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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 لمـجلس الـتشريعي الـفلسطينيا
 الدورة غير العادية الرابعة

 جتماع الثالث والسبعون اال –الجلسة األولى 
 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة

 م30/1/2014-29-28أيام الثالثاء االربعاء والخميس الموافق
 (4/1/ غ.ع1380قرار رقم )

 

 وزةة االجتماع الثالث والسبعون المنعقدة في مدينتي رام هللا-المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته األولى 
 .م28/1/2014ق يوم الثالثاء المواف

 آخذاً بعين االعتبار:

 تقرير اللجنة السياسية حول خطة برافر. -

 أحكام النظام الداخلي.-

 نقاش وتوصيات األخوة واألخوات أعضاء المجلس. -

 رر:ـــيق
  .، باإلجماع مع التعديالت  تقرير اللجنة السياسية حول خطة برافرقبول  أواًل:
 جنة السياسية حول خطة برافر لتكون كالتالي:إقرار توصيات تقرير الل ثانيًا:
 الهجمة مواجهة يف النقب، في شعبنا جهاد الفلسطيني الشعب عن نيابة التشريعي المجلس يييح -1

فشال هذا المخطط اإلجرامية االستيطانية  .، ويدعوهم للتوحد والتمسك بأرضهم وحقوقهم فيها وا 

والمنظمات الدولية واألهلية التي وقفت في وجه  ن المجلس التشريعي جهود ومواقف المؤسساتُيثم    -2
فشاله.   هذا المخطط اإلجرامي الصهيوني، ويدعوها إلى المةيد من الضغط إليقاف هذا المخطط وا 

طاء إعطاء الكيان الصهيوني الغ عن المسئولية هللا رام في المفاوض التشريعي المجلس مليح -3
  ضنا في النقب.السياسي لما يقوم به من جرائم بحق شعبنا وأر 
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 لمؤاةرة نيالفلسطي شعبنا وجماهير والفصائل السياسية القوى  جميع التشريعي المجلس يدعو -4
فشالالصهيونية واالستيطان التهجير سياسات ومواجهة لمقاومة النقب في إخوانهم ما ُيسمى  ، وا 

 .بُخطة "برافر" 

 وسحب سطين،فل قضية تجاه تهامسئوليا تحمل إلى العربية الدول جامعة التشريعي المجلس يدعو -5
 رفضل واإلسالمية العربية أمتنا مجلسال دعوي كما الصهيوني، الكيان مع للمفاوضات زطائها
 . المنطقة في الصهيونية األهداف يحقق الذي يعبثال التفاوض منهج

 بالشع على المفروض الحصار رفع لىع للعمل العربية الدول التشريعي المجلس يدعو -6
 سياسية يمةجر  وهو المعلنة، الحرب أدوات أحد يعتبر هنا فالحصار ،تعةية صمودهو  الفلسطيني
 .أخالقية وال إنسانية وال وقانونية

اتحادات البرلمانات العربي والدولي واألوروبي للضغط على حكوماتها  التشريعي المجلس يدعو -7
 لي.للعمل على إيقاف هذا المخطط االستيطاني المخالف لقواعد القانون الدو 

 بتهاومطال اإلسالمي، التعاون  ومنظمة العربية، الجامعة إلى التقرير هذا مذكرة تتضمن إرسال -8
 إلنسان،ا حقوق  مؤسسات وكل األوروبي، واالتحاد المتحدة، األمم في المشروع هذا مقاومة بتبني

 . الجريمة هذه لوقف راءاتإج باتخاذ ومطالبتها

من  قبالن في شاء موقع إلكتروني خاص بقضية إخوانناالمساهمة مع كافة الجهات المعنية إلن -9
فشال مخططاته  .أجل فضح ممارسات الكيان الصهيوني وا 

 

 
 د. محمود الرمحي                                                  د. أحمد بحر                 

 النائب األول                 أمين سر                                                         
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