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المجلس التش رعي ا السلي ر فيا لا هليررتى ا ل –االهتماع الواحد االرب ون المي قدة لا مدييتا رام هللا غزة
يوم االرب اء الموالق 2019/01/09م.
أخذاً بعين االعتبار:
 تقعيع اللجية اليياسية حول :نزع ا هلية اليياسية عن محمود عباس. أحكام اليظام الداخلا. نقاش مداخالت ا خوات اإلخوة أعضاء المجلس.يقــرر:

أ الً :قبول تقعيع اللجية اليياسية حول نزع االهلية اليياسية عن محمود عباس با غلبية.

ثانياً :إقعار توصيات اللجية اليياسية حول نزع ا هلية اليياسية عن محمود عباس لتكون كالتالي:

 -1اعتبار المدعو /محمود عباس ميتها الوالية لاقدا لألهلية الدسر ررتورية الير ررياسر ررية الو يية مي
تاريخ 2009/01/09م يجب أن يقف لو اًر عن ممارسرة مهامى رعييس لليرل ة الو يية تيرلي

رياسرة اليرل ة لقاً حكام القانون ا سراسرا عل اعتبار أن ميلرب العياسرة فراغع لقاً للقانون
ا ساسا السلي فيا.

 -2لا حال استمعار محمود عباس بممارسة مهامى رعييس لليل ة يقوم المجلس التشعي ا بتحعيك
الدعوى الدس ر ر ررتورية أمام الجهات القض ر ر ررايية المنتلسة لل ن بانتهاء الية محمود عباس لقدان
اهلفتى القانونية الدستورية الو يية اليياسية.
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 -3ميافرردة رالة المسس ريررات الد لية اإلقليمية ال عبية بتحمل الميررس لية الماملة عن االسررتمعار لا
الت امل مع محمود عباس بلستى رييياً للش ب السلي فيا.

 -4مياف ر ر ر ر ر رردة رالة البعلمانات االتحادات البعلمانية اإلقليمية الد لية لوقف الت امل مع رالة الولود
البعلمانية الم َّ
شكلة من قبل محمود عباس.
ُ
 -5إ الق حملة ف ر بية لجمع تواعيع ملفون للي ر فيا من المتضررعرين من سررياسررات عباس ت الب
بيزع الشععية اليياسية عيى ،تقديمى للمحاكمة لقا للقانون السلي فيا.
 -6مياف رردة رالة السل ررايل السلير ر فيية للت ا ن مع المجلس التشر رعي ا الجهات التيسف ية القض ررايية
المنتلسة من أهل التحض ر ر ر ر ررفع تهفجة ا هواء إلهعاء انتنابات رياس ر ر ر ر ررية تش ر ر ر ر رعي ية انتنابات
المجلس الو يا خالل ا فررهع القادمة من اهل إعادة تشرركفل اليظام اليررياسررا السلي ر فيا عل
أسراس الشرعاكة اليرياسرة

رمان تملفل الجميع داخل مسسريرات اليظام اليرياسرا السلير فيا لقا

للقانون.
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