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 المقر بالقراءة الثانية                                    2007قانون حماية المقاومة الفلسطينية رقم )  ( لسنة

 قانون حماية المقاومة الفلسطينية
 م2008 لسنة (6)رقم

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 بعد اإلطالع على القانون األساسي وتعديالته،

 م  22/05/2008وبناء على ما أقره المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته بتاريخ 
 سم الشعب العربي الفلسطينيابثم  بسم هللا

 -لتالي:أصدرنا القانون ا
 (1مادة)
حةةل ا الكةةريونغ ال اكةةر  ةةن ير  السةةطين ولقر ةةر المقاومةةة الفلسةةطينية بلهةةوالرا وكةةورلا وااةةة لطةةر  اا

وواجةر مقة ي يقةا  لةت  ةال   وفللة  الهةرا ا السةماوية والمواثية  واف ةراو ال وليةة لغ حة  ثاتة ،  المكير
 افملين العربية واإلس مية والهعر الفلسطينغ.

 (2مادة)
المقاومة باق ما بقغ اإلحل ا  لت ير  السطين ، وا يسةق  بمةرور الة من وا يجةو  اللنةا ا  نة  بةل    ح

 سلفلاء.جلرا  يو اللفسير يو ااوج  وان ، ويظل خارج نطاق اا
 (3مادة)

 س ح المقاومة الفلسطينية لو س ح هر غ مكان يحرم و جرم اللع    لي  يو المساي ب .
 (4مادة)

 ليرةا و لةت سة حرا الموجة   لةت  يلآمرحل ا  لت المقاومة الفلسطينية يو ي حقرا يو ول من يلخاتر ما اا
حل ا الكريونغ ، وبل  وج  وان يع  مرلكبًا لجر مة الخيانة ويعاقةر بالعقوبةا  الجنا يةة والم نيةة المقةررة اا

 موظفًا  امًا يو مولفًا تخ مة  امة. من الوظيفة بقوة لذا القانون  ن وان يع الرذه الجر مة ، و 
 (5مادة)

ل ت ول ما يلعار  ويحوام لذا القةانون ويقةا بةاطً  وةل لهةر ا يو الفةاق يمةي حة  المقاومةة الفلسةطينية يو ي
 يخالف يحوام لذا القانون.

 (6مادة)
ه و نهةر اةغ  لت جميا الجرا  المخلكة ، ول ايما يخك  لنفيذ يحوام لذا القانون ، ويعمةل بة  اةور كة ور 

 الجر  ة الرسمية.
 ميالدية 2008صدر في مدينة       بتاريخ  /  / 

 هجرية 1429الموافق  /   /                       
 محمود عباس                                    
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