلارج بقانون ينظمه.
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رابعاً /على الصعيد األمني:
إن حكومة الوحدة الوطنية تدرك صعوبة األوضاع األمنية
الداخلية ،وترى أن من أهم أولوياتها في املرحلة القادمة
ضبط األوضاع األمنية السائدة وهذا يتطلب تعاونا كامال
بني الرئاسة واحلكومة  ،ومن أجل حتقيق ذلك فإن احلكومة
سوف تعتمد ما يلي:
 -1الدعوة والعمل على إعادة تشكيل مجلس أعلى لألمن
القومي باعتباره املرجعية لألجهزة األمنية كافة
واإلطار الناظم لعملها وحتديد سياساتها.
 -2هيكلة األجهزة األمنية وبناؤها على أسس مهنية
والعمل على توفير احتياجاتها ،وتنفيذ إصالح شامل
ينزع عنها الصفة احلزبية والفصائلية ،وإبعادها عن
التجاذبات والصراعات السياسية ،وترسيخ والئها
للوطن أوالً وأخيراً ،والتزامها بتنفيذ قرارات قيادتها
السياسية ،واحلرص على التزام العاملني في املؤسسة
األمنية باملهام املناطة بهم.
 -3االلتزام بتنفيذ قوانني العمل في األجهزة األمنية املقرة
من املجلس التشريعي.
 -4وضع وتنفيذ خطة أمنية شاملة إلنهاء جميع مظاهر
الفوضى والفلتان األمني والتعديات وحماية الدماء
واألعراض واألموال واملمتلكات العامة واخلاصة
وضبط السالح وتوفير األمن للمواطن ،والعمل على
رفع املظالم من خالل سيادة القانون ودعم الشرطة
لتقوم بواجبها على أحسن وجه في تنفيذ قرارات
القضاء.
خامساً /على الصعيد القانوني:
 -1ستعمل احلكومة وبالتعاون الكامل مع السلطة
القضائية لضمان إصالح وتفعيل وحماية جهاز القضاء
مبؤسساته كافة ومبا ميكنه من أداء واجباته في إطار
تكريس العدالة ومحاربة الفساد وااللتزام باستقاللية
القضاء والتأكيد على سيادة القانون وتطبيقه بنزاهة

نحو مصا حلة وطنية فلسطينية
وشفافية وحيادية على اجلميع ومتابعة ملفات الفساد
واالعتداء على املال العام.

 -7دعم القطاع الزراعي ،وزيادة املوازنة التطويرية
املخصصة له.

 -2تؤكد احلكومة على العمل مبوجب القانون االساسى
والذي ينظم العالقة بني السلطات الثالث على أساس
الفصل بينها ،واحترام الصالحيات املمنوحة لكل منها
وفق القانون األساسي.

 -8العمل على انتظام دفع الرواتب للعاملني في القطاع
العام وااللتزام بجدولة ودفع مستحقات الرواتب
املتأخرة ،وكذلك مستحقات القطاع اخلاص املتأخرة.

 -3تساعد احلكومة السيد الرئيس في أداء مهامه،
وحترص على التعاون والتكامل مع رئاسة السلطة
حسب القانون ،وبالعمل مع املجلس التشريعي
والسلطة القضائية ،من أجل تطوير النظام السياسي
الفلسطيني ،بهدف ترسيخ سلطة وطنية واحدة
وموحدة وقوية.
سادساً /الوضع االقتصادي:
 -1تسعى احلكومة إلنهاء احلصار الظالم املفروض على
شعبنا بكل أشكاله.
 -2تدعو احلكومة إلى إعادة النظر في اتفاق باريس
االقتصادي مبا يحرر االقتصاد الفلسطيني من
التبعية.
 -3إعطاء األولوية لالرتقاء باالقتصاد الوطني ،وتوفير
احلماية للقطاعات االقتصادية اإلنتاجية واخلدمية،
وتشجيع الصادرات الوطنية مع احملافظة على دعم
املنتجات الوطنية بكافة الوسائل املمكنة ،وتطوير
العالقات االقتصادية والتجارية مع العالم العربي
واإلسالمي ومع االحتاد األوروبي وبقية دول العالم.
 -4حماية املستهلك ،وتشجيع القطاع اخلاص ،وتوفير
املناخ املالئم واملناسب لنشاطه ،وإرساء القواعد
السليمة بني احلكومة ومؤسسات القطاع اخلاص،
وإنهاء االحتكار ،وحتديد كيفية التصرف باملوارد
املتاحة وعدالة التوزيع ،وستقوم احلكومة بتوفير
البيئة املناسبة وأجواء احلماية واالستقرار للمشاريع
االستثمارية.
 -5تشجع احلكومة التنمية االقتصادية مبا ينسجم مع
قيمنا وأعرافنا وحتقيق العدالة االجتماعية ،وبشكل
يخدم التنمية ،وحماية القطاع اخلاص وتشجيع
االستثمار ،ومحاربة البطالة والفقر ،وتعزيز
القطاعات االقتصادية املنتجة ،وإعادة إعمار البنية
التحتية ،وتطوير املناطق الصناعية وقطاعات اإلسكان
والتكنولوجيا.
 -6إعادة النظر في قوانني االستثمار ووضع ح ٍد لنشاطات
االحتكار بني السلطة التنفيذية والقطاع اخلاص.

