


الف�شل الرابع

اأداء حكومات ال�شلطة الفل�شطينية

2013–2003

اأ. فرا�س اأبو هالل





173

اأداء حكومات ال�شلطة الفل�شطينية 2003–2013

اأداء حكومات ال�شلطة الفل�شطينية 2003–2013

متهيد:

1993/9/13 �تفاقية �أو�صلو �لتي  وقّعت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل” يف 

�إىل �صلطة فل�صطينية  �إد�رة �حلكم �ملحلي يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة  ن�صت على نقل 

ب�صكل تدريجي.

وبناء على هذه �التفاقية، �أقر �ملجل�ص �ملركزي �لفل�صطيني يف دورته �ملنعقدة يف تون�ص 

يف 10-1993/10/12 ت�صكيل �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، وكلف �للجنة �لتنفيذية ملنظمة 

�لتحرير �لفل�صطينية بت�صكيل جمل�ص �نتقايل لل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، برئا�صة يا�رش 

�لد�خل  فل�صطينيي  من  وجمموعة  �لتنفيذية  �للجنة  �أع�صاء  من  عدد  وع�صوية  عرفات، 

.
1
و�خلارج

وقد �أ�صدر �ملجل�ص �النتقايل لل�صلطة �لفل�صطينية قانوين �نتخابات للمجل�ص �لت�رشيعي 

هذه  �أ�صا�ص  على  و�أجريت  �أو�صلو،  �تفاق  يف  �النتقالية  �ملرحلة  متطلبات  وفق  وللرئا�صة 

.
�لقو�نني �أول �نتخابات رئا�صية وبرملانية لل�صلطة �لفل�صطينية يف 21996/1/20

“�لقانون  �ملنتخب  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أ�صدر  �ل�صلطة،  موؤ�ص�صات  بناء  �إطار  ويف 

و�ملهام  و�صالحياتها  �لتنفيذية  �ل�صلطة  �صكل  حدد  �لذي  �لفل�صطيني”،  �الأ�صا�صي 

منها. �ملطلوبة 

وبناء على �لقانون �الأ�صا�صي، �لذي عمل به من �صنة 1996 وحتى �صنة 2003، كانت 

رئا�صة �حلكومة ُت�صنَد �إىل رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية، �إذ ن�صت �ملادة 50 من م�رشوع �لقانون 

“�ل�صلطة �لتنفيذية هي �الأد�ة �لتنفيذية  �أن  2002، على  �الأ�صا�صي �مل�صادق عليه يف �صنة 

و�الإد�رية �لعليا �لتي ت�صطلع مب�صوؤولية و�صع �لبنامج �لذي تقره �ل�صلطة �لت�رشيعية 

مو�صع �لتنفيذ، ويتوالها رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية وجمل�ص �لوزر�ء على �لنحو �ملبني يف هذ� 

من  �ملنعقدة  دورته  يف  �لفل�صطيني  �ملركزي  �ملجل�ص  عن  �صادر  �لفل�صطينية:  �لوطنية  �ل�صلطة  �إن�صاء  قر�ر   
1

�لفل�صطيني - وفا، ر�م �هلل، �نظر:  �لوطني  10-1993/10/12 يف تون�ص، مركز �ملعلومات 
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4935

�النتخابات �لت�رشيعية 1996، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر:  
2

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3614
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. وقد �صكل �لرئي�ص عرفات بناء على هذ� �لقانون خم�ص حكومات 
�لقانون �الأ�صا�صي”3

.
�متدت من 1994/5/19 وحتى 42003/3/18

ولكن �لظروف �لدولية و�الإقليمية و�ملحلية قادت �إىل تغيري �ملو�د �خلا�صة باحلكومة 

يف �لقانون �الأ�صا�صي يف �صنة 2003. فبعد �أكرث من ثالثة �أعو�م على توقف �ملفاو�صات 

خطة  عن  �ملتحدة  �لواليات  �أعلنت  ديفيد،  كامب  يف  و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  بني 

“خريطة �لطريق” الإعادة ��صتئناف هذه �ملفاو�صات، بالتز�من مع ممار�صة �صغط �صديد 

على �لرئي�ص عرفات الإجر�ء �إ�صالحات �صيا�صية د�خلية، وعلى ر�أ�صها ��صتحد�ث من�صب 

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  �رشّ  �أمني  وتكليف  �لفل�صطينية،  �حلكومة  يف  وزر�ء  رئي�ص 

�آنذ�ك حممود عبا�ص بهذ� �ملن�صب. 

وعلى �لرغم من رف�ص �لرئي�ص عرفات لهذه �ل�صغوط يف �لبد�ية، الإدر�كه �أنها ت�صعى 

 ،2003/3/18 ويف  �لدولية.  للمطالب  لال�صتجابة  ��صطر  �أنه  �إال  �صالحياته،  من  للتقليل 

عدّل �ملجل�ص �لت�رشيعي �لقانون �الأ�صا�صي لين�ص على ��صتحد�ث من�صب لرئي�ص �لوزر�ء 

.
5
يف �ل�صلطة �لفل�صطينية

اأواًل: احلكومة يف القانون االأ�شا�شي الفل�شطيني:

�لعليا  و�الإد�رية  �لتنفيذية  �الأد�ة  �لفل�صطيني،  �الأ�صا�صي  �لقانون  يف  �حلكومة،  متثل 

كافة  �حلكومة  ومتتلك  �لت�رشيعية.  �ل�صلطة  تقره  �لذي  �لبنامج  تنفيذ  عن  �مل�صوؤولة 

ينحها  �لتي  �ل�صالحيات  تلك  با�صتثناء  �ل�صلطة،  يف  و�الإد�رية  �لتنفيذية  �ل�صالحيات 

�لقانون �الأ�صا�صي لرئي�ص �ل�صلطة.

وتتكون �حلكومة، بح�صب �لقانون، من 24 وزير�ً على �الأكرث، يتم عر�صهم على �ملجل�ص 

�أمام رئي�ص جمل�ص  �أع�صاء �حلكومة م�صوؤولني  �لثقة، ويكون  للح�صول على  �لت�رشيعي 

�لت�رشيعي.  �ملجل�ص  �أمام  حكومته  �أع�صاء  مع  م�صوؤوالً  بدوره  هو  يكون  �لذي  �لوزر�ء، 

�لقانون �الأ�صا�صي ل�صنة 2002، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2002/7/7.  
3

�لفل�صطيني،   �لتخطيط  مركز  موقع  �لفل�صطينية،”  �ل�صلطة  عهد  يف  �حلكومية  “�لت�صكيالت  حجازي،  يو�صف   
4

http://www.oppc.pna.net/mag/mag9-10/new_page_15.htm :نظر�

�لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2003/3/19.  
5
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�لثقة  �أي�صاً حجب  له  �أع�صاء �حلكومة، كما يحق  ��صتجو�ب  �لت�رشيعي  للمجل�ص  ويحق 

�الأ�صا�صي. ويتابع رئي�ص  �لقانون  �إجر�ء�ت يحددها  �لوزر�ء وحكومته وفق  عن رئي�ص 

كّل  �لوزر�ء،  تقارير  فيه  تعر�ص  �أ�صبوعي،  �جتماع  خالل  من  حكومته  �أعمال  �لوزر�ء 

.
6
ح�صب �خت�صا�صه ومهامه

احلكـومـة ال�شـاد�شـة: حكـومـة حممود عبا�س: ثانياً: 

و�جه حممود عبا�ص مهمة �صعبة منذ �للحظة �الأوىل لتكليفه بت�صكيل �حلكومة وحتى 

��صتقالته. فقد ر�أى عرفات يف �ل�صغط �لدويل لتكليف عبا�ص برئا�صة �لوزر�ء حماولة من 

.
7
�لقوى �لدولية لتهمي�ص دوره �ل�صيا�صي، و�لتعامل مع عبا�ص بدالً عنه

وعلى �لرغم من �أن �لرئي�ص عرفات خ�صع يف نهاية �الأمر لل�صغوط �لدولية و�لد�خلية 

يف  �الأبرز  �ل�صمة  هو  كان  �ل�رش�ع  �أن  �إال  وزر�ء،  رئي�ص  من�صب  ��صتحد�ث  على  وو�فق 

�لعالقة بينه وبني رئي�ص �لوزر�ء �ملكلف، منذ �للحظة �الأوىل لتكليفه وحتى تقدمي حممود 

عبا�ص ��صتقالته من من�صبه بعد قر�بة �أربعة �أ�صهر من ت�صكيل �حلكومة.

�للحظات  �إىل عرقلة ت�صكيل �حلكومة حتى  �لبد�ية،  �أدى �ل�رش�ع بني �لرجلني يف  لقد 

�الأخرية من �ملهلة �الإ�صافية �لتي منحها �ملجل�ص �لت�رشيعي لرئي�ص �لوزر�ء �ملكلف ح�صب 

تعيني  على  عبا�ص  �أ�رش  فبينما  �لد�خلية.  وزير  ت�صمية  على  �الختالف  ب�صبب  �لقانون، 

�لقيادي �لفتحاوي حممد دحالن بهذ� �ملن�صب، ظلّ عرفات يرف�ص هذ� �لتعيني، حتى لوح 

، ما ��صطر عرفات للخ�صوع لل�صغوط �لدولية، 
8
عبا�ص باالعتذ�ر عن ت�صكيل �حلكومة

عمر  �آنذ�ك  �مل�رشية  �لعامة  �ملخابر�ت  مدير  قادها  �لتي  �لتو�فق  ملبادرة  و�ال�صتجابة 

دحالن  حممد  وتعيني  �لد�خلية،  بوز�رة  لنف�صه  عبا�ص  �حتفاظ  مبوجبها  ومتّ  �صليمان، 

.
9
وزير دولة لل�صوؤون �لد�خلية

مهام ون�صاطات جمل�ص �لوزر�ء، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر:  
6

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3645

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2006/3/29، �نظر:  
7

http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/reports/report2006_1/29_3_06_2.htm

علي �ل�صالح، �ل�صغوط تتز�يد على عرفات و�لو�صاطة بينه وبني �أبو مازن ت�صل لطريق م�صدود، ال�رشق الأو�شط،   
8

http://www.aawsat.com/details.asp?article=166988&issueno=8912 :2003/4/23، �نظر

�صحيفة الريا�س، �لريا�ص، 2001/4/24.   
9
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�أنه كان يف حقيقة  �إال  �لد�خلية،  ولكن �خلالف، و�إن بد� يف ظاهره على ت�صمية وزير 

 �لذي كان عرفات 
10

�الأمر �رش�عاً عميقاً على �ل�صالحيات، وخ�صو�صاً يف �ملجال �الأمني

�أهم م�صادر قوته و�صيطرته على مفا�صل �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية.  يوؤمن باأنه من 

��صتقالة  حتى  وعبا�ص  عرفات  بني  �مل�صتمرة  �ل�رش�ع  حالة  عليه  �أكدت  �لذي  �الأمر  وهو 

�الأخري من من�صبه يف 2003/9/6.

1. مهام احلكومة11:

قدم حممود عبا�ص بيانه �لوزر�ي �أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي للح�صول على ثقة �ملجل�ص، 

يف 2003/4/29. و��صتمل �لبيان على مهام �حلكومة، ومن �أهمها:

�ل�رشعي”،  غري  “�ل�صالح  وظاهرة  �ل�صالح،  فو�صى  ومظاهر  �الأمني،  �لفلتان  �إنهاء  	•
و�إعادة ترتيب �أو�صاع �الأجهزة �الأمنية.

�لتاأكيد على حرية �الختالف �ل�صيا�صي و�ملعار�صة. 	•
خالل  من  �ل�صلطة  تد�ول  يف  وحقها  �ملعار�صة  دور  وتعزيز  �ل�صيا�صية  �حلياة  �إنعا�ص  	•

ت�صجيع �مل�صاركة يف �النتخابات مبختلف �أ�صكالها.

�إعادة �إعمار �لبنية �لتحتية �لتي دمرها �الحتالل خالل �نتفا�صة �الأق�صى. 	•
و�لتعليمية،  �ل�صحية،  �خلدمات  وتوفري  �القت�صادي،  �لقطاع  باإ�صالح  �الهتمام  	•

و�الإعالمية، و�لثقافية، و�لزر�عية، �لالزمة للمو�طنني.

�ملتهمني  و“�إحالة  �لعام،  �ملال  وحماية  �لوظيفي،  �لنفوذ  و��صتغالل  �لف�صاد  حماربة  	•
بالف�صاد و�صوء ��صتخد�م �ملال �لعام �إىل �لنيابة �لعامة”.

�اللتز�م بخيار �ل�صالم و�ملفاو�صات كطريق لتحقيق �حلقوق �لوطنية �لفل�صطينية. 	•
�ملو�طنني،  للرئي�ص عرفات يف حتقيق م�صالح  �صتكون عوناً  �أن �حلكومة  �لتاأكيد على  	•

و�أنها �صت�صعى لرفع �حل�صار عنه من خالل �جلهود �لدبلوما�صية.

م�صدود.  لطريق  ت�صل  مازن  �أبو  وبني  بينه  و�لو�صاطة  عرفات  على  تتز�يد  �ل�صغوط  �ل�صالح،  علي   
10

�ملجل�ص  �أمام  عبا�ص  حممود  لل�صيد  �حلكومي  �لبيان  �نظر:  �لوز�ري،  للبيان  �لكامل  �لن�ص  على  لالطالع   
11

�لت�رشيعي يف 2003/4/29، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، يف:

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5469
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2. قراءة يف ت�شكيلة حكومة حممود عبا�س:

2003/4/29، باأغلبية  ح�صلت حكومة حممود عبا�ص على ثقة �ملجل�ص �لت�رشيعي يف 

51 �صوتاً مقابل 18 و�متناع ثالثة نو�ب عن �لت�صويت. 

:
12

وقد �متازت ت�صكيلة �حلكومة مبا يلي

هذه �أول حكومة لل�صلطة �لوطنية، منذ ت�صكيلها، يكون رئي�صها هو غري رئي�ص �ل�صلطة،  	•
�الأ�صا�صي  �لقانون  لتغيري  عرفات  �لرئي�ص  �أجبت  �لتي  �لدولية  �ل�صغوط  على  بناء 

�لفل�صطيني.

