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فصائل منظمة التحرير الفلسطينية
نشر بتاريخ02-12-2012 :

حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح
أعجبتني فكرة حملة تطوع  ,رائعة لو
تعمم على جميع المستويات

01/01/1965
المؤسسون
ياسر عرفات ،عادل عبد الكريم  ،صاح خلف ،خليل الوزير ،فاروق القدومي محمد يوسف النجار  ،محمود عباس ،ممدوح صيدم

المش

فلسط ن المحتلة

ارسل

البرنامج السياسي
تحرير فلسطين تحريرا ً كاماً.

منظمة التحرير الفلسطينية

اقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة على كامل التراب الفلسطيني وتحفظ للمواطنين حقوقهم الشرعية على أساس العدل.حركة فتح

بناء مجتمع تقدمي يضمن حقوق اإنسان ويكفل الحريات العامة لكافة المواطنين.تحرير فلسطين تحريرا ً كاماً وتصفية دولة ااحتال الصهيوني اقتصاديا ً وسياسيا ً وعسكريا ً وثقافيا ً.اقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ،ذات سيادة تحفظ للمواطنين حقوقهم الشرعية على أساس العدل والمساواة دون تمييز في الدين والعقيدة،وتكون القدس عاصمة لها.

مواقع صديقة
اأسرى

بناء مجتمع تقدمي يضمن حقوق اإنسان ويكفل الحريات العامة لكافة المواطنين.-الثورة الشعبية المسلحة هي الطريق الحتمي الوحيد لتحرير فلسطين.

نادي اأسير 5000 :أسير في
سجون ااحتال بينهم 200
طفل

ااعتماد على الشعب الفلسطيني كطليعة وأساس ،وعلى اأمة العربية كشريك في المعركة وتحقيق التاحم الفعلي بين اأمة العربية والشعب العربيفي معركة التحرير.
-الكفاح المسلح استراتيجية وليس تكتيكا ً والثورة المسلحة للشعب العربي الفلسطيني كعامل حاسم في معركة التحرير وتصفية الوجود الصهيوني،

طبيب مختص :ااسير الشوامرة يعاني
من مرض "شرس"

ولن يتوقف هذا الكفاح إا بالقضاء على الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين.
السعي للقاء كل القوى الوطنية العاملة على أرض المعركة من خال العمل المسلح لتحقيق الوحدة الوطنية.-العمل على إبراز الشخصية الفلسطينية بمحتواها النضالي الثوري في الحقل الدولي.

بيانات

فتح تعاهد اأسرى بمواصلة
النضال حتى تحريرهم

مقاومة كل الحلول السياسية المطروحة كبديل عن تصفية الكيان الصهيوني المحتل في فلسطين وكل المشاريع الرامية الى تصفية القضيةالفلسطينية أو تدويلها أو الوصاية على شعبها من أية جهة .
-اقامة عاقات مع الدول العربية تهدف الى تطوير الجوانب اايجابية في مواقف هذه الدول بشرط أن ا يتأثر بذلك الكفاح المسلح واستمراره

بيان صادر عن إجتماعات المجلس الثوري
لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"

وتصاعده.
اقامة أوثق الصات مع القوى التحررية في العالم لمناهضة الصهيونية واإمبريالية والتي تدعم كفاحنا المسلح العادل.العمل على اقناع الدول المعنية في العالم بوقف الهجرة اليهودية الى فلسطين كاسهام في حل المشكلة.-عدم الزج بقضية فلسطين في الخافات العربية والدولية باعتبار القضية فوق أي خاف.

