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م  سم هللا الرحمن الرح

عي الـفلسطیني   المـجلس الـتشر
عة ة الرا   الدورة غیر العاد

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

س  عاء والخم   م 31/10/2013-30یومي األر
  )4/1/ غ.ع1371قرار رقم (

ــــــــــــــ  االجتماع السادس والستون المنعقدة في مدینتي رام هللا وغزة یوم  المجلس التشرعي الفلسطیني في جلسته األولى ـ
س  المواف    م.31/10/2013الخم
  آخذاً بعین االعتبار:

ر وعد بلفور المشئوم. -     ة في ذ اس  تقرر اللجنة الس

ام النظام الداخلي. -   أح
  ات واإلخوة أعضاء المجلس.نقاش ومداخالت األخو  -

  قــرر: 
الت . إقرار أوًال: اإلجماع مع التعد ر وعد بلفور المشئوم  ة في ذ اس  تقرر اللجنة الس

ًا: التالي: ثان ر وعد بلفور المشئوم وهي  ة " في ذ اس ات تقرر اللجنة الس   -إقرار توص
د المجلس التشـــــــرعي على أن وعد بلفور هو جرمة قامت  -1 ة یؤ ا وهي مســـــــئولة عنها مســـــــئول ومة برطان بها ح

ٍح ومجازٍر  ل ما قام على أرض فلســطین من جرائٍم ومذا عات  ة وت تامة، وتتحمل منذ احتاللها أرض فلســطین مســئول
 وتقتیٍل وتهجیٍر وتشرٍد وتدمیٍر للفلسطینیین وممتلكاتهم.

ة األ -2 ا والدول التي ســــــاندت وأیدت الوعد وعصــــــ ة تتحمل برطان ة والقانون اســــــ ة التامة الســــــ مم المتحدة المســــــئول
ة من جرائم ومآٍس  الشــــعب الفلســــطیني وأرضــــه ووطنه وحضــــارته اإلنســــان ة عما لح  ة واألخالق ة واإلنســــان والتارخ

ة. ة واألخالق عاتها القانون ة وَتَحمُّل ت عات هذه المسئول توجب علیها إزالة ت  و

د المجلس التشــــرعي على ق -3 ض یؤ غ موضــــوع وعد بلفور ال انات رئاســــته الخاصــــة  رارات المجلس التشــــرعي و
ة فلسطین.  ون

ا على أرض فلســـــــطین منذ دخولها أرض فلســـــــطین وما ترتب  -4 ار وجود برطان د المجلس التشـــــــرعي على اعت یؤ
ًا، ألن االنتداب  س انتدا ان احتالًال لفلســــــــطین ول عها  ات ظالمة وما ت ه من اتفاق صــــــــاحب  عني تهیئة الشــــــــعبعل

شعب آخر. س استبداله  م وٕادارة شئونه بنفسه ول  األرض األصلي للح
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التقادم. -5 ان الصهیوني، ألن الحقوق ال تسقط  الك د المجلس التشرعي على عدم االعتراف   یؤ

فوضه الشعب الفلسطیني إلى االنسحاب الفور من المفا -6 ضات مع و یدعو المجلس التشرعي المفاوض الذ لم 
ة  ولن  ة الفلســــــطین ة للقضــــــ التنازل عن الحقوق وأن أ اتفاقات هي تصــــــف ان الصــــــهیوني ألنه ال تفوض ألحد  الك

 عترف الشعب بنتائجها.

ة والفصــائل  -7 اســ ع القو الســ ة إلعادة یدعو المجلس التشــرعي جم رة جادة، وٕاعطاء األولو ة وف اســ لمراجعة ســ
ما تم االتفاق علیها  وتحقی ،ســــطینيترتیب البیت الداخلي الفل ة ٕاعادة و المصــــالحة  من اء االنقســــام وٕانهالوحدة الوطن

ار البدیل في مواجهة الخطط والمشـــــــارع  اعتمادأجل  اغة القرار الخ ة إلعادة صـــــــ یل جبهة وطن ة، وتشـــــــ الصـــــــهیون
خاصـــــــة ا ة وتفعیل المقاومة و رة، وعدم االعتراف الفلســـــــطیني بناًء على الثوابت والحقوق الفلســـــــطین العدو أو لعســـــــ

ات التي تنتقص من الح الفلسطیني االتفاق  .االلتزام 

فلتها القوانین  -8 ة و الها هي ح مقدس أقرتها الشــــرائع الســــماو ل أشــــ د المجلس التشــــرعي على أن المقاومة  یؤ
ة وهي الوسیلة األنجع لتحرر فلسطین.  والمعاهدات واألعراف الدول

ة أو منظمة التعاون  اإلسالمي یدعو المج -9 ة منفردة أو من خالل جامعة الدول العر ة واإلسالم لس التشرعي الدول العر
اتهاإلى  ة  تحمل مسئول اس ان الصهیوني، والشروع في حملة س ة فلسطین وسحب غطائها عن المفاوضات مع الك تجاه قض

ة  ة لتجرم وعد بلفور، ونزع الشرع ة وٕاعالم ه من نتائج.وقانون ل ما ترتب عل   عن 
ة ومؤســــــســــــات المجتمع المدني والمؤســــــســــــات  -10 ل أماكن تواجده والجماهیر العر دعوة الشــــــعب الفلســــــطیني في 

ومات  یل ضــــــغط على الح ض وتشــــــ غ ر وعد بلفور ال ة في ذ ات جماهیرة وشــــــعب ة لفعال ة والدول ة المحل الحقوق
ا والدول التي أیدت هذا  ومات.وخاصة برطان ة لهذه الح یل محاكم شعب  الوعد وتش

ة  -11 ة في المحاكم الوطن ة إلى رفع دعاو قضـــــــــائ ة والدول ومة ومنظمات المجتمع المدني المحل الطلب من  الح
ات  ان الصـــــــــــهیوني والعصـــــــــــا ومة الك ا وح ومة برطان ة التي ارتكبتها ح ة والجنائ اســـــــــــ ة على الجرائم الســـــــــــ والدول

ح  ة  ة.الصهیون  الشعب الفلسطیني ومقدساته وحضارته اإلنسان

ة التي ترعى شــئون الالجئین الفلســطینیین االســتمرار في دعم الشــعب المظلوم وأال تقلص  -12 دعوة المنظمات الدول
ان.  من خدماتها تحت أ ظرٍف 

ة لكل األطرا -13 ضــــــــــــــائع والمعامالت االقتصــــــــــــــاد ة لحملة مقاطعة لل وم ة والح ة ف الغردعوة المنظمات العر
ة التي دعمت وعد بلفور وأیدته.     والصهیون

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

عيال                س المجلس التشر عي                                           لرئ   مجلس التشر

 


