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املراسيم الصادرة عن الرئاسة الفلسطينية، والقاضية بإقالة رئيس احلكومة إسماعيل هنية، 
  وإعالن حالة الطوارئ يف جميع أراضي السلطة الوطنية

  14/6/2007رام الله، 
  

يف عقده يف مقر امؤتمر صحخالل الطيب عبد الرحيم،  السيد ،عام الرئاسة واملراسيم الرئاسية نص كلمة أمين
  :اسة يف رام اللهالرئ

 .شكرا على حضوركم
 الفلسطيني األبي أن الوطن الفلسطيني قد شهد تطورات خطيرة انتهك فيها القانون تعلمون جميعا ويعلم شعبنا

االستقالل  واألعراف، وعرضت وتعرض شعبنا خملاطر جسيمة وتهدد صلب املشروع الوطني ونضالنا من أجل
 .واستعادة حقوقنا الوطنية كافة

القطاع الصامد الذي كان وسيبقى أرض الثورة . غزة احلبيب د تركت هذه التطورات اخلطيرة يف قطاعوق
 بناء اللبنات األساسية لدولة فلسطين، تركت هذه التطورات آثارا مدمرة على النضال الفلسطينية املعاصرة وأرض
 .واحلقوق الوطنية الفلسطينية

الشرعية الفلسطينية، ويف انتهاك واضح للقانون األساسي  كرية ضدهناك يف القطاع جرت حماولة انقالبية عس
 كل ذلك يف الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل بضرب شعبنا وحصاره وتقويض. الفلسطينية ولقوانين السلطة الوطنية

 .جهوده من أجل االستقالل الوطني
بكل املسئولية جتاه شعبنا وجتاه التطورات بكل الصبر و ولقد تعامل السيد الرئيس حممود عباس مع كل هذه

 .وضرورة احلفاظ عليها، وبذل كل اجلهد من أجل احلفاظ على الوحدة الوطنية السلطة الوطنية ومؤسساتها
حماولتها االنقالبية  وأمام اإلصرار املشبوه من قبل امليليشيات اخلارجة عن القانون يف املضي قدما يف غير أنه

قام السيد الرئيس استنادا إىل مسئولياته  لشرعية ولواقع شعبنا يف القطاع،وتدميرها للمؤسسات األمنية ل
 .السلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار املراسيم التالية وصالحياته وفق القانون األساسي وقوانين

 الطوارئ م، بشأن تشكيل حكومة إنفاذ أحكام حالة2007لسنة ( ) مرسوم رقم 
 التحرير الفلسطينيةرئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة 

 الوطنية الفلسطينية رئيس السلطة
م وتعديالته، وبعد اإلطالع على املرسوم 2003األساسي املعدل لسنة  استنادا ًألحكام الباب السابع من القانون

بما  عن حالة الطوارئ، وبناء على الصالحيات اخملولة لنا، وحتقيقا للمصلحة العامة، رسمنا الرئاسي باإلعالن
 :آتهو 

 ):1(مادة 
 .الطوارئ تشكيل احلكومة املكلفة بتنفيذ أنظمة وتعليمات حالة

بمزاولة مهامها بعد تأدية اليمين القانونية  تقوم احلكومة املكلفة بتنفيذ أنظمة وتعليمات حالة الطوارئ): 2(مادة 
 .الفلسطينية أمام رئيس السلطة الوطنية

املرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره،  يما يخصه، تنفيذ أحكام هذاعلى اجلهات اخملتصة كافة، كل ف): 3(مادة 
 .وينشر يف اجلريدة الرسمية

 م06/2007/ 14:الله بتاريخ صدر يف مدينة رام
 حممود عباس

 الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 إقالة رئيس الوزراء م، بشأن2007لسنة ( ) مرسوم رقم 
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 السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس
) 01(وتعديالته، وبعد اإلطالع على املرسوم الرئاسي رقم  م2003استنادا ً ألحكام القانون األساسي املعدل لسنة 

سوم الرئاسي بشأن تشكيل جملس الوزراء الصادر وتكليف رئيس الوزراء، وعلى املر م، بشأن اختيار2007لسنة 
 .، وبناء على الصالحيات اخملولة لنا، وحتقيقا للمصلحة العامةم17/3/2007 بتاريخ
 :بما هو آت رسمنا
 .إقالة رئيس الوزراء األخ إسماعيل هنية):1(مادة 
صدوره،  ويعمل به من تاريخ اجلهات اخملتصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا املرسوم، على): 2(مادة 

 .وينشر يف اجلريدة الرسمية
 .م14/6/2007 :صدر يف مدينة رام الله بتاريخ

 حممود عباس
 رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

 الطوارئ رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية م بشأن إعالن حالة2007لسنة ( ) مرسوم رقم 
 الفلسطينية لسلطة الوطنيةرئيس ا

وتعديالته، وبناء على الصالحيات  م2003استنادا ً ألحكام الباب السابع من القانون األساسي املعدل لسنة 
 :آت اخملولة لنا، وحتقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو

اإلجرامية يف قطاع  احلرب إعالن حالة الطوارئ يف جميع أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب): 1(مادة 
الفلسطينية، واالنقالب العسكري والعصيان املسلح من  غزة، واالستيالء على مقار أجهزة السلطة الوطنية

 .على الشرعية الفلسطينية امليليشيات اخلارجة عن القانون
ريخ صدوره، تنفيذ أحكام هذا املرسوم، ويعمل به من تا على اجلهات اخملتصة كافة، كل فيما يخصه،): 2(مادة 

 .الرسمية وينشر يف اجلريدة
 .م06/2007/ 14:صدر يف مدينة رام الله بتاريخ

 حممود عباس
 اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس

 الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية
رة ومصدر كل الكلمة األوىل واألخي وأود أن أنقل لكم إصرار السيد الرئيس وقراره بالعودة إىل الشعب صاحب

التزاما بمبادئنا واألساس الديمقراطي للنظام  وذلك. السلطات فور أن تسمح األوضاع على األرض بذلك
 .الفلسطيني

 إىل قرار دعوة اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية لالجتماع بشكل عاجل لتحمل وأخيرا أود أيضا أن أشير
 .الفلسطينية عي والوحيد لشعبنا ومرجعية السلطة الوطنيةمسئولياته باعتبار املنظمة املمثل الشر

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


