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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الدورة غير العادية الرابعة
 االجتماع الخامس والخمسون  –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م 17/4/2013يوم األربعاء 

 (4/1/ غ.ع1357قرار رقم )
ي الفلسرررررري جي تي جلسررررررتم ا الخ اسجتملخ النلمس االنمسررررررات المج هللا   تي م  جتي  ا    المجلس التشرررررر   

  .17/4/2013اغز   ا  ا  ب لء المااتق 
 أخذًا بعين االعتبار:

 تهللا    لججة الت بية االهللاضليل اسجتملعية حال أاضلخ  ا س ي تي سجات اسحتالل اإلس ائ لي. -
 أحكل  الجظل  ال انلي. -
 لش ا ناات ااإلنا  أعضلء المجلس.جهللا -

 يقــرر: 
أاًس:  قبال تهللا    لججة الت بية االهللاضرررررليل اسجتملعية حال أاضرررررلخ ا سررررر ي تي سرررررجات اسحتالل اإلسررررر ائ لي 

 بلإلجملخ مع الت  يالت.
إق ا  تاصررريلت تهللا    لججة الت بية االهللاضرررليل اسجتملعية حال ا سررر ي تي سرررجات اسحتالل اإلسررر ائ لي  ثانيًا:

 -كللتللي:
ميللبة السلية الفلسي جية بللتاقيع علخ استفلقيلت االم له ات ال الية ابللتح    اتفلقيلت جج ف، ا تع  .1

 لضلته  علخ ج ائمه  المتااصلة بحق ا س ى.شكلاى ت  ية اجملعية ض  اسحتالل أمل  المحلك  ال الية لمهللا
ميللبة الحكامة الفلسي جية بلعتمل  مل   ت ليمية   اسية علمية هل تة حال قضية ا س ى تي المجهلج  .2

الم  سي، ت تع مت شأجه ، ات سخ حهللااقه  المش اعة، اتبهللاي قض ته  حيَّة حلض   تي جفاس أجيلل الش ب 
 الفلسي جي.
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الفلسي جية بإقلمة َمتحٍف إلحيلء الذاك    نتص بهللاضية ا س ى ايض  كل مل  ت لق ميللبة الحكامة  .3
 بللتل  خ المت لق بل س ى ا اثق لكل المج م ت الذ ت قم اا الح كة ا س   .

 عا  جمها  ة مص  ال  بية الشهللايهللاة  اعي اتفلق صفهللاة تبل ل ا س ى إلخ الضغط علخ حكامة اسحتالل  .4
 .تفلقلاللتزا  ببجا  اس

ص ا  جش ات للت   ف بهللاضية  .5  عا  السفل ات ال  بية ااإلسالمية، لتجظي  اعتصلملت جص   لألس ى، اا 
جهللالذ ا س ى الم زال ت اا س ى المض ب ت.  ا س ى ام لجلته ، االميللبة بتحس ت ظ اته  الحيلتية، اا 

لت ية اا ا ابية امجلس حهللااق اإلجس عا  جلم ة ال ال ال  بية امجظمة المؤتم  اإلسالمي االب لملجلت ال  ب .6
 ال الي بلل عا  إلخ عهللا  جلسة نلصة لبحث قضية الجااب ا س ى تي سجات اسحتالل الصه اجي.

 عا  المؤسسلت ال الية انلصة مجلس حهللااق اإلجسلت بل م  المتح   إلزا  اسحتالل علخ تتح السجات  .7
 خ اسجتهلكلت الصل نة للهللالجات ال الي ااتفلقية جج ف.أمل  لجلت التفتيش االم اقبة ال الية االمحلسبة عل

 عا  اللججة ال الية للصل ب ا حم  الهللايل  بلل ا  المجاط بهل مت نالل الت نل لحملية ا س ى مت اجتهلكلت  .8
 اسحتالل لحهللااقه  اك امته  اإلجسلجية.

جسلجية اا عالميال عا  إلخ تشك ل ائتالف عللمي مت مؤسسلت حهللااق اإلجسلت للهللايل  بحملة قل .9 ة جاجية اا 
عللمية ض  سيلسة اسعتهللالل اإل ا ي اال زل اسجف ا ي ااإلهملل اليبي التي يهللاا  بهل اسحتالل الصه اجي بحق 

 ا س ى.
 عا  ب لملجلت ال لل  كلتة ل هللا  جلسة نلصة لمجلقشة أاضلخ ا س ى المأسلاية اتشك ل لجلت ب لملجية  .10

 محلك  ال الية.مت أجل مهللالضل  اسحتالل أمل  ال
 عا   ؤسلء اأعضلء ب لملجلت ال لل  إلخ تحمل مسؤاليلته  الهللالجاجية اا نالقية ااإلجسلجية تجله مل  ت  ض  .11

لم زمالؤه  مت أعضلء الب لملت الفلسي جي مت انتيلف ااعتهللالل اا هلجلت امحلكملت سيلسية بليلة تي سجات 
 اسحتالل الصه اجي. 

تم ا ممية، الحهللااقية ااإلجسلجية، إلخ التح ك بهللاا  لف ض اسحت ا  االحملية  عا  المجتمع ال الي بمؤسسل .12
للهللاااج ت االمااث ق ال الية، ام لقبة اسحتالل الصه اجي الذي  جتهكهل، ايض ب بهل ع ض الحلئط علخ م أى 

 امسمع مت ال لل  أجمع.
جات لاسلئل لتح    ا س ى مت سميللبة تصلئل المهللالامة الفلسي جية إلخ تتح كل النيل ات ااتنلذ كل ا .13

 اسحتالل الصه اجي.
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ميللبة تصلئل المهللالامة الفلسي جية تشك ل جبهة مهللالامة ماح   امجماعلت عسك  ة منتصة تكات مهمتهل  .14
ال ئيسة تح    ا س ى االم تهللال ت، اتبهللاي كل النيل ات االاسلئل مفتاحة أملمهل، مع الت ك ز علخ نيل  أس  

 يم به ف مبل لته  بأس اجل، تها نيل  مش اخ مت بلب الم لملة بللمثل.ججا  ال  ا امستايج
. عا  كل ا حزاب االمؤسسلت االه ئلت االجهللالبلت تي منتلف ال ال ال  بية ااإلسالمية اا ا ابية إلخ 15

استم ا  الف لليلت التضلمجية اتاح   الجها  احش هل محليًل اعللميًل لجص   ا س ى االجااب تي سجات 
ات زلم  الل اتفضح ج ائمماسحتالل الصه اجي، اتجظي  اعتصلملت تضلمجية كب    تحلص  سفل ات اسحت

 .عللميلً 
 
 

 

 د. محمود الرمحي
 أمين سر 

 المجلس التشريعي

 د. أحمد بحر 
 النائب األول

 لرئيس المجلس التشريعي
 