 -9االهتمام بقطاع العمال واملزارعني وصيادي األسماك،
والعمل على تخفيف معاناتهم من خالل الدعم واملشاريع
اخلاصة.
سابعا ً  /في مجال اإلصالح:
 -1تتبنى احلكومة مشروع اإلصالح اإلداري واملالي،
وسوف تتعاون مع املجلس التشريعي في إصدار
القوانني التي تعزز اإلصالح وحتارب الفساد.
 -2تطوير الهيكليات وأساليب العمل في املؤسسات
احلكومية مبا يضمن فعالية وحسن سير عملها
والتزامها بالقانون.
 -3وضع خطة لترشيد اإلنفاق احلكومي وفي كل املجاالت.
 -4محاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومنع
استغالل املال العام وصياغة استراتيجية فلسطينية
مجتمعية للتنمية اإلدارية.
ثامناً /على صعيد تعزيز منظومة القيم الفلسطينية:
 -1تلتزم احلكومة بترسيخ الوحدة الوطنية ،وحماية
السلم األهلي وترسيخ قيم االحترام املتبادل ،واعتماد
لغة احلوار ،وإنهاء جميع أشكال التوتر واالحتقان،
وترسيخ ثقافة التسامح وحماية الدم الفلسطيني
وحترمي االقتتال الداخلي.
 -2تؤكد احلكومة على وحدة الشعب الفلسطيني في
الداخل واخلارج.
 -3ستعمل احلكومة على ترسيخ وتعميق الوفاق الوطني،
واالستقرار الداخلي ومعاجلة ذيول األحداث املؤسفة
باآلليات املناسبة مع التزام احلكومة مببدأ سيادة
القانون وتوفير احلماية للمواطن واملمتلكات العامة
واخلاصة بكل ما يترتب على ذلك من التزامات ،وأدعو
إخواننا من عوائل شهداء األحداث املؤسفة إلى مزيد
من الصبر واالحتساب وأؤكد لهم وقوفنا إلى جانبهم
ومصابهم وأملهم.
 -4تلتزم احلكومة بتكريس مبدأ املواطنة من خالل املساواة
في احلقوق والواجبات وتكافؤ الفرص وترسيخ العدالة
االجتماعية وخاصة في مجال التوظيف والتعيينات
في مختلف الوزارات واملؤسسات ،وعدم التمييز في
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احلقوق العامة بني أبناء الوطن كافة  ،وإنهاء كل أشكال
احملسوبية في التوظيف املدني واألمني.
 -5تؤكد احلكومة حمايتها للتعددية السياسية ،وتدعم
تطوير النظام االنتخابي ،وحماية احلريات العامة،
وتعزيز قيم الدميقراطية ،وحماية حقوق اإلنسان،
وترسيخ مبدأ العدالة واملساواة وصون حرية
الصحافة وحرية الرأي والتعبير ،وحق االختالف،
وحقوق املرأة الفلسطينية ،وااللتزام بالتداول السلمي
للسلطة ،واستكمال االنتخابات للمجالس احمللية في
أقرب وقت ممكن.
 -6تلتزم احلكومة بترسيخ الشراكة السياسية وتشجيع
كافة القوى في الساحة للشروع في احلوار اجلاد من
أجل حتقيقها.
 -7دعم أسر الشهداء واألسرى وتقدمي العون لهم
واحملافظة على حياتهم الكرمية العزيزة وتوفير
املتطلبات اخلاصة التي يحتاجونها.
 -8تلتزم احلكومة بتوفير احلياة الكرمية للمواطن ،وتوفير
مستلزمات احلياة والرعاية االجتماعية والصحية
والصحة النوعية ،ومعاجلة ظاهرة الفقر والبطالة من
خالل توفير فرص العمل واملشاريع التنموية وبرامج
الضمان االجتماعي.
 -9ستعمل احلكومة على تطوير جهاز التربية والتعليم
وحتسني أوضاع املعلمني وتشجيع البحث العلمي
واحملافظة على حيادية جهاز التربية والتعليم ،كما
وتؤيد احلكومة إجناز وتطبيق الصندوق الوطني
للتعليم اجلامعي.
 -10االهتمام األقصى بالشباب واحلركة الرياضية
الفلسطينية وتوفير احتياجاتها والسعي لتوسيع
البنية التحتية الرياضية مبا في ذلك اإلسراع في
إجناز مشروع املدينة الرياضية ،واالستمرار في
املشاركات اخلارجية مبا يعزز مكانة فلسطني في
احملافل الرياضية عربيا ً وإقليميا ً ودولياً.
 -11سترعى احلكومة تطبيق القانون اخلاص بذوي
االحتياجات اخلاصة.
 -12حماية حقوق املرأة وإفساح املجال أمامها للمشاركة
السياسية وفي صناعة القرار واملساهمة في مسيرة
البناء في جميع املؤسسات وفي مختلف املجاالت.
 -13ستشجع احلكومة وتدعم العمل األهلي واملجتمعي
ومؤسسات املجتمع املدني.
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تاسعاً /العالقات الدولية:
تؤكد احلكومة على اعتزازها بعمقها العربي واإلسالمي
وتقديرها للدعم العربي واإلسالمي سياسيا ً واقتصاديا ً
وإعالمياً ،وحترص احلكومة على االلتزام بتفعيل دورها في
كل من اجلامعة العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي ،ونتطلع
إلى اجتماع القمة العربية الذي سيعقد في الرياض نهاية هذا
الشهر باتخاذ قرارات تنهي احلصار وتدعم وحتمي اتفاق
مكة املكرمة.
كما أن احلكومة تفخر بالروابط الدولية املتنوعة ،التي تعمقت
عبر الدعم الدولي لشعبنا وحقوقه املشروعة ،وستعمل
احلكومة على إقامة عالقات سليمة ومتينة مع مختلف
دول العالم ،ومع املؤسسات الدولية مبا فيها األمم املتحدة
ومجلس األمن واملنظمات اإلقليمية والدولية ومبا يساعد
شعبنا على نيل حريته واستقالله ويساهم في تعزيز السلم
واالستقرار العاملي.
وتؤكد احلكومة التزامها باملوروث احلضاري القائم على
التسامح والتعايش واحلوار بني احلضارات ،واحترامها
للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني مبا ينسجم مع
قيمنا و أعرافنا وتقاليدنا األصيلة.
إن االحتاد األوروبي قدم كثيرا ً من املساعدات لشعبنا
الفلسطيني ،ودعم حقه في احلرية واالستقالل ،وكانت له
مواقف جادة في توجيه االنتقادات لسياسات االحتالل،
وهذا أيضا ً ما اعتمدته كل من روسيا والصني واليابان في
سياستها اخلارجية جتاه القضية الفلسطينية.
ومن هنا فإن احلكومة حريصة على إقامة عالقة متينة
مع االحتاد األوروبي وكل من روسيا االحتادية والصني
الشعبية واليابان والهند ودول أمريكيا الالتينية ،ونتوقع
منهم اتخاذ خطوات عملية لرفع احلصار عن شعبنا
وممارسة الضغط على سلطات االحتالل إلنهاء احلصار
واحترام حقوق اإلنسان التي نصت عليها املواثيق الدولية
والنسحاب االحتالل من أرضنا احملتلة ،ووقف املمارسات
العدوانية املتكررة بحق شعبنا ،كما أن احلكومة ستحرص
على تطوير العالقة مع الدول دائمة العضوية في مجلس
األمن.
وتدعو احلكومة اإلدارة األمريكية إلى ضرورة إعادة
النظر في مواقفها جتاه القضية الفلسطينية وإلى ضرورة
احترام خيار الشعب الفلسطيني الذي جتسده حكومة
الوحدة الوطنية ،والتوقف عن سياسة الكيل مبكيالني ،مع
تطلع احلكومة إلى عالقات طيبة بني الشعبني الفلسطيني
واألمريكي.

نحو مصا حلة وطنية فلسطينية
اإلخوة واألخوات،
يطيب لي أن أتوجه بالشكر اجلزيل والعميق إلى خادم
احلرمني الشريفني امللك عبد الله بن عبد العزيز ملك اململكة
العربية السعودية على جهوده املباركة في لم الشمل
الفلسطيني والتي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق مكة الذي
نتفئ ظالله في هذه املرحلة والشكر موصول إلى القيادة
والشعب السعودي الشقيق على احلفاوة والكرم والرعاية.
كما نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا إلى الشقيقة الكبرى
مصر التي وقفت إلى جانب شعبنا في ساعات احملنة وبذلت
جهدا ً ضخما ً من خالل الوفد األمني املصري املقيم في
القطاع في حقن الدم الفلسطيني وتعزيز أواصر الوحدة
وتقريب وجهات النظر في قضايا اخلالف.
كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا لسوريا التي احتضنت
حوارات فلسطينية عدة مبا في ذلك حوار دمشق األخير
الذي هيأ األجواء التفاق مكة املكرمة ،وكما نتقدم بعظيم
شكرنا إلى دولة قطر الشقيقة التي عبرت عن املواقف العربية
األصيلة في الوقوف إلى جانب شعبنا في محنته أثناء
احلصار وفي حرصها على الوحدة والتالحم الفلسطيني،
واألردن الشقيق الذي واكب احلركة الفلسطينية سياسيا ً
وداخليا ً وأبدت استعدادها الحتضان اللقاءات الفلسطينية،
والسودان الذي بذل جهودا ً مباركة في دعم الشعب
الفلسطيني وحترك أيضا ً من موقعه كرئيس للقمة العربية،
والشكر والتقدير لليمن الشقيق ،ودول املغرب العربي
الشقيق ،ودول مجلس التعاون اخلليجي الشقيق ،كما نتقدم
بالشكر إلى جمهورية إيران اإلسالمية التي خففت معاناة
شعبنا من خالل دعمها ومساندتها ،والشكر والتقدير
جلامعة الدول العربية وملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،كما
نشكر كافة الدول الصديقة التي أعلنت موقفها وترحيبها

بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ،وأبدت استعدادها للعمل
من أجل إنهاء احلصار عن شعبنا.
كما نتقدم بعظيم الشكر إلى جلنة املتابعة والفصائل
والشخصيات في الداخل واخلارج التي واكبت كل احلوارات
الداخلية وحتركت في كل احملطات من أجل أن نصل إلى هذه
اللحظة الوطنية الكبيرة.
أيها السادة،
التحديات أمامنا كبيرة ،والصعاب كثيرة ،واملتربصون
بشعبنا وبتجربتنا اجلديدة كثر ،ومشوارنا ما زال طويالً
ومعركتنا قاسية ،وطريقنا ليست مفروشة بالورود ،واآلمال
املعقودة علينا عريضة ،وشعبنا يترقب وينتظر ،واألمة
أعينها متجهة نحونا ،والكل ينتظر ماذا ستقدم حكومة
الوحدة الوطنية هل ستكون على مستوى التحديات؟ ونحن
مصممون على حتقيق اإلجنازات لشعبنا بل ومتفائلون
ومتلؤنا الثقة بالله أوالً ثم بشعبنا وأمتنا وسنمضي في
طريق العزة والكرامة حتى حتقيق النصر واحلرية والعودة
واالستقالل ،فاالحتالل واحلصار إلى زوال إن شاء الله.
وإنني إذ أتقدم إلى مجلسكم الكرمي بأعضاء حكومتي
ملنحها الثقة ،وإذ أرحب بكل الوزراء الذين يشكلون
هذه احلكومة ،فإنني أتقدم بعظيم التقدير واالمتنان
والعرفان لوزراء احلكومة العاشرة والذي كان لي شرف
العمل معهم فقد عملوا في أصعب الظروف ،وحتملوا
املشاق ،وعبروا عن أصالة املواقف ،وثبتوا وصمدوا في
وجه األعاصير ،وصانوا األمانة وحفظوا عهدة الشهداء
واجلرحى واألسرى وأسرهم وذويهم وما بدلوا تبديالً
فجزاهم الله عن شعبنا خير اجلزاء.

حكومة الوحدة الوطنية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12

رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء ووزير دولة
وزير املالية
وزير الشئون اخلارجية
وزير الداخلية
وزير النقل واملواصالت
وزير شؤون األسرى
وزير التربية والتعليم العالي
وزير التخطيط
وزير الزراعة
وزير احلكم احمللي
وزير الشباب والرياضة

األستاذ إسماعيل عبد السالم أحمد هنية
السيد عزام جنيب مصطفى األحمد
الدكتور سالم خالد عبد الله فياض
الدكتور زياد محمود حسني أبو عمرو
السيد هاني طلب عبد الرحمن القواسمي
الدكتور سعدي محمود سليمان الكرنز
احملامي سليمان محمود موسى أبو سنينة
الدكتور ناصر الدين محمد أحمد الشاعر
الدكتور سمير عبد الله صالح أبو عيشة
الدكتور محمد رمضان محمد األغا
املهندس محمد إبراهيم موسى البرغوثي
الدكتور باسم نعيم محمد نعيم
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 -13وزير االقتصاد
 -14وزير اإلعالم
 -15وزير العدل
 -16وزير الشؤون االجتماعية
 -17وزير الثقافة
 -18وزير العمل
 -19وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 -20وزير األشغال واإلسكان
 -21وزيرة السياحة
 -22وزيرة شؤون املرأة
 -23وزير الصحة
 -24وزير األوقاف والشؤون الدينية
 -25وزير دولة
آمل أن حتظى حكومتي هذه بثقتكم الغالية ،شاكرا ً لكم
جهودكم ومقدرا ً ثقة شعبنا بكم.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
أخوكم  /إسماعيل عبد السالم هنية
رئيس مجلس الوزراء املكلف
غزة -فلسطني
حرر يوم السبت ،السابع والعشرين من شهر صفر اخلير
من العام  1428هـ
املوافق السابع عشر من شهر مارس ،عام  2007م
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املهندس زياد شكري عبد ربه الظاظا
الدكتور مصطفى كامل مصطفى البرغوثي
الدكتور علي محمد علي مصلح (سرطاوي)
السيد صالح محمد سليم زيدان
السيد بسام أحمد عمر الصاحلي
السيد محمود عثمان راغب العالول
الدكتور يوسف محمود حامد املنسي
الدكتور سميح حسني عبد كراكرة
الدكتورة خلود فرنسيس خليل دعيبس
السيدة أمل محمد الشيخ محمود صيام
الدكتور رضوان سعيد سليمان األخرس
الدكتور حسني مطاوع حسني الترتوري
املهندس وصفي عزات حسن قبها

نحو مصا حلة وطنية فلسطينية

املبادرة اليمنية للحوار بني فتـح وحمـاس ()2008
 22آذار  /مارس 2008

أوال:
العودة باألوضاع في غزة إلى ما كانت عليه قبل تاريخ
2007/6/13م والتقييد مبا التزمت به منظمة التحرير
الفلسطينية وإجراء انتخابات مبكرة رئاسية ومجلس تشريعي.

خامساً:
تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتالفية متثل فيها كل الفصائل
بحسب ثقلها في املجلس التشريعي وتكون قادرة على
ممارسة مسؤولياتها كاملة.

ثانياً:
يتم استئناف احلوار على قاعدة اتفاق القاهرة 2005م
واتفاق مكة 2007م على أساس أن الشعب الفلسطيني كل
ال يتجزأ وان السلطة الفلسطينية تكون من سلطة الرئاسة
املنتخبة والبرملان املنتخب والسلطة التنفيذية ممثله بحكومة
وحدة وطنية وااللتزام بالشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها.

سادساً:
تشكيل جلنة من خالل اجلامعة العربية تتكون من الدول ذات
الصلة مثل مصر والسعودية وسوريا واألردن وتعبر اليمن
عن استعدادها للمشاركة إذا طلب منها ذلك وتكون مهمتها
تنفيذ ما سبق.

ثالثاً:
التأكيد على احترام الدستور والقانون الفلسطيني وااللتزام
به من قبل اجلميع .
رابعاً:
إعادة بناء األجهزة األمنية على أسس وطنية بحيث تتبع السلطة
العليا وحكومة الوحدة الوطنية وال عالقة ألي فصيل بها.

سابعاً:
تكون املؤسسات الفلسطينية بكل تكويناتها دون متييز
فصائلي وتخضع للسلطة العليا وحكومة الوحدة
الوطنية.
والله من وراء القصد
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نص اتفاق املصاحلة بني حركتي فتح و حماس
القاهرة 27 :نيسان /أبريل 2011

حتت رعابة مصرية اجتمع وفدا حركتي فتح وحماس
بالقاهرة يوم  ،2011/4/27لبحث القضايا اخلاصة بإنهاء
اإلنقسام وحتقيق املصاحلة وعلى راسها املالحظات اخلاصة
مبا ورد باتفاقية الوفاق الفلسطيني لعام .2009
اتفق الطرفان على ان تكون التفاهمات التي متت بشان هذه
املالحظات خالل املباحثات ملزمة للطرفني عند تطبيق اتفاق
الوفاق الوطني الفلسطيني.
تتمثل التفاهمات التي اتفقت عليها حركتا فتح وحماس في
اآلتي:
 .1االنتخابات
أ.

