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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

 الخامسةالدورة غير العادية 
 والخمسون  الثاني  االجتماع –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م 07/2019/ 30  الموافق الثالثاءيوم 

 ( 5/1غ.ع /1539قرار رقم )
 
 

الم يقدة    مدي ت  رام هللا  غزة   الخمطرن      الثان   االستماع–المجلس التشريعي  الللطرني      سلطرتأل اى ل   
 .م30/07/2019المنا ق  الثالثاءينم 

 أخذًا بعين االعتبار:
حنل إقدام قنات االحتالل الصهينن  عل  هدم الم شئات الطك ية    ح   ادي    :لج ة القدس  اىقص تقيعي    -

 .الحمص بقيعة صنر باهي س نب شيق القدس المحتلة
 أحكام ال ظام الداخل . -
 نقاش  مداخالت اىخنات  اإلخنة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
حنل إقدام قنات االحتالل الصهينن  عل  هدم الم شئات الطك ية     : لج ة القدس  اىقص تقيعي قبنل أ اًل: 

  .س نب شيق القدس المحتلةح   ادي الحمص بقيعة صنر باهي 
حنل إقدام قنات االحتالل الصهينن  عل  هدم الم شئات   :تقيعي لج ة القدس  اىقص  إقيار تنصياتثانيًا:  

 : لتكون كالتالي " الطك ية    ح   ادي الحمص بقيعة صنر باهي س نب شيق القدس المحتلة
بالمزعد من   -1 الكيام  المقدسيين  القدس،  ننالب هؤالء اىهل  الثبات عل  أرضهم     م ازلهم    

 مناسهة سميع المخننات الصهيننية اليامية لتيحيلهم  تهجييهم من القدس  الهاد ة أيًضا لتغييي  
 الناقع الطكان   الجغيا      المدي ة المقدسة.

يدي  ننالب  صائل المقا مة الللطني ية بأ  تليل مقا متها بشت  النسائل  أ  ال تقف مكتن ة اى -2
الييبية  اإلسالمية، كما   تغييي هنعتها  القدس من تصييد خنيي     مدي ة  لأل  تتييض  ما  أمام 
ننالب هذه اللصائل بالتنحد  التنا ق  اليمل الجاد إلنهاء االنقطام  إتمام المصالحة لتنحيد الجهند 

 .ل صية القدس  أهلها
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ة أ سلن  المالحق التابية لها،  الد اع ننالب الطلنة النط ية الللطني ية باإلعال  عن  قف اتلاقي -3
اليمل   الجاد عن اىهل الكيام    ح   ادي الحمص  قيعة صنر باهي  غييها من بلدات  قيى  
القدس،  ننالبها بنضع المنازنات  الميزانيات لدعم القدس  أهلها، كما ننالب هذه الطلنة بطيعة  

 إطالق يد المقا مة لتدا ع بحق عن القدس   قف التيا    الت طيق اىم   مع اليد  الصهينن   
 . أهلها

ننالب علماء اىمة بالقيام بد رهم    بيا  حيمة التنبيع  التيامل مع الكيا  الصهينن  بأي شكل   -4
من اىشكال، كما ندعن أحيار اليالم  الييب  المطلمين بدعم أهل القدس  تيزعز صمندهم  النقنف 

 . ة القي  الت  تناطأ  يها القيعب  البييد ضد شيب ا  قضيتألميهم قلبًا  عماًل    مناسهة صلق
التيا   اإلسالم    -5 الييبية  م ظمة  الد ل  البيلمانات اإلسالمية  الييبية  الد لية  سامية  ننالب 

 لج ة القدس بتلييل  ت ليذ القيارات الصادرة بحق مدي ة القدس،  م ها: تلييل ص د ق دعم القدس؛  
 .يابنين عل  ثياها،  حلاًظا عل  التياث اإلسالم  اىصيل  يها دعًما ىهل القدس الم

لليمل عل   ضح سيائم االحتالل بحق   -6 القدس  بيلمانين  ىسل  الد لية  رابنة  الم ظمات  ندعن 
القدس  أهلها    كل المحا ل الد لية،  إيصال مياناة أهل القدس لكل اليالم، كما ندعنهم لليمل 

 الج ائية بحق قادة االحتالل  رمنزه    المحاكم الج ائية الد لية، كما    عل  ر ع القضايا القانننية
ننالب اىمم المتحدة بالتحقيق    هذه الجيعمة "سيعمة هدم عشيات الم ازل ىهل ا المقدسيين بح   
 ادي الحمص"  من ثم تيليق عضنعة الكيا  الصهينن     اىمم المتحدة،  من الجديي بالذكي 

الكيا  الصهينن  يجيؤه عل  استمياره باليد ا  عل  شيب ا  أرض ا  مقدسات ا     أ  عدم مالحقة 
 .المدي ة المقدسة

نحمل الد ل الييبية المهي لة للتنبيع مع الكيا  الصهينن  المطئنلية    تشجيع الكيا  الصهينن    -7
لحمص    قيعة لإلقدام عل  هذه الجيعمة ال كياء سيعمة هدم عشيات الم ازل ىهل ا    ح   ادي ا

صنر باهي بمدي ة القدس،  من ثم ننالب هذه الد ل بنقف هذا التنبيع بكل أشكالأل مع الكيا   
 . الصهينن 

ندعن أهل ا    كل ربنع النطن أ  يدعمنا صمند إخنانهم    بيت المقدس،  عيزز ا ثباتهم عل    -8
هلها م ها، لن تللح بإذ   أرضهم،  إ  محا الت االحتالل الصهينن  لتهنعد مدي ة القدس  تهجيي أ 

هللا،  إ  أهل ا المقدسيين الصامدين  إخنانهم    الضلة المحتلة  الداخل المحتل  غزة اليزة، سيثبتن   
للصهاي ة الجب اء أنهم قادر   عل  حماية أرضهم  ك س المحتلين م ها،  إن ا  اثقن  من  عد هللا  

 . تيال  لعباده المؤم ين بال صي  التمكين
م -9 لزعارة  ننالب  خارسية  بجنلة  للقيام  المجلس  أعضاء  من  بيلمان   بتشكيل   د  المنقي  جلطكم 

البيلمانات الييبية  اإلسالمية  غييها لبيا  حقيقة ما يقنم بأل اليد  الصهينن  من سيائم حيب  
 . انتهاكات خنيية بحق القدس  أهلها  مقدساتها،  بحق المطجد اىقص  المبارك
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المنقي بتشكيل لج ة بيلمانية لمتابية ت ليذ التنصيات مع الجهات االختصاص، ننالب مجلطكم   -10
باللغات المختللة  تيميمأل عل     اعتبار هذا التقيعي  ثيقة من  ثائق المجلس،  ننالب بتيسمتأل 

 . نناق  اسع عل  سميع البيلمانات    اليالم
 

 

 د. أحمد بحر   د. محمود الرمحي 
 النائب األول   أمين سر 

 لرئيس المجلس التشريعي   المجلس التشريعي


