بسم هللا الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة األولى – االجتماع الثاني والستون
المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة

يومي الثالثاء و األربعاء 2013/8/21-20م
قرار رقم ( /1368غ.ع)1/4
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته األولى ـ ـ ـ ـ ـ الجتمي السيني والستود المنعدين في ميينتي ار
يو السالسيء الموافق 2013/8/20م.

و ن

آخذا ً بعين االعتبار:

 تدرير اللجنة السييسية حول خطورن العوين للمفيوضيت مع الحتالل الصهيوني. -أحكي النظي الياخلي.

 نديش ومياخالت األخوات واإلخون أعضيء المجلس.يقــرر:

أوالً :إقرار تدرير اللجنة السييسية حول خطورن العوين للمفيوضيت مع الحتالل الصهيوني بيإلجمي .
ثانياً :إقرار توصـ ــييت تدرير اللجنة السـ ــييسـ ــية حول خطورن العوين للمفيوضـ ــيت مع الحتالل الصـ ــهيوني و ي
كيلتيلي-:

 -1التأكيي على ق اررات المجلس التشريعي وبيينيت رئيسته الخيصة برفض المفيوضيت مع الكييد الصهيوني.
 -2يؤكي المجلس التش ـريعي على رفضــه عوين ســلطة عبيس إلى المفيوضــيت مع الكييد الصــهيوني بأ

شـ ــك في خيرج التفويض الشـ ــعبي والوطني ويود اإلجمي الوطني الفلسـ ــطيني وتحترئ مد نتيئ السـ ــير

في مسير المفيوضيت الحيلي.
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 -3يعلد المجلس التشريعي رفضه مي ت التفيق عليه بيد عبيس وكير وترفض ت يب عبيس وسلطته
إلى مفيوضيت تُضيع حدوق شعبني وتعم على مصييرن مديسيته والتفريط في سوابته التيريخية.
 -4يعون سلطة عبيس النسحيب الفور مد المفيوضيت مع الكييد الصهيوني وتحمله وسلطته مسئولية
أ إتفيق يمس بيلحدوق والسوابت الفلسطينية.

 -5يحم المجلس التش ـ ـريعي حركة فتل وك مد يده معهي المسـ ــؤولية الكيملة عد تئ الجريمة وتؤكي
أد سوابت الشعب الفلسطيني ليست لعبة في يي فصي أو سلطة أو حكومة أو جي بكيمله وتجيي موقفهي

السيبت مد المديومة بك أشكيلهي لتحرير فلسطيد وعي التفريط في أ ج ء منهي.

 -6يؤكي المجلس التشـ ـ ـريعي على أد ش ـ ــعبني ير مل بنتيئ تلا المفيوض ـ ــيت العبسية التي تص ـ ــب في
تصفية الدضية الفلسطينية.

 -7يعون جميع الدوى الس ـ ـ ــييس ـ ـ ــية والفص ـ ـ ــيئ لمراجعة س ـ ـ ــييس ـ ـ ــية وفكرية جيين لعملية التفيوض وجيوا ي
الحديدية حتى ل تكود
طيء لمميرسـ ـ ـ ـ ــيت السـ ـ ـ ـ ــتيطيد والتهويي الصـ ـ ـ ـ ــهيونية-عملية بنيء الحديئق على
ً
األرض واعطيء األولوية إلعيين ترتيب البيت الياخلي الفلسطيني وتحديق مصيلحه الوطنية.

 -8يعون جميع الدوى السـ ــييسـ ــية والفصـ ــيئ إلى إصـ ــيار موقه موحي رافض لنه المفيوضـ ــيت والتفريط
ومؤكي على سوابت الشـ ــعب الفلسـ ــطيني وتشـ ــكي جبهة وطنية لرفض المفيوضـ ــيت واعيين صـ ــيي ة الدرار

الفلسطيني.

 -9يعون جميع الدوى السييسية والفصيئ التي وقعت على وسيدة رفض المفيوضيت اللت ا بهتئ الوسيدة
كمي تيعو الفصـ ــيئ المنضـ ــوية تحت منظمة التحرير لالنسـ ــحيب ممي يسـ ــمى بيللجنة التنفيتية والى تعرية

قرار عوين التفيوض.

 -10يعون جيمعة اليول العربية بتحم مسئولييتهي تجيئ قضية فلسطيد وسحب طيئهي للمفيوضيت مع
الكييد الصهيوني.

 -11اليعون إلى المصـ ـ ـ ـ ــيلحة والوحين الوطنية وانهيء الندسـ ـ ـ ـ ــي مد أج بلورن الخيير البيي في مواجهة
الخطط والمشيريع الصهيونية وتفعي المديومة وبخيصة العسكرية.
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