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المجلس التش رعي ا السلي ر فيا لا هليررتى ا ل –االهتماع الثالث االرب ون المي قدة لا مدييتا رام هللا غزة
يوم االرب اء الموالق 2019/02/06م.
أخذاً بعين االعتبار:
 تقعيع اللجيتفن اليياسية القانونية حول :هعيمة االعتقال اليياسا لا ضوء اخت اف اليائب المقدسا د.إبعاهيم أبو سالم.

 أحكام اليظام الداخلا. نقاش مداخالت ا خوات اإلخوة أعضاء المجلس.يقــرر:

أ الً :قبول تقعيع اللجيتفن اليياسية القانونية حول هعيمة االعتقال اليياسا لا ضوء اخت اف اليائب
المقدسا د .إبعاهيم أبو سالم.

ثانياً :إقعار توصيات تقعيع اللجيتفن اليياسية القانونية حول هعيمة االعتقال اليياسا لا ضوء اخت اف
اليائب المقدسا د .إبعاهيم أبو سالم لتكون كالتالي:

 -1يدين المجلس التشعي ا هعيمة االعتداء اليالع عل

رئيس لجية القدس ا قص

اليائب المقدسا

الدكتور إبعاهيم أبو سالم ،عل المياس بحصانتى البعلمانية باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقوانفن السلي فيية
الد لية.

ُ -2ي َح ِّمل المجلس التشعي ا الميئولية الكاملة عن هذه الجعيمة للمدعو محمود عباس رئيس حكومتى
راما الحمد هللا باعتبارهم ميئولفن ميئولية مباشعة عن أههزة اليل ة ا ميية لا الضسة المحتلة.
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 -3ت الب اللجيتان بتشكفل لجية تحقفق بعلمانية للوقوف عل

معتكبا هذه الجعيمة ،تحديد الجهات

الميئولة عيها تمهفداً لمحاكمتها.

 -4تقديم بالغ لليائب ال ام بتحعيك الدعوى ال مومية للتحقفق لا االعتداء عل اليائب المقدسا الدكتور
إبعاهيم أبو سالم.
 -5التأكفد عل استم اعرية شععية المجلس التشعي ا السلي فيا عملى ،التأكفد عل ان دام قعار محمود
يكن.
كأن لم ُ
عباس ميتها الوالية ِّب َحل المجلس التشعي ا اعتباره ْ
 -6يدين المجلس التشعي ا السلي فيا االعتقال اليياسا ،ي الب بإيقالى لو اًر إحالة معتكبيى لل دالة.
 -7التأكفد عل

عدم شععية المدعو محمود عباس كعئيس لليل ة السلي فيية ،ضع رة ال مل الجاد

لمالحقتى كمغتصب لهذا الميصب ،محاكمتى حيب القوانفن السلي فيية الم مول بها.

ِّ
موقف
المَوِّق ة عل تساهمات القاهعة ،اتخاذها
َ
ُ -8يَقدر المجلس التشعي ا موقف السصائل السلي فيية ُ
االستيكار اإلدانة لهذه الجعيمة الممارسات المخالسة للقانون السلي فيا.
 -9دعوة المؤسيات الحقوقية للوقوف عيد ميؤ لياتها لضح االنتهاكات للقانون ا ساسا السلي فيا
القوانفن اليارية من قبل سل ة محمود عباس.
 -10دعوة بعلمانات اتحادات ال الم االتحاد الد لا للبعلمانات الد لية بخاصة (بعلمانفون من أهل
القدس) إل إدانة هذه الجعيمة ،عدم الت امل مع سل ة محمود عباس غفع الشععية.
 -11اعتبار هذا التقعيع ثيق ًة من ثائق المجلس التشعي ا السلي فيا ،إرسالى إل االتحادات البعلمانية
كالة البعلمانات ال عبية اإلسالمية الد لية.
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