
 

  ورقة حقائق
  منظمة التحریر الفلسطینیة

  
  مقدمة:

سنة، باستثناء  20، وذلك بعد انقطاع دام 03/05/2018-30/04عقد المجلس الوطني الفلسطیني في الفترة الواقعة بین 
  وذلك لغایات انتخاب لجنة تنفیذیة جدیدة لمنظمة التحریر الفلسطینیة.  2009الدورة االستثنائیة التي عقدت في عام 

وحیث  وفي ظل أهمیة العمل على إعادة االعتبار لمنظمة التحریر الفلسطینیة كالممثل الشرعي والوحید للشعب الفلسطیني،
أماكن تواجده كافة من خالل رسم سیاسات أن المجلس الوطني الفلسطیني یمثل السلطة العلیا للشعب الفلسطیني في 

عة للشعب الفلسطیني والمتمثلة في حق العودة، واالستقالل و شر موتطویر برامج المنظمة من أجل إحقاق الحقوق ال
قامة الدولة الفلسطینیة وعاصمتها القدس، على المجلس نضع بین أیدیكم ورقة حقائق حول المنظمة وبالتركیز  والسیادة، وإ

  الوطني الفلسطیني.
  

  النشأة:و  خلفیة عامة: التأسیس
  الوطني األول الذي عقد في مدینة القدس في الفترة الواقعة بین انبثق المجلس الوطني الفلسطیني عن المؤتمر

. 433بحضور  28/05-02/06/1964  عضوًا
 :نشأت منظمة التحریر الفلسطینیة بأجسامها المختلفة خالل المجلس الوطني األول، حیث تم 

o برئاسة أحمد الشقیري. ةتشكیل اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینی 
o  رفد المنظمة بالبنیة التحتیة العسكریة (جیش التحریر الفلسطیني) والسیاسیة (المیثاق الوطني

لمنظمة التحریر األساسي الفلسطیني) والمالیة (الصندوق القومي الفلسطیني) واإلداریة (النظام 
 الفلسطینیة) الضروریة.

  
 :مكونات وأجسام منظمة التحریر الفلسطینیة

 مكونة لمنظمة التحریر الفلسطینیة.الرئیسیة الاألجسام والمجلس المركزي واللجنة التنفیذیة  یمثل المجلس الوطني 
 :المجلس الوطني 

o بما في ذلك القدس، وفي یمثل السلطة التشریعیة لعموم الفلسطینیین على األرض الفلسطینیة المحتلة ،
 المهجر.

o :تتمثل مهام وسلطات المجلس الوطني الفلسطیني في 
 سیاسات منظمة التحریر الفلسطینیة تحدید 
 انتخاب اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة 
 تحدید وتغییر عضویة المجلس الوطني الفلسطیني 



 

  للمنظمة. األساسي تعدیل المیثاق الوطني الفلسطیني (من خالل جلسة استثنائیة) والنظام 
o  لسطینیة وفي مقدمتها فصائل العمل الوطني، أغلب االحزاب والفصائل الف یمثل في المجلس الوطنيو

 ظمات الشعبیة، على النحو التالي:إلى جانب االتحادات والمن
  فصائل العمل الوطني:

  المقاعد  الحزب  المقاعد  الحزب
 49  حركة التحرر الوطني الفلسطیني (فتح)

  امقعد
  مقاعد 8  جبهة التحریر العربیة

 27  الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین
  امقعد

  مقاعد 7  القیادة العامة -الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین

 17  الجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین
  امقعد

  مقاعد 7  جبهة النضال الشعبي الفلسطیني

 12  حزب االتحاد الدیمقراطي الفلسطیني (فدا)
  امقعد

  مقاعد 6  الجبهة العربیة الفلسطینیة

 12  جبهة التحریر الفلسطینیة
  امقعد

  مقاعد 5  الجهاد السالمي في فلسطین (بیت المقدس)

      مقاعد 9  حزب الشعب الفلسطیني
 

  االتحادات والنقابات الشعبیة:
  المقاعد  الحزب  المقاعد  االتحاد

  مقاعد 8 الفلسطینیین لكتاباالتحاد العام ل  امقعد 26  االتحاد العام للمرأة الفلسطینیة
  مقاعد 4 الفلسطینیین حقوقییناالتحاد العام لل  امقعد 18  االتحاد العام لعمال فلسطین

