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م  سم هللا الرحمن الرح

عي الـفلسطیني   المـجلس الـتشر
عة ة الرا   الدورة غیر العاد

  االجتماع الثامن والستون  –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام هللا وغزة

س  عاء والخم   م 5/12/2013-4یومي األر
  

  )4/1/ غ.ع1373قرار رقم (
  

وغزة  االجتماع الثامن والســتون المنعقدة في مدینتي رام هللا -المجلس التشــرعي الفلســطیني في جلســته األولى 
  م.4/12/2013یوم االرعاء  المواف 

  
  آخذاً بعین االعتبار:

ان الصهیوني -  ة حول المفاوضات مع الك اس   تقرر اللجنة الس
ام النظام الداخلي. -   أح
  ألخوات واإلخوة أعضاء المجلس.نقاش ومداخالت ا -

  قــرر: 
  تقریر اللجنة السیاسیة حول المفاوضات مع الكیان الصھیوني باإلجماع مع التعدیالت.قبول أوًال:  

ات  ًا: إقرار توص ان الصهیونيثان ة حول المفاوضات مع الك اس التال تقرر اللجنة الس   ي:وهي 
ان الصهیوني.التأكید على قرارات المجلس التشرعي  -1 انات رئاسته الخاصة برفض المفاوضات مع الك قة و  السا

ٍل في خارج التفوض الشــعبي والوطني   -2 أ شــ ان الصــهیوني  د المجلس على رفض المفاوضــات مع الك یؤ
ــة الكــاملــة عن نتــائج  ــة فتح والمفــاوض المســــــــــــــئول ودون اإلجمــاع الوطني الفلســــــــــــــطیني، وتحمــل اللجنــة حر

 المفاوضات.

ملك   -3 مثل الكل واإلجماع الفلسطیني، وهو ال  عتبر المجلس التشرعي المفاوض الفلسطیني غیر شرعي وال 
اسم الشعب الفلسطیني.  ة تفوضه للحدیث  اس ة أو س ة شعب  أ أغلب
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ة غیر ُملزم لشعبنا الفلسطی  -4 الحقوق والثوابت الفلسطین مس   ي.نالتأكید على أن أ اتفاق ینتج عن المفاوضات 

صــــــــــــادق علیها   -5 حذر المجلس لتشــــــــــــرعي  المفاوض الفلســــــــــــطیني من اإلقدام على اتفاقات أو تفاهمات لم 
ل أماكن تواجده  .المجلس التشرعي وتجمعات الشعب في 

حذر المجلس التشــــرعي المفاوض من االســــتمرار في نهج المفاوضــــات، إذ أن نتائج المفاوضــــات محســــومة   -6
ان الصـــ قًا لصـــالح الك فرض فیها القو شـــروطه على الضـــعیف، وأن مســـ هیوني وف النظرة الصـــفرة التي 

ة. ة القض ان الصهیوني في تصف اسات الك  االستمرار فیها هو تساوق مع س

ة الناجحة في   -7 ار واالســـتراتیج ة المقاومة المســـلحة هي الخ ار واســـتراتیج ة على أن خ د المجلس التشـــرع یؤ
ة  اس ا.فرض المواقف الس ة العل  ولتحقی األهداف الوطن

ین   -8 ل تواجده، وتحیي جماهیر شـــعبنا الفلســـطیني المتمســـ التأكید على الوقوف بجانب شـــعبنا الفلســـطیني في 
طاني.  أرضهم وحقوقهم في النقب في مواجهة مشروع "برافر" التهجیر الصهیوني االست

ة والفصائل البدء الفور لتنفیذ اتفاقات المصالحة وف مشروع المقاومة.  -9 اس ع القو الس  دعوة جم

ة رافضة للمفاوضات مهمتها التالي:  -10 یل جبهة وطن ة إلى تش ع القو والفصائل الوطن  -دعوة جم

ة التفاوض على حقوق وثوابت الشعب الفلسطیني.  -أ ة لعمل   وقف أ آثار سلب
ام بجهد  -ب الحقوق  الق ة الشـــــــعب الفلســـــــطیني في الداخل والشـــــــتات حول التمســـــــك  وطني منظم یهدف إلى توع

اته في هذه المرحلة.  والثوابت وواج

قي للشعب الفلسطیني   -ت س الموقف الحق افة الوسائل المتاحة تع ة عبر  ة فلسطین العمل على أكبر حملة شعب
 في أماكن تواجده مما یجر في المفاوضات.

ة والفصــائل وجماهیر شــعبنا الفلســطیني لمؤازرة إخوانهم دعوة الح -11 اســ ع القو الســ ة وجم ومة الفلســطین
ة. طان الصهیون اسات التهجیر واالست ة لمقاومة س  في القدس والضفة الغر

ة  -12 اتهایدعو المجلس التشـــرعي جامعة الدول العر ة فلســـطین وســـحب غط بتحمل مســـئول ائها تجاه قضـــ
ة لرفض منهج التفاوض الســـلمي للمفاوضـــات مع ا ة واإلســـالم ما تدعو اللجنة أمتنا العر ان الصـــهیوني،  لك

ة في المنطقة. حق األهداف الصهیون  الذ 
ة ومنظمات حقوق اإلنســـــان  -13 ة المعن ة والدول ة في المحافلمراســـــلة الجهات العر  للتقدم بدعاو قضـــــائ

ان الصهیوني على جرائمه ة لمحاكمة الك  ح الشعب الفلسطیني. الدول

 

حر                    د. محمود الرمحي                                                  د. أحمد 
  أمین سر                                                     النائب األول                     

عي                س المجلس التشر عي                                           لرئ   المجلس التشر