�حتفظ رئي�ص �لوزر�ء حممود عبا�ص بحقيبة �لد�خلية. 	•
�صمت �حلكومة وزير�ً و�حد�ً من �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �إ�صافة  	•

�إىل 16 وزير�ً من �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي.

�صمت �حلكومة 18 وزير�ً من حركة فتح، ووزير�ً و�حد�ً من حزب �الحتاد �لديقر�طي  	•
من  وزر�ء  خم�صة  �إىل  �إ�صافة  �ل�صعب،  حزب  من  و�حد�ً  ووزير�ً  )فد�(،  �لفل�صطيني 

�مل�صتقلني.

حما�ص،  حركة  �متناع  ظّل  يف  �حلكومة،  �أغلبية  على  بال�صيطرة  فتح  حركة  ��صتمر�ر  	•
و�جلهاد �الإ�صالمي، و�جلبهتني �ل�صعبية و�لديوقر�طية عن �مل�صاركة فيها.

3. قراءة يف اأداء حكومة حممود عبا�س:

منذ ت�صكيله للحكومة، عمل حممود عبا�ص يف ظّل �رش�ع خفي �أحياناً وو��صح �أحياناً 

�لرئي�ص يا�رش عرفات، ب�صبب خوف �الأخري من خ�صارة �صالحياته ل�صالح  �أخرى مع 

رئي�ص وزر�ئه.

و�إ�صافة �إىل م�صكلة �ل�رش�ع على �ل�صالحيات بني �لرجلني، فاإن �صعي حممود عبا�ص 

�لطريق  خريطة  خطة  ح�صب  �ل�صالم  عملية  يف  للم�صي  متهيد�ً  �لع�صكرية  �لكتائب  حللّ 

ل، ح�صب كثري من �ملر�قبني، عامل تفجري بينه وبني �لرئي�ص. فقد كان عرفات يرى  �صكَّ

�أهلية، وكان يدفع الإبقاء م�صاألة  �إىل حرب  “حّل �لكتائب” قد جتر �لفل�صطينيني  �أن خطة 

من  فتح،  حلركة  �لتابعة  �الأق�صى  �صهد�ء  كتائب  وخ�صو�صاً  �لع�صكرية،  �لكتائب  حلّ 

، منعاً ل�رش�ع فل�صطيني د�خلي.
13

�صالحيات �للجنة �ملركزية للحركة

ملزيد من �ملعلومات، �نظر: يو�صف حجازي، مرجع �صابق.  
12

م�صدود.  لطريق  ت�صل  مازن  �أبو  وبني  بينه  و�لو�صاطة  عرفات  على  تتز�يد  �ل�صغوط  �ل�صالح،  علي   
13
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كتائب  لتحريك  عرفات  �صعى  فقد  �الإ�رش�ئيلية،  �الأمنية  �لتحليالت  بع�ص  وبح�صب 

عبا�ص  جهود  �إف�صال  بهدف  �الحتالل،  قو�ت  �صدّ  ع�صكرية  عمليات  لتنفيذ  �الأق�صى 

.
14

و�إظهاره مبظهر �لعاجز عن تنفيذ برناجمه يف ��صتئناف عملية �ل�صالم

ويف �إحدى �أخطر جتليات �ل�رش�ع على �ل�صالحيات بني عرفات وعبا�ص، �تهم �لرئي�ص 

يف  عقدت  �لتي  �لعقبة  قمة  �أمام  معه  �لت�صاور  دون  خطاب  باإلقاء  وزر�ئه  رئي�ص  عرفات 

وزعماء  �البن  بو�ص  جورج  �لرئي�ص  بح�صور  �الأردن،  يف   2003 يونيو  حزير�ن/  بد�ية 

، بينما �أكد عبا�ص �أن �خلطاب �ألقي بالت�صاور مع �لرئي�ص. 
15

“�إ�رش�ئيل” و�الأردن وم�رش

�إىل  �أدى  �لذي  �الأمر  �خلطاب،  هذ�  يف  �لفل�صطينية  باحلقوق  بالتفريط  عبا�ص  �تُهم  وقد 

.
خروج مظاهر�ت حا�صدة تندد بـ“تنازالته”16

قبل  من  مظاهر�ت  خرجت  حينما  ذروته  و�صل  وعبا�ص  عرفات  بني  �ل�رش�ع  ولكن 

جمموعات تنتمي �إىل حركة فتح، هاجمت عبا�ص و�تهمته باخليانة و�لعمالة لـ“�إ�رش�ئيل”. 

وحاول ن�صطاء من فتح �قتحام مبنى �ملجل�ص �لت�رشيعي بالتز�من مع حترك نيابي حلجب 

، ور�أى �لكثريون �أن 
17

�لثقة عن �أبي مازن، وكتب هوؤالء �لن�صطاء �صعار�ت منددة بعبا�ص

هذه �ملظاهر�ت و�الإجر�ء�ت متت بعلم عرفات ورمبا بتدبريه.

لقد ف�صل حممود عبا�ص يف تنفيذ برناجمه �حلكومي بو�صع حّد للفلتان �الأمني، وف�صل 

كذلك بتحقيق �خرت�ق يف �ملفاو�صات �ل�صلمية �لتي تقع يف قلب �أولويات هذ� �لبنامج، وهو 

�الأمر �لذي دفعه لتقدمي ��صتقالته يف 2003/9/6، �أي بعد قر�بة �أربعة �أ�صهر من ح�صول 

حكومته على �لثقة.

وبنى عبا�ص ��صتقالته على �أ�صا�ص �أنه مل ي�صتطع �أن ينفذ برناجمه �حلكومي �صو�ء على 

�ل�صعيد �لد�خلي �أم �ل�صيا�صي. وقد حمّل عبا�ص “�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

م�صوؤولية �لف�صل يف �جلانب �ل�صيا�صي، الأنهما مل تقدما له �لدعم �لالزم لتحقيق �إجناز�ت 

حقيقية على �صعيد �ملفاو�صات �أو حت�صني �أو�صاع �لفل�صطينيني. وقد �أ�صاءت �ل�صيا�صة 

املرجع نف�شه.  
14

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2006/3/29، �نظر:  
15

http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/reports/report2006_1/29_3_06_2.htm 

الد�شتور، 2003/6/9.  
16

ال�رشق الأو�شط، 2003/9/7.  
17
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�الأمريكية و�الإ�رش�ئيلية فعالً ملحمود عبا�ص، من خالل رف�ص رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي 

�آنذ�ك �أريل �صارون تنفيذ �أيٍّ من �لتز�مات خريطة �لطريق، و��صتمر�ر عمليات �الغتيال 

، وت�رشيع �لعمل يف بناء �جلد�ر �لعازل، ورف�ص �الإفر�ج عن �الأ�رشى، 
18

بحق �لفل�صطينيني

.
19

و�متناع و��صنطن عن ممار�صة �أيّ �صغط حقيقي على تل �أبيب لتنفيذ �لتز�ماتها

م�صوؤولية  عرفات  يا�رش  �لرئي�ص  عبا�ص  حمَّل  فقد  �لد�خلي،  �ل�صعيد  على  و�أما 

�إف�صاله يف حتقيق �إجناز�ت على �ل�صعيد �لد�خلي وخ�صو�صاً يف �مللف �الأمني، كما ر�أى 

�ملجل�ص  مقر  �أمام  له  �ملناه�صة  �ملظاهر�ت  ب�صبب  �ل�صخ�صية  لالإ�صاءة  تعر�ص  قد  �أنه 

.
20

�لت�رشيعي

عن  للعدول  و�الإقليمية  �الأمريكية  �لو�صاطات  كافة  قبول  رف�ص  عبا�ص  �أن  ويبدو 

، بعد �أن و�صل �إىل قناعة باأنه ال يكن �أن يعمل بدون غطاء من �لرئي�ص عرفات. 
21

��صتقالته

وقد عبَّ عن هذ� �الأمر وزير �الإعالم نبيل عمرو، �لذي كان مقرباً يف ذلك �لوقت من عبا�ص، 

�إىل  بال�رشورة  �أّي حماوالت الإبعاده �صتوؤدي  �أو  م�صا�ص مبكانة عرفات  “�أيّ  �إن  بالقول 

.
22

م�صاعفات خطرية ال حتمد عقباها”، باعتباره �لرئي�ص �ملنتخب لل�صعب �لفل�صطيني

احلكـومة ال�شـابعـة: حكـومة الطوارئ برئا�شة  ثالثًا: 

اأحمد قريع:

�أحمد قريع بت�صكيل حكومة جديدة  كلف �لرئي�ص يا�رش عرفات �لقيادي �لفتحاوي 

�حلكومة،  هذه  لت�صكيل  �مل�صاور�ت  فرتة  �أثناء  ويف  عبا�ص.  حممود  ��صتقالة  قبول  بعد 

مدينة  يف  ��صت�صهادية  عملية  جر�د�ت،  هنادي  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  ع�صو  نفذت 

حيفا يف 2004/10/4، ما �أدى �إىل �صقوط 19 قتيالً �إ�رش�ئيلياً على �الأقل. وقد �أدى �لهجوم 

باجتياح  متثل  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �إ�رش�ئيلي  و�صيا�صي  �أمني  ت�صعيد  �إىل 

http://almoslim.net/node/33461 :ال�رشق الأو�شط، 2003/9/7؛ وموقع �مل�صلم، �ل�صعودية، 2003/9/6، �نظر  
18

الأهرام، 2003/9/7.   
19

�نظر: ال�رشق الأو�شط، 2003/9/7؛ و�لن�ص �لكامل ال�صتقالة �أبو مازن يف 2003/9/6، مركز �ملعلومات �لوطني   
20

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5470 :لفل�صطيني - وفا، �نظر�

�نظر: ال�رشق الأو�شط، 2003/9/7.  
21

الأهرام، 2003/9/7.   
22
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وق�صف  جر�د�ت،  �ل�صهيدة  عائلة  بيت  وهدم  ملنزل،  منزل  من  وتفتي�صها  جنني  مدينة 

مدينة غزة، و�لتهديد باجتياحها، �إ�صافة �إىل زيادة �حل�صار على �لرئي�ص يا�رش عرفات 

.
23

يف مبنى �ملقاطعة

طو�رئ،  حكومة  ت�صكيل  عرفات  �لرئي�ص  قرر  �الإ�رش�ئيلي،  �لت�صعيد  على  وكردّ 

برئا�صة �أحمد قريع، وفق �ل�صالحيات �لتي تعطي �لرئي�ص حّق �إعالن �لطو�رئ. وت�صكلت 

�حلكومة �لتي حددت مدتها ل�صهر و�حد ح�صب �لقانون من ثمانية وزر�ء هم باالإ�صافة 

وزير�ً  فيا�ص  و�صالم  للد�خلية،  وزير�ً  يو�صف  ن�رش  قريع:  �أحمد  �لوزر�ء  رئي�ص  �إىل 

للمالية، ونبيل �صعث وزير�ً لل�صوؤون �خلارجية، و�صائب عريقات، ونعيم �أبو �حلم�ص، 

.
24

وجو�د �لطيبي، وجمال �ل�صوبكي، وعبد �لرحمن حمد

�لفو�صى د�خل  و�إنهاء حالة  �لد�خلي  �الأمن  وقد حددت مهام هذه �حلكومة ب�صبط 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. وبررت �أو�صاط قانونية فل�صطينية ت�صكيل حكومة �لطو�رئ 

�إ�صافة  ب�صبب �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية �ملتمثلة بالتهديد باجتياح غزة و�مل�صا�ص بالرئي�ص، 

.
25

�إىل �رشورة ترتيب �الأو�صاع �الأمنية �لد�خلية

�إال  واليتها،  مدة  وق�رش  �لطو�رئ،  حلكومة  �خلا�صة  �لطبيعة  من  �لرغم  وعلى 

�الأزمة  مظاهر  من  مظهر�ً  �عتبارها  يكن  �لتي  �مل�صكالت  ببع�ص  ووجه  ت�صكيلها  �أن 

�جلوهرية يف كّل �حلكومات �لفل�صطينية بعد �حلكومة �خلام�صة، وهي �لعالقة بني �لرئي�ص 

ورئي�ص �لوزر�ء، منذ �إ�صافة �ملن�صب �الأخري للنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني ب�صغط دويل 

و�إ�رش�ئيلي، وطبيعة توزيع �ل�صالحيات بني �ملن�صبني.

ورئي�ص  �لرئي�ص  بني  لالأزمة  عنو�ناً  �أخرى  مرة  �لد�خلية  وزير  من�صب  كان  وقد 

وزر�ئه، حيث �ختلف �لرجالن ب�صبب وزير �لد�خلية �للو�ء ن�رش يو�صف.

