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م  سم هللا الرحمن الرح

عي الـفلسطیني  المـجلس الـتشر

عة ة الرا   الدورة غیر العاد
عون  –الجلسة األولى    االجتماع السادس والس

  المنعقدة في مدینتي رام هللا وغزة
س المواف  عاء والخم ام الثالثاء و االر   13/3/2014-12-11أ

  )4/1/ غ.ع1386رقم (قرار 
  

عون المنعقدة في مدینتي رام هللا  -المجلس التشـــرعي الفلســـطیني في جلســـته األولى  االجتماع الســـادس والســـ
  م.11/3/2014وغزة یوم الثالثاء المواف 

  آخذاً بعین االعتبار:

ة المقاومة - شأن حر مة األمور المستعجلة  م مح ة حول ح ة (حماس).تقرر اللجنة القانون   االسالم
ام النظام الداخلي.-   أح
ات األخوة واألخوات أعضاء المجلس. -  نقاش وتوص

 قـــرر:

ة  أوًال: ة المقاومة االســـــــــــــالم شـــــــــــــأن حر مة األمور المســـــــــــــتعجلة  م مح ة حول ح قبول تقرر اللجنة القانون
الت. اإلجماع مع التعد     (حماس) 

  
  

ًا: ة المقاومة  ثان شــــــــــــأن حر مة األمور المســــــــــــتعجلة  م مح ة حول ح ات تقرر اللجنة القانون إقرار توصــــــــــــ
التالي: ة (حماس) لتكون    االسالم

  

ة والمقاومة والشـــــعب  .1 ة الفلســـــطین اســـــاته تجاه القضـــــ ضـــــرورة مراجعة ســـــ ة النظام القائم في مصـــــر  مطال

ة خالصـــــة وتجنیب الشـــــعب الفلســـــطیني وعدم إقحام القضـــــاء المصـــــر في إجراءات  اســـــ ام ســـــ ومواقف أح
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ة الجارة في مصــــر ألن الشــــعب  اســــ ات الســــ الت التجاذ اســــلة و اســــي ومقاومته ال الفلســــطیني ونظامه الســــ

ما یجر في مصر. عید  اته المقاومة ال عالقة لها من قرب أو    الفلسطیني وحر

عقد جلســـــة خاصـــــة لوزراء الخ .2 ة  ة جامعة الدول العر ة العرب من أجل مناقشـــــة اآلثار الخطیرة مطال ارج

م ومد تأثیر ذلك على األمن القومي العري في ظل  ة للح ة واالجتماع ة والبیئ ة والصح ة واالقتصاد األمن

  استمرار العدوان الصهیوني على قطاع غزة.

ح مســــار النظام القائم ف .3 ســــرعة من أجل تصــــح ة منظمة المؤتمر اإلســــالمي للتدخل  ي مصــــر تجاه مطال

 الشعب الفلسطیني ومقاومته.  

ة تجاه شعبنا الفلسطیني في قطاع  .4 ة واألخالق اس ة والس اتها التارخ ادة المصرة بتحمل مسؤول ة الق مطال

غالف قضــــــائي وعدم تخلیها عن دورها القومي والتارخي  اســــــي الظالم المغلف  م الســــــ غزة والتراجع عن الح

ة ال طولي تجاه القضــــــــــــــ مهم وال ة و التحقی مع المتورطین في هذه الدعو ومحاكمتهم على تقد فلســــــــــــــطین

ة لالحتالل الصهیوني.  الخدمات المجان

ح  .5 م الجائر  ضــــــــرورة إدانة هذا الح ة  ع منظمات حقوق اإلنســــــــان والمنظمات والمحافل الدول دعوة جم

ة الصامدة في وجه االحتالل.  المقاومة الفلسطین

ة المحامین المصـــرین دعوة اتحادات الح .6 قوقیین والقانونیین في العالم وخاصـــة اتحاد المحامین العرب ونقا

اطل. اسي ال م الس  لرفع دعو لد الجهات والمحاكم المختصة في مصر إللغاء هذا الح

حملة  .7 ام  الق ع اإلعالمیین والصــــــــحفیین في العالم وخاصــــــــة في العالمین العري واإلســــــــالمي  ة جم مطال

ح الشـــــــعب الفلســـــــطیني من خالل اإلعالم المرئي والمقروء إعالم م  ات الخطیرة لهذا الح ة لفضـــــــح التداع

افة وسائل اإلعالم.  والمسموع و
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طال  .8 م الظالم الذ  الطلب من الفصـــــــــــائل المقاومة أن تتوحد في مواجهة االحتالل والحصـــــــــــار وهذا الح

استهدافه للمقاومة الفلسطین ال استثناء  ع   ة. الجم

االســـــــتمرار بوقوفه  .9 ه  اســـــــي الظالم، ونطال م الســـــــ مناشـــــــدة الشـــــــعب المصـــــــر عدم االلتفات إلى هذا الح

 التارخي إلى جانب أشقائه من الشعب الفلسطیني المحاصر.

ة المخلصــــــــة للتعاون األمني المشــــــــترك المبني على حفظ األمن القومي للبلدین  .10 ة األجهزة األمن مطال

قین مصر وفلسطین  ، حیث أن األمن القومي لمصر هو أمن قومي لفلسطین على حد سواء. الشق

ة لعقد جلســـــــات خاصـــــــة لتفنید هذا  .11 ة والدول ة واإلســـــــالم ة العر مناشـــــــدة البرلمانات واالتحادات البرلمان

م القائم في مصــــر لتعدیل مســــاره  ح الشــــعب الفلســــطیني المقاوم والضــــغط على نظام الح اســــي  م الســــ الح

اسي  م الظالم الذ ال یخدم إال العدو الصهیوني.الس  والتراجع عن هذا الح

ة . .12 مها في المحافل الدول ات وتعم  ضرورة ترجمة التوص

 

حر                   د. محمود الرمحي                                                  د. أحمد 

  أمین سر                                                     النائب األول                     
عي                س المجلس التشر عي                                           لرئ  المجلس التشر