جلنة االنتخابات:
اتفق الطرفان ،فتح وحماس ،على حتديد اسماء
اعضاء جلنة االنتخابات املركزية باالتفاق مع
الفصائل الفلسطينية ،على أن ترفع للرئيس
الفلسطيني ليصدر مرسوما بتشكيل هذه
اللجنة.

ب .محكمة االنتخابات:
اتفق الطرفان ،فتح وحماس ،على ترشيح ما
ال يزيد عن ( )12من القضاة لعضوية محكمة
االنتخابات ،على ان ترفع الى الرئيس التخاذ
االجراءات القانونية الالزمة لتشكيلها باالتفاق
مع الفصائل الفلسطينية.
ج .توقيت االنتخابات:
جترى االنتخابات التشريعية والرئاسية
واملجلس الوطني الفلسطيني متزامنة بعد عام
من تاريخ توقيع اتفاقية الوفاق الوطني ،من
جانب الفصائل والقوى الفلسطينية.
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 .2منظمة التحرير الفلسطينية
اتفقت حركتا فتح وحماس على ان تكون مهام وقرارات
االطار القيادي املؤقت غير قابلة للتعطيل ،ومبا ال بتعارض
مع صالحيات اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية.
 .3األمن
التأكيد على ان تشكيل اللجنة االمنية العليا التي يصدر
الرئيس الفلسطيني مرسوما بشأنها وتتكون من ضباط
مهنيني تكون بالتوافق.
 .4احلكومة
أ.

تشكيل احلكومة:
اتفقت حركتا فتح وحماس على تشكيل احلكومة
الفلسطينية وتعيني رئيس الوزراء والوزراء
بالتوافق.

ب .مهام احلكومة:
 -1تهيئة االجواء إلجراء االنتخابات
الرئاسية والتشريعية واملجلس الوطني
الفلسطيني.
 -2اإلشراف على معاجلة قضايا املصاحلة
الداخلية الفلسطينية الناجمة عن حالة
االنقسام.
 -3متابعة عمليات إعادة إعمار قطاع غزة
وانهاء احلصار.
 -4متابعة تنفيذ ما ورد في اتفاقية الوفاق
الوطني الفلسطيني.
 -5معاجلة القضايا املدنية واملشاكل اإلدارية
الناجتة عن االنقسام.

نحو مصا حلة وطنية فلسطينية
 -6توحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة
الغربية وقطاع غزة والقدس.
 -7تسوية أوضاع اجلمعيات واملؤسسات
االهلية واخليرية.

 .5املجلس التشريعي
اتفق الطرفان على تفعيل املجلس التشريعي الفلسطيني
حسب القانون األساسي.
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نحو مصا حلة وطنية فلسطينية

اتفاق لتهدئة االوضاع في الشارع الفلسطيني
برعاية منظمة املؤمتر االسالمي ()2006
غزة 19 ،كانون أول  /ديسمبر 2006

السلطة الوطنية الفلسطينية
مكتب رئيس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
وافق سيادة الرئيس محمود عباس “أبو مازن”  -رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية ،ودولة السيد إسماعيل هنية -
رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني ،وبحضور البروفيسور
أكمل الدين إحسان أوغلو  -األمني العام ملنظمة املؤمتر
اإلسالمي ،على ما مت االتفاق عليه في اجتماع وزير الداخلية
واألجهزة األمنية برعاية األشقاء في الوفد املصري والذي عقد
في مدينة غزة مساء هذا اليوم الثالثاء 2006/12/19م ،و
الذي ينص على ما يلي:
 -1سحب املسلحني من الشوارع وإنهاء كافة مظاهر
التسلح والتوتر.
 -2تتولى وزراة الداخلية املسؤولية الكاملة عن حفظ
األمن في الشارع الفلسطيني.
 -3إعادة انتشار القوة التنفيذية إلى مواقعها السابقة.

 -4رفع جميع احلواجز التي أضيفت في األحداث
األخيرة.
 -5جتنيب األجهزة األمنية التدخل في أية خالفات
سياسية وإبقائها في إطار تنفيذ مهماتها وفق ما نص
عليه القانون.
 -6حتقيق مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على كل من
يخالف ويوقع الفتنة في الصف الفلسطيني.
 -7تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلني عن األمن
الوطني ووزارة الداخلية واملخابرات العامة ملتابعة
تنفيذ هذا االتفاق.
 -8تشكيل جلنة حتقيق حيادية بشأن األحداث التي وقعت
منذ بداية األحداث األخيرة في الشارع الفلسطيني
وأية أحداث أخرى يطلب بحثها أحد األطراف وحتى
اآلن وذلك برعاية منظمة املؤمتر اإلسالمي.
 -9يدخل هذا االتفاق حيز التنفيذ الساعة  12مسا ًء يوم
2006/12/19م.
حرر في مدينة غزة بتاريخ 2006/12/19م الساعة
العاشرة مسا ًء.
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رؤية نحو بناء منظومة أمنية فلسطينية مهنية
(الفريق الفني لإلصالح) ()2007

إن حالة االنهيار في الواقعني السياسي واألمني التي متيز
حال السلطة الوطنية الفلسطينية والفلسطينيني في السنوات
األخيرة إمنا حتتم على القيادة الفلسطينية أن تتخذ كل ما
تطلبه حماية أمن الوطن واملواطنني في يومهم وغدهم
ومواجهة االعتداءات اليومية على مكتسباتهم ومصاحلهم
واجنازاتهم .لذلك فإن القيادة الفلسطينية ومن خالل مجلس
األمن القومي تتعهد بدعم املؤسسات األمنية وتعزيز جهود
قياداتها أفرادها ،وتوفير كل اإلمكانيات التي متكنها من
القيام مبهامها الوطنية .وعليه فإن أولويات هذا املجلس هي
إعادة صياغة مكونات املنظومة األمنية الفلسطينية.
لقد برزت حاجة ملحة في السنوات األخيرة لبلورة رؤية
وطنية ملفهوم األمن ودور املؤسسة األمنية ،مما يستدعي
مشاركة اجلميع في مؤسسة الرئاسة ،واحلكومة ،واملجلس
التشريعي ،والفصائل والقوى ،ومؤسسات املجتمع املدني،
وممثلي القطاع اخلاص ،في صياغة هذه الرؤية وفقا ً لروح
اتفاق مكة وما سبقه من اتفاقيات مبا يكفل حماية احلياة
املدنية للفلسطينيني وفي جوهرها الركائز القيمية للنظام
السياسي الدميقراطي.
إن جوهر هذه احلاجة هو حقيقة ما ينبغي أن تكون عليه
املؤسسة األمنية ،فهي املؤسسة الشرعية الوحيدة التي
متتلك السالح ،وهي أكثر املؤسسات تنظيماً ،وأجالها عقيدة
وانتماءاً ،وأواها رباطا ً حلمة بني أبنائها ،وفيما ُغيِّبت هذه
امليزات وهي عناصر حياة املؤسسة غابت فيها احلياة حتت
طائلة شهوة املسؤولية عن حتديد املصالح الوطنية متجاوزة
املؤسسات السياسية والتشريعية املنتخبة.
إن لالتفاقيات السياسية التي وقعتها منظمة التحرير
الفلسطينية باإلضافة إلى الواقع الوطني والقومي
وإمكاناتهما ،تتطلب صياغة إستراتيجية أمن قومي تخدم
املصلحة الوطنية الفلسطينية.
هذه الرؤية املنشودة ينبغي أن توفر احتياجات هذه املؤسسة
بشكل متوازن ال يخل مبتطلبات األمن القومي للفلسطينيني
من ناحية ،وال يبتلع مواردهم األساسية وعناصر تنميتهم
من ناحية أخرى.
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وانطالقا ً من هذا التوجه فإن املطلوب هو بناء منظومة أمنية
مهنية مؤثرة وفعالة تقوم على املبادئ األساسية التالية في
كافة عناصرها وهي العقيدة األمنية ،الثقافة األمنية وحقوق
اإلنسان ،التشريعات ،واألجهزة األمنية من حيث هياكلها،
وصالحياتها وأدائها.
أوالً :احليادية
تتمثل في:
 -1عدم تدخل األجهزة األمنية أو مسؤوليتها لصالح
فصيل على حساب فصائل أخرى ،مبا ميثله ذلك من
ضامن ملبدأ تداول السلطة وركيزة في معالم النظام
السياسي الدميقراطي.
 -2اعتماد معايير املهنية والكفاءة في اختيار منتسبي
األجهزة األمنية ،وليس على أسس االنتماء أو
العشائري أو العائلي.
ثانياً :املهنية
وتتمثل في:
 -1تخضع املنظومة األمنية لرؤية مدنية تقف على رأسها
السلطة السياسية ،وتقوم األجهزة بتنفيذ تعليماتها.
 -2يكون والءاملنظومة األمنية ومنتسبيها للقانوناألساسي
للسلطة الوطنية ،وتعمل من أجل سيادة القانون.
 -3ال تتدخل املؤسسة األمنية بالتأثير في صناعة القرارات
السياسية دون أن يطلب منها رأي مهني ،وال يتولى
رؤساء األجهزة األمنية ومنتسبيها مهاما ً سياسية أو
حزبية ،وال يسمح لهم باملشاركة في فعاليات احلياة
السياسية اليومية خالل تواجدهم على رأس مهامهم.
ثالثاً :التشريعات واملستند القانوني:
ويتمثل في:
 -1االلتزام بالعمل وفقا ًللقوانني املقرة خدمة للرؤية الوطنية
املنشودة وتطوير نظام عمل األجهزة األمنية املختلفة.
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 -2تطوير القوانني اخلاصة بعمل األجهزة األمنية مثل
قانون اخلدمة لقوى األمن ،وقانون املخابرات العامة.