  مقعد واحد الفلسطینیین قتصادییناالتحاد العام لال  امقعد 14  االتحاد العام للمعلمین الفلسطینیین
 مقعد واحد الفلسطینیین فالحیناالتحاد العام لل  امقعد 13 طلبة فلسطیناالتحاد العام ل

 مقعد واحد الفلسطینیین فانیین التعبیرییناالتحاد العام لل  مقعد 10 الفلسطینیین لألطباء والصیادلةاالتحاد العام 

 مقعد واحد  الفلسطینیین فانیین التشكیلییناالتحاد العام لل  مقاعد 8 الفلسطینیین للمهندسیناالتحاد العام 

o  النحو التالي:، فهي مصنفة على امقعد 498أما المتبقي من مقاعد المجلس الوطني والبالغ عددها 
  :امقعد 198قائمة المستقلین 
  :امقعد 98قائمة الجدد في الوطن 
  :امقعد 132قائمة المجلس التشریعي 
  :امقعد 42قائمة العسكریین 
  :امقعد 12قائمة الصاعقة 



 

   مقاعد 3للشباب والریاضة: األعلى المجلس الفلسطیني 
 

o  رؤساء، على النحو التالي: 6ترأس المجلس الوطني 
  الفترة  االسم  الرقم
  1967-1964  أحمد الشقیري  .1
  1968  عبد المحسن القطان  .2
  1969  یحیى حمودة  .3
  1984-1974  خالد الفاهوم  .4
  1996-1984  عبد الحمید السائح  .5
  اآلن -1996  سلیم الزعنون  .6

  
 :المجلس المركزي 

o 1973عام دورته الحادیة عشر  قام بإنشائه المجلس الوطني الفلسطیني في. 
o .یمثل حلقة الوصل بین المجلس الوطني واللجنة التنفیذیة 
o  من أعضاء المجلس الوطني، بما في ذلك أعضاء اللجنة التنفیذیة، بحیث  عضو 124یتألف حالیًا من

 یمثل االحزاب والفصائل، واالتحادات والمنظمات الشعبیة، والكفاءات الفلسطینیة المستقلة.
o .ینوب عن المجلس الوطني في حال عدم مقدرة انعقاده 

 
 :اللجنة التنفیذیة 

o .تمثل السلطة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة 
o .تمثل منظمة التحریر الفلسطینیة على المستوى الدولي 
o .یتم انتخابها من قبل المجلس الوطني الفلسطیني 
o مهامها في تنفیذ سیاسات وقرارات المجلس الوطني الفلسطیني والمجلس المركزي الفلسطیني،  تتمثل

 وتبني موازنة المنظمة ومتابعة أعمال دوائرها المختلفة. 
o  عضاء اللجنة التنفیذیة دوائر منظمة التحریر الفلسطینیة على النحو التالي:أیترأس 

 عدنان الحسیني: دائرة شؤون القدس 
 صالح رأفتالعسكریة واألمنیة الدائرة : 
 د. علي أبو زهريدائرة التربیة والتعلیم : 
 عزام األحمددائرة العالقات العربیة : 
 یتبع إلى رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة الصندوق القومي الفلسطیني :

 محمود عباس



 

 د. أحمد أبو هوليدائرة شؤون الالجئین : 
 د. صائب عریقاتتنفیذیةامانة سر اللجنة ال : 
 تخطیط الفلسطیني: د. أحمد مجدالنيدائرة العمل وال 
 د. صائب عریقاتدائرة شؤون المفاوضات : 
 تتبع إلى رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة محمود  دائرة شؤون المغتربین

 عباس
 د. زیاد أبو عمرودائرة العالقات الدولیة : 
  بسام الصالحياالجتماعیةدائرة الشؤون : 
 دائرة الدبلوماسیة والسیاسات العامة: د. حنان عشراوي 
 دائرة التنظیمات الشعبیة: واصل أبو یوسف 
 دائرة التنمیة البشریة: د. فیصل عرنكي 
 دائرة حقوق اإلنسان والمجتمع المدني: أحمد بیوض التمیمي    



 

 :ومسیرة المنظمة القضیة الفلسطینیة حطات أساسیة في تاریخدورات المجلس الوطني الفلسطیني وم
  أهم القرارات في الدورة والمحطات بین الدورتین  تاریخ االنعقاد  مكان االنعقاد  الدورة
  منظمة التحریر الفلسطینیة أسیست   02/06/1964-28/05  القدس  1

