بسم هللا الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الخامسة

الجلسة األولى – االجتماع االربعون
المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة

يوم االربعاء الموافق 2018/12/26م
قرار رقم ( /1525غ.ع)1/5

المجلس التش ر ر ر رلسطي الفل ر ر ر ررولىي ي ل ر ر ر ررت ا ل -اال تماع االربطون المىطقدة ي مديىتي رام هللا غزة يوم
االربطاء الموا ق 2018/12/26م.
أخذاً بعين االعتبار:
 تقلسل اللجىة القانونية حول :بوالن قلار ما ي م بالمحكمة الدستورسة غلل الشلعية بحل المجلس التشلسطي. أحكام الىظام الداخلي. نقاش مداخالت ا خوات اإلخوة أعضاء المجلس.يقــرر:
أ الً :قبول تقلسل اللجىة القانونية حول بوالن قلار ما ي م بالمحكمة الدستورسة غلل الشلعية بحل المجلس

التشلسطي.

ثانياً :إقلار توصيات اللجىة القانونية حول بوالن قلار ما ي م بالمحكمة الدستورسة غلل الشلعية بحل

المجلس التشلسطي لتكون كالتالي:

 -1التأكلد عل أن المجلس التشلسطي سلد نف

ال يملك أحد انهاء الشلعية القانونية الصفة التمثللية

للمجلس التشلسطي الذي اء بمو ب انتخابات شلعية شهد الطالم بىزاهتها.
 -2استملار المجلس التشلسطي الفل ولىي بممارسة أعمال

مهام كالمطتاد

قا لمقتضيات المصلحة

الطامة؛ اعتبار قلار حل المجلس التشلسطي ال قيمة ل من الىاحلتلن القانونية الشلعية كمن صدر
عىهم القلار من أمل عللهم.
 -3الوطن أمام المحكمة الطليا التي تقوم مقام الدستورسة بفقدان محمود عباس لألهلية القانونية ال ياسية
الصحية.
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 -4الطمل بشكل عا ل عل تقديم عباس زملت ال القضاء محاكمتهم عل ا طال اإل لامية الصادرة
عىهم محا التهم الم تملة بتقوسض نظام الحكم ي ل ولن.
 -5إحالة رئيس المحكمة المشكلة من قبل عباس أعضائها للقضاء الفل ولىي لف ادهم ممارسة أعمالهم
بشكل مخالف للقانون تآملهم مع عباس ،عملهم عل تقوسض نظام الحكم ي ل ولن من خالل
إصدار ق الرات أحكام ال عالقة لها بالقانون الطدالة رغم علمهم اليقلىي الم بق بصحيح القانون.
 -6اعتبار قلار تشكلل المحكمة الدستورسة باطال كون صاد اًر عن رئيس مىتهي الصالحية الدستورسة
القانونية كذلك اعتبار قلار المحكمة مىطدما النطدام اختصاص المحكمة بوالن تشكللها.

 -7دعوة كا ة الكتل القوائم البللمانية ال مجابهة هذا القلار التصدي ل بما يحمل من انتهاك صارخ
الخصوص القانون ا ساسي الفل ولىي تطديالت ل ىة  2003سىة

للقوانلن الفل ولىية عل

 ،2005ذلك من خالل تكلسس شلعية المجلس التشلسطي حضور ل ات ا تماعات .
 -8دعوة القوائم الكتل البللمانية كا ة إل الشل ع ي تدشلن حملة د لية اسطة لفضح ممارسات عباس
تمادي ي خلق القوانلن الوطىية انتهاك للمواثلق التشلسطات الد لية ذلك من خالل تو ي رسائل
لالتحاد ا ر بي المؤس ات الحقوقية الغلبية الشخصيات الد لية المؤثلة إل

سائل اإلعالم الغلبية

حول تلك الخل قات االنتهاكات التي يمارسها عباس.
 -9تو ي رسائل إل بللمانات الطالم كا ة لتوضيح سياسة عباس باغتصاب ال لوة التحذيل من بوالن
كل ما يصدر عى

عن المحكمة التي شكلها من ق الرات ال سيما فيما يخص المجلس التشلسطي

الفل ولىي الذي يمارس د ره حت تارسخ
 -10التو

ال

قا للقانون.

امطة الد ل الطلبية لوضطها ي حقيقة اال ضاع ي قواع غزة تجديد التأكلد عل

الجهوزسة التامة االستطداد لالحتكام لصىد ق االقتلاع إ لاء االنتخابات اللئاسية التشلسعية المجلس
الوطىي د ن شل ط م بقة ي كل من المحا ظات الشمالية الجىوبية تحت إشلاف مىد بلن عن
امطة الد ل الطلبية

هات رقابية د لية.

 -11دعوة الفصائل الفل ولىية ال

اتخاذ موقف حاسم تصديل بيان موحد يدين سشجب الممارسات

الت لوية المىفلدة لعباس تمادي ي التغول عل ال لوات االمطان ي خلق القوانلن بشكل سا ل.
 -12كما توصي اللجىة القانونية مجل كم الموقل بضل رة انطقاد المجلس بكا ة أعضائ

القوائم الكتل

البللمانية لبحث أهلية محمود عباس ال ياسية الصحية غللها.
د .محمود الرمحي

د .أحمد بحر
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