ب�صبب  يو�صف،  ن�رش  �لد�خلية  ووزير  عرفات  �لرئي�ص  بني  بد�ية  �الأزمة  وتفجرت 

�أع�صاء �حلكومة، معلالً  �لرئي�ص مع  �أمام  �لد�صتوري  �لق�صم  تغيُّب �الأخري عن ح�صور 

�جلزيرة.نت، 2003/10/5.  
23

�جلزيرة.نت، 2003/10/6.  
24

�ملرجع نف�صه.  
25
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وقد  �لت�رشيعي.  �ملجل�ص  من  �لثقة  على  حت�صل  ال  حكومة  يف  �مل�صاركة  برف�صه  ذلك 

�نتهى �خلالف بالتو�فق بني عرفات وقريع على �أن تكمل حكومة �لطو�رئ مدة واليتها 

�ملحددة وهي ثالثون يوماً فقط، قبل �أن تعلن حكومة جديدة لقريع تقوم بحلف �ليمني 

.
26

�أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي ح�صب �لقانون

ولكن �خلالف �حلقيقي على ت�صكيل حكومة قريع ال يقت�رش على هذ� �الأمر �ل�صكلي، 

بل يتعدى ذلك �إىل �ل�رش�ع على �صالحيات وزير �لد�خلية. فقد طالب �للو�ء ن�رش يو�صف 

�الأمنية حتت م�صوؤوليته،  �الأجهزة  باأن تتحدد �صالحياته ب�صكل دقيق و�أن تو�صع كل 

بينما رف�ص عرفات ذلك. ثم متّ حلّ �خلالف، وو�فق قريع على تروؤ�ص حكومة طو�رئ 

مقابل وعد من عرفات مبنح �صلطات و��صعة للوزير يو�صف، كما ترغب يف ذلك “�إ�رش�ئيل” 

.
27

و�لواليات �ملتحدة

ويعيد هذ� �خلالف لالأذهان جتربة �ل�رش�ع بني عرفات وحممود عبا�ص حول �الأمر 

نف�صه وهو �ل�صالحيات �الأمنية لرئي�ص �لوزر�ء ووزير د�خليته. ويبدو �أن �إ�رش�ر عرفات 

على تقا�صم �صالحيات �الأمن مع �حلكومة يعود الإدر�كه �أهمية �الأمن يف �ل�صيطرة على 

�أمنية تلتزم بالروؤية �الإ�رش�ئيلية  �إىل خوفه من تطبيق �صيا�صات  �إ�صافة  �ل�صلطة.  مقاليد 

�لذي دفع  �لتخوف هو  �أهلي فل�صطيني. ولعل هذ�  �إىل �رش�ع  يوؤدي  و�الأمريكية، ما قد 

�لفل�صطينيني  �إطالق نار متبادل بني  �إىل وقف  �أنه �صي�صعى  رئي�ص �لوزر�ء قريع للتاأكيد 

و�الإ�رش�ئيليني، بناء على خطة خريطة �لطريق، بدالً من �لتهدئة من �جلانب �لفل�صطيني، 

.
28

كما كان يطرح رئي�ص �حلكومة �ل�صابقة حممود عبا�ص

كثرية،  �إجناز�ت  حتقق  �أن  يكن  ال  يوماً  لثالثني  تعمل  حكومة  �أن  �ملوؤكد  ومن 

مقر�ت  �قتحام  خالل  من  “�إ�رش�ئيل”  قبل  من  �صعفت 
ُ
�أ قريع  حكومة  �أن  وخ�صو�صاً 

�لد�ئرة  رئي�ص  و�صف  ح�صب  �الإر�دة،  م�صلوبة  حكومة  جعلها  ما  �الأمنية؛  �الأجهزة 

�ل�رش�ع على  �إىل  . هذ� باالإ�صافة 
29

�لقدومي �آنذ�ك فاروق  �لتحرير  �ل�صيا�صية يف منظمة 

�ل�صالحيات �الأمنية بينها وبني �لرئي�ص عرفات.

�صحيفة اجلزيرة، �لريا�ص، 2003/10/14.  
26

املرجع نف�شه.  
27

املرجع نف�شه.  
28

املرجع نف�شه.  
29
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رابعاً: احلكومة الثامنة: حكومة اأحمد قريع:

�أجرى �أحمد قريع يف �أثناء فرتة حكومة �لطو�رئ �لتي ��صتمرت ملدة ثالثني يوماً �ملزيد 

�إيجاد حّل  �إىل  �لفرتة  �لد�ئمة. و�صعى قريع خالل هذه  �مل�صاور�ت لت�صكيل حكومته  من 

 ،
30

يو�صف ن�رش  �للو�ء  �لد�خلية  وزير  �صالحيات  حول  عرفات  �لرئي�ص  مع  للخالفات 

�ملتعلق  �الإ�صكال  حّل  �إىل  �إ�صافة  و�حلكومة،  �لرئي�ص  بني  �الأمنية  �ل�صالحيات  وتوزيع 

�صالحياته  من  لالنتقا�ص  و“�إ�رش�ئيل”  �ملتحدة  �لواليات  �صعي  من  عرفات  مبخاوف 

.
31

ودوره �ل�صيا�صي ل�صالح رئي�ص �لوزر�ء

وقد و�جهت حكومة �أحمد قريع عدد�ً من �لعقبات حتى قبل ت�صكيلها، ما �أدى �إىل تاأخري 

هذ� �لت�صكيل بانتظار ح�صول رئي�ص �لوزر�ء �ملكلف على تعهد�ت بتذليل هذه �لعقبات، 

�لرباعية، الإجناح  �للجنة  وعلى ر�أ�صها �حل�صول على �صمانات دولية، وخ�صو�صاً من 

�رشوط  دون  �لطريق  بخريطة  لاللتز�م  “�إ�رش�ئيل”  على  �ل�صغط  خالل  من  �حلكومة 

. ويبدو �أن قريع كان يحاول من خالل طلب هذه �ل�صمانات �أن 
32

م�صبقة وبرقابة دولية

ال يتكرر �صيناريو �الإف�صال �لذي تعر�ص له �صلفه حممود عبا�ص.

�لفل�صطينية  �لعقبات  بع�ص  حلّل  قريع  �صعى  فقد  �ل�صيا�صي،  �ل�صاأن  �إىل  و�إ�صافة 

�لد�خلية، وحاول �ال�صتفادة من كونه مل ياأتِ ب�صغط دويل )كما كان �حلال مع عبا�ص( 

ملنع وقوع خالفات مع �لرئي�ص عرفات، بل �إنه �أكد، قبيل ت�صكيل حكومته، على �رشورة 

.
33

فكّ �حل�صار عن عرفات، و�رشورة �حرت�م دوره �ل�صيا�صي

وقـد ح�صل قـريع قبل ت�صـكيـل �حلكـومـة على دعـم لفـظي من �الحتاد �الأوروبي، بينما 

�تخاذ  على  بقدرته  م�رشوطاً  دعماً  وبريطانيا  و“�إ�رش�ئيل”  �ملتحدة  �لواليات  له  قدمت 

�إجر�ء�ت على �الأر�ص، خ�صو�صاً فيما يتعلق بوقف �ملقاومة �لفل�صطينية �أو “�لعنف”.

املرجع نف�شه؛ والريا�س، 2003/11/5؛ وموقع �لبو�بة، 2003/11/6، �نظر:  
30

http://www.albawaba.com/ar/comment/reply/217717

�لبو�بة، 2003/11/6.  
31

�جلزيرة.نت، 2003/9/8، �نظر:  
32

http://www.aljazeera.net/news/pages/4c0da750-fe8b-446b-9ecb-01f13bf97fdf

�ملرجع نف�صه؛ و�جلزيرة.نت، 2003/9/8، �نظر:  
33

http://www.aljazeera.net/news/pages/575bdb37-4234-4338-a15a-2bfdfdb0f88a
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�أما بالن�صبة للخالفات مع �لرئي�ص عرفات، فقد حُلت بعد تنازل �أحمد قريع عن تعيني 

للد�خلية �لذي كان مرفو�صاً من قبل عرفات. ورعت �للجنة  �للو�ء ن�رش يو�صف وزير�ً 

�الأمنية  �ل�صلطات  �لرئي�ص وقريع، يت�صمن توزيع  بني  �أمنياً  �تفاقاً  �ملركزية حلركة فتح 

يتوىل  بحيث  بلعاوي؛  حكم  �صري�أ�صها  �لتي  �لد�خلية  ووز�رة  �لقومي  �الأمن  جمل�ص  بني 

جمل�ص �الأمن �لقومي جميع �ل�صالحيات �الأمنية، يف حني تبقى �ل�صالحيات �ملدنية �صمن 

م�صوؤوليات وز�رة �لد�خلية، وهو �تفاق ينح يا�رش عرفات �لقدرة على �ل�صيطرة �الأمنية 

.
34

باعتباره رئي�صاً ملجل�ص �الأمن �لقومي

وقد قدم قريع ت�صكيلة حكومته �لتي تتكون من 25 ع�صو�ً ح�صب �لقانون �الأ�صا�صي 

باأغلبية  �ملجل�ص  ثقة  على  وح�صل   ،2003/11/12 يف  �لت�رشيعي  للمجل�ص  �لفل�صطيني 

.
35

�لت�صويت 5 عن  13 و�متناع  نائباً، ومعار�صة   48

1. مهام احلكومة ح�شب كتاب التكليف:

�أحمد قريع �جلديدة عن مهام �صلفه حممود عبا�ص. وحدد  مل تختلف مهام حكومة 

:
36

كتاب �لتكليف مهام �حلكومة مبا يلي

�أوالً: تاأكيد �لتم�صك بخيار �ل�صالم و�لتفاو�ص، وباالتفاقيات �ملوقعة وخطة خريطة 

�لطريق، بالتعاون مع �للجنة �لرباعية. 

مع  �لقانون،  و�صيادة  ووحد�نيتها،  �ل�صلطة  �صيادة  لتكري�ص  �جلهود  مو��صلة  ثانياً: 

تعزيز مناخ �لتعددية �ل�صيا�صية.

ثالثاً: تعميق برنامج �الإ�صالح �الأمني، وبر�مج �الإ�صالح �الإد�ري و�ملايل، وتكري�ص 

�ل�صفافية و�مل�صاءلة. 

�أقرب  يف  و�ملحلية  و�لت�رشيعية،  �لرئا�صية،  �النتخابات  لعقد  �الإعد�د  مو��صلة  ر�بعاً: 

وقت ممكن.

�جلزيرة.نت، 2003/11/8، �نظر:  
34

http://www.aljazeera.net/news/pages/a3ef320d-6dc6-44c1-8354-41c87a7e4d3c 

�لت�رشيعي ينح �لثقة للحكومة �لفل�صطينية �لثامنة، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر:  
35

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5489

�ملرجع نف�صه.  
36
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2. قراءة يف اأداء احلكومة:

�إذ� متّ تقييم �أد�ء حكومة �أحمد قريع ��صتناد�ً �إىل �ملهام �الأربعة �لرئي�صية ح�صب كتاب 

حيث  كبري،  حّد  �إىل  مهمتها  يف  ف�صلت  �حلكومة  هذه  �إن  �لقول  �ملمكن  من  فاإن  �لتكليف، 

عملية  يف  كبري  �خرت�ق  حتقيق  �أو  �ل�صالم،  بعملية  قدماً  �مل�صي  من  �حلكومة  تتمكن  مل 

كان  بينما  جديدة،  وت�رشيعية  رئا�صية  النتخابات  باالإعد�د  �لبدء  �أو  �لد�خلي،  �الإ�صالح 

�لف�صل �الأكب هو يف جمال تعزيز �صيادة �لقانون، وو�صع حّد للفو�صى �الأمنية يف مناطق 

�صيطرة �ل�صلطة �لفل�صطينية.

�أما �الأو�صاع �ملعي�صية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، فهي �الأخرى مل ت�صهد تقدماً 

يذكر يف �أثناء فرتة عمل �حلكومة.

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مناطق  يف  �الأمنية  و�النفالت  �لفو�صى  حالة  ��صتمرت  لقد 

�ختطاف موظفني  �إىل  �إىل حّد كبري حتى و�صلت  وخ�صو�صاً يف قطاع غزة، وت�صاعدت 

دوليني فرن�صيني، وم�صوؤولني يف �ل�صلطة �لفل�صطينية. 

مدير  �ختطاف  كان  �لفو�صى،  ��صتمر�ر  على  وداللة  و�صوحاً  �الأ�صد  �لتدهور  ولكن 

�ل�رشطة �لفل�صطينية يف قطاع غزة �للو�ء غازي �جلبايل على �أيدي م�صلحني فل�صطينيني، ما 

.
دفع جمل�ص �الأمن �لقومي �إىل �إعالن حالة �لطو�رئ يف قطاع غزة يف متوز/ يوليو 372004

�لفرن�صيني،  �ملو�طنني  �ختطاف  عملية  مع  وتز�مناً  �الأمنية،  �الأزمة  تفاقم  ومع 

�لوقائي يف قطاع  �الأمن  �لهندي وقائد  �أمني  �للو�ء  �لعامة  �ملخابر�ت  قدم كلّ من مدير 

�الأمني  لالنفالت  حّد  و�صع  عدم  على  �حتجاجاً  ��صتقالتهما،  �صباك  �أبو  ر�صيد  غزة 

.
38

�ل�صالح وفو�صى 

�لوزر�ء  رئي�ص  �إىل  �متدت  بل  �الأمني،  �مل�صتوى  على  �ال�صتقاالت  تقت�رش  ومل 

�الأو�صاع  تردي  على  �حتجاجاً  للرئي�ص،  ��صتقالته  قدم  �لذي  نف�صه،  قريع  �أحمد 

.
39

�لقانون و�صيادة  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  تفعيل  وعدم  �الأمنية، 

�جلزيرة.نت، 2004/10/3، �نظر:  
37

http://www.aljazeera.net/news/pages/ab9342c1-6311-4264-bf9e-383a40899783

�ملرجع نف�صه.  
38

�ملرجع نف�صه؛ و�صحيفة الو�شط، �ملنامة، 2004/7/18؛ والأهرام، 2004/7/18.  
39
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– �الأمنية، �أجرى �لرئي�ص عرفات تغيري�ت يف  ويف حماولة لتطويق �الأزمة �ل�صيا�صية 

�لفل�صطيني  �الأمن  �أجهزة  مبوجبه  د  وحَّ قر�ر�ً  عرفات  و�أ�صدر  �لعليا.  �الأمنية  �ملنا�صب 

ولكن  ثمانية.  من  بدالً  و�ملخابر�ت،  �لعام  و�الأمن  �ل�رشطة  هي  فقط،  �أجهزة  ثالثة  يف 

�الإجر�ء�ت �لتي �تخذها عرفات مل حَتلَّ �أ�صا�ص �مل�صكلة، وهو �ل�رش�ع بني �الأجهزة �الأمنية 

و�لكتائب �مل�صلحة �لتي تخ�صع للرئي�ص، وتلك �لتي تتبع للقيادي �الأمني �لفتحاوي حممد 

�إىل  �الأزمة  ��صتمر�ر  �أدى  وقد  و�لفلتان.  �الأمنية  �الأزمة  ��صتمرت  فقد  ولهذ�   ،
40

دحالن

ناه�ص  �لعدل  وزير  من  كلّ  ��صتقالة  �أهمها  �ل�صيا�صي،  �مل�صتوى  على  جديدة  ��صتقاالت 

.
41

�لري�ص ووزير �لتخطيط نبيل ق�صي�ص

�ل�صيا�صات  ب�صبب  و�الن�صد�د،  بالتوقف  �الآخر  هو  ��صتمر  فقد  �لت�صوية  م�صار  �أما 

للتمهيد  �لطريق  �الأوىل من خريطة  �ملرحلة  بتنفيذ  بالتقدم  �لطرفني  �الإ�رش�ئيلية، وف�صل 

للمحاكمة،  �لف�صاد  بتقدمي ملفات  �ل�صيا�صية. كما ف�صلت �حلكومة  باملفاو�صات  بامل�صي 

�لفل�صطينية.  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  يف  �الإد�ري  �الإ�صالح  �صعيد  على  جديد  �أّي  تقدم  ومل 

وحتى نهاية عمل �حلكومة ووفاة �لرئي�ص عرفات يف 2004/11/11، مل تعلن هذه �حلكومة 

يف  لها  �ملوكلة  �ملهام  ح�صب  و�لت�رشيعية،  �لرئا�صية  �النتخابات  الإجر�ء  حمددة  مو�عيد 

كتاب �لتكليف.

