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 والصني 77ترأس السيد حممود عباس جمموعة الـ املوضوع/ رسالة إحاطة بشأن 
ديكم عاطر حتياتنا ونتمىن أن تكونوا بوافر الصحة والعافية، وباإلشارة إىل املوضوع أعاله ميانا منا بدوركم يف ارساء ، وإُنه

ويف السلم األهلي، واالستقرار السياسي، وحرصكم على سيادة القانون والقيم الدميوقراطية والعدالة، والتداول السلمي للسلطة، 
ود فإنا نود اعالمكم بأن السيد/ حمم؛ والصني 77الوقت الذي نقدر ونهثمِّن فيه عاليًا انتخاب دولة فلسطني لرئاسة جمموعة ال

 واليةعباس مل يعد له صفة شرعية يف متثيل الشعب الفلسطيين واحلديث بامسه وفقا للقانون األساسي الفلسطيين الذي حدد مدة 
 . ويف ضوء ذلك نوضح لكم اآليت:2009سنوات فقط، وهي املدة اليت انتهت بالنسبة للسيد عباس يف العام 4الرئيس بـ

اليت أقرها السيد/ حممود عباس بهعيد توليه منصب  2005عام ل الفلسطيين تعديالتهقانون األساسي من ال 36مادة لوفقا ل -
ارس هذه املهام منذ 2009لشرعة الدستورية منذ عام ل مفتقداً عباس  السيد فقد بات ؛رئاسة السلطة  10، إال أنه ال يزال ميه

 انون األساسي الفلسطيين.سنوات فوق مدته الدستورية، استناداً ملرجعّيات غري قانونية وخالفاً للق
 تسليم السلطة ملن خيلفه وفقاه و النتخابات رئاسية  الدعوة لزامًا على السيد عباسبات بالتناوب مع البند السابق؛ فقد   -

بشكٍل أصبح فيه حاكماً مستبداً ومهتفّرداً بالسلطة والصالحيات، من خالل هيمنته على   اصل متسكه بالسلطة، لكنه يو للقانون
 بنية السياسية الفلسطينية.الاُنيار األمر الذي أّدى إىل  سسات السلطة الفلسطينيةكافة مؤ 

إىل تفكيك النظام السياسي الذي تقوده السلطة الفلسطينية، واستبعاد الفصائل الفلسطينية وكافة القوى هذا الوضع أدى  -
وتعزيز األزمة  االنقسام الفلسطيين تعميقا تسبب يف السياسية الفاعلة من املشاركة السياسية، ودورها يف احلياة العامة، وهو م

 قطاع غزة عن الضفة الغربية.فصل أسهم بشكل واضح يف ، و على املشهد السياسي الفلسطيين طفتالدستورية والقانونية اليت 
حمكمة غري أعلن السيد/ حممود عباس عن حل اجمللس التشريعي استنادًا لقرار تفسريي صادر عن  23/12/2018بتاريخ  -

دستورية حمّل انتقاد وطين باإلمجاع، شهكٍّلت بقرار من السيد عباس كأداة للتفّرد السياسي، بشكٍل خيالف القانون األساسي 
وّقعة لإلصالح واملصاحلة الوطنية.

ه
 الفلسطيين )املرجعية األوىل للمحكمة(، ويتجاوز االتفاقيات امل

بالضفة الغربية اليت يهسيطر عليها حبكم األمر  إىل انتكاسة كبرية يف احلريات العامة قانونللالسيد/ حممود عباس  ى جتاهللقد أد -
انتهاكًا نفذته األجهزة األمنية التابعة للسلطة حبق املواطنني يف الضفة  (4039) املؤسسات احلقوقية جتمعحيث رصد  ،الواقع

( عملية مدامهة، 401( حالة احتجاز، )721( حالة استدعاء، )900( حالة اعتقال، )1251الغربية، تنّوعت ما بني )
جامعيني، حماميني، ( حالة مصادرة ملمتلكات مواطنني، ومشلت االنتهاكات حماضرين 83( حاالت قمع حريات، و)204)

 أطباء، مهندسني، ناشطني حقوقيني، صحافيني وطالب جامعيني.
شهدت السنوات األخرية تعّسفًا واضحًا من السيد/ أبو مازن يف استخدام الصالحيات املمنوحة لرئيس السلطة وقد  -