 -2التحقق غير الدوري من قبل هيئات وطنية من معايير
االلتزام بحقوق األفراد وثقافة حقوق اإلنسان .

 -3وضع لوائح خاصة لعمل األجهزة (كل مبفرده)
استنادا ً إلى القوانني اخلاصة بها.

ثامناً :موازنة املنظومة األمنية:
وتتمثل في :

رابعاً :الهيكليات والبناء اإلداري:
وتتمثل في:

 -1تخصيص موازنة محددة ومعتمدة للمؤسسة األمنية
تأخذ باالعتبار بناء منظومة أمنية مهنية وفعالة .

 -1إعادة هيكلة األجهزة األمنية اعتمادا ً على دمج ما يتشابه
منها في املهام وحتديد صالحياتها بشكل محدد.

 -2تخضع معامالت املصروفات واملشتريات والعطاءات
لقواعد العمل املالي القانوني والشفاف ،وبرقابة
وإشراف جهات االختصاص .

 -2حتديد وتنظيم تسلسل األوامر (القيادة والسيطرة) في
املؤسسة األمنية ولها مبا يكفل هرمية القيادة والسيطرة.
خامساً :الرؤية والعقيدة األمنية
وتتمثل في:
اعتماد رؤية أمنية واضحة ورسالة محددة للمنظومة إضافة
إلى عقيدة أمنية واضحة انطالقا ً مما يلي:
 -1أن تقوم على أساس إستراتيجية دفاعية.
 -2أن تضمن في حدها األمني حماية وصيانة القانون
األساسي “الدستور” وسالمة ومصلحة الشعب
الفلسطيني.
 -3أن تستجيب الحتياجات الفلسطينيني األمنية في
حدودهم السيادية على املستويني الفردي واجلماعي.
 -4أن تبتعد عن سياسة األحالف واحملاور والتناقضات
الدولية واإلقليمية وال تشكل تهديدا ً لغيرها.
سادساً :الرقابة الداخلية:
وتتمثل في:
 -1خضوع املؤسسة األمنية وقادتها للرقابة من قبل
املستوى السياسي .
 -2تقدم املؤسسة األمنية تقارير دورية عن عملها للجهات
الرقابية املختصة .
 -3تنظيم آلية رقابة وطنية ملعايير جودة عمل املؤسسة
األمنية .
سابعاً :املساءلة والشفافية:
وتتمثل في:
 -1خضوع املستوى القيادي للمؤسسة األمنية لرقابة
ومساءلة جلان متخصصة في املجلس التشريعي .

تاسعاً :دورية القيادة:
وتتمثل في :
يتم اختيار رؤساء األجهزة األمنية وفق مواد قانون
اخلدمة لقوى األمن املتعلقة بهذا املجال ،وإقرارها من
مجلس األمن القومي واعتماد ذلك من الرئيس بإصدار
مراسيم التعيني.
عاشراً :محظورات:
يحظر على قادة األجهزة األمنية ومنتسبيها ما يلي :
 -1جباية أية أموال من املواطنني.
 -2االتصال بأي طرف خارجي إال في حدود التفويض
من اجلهات ذات االختصاص واملرجعية.
 -3إقامة قوات تنفيذية أو سجون تابعة لها خارج إطار
القانون.
 -4االشتراك في أنشطة فصائلية مماثلة لطبيعة عمله في
املؤسسة األمنية.
 -5البوح بأية معلومات خاصة تتعلق بتفاصيل عمله
ومهامه اليومية وخصوصيات مؤسسته.
إن اجناز هذه الرؤية الطموحة يستدعي بيئة فلسطينية
داخلية منتجة تستند في مضمونها إلى تنمية مجتمعية
تتناسب وإمكانيات الفلسطينيني الذاتية ومييزها روح
الوفاق الوطني والتوافق السياسي املمكن والكامن في
روح اتفاق مكة املكرمة والبرنامج السياسي حلكومة
الوحدة الوطنية .األمر الذي يستلزم جهدا حثيثا ضمن
خطط تنفيذية واضحة تقوم بها احلكومة الفلسطينية
وتستند إلى برامج تنموية في اجلوانب الثالثة األمنية،
واإلعالمية ،والثقافية.
وحيث إن معاجلة الوضع األمني املتدهور في املناطق
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الفلسطينية ال يحتمل االنتظار أو التأجيل ،األمر الذي
يضاعف التحديات أمام القيادة الفلسطينية ،رئاسة
وحكومة ،ويفرض عليها البحث الدؤوب إليجاد حلول
خالقة تعالج فيها الوضع األمني املتدهور في الوقت الذي
تؤسس فيه لبيئة فلسطينية منتجة متكن من بناء املنظومة
األمنية الفلسطينية املنشودة.
معاجلة الوضع األمني املتدهور في املناطق الفلسطينية
كأولوية عاجلة يتطلب اجناز اإلجراءات التالية :
 -1تعريف املشكلة األمنية املراد معاجلتها بدقة.

 -6تعيد األجهزة املختلفة إعادة تفصيل اخلطة العامة
ضمن خطط تفصيلية خاصة بكل مهمة تكلف بها
وتشرف على تنفيذها.
 -7يتم تعديل اخلطة العامة واخلطط التفصيلية على ضوء
التقدم في التنفيذ.

 -2حتديد األجهزة املناط بها مهمة معاجلة املشكلة.

 -8توفر القيادة الفلسطينية االحتياجات املطلوبة لنجاح
اخلطط.