 .انتخاب أحمد الشقیري رئیسًا للمجلس الوطني الفلسطیني 
  وبعضویة بهجت أبو غربیة، خالد الفاهوم، قصي العبادلة، د. حیدر عبد الشافي، حامد أبو أحمد الشقیريتشكیل اللجنة التنفیذیة برئاسة ،

ستة، عبد المجید شومان، د. ولید قمحاوي، وجیه المدني، فاروق الحسیني، د. قاسم الریماوي، عبد الخالق یغمور، عبد الرحمن السكسك، 
  ضي، ونقوال الدر.فالح الما

 .رفد البنیة التحتیة العسكریة والمالیة والسیاسیة واالداریة  
د. أحمد السروري، جمال الصوراني، وجیه المدني، د. داوود ، وبعضویة خالد الفاهوم، أحمد الشقیريبرئاسة  جدیدة جنة تنفیذیةل انتخاب   04/06/1965-31/05  القاهرة  2

  فایز صایغ، عبد الحمید شومان، سعید العزة، وعبد الحمید یاسین.أبو ستة، د. إبراهیم الحسیني، 
یوسف عبد الرحیم، یحیى حمودة، بهجت أبو غربیة، مجدي أبو رمضان، ، وبعضویة أحمد الشقیريانتخاب لجنة تنفیذیة جدیدة برئاسة    24/05/1966-20/05  غزة  3

 عبد الخالق یغمور، نمر المصري، عبد المجید شومان، سعید العزة، جمال الصوراني، وجیه المدني، د. أسامة النقیب، وحامد أبو ستة.
  1967راء سیناء، وهضبة الجوالن في حزیران ة، وصحمحطة رئیسیة: احتالل الضفة الغربیة، بما في ذلك القدس الشرقیة، وقطاع غز.  

 انتخاب عبد المحسن القطان رئیسًا للمجلس الوطني الفلسطیني.   17/07/1968-10/07  القاهرة  4
  د. یوسف صایغ، نمر المصري، عبد الخالق یغمور، وجیه المدني، خالد ، وبعضویة یحیى حمودةانتخاب لجنة تنفیذیة جدیدة برئاسة

  د. أسامة النقیب، جمال الصوراني، وحامد أبو ستة.أبو غربیة، عبد المجید شومان، و الفاهوم، بهجت 
 انتخاب یحیى حمودة رئیسًا للمجلس الوطني الفلسطیني.   04/02/1969-01/02  القاهرة  5

 المجید شومان، كمال ناصر، بكر، عبد إبراهیم خالد الحسن، أحمد الشهابي،  ، وبعضویةیاسر عرفات انتخاب لجنة تنفیذیة جدیدة برئاسة
  حامد أبو ستة، محمد یوسف النجار، یوسف البرجي، یاسر عمرو، وفاروق القدومي.



 

 تمثیل الجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین في المجلس الوطني الفلسطیني بواقع ثمانیة أعضاء.   06/09/1969-01/09  القاهرة  6
 خالد الحسن، أحمد الشهابي، حسام الخطیب، خالد الیشرطي، كمال ناصر،  وبعضویة، یاسر عرفات انتخاب لجنة تنفیذیة جدیدة برئاسة

  حامد أبو ستة، بالل حسن، محمد یوسف النجار، یوسف البرجي، یاسر عمرو، وفاروق القدومي.
خالد الحسن، أحمد الشهابي، حسام الخطیب، كمال ناصر، حامد أبو ستة،  ، وبعضویةیاسر عرفات انتخاب لجنة تنفیذیة جدیدة برئاسة   04/06/1970-30/05  القاهرة  7

 یاسر عمرو، وفاروق القدومي. زهیر العلمي، ،ابراهیم البرغوثيبالل حسن، محمد یوسف النجار، 
 1970في أیلول  محطة رئیسیة: خروج منظمة التحریر من األردن والذهاب إلى لبنان.  

  .یاسر عرفات برئاسة تجدید الثقة للجنة التنفیذیة السابقة   05/03/1971-28/02  القاهرة  8
 تمثیل جبهة التحریر العربیة، وجبهة النضال الشعبي، والجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین في اللجنة التنفیذیة للمنظمة.   13/07/1971-07/07  القاهرة  9

 خالد الحسن، كمال ناصر، حامد أبو ستة، محمد یوسف النجار، فاروق  ، وبعضویةیاسر عرفات انتخاب لجنة تنفیذیة جدیدة برئاسة
یوسف الصایغ، سامي عطاري، زهیر محسن، أحمد مرعشلي، بهجت أبو غربیة، صالح رأفت، تیسیر قبعة، صالح محمد د. القدومي، 