قانون اجلرائم  كان آخرها،  قساممنذ بداية االن قرار بقانون 200 أكثر منأصدر  حيثالفلسطينية وفقًا للقانون األساسي، 
الرقابة وتشديد القبضة األمنية  وإحكام من تعزيز عليه جداًل واسعاً يف الشارع الفلسطيين بسبب ما ترتبالذي أثار  االلكرتونية

 ت السلطة يف الضفة الغربية احملتّلة.ة على من ينتقد سياساعلى منصات التواصل االجتماعي وفرض عقوبات كبري 



 

 أوضاعهمتسببت يف تدهور ، قطاع غزة ابية ضد املدنينيعقالسيد حممود عباس إجراءات فرض  2017يف إبريل من العام  -
ألف  62موظفي السلطة البالغ عددهم رواتب % عن 50-30ما يقارب من  إىل اقتطاع قانونيةبطريقة غري  لجأف، املعيشية

، إضافة إىل سلسلة من اإلجراءات األخرى أجل حتقيق مآرب سياسية من ألف منهم إىل التقاعد املبكر 14 واحالةموظف، 
وقف التحويالت  تالكهرباء، يضاف إىل ذلك عقوبات أخرى مشلبوقف تزويد قطاع غزة االحتالل سلطات كالطلب إىل 

 واحلرمان من جوازات السفر. لغربية والقدسالطبية إىل مشايف الضفة ا
بني ارتفاعها % و 46السيد/ حممود عباس على قطاع غزة إىل ارتفاع كبري يف البطالة لتصل إىل لقد أدت العقوبات اليت فرضها  -

%، عدا عن ضعف كبري يف القوة الشرائية لسكان غزة، ما 65% فيما ارتفعت نسبة الفقر يف قطاع غزة إىل 67اخلرجيني إىل 
ىل السيد/ أبو مازن تطالبه بوقف إجراءاته العقابية إىل إصدار نداء استغاثة إ 2018دفع مؤسسات القطاع اخلاص يف يناير 

 وهتديده بفرض املزيد منها. على العقوبات عباس حبق سكان القطاع، وهي النداءات اليت ذهبت أدراج الرياح مع إصرار السيد
 ،نكمة وفقًا للقانو آلية تشكيل احمل خمالفااحملكمة الدستورية،  قراراً بقانون يقضي بتشكيل 2017يف العام  السيد عباس أصدر -

 صفية حساباته مع خصومه السياسيني.كأداة لتن يستخدمها مؤخراً ضد اجمللس التشريعي الفلسطيين،  قبل أ
مم املتحدة عرب مبعوثها للسالم يف الشرق األوسط السيد/ السيد عباس مسئولية فشل جهود األيتحمل  من جانب آخر؛ -

ودولية اخرى حاولت التوصل التفاق هتدئه بني سلطات االحتالل االسرائيلي واملقاومة وف، وأطراف اقليمية يندي ميالنيكوال
 لرفع احلصار املفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات.، من أجل 2018ُناية عام  يف قطاع غزة

 السيد احملرتم:
فإنه يدعو يف ظل املعطيات السابقة؛ فإن جتّمع املؤسسات احلقوقية )حريّة( إذ يضع بني يديكم هذه اإلحاطة، 

عدم منح شرعية أو غطاء لالستبداد و ، كمغتصب للسلطة ومنقلب على الدستورالسيد/ حممود عباس   للتعامل معسعادتكم 
ه ملهام الرئاسة مؤكدين لسعادتكم انعدام الصفة الدستورية يف ممارست، الذي ميارسه السيد حممود عباس والتفّرد السياسي

جمموعتكم احملرتمة  بامسه على منصة واحلديثمتثل الشعب الفلسطيين يف  له وال أهلية قانونية ال شرعيةالفلسطينية، وبالتايل 
 تخابات عاّمة يف األراضي الفلسطينية.ويهعّطل فرصة إجراء ان كونه منتهي الوالية ومغتصب للسلطة  والصني( 77)جمموعة الـ

 ،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
  (حريةالمؤسسات الحقوقية )تجمع 
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