 -3حتديد اجلهات واملؤسسات املدنية ذات الدور املساند
لألجهزة األمنية في اجناز مهمتها.

 -9يضع مجلس األمن القومي السياسات اخلاصة بذلك
ويقوم أمني سر املجلس مبتابعة تنفيذها.

 -4حتديد جهة القيادة املعاجلة من قبل األجهزة األمنية.
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 -5تشرف اجلهة احملددة في بند  4على إعداد خطة عامة
بأهداف واضحة قابلة للقياس والتقييم وبسقف زمني
محدد.

نحو مصا حلة وطنية فلسطينية

الدعوة املصرية للحوار الوطني الفلسطيني
()2008
 8تشرين أول  /اكتوبر 2008

بسم الله الرحمن الرحيم
دعوة مصرية ملباحثات ثنائية بشأن احلوار الفلسطيني/
الفلسطيني
انطالقا من حرص القيادة السياسية املصرية على وحدة الصف
الفلسطيني وسعيها الدؤوب ألن يكون احلوار الفلسطيني/
الفلسطيني مبثابة القاعدة األساسية التي ينبغي أن نبني
عليها حتركنا في املرحلة القادمة من أجل الوصول إلى الهدف
األسمى بإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة ،وارتباطا ً مببادرة
الوفاق واحلوار الوطني الشامل التي أطلقها الرئيس الفلسطيني
“محمود عباس” يوم  ،2008/6/4وفي ضوء ما ملسناه من
قناعة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية بأهمية التوجه نحو
احلوار الوطن إلنهاء حالة االنقسام التي يعاني منها الوضع
الفلسطيني بشكل عام ،فقد رأت مصر أن املناخ احلالي أنسب
توقيت لبدء حوار وطني فلسطيني موضوعي وهادف ،نصل
به ومعه الى آفاق مرحلة جديدة تشهد عودة اللُحمة الفلسطينية
ولم الشمل ،في إطار أسرة واحدة تؤمن بوحدة الصف ،وتنبذ
اخلالفاتالتنظيمية،وتُلياملسئوليةالوطنية.
ومن منطلق حرص مصر على إجناح هذا احلوار ،فقد
حددنا ثالثة عناصر رئيسية تشكل في مجملها مجموعة
من االستفسارات ،نطلب أن تبحثها التنظيمات بكل الشفافية
املطلوبة واملعهودة ،وصوالً إلى بلورة رؤاها إزاء معاجلة هذه
العناصر ،ثم ابالغنا بهذه الرؤى خالل اللقاءات التي سنبدأ

عقدها في القاهرة بيننا وبني اإلخوة قيادات التنظيمات
الفلسطينية في مرحلة الحقة ،وقد حددنا هذه االستفسارات
فيما يلي:
أوال:
مدى توافر اإلرادة من أجل الوصول إلى إنهاء حالة
االنقسام.
ثانيا:
طبيعة األهداف املرجوة من هذا احلوار ،وما إذا كانت هذه
األهداف تتعلق باالتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية،
أم العمل على لم الشمل الفلسطيني ،أم االتفاق على مشروع
وطني فلسطيني تلتقي حوله جميعها.
ثالثا:
القضايا الرئيسية التي تشكل أجندة احلوار الوطني.
إن مصر ال يساورها أي شك في حرص اجلميع على أن
يكون هذا احلوار جادا ومثمرا ،وبالتالي فإن مباحثات
القاهرة سوف تتركز على طبيعة الردود التي سنتلقاها
على هذه االستفسارات ،ومبا يساعدنا على أن نبلور في
النهاية رؤية مصرية شاملة للحوار من كافة جوانبه،
استنادا ً إلى الرؤى واملفاهيم التي ستطرحها علينا قيادات
التنظيمات عندما نلتقي بها في القاهرة في إطار ثنائي.
وفقكم الله ووفقنا إلى ما فيه خير املصلحة الوطنية
الفلسطينية وحتقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.
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النص الكامل ملسودة االتفاق الذي وزعته مصر
على الفصائل الفلسطينية ()2008
 21تشرين أول  /اكتوبر 2008

وفاء لدماء شهدائنا األبرار و إجالال ملعاناة أسرانا البواسل  
وإميانا بعدالة قضيتنا الوطنية وتأكيدا على استمرار
نضالنا من أجل نيل حقوقنا املشروعة مبا فيها إقامة الدولة
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف  وتأكيد حق
الالجئني في العودة إلى ديارهم ويقينا بأن تضحيات شعبنا
الفلسطيني الصامد على مدار عقود مضت ال يجب أن تهدرها
خالفات حزبية ضيقة   وانطالقا من التحديات اجلسام   و
املخاطر العظام  التي حتيط بالقضية الفلسطينية  في مرحلة
نحسبها جميعا من أهم واخطر مراحل تاريخنا الفلسطيني
املعاصر  ومفترق طرق ال بد أن يقودنا إلى استعادة حقوقنا
املشروعة وحمايتها من الضياع   مستندين على وحدة
شعبنا وتعبئة إمكانياته و طاقاته العظيمة نحو حتقيق أهدافه
اإلستراتيجية  .وقناعة من اجلميع بأن استمرار الوضع
احلالي يتجه بنا نحو مزيد من تكريس االنقسام السياسي
واجلغرافي والنفسي الذي يكاد يعصف بآمال وطموحات
شعبنا وقضيتنا العادلة  ويتالشى منطقنا في الدفاع عنها  
وتتضاءل حججنا في أن نفرضها على العالم ونضعه أمام
مسؤوليته والتزاماته في ظل متغيرات إقليمية ودولية
نعلم جميعا طبيعتها ومقتضياتها .وفي ضوء املسؤولية
التاريخية التي تفرض علينا جميعا تتجه خالفاتنا التنظيمية
أيا كانت طبيعة هذه اخلالفات  وأن نتوجه بكل ما منلكه من
إميان والتزام نحو إعالء حقيقي للمصلحة الوطنية العليا  
فقد جاء الوقت الذي يجب أن نحول فيه وحدتنا الوطنية من
مجرد شعارات براقة نطرحها إلى قناعات حقيقية ننفذها.
واستشرافا مبستقبل البد أن نضعه ألنفسنا   و نحدد
مالمحه بأيدينا ونبلور معامله بأيدينا ونتحرك فيه بعزمية
قوية وإصرار ال يلني من اجل إعادة اللحمة للبيت الفلسطيني  
واالتفاق على مشروع وطني نخاطب من خالله املجتمع
الدولي ونثبت به حقنا في أن نحيا في امن وسالم ورخاء
مثلنا مثل باقي شعوب العالم.
وارتباطا باحملادثات الثنائية الفاعلة التي عقدتها التنظيمات
الفلسطينية مع القيادة املصرية خالل الفترة من2008/8/25
وحتى    2008/10/8و التي أظهرت توافقا غير مسبوق
حول ضرورة إنهاء االنقسام واألسس املطلوبة ملعاجلته
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فقد اجتمعت الفصائل و القوى الفلسطينية في القاهرة يوم
 2008/11/9واتفقت على مشروعها الوطني على النحو
التالي:
أوالً :مبادئ عامة :
 -1املصلحة الوطنية الفلسطينية تسمو و تعلو فوق
املصالح احلزبية و التنظيمية.
 -2و حدة األراضي الفلسطينية جغرافيا و سياسيا و عدم
القبول بتجزئتها حتت أية ظروف.
 -3احلوار هو الوسيلة الوحيدة إلنهاء أية خالفات
داخلية.
 -4حرمة الدم الفلسطيني   وجترمي االعتقال الداخلي  
ووقف التحريض  ونبذ العنف وكل ما ميكن أن يؤدى
إليه من وسائل و إجراءات.
 -5الدميقراطية هي اخليار الوحيد ملبدأ تداول السلطة في
إطار احترام سيادة القانون والنظام واحترام الشرعية  
وأن دعم الدميقراطية يتطلب أن تكون هناك مشاركة
سياسية من اجلميع بعيدا عن مبدأ احملاصصة.
 -6املقاومة في اطار التوافق الوطني هي حق مشروع
للشعب الفلسطينى مادام االحتالل قائما.
 -7االعتماد على املرجعيات الرئيسية السابقة ( اتفاق
القاهرة “مارس ”2005ـ  وثيقة الوفاق الوطنى “مايو
”2006ـ  اتفاق مكة “فبراير  ”2007ـ مبادرة الرئيس
 /محمود عباس للحوار الشامل “يونيو ”2008ـ  
قرارات القمة العربية املتعلقة بإنهاء حالة االنقسام).
ثانياً :اتفاق املجتمعني الذين ميثلون جميع الفصائل و
القيادات السياسية الفلسطينية النهاء حالة االنقسام
من خالل املوافقة على حل القضايا الرئيسية كاآلتي:
 -8احلكومة  :تشكيل حكومة توافق وطني ذات مهام
محددة تتمثل في رفع احلصار وتسيير احلياة اليومية
للشعب الفلسطيني  و اإلعداد الجراء انتخابات رئاسية

