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�شكر وتقدير..

اأتقدم بال�شكر ل�شيادة الرئي�س حممود عبا�س )اأبو مازن( الذي رعى ا�شدار هذا الكتاب، وقد كان 

من قبل حري�شا على دعم هذا النهج يف الكتابة عن املدن الفل�شطينية وتاريخها وواقعها واعادة ربطها 

الن�شال  يف  زادا  يعتربه  ظل  الذي  والفكر،  والثقافة  للكتابة  واملكابد  واملوؤلف  املفكر  وهو  بالذاكرة، 

ورافعة من روافعه وميدانا من ميادينه.

رام اهلل.. املدينة اجلميلة.. وحمطة االنتقال الى عا�شمة فل�شطني امل�شتقبلية وان طال الن�شال، 

ويف رام اهلل جتليات احلالة الفل�شطينية وخما�شاتها منذ قيام ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، وهي 

حا�شنة االأمل ورافعة العلم، الى اأن ياأذن الكفاح امل�شتمر بكل اأ�شكاله اأن تقوم الدولة وقد زال االحتالل 

واأ�شبح جزءا من املا�شي.

زرت رام اهلل مرات عدة، وكانت يف كل يوم تزداد تطورا واألقا وتفتحا واأمال باأن فجر احلرية ل�شعبنا 

قادم ال حمالة، واأن كل قيود االحتالل وحواجزه واأ�شواره، مل متنع هذه املدينة من اأن تتعهد البذرة 

الفل�شطينية واأن حتفظها، فهي -اأي رام اهلل- حتمل تاريخ ح�شار القائد العظيم املرحوم يا�شر عرفات 

»اأبو عّمار« الذي اختزن الهم الفل�شطيني وعمل على توليده يف عامل الواقع، وقد واجه يف �شبيل ذلك 

ال�شعب  املنا�شلون يف كل  املنا�شلني ومعهم  اأبنائها  رام اهلل وكل  عنت االحتالل وح�شاره كما واجهت 



الفل�شطيني، الذي حمل بالدم واجلرح كل اأعمال االحتالل من هدم واقتالع وت�شريد و�شجون وعذابات، 

ليظل احللم  بر�شم اأن يزهر ويثمر.

ر، لكنه ال ُيهزم ان توفرت ارادة ذلك، فقد جرى تدمري موؤ�ش�شات ال�شعب الفل�شطيني  والأن االن�شان قد ُيدمَّ

يف رام اهلل وغريها من املدن الفل�شطينية ، لكن �شعبنا وقيادته مل يهزم ومل يتزحزح عن ثوابته الوطنية 

وحقوقه املن�شو�س عليها يف القرارات الدولية كافة، وظل حري�شا على اأن يح�شد ال�شالم  بعد اأن ن�شجت 

فيه املعاناة وتخلى عنه الكثريون.

�شتبقى رام اهلل عنوان ا�شتمرار الن�شال ومعقد االأمل، الى اأن تخفق الراية حرة يف �شماء القد�س، وقد 

حتقق حلم الرئي�س الراحل الكبري )يا�شر عرفات( الذي و�شع االأمانة حيث يجب اأن تكون من بعده.

كما ا�شكر الباحث هيثم ح�شان، الذي عمل يف البحث والتدقيق، وي�شتحق ال�شكر اي�شا املخرجان ابراهيم 

 احلطاب وبالل املالح اللذان اهتما باعداد الطبعة واخراجها لتكون على هذه ال�شاكلة وكذلك املدقق اللغوي

ال�شيد علي ال�شطرات وامل�شورين جمال العارودي وفادي جرب وطاقم مكتبي الذي عمل ليخرج هذا الكتاب 

على ما هو عليه.

املوؤلف

�شلطان احلطاب















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































350350
الصندوق القومي الفلسطيني 

مل يكن �ل�ضندوق �لق�مي �لفل�ضطيني, �أول حماولة الن�ضاء م�ؤ�ض�ضة وطنية مالية ترفد ن�ضال 
�ل�ضعب �لعربي �لفل�ضطيني, بل �ضبقه يف ذلك حماوالت عدة منها �ضندوق �المة  وبيت �ملال 
�ال�ضا�ضي  �لنظام  ومب�جب  �الن,  ه�  �لفل�ضطيني  �لق�مي  �ل�ضندوق  ولكن  و�ض��هما,  �لعربي 
�ملتعلقة  �ملالية  �ل�ض�ؤون  جميع  عن  �مل�ض�ؤولة  �ل�حيدة  �جلهة  �لفل�ضطينية,  �لتحرير  ملنظمة 
باملنظمة. ويق�م �ل�ضندوق مبهامه �ملختلفة وفقًا لتعليمات �للجنة �لتنفيذية للمنظمة )منظمة 

�لتحرير �لفل�ضطينية(, �ملتم�ضية مع قر�ر�ت �ملجل�س �ل�طني �لفل�ضطيني.
ملدة  �ضالحيته  ت�ضتمر  �د�رة  جمل�س  ت�ضيري�أعماله  ويت�لى   ,1964 عام  �ل�ضندوق  تاأ�ض�س 
ثالث �ضن��ت قابلة للتجديد, مب��فقة �للجنة �لتنفيذية, وال يقل عدد �أع�ضائه عن �أحد ع�ضر 
ع�ض�ً� يعين�ن بقر�ر من هذه �للجنة. �أما بالن�ضبة �لى رئي�س �ملجل�س, فينتخبه �ملجل�س �ل�طني 
�لفل�ضطيني من بني �ع�ضائه, ويعترب ع�ض�ً� يف �للجنة �لتنفيذية, وه� �مل�ض�ؤول �الول عن جميع 
�لتحرير  منظمة  لتم�يل  �لهادفة  و�لرب�مج  �خلطط  تنفيذ  ذلك  يف  مبا  �ل�ضندوق,  �أعمال 

�لفل�ضطينية 
�ملنظمة  بني  �ل��ضل  حلقة  �ل�ضندوق  رئي�س  يعترب  �لتنفيذية  �للجنة  يف  ع�ض�ً�  ب��ضفه 
�لعام,  �ملدير  خالل  من  �ل�ضندوق  �عمال  على  �الد�رة  جمل�س  رئي�س  وي�ضرف  و�ل�ضندوق, 

وم�ضاعدي �لرئي�س للتخطيط �ملايل و�ل�ض�ؤون �القت�ضادية.
ويجدر بالذكر �ن �ملدير �حلايل لل�ضندوق �لق�مي �لفل�ضطيني ه� �لدكت�ر رمزي خ�ري.