مقاات

وداعا ً "بافانا" ..وداعا ً مانديا
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عدم التدخل في الشؤون المحلية للدول العربية وا تسمح أحد بالتدخل في شؤونها بعرقلة كفاح الشعب الفلسطيني لتحريرتعديات وبدء غليان

المؤسسات التابعة
التعبئة والتنظيم

الرئاسة

القيادة العامة
الشؤون الفكرية والثقافية وااعام
العاقات الخارجية
العاقات الدولية

خال استقبال هيرتسوغ:
التزامه
يجدد
الرئيس
بالمفاوضات إقامة الدولة
المستقلة

الرئيس يشكل لجنة لمتابعة المشاريع
في المخيمات

الشؤون ااجتماعية
الشؤون المالية

شؤون اسرائيليةوزير إسرائيلي :كيري وسيط
غير نزيه والبناء ااستيطاني
بالضفة سيتواصل

 - 1الجبهة العربية الفلسطينية
06/04/1969

يعالون صادق على بناء ثاثة آاف وحدة
سكنية في المستوطنات

المؤسسون
جميل حسن شحادة  ،سليم على البرديني  ،زاهر اافغاني  ،على شقيرات ،ناصر عبد الفتاح الشرفا  ،احمد عبد الجواد سامة  ،زياد
العارضة  ،صاح الدين خالد ابو ركبة  ،مفلح فادي حسن اقرع  ،برهم خضر سليم الزبدة  ،طال عبد محمد الزقوت  ،سعيد محمد بكر
الشويكي  ،فوزية طلب محمود حويحي  ،محمد حسن ابو شنب  ،محمود صالح محمود الشامي  ،عبد المعطي محمد مكحول  ،هاني عادل
عودة  ،اسامة مبارك

لماذا انا فتح

سلسلة حلقات "لماذا أنا فتح"
 الحلقة( - )38بقلم عضوالمجلس الثوري لحركة فتح /
المحامي  :لؤي عبده

سلسلة حلقات "لماذا أنا فتح" -
الحلقة( - )37بقلم عضو المجلس الثوري
لحركة فتح  /المحامي  :لؤي عبده

البرنامج السياسي

استكمال مرحلة التحرر الوطني واقامة المجتمع المدني الديمقراطي في فلسطين .على أساس التعددية السياسية والديمقراطية والمصلحة
العليا للجماهير واحترام حرية الرأي وتحقيق العدل والمساواة وسيادة القانون.
 اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات. محاربة كافة أشكال الفساد المالي وااداري والقضاء على المحسوبية. تفعيل مؤسسات م ت ف بصفتها المرجعية العليا للشعب الفلسطيني . حل قضية الاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار رقم  194أن الاجئين هم صلب القضية الفلسطينية . تحقيق الوحدة العربية كهدف استراتيجي لأمة العربية بغض النظر عن اأشكال السياسية القائمة. تعزيز العاقات العربية العربية والعمل على حل الخافات انطاقا من ان الشعب العربي الفلسطيني جزء ا يتجزأ من اأمة العربية وانالقضية الفلسطينية هي القضية المركزية لأمة العربية .
 تعزيز صنع التضامن العربي وتطويرها وابراز دور جامعة الدول العربية . العمل على تحقيق الوحدة ااقتصادية العربية وضمان حرية التنقل ابناء اامة العربية . رفض الدخول في مشاريع اقليمية. تطوير العاقة ااخوية مع شعوب ودول المؤتمر ااسامي لتحقيق أوسع مشاركة اسامية من أجل الدفاع وحماية المقدسات ااسامية. تعزيز عاقات الصداقة مع الدول ااسامية والمنظمات المؤيدة للسام. تعزيز دور المرأة ومشاركتها في بناء المجتمع الفلسطيني . المشاركة في اللجان الخاصة بالاجئين وااستيطان والحوار الوطني وااتحادات الطابية واجتماعات المجلس المركزي واجتماعاتالفصائل .
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المؤسسات التابعة
اتحاد لجان كفاح الطلبة الفلسطيني
اتحاد لجان كفاح المعلمين
جمعية النهوض بااسرة
لجنة ااستيطان
اتحاد لجان كفاح المرأة الفلسطيني
اتحاد لجان كفاح العمال الفلسطيني
جمعية القدس الخيرية
جمعية البر وااحسان

