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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

 الخامسةالدورة غير العادية 
 الثالث والثالثون  االجتماع –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م 12/09/2018  الموافق االربعاءيوم 

 ( 5/1غ.ع /1516قرار رقم )
 

المسلقدة  ف مديستف رام هللا  غزة    الثالث  الثالثون االوتماع  -المجلس التشرررر الف اليليررررجلسف  ف وليررررت  ا  ل  
 .م12/09/2018الموا ق  االربلاءيوم 

 أخذًا بعين االعتبار:
 . توقيلهاسسة عل    25االثار الخجل ة التياقية أ سلو المشؤ مة بلد م  ر   حول  اللجسة اليياسيةتق ا   -

 أحكام السظام الداخلف. -
 نقاش  مداخالت ا خوات  اإلخوة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
 .سسة عل  توقيلها  25االثار الخجل ة التياقية أ سلو المشؤ مة بلد م  ر    حول  تق ا  اللجسة اليياسيةقبول  أ اًل:  
سسة   25االثار الخجل ة التياقية أ سلو المشؤ مة بلد م  ر  حول تق ا  اللجسة اليياسية إق ار توصياتثانيًا: 

 :لتكون كالتالي عل  توقيلها
 اعتبار هذه االتياقية كأن لم تكن،  هف  دعوة كا ة اليصائل اليليجلسية لالوتماع عل   و  الي عة   -1

اتياقية باطلة   قًا لقواعد القانون الد لف،   ضع آلية لمالحقة  محاسبة كل من ساهم  ف التوقيع أ   
 اللمل بهذه االتياقية  عل  رأسهم محمود عباس الذي هو مهسدس هذا االتياق. 

لن  االقتصاديلن اليليجلسللن  الد لللن لدراسة   الب لمانلن  القانونل   نتشكلل   اق يضم نخبة من اليياسلل -2
 تبلات إنهاء هذه االتياقية  إبجالها أمام المحا ل الد لية لمخاليتها  بيط قواعد القانون الد لف.

م اسلة وميع ب لمانات اللالم للضغط عل  حكوماتها إلوبار االحتالل لوقف تجبلق أحكام هذه االتياقية   -3
م قواعد القانون الد لف التف مسحت شلبسا اليليجلسف حقوق  الواضحة  ف اللودة ،  احت ا نعل  اليليجلسلل 

 د لت  الميتقلة  عاصمتها القدس.   إقامة المقدسات،    ا رض 
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"اإلنيان،   -4 اليليجلسية  بالثوابت  التميك  أساس  عل   يقوم  ب نامج  طسف  عل   اليليجلسف  الكل  توا ق 
  ا رض،  اللقلدة،  المقّدس".

أد ات  ليجلسية موحدة لمواوهة مشاراع التيواة،  السهوض بمش  ع تح ا  الوطن اليليجلسف  بساء خجة    -5
الهاد ة لتصفية القضية   أم اكيةكل  من السه  إل  البح ،  مواوهة صيقة الق ن  المخججات الصهلو 

ر كإحدى  اليليجلسية،  ذلك من خالل االستم ار  ف تقديم الدعم للمقا مة  ميل ات اللودة  كي  الحصا
 سبل المقا مة،  اللمل عل  نقلها إل  الضية الغ بية  القدس  الخارج.

إعادة بساء مسظمة التح ا  اليليجلسية  مؤسياتها عل  أسس  طسية سليمة بما يخدم القضية اليليجلسية،   -6
 أ  إيجاد أط  وديدة تحقق هذه الغايات اليامية. 

 التأكلد عل  بجالن هذا االعت اف،  اعتباره كأن   سحب اعت اف مسظمة التح ا  باالحتالل الصهلونف، -7
 لم يكن،  محو اآلثار المت تبة علي . 

 إنهاء  تج ام كا ة أشكال التسيلق ا مسف مع االحتالل، المحّ م ش عًا  المجً م  طسيًا.  -8

( سسة  25عل    اق أ سلو االعت اف بيشل ميار مش  ع التيواة،  االعتذار للشلب اليليجلسف عن ) -9
 لضياع  التي . من ا

 إلغاء اتياقية باراس االقتصادية التف أض ت االقتصاد الوطسف اليليجلسف.   -10

 دعم المقا مة اليليجلسية بكا ة أشكالها،  تشكلل م وعيات واملة لها. -11

ر ع دعا ى حقوقية عل  الكيان الصهلونف؛ الرتكاب  و ائم ح ب  إبادة وماعية  و ائم ضد اإلنيانية   -12
 اليليجلسف،  انتهاك  لالتياقيات الد لية.بحّق الشلب 

دعوة الد ل الل بية  غل ها من الد ل التف ت بجها عالقات مع االحتالل الصهلونف ليحب اعت ا ها   -13
ش عًا  قانونًا،  عل  أّن    إسالميةب ،  قجع وميع عالقاتها مل ،  التأكلد عل  أّن  ليجلن أرض ع بية  

 خيانة عظم  تيتووب المالحقة القضائية بحّق من يقوم أ   شب  مسها هو و امة    أيالتسازل عن  
 يياعد عل  ذلك.

ش عية    أييؤّكد المجلس التش الف اليليجلسف عل  أّن عباس مستهف الوالية  مغتصب لليلجة ال يملك   -14
 أ  الد لية.  اإلقليميةي من المحا ل المحلية أ  أ ف تمثلل الشلب اليليجلسف أمام 

محيل    أياليليجلسية باعتبار محمود عباس ال يمثل الشلب اليليجلسف أمام  نجالب القوى  اليصائل   -15
أ  الد لية،  اعتبار أّن كل ما يصدر عس  غل  ملزم  بساء الشلب   اإلقليميةمن المحا ل المحلية أ   

 اليليجلسف. 

ل  بالتلا ن مع االحتال  أ سلواإلو امية المي  ضة عل  قجاع غزة من قبل   اق    اإلو اءات اعتبار   -16
الصهلونف، هو تجبلق عملف لصيقة الق ن من أول  صل قجاع غزة عن الضية الغ بية،  تلتب  و امة  

  خيانة عظم  تيتووب المحاكمة. 
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ثيقة رسمية صادرة عن المجلس التش الف، عل  أن يتّم ت ومتها  توزالها عل   اعتبار هذا التق ا     -17
 ب لمانات الد ل  ف اللالم،  عل  القوى  اليصائل اليليجلسية،  عل  الجهات ال سمية اليليجلسية  غل ها.    

 
 د. أحمد بحر   د. محمود الرمحي 

 النائب األول   أمين سر 
 المجلس التشريعي لرئيس   المجلس التشريعي

 
 
 