��صتقالته  قدم  �حلكومة  رئي�ص  �أن  وتعرثها،  �حلكومة  ف�صل  على  للتدليل  ويكفي 

�الأمني،  �النفالت  ب�صبب  �حلكومة  له  تعر�صت  �لذي  �لتعطيل  خلفية  على  مر�ت،  عدة 

�أ�صعفت  و�خلالفات �مل�صتمرة مع �لرئي�ص يا�رش عرفات، و�ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية �لتي 

ب�صكل  تعتمد  �لتي  لل�صلطة  �ملالية  �ملو�رد  و�صعف  �أعمالها،  �أد�ء  من  ومنعتها  �حلكومة 

.
42

�أ�صا�صي على �ملنح و�مل�صاعد�ت �لدولية و�لعربية

ت�صكيل  من  �صهر�ً   11 زهاء  بعد  بريزيت  جامعة  �أجرته  للر�أي  ��صتطالع  وبح�صب 

متتلك  ال  و�أنها  �صلبياً،  �أد�ء  قدمت  �حلكومة  �أن  ر�أو�  �لفل�صطينيني  غالبية  فاإن  �حلكومة، 

ترى  �لفل�صطينيني  غالبية  �أن  �إىل  �ال�صتطالع  وي�صري  مهامها.  الأد�ء  �لكافية  �ل�صالحيات 

امل�شتقبل، 2004/7/20.   
40

  ال�رشق الأو�شط، 2004/8/8. 
41

موقع �صحيفة �ل�صعب �ليومية �أونالين، بيجني، 2004/9/9؛ و�مل�صلم، 2004/9/8، �نظر:  
42

http://www.almoslim.net/node/38559؛ وموقع �الإ�صالم �ليوم، 2004/9/8، �نظر:
http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-12-48243.htm



186

ال�سلطة الفل�سطينية

�الأو�صاع  حت�صني  مثل:  �ملجاالت،  كافة  يف  �أهد�فها  حتقيق  يف  ف�صلت  �حلكومة  هذه  �أن 

�لقو�ت  و�ن�صحاب  �الإ�رش�ئيلي،  �حل�صار  وتخفيف  �ملتدهورة،  و�ملعي�صية  �القت�صادية 

�لبطالة، ومقاومة بناء �جلد�ر �لعن�رشي،  �الإ�رش�ئيلية من �ملدن، و�لتخفيف من م�صكلة 

وتوفري �الأمن �لد�خلي للمو�طنني، وحّل م�صكلة فو�صى �ل�صالح، و�لتقدم يف �ملفاو�صات 

مع �الإ�رش�ئيليني، وحماربة �لف�صاد يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة، وحّل ق�صية �الأ�رشى، وتعزيز 

.
43

�صيادة �لقانون، وتطوير �أد�ء �ملوؤ�ص�صات �حلكومية وخدماتها، وغريها من �ملجاالت

ويذكر �أن حكومة قريع قد دخلت يف مرحلة �إد�رة �أزمة مع �لتدهور �ملت�صارع يف �صحة 

2004/11/6 تفوي�ص �صالحيات �لرئي�ص عرفات  علن ر�صمياً يف 
ُ
�أ �لرئي�ص عرفات، حيث 

. وبعد �الإعالن �لر�صمي عن وفاة عرفات يف 2004/11/11؛ 
44

لرئي�ص �حلكومة �أحمد قريع

توىل  فيما  �لقانون،  وفق  للرئي�ص  �ل�صيا�صية  �ل�صلطات  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  توىل 

رئي�ص �لوزر�ء �أحمد قريع ت�صيري �ملهام �ليومية لل�صلطة �إىل حني ت�صكيل حكومة جديدة 

.
45

بعد �إجر�ء �نتخابات رئا�صية جديدة

خام�شاً: احلكـومـة التا�شـعة: حكـومة اأحمد قريع:

بعد �نتهاء �لفرتة �النتقالية �لتي �أعقبت وفاة �لرئي�ص يا�رش عرفات و�نتخاب حممود 

عبا�ص رئي�صاً لل�صلطة �لفل�صطينية، كلف �الأخري �أحمد قريع باال�صتمر�ر يف من�صب رئي�ص 

.
46

�لوزر�ء وت�صكيل حكومة جديدة

وقد مّر ت�صكيل �حلكومة كغريها من �حلكومات ب�صعوبات كبرية، ب�صبب �الختالفات 

د�خل حركة فتح �لتي كانت ت�صيطر على �ملجل�ص �لت�رشيعي، وب�صبب �ل�رش�ع بني �لرئي�ص 

كافة  ت�صكيل  مر�حل  يف  بارزة  عالمة  كان  �لذي  �ل�رش�ع  وهو  �ملكلف،  �لوزر�ء  ورئي�ص 

.
47

�حلكومات، بعد ��صتحد�ث من�صب رئي�ص �لوزر�ء يف �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني

برنامج در��صات �لتنمية - جامعة بريزيت، 2004/10/5، �نظر:  
43

http://sites.birzeit.edu/cds/arabic/opinionpolls/poll19/poll19.pdf

ال�رشق الأو�شط، 2004/11/7.   
44

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_ �نظر:   ،2004/11/11 لندن،  بالعربية،  موقع بي بي �صي   
45

news/newsid_3998000/3998123.stm؛ واجلزيرة، 2004/11/12. 

وكالة �الأنباء �لكويتية )كونا(، �لكويت، 2005/1/15، �نظر:  
46

http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1463852&language=ar

امل�شتقبل، 2005/2/25.  
47
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1. ت�شكيلة احلكومة التا�شعة:

لقد �أدت �خلالفات د�خل فتح و�ل�رش�ع بني عبا�ص وقريع �إىل تاأجيل �إعالن �حلكومة 

�إجر�ء تعديالت على ت�صكيلته مرتني،  �إىل  �لوزر�ء �ملكلف  �أكرث من مرة. و��صطر رئي�ص 

الإدر�كه �أن �لت�صكيالت �ملقرتحة لن حت�صل على ثقة �ملجل�ص �لت�رشيعي، �لذي ت�صكل فتح 

�أغلبيته. وقد قدم �أحمد قريع فعالً بياناً وز�رياً �أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي، ثم �أجل �لت�صويت 

على �لثقة ب�صبب عدم �صمان �حل�صول عليها.

ومع ��صتمر�ر �الأزمة، هدد قريع بالرت�جع عن �ال�صتمر�ر باملن�صب ب�صبب �خلالفات 

�للجنة �ملركزية للحركة  �إقناع  �أن يتدخل عبا�ص حلل �الأزمة عب  د�خل حركة فتح، قبل 

باملو�فقة على ت�صكيلة �حلكومة �لتي يهيمن عليها �لتكنوقر�ط. وقد ح�صلت �حلكومة يف 

10 نو�ب،  54 نائباً يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، ورف�ص  2005/2/25 على �لثقة فعالً مبو�فقة 

.
48

و�متناع 4 عن �لت�صويت

�صخ�صية   17 منهم  وزير�ً،   25 �صمت  �أنها  يالحظ  �حلكومية  �لت�صكيلة  �إىل  وبالنظر 

. ولعل �ملالحظة �الأبرز على 
49

جديدة باالإ�صافة �إىل �أمني عام ملجل�ص �لوزر�ء برتبة وزير

�لرئي�ص  مرحلة  �عتبارها  يكن  جديدة  مرحلة  د�صنت  �أنها  �لتا�صعة  �حلكومة  ت�صكيلة 

عبا�ص، حيث ��صتبعد منها عدد من �لوزر�ء �ملقربني من �لرئي�ص عرفات؛ كما �صمت عدد�ً 

من �ل�صخ�صيات �لتي مل تكن على وفاق مع �لرئي�ص �لر�حل، وعلى ر�أ�صهم حممد دحالن 

.
50

وزير �ل�صوؤون �ملدنية، و�للو�ء ن�رش يو�صف وزير �لد�خلية

2. مهام احلكومة التا�شعة:

حدد كتاب �لتكليف �لذي �أ�صدره �لرئي�ص عبا�ص لرئي�ص �لوزر�ء �أحمد قريع، و�لبيان 

:
51

�لوز�ري لالأخري �أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي �أبرز �ملهام �ملطلوبة من �حلكومة، وهي

املرجع نف�شه.  
48

املرجع نف�شه.  
49

املرجع نف�شه.  
50

مركز   �لتا�صعة،  باحلكومة  �لثقة  لنيل  �لت�رشيعي  للمجل�ص  قريع  �أحمد  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  كلمة  ن�ّص   
51

�ملعلومات �لوطني  �لفل�صطيني  - وفا، 2005/3/20، �نظر:

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5495
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حرية  على  �لتاأثري  دون  �لقانون،  و�صيادة  �لنظام  وفر�ص  �ملو�طن  �أمن  حتقيق  �أوالً: 

�لفكر و�الختالف.

ثانياً: لتعزيز �صلطة �لق�صاء بالتعاون مع �ملوؤ�ص�صة �لق�صائية و�لرئا�صة، مبا يت�صمن 

تفعيل جهاز �لق�صاء، و�لنائب �لعام، ووز�رة �لعدل.

و�ملالية،  �القت�صادية،  �مل�صتويات  كافة  على  �ل�صامل  �الإ�صالح  عملية  مو��صلة  ثالثاً: 

�صنة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أقرها  �لتي  �الإ�صالح  لوثيقة  وفقاً  �لعامة،  و�الإد�رة  و�الأمنية، 

.2002

يف  �لبلدية  �النتخابات  و��صتكمال  �لت�رشيعية،  �النتخابات  الإجر�ء  �لتح�صري  ر�بعاً: 

مو�عيدها �ملحددة.

ويالحظ �أن هذه �ملهام �أغفلت �حلديث عن �جلانب �ل�صيا�صي يف مهام �حلكومة، وهو 

ما يد�صن مرحلة جديدة يف �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، باإعادة مركزية �لقر�ر �ل�صيا�صي 

للرئا�صة. وهو �أمر كان مثار خالف بني من�صبي �لرئا�صة ورئا�صة �لوزر�ء يف �حلكومات 

�ل�صابقة. كما يالحظ �إ�صافة بند يتعلق ب�رشورة تعزيز دور �لق�صاء و�لنائب �لعام، ما 

يدل على نوع من �جلدية يف و�صع حّد للف�صاد �مل�صت�رشي يف �أجهزة �ل�صلطة، وتفيعل دور 

�لق�صاء يف حماربة هذ� �لف�صاد.

3. قراءة يف اأداء احلكومة التا�شعة:

�لفل�صطينية،  �حلكومات  معظم  منها  عانت  �لتي  �ملالية  �الأزمات  من  �حلكومة  عانت 

ب�صبب �العتماد �لكلي على �مل�صاعد�ت �خلارجية، ونظر�ً ل�صيا�صة �لعقوبات �الإ�رش�ئيلية 

خالفات  وجود  حال  يف  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �ل�رش�ئب  �أمو�ل  ت�صليم  حجب  يف  �ملتمثلة 

.
52

كبرية بني �ل�صلطة وحكومة �الحتالل

وكانت �الإ�رش�بات �لعمالية و�إ�رش�بات �ملعلمني، ب�صبب هذه �الأزمة، بند�ً متكرر�ً على 

. كما دفعت �ل�صائقة �ملالية �حلكومة للبحث عن حلول تخديرية 
53

جدول �أعمال �حلكومة

يف عدة مر�حل، مثل �القرت��ص �لد�خلي و�خلارجي، و��صتخد�م مبالغ مالية من �الحتياطي 

http://www.wafa.pna.net/body.asp?id=78633 :وفا، 2006/2/16، �نظر  
52

احلياة اجلديدة، 2005/7/14.   
53
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، و�عتماد �صيا�صة تقدمي �مل�صاعد�ت �لطارئة 
54

�لنقدي لل�رشف على �مل�صاريع �مل�صتعجلة

.
55

و�مل�صتمرة للمو�طنني، يف ظّل �رتفاع ن�صبة �لبطالة وتدين �لدخول

وعلى �لرغم من �أن برنامج �حلكومة �أهمل �ل�صاأن �ل�صيا�صي، �إال �أن هذه �حلكومة �أولت 

�أهمية كبرية ملتابعة �ل�صاأن �لوطني و�ل�صيا�صي، مثل ق�صية �لقد�ص و�الأ�رشى، ومعاجلة 

�آثار �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �ملتكررة على �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، �لتي مثَّلت عامل 

�إىل  �اللتفات  �حلكومة  رئي�ص  وحاول   .
56

�ليومية ملهامها  �حلكومة  الأد�ء  م�صتمر  تعطيل 

�لهموم �ل�صعبية و�لوطنية من خالل �جلوالت �مليد�نية وعقد �الجتماعات يف �ملحافظات 

.
57

�لفل�صطينية �ملختلفة

�الأمنية،  �الأو�صاع  �صبط  يف  �أهد�فها  حتقيق  يف  ك�صابقاتها  ف�صلت  �حلكومة  ولكن 

وو�صع حّد للفلتان، وفو�صى �ل�صالح �مل�صتمرة منذ �أربعة �أعو�م؛ وهو �الأمر �لذي دفع 

 .
58

�ملجل�ص �لت�رشيعي لعقد جل�صة ��صتجو�ب للحكومة ب�صب هذ� �لف�صل �أكرث من مرة

ويوؤكد هذ� �لف�صل يف �جلانب �الأمني �أن �مل�صكلة هي �صيا�صية باالأ�صل، وتعود ب�صكل 

�أن معظم  تيار�ت مت�صارعة يف حركة فتح، خ�صو�صاً  د�خلية بني  �إىل خالفات  �أ�صا�صي 

. والأن �خلالف 
59

�أفر�د وكتائب تابعة لفتح نف�صها �لفو�صى كانت تنفذ من قبل  حاالت 

�أنها  �إال  �أ�صله �صيا�صي، فاإن �حلكومة، و�إن كانت م�صوؤولة نظرياً عن �لف�صل �الأمني،  يف 

يف و�قع �الأمر لي�صت �صوى حلقة �صعيفة يف معادلة �الأمن، �لتي يحتاج �صبطها �إىل تو�فق 

وقر�ر�ت �صيا�صية.

