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عون المنعقدة في مدینتي رام هللا وغزة  -المجلس التشرعي الفلسطیني في جلسته األولى  االجتماع التاسع والس

  م.14/5/2014یوم االرعاء  المواف 

  آخذاً بعین االعتبار:

ة فلسطین - ر السادسة والستین لن    تقرر لجنة الالجئین  في الذ
ام النظام الداخلي. -   أح
  الت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس.نقاش ومداخ -

  قــرر: 

ة فلسطین أوًال: ر السادسة والستین لن   الت.اإلجماع مع التعد قبول تقرر لجنة الالجئین  في الذ
ًا: ة فلسطین ثان ر السادسة والستین لن التالي إقرار  تقرر لجنة الالجئین  في الذ   :لتكون 

د المجلس التشرعي أن أرض  -1 ال المسلمین یؤ  -نل المسلمی -فلسطین أرض وقف إسالمي على أج
ة رسول هللا على ذلك،  فة الراشد عمر بن الخطاب ووافقه صحا عد فتحها الخل امة، أوقفها  إلى یوم الق

ة.   وأقرت وقفیتها المذاهب الفقه

 



ة  -2 ة مقدسة في المقام األول، وأ ة فلسطین دین د المجلس التشرعي أن قض كون معالجة لها ال تیؤ
توب علیها اإلخفاق ال محالة، والتارخ  ة م الدرجة الثان ة  الدرجة األولى وأسس ماد على أساس دیني 

 الماضي والحاضر شاهد صدق على ذلك.
ل  -3 ة و ة والقوانیین الوضع د المجلس التشرعي أن مقاومة االحتالل ح أقرته الشرائع السماو یؤ

طر   د االحتالل.الوسائل الكفیلة 
ه أو التنازل عنه أو  -4 ن التفرط  م ارنا التي هجرنا منها ح فرد وجماعي، ال  ح عودتنا إلى د

ام دول. ه مهما طال الزمن واأل  المساومة عل
ل  -5 ل الظروف واألحوال ولو اجتمعت علینا  قاع األرض مرفوض في  قعة من  ة  التوطین في أ

قبل التعوض معاملة األمم، وقبول التعوض عن أرضنا  عامل من  انة عظمى وردة عن اإلسالم، و خ
ان داخل فلسطین أو خارجها. ًا ومیتًا سواء   المرتد ح

ًا حفاظًا  -6 ًا أو تعاون أمن اع أو سمسر، أو نس أمن ع وال للسمسرة، فمن  ست للب التأكید على أرضنا ل
ه لصالح االح تالل أو مع االحتالل فهو مرتد عن دین على أمن االحتالل، أو تجسس على أبناء شع

ته في أقواله وأعماله. ًا ومیتًا إال أن یتوب وتظهر تو عامل معاملة المرتد ح  اإلسالم 
اناته،  -7 مقدرته وٕام ل  ع عرًا ومسلمین،  القدس والمسجد األقصى والمقدسات أمانة في أعناق الجم

 مقدسات.قبل أن یهدم المسجد األقصى وتهود القدس وتنتهك ال
ة وضد التنسی االمني مع االحتالل االسرائیلي    -8 ة المصالحة الوطن د المجلس التشرعي على أهم یؤ

ة إلتمام المصالحة . ا الطی دعو إلى إخالص النوا  و
ار لتوحید المواقف في  -9 ادل األف ن، وت یدعو المجلس التشرعي للتواصل مع أهلنا في الشتات ما أم

ا الت ة. مختلف القضا  ي تهم الشعب وتخدم القض
الة الغوث الوفاء بدورها لمساعدة  -10 ة و قطاع غزة لمطال یدعو المجلس التشرعي إلي تحشید الالجئین 

تهم في اعتصاماتهم امام مقرات  ص المساعدات التي تقدمها للعدید منهم، ومشار الالجئین وعدم تقل
قو  ة التي  اتهم في المسیرات السلم الة ومشار  مون بها لهذا الغرض. الو
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