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قد خلف أثرًا سلبیًا على الواقع االجتماعي الفلسطیني بصفة عامـة قساماالنن مما ال شك فیه أ
لة عمـل المحـاكم الفلسـطینیة اصة سیما فیمـا یتعلـق تحدیـدًا بمسـأوعلى الواقع القانوني بصفة خ

ذلـــك مـــن إجـــراءات تـــم اســـتتبع ، ومـــا2007فـــي قطـــاع غـــزة إبـــان األحـــداث التـــي جـــرت عـــام 
مقبلـون علـى مرحلـة جدیـدة ألننـااالنقسـامدیث عـن تـداعیات بعد ذلك وٕاننا سنترك الحـاتخاذها

مشرقة باألمل والحریة والدیمقراطیة للشعب الفلسطیني المناضل ، وبالحدیث على سبل وطـرق 
دعم المصالحة الفلسـطینیة فإنـه یتوجـب علینـا أوًال أن ُنعیـد للجسـم القضـائي الفلسـطیني وحدتـه 

، مسـألة وعلـى سـبیل المثـال ل المناسـبة والسـریعة لـذلكوكیانه القانوني مـن خـالل إیجـاد الحلـو 
و التوافـــق علـــى إیجـــاد حـــل لهـــذه و القضـــاة الســـابقین لهـــم 2007القضـــاة المعینـــون بعـــد عـــام 

نزاهــةإلــي ضــمانالمحــامین الفلســطینیین فإننــا نــدعوالمشــكلة ، وكمــا كنــا ومــا زلنــا فــي نقابــة 
وذلـك على ورقة المصالحة الفلسطینیة في القـاهرةبعد إتمام التوقیعبته واستقاللیته القضاء وهی

مــن خــالل إصــدار المراســیم أو القــرارات التشــریعیة لتصــحیح األحكــام التــي صــدرت فــي قطــاع 
ـــدة  ـــع ســـنوات الماضـــیة صـــدرت أحكـــام عدی ـــه خـــالل األرب ـــة حیـــث أن غـــزة مـــن الناحیـــة القانونی

وذلك بإیجاد الحلول المناسبة لها وتغیرت مراكز قانونیة كثیرة فیجب أوًال تصحیح هذه األحكام 
مــن ناحیـــة المراســیم أو التشـــریعات ألن هنـــاك أرواح أزهقــت ومتهمـــین صــدرت بحقهـــم أحكامـــًا 

وانطالقــاباإلعــدام ونفــذت و مراكــز قانونیــة تغیــرت و ال ســیما قضــایا اإلخــالء أو الهــدم والبنــاء
لى الجمیع مراعـاة مـا یلـي وحرصًا منا على سبل دعم المصالحة الفلسطینیة نقول بأنه یجب ع

 :-



 
2007الــداخلي عــام االقتتــالعقــد مــؤتمر مصــالحة شــعبي یضــم كــل مــن تضــرر جــراء - 1

ألـوان مـع الفلسـطیني وذلـك بمشـاركة كافـة بیة أثرت على المجتوما تاله من تداعیات سل
.الفلسطینيالطیف السیاسي

لكــــل مــــن ُقتــــل أو أصــــیب إبــــان ) فــــع الدیــــة الشــــرعیة دو (األطــــراف المتصــــالحة التــــزام- 2
األحــداث الدامیــة وذلــك حتــى یتســنى لنــا الــدخول فــي أعتــاب مرحلــة جدیــدة خالیــة تقریبــًا 

في أغلب األحیان وأن ذلك هـو للعرفمن أیه شوائب سیما أن مجتمعنا شرقي وینحاز
اقتتالك درءًا ألي ق األطراف المتصالحة وذلردة على عاتالوالاللتزاماتمخرج قانوني 

معــاق مــن 1200شــهید و 700و مــا یعــرف بالثــأر حیــث یوجــد مــا یزیــد عــن داخلــي أ
بالمصالحة والعفو والتعویض الثكلى جراء األحداث األخیرة فیجب أوًال إرضاء العائالت 
.ألن ذلك من الضروري إلنجاح عملیة المصالحة 

تعلـــــق بالمراســـــیم والقـــــوانین مـــــا یتفعیـــــل دور المجلـــــس التشـــــریعي وذلـــــك بالعمـــــل علـــــى - 3
مـــن األطـــراف المتصـــالحة وفـــي حقبـــة مـــا بعـــد اتخاذهـــاواإلجـــراءات القانونیـــة التـــي تـــم 

مـنصانوني متـین ومُحـوحتى تاریخه وذلك حتى نستطیع العمل على أساس قـ2007
تـــداعیات مســـتقبلیة قـــد تطـــرأ علیهـــا حیـــث أن هنـــاك العدیـــد مـــن المراســـیم الرئاســـیة أي 

والعدیـد مـن القـرارات والقـوانین التشـریعیة صـدرت أیضـًا فیجـب حقبـةالصدرت في هذه
تصـحیح وضـع هـذه المراســیم والقـرارات والقـوانین مـن الناحیــة القانونیـة حتـى نسـیر علــى 

.الطریق القانوني السلیم الذي ال یمكن الطعن فیه بأي حال من األحوال 
بحـق تأخطـأت أو تالعبـأیـًا كـان قـد وجهـة العمل على محاسـبة أي شـخص أو فریـق أ- 4

ومقــدرات الشــعب الفلســطیني خاصـــة فــي قطــاع غــزة ذلـــك مــن شــأنه أن یحقــق العدالـــة 
.بكافة أركانها 




من خـالل عقـد ورشـات أنه من الواجب كذلك العمل على تدعیم ودعم الحكومة المؤقتة- 1

كالقضــاء والنیابــة ووزارة العــدلات العالقــةلجمیــع األطــر القانونیــة والمؤسســات ذالعمــل 
ء مفهـــوم إنجـــاح الحكومـــة وحمایتهـــا وغیرهـــا مـــن األطـــراف ذات العالقـــة مـــن أجـــل إرســـا

عــن المصــالح الشخصــیة ألن العدیــد مــن أبنــاء هــذا الشــعب ظلمــوا فــي هــذه التغاضــي 
والترقیـات والـدرجات تالفترة والعدید منهم تحققـت لهـم مصـالح وذلـك مـن ناحیـة التعیینـا

. إلخ .... 
والمؤسسـات األهلیـة كونهـا تشـكل الفلسـطینیین نقابة المحامین التعاون الحثیث فیما بین- 2

حمایـة المصـالحة وتوعیـة الشـعب مـن الناحیـة القانونیـة وذلـك إطار قانوني للعمـل علـى 
ذي یسـعى ألن فشل المصالحة هو الهاویة والـدمار والفشـل الـذریع للشـعب الفلسـطیني الـ

.بطموحاته على مر السنین للوصول إلي الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشریف 
ذلك ي متمیز بحیث تضم وزراء قانونین العمل على تدعیم الحكومة المؤقتة بكادر قانون- 3

العمــل علــى تطبیــق وترســیخ مبــدأ ســیادة و أن المرحلــة المقبلــة تتطلــب مزیــدًا مــن الجهــد 
ــــق العد ــــاالقــــانون وتحقی ــــع ةل ــــى حــــل جمی ــــع والعمــــل عل ــــانون فــــوق الجمی ــــك ألن الق وذل

المشــكالت التــي تطــرأ أو تحــدث فــي مواجهــة الحكومــة المؤقتــة الجدیــدة وذلــك بضــمان 
جیـــد یرتقـــي لطموحـــات الشـــعب المظلـــوم الـــذي حســـن ســـیر عملهـــا وأداء واجبهـــا بشـــكل

مجتمــع الــذي أصــاب جمیــع نــواحي الحیــاة فــي الالبغــیضاالنقســامســنوات مــن 4عــاني 
.الفلسطیني 

تشـــكیل لجنـــة قانونیـــة مســـتقلة ُتعنـــى بمراقبـــة عمـــل الحكومـــة المؤقتـــة ومـــدى التـــزام هـــذه - 4
الحكومــــة بعملهــــا وواجباتهــــا ومــــدى تطبیقهــــا للقــــانون الفلســــطیني والدســــتور الفلســــطیني 

رف بالقـانون األساسـي الفلسـطیني وذلـك ألن مخالفـة الحكومـة للقــانون المؤقـت أو مـا یعـ
الفســـاد الستشـــراءالفســـاد والمحســـوبیة والرشـــوة التـــي تطـــیح بأنظمتهـــا وذلـــك ذلـــك یعنـــي 

.والمحسوبیة والظلم فیها وهذا ما ال نتمناه في الحكومة المؤقتة المقبلة 



ــــي التشــــاور أن - 5 ــــذكر مؤسســــات المجتمــــع المــــدني ف ــــة ســــالفة ال ــــة القانونی تشــــارك اللجن
علـى إنجـاح مهماتها والعملنجاح عمل الحكومة وتسهیلإوالمشاركة وفي وضع آلیات 

سیاستها قدر اإلمكان ومراقبـة عملهـا ومـدى التزامهـا بتطبیـق القـانون ولوضـع حـد فـوري 
للتجاوزات التي قد تحصل حتى ال تفشل الحكومة المؤقتة في عملها وهـذا مـا یـؤدي بنـا 

.إلي الهاویة 
اخـتالفلـى العمل على وضع میثاق شرف فصـائلي یضـم كافـة الفصـائل الفلسـطینیة ع-6

بعمــل الحكومــة والســیر مــن ورائهــا مــن لاللتــزامأنواعهــا وأیــدولوجیاتها وذلــك كضــمان 
هـــذه ودعـــم إلـــي وضـــع قـــانوني ودیمقراطـــي أفضـــل لحمایـــة المصـــالحةأجـــل الوصـــول

الحكومـة بكـل السـبل المتاحــة والممكنـة مـن أجـل نجاحهــا فـي أداء عملهـا وعـدم وضــع 
.العراقیل أمامها حتى ال تفشل 



 
العـام مـن خـالل وضـع أسـس االنتخابـاتوكذا األمر ونـدعو للعمـل علـى تفعیـل قـانون -1

ورؤى لضــمان نزاهــة االنتخابــات ویؤســس ذلــك كلــه علــى مــا ســبق ذكــره مــن االلتــزام 
وٕاجـراء بمیثاق الشرف الفصـائلي لیكـون مرجعیـة أدبیـة لضـمان ونجـاح عمـل الحكومـة 

االنتخابـات التشـریعیة والرئاسـیة وتحدیـد تـاریخ فـوري االستحقاق القانوني والمتمثل فـي 
.إلجراء االنتخابات الرئاسیة والتشریعیة حتى ال تطیل عمل الحكومة المؤقتة 

محمـود عبـاس إلـي إصـدار التعلیمـات لـذوي / ندعو رئیس السـلطة الفلسـطینیة الـرئیس -2
ة الوطنیــة الفلســطینیة فــي منــاطق الســلطاالنتخابــاتراءات الشــأن مــن أجــل تســهیل إجــ

ي والوطني من أجل ذلك لجنة االنتخابات الفلسطینیة للقیام بدورها القانونوأیضًا دعوة
.والتحضیر الفوري إلجراء االنتخابات 

لعمـــل وبجـــد اوالوطنیـــة اإلســـالمیةوالـــدعوة موصـــولة أیضـــًا لكافـــة الفصـــائل والحركـــات -3
من شأنها التأثیر سلبًا على سیر أو طائفیة حركیة أو فصائلیة ون إثارة أیةوبأمانة ود

.االختبار األصعب للدیمقراطیةيإجراء االنتخابات الفلسطینیة والتي تمثل برأی
-
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