  صالح.
 المقاعد الجدد إلى االتحادات الشعبیة.% من 50توسیع عضویة المجلس الوطني على أن یخصص    12/04/1972-06/04  القاهرة  10

  یاسر عرفات.تجدید الثقة للجنة التنفیذیة السابقة برئاسة  
 المجلس المركزي لمنظمة التحریر الفلسطینیة.إنشاء    10/01/1973-06/01  القاهرة  11

 كمال ناصر، حامد أبو ستة، محمد یوسف النجار، د. یوسف الصایغ، زهیر  ، وبعضویةیاسر عرفات انتخاب لجنة تنفیذیة جدیدة برئاسة
  محسن، أحمد الیماني، د. عبد الوهاب الكیالي، ومحمد زهدي النشاشیبي.

 انتخاب خالد الفاهوم رئیسًا للمجلس الوطني الفلسطیني.   08/06/1974-01/06  القاهرة  12
 العامة في اللجنة التنفیذیة للمنظمة.القیادة  -تمثیل الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین 
 حامد أبو ستة، فاروق القدومي، د. ولید قمحاوي، زهیر محسن، محمد زهدي  ، وبعضویةیاسر عرفات انتخاب لجنة تنفیذیة جدیدة برئاسة



 

عبد الوهاب الكیالي، یاسر  .النشاشیبي، عبد الجواد صالح، عبد العزیز الوجیه، عبد المحسن أبو میزر، القس ایلیا خوري، طالل ناجي، د
 عبد ربه، وأحمد الیماني.

  للشعب الفلسطیني في األمم المتحدة ومنحها صفة كیان ممثال شرعیا ووحیدا محطة رئیسیة: االعتراف بمنظمة التحریر الفلسطینیة
  .1974مراقب في الجمعیة العامة لألمم المتحدة في تشرین أول 

حامد أبو ستة، فاروق القدومي، د. ولید قمحاوي، زهیر محسن، محمد زهدي  ، وبعضویةیاسر عرفات اب لجنة تنفیذیة جدیدة برئاسةانتخ   22/03/1977-12/03  القاهرة  13
صدقي الدجاني، الفرد طوباسي، مجدي أبو عبد الجواد صالح، عبد المحسن أبو میزر، طالل ناجي، یاسر عبد ربه، أحمد  النشاشیبي،

  الرحیم أحمد.رمضان، حبیب قهوجي، وعبد 
 عقد دورة المجلس الوطني في دمشق بدل القاهرة رفضًا للتسویة السیاسیة بین مصر واسرائیل وتوقیع اتفاقیات كامب دافید.   22/01/1979-15/01  دمشق  14

 یاسر عرفات. برئاسة السابقةتنفیذیة اللجنة ل تجدید الثقة  
عبد المحسن أبو  ،حامد أبو ستة، فاروق القدومي، محمد زهدي النشاشیبي ، وبعضویةیاسر عرفات برئاسة انتخاب لجنة تنفیذیة جدیدة   19/04/1981-11/04  قشدم  15

میزر، طالل ناجي، یاسر عبد ربه، د. أحمد صدقي الدجاني، عبد الرحیم أحمد، أحمد الیماني، د. صالح الدباغ، جمال الصوراني، د. 
 .عباس حنا ناصر، محمد خلیفة، ومحمود

 1982ة: خروج منظمة التحریر الفلسطینیة من لبنان إلى تونس والجزائر والیمن ودول عربیة أخرى في آب وأیلول محطة رئیسی.  
حامد أبو ستة، فاروق القدومي، محمد زهدي النشاشیبي، عبد المحسن أبو  ، وبعضویةیاسر عرفات انتخاب لجنة تنفیذیة جدیدة برئاسة   22/02/1983-14/02  الجزائر  16

میزر، طالل ناجي، یاسر عبد ربه، د. أحمد صدقي الدجاني، عبد الرحیم أحمد، أحمد الیماني، جمال الصوراني، د. حنا ناصر، محمد 
  خلیفة، ومحمود عباس.

 عبد الحمید السائح رئیسًا للمجلس الوطني الفلسطیني. انتخاب   29/11/1984-22/11  عمان  17
 فاروق القدومي، عبد الرحیم أحمد، جمال الصوراني، محمود عباس، محمد  ، وبعضویةیاسر عرفات انتخاب لجنة تنفیذیة جدیدة برئاسة

  ملحم، عبد الرزاق الیحیى، المطران الیا خوري، جاوید الغصین، فهد القواسمي، ومحمد عباس.



 

حمد مفاروق القدومي، عبد الرحیم أحمد، جمال الصوراني، محمود عباس،  ، وبعضویةیاسر عرفات انتخاب لجنة تنفیذیة جدیدة برئاسة   25/04/1987-20/04  الجزائر  18
یاسر ملحم، عبد الرزاق الیحیى، المطران الیا خوري، جاوید الغصین، محمد عباس، عبد اهللا الحوراني، محمود درویش، سلیمان نجاب، 

  عبد ربه، وأبو علي مصطفى.
 یاسر عرفات.تجدید الثقة للجنة التنفیذیة السابقة برئاسة    15/11/1988-12/11  الجزائر  19

  :1967استقالل دولة فلسطین على حدود الرابع من حزیران للعام إعالن محطة رئیسیة.  
فاروق القدومي، جمال الصوراني، محمود عباس، المطران الیا خوري، جاوید  ، وبعضویةیاسر عرفات انتخاب لجنة تنفیذیة جدیدة برئاسة   28/09/1991-23/09  الجزائر  20

الغصین، عبد اهللا الحوراني، محمود درویش، سلیمان نجاب، یاسر عبد ربه، تیسیر خالد، عبد الرحیم ملوح، محمد زهدي النشاشیبي، یاسر 
 میر غوشة.عمرو، شفیق الحوت، محمود اسماعیل، علي اسحاق، وس

 .محطة رئیسیة: تبني والترحیب بمؤتمر مدرید للسالم 
 1994(في العام  الثانیةاتفاقیة أوسلو و  )1993(في العام  أوسلو األولى وقیع على إعالن المبادئ واتفاقیةمحطة رئیسیة: الت( 

  ).1994بروتوكول باریس (في العام و 
 رئیسًا للمجلس الوطني الفلسطیني.انتخاب سلیم الزعنون    25/04/1996-22/04  غزة  21

 .توسیع عضویة المجلس الوطني لتتضمن أعضاء المجلس التشریعي الفلسطیني 
 فاروق القدومي، محمود عباس، سلیمان نجاب، یاسر عبد ربه، تیسیر خالد،  ، وبعضویةیاسر عرفات انتخاب لجنة تنفیذیة جدیدة برئاسة

عبد الرحیم ملوح، محمد زهدي النشاشیبي، یاسر عمرو، محمود اسماعیل، علي اسحاق، سمیر غوشة، فیصل الحسیني، زكریا األغا، 
 أسعد عبد الرحمن، أمیل جرجوعي، ریاض الخضري، وغسان الشكعة.

 في المیثاق الوطني الفلسطیني التي تتنافى واتفاقیات السالم، على النحو التالي: إلغاء وتعدیل المواد 
o  30، و23، 22، 21، 20، 19، 15، 10، 9، 8، 7، 6إلغاء المواد. 
o  29، و27، 26، 25، 18، 17، 16، 14، 13، 11، 5، 4، 3، 2، 1تعدیل المواد. 



 

 1998رئیسیة: المصادقة على إلغاء وتعدیل المواد من قبل المؤتمر الشعبي الفلسطیني في غزة في كانون أول  محطة. 
  2004محطة رئیسیة: انتخاب محمود عباس رئیسًا للجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة عقب استشهاد یاسر عرفات في.  

وبعضویة یاسر عبد ربه، زكریا األغا، محمد زهدي النشاشیبي، حنا  محمود عباسانتخاب لجنة تنفیذیة عقب وفاة سمیر غوشة برئاسة    27/08/2009-26/08  رام اهللا  22
حمد المجدالني، عبد أمحمود اسماعیل، تیسیر خالد، ریاض الخضري،  عمیرة، د. حنان عشراوي، د. صائب عریقات، علي عشاق،

  .غسان الشكعة، جمیل شحادة، وواصل أبو یوسفالرحیم ملوح، صالح رأفت، فاروق القدومي، أحمد قریع، 
صائب عریقات، عزام األحمد، د. حنان عشراوي، تیسیر خالد، بسام  د. وبعضویة محمود عباسانتخاب لجنة تنفیذیة جدیدة برئاسة    02/05/2018-30/04  رام اهللا  23

صالحي، أحمد مجدالني، فیصل عرنكي، صالح رأفت، واصل أبو یوسف، زیاد أبو عمرو، علي أبو زهري، عدنان الحسیني، أحمد ال
  بیوض التمیمي، وأحمد أبو هولي.

 