الئحة  �عتمدت  �الأمنية،  للفو�صى  حّد  لو�صع  �صعيها  �صمن  �أنها،  للحكومة  ويذكر 

على  �لفنية  �ل�صلطة  �أجهزة  قدرة  يعزز  مبا  و�لق�صاء،  �الأمنية  �الأجهزة  بني  للتعاون 

�الإ�صهام يف �صبط �الأمن، و�إعطاء �صالحيات �أو�صع للق�صاء متكنه من تفعيل �لقانون يف 

.
60

هذ� �ملجال

الأيام، 2005/10/29.   
54

http://www.wafa.pna.net/body.asp?id=78633 :الأيام، 2006/1/24؛ ووفا، 2006/2/16، �نظر  
55

الأيام، 2005/5/4؛ واحلياة اجلديدة، 2005/7/14، و2005/8/29.  
56

الأيام، 2005/5/19؛ واحلياة اجلديدة، 2005/8/29.  
57

القد�س العربي، 2005/7/7؛ واحلياة اجلديدة، 2005/9/21.  
58

القد�س العربي، 2005/7/7.   59

احلياة اجلديدة، 2005/7/14.  
60
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�صهد�ء  كتائب  بدمج  قر�ر�ً  �حلكومة  �تخذت  �ل�صالح،  فو�صى  من  للحد  حماولة  ويف 

 .
61

�الأق�صى باالأجهزة �الأمنية، ومعاقبة �أولئك �لذين يرف�صون �الندماج وت�صليم �الأ�صلحة

وهو �إجر�ء يثل خطوة عملية من قبل �حلكومة لتنفيذ برنامج �لرئي�ص عبا�ص، �لقائم على 

�أن  �الأمنية. ويالحظ  �ل�صالح باالأجهزة  “�إ�رش�ئيل”، وح�رش  �مل�صلح �صّد  �لكفاح  رف�ص 

هذ� �لقر�ر مل يتحدث عن دمج كتائب �لق�صام وغريها من �الأجهزة �لع�صكرية للف�صائل 

�ل�صيا�صية  �لتكلفة  حتمل  تريد  ال  �أو  ت�صتطيع  ال  �حلكومة  �أن  على  يدل  ما  �لفل�صطينية، 

لفر�ص مثل هذ� �لقر�ر على �لكتائب �لتي ال تتبع لفتح؛ كما �أنها ال ت�صتطيع �أو ال ترغب 

ب�صم هذه �لكتائب �إىل �الأجهزة �الأمنية. 

�لوزر�ء  رئي�ص  وبني  جهة،  من  �حلكومة  د�خل  �ل�صيا�صية  �ل�رش�عات  كانت  وقد 

و�لرئي�ص من جهة �أخرى، �صبباً يف تعطيل �الإ�صالح �الأمني يف عهد هذه �حلكومة، كما هو 

�حلال يف �حلكومتني �ل�صابقتني. وقد �أقرت جلنة برملانية، �ُصكلت لدر��صة �أ�صباب وعالج 

بع�صهما  حتميل  يحاوالن  �لد�خلية  ووزير  �لوزر�ء  رئي�ص  من  كالً  �أن  �الأمني،  �لفلتان 

�لبع�ص م�صوؤولية �لف�صل يف و�صع حّل لهذه �مل�صكلة. و�أ�صار تقرير �للجنة �أي�صاً �إىل وجود 

 .
62

خلل ما يف �لعالقة بني عبا�ص وقريع

يف  دور�ً  وخارجية  د�خلية  عو�مل  عدة  لعبت  فقد  �ل�رش�عات،  تلك  �إىل  وباالإ�صافة 

قبل  من  �الأمنية  �الأجهزة  تدمري  و�أهمها:  �الأمني،  �الإ�صالح  حتقيق  يف  �حلكومة  �إف�صال 

قو�ت �الحتالل، و�لتناف�ص بني روؤ�صاء �الأجهزة �الأمنية، وغياب �لقر�ر �ل�صيا�صي للتغيري، 

�لفل�صطينية  و�لف�صائل  �حلكومة  بني  �لعالقات  على  وتاأثري�تها  �لق�صية  هذه  وت�صابك 

�الأمنية  �الأزمة  عمق  على  للتاأكيد  ويكفي   .
63

�مل�صلح �لكفاح  نبذ  ترف�ص  �لتي  �ملختلفة، 

وت�صابك �أ�صبابها، تهديد رئي�ص �حلكومة نف�صه باال�صتقالة، �حتجاجاً على �لفلتان �الأمني 

.
64

يف بع�ص �ملر�حل

على  �مل�صتجدة  �ملهمة  �لق�صايا  من  �جلانب  �أحادي  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صحاب  كان  وقد 

�لفل�صطينية  �لف�صائل  مع  �لتن�صيق  على  �حلكومة  عملت  �إذ  �لتا�صعة،  �حلكومة  �أجندة 

 .2005/10/24 العربي،  القد�س   
61

احلياة، 2005/10/4.  
62

�نظر: املرجع نف�شه.  
63

اجلزيرة، 2005/6/17.   
64
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�ملن�صحبة  �الحتالل  قو�ت  مع  ��صتباك  �أو  �أمنية  حو�دث  ُدون  هادئ،  �ن�صحاب  ل�صمان 

�ملحررة،  �مل�صتوطنات  مع  �لتعامل  كيفية  لدر��صة  جلنة  �ُصكلت  كما  �مل�صتوطنات.  من 

لال�صتفادة منها، و��صتغاللها بالزر�عة، وغريها من �جلو�نب �لتنموية. وحاولت �لتمهيد 

ملنع ن�صوب خالفات فل�صطينية د�خلية، بعد �الن�صحاب، حول طريقة �لتعامل مع نتائجه 

.
65

�الأمنية و�ل�صيا�صية و�القت�صادية

يف  لال�صتثمار  جلان  ت�صكيل  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صحاب  مع  �لتعامل  خطة  وت�صمنت 

�ال�صتفادة  من  ممكن  قدر  �أكب  لتحقيق  �لدولية  �ملوؤ�ص�صات  مع  و�لتعاون  �ملناطق،  هذه 

�ملعابر  �إد�رة  حول  مقرتحات  الإعد�د  جلان  وت�صكيل  �ملحررة،  �مل�صتوطنات  �أر��صي  من 

. وبهذ� �خل�صو�ص، فاإن حكومة قريع تعدُّ م�صوؤولة �إىل حّد كبري عن 
66

و�حلدود �لدولية

توقيع �تفاقية �ملعابر بكل ما حتمل من �إيجابيات و�صلبيات، لكونها �حلكومة �لتي ُوقِّعت 

وجود  على  �ملو�فقة  مبد�أ  �الن�صحاب،  قبيل  �أقرت،  قد  كانت  �أن  بعد  عهدها،  يف  �ملعاهدة 

. وعلى 
67

“طرف ثالث” ير�قب �لعمل على معب رفح، على �حلدود �لفل�صطينية �مل�رشية
وجود  مبد�أ  �أن  �إال   ،

68
�ملعب على  �الإ�رش�ئيلي  �لوجود  رف�ص  �حلكومة  تاأكيد  من  �لرغم 

طرف ثالث كان �صبباً يف معاناة �لفل�صطينيني منذ �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من غزة وحتى 

�إىل منفذ  ��صتخد�مه من قبل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ملنع حتويل معب رفح  �ليوم، ب�صبب 

دويل، ينظم عملية مرور �الأفر�د و�لب�صائع وفق �الأ�ص�ص �ملتعارف عليها دولياً. 

وقد �أ�صاف �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من قطاع غزة مهاماً جديدة، تتعلق بال�صاأن �ليومي 

حلياة �ملو�طنني يف �لقطاع، حيث �صكلت هذه �لق�صايا عبئاً �إ�صافياً على �حلكومة، �أهمها 

معاجلة �ملتطلبات �لبيئية للقطاع وتوفري �ملياه و�لكهرباء. وهو �الأمر �لذي يتطلب مو�رد 

�أن  �أدركت حكومة قريع  . ومبرور �لوقت، 
69

مالية كانت �حلكومة تعاين من نق�صٍ فيها

�الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من قطاع غزة �أ�صاف �أعباء �قت�صادية على �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

.
70

ل �لقطاع �إىل �صجن كبري وحوَّ

احلياة اجلديدة، 2005/7/14؛ ووفا، 2005/7/20، �نظر:  
65

http://www.wafa.pna.net/body.asp?field=tech_news&id=60521

http://www.wafa.pna.net/body.asp?field=tech_news&id=60521 :وفا، 2005/7/20، �نظر  
66

�ملرجع نف�صه.  
67

احلياة اجلديدة، 2005/8/29.  
68

الأيام، 2005/9/14؛ واحلياة اجلديدة، 2005/8/29.   
69

احلياة اجلديدة، 2005/11/15.  
70
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بع�ص  لتحقيق  �حلكومة  �صعت  و�لوطني،  �ل�صيا�صي  �الإ�صالح  �صعيد  وعلى 

�لف�صائل  مع  بالتعاون  لالإ�صالح”  �لوطنية  “�للجنة  ت�صكيل  خالل  من  �الجناز�ت، 

فرتة  �أثناء  يف  لالإ�صالح  �صنوياً  برناجماً  قريع  حكومة  �أعدت  كما  �ملختلفة.  �لفل�صطينية 

. وي�صجل لهذه �حلكومة �أن �لنائب �لعام �لفل�صطيني قدم يف عهدها —الأول مرة 
71

واليتها

يف تاريخ �ل�صلطة �لفل�صطينية— ملفات ف�صاد كبرية للق�صاء، �تهم فيها قادة وم�صوؤولون 

.
72

كبار يف �ل�صلطة

�أما على �صعيد �الإ�صالح �الإد�ري و�ملوؤ�ص�صي، فقد ��صتكملت �حلكومة، ح�صبما ذكر 

رئي�صها �أحمد قريع، يف 2006/3/27، �لهيكليات �لتنظيمية ملوؤ�ص�صات �ل�صلطة، وو�صعت 

“�حلدود و�لو�جبات و�ل�صالحيات و�ملهام لكل وظيفة من هذه �لوظائف، وحددت عدد 

�لوظائف يف كّل موؤ�ص�صة حكومية”، �إ�صافة �إىل �صبط �لتعيينات و�لرتقيات يف موؤ�ص�صات 

.
73

�ل�صلطة

دور  حتجيم  يف  عبا�ص،  �لرئي�ص  مع  بالتعاون  �أ�صهمت،  �حلكومة  �أن  �ملالحظ  ومن 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف ملف �ل�صوؤون �خلارجية، خالفاً لفرتة حكم �لرئي�ص يا�رش 

عرفات. وقد متّ ذلك من خالل تعزيز دور وزير �خلارجية يف حكومة �أحمد قريع، نا�رش 

. ويبدو 
74

�لقدومي �ملنظمة فاروق  �ل�صوؤون �خلارجية يف  �لقدوة، على ح�صاب م�صوؤول 

�أن هذ� �الإجر�ء ياأتي يف �إطار حماولة عبا�ص الإنهاء �أّي دور للقدومي �لذي عار�ص �تفاقية 

�أو�صلو منذ �لتوقيع عليها.

ويكن �لقول �إن �أهم �إجناز حلكومة �أحمد قريع �لتا�صعة هو �الإعد�د و�الإ�رش�ف على 

�النتخابات  ��صتطاعت �حلكومة تنفيذ  2006. وقد  �أو�ئل �صنة  �لت�رشيعية يف  �النتخابات 

�الإ�رش�ئيلية و�خلالفات  �ل�صغوط  �الأطر�ف، بالرغم من  بنجاح ونز�هة �صهد لها جميع 

د�خل حركة فتح، وبينها وبني �لف�صائل �لفل�صطينية. 

احلياة اجلديدة، 2005/9/21.  
71

http://www.alwatanvoice.com/arabic/ �نظر:   ،2005/6/29 �هلل،  ر�م  �الإلكرتونية،  �لوطن  دنيا  �صحيفة   
72

http://www.wafa.pna.net/body.asp?id=78633 :؛ ووفا، 2006/2/16، �نظرnews/2005/06/29/24345.html

وفا، 2006/3/27، �نظر: http://www.wafa.pna.net/body.asp?id=82416؛ وجملة الدرا�شات الفل�شطينية،   
73

جملد 16، �لعدد 63، �صيف 2005، �ص 173-172. 