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
22/02/1969
المؤسسون
نايف حواتمة  ،عبد الكريم حمد  ،عمر قاسم  ،الدكتور نظمي خورشيد  ،سعيد البطل  ،عمر سعد  ،سامي ابو غوش  ،خالد نزال  ،بهيج المجذوب ،
عاطف سرحان ،حسين سالم  ،أحمد كياني  ،قيس عبد الكريم  ،فهد سليمان ،تيسير خالد  ،صالح زيدان ،هشام ابو غوش  ،د.رمزي رباح  ،داود
تلحمي ،على فيصل  ،عمر عساف  ،ياسر عبد ربه ،صالح رافت  ،ممدوح نوفل  ،عصام عبد اللطيف  ،تيسير الزبري  ،عبلة أبو عبلة  ،أحمد
يوسف  ،بال الحسن  ،البروفسور خليل الهندي  ،سعيد عبد الهادي  ،سامي ضاحي  ،اسامة الهندي  ،محمد كتمو ،د.عصام حداد  ،ساجي سامة ،
كمال البقاعي  ،د.رياض منصور  ،د.مصطفى جفال  ،جورج كتن ،محمود ذيب  ،مصطفى كنعان ،سعد ه ونوس  ،د.معين زيادة ،عبد الرحمن
منيف  ،د.صادق جال العظم  ،محمد كشلى  ،د.العفيف ااخضر  ،عبد الرحمن مرضعه ،د.ماهر الشريف
البرنامج السياسي

المسألة الوطنية الفلسطينية هي في جوهرها مسألة التبديد القومي لشعب فلسطين واقتاعه من وطنه وتقسيم واحتال باده فلسطين
وحرمانه من حقه الطبيعي في تقرير مصيره.
الحركة الوطنية الفلسطينية هي حركة وطنية تحررية مهمتها التاريخية في انجاز حل ديمقراطي جذري للمسألة الوطنية الفلسطينية بكلأبعادها.
ان تصاعد النضال الوطني التحرري للشعب الفلسطيني والشعوب العربية يؤدي الى فضح الطبيعة الوهمية للحل الصهيوني وينمي القناعةبان الطريق الوحيد الى السام هو التعايش بين الشعبين في فلسطين ديمقراطية موحدة.
يتحدد الهدف المرحلي في انتزاع حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة علىاأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان  1967وهي الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف.
اعان دولة فلسطين وربط سياستها الكاملة على اأراضي المعترف بها دوليا ً كأراضي فلسطين محتلة وفقا ً لقرارات مجلس اأمن رقم 608 - 607 - 605وهي أراضي الضفة الفلسطينية بما فيها القدس وقطاع غزة حتى حدود  4حزيران 1967 .
دعوة حكومة اسرائيل الى اجراء مفاوضات اقرار سام دائم ومتوازن على أساس تطبيق قراري مجلس اأمن  338 - 242الذين يقرانمبادلة اأرض بالسام والحل العادل لقضية الاجئين والنازحين.
بناء اجماع وطني على الحدود الدنيا التي ايمكن ابرام أي اتفاق للحل بدون ضمانها وهيأ .اانسحاب ااسرائيلي الكامل الى حدود  4حزيران 1967وتطبيق قراري مجلس اامن 242/338 .
ب .ابطال الضم ااسرائيلي للقدس الشرقية عماً بالقرار الدولي  478وااعتراف بها عاصمة لدولة فلسطين المستقلة.
ج.تفكيك الوجود ااستيطاني ورحيل المستوطنين عماً بالقرار الدولي رقم 465 .
د .ااعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما يعني ااستقال والسيادة الكاملة على أرضه الوطنية في الضفة الفلسطينية بما
فيها القدس وقطاع غزة.
هـ .التمسك بحقوق الاجئين وفقا للقرار  194الذي يكفل لهم حق العوده والتنفيذ الفوري للقرار  237الخاص بعودة النازحين .
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التأكيد على ان قيام الدولة المستقلة لن يشكل مساسا ً بحق الاجئين في العودة وفقا ً للقرار 194 .تعزيز التعبئة الشعبية الشاملة ضد ااحتال داخل الوطن باتخاذ ااجراءات التي تكفل ازالة عوامل ااحتقان والتوتر بين السلطة والشعب.تأمين مقومات الصمود ااقتصادي للتحرر من اعباء بروتوكول باريس ااقتصادي.استنهاض دور جماهير الشعب الفلسطيني في الشتات تاكيدا لوحدته في اماكن تواجده.تعزيز التواصل واالتحام المصيري مع جماهير شعبنا داخل حدود الـ  ، 48باعتباره جزءا ا يتجزأ من الشعب الفلسطيني.-التحرك على الصعيد العربي لضمان دعم الدول الشقيقة للخيار الوطني الفلسطيني.

المؤسسات التابعة
اتحاد لجان العمل التقدمي الطابي
 -1جمعية النجدة للعمل النسائي
 -4اتحاد لجان الرعاية الصحية
 -6مصنع تجميد الخضار
 -2مكتب الدراسات العمالية
 -3مركز الدفاع عن الحريات
 -5اتحاد الشباب الديمقراطي

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
11/12/1967
المؤسسون

جورج حبش  أبو علي مصطفى  تيسير قبعة  وديع حداد  أحمد اليماني  عمر خليل عمر  محمد المسلمي  عدنان جابر عطا ه ابو غطاس  أديب
عساف  أحمد محمود ابو عيسى  صاح صاح  هاني الهندي  غسان كنفاني  وداد حمدي ليلى خالد  رفيق سرور  الحاج فايز جابر

البرنامج السياسي

تحرير كامل التراب الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف
تطوير وتعزيز كفاح شعبنا داخل الوطن المحتل.النضال ضد الهجرة اليهودية الى فلسطين المحتلة.تعزيز الدور النضالي للمرأة الفلسطينية وتعزيز مستوى مشاركتها في العمل الوطني.وضع خطة شاملة لتصعيد وتطوير أشكال العنف الثوري ضد العدو الصهيوني.العمل على ضمان الحقوق المدنية والسياسية والنضالية لاجئين الفلسطينيين.العمل على اقامة عاقات التساند والكفاح المشترك مع الحركة الوطنية ااردنية.العمل على تعزيز وتطوير الجهود المبذولة في مجال تعبئة الجماهير الفلسطينية والعربية.ااهتمام بإقامة وتطوير المؤسسات المختلفة في الداخل والخارج.العناية وااهتمام بقضية الطفل الفلسطيني باعتباره جيل المستقبل.الدفاع عن حقوق اانسان والنضال اطاق سراح ااسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين والعرب والمميين.العمل على تطوير مستوى رعاية الثورة واهتمامها بالطاب والشباب الفلسطيني.-حماية التراث الشعبي والثقافة الوطنية الفلسطينية.
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مقاومة كافة المخططات والمشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية .انتزاع حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة.العمل على تعزيز دور ومكانة م ت ف.العمل على تعزيز وتطوير وتوطيد الوحدة الوطنية في اطار م ت ف .-رفض اتفاق اوسلو.

المؤسسات التابعة
أ .مستشفى العودة
ب.عيادة النصيرات الخيرية
ج.عيادة رفح الخيرية
 .2اتحاد لجان العمل الزراعي
.1اتحاد لجان العمل الصحي
 .3مؤسسة الضمير
.4مركز الكرمل الثقافي
.5مركز المغازي الثقافي
.6مؤسسة تغريد للثقافة والفنون
.7اتحاد لجان المرأة
.8جبهة العمل الطابي
اتحاد الشباب التقدمي

  

جبهة التحرير العربية
30/01/1968
البرنامج السياسي

تحرير فلسطين يحتاج الى طاقات اأمة العربية كاملة كي تستطيع مجابهة التحالف الصهيوني اإمبريالي.
إن فكر جبهة التحرير العربية هو فكر الحركة العربية الثورية الذي تحرك مع بداية اأربعينيات ،ليدرك الترابط العضوي بين النضالالقومي والنضال ااشتراكي والنضال التحرري.
إن جبهة التحرير العربية تؤمن بالكفاح الشعبي المسلح أن يمثل وجود اأمة العربية في فلسطين.إن توجه العرب نحو فلسطين يصنع الوحدة ،وهو قادر على تحرير فلسطين.إن إشتراكية الكفاح هي وحدها القادرة على توعية جماهير الشعب العربي الكادحة ،وتعبئتها تعبئة ثورية ورفع مستواها وتنظيمهاوكفاءاتها عازلة بذلك كل الطبقات والمؤسسات واأنظمة المرتبطة تاريخيا ً بمصالح اإستعمار ووجوده السياسي وااقتصادي.

المؤسسات التابعة
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اتحاد لجان كفاح المرأة
اتحاد لجان كفاح المهندسين.
اتحاد كفاح لجان المعلمين.
اتحاد لجان كفاح الطلبة
اتحاد لجان كفاح العمال
اتحاد لجان كفاح الشباب.
اتحاد لجان كفاح المحامين

جبهة التحرير الفلسطينية

01/01/1964

جبهة النضال الشعبي
15/07/1967
المؤسسون
رائد خالد  د.صبحي سعد الدين غوشة  ،فايز محمود حمدان  ،خليل سفيان ،ابراهيم خليل القثاني  ،د.سمير سعد الدين غوشة
المؤسسات التابعة

 -1اتحاد شباب النضالي
 -3كتلة نضال المرأة
 -2اتحاد نضال المرأة
 -4كتلة نضال المرأة والطفل

حركة الجهاد ااسامي "كتائب ااقصى"
01/01/1980

المؤسسون
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فايز ااسود  محمد عجور  د .عامر الخطيب
البرنامج السياسي

تحرير فلسطين واقامة دولة فلسطينية وطنية اسامية عاصمتها القدس الشريف.
ازالة المستوطنات وحماية هوية اأرض.بناء مجتمع فلسطيني متميز تسوده الديمقراطية والحرية والعدالة.اطاق سراح اأسرى والمعتقلين وتكريم الشهداء.-عودة الاجئين والنازحين وحق تقرير المصير.

المؤسسات التابعة

مركز تأهيل الفتاة الفلسطينية

حزب ااتحاد الديمقراطي الفلسطيني -فدا
03/03/1990

المؤسسون
ياسر عبد ربه -عصام عبد اللطيف -جميل هال -زهيرة كمال -سهام البرغوثي -عزمي الشعيبي  -سامر عبد ه -جواد غازي سامة -حازم عبد
اللطيف(أحمد عبد اللطيف)-عائشة جودة -صالح رأفت -سالم دردونة-ممدوح نوفل.
البرنامج السياسي
الحرية وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.مواجهة تهويد القدس وااستيطان ومصادرة اأراضي والقمع والحصار.عودة النازحين والاجئين.الدفاع عن حقوق المرأة ومساواتها.الدفاع عن مصالح وحقوق العمال والنساء والفئات الشعبية.تنظيم العاقة بين السلطة والقوى السياسية.اقرار دستور وتشريعات ديمقراطية.تحسين أداء السلطة التنفيذية.تعزيز دور واستقالية المجلس التشريعي.بناء مجتمع مدني ديمقراطي يفصل بين الدين والدولة ويصون حقوق وحرية الفرد.تطبيق قرارات مجلس اأمن الدولي والجمعية العامة لأمم المتحدة وخاصة 242ـ338ـ237ـ425ـ194.يعتبر ااتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) أن جذور القضية الوطنية للشعب الفلسطيني يتمثل باقتاعه من أرضه وتشريده وتبديد هويته.تطوير دور ااتحادات النقابية والجماهيرية والمؤسسات اأهلية.رعاية وحماية الطفل الفلسطيني.-اافراج عن اأسرى والمعتقلين والمفقودين.

]https://web.archive.org/web/20131212050700/http:/www.fatehorg.ps/index.php?action=show_page&ID=11455&lang=ar[8/8/2019 4:17:45 PM

ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ  -ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

تحقيق السام الشامل والدائم على قاعدة المبادئ الرئيسية التي قامت عليها عملية السام في مؤتمر مدريد.
المؤسسات التابعة

 -1نفيد "للتنمية ااقتصادية

حزب الشعب الفلسطيني
المؤسسون
صدقي الدجاني،توفيق زياد  رضوان الحلو  فؤاد نصار  توفيق طوبي  فايق وراد  معين بسيسو  بشير البرغوثي  فؤاد قسيس  اميل حبيبي  اميل
توما  فؤاد نصار  ،معين بسيسو
البرنامج السياسي

الحزب امتداد لتاريخ الحركة الشيوعية في فلسطين ويستند الى المنهج المادي الجدلي ويسترشد بالفكر ااشتراكي.
التعاون مع سائر القوى الوطنية والتقدمية الفلسطينية من أجل توطيد الوحدة الوطنية.تأمين حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل اأرض الفلسطينيةالمحتلة منذ الخامس من حزيران عام  1967وعاصمتها القدس العربية.
العمل على ايجاد تحالف وطني ديمقراطي عريض على الساحة الفلسطينية لتحقيق الخاص نهائيا ً من ااحتال اإسرائيلي.بناء المجتمع الفلسطيني الديمقراطي الذي تترسخ فيه قيم الحرية والعدالة.السعي من أجل تطوير العاقات الكفاحية مع مختلف القوى واأحزاب الوطنية والتقدمية العربية ايمانا ً بترابط نضال الشعب الفلسطيني مع نضالالشعوب العربية الشقيقة من أجل الحرية والديمقراطية والوحدة.
النضال مع جميع القوى المحية للتحرر والسام والديمقراطية وااشتراكية من أجل الحفاظ على السلم العالمي وحماية حقوق اانسان والبيئة.تعزيز دور الهيئات والمؤسسات الدولية وعلى رأسها هيئة اأمم المتحدة ،من أجل ممارسة نفوذها لحل المشكات الدولية على أساس قراراتالشرعية الدولية بما يخدم مصلحة السلم العالمي وحقوق الشعوب.
المرحلة الراهنة في حياة الشعب الفلسطيني هي مرحلة التحرر الوطني وانجاز أهدافه الوطنية وفي مقدمتها تحرير أرضه ووطنه من ااحتالااستيطاني إسرائيل وتأمين حقه في تقرير المصير وااستقال الوطني وعودة الاجئين وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة ذات السيادة .
النضال ضد سياسة العزل والحصار العسكرية وااستيطانية ااسرائيلية ،وضد اغاق مدينة القدس أمام شعبنا وإجراءات عزلها وتهويدها.تفعيل دور م.ت.ف بما يضمن رفع مستوى أدائها الكفاحي.الدفاع عن الحقوق الديمقراطية بكل تعبيراتها :التعددية السياسية ،فصل السلطات حقوق التنظيم السياسي والمهني  ،المنظمات اأهلية  ،حقالتعبير.
صياغة خطة وطنية تعيد المفاوضات الى مرجعيتها وأهدافها وتشكيل مرجعية وطنية عليا للمفاوضات منبثقة عن م.ت.ف ووضع استراتيجيةتفاوضية.
التعاون والتنسيق مع القوى اإسرائيلية الراغبة في قيام سام عادل والمناصرة للحقوق الوطنية الفلسطينية.احباط مشاريع توطين الاجئين وتذويب شخصيتهم الوطنية ومن أجل تأمين حقهم في العودة.استرداد جميع الحقوق المائية الفلسطينية في كافة اأحواض الجوفية.طاق سراح اأسرى واأسيرات من سجون ااحتال دون شرط
المؤسسات التابعة

مركز فؤاد نصار
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منظمة طائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة)
08/04/1967
المؤسسون
ضافي اجميعان(أبو موسى) اأمين القطري للتنظيم الفلسطيني الموحد وأمين عام الطائع "رفيق أردني" من الضباط اأحرار.  يوسف القطناني(أبو
الوليد) اأمين القطري المساعد ونائب القائد العام لقوات الصاعقة.  يوسف البرجي عضو قيادة  هاجم الهنداوي عضو قيتدة"رفيق أردني"  يتسر
عمرو عضو قيادة  إبراهيم البرغوثي عضو قيادة  أحمد عقل عضو قيادة  أحمد النجداوي عضو قيادة  محمود المعايطة عضو قيادة قطرية وقومية
من الضباط اأحرار  أحمد اليماني عضو قيادة  أحمد ديب حجو أول مسؤول عسكري للطائع برتبة رائد في ذلك الوقت
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