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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الدورة غير العادية الرابعة
 االجتماع الثالث والستون  –الجلسة األولى 

 تي رام هللا وغزةالمنعقدة في مدين
 م 5/9/2013-4يومي األربعاء والخميس 

 

 (4/1/ غ.ع1370قرار رقم )
 

ـــــــ  ااجتملث اللللو والستوق المنعمدي في مدينتي راة   و  ي  المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته األولى ـ
 م.5/9/2013يوة الخميس  الموافق 

 آخذاً بعين االعتبار:

 واألقصي حول " اقتحلة المتطرفيق الصهلينة للمسجد األقصى المبلرك " . تمرير لجنة المدس -    
 أحكلة النظلة الداخلي. -
 نملش ومداخالت األخوات واإلخوي أعضلء المجلس. -

 يقــرر: 
إقرار تمرير لجنة المدس واألقصي حول " اقتحلة المتطرفيق الصهلينة للمسجد األقصى المبلرك بلإلجملث  أواًل:
 تعديالت .مع ال
إقرار توصــــــيلت تمرير لجنة المدس واألقصــــــي  حول " اقتحلة المتطرفيق الصــــــهلينة للمســــــجد األقصــــــى  ثانيًا:

 -المبلرك وهي كللتللي:
: توجيه التحية إلى أهلنل في المدس وفلسطيق المحتّلة على صمودهة البطولي وتحديهة األسطوري آللة  أوالً 

تحلملت المتواصلة للمسجد األقصى المبلرك وندعوهة لالستمرار في البطش والمخططلت الصهيونية في ااق
هذا اللبلت والصمود والتحدي ، ونخّص بللتحّية شيخ األقصى الشيخ / رائد صالح الذي دعل إلى النفير العلة 

 لنصري األقصى .
لث عنهمل بللغللي ة والدف:التأكيد على حّمنل الشرعي والممّدس في مسجدنل األقصى المبلرك والمدس التلريخي ثانياً 

والنفيس بللمهج واألرواح . ونمول للعدو الصهيوني أوقف جرائة حربك الظللمة وعدوانك الغلشة وانتهلكلتك 
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اإلجرامية عق مسجدنل األقصى المبلرك وعق قدسنل وأهلنل الممدسييق وممّدسلتنل وآللرنل، وارحل عق أرضنل 
 وديلرنل في المدس وفلسطيق.  

طللبة جميع الفصلئل والموى الفلسطينية الوطنية واإلسالمية بللعمل على إنهلء اانمسلة وتوحيد الجهود : م ثالثاً 
وتوجيههل لنصري قضليلنل العلدلة وفي ممّدمتهل المدس واألقصى ، كمل نطللب هذه الفصلئل بأخذ  ملة المبلدري 

دس المسّلحة في العمق الصهيوني دفلعًل عق الممق جديد بتفعيل المملومة بكّل أشكللهل وفي ممّدمتهل المملومة 
 واألقصى والممدسلت .  

: يستنكر المجلس عودي السلطة الفلسطينية للمفلوضلت العبلية ، ودعوي المفلوض الفلسطيني لوقف هذه  رابعاً 
ويد هالمفلوضلت مع العدو الصهيوني الذي يستغّل هذه المفلوضلت لالستمرار في فرض سيلسة األمر الواقع لت

المدس والمسجد األقصى المبلرك والممّدسلت ومصلدري األرض الفلسطينية ونشر سرطلق ااستيطلق على نطلق 
 ة .1948واسع في جسد هذه األرض في المدس والضفة الفلسطينية واألرض المحتلة منذ علة 

لل المملومة حتى يدهل عق رج: مطللبة السلطة الفلسطينية وأجه تهل األمنية في الضفة الفلسطينية برفع  خامساً 
 يتمكنوا مق الميلة بواجبهة الجهلدي في المدس والعمق الصهيوني نصري للمدس واألقصى والممدسلت .

: دعوي الجلمعة العربية ومنظمة التعلوق اإلسالمي بللميلة بللواجب المطلوب منهمل نصري للمدس  سادساً 
عرب والمسلميق بتمدية الدعة المللي المطلوب لمشلريع صمود واألقصى والممّدسلت ، كمل نطللب جميع الملدي ال

أهلنل في المدس والمسجد األقصى المبلرك ، وتفعيل الصنلديق واللجلق الداعمة للمدس ، والميلة بحملة إعالمية 
مكّلفة على مستوي اإلعالة المرئي والممروء والمسموث مق خالل خّطة ممنهجة لفضح اانتهلكلت الصهيونية 

المدينة الممّدسة ومسجدهل األقصى المبلرك ، وتفعيل البعد الملنوني لمالحمة مجرمي الحرب الصهلينة في 
وقلدتهة وفضحهة في المحلفل الدولية ومملضلتهة في المحلكة الدولية والوطنية في العللة اقترافهة جرائة الحرب 

 واآلللر وكّل شيء في المدس . والتطهير العرقي ضد اإلنسلنية بحّق األرض واإلنسلق والممّدسلت
: مطللبة األميق العلة لألمة المتحدي ومؤسسلت مجلس األمق الدولي ومجلس حموق اإلنسلق والجمعية  سابعاً 

العمومية لألمة المتحدي ومحكمة الجنليلت الدولية ومحكمة العدل الدولية ومنظمة الهالل الدولية ومنظمة 
 ية الملنونية والعملية لمدينة المدس وممدسلتنل اإلسالمية والمسيحية فيهلالصليب الدولية بضروري توفير الحمل

وأهلنل الممدسييق والحفلظ على حموقهة الشرعية الممدسة السيلسية واإلنسلنية والمدنية والدينية ، كمل ندعوهة 
ل بحّق مدينة هلمالحمة مجرمي الحرب الصهلينة ومملضلتهة على جرائة الحرب والتطهير العرقي التي يمترفون

 المدس والمسجد األقصى المبلرك وكل شيء في هذه المدينة الممدسة . 
 د. محمود الرمحي

 أمين سر 
 المجلس التشريعي

 د. أحمد بحر 
 النائب األول

 لرئيس المجلس التشريعي
 