القد�س العربي، 2005/10/3.  
74
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حتت  وجتربتها  خب�تها  �صت�صع  حكومته  �أن  قريع  تاأكيد�ت  من  �لرغم  وعلى 

ت�رشف �حلكومة �لتي تلتها بقيادة �إ�صماعيل هنية، �إال �أنها �تهمت بتنفيذ عدة �إجر�ء�ت 

عليا  منا�صب  يف  تعيينات  �إجر�ء  مثل  هنية،  حكومة  عبء  من  تزيد  قر�ر�ت  و�إ�صد�ر 

قريع  حكومة  نفت  �لتي  �الإجر�ء�ت؛  من  وغريها  موظفني،  وت�صكني  للقانون،  خمالفة 

. كما �أن حكومة 
75

�أيّ عالقة بينها وبني �النتخابات �لت�رشيعية �لتي فازت فيها حما�ص

مقدرة  وعدم  �القت�صادي،  �لو�صع  تدين  ظلّ  يف  حما�ص  حلكومة  �ل�صلطة  �صلمت  قريع 

تعاين  �لتي  �خلانقة  �ملالية  �الأزمة  و��صتمر�ر   ،
76

�ملوظفني رو�تب  �صد�د  على  �حلكومة 

.
77

�ل�صلطة منها 

ويف �ملح�صلة، فاإن قريع ف�صل يف تنفيذ �لعديد من �لوعود �لتي تعهدت بها حكومته، 

ووقع يف عدة خالفات مع �لرئي�ص عبا�ص، وهدد باال�صتقالة عدة مر�ت من من�صبه، وهو 

ما يدل على ��صتمر�ر �أزمة �حلكومات �لفل�صطينية منذ ��صتحد�ث من�صب رئي�ص �لوزر�ء 

.
يف �صنة 782003

�شاد�شاً: احلكومة العا�شرة: حكومة اإ�شماعيل هنية:

�صاركت  �أن  بعد  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  يف  �ملقاعد  �أغلبية  على  حما�ص  حركة  ح�صلت 

�الأ�صا�صي  �لقانون  �إىل  و��صتناد�ً   .2006/1/25 يف  �أجريت  �لتي  �النتخابات  يف  مرة  الأول 

�لفل�صطيني، فقد كلف �لرئي�ص حممود عبا�ص �لقيادي يف حما�ص �إ�صماعيل هنية بت�صكيل 

�حلكومة يف 2006/2/22، بعد �لت�صاور مع كتلة �لتغيري و�الإ�صالح �لتي متتلك �الأغلبية يف 

.
79

�لبملان

لالإعالم،  �لفل�صطيني  و�ملركز  http://www.wafa.pna.net/body.asp?id=78633؛  �نظر:   ،2006/2/16 وفا،   
75

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI �نظر:   ،2006/3/29
46m9rUxJEpMO%2bi1s7530XULsA9CvrRnmirG5Iir%2fCG9ViMSTlbsw3iOkfsjdy4H0wb
XmkT7kf35EwUFxvXyqwv%2fP8oN%2fdL2o5zMRjamYZYH6J2pqG757cn3zEFu8%3d

http://www.wafa.pna.net/body.asp?id=79274 :وفا، 2006/3/27، �نظر  
76

http://www.wafa.pna.net/body.asp?id=82416  :وفا، 2006/3/27، �نظر  
77

القد�س العربي، 2005/12/16.  
78

�لوطني  �ملعلومات  مركز  �لوزر�ء،  رئي�ص  وتكليف  باختيار  2006م  ل�صنة   )9( رقم  رئا�صي  مر�صوم   
79

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5529 :لفل�صطيني - وفا، �نظر�
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�لف�صائل  كافة  فيها  ت�صارك  وطنية  وحدة  حكومة  لت�صكيل  حما�ص  �صعت  وقد 

�ل�صغوط  من  للحد  حماولة  ويف  �حلكومة،  من  �ملطلوبة  �الأعباء  ملو�جهة  �لفل�صطينية، 

�مل�صاعي  هذه  ولكن  بت�صكيلها.  �حلركة  تفردت  �إذ�  �حلكومة  �صتو�جهها  �لتي  �لدولية 

ف�صلت يف ظلّ رف�ص �لف�صائل �لفل�صطينية �مل�صاركة يف �حلكومة، ما دفع حما�ص لت�صكيل 

 .
80

�حلكومة مبفردها

ب�صبب  وخارجية  د�خلية  م�صكالت  �جلديدة  �حلكومة  تو�جه  �أن  �ملتوقع  من  وكان 

�الأمر  هذ�  بد�أ  وقد  عنها.  نتج  وما  �أو�صلو  التفاقية  �لر�ف�صة  حما�ص  حركة  مو�قف 

�الأوروبي،  و�الحتاد  �ملتحدة،  �لواليات  �أعلنت  حيث  �حلكومة،  ت�صكيل  قبل  حتى  مبكر�ً 

�لعنف”،   “ نبذت  �إذ�  �إال  حما�ص  حركة  ت�صكلها  بحكومة  تعرتف  لن  �أنها  و“�إ�رش�ئيل” 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  عليها  وقعت  �لتي  باملعاهد�ت  و�لتزمت  بـ“�إ�رش�ئيل”،  و�عرتفت 

.
81

ومنظمة �لتحرير

�إ�صماعيل  �ملكلف  �لوزر�ء  لرئي�ص  ر�صالة  عبا�ص  �لرئي�ص  وجه  �الإطار  هذ�  ويف 

هنية، ذكر فيها �أن ردّ هنية على كتاب �لتكليف ال يتو�فق مع ما جاء يف ذلك �لكتاب. 

�ل�صيا�صية  �اللتز�مات  على  “�النقالب”  �أن  من  تخوفاته  �إىل  فيها  عبا�ص  و�أ�صار 

�لعقوبات  خلطر  �لفل�صطيني  �ل�صعب  يعر�ص  قد  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة 

.
82

�لدولية و�لعزلة 

وعلى �لرغم من هذ� �خلالف، �إال �أن �لرئي�ص عبا�ص قدّم �حلكومة للمجل�ص �لت�رشيعي 

من �أجل �لت�صويت على �لثقة، وح�صلت �حلكومة �لتي �صمت 24 وزير�ً بالفعل على ثقة 

36 نائباً و�متنع �ثنان عن �لت�صويت يف �جلل�صة �لتي عقدت  71 نائباً، فيما حجب �لثقة 

.
يف 832006/3/28

http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/40157.html :دنيا �لوطن، 2006/3/18، �نظر  
80

�نظر:  ،2006 /3 /26 بالعربية،  �صي  بي  بي   
81

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4848000/4848358.stm

�لن�ص �لكامل للر�صالة �لتي وجهها �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص �إىل �إ�صماعيل هنية رئي�ص �لوزر�ء �ملكلف،   
82

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5499 :مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر

http://www.wafa.pna.net/body.asp?id=82651 :وفا، 2006/3/29، �نظر  
83



195

اأداء حكومات ال�شلطة الفل�شطينية 2003–2013

1. مهام احلكومة:

للح�صول  خطابه  يف  حلكومته،  �لتالية  �الأ�صا�صية  �ملهام  �ملكلف  �لوزر�ء  رئي�ص  حدد 

:
84

على ثقة �ملجل�ص

�أوالً: مقاومة ممار�صات �الحتالل �صّد �الأر�ص و�الإن�صان.

ثانياً: توفري �الأمن و�إنهاء �لفو�صى د�خل �ل�صاحة �لفل�صطينية.

ثالثاً: معاجلة �الأو�صاع �القت�صادية �ل�صعبة �لتي يعاين منها �ل�صعب �لفل�صطيني.

ر�بعاً: �الإ�صالح وحماربة �لف�صاد �الإد�ري و�ملايل.

خام�صاً: ترتيب �لبيت �لفل�صطيني �لد�خلي.

�صاد�صاً: تعزيز مكانة �لق�صية �لفل�صطينية يف �لعمق �لعربي و�الإ�صالمي.

�صابعاً: تطوير �لعالقة مع �ملحيط �الإقليمي و�لدويل.

2. قراءة يف اأداء احلكومة العا�رشة:

�إىل  �إ�صافة  �أعاقت عملها،  �لتي  �لعقبات  �إ�صماعيل هنية جمموعة من  و�جهت حكومة 

�لعقبات �ملعتادة �لتي و�جهتها كافة �حلكومات �ل�صابقة من نق�ص �الأمو�ل، وممار�صات 

�الحتالل، و�صعف �ل�صيطرة �الأمنية على �الأر�ص. ونظر�ً لتاأثري هذه �لعقبات �الإ�صافية، 

فاإن من �ل�صعوبة مبكان �أن يناق�ص �أد�ء �حلكومة دون �الإ�صارة �إليها. و�أهمها: 

كافة  بت�صكيل  فتح  حركة  تفرد  بعد  حما�ص،  حركة  ت�صكلها  حكومة  �أول  هي  �أوالً: 

مظاهر  بع�ص  �حلكومة  هذه  عمل  بد�يات  �صهدت  فقد  ولذلك  �صبقتها،  �لتي  �حلكومات 

.
85

�النتقال غري �ل�صل�ص لل�صلطة

ثانياً: �حل�صار �القت�صادي و�ل�صيا�صي �لدويل �خلانق ب�صبب رف�ص حما�ص ل�رشوط 

“�لرباعية”.

من  غالبيتها  يف  تت�صكل  �لتي  �الأمنية،  �الأجهزة  على  لل�صيطرة  حما�ص  �فتقار  ثالثاً: 

كو�در حركة فتح، ما �أعاق �أّي تقدم يف جمال حماربة �لفلتان �الأمني.

ن�ص �لبيان �لوز�ري حلكومة �إ�صماعيل هنية �لذي �ألقاه �أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي، مركز �لتخطيط �لفل�صطيني،    
84

http://www.oppc.pna.net/mag/mag21/new_page_28.htm :نظر�

و�خلطط  �ملو�زنة  الإعد�د  �ملطلوبة  �ملعلومات  بع�ص  �حلكومة  ت�صليم  عدم  �ملثال  �صبيل  على  �ملظاهر  هذه  من   
85

http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=arab1.htm&DID=8807 :القت�صادية. �نظر الأهرام، يف�
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�الإد�ري ملوؤ�ص�صات  �لعليا يف �جلهاز  �ملنا�صب  ر�بعاً: �صيطرة كو�در حركة فتح على 

�ل�صلطة، ما �أدى �إىل عجز �حلكومة عن تنفيذ برناجمها، يف ظّل �خلالفات وعدم �الن�صجام 

بني �لوزر�ء و�أجهزتهم �الإد�رية.

�الأمو�ل  ر�أ�صها  وعلى  �لعمل،  �أدو�ت  لكل  فاقدة  وهي  عملها  �حلكومة  بد�أت  لقد 

��صطرت  فقد  �لدويل،  �ملايل  �حل�صار  ملقاومة  حماولة  ويف  �أعمالها.  لت�صيري  �لالزمة 

�مل�صاعد�ت  �أمو�ل  حتول  �أن  على  وو�فقت  �صالحياتها،  بع�ص  عن  للتخلي  �حلكومة 

�أهم  �أحد  من  �حلكومة  حرمان  �إىل  �أدى  ما   ،
86

�ملالية وز�رة  من  بدالً  للرئا�صة  �لدولية 

م�صادر �ل�صلطة و�لقوة وهو �ملال.

وكذلك، �صعت �حلكومة �إىل طرق بديلة لتوفري �الأمو�ل، مثل �إطالق م�صاريع يف �أر��صي 

.
87

�مل�صتوطنات �ملحررة، و�إقر�ر �إجر�ء�ت تق�صفية للتقليل من م�رشوفات �حلكومة

��صتخد�م  �إىل  وحما�ص  فتح  حركتي  بني  �ل�صيا�صية  و�ملناكفات  �ملالية  �الأزمة  و�أدت 

وترية  �رتفعت  وقد  �لطرفني.  بني  �ل�صيا�صي  �ل�رش�ع  يف  �مل�صتمرة  �لعمالية  �الإ�رش�بات 

�الإ�رش�بات �إىل درجة كبرية يف �أثناء والية �حلكومة �لعا�رشة، ب�صبب تفاقم �الأزمة �ملالية، 

.
88

ما �أدى �إىل عجز �حلكومة عن دفع �لرو�تب للموظفني

�لتي  �ل�صالح،  وفو�صى  �الأمني  �لفلتان  م�صكلة  هي  و�الأخطر  �الأهم  �مل�صكلة  ولكن 

عانت منها �حلكومات �ل�صابقة منذ �أعو�م. ولكن حكومة حما�ص عانت من �لفلتان �الأمني 

ينتمون  قادة  ير�أ�صها  �لتي  �الأمن  �أجهزة  على  �صيطرتها  عدم  ب�صبب  �صابقاتها  من  �أكرث 

حلركة فتح، وب�صبب �ل�رش�ع بني �حلكومة و�لرئي�ص عبا�ص على �ل�صيطرة على �الأجهزة 

�الأمنية؛ وهي م�صكلة، و�إن كانت قدية، �إال �أنها ت�صخمت يف عهد �حلكومة �لعا�رشة. وقد 

�أدت هذه �مل�صكلة �إىل غياب �ال�صتقر�ر، وفقد�ن هيبة �حلكومة، ما �أدى �إىل ��صتقالة وزير 

�ل�صياحة و�الآثار �لفل�صطيني جودة مرق�ص �حتجاجاً على ��صتمر�ر �لتدهور �الأمني، كما 

عاد  ولكنه  ��صتقالته،  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �الت�صاالت  وزير  �خل�رشي،  جمال  قدّم 

.
89

وعدل عنها

الأيام، 2006/5/24.   
86

املرجع نف�شه.  
87

احلياة اجلديدة، 2006/12/5؛ وال�رشق الأو�شط، 2006/9/2؛ والريا�س، 2006/9/3.   
88

عرب 48، 2006/6/13 و2006/9/4.  
89
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ولعبت م�رش عب ممثلها �الأمني يف غزة دور�ً يف توقيع عدة �تفاقات بني �لف�صائل 

�التفاقات  هذه  ولكن  �الأمني؛  �لف�صل  ملعاجلة  وحما�ص،  فتح  وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية، 

.
90

�أن توّقع حتى يتم �خرت�قها ما تكاد 

لوزير  تتبع  خا�صة  �أمنية  قوة  ت�صكيل  �إىل  �حلكومة  �الأمنية  �الأزمة  تفاقم  دفع  وقد 

�لد�خلية �أطلق عليها ��صم “�لقوة �لتنفيذية”، بعد �أن �أ�صبح و��صحاً �أن �صيطرة �لوزير على 

�لقوى �الأمنية �لتي تتبع لقادة ينتمون �إىل فتح �أمر�ً م�صتحيالً. و�أدى ت�صكيل هذه �لقوة 

، �إىل مزيد من �لتعقيد�ت يف 
91ً

�الأمنية، �لتي تكونت �لدفعة �الأوىل منها من 3,422 عن�رش�

عمل �حلكومة، حيث رف�ص تعيني هوؤالء �لعنا�رش من قبل �لرئي�ص عبا�ص، ووقعت عدة 

�الأمن �لوقائي،  �صد�مات بني �لقوة �لتنفيذية و�لقوى �الأمنية �ملو�لية لفتح، وخ�صو�صاً 

�لذي يحظى فيه �لقيادي �لفتحاوي حممد دحالن بنفوذ كبري.