نحو مصا حلة وطنية فلسطينية
وتشريعية جديدة  و االشراف على إعادة بناء االجهزة
االمنية.

النهاء حالة االنقسام  وضرورة التفاعل بإيجابية مع
متطلبات املصاحلات الداخلية.

 -9األجهزة األمنية :إعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية
على أسس مهنية ووطنية بعيدا عن الفصائلية  لتكون
وحدها هي املخولة مبهمة الدفاع عن الوطن واملواطنني  
وما يتطلبه ذلك من تقدمي املساعدة العربية الالزمة
الجناز عملية البناء واإلصالح.

 -14االتفاق على تشكيل اللجان التي تتولى مهمة بحث
التفصيالت املطلوبة وآليات عملها لوضع ما يتم
التوصل إليه موضع التنفيذ   وذلك في أطار معاجلة
كافة قضايا احلوار و املصاحلة (جلنة احلكومة ـ جلنة
االنتخابات ـ جلنة األمن ـ جلنة منظمة التحرير ـ جلنة
املصاحلات الداخلية ) على ان تبدأ هذه اللجان عملها
بعد انتهاء اجتماعات احلوار الشامل املباشر وال مانع
من مشاركة عربية في اي من هذه اللجان إذا ما طلبت
التنظيمات ذلك .

 -10االنتخابات :إجراء انتخابات رئاسية و تشريعية
متزامنة في توقيت متفق علية   ومراجعة قانون
االنتخابات وفقا ملا تقتضيه مصلحة الوطن.
 -11منظمة التحرير :تطوير وتفعيل منظمة التحرير
الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد للشعب
الفلسطيني طبقا التفاق القاهرة “مارس ”2005
بحيث تضم جميع القوى والفصائل   واحلفاظ على
املنظمة إطارا وطنيا جامعا ومرجعية سياسية عليا
للفلسطينيني  وانتخاب مجلس وطني جديد في الداخل
واخلارج حيثما أمكن.
ثالثاً :وافقت جميع الفصائل و طوائف الشعب
الفلسطيني على االلتزام مبتطلبات املرحلة القادمة
كاآلتي:
 -12احلفاظ على التهدئة في اإلطار الذي توافقت عليه
كافة الفصائل   القوى الفلسطينية خالل اجتماعاتها
بالقاهرة يومي  29و.2008/4/30
 -13توفير املناخ الداخلي املالئم من أجل اجناح   مرحلة
ما بعد احلوار الشامل والتنفيذ الكامل ملقتضيات هذه
املرحلة  وما تفرضة من حتمية وقف وانهاء أية اعمال
أو  اجراءات داخلية من شأنها االضرار باجلهد املبذول

رابعاً:
 -15اتفقت جميع الفصائل وقوى الشعب الفلسطيني على
ان ادارة املفاوضات السياسية هي من صالحية منظمة
التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطيينة و
املبنية على قاعدة التمسك باألهداف الوطنية  على ان
يتم عرض أي اتفاق بهذا الشأن على املجلس الوطنى
للتصديق عليه أو اجراء استفتاء حيثما أمكن .
خامساً:
 -16اتفق املجتمعون على ان املشروع الوطني مبا يحملة من
آفاق واضحة  وتطلعات مشروعة  وطموحات ليست
مبنأى عن امكانية التحقيق  يتطلب ان تتحول النوايا
احلسنة و االرادات الصادقة إلى برنامج عمل يتم
تنفيذه في اطار من املسؤولية و القناعة و االلتزام أمام
أجيال سوف حتاسبنا على املسؤولية التي حتملناها
وأجيال من حقها أن حتيا في استقرار  و رخاء في ظل
دولتنا املستقلة .
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إن الوضع اخلطير الذي مي ّر به شعبنا الفلسطيني ،والذي
تفاقم إثر العدوان الهمجي اإلسرائيلي األخير على قطاع
غزة وتداعياته محليا وعربيا وإقليميا ودوليا ،وما صاحب
متس سالمة ووحدة األرض
ذلك من مواقف وإجراءات
ّ
متس وحدانية متثيل الشعب الفلسطيني
الفلسطينية ،وأخرى ّ
واستقاللية قراره وما إلى ذلك من إعداد األرضية املناسبة
لتمرير احللول التي ما انفكـّت إسرائيل تعمل على فرضها مبا
يعزّز مخططاتها الستعمار األرض والوصول إلى مشارف
جديدة في سعيها املستمر إلنكار ومصادرة حقوق الشعب
الفلسطيني وحتقيق املشروع الصهيوني بكامل أبعاده ،هذا
الوضع اخلطير يتطلب اتخاذ موقف واضح مبني على ركائز
املصلحة الوطنية العليا ،التي من املفترض أن ترقى فوق
املصالح الفردية والفئوية واجلهوية والعائلية والفصائلية،
وأن تكون محل توافق وطني وميكن أن تؤسس لالتفاق على
قواسم وطنية مشتركة تسمح بتحقيق وحدة وطنية قادرة
على حتقيق األهداف الوطنية.
إن املوقـِّعني أدناه يدعون أبناء شعبنا الفلسطيني لتأييد نداء
الوحدة بكل مكوناته مببادئه وعناصره ،وللنضال من أجل
ترجمته إلى خطوات عملية ،وهي  :
أوال :املبادىء العامة لنداء الوحدة
 -1إن االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية وتشتيت
الشعب الفلسطيني ومحاولة طمس هويته وإنكار
حقوقه الوطنية التي تتضمن حقه بالعودة وممارسة
حق تقرير املصير،مبا في ذلك حقه في اقامة الدولة
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس على االرض
الفلسطينية احملتلة عام  1967كافة هو أساس
الصراع  ،وبالتالي فإن الكفاح من أجل إنهاء االحتالل
واالعتراف باحلقوق الفلسطينية هو النبراس الذي
يجب أن يقود عمل القوى والفعاليات الوطنية.
 -2إن الضفة الغربية ،مبا فيها القدس ،وقطاع غزة
وحدة جغرافية واحدة ترزح حاليا حتت االحتالل
اإلسرائيلي ،الذي ال يزول عن أي جزء منها إال بزواله
عنها كلها.
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 -3إن العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة هو عدوان
على الشعب الفلسطيني كله ،يستهدف كسر إرادة
شعبنا ودفعه للتعايش مع االحتالل واالنقسام
والرضوخ للحلول التصفوية لقضيته الوطنية .كما أن
هذا العدوان حلقة مكملة للعدوان الذي شنته القوات
احملتلة اإلسرائيلية على الضفة الغربية عام ،2002
ما يستدعي سياسة فلسطينية تتناسب مع متطلبات
إفشال أهداف العدوان.
 -4إن االنقسام السياسي واجلغرافي مدمر للقضية
الفلسطينية ،وبالتالي يجب إعطاء األولوية إلنهاء
االنقسام من خالل احلوار الذي يجب أن يتوصل
سريعا الى توافق وطني يرتكز على ركائز املصلحة
الوطنية العليا ،التي تتجاوز كل ما هو فئوي أو
جهوي.
 	-5إن احملافظة على األساس الدميقراطي للنظام
السياسي مبا يضمن التداول السلمي للسلطة
والتعددية بكل أشكالها ،ويحفظ احلقوق واحلريات
الفردية والعامة لإلنسان  ،ويضمن سيادة القانون
 ،ويعتمد االنتخابات الدورية واملنتظمة وفقا ً للقانون
ركيزة أساسية للعمل الوطني .ان ركائز املصلحة
الوطنية العليا التي جتمع الفلسطينيني اينما كانوا تلزم
احترام وحدة القضية والشعب  ،وعدم املساس بحرية
العقيدة واحلق بالتعبير وابداء الرأي والتظاهر ،ومبا
يوجب التوقف فورا عن جميع اشكال القمع واالعتقال
السياسي واالفراج عن جميع املعتقلني السياسني،
واالقالع عن التعذيب والقتل ،ووقف احلمالت
االعالمية التحريضية ،واالمتناع عن اصدار قرارات
او مراسيم من شأنها تكريس وتعميق االنقسام .
ثانيا :عناصر نداء الوحدة
 -1إن نداء الوحدة ينطلق من أهمية قيام دور فلسطيني
ضاغط إلنهاء االنقسام وحتقيق الوحدة ،ويستند
الى إعالن القاهرة ،ووثيقة الوفاق الوطني ،ويشكل
استمرارا وتطويرا جلميع اجلهود واملبادرات

نحو مصا حلة وطنية فلسطينية
الفلسطينية والعربية والدولية ،مبا فيها الورقة
املصرية ،واملبادرة اليمنية التي أجمع عليها في قمة
دمشق العربية.
 -2الشروع في حوار وطني شامل مبشاركة جميع
الفصائل واالحزاب والفعاليات الوطنية ،فورا وبدون
شروط ،والسعي اجلاد للتوصل الى توافق وطني
يشمل القضايا األساسية مبا يعكس مصالح وتطلعات
الشعب الفلسطيني في إطار ثوابته الوطنية وبالطرق
الدميقراطية ،على أن يكون رزمة واحدة ،يتم تطبيقها
بالتوازي وضمن جدول زمني متفق عليه.
 -3تشكيل حكومة فلسطينية وطنية متفق عليها ،تلتزم
ببرنامج يجسد احلقوق الوطنية الفلسطينية ،وبالقانون
الدولي وقرارات االمم املتحدة ،بعيدا عن شروط اللجنة
الرباعية املجحفة للتعامل مع هذه احلكومة ،على أن
تكون حكومة قوية وقادرة على توحيد شطري الوطن
في الضفة وغزة ،حتضر إلجراء انتخابات تشريعية
ورئاسية ،توقف التنسيق األمني ،وتقوم بإصالح
األجهزة األمنية لكي تكون أجهزة مهنية تخدم الوطن
واملواطن وتخضع لسيادة القانون بعيدا عن احلزبية.
 -4الكفاح من اجل إنهاء احلصار وفتح املعابر كافة ،وإقامة
ممر دائم وحر وآمن ما بني الضفة وغزة ،وعمل كل ما
يلزم من ترتيبات فلسطينية لتسهيل اإلغاثة وإعادة
إعمار قطاع غزة بأسرع وقت ،واالبتعاد عن كل ما من
شأنه تكريس االنقسام بني الضفة وغزة وحتويله الى
انفصال دائم.
 -5التاكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة
االحتالل بكافة االشكال املشروعة ،بأعتبار ذلك حقا
مشروعا وواجبا ميارس في اطار التوافق الوطني
والقانون الدولي ،ومبا يخدم القضية الوطنية وهدف
االستقالل.
      .6ايقاف املفاوضات الثنائية على اساس مسار انابوليس
وخارطة الطريق ،وايجاد مقاربة جديدة للمفاوضات
تضمن وقف االستيطان والعدوان واحلصار  ،وتستند
الى القانون الدولي وقرارات االمم املتحدة  ،وتهدف
لتطبيقها وليس التفاوض حولها ،والى اجناز حقوقنا
الوطنية املشروعة.
 -7إن وحدانية متثيل الشعب الفلسطيني واستقاللية
قراره يجب أن تصان من جميع الفلسطينيني ،وفاء
لنضال شعبنا وتضحياته ،وهو ما يوجب ضرورة
تأكيد وتطبيق االلتزام بالعمل من اجل اصالح وتفعيل
وإعادة تشكيل م.ت.ف بحيث تضم وتشمل وتعبر
عن مصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني مبختلف

شرائحه وفئاته ،بعيدا عن احملاصصة الفصائلية
وعلى أساس الشراكة الوطنية والبرنامج الوطني ،كما
يتطلب إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني
وعلى كافة املستويات الشعبية والنقابية على اساس
التمثيل النسبي الكامل ،ووفقا ملا جاء في وثيقة
الوفاق الوطني ،حيثما أمكن في كافة جتمعات الشعب
الفلسطيني داخل الوطن وخارجه ،لتشكيل مجلس
وطني جديد ،يعبر عن الشعب الفلسطيني مبختلف
شرائحه وأطيافه وأحزابه.
 -8وضع السلطة الوطنية الفلسطينية في مكانها الطبيعي،
كترتيب انتقالي نحو إنشاء الدولة الفلسطينية املستقلة
وعاصمتها القدس كاملة السيادة ،بحيث تكون خاضعة
للبرنامج الوطني وملرجعيتها م.ت.ف املمثل الشرعي
والوحيد للشعب الفلسطيني والتي تقود نضاله نحو
العودة وممارسة حق تقرير املصير واحلرية والسيادة
واالستقالل.
 -9قيام القيادة الفلسطينية بتكليف هيئة فلسطينية من
اخلبراء والقانونيني ملتابعة رفع دعاوي قضائية،
وخصوصا في الدول التي يسمح نظامها القانوني
بذلك ،والضغط من اجل قيام االمم املتحدة بأجراء
حتقيق دولي حملاسبة قادة وجنراالت اسرائيل
على ما ارتكبوه من جرائم حرب وتعويض
الشعب الفلسطيني.

املوقعون:
االسم /مع حفظ االلقاب
 -1ابراهيم برهان.
 -2اسماعيل الزبري.
 -3الشيخ تيسير التميمي.
 -4الشيخ محمد جمال ابو اسنينه.
 -5امل خريشه.
 -6اياد السراج.
 -7باسم صبحي خوري نصر.
 -8بسام الصاحلي.
 -9حازم القواسمي.
 -10حامد متيمي.
 -11حنان عشراوي.
 -12رامي مهداوي.
 -13رمية هاني عرفات.
 -14زهير الدبعي.
 -15ساما عويضه.
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