�أد�ء �لكثري من مهامها ب�صبب تدهور �لعالقة مع �لرئي�ص  �أن �حلكومة ف�صلت يف  كما 

�ختالف  ب�صبب  كبري�ً،  توتر�ً  وهنية  عبا�ص  بني  �لعالقة  �صهدت  وقد  عبا�ص.  حممود 

�ملتبادلة  و�التهامات  و�لت�رشيحات  و�حلكومة،  �لرئي�ص  من  لكل  �ل�صيا�صي  �لبنامج 

، �إ�صافة �إىل �ل�رش�ع على �ل�صالحيات، مبا يف ذلك �ل�صيطرة على �ملعابر، 
92

بني �لطرفني

. وتفاقمت �الأزمة حتى �أدت �إىل قطيعة 
93

و�مليز�نية، و�لتعيينات يف �ل�صلك �الإد�ري و�الأمني

.
94

�صبه كاملة بني �لرئي�ص ورئي�ص وزر�ئه

وفّك  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أر��صي  يف  �ملت�صاعدة  للم�صكالت  حّد  لو�صع  حماولة  ويف 

ت�صكيل  بد�أ �حلديث عن  فقد  �لرئا�صة و�حلكومة،  �لعالقة بني  و�إ�صالح  �لدويل  �حل�صار 

حكومة وحدة وطنية بديلة لهذه �حلكومة، و�لت�صاور ب�صاأنها بعد �أقل من ثالثة �أ�صهر من 

.2006/10/30 الأهرام،  �إ�صماعيل هنية،  �لوزر�ء  �نظر: مقابلة مع رئي�ص   
90

النهار، 2006/6/15.  
91

النهار، 2006/6/15.  
92

القد�س العربي، 2–2006/9/3؛ واحلياة اجلديدة، 2006/12/5؛ ووفا، 2007/1/10، �نظر:  
93

 http://wafa.ps/arabic/body.asp?id=37021

.2006/10/30 الأهرام،  �إ�صماعيل هنية،  �لوزر�ء  مقابلة مع رئي�ص   
94
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، ما يدل على عمق �الأزمة �لتي 
95

ح�صول �حلكومة �لعا�رشة على ثقة �ملجل�ص �لت�رشيعي

كانت متر بها هذه �حلكومة.

وقد ��صتمرت �أزمة �حلكومة �لعا�رشة حتى توقيع �تفاق مكة بني حركتي فتح وحما�ص 

يف 2007/2/8، وهو �التفاق �لذي �أقر ت�صكيل حكومة وحدة وطنية ت�صارك فيها حما�ص 

للرئي�ص  ��صتقالته  هنية  �إ�صماعيل  �حلكومة  رئي�ص  قدم  عليه  وبناء  وم�صتقلون،  وفتح 

.
96

عبا�ص، �لذي �أعاد تكليف هنية بت�صكيل حكومة �لوحدة

الوحدة  حكومة  ع�شـرة:  احلـاديـة  احلكـومة   : �شابعًا

الوطنية برئـا�شـة اإ�شـمـاعيـل هنية:

�الأمني  2007/2/8، لو�صع حّد لالنفالت  �تفاق مكة يف  وقعت حركتا حما�ص وفتح 

و�ل�صيا�صي  �القت�صادي  �لدويل  �حل�صار  لتفكيك  و�صعياً  �لد�خلية،  و�ل�رش�عات 

�لت�رشيعية  باالنتخابات  حما�ص  حركة  فوز  منذ  �لفل�صطينية،  �حلكومة  على  �ملفرو�ص 

للحكومة. وت�صكيلها 

وقد عقدت جمموعة من �للقاء�ت بني �حلركتني، بهدف �الإعد�د لت�صكيل حكومة وحدة 

وطنية بناء على هذ� �التفاق. ومّت خالل �للقاء�ت حّل كافة �مل�صكالت �ملتعلقة بالبنامج 

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بني  �ملوقعة  �التفاقات  من  �ملوقف  وخ�صو�صاً  �حلكومي، 

�ملجل�ص  على  وعر�صت  �حلكومة،  و�أعلنت  “�إ�رش�ئيل”.  وبني  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة 

بت�صكيلة  �ملتعلقة  �خلالفات  تذليل  بعد   ،2007/3/17 يف  �لثقة  على  للح�صول  �لت�رشيعي 

�حلكومة وب�صكل خا�ص من�صب وزير �لد�خلية.

وتعدُّ هذه �حلكومة حكومة �لوحدة �لوطنية �لوحيدة بني كافة �حلكومات �لتي �صكلت 

منذ تاأ�صي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، حيث �صمت يف ت�صكيلتها الأول مرة �أع�صاء من حركتي 

فتح وحما�ص، و�عتذرت �جلهاد �الإ�صالمي و�جلبهة �ل�صعبية عن �مل�صاركة، بينما كانت 

.
97

�حلكومات �ل�صابقة جميعاً تقت�رش على �أع�صاء حركة فتح و�مل�صتقلني

القد�س العربي، 2–2006/9/3.  
95

http://www.petra.gov.jo/nepras/2007/Feb/15/164.htm :وكالة �الأنباء �الأردنية )برت�(، 2007/2/15، �نظر  
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عرب 48، 2007/3/17؛ واحلياة، 2007/2/21، و2007/3/18.  
97



199

اأداء حكومات ال�شلطة الفل�شطينية 2003–2013

87 نائباً من �ملجل�ص �لت�رشيعي، وحجب �لثقة ثالثة  وقد ح�صلت �حلكومة على ثقة 

نائباً   41 منهم  نائباً   42 �جلل�صة  عن  غاب  فيما  �ل�صعبية،  �جلبهة  عن  �ثنان  بينهم  نو�ب 

 .
98

معتقالً لدى �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

1. مهام احلكومة:

قدم رئي�ص �لوزر�ء �ملكلف �إ�صماعيل هنية برناجماً طموحاً حلكومة �لوحدة �لوطنية 

�حلكومة  و�أهد�ف  مهام  �أهم  يلي  وفيما  �لثقة.  على  للح�صول  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أمام 

:
99

ح�صب هذ� �لبنامج

�أوالً: �صبط �الأو�صاع �الأمنية و�إنهاء �لفلتان. 

�لقانون  �صيادة  على  و�حلفاظ  �لق�صاء،  جهاز  وحماية  وتفعيل  �إ�صالح  ثانياً: 

و��صتقالليته.

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  �ملفرو�ص  �القت�صادي  �حل�صار  �إنهاء  على  �لعمل  ثالثاً: 

وحماية  �خلا�ص،  �لقطاع  وت�صجيع  �القت�صادي،  باري�ص  باتفاق  �لنظر  الإعادة  و�ل�صعي 

�مل�صتهلك، و�لتنمية، ودعم �لزر�عة، و�النتظام يف دفع �لرو�تب، ودعم �لعمال و�ل�صيادين.

وحماربة  �ال�صتهالك،  وتر�صيد  و�ملايل،  �الإد�ري  �الإ�صالح  م�رشوع  تبني  ر�بعاً: 

�لف�صاد.

تر�صيخ �لوحدة �لوطنية، وحماية �ل�صلم �الأهلي، وتر�صيخ ثقافة �لت�صامح،  خام�صاً: 

وحماية �لدم �لفل�صطيني، وحترمي �القتتال �لد�خلي.

و�لو�جبات  �حلقوق  يف  �مل�صاو�ة  خالل  من  �ملو�طنة،  مبد�أ  بتكري�ص  �اللتز�م  �صاد�صاً: 

وتكافوؤ �لفر�ص. 

�صابعاً: حماية �لتعددية �ل�صيا�صية، ودعم تطوير �لنظام �النتخابي، وحماية �حلريات 

�لعامة، وتعزيز قيم �لديوقر�طية وحقوق �ملر�أة �لفل�صطينية، و�اللتز�م بالتد�ول �ل�صلمي 

لل�صلطة، و��صتكمال �النتخابات للمجال�ص �ملحلية يف �أقرب وقت ممكن.

ثامناً: تعزيز �لتعاون مع “�لعمق �لعربي و�الإ�صالمي” و�ملجتمع �لدويل.

.2007/3/18 ال�رشق الأو�شط،   
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http://www.arabs48.com/display.x?cid=11&sid=19&id=43784 :عرب 48، 2007/3/17، �نظر  
99



200

ال�سلطة الفل�سطينية

و�أكدت �حلكومة يف برناجمها على �ملبادئ �ل�صيا�صية �ملتفق عليها يف �تفاق مكة ووثيقة 

�لوفاق �لوطني، و�أهمها: �حرت�م �ملعاهد�ت �لتي وقعتها �ملنظمة، وتفوي�ص �لرئي�ص بامللف 

�ل�صيا�صي، و�ل�صعي �إىل دولة على حدود 1967، و�إقر�ر �ملقاومة بكافة �أ�صكالها، و�لتز�م 

�جلميع بعر�ص �أي �تفاق �صيا�صي مع “�إ�رش�ئيل” على ��صتفتاء �صعبي.

2. قراءة يف اأداء احلكومة:

بالرغم من �عتماد �حلكومة لبنامج يت�صف باملرونة، و�إقر�رها �أن �لرئي�ص حممود 

تاأ�صي�صها  منذ  ووجهت  �حلكومة  هذه  �أن  �إال  �ل�صيا�صية،  بال�صوؤون  �ملعني  هو  عبا�ص 

بينما   ،
100

لالإرهاب ر�عية  حكومة  “�إ�رش�ئيل”  عدَّتها  بحيث  ودويل،  �إ�رش�ئيلي  برف�ص 

قالت �لواليات �ملتحدة �إنها ترف�ص �لتعامل مع �أي حكومة فل�صطينية طاملا مل تعلن �ملو�فقة 

.
101

على �رشوط �لرباعية بو�صوح

�إن  بل  �حل�صار،  جر�ء  خانقة  مالية  �أزمة  من  تعاين  وهي  مهامها  �حلكومة  ت�صلمت 

�لتي  �لدولية  �لعزلة  من  و�النتهاء  �حل�صار  لفك  �أ�صا�صاً  ي�صعى  كان  �حلكومة  ت�صكيل 

�نعك�صت �آثارها على �ملو�طن �لفل�صطيني. وقد عني �صالم فيا�ص وزير�ً للمالية لالإ�صهام 

.
102

يف حّل �الأزمة �ملالية، باعتباره �صخ�صية حتظى بقبول دويل

وقف  الأن  �الأمن،  حتقيق  يتطلب  �القت�صادية  �الأهد�ف  حتقيق  �أن  و��صحاً  وكان 

�القتتال �أمر حيوي لتمكني �ل�صلطة من تلبية و�جباتها �القت�صادية و�الإد�رية و�خلدماتية 

�النق�صام  ب�صبب  �حلكومة  والية  �نتهاء  حتى  يتحقق  مل  �لذي  �الأمر  وهو   ،
103

للمو�طن

�لفل�صطيني، كما �صيف�صل الحقاً.

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �ملجلد 17، �لعدد 66، ربيع 2006، �ص 114، و�نظر �أي�صاً:   
100

 Cabinet Communique (special session), Israel Ministry of Foreign Affairs, 11/4/2006,
http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2006/pages/cabinet%20communique%2011-apr-2006.aspx

 Interview With Stephen Hadley; Interview With Jack Murtha, site of Cable News Network  101

 (CNN), 18/3/2007, http://edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/0703/18/le.01.html

الأيام، 2007/3/22.  
102

املرجع نف�شه.  
103
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متويلية  �حتياجات  حت�صيل  عن  �لبحث  عليها  كان  ملهامها،  �حلكومة  ��صتالم  ومنذ 

، وهي مهمة �صعبة جد�ً يف ظّل ح�صار دويل 
104

ل�صنة 2007، ت�صل �إىل 2.7 مليار دوالر

و�إقليمي.

وبد�أت �حلكومة �أي�صاً عملها وهي تعاين من تر�كم �لرو�تب، �لتي مل ُتدفع للموظفني 

برنامج  يف  �أبديت  �لتي  �ملرونة  من  �لرغم  وعلى  �حل�صار.  ب�صبب  �ل�صابقة  �حلكومة  يف 

“�إ�رش�ئيل”  و��صتمرت  كامل.  ب�صكل  عنها  ُيرفع  مل  �حل�صار  �أن  �إال  �حلكومة،  وت�صكيلة 

�حلكومة  معاناة  و��صتمرت  �لفل�صطينية.  بال�صلطة  �خلا�صة  �ل�رشيبة  و�رد�ت  باحتجاز 

من  �لوز�رة  حرمان  �إىل  �أدى  ما  �ملالية،  وز�رة  من  بدالً  للرئا�صة  �الأمو�ل  حتويل  ب�صبب 

.
105

�لقدرة على �صبط �مليز�نيات وحتديد �الإير�د�ت

ت�صل  �لرو�تب  ظلت  فقد  “�إ�رش�ئيل”،  قبل  من  �الأمو�ل  وحجز  �حل�صار  وب�صبب 

.
متاأخرة للموظفني خالل �صنة 1062007

�لبيان  ح�صب  �القت�صادية  مهامها  حتقيق  يف  كبري�ً  ف�صالً  �حلكومة  و�جهت  لقد 

، وغري قابل للتنفيذ يف ظّل 
�لوز�ري، وهو بيان ر�أى بع�ص �ملر�قبني �أنه “غري و�قعي”107

�حل�صار �لدويل �ل�صيا�صي و�القت�صادي للحكومة.

مع  �لتعامل  يف  دولياً  متييز�ً  �حلكومة  و�جهت  فقد  �ل�صيا�صي،  �ل�صعيد  على  �أما 

�أع�صاء �حلكومة �ملح�صوبني على حركة حما�ص حل�صار دويل،  �أع�صائها، حيث تعر�ص 

�لعاملية،  �لعو��صم  يف  بالتنقل  وللم�صتقلني  فتح  حلركة  �ملنتمني  لالأع�صاء  �صمح  بينما 

و�إجر�ء �للقاء�ت �ل�صيا�صية مع نظر�ئهم يف �لعامل. ومل تفلح حماوالت �حلكومة بالتاأكيد 

.
108

�لد�ئم على وحدتها ورف�صها للتمييز بني �أع�صائها باإنهاء هذ� �لو�صع

ويف �جلانب �ل�صيا�صي �أي�صاً، مل ت�صتطع �حلكومة باإمكانياتها �ل�صعيفة، كغريها من 

حكومات �ل�صلطة �لفل�صطينية، مو�جهة �العتد�ء�ت �ملتكررة من �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية على 

الأيام، 2007/3/29.  
104

الأيام، 2007/3/22؛ ومعاً، 2007/4/9، �نظر:  
105

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=63257

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=63257 :معاً، 2007/4/9، �نظر  
106

�آذ�ر/  الدولية،  احلقائق  �صحيفة  �جلديدة،  �لفل�صطينية  �حلكومة  وت�صكيل  برنامج  يف  قر�ءة  �صايف،  خالد   
107

مار�ص 2007.

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=63257 :معاً، 2007/4/9، �نظر  
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بـ“�لتهدئة”.  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �لتز�م  من  �لرغم  على  �لغربية،  و�ل�صفة  غزة  قطاع 

ومثلت �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية ماأزقاً �صيا�صياً ووطنياً للحكومة، ب�صبب تثبيت �لتهدئة، 

“�ل�رش�كة”  من  نوعاً  تبنت  �حلكومة  ولكن  �العتد�ء�ت.  يف  “�إ�رش�ئيل”  ��صتمر�ر  ظّل  يف 

�آلية وطنية م�صرتكة  �لتفاهم معها على و�صع  �لوطنية من خالل  �لف�صائل  �لوطنية مع 

.
109

للرد على ممار�صات �الحتالل هذه

و�صول  ومنع  �لدويل  �حل�صار  ��صتمر  فقد  و�القت�صادي،  �ملايل  �ل�صعيد  وعلى 

�ملالية  �الأحو�ل  �أو�صل  ما  وهو  �حلكومة،  خلزينة  �لعربية  �مل�صاعد�ت  بع�ص 

�إذ  �إىل درجات غري م�صبوقة من �لرت�جع،  و�القت�صادية لل�صلطة و�ملو�طن �لفل�صطيني 

 ،2007 “�إ�رش�ئيل” يف حزير�ن/ يونيو  �لفل�صطينية �ملحتجزة لدى  بلغت قيمة �الأمو�ل 

.
110

1.5 مليار دوالر �أ�صهر من ت�صلمها ملهامها،  �أي بعد ثالثة 

وعلى �لرغم من و�صول بع�ص �مل�صاعد�ت �لعربية �لكبرية مقارنة بال�صنو�ت �ملا�صية، 

�إال �أن حجز �أمو�ل �ل�رش�ئب من قبل “�إ�رش�ئيل”، وتاأخري و�صول كامل �مل�صاعد�ت �لعربية 

و�لدولية، وتر�كم �الأزمات �ملالية من �حلكومات �ل�صابقة، �أدى �إىل تفاقم ديون �حلكومة 

�مل�صتحقة للقطاع �خلا�ص. وعجزت �حلكومة عن تنفيذ م�صاريعها، و��صتمر �لتاأخري يف 

�رشف رو�تب �ملوظفني؛ ما �أدى �إىل تنفيذ �إ�رش�بات عمالية، عطلت عمل �حلكومة و�صلت 

.
111

�خلدمات �لرئي�صية يف �أجهزتها

ووجدت  م�صريتها.  يف  �الأكب  �لف�صل  مثَّل  فقد  �حلكومة،  عمل  يف  �الأمني  �جلانب  �أما 

�الأمني  �لفلتان  كان  �أعو�م،  �صتة  من  �أكرث  منذ  متجذرة  م�صكلة  �أمام  نف�صها  �حلكومة 

خاللها يتاأجج ب�صبب جتاوز�ت بع�ص �لعائالت، و�ل�رش�ع بني �لقياد�ت �الأمنية، وغياب 

�الإر�دة �ل�صيا�صية حلل �الأزمة. و�إ�صافة لهذه �لعو�مل �لتاريخية، فاإن �لف�صل �الأمني �زد�د 

�الأمنية،  �الأجهزة  على  ت�صيطر  �لتي  فتح  حركة  بني  �ملتفاقم  �ل�صيا�صي  �ل�رش�ع  ب�صبب 

وحركة حما�ص �لتي متثل �أغلبية �ملجل�ص �لت�رشيعي و�حلكومة.

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=65079 :معاً، 2007/4/24، �نظر  
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�ملرجع نف�صه.  
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�ملرجع نف�صه؛ والأيام، 2007/6/4.  
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�لوحدة  حكومة  وت�صكيل  مكة  �تفاق  توقيع  على  عقدت  �لتي  �الآمال  من  وبالرغم 

�الأمنية  �الأحد�ث  �أن  �إال  �الأمني،  و�لفلتان  �لد�خلي  لالقتتال  حّد  بو�صع  �لفل�صطينية 

ووزير  �الأجهزة  قياد�ت  بني  �ل�رش�عات  و��صتمرت  كبري.  ب�صكل  وت�صارعت  ��صتمرت 

�ملقر�ت  دخول  من  حتى  وُمنع  و�جباته،  �أد�ء  من  ُمنع  �لذي  �لقو��صمي  هاين  �لد�خلية 

�الأمنية  �الأجهزة  قادة  و�أ�صدر  فتح.  حلركة  �ملو�لية  �الأجهزة  قادة  مو�فقة  دون  �الأمنية 

قر�ر�ت مبنع تنفيذ �أو�مر �لقو��صمي يف �أب�صط �الأمور، ما �أدى �إىل ��صتقالته بعد نحو �صهر 

.
112

من ت�صكيل �حلكومة

وقد رف�ص رئي�ص �حلكومة �إ�صماعيل هنية ��صتقالة �لقو��صمي وقال �إنه �صيدر�صها مع 

�لقو��صمي ��صتقالته  . و�صحب 
113

�لرئي�ص عبا�ص، لو�صع حلّ الأزمة �الأمن يف قطاع غزة

بني  �ملو�جهات  ت�صاعد  ب�صبب  �صهر،  بعد  تقديها  �أعاد  ولكنه  هنية،  لطلب  ��صتجابة 

.
114

م�صلحني من حركتي فتح وحما�ص، ليو�فق عليها هنية هذه �ملرة

وحاولت �حلكومة �قرت�ح بع�ص �حللول لالأزمة، و�أجرى �إ�صماعيل هنية عدة تغيري�ت 

 .
115

يف �لقياد�ت �الأمنية بالتو�فق مع �لرئي�ص عبا�ص يف حماولة الإ�صالح �الأو�صاع �الأمنية

يف  للم�صاعدة  و�ل�صعوديني  �مل�رشيني  بامل�صوؤولني  �صيا�صية  �ت�صاالت  �حلكومة  و�أجرت 

فتح  حركتي  بني  و�ل�صيا�صية  �الأمنية  �التفاقات  من  جمموعة  عُقدت  كما   .
116

�الأزمة حلّ 

 .
117

وحما�ص برعاية م�رشية ومب�صاركة �لف�صائل �لفل�صطينية يف كلّ من غزة و�لقاهرة

�قتتال  حالة  �إىل  لي�صل  تطور  �لذي  �لتدهور،  منع  يف  دِ  جُتْ مل  �ملحاوالت  هذه  كّل  ولكن 

�صاملة، �أدت �إىل �صقوط �ملئات من �لفل�صطينيني بني قتيل وجريح، و�نتهت ب�صيطرة حركة 

حما�ص على �الأجهزة �الأمنية يف قطاع غزة.

�لد�خلية  وزير  ��صتقالة  ن�ص  وثيقة:  �نظر:  �لقو��صمي  هاين  �لد�خلية  وزير  ��صتقالة  �أ�صباب  على  لالطالع   
112

�لفل�صطيني هاين �لقو��صمي، 2007/4/17، مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، يف:

http://www.alzaytouna.net/permalink/4821.html

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=65079 :معاً، 2007/4/24، �نظر  
113

ال�رشق الأو�شط، 2007/5/15.   
114

�صحيفة البيان، 2007/6/1.  
115

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=65079 :معاً، 2007/4/24، �نظر  
116

�صحيفة البيان، 2007/6/1.  
117
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تاريخ �حلكومات يف  بد�أت مرحلة جديدة من  ومع �صيطرة حما�ص على قطاع غزة، 

�ل�صلطة �لفل�صطينية، هي مرحلة �النق�صام، حيث �أعلن �لرئي�ص عبا�ص يف 2007/6/14 �إقالة 

رئي�ص حكومة �لوحدة �لوطنية �لفل�صطينية �إ�صماعيل هنية، وكلف �صالم فيا�ص بت�صكيل 

على   2013 مار�ص  �آذ�ر/  حتى  �حلكومة  هذه  و��صتمرت   .
118

�الأعمال لت�رشيف  حكومة 

�لرغم من كونها حكومة ت�رشيف.

ثامناً: حكومات �شالم فيا�س بعد االنق�شام:

1. حكومة الطوارئ:

�أعلن �لرئي�ص حممود عبا�ص حالة �لطو�رئ بعد �صيطرة حركة حما�ص على �الأجهزة 

�الأمنية يف قطاع غزة، وكلف وزير �ملالية يف حكومة �لوحدة �لوطنية �صالم فيا�ص بت�صكيل 

حكومة �لطو�رئ.

و�جلغر�يف  �ل�صيا�صي  �النق�صام  ظّل  يف  طبيعية  �حلكومة  ت�صكيل  ظروف  تكن  ومل 

�لفل�صطيني، كما مل حت�صل �حلكومة على تو�فق وطني بالرغم من مو�فقة ف�صائل منظمة 

�لرئي�ص  من  تكليفها  منذ  �حلكومة  حما�ص  حركة  ورف�صت  عليها.  �لفل�صطينية  �لتحرير 

، بينما قررت فتح قطع 
119

ت قر�ر ت�صكيلها “�نقالباً” على �ل�رشعية �لبملانية عبا�ص، وعدَّ

��صتعد�دها  �أعلنت عن  “�إ�رش�ئيل” فقد  �أما  كافة �الت�صاالت مع حكومة وحركة حما�ص. 

للتعامل �ل�صيا�صي و�ملايل مع حكومة �لطو�رئ يف حال �لتز�مها ب�رشوط �لرباعية، ونظرت 

.
120

باإيجابية لتكليف �صالم فيا�ص بت�صكيلها

وت�صكلت �حلكومة من 12 وزير�ً معظمهم من �ملتخ�ص�صني “�لتكنوقر�ط”، برئا�صة 

�صالم فيا�ص �لذي توىل �أي�صاً حقيبة �ملالية، و�أدت �ليمني �لقانونية يف 2007/6/17، و�صط 

.
121

جدل �صيا�صي وقانوين فل�صطيني

الغد، حزير�ن/ يونيو 2007.   
118

املرجع نف�شه.  
119

املرجع نف�شه.  
120

http://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=7&id=46274 :عرب 48، 2007/6/17، �نظر  
121
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وخالل حالة �لطو�رئ �نغم�صت �حلكومة باخلالفات مع حركة حما�ص، و�ألغت كافة 

�أع�صاء  عقود  و�ألغت   ،
122

باطلة وعدَّتها  هنية  �إ�صماعيل  حكومة  �أقرتها  �لتي  �لقر�ر�ت 

قطاع  يف  �لد�خلية  وز�رة  عن  ت�صدر  �لتي  باجلو�ز�ت  �لتعامل  ومنعت  �لتنفيذية،  �لقوة 

 ،
123

غزة، و�أوقفت كافة �لعقود �لتي كانت قد وقعت �صابقاً مع حكومة �لوحدة �لوطنية

و�أ�صدرت قر�ر�ت مبنع �ل�رشطة ورجال �الأمن يف قطاع غزة من �لعمل مع �حلكومة �لتي 

وعينت  غزة  قطاع  يف  �لعامة  �ملوؤ�ص�صات  بع�ص  و�أوقفت   ،
124

هنية �إ�صماعيل  ير�أ�صها 

.
125

بدالً منها �إد�ر�ت عامة يف �ل�صفة �لغربية

وقد و�صعت �حلكومة يف �أوىل �أولوياتها م�صادرة �صالح �لف�صائل �لفل�صطينية �ملقاتلة 

غزة  يف  حدثت  �لتي  �مل�صلحة  �ل�رش�عات  بتكر�ر  �ل�صماح  عدم  بذريعة  �لغربية،  بال�صفة 

لقاء�ت  �لطو�رئ  حكومة  رئي�ص  �أجرى  وبالفعل   .
126

�النق�صام �إىل  �الأمر  نهاية  يف  و�أدت 

، وبحث 
127

�أجندة �حلكومة �الأمن يف  �أولوية �صبط  �الإ�رش�ئيلي تركزت على  مع �جلانب 

�لتعاون �ملطلوب من “�إ�رش�ئيل” لتحقيق هذه �ملهمة.

��صتمرت حكومة �لطو�رئ ملدة ال تزيد عن �صهر، بناء على �لقانون �لذي يحدد مدة 

�لطو�رئ ب�صهر على �الأكرث، ما ��صطر �لرئي�ص عبا�ص للطلب من فيا�ص تو�صيع �حلكومة 

بهدف  وزير�ً،   16 من  مكونة  �حلكومة  لت�صبح  وزر�ء  �أربعة  باإ�صافة  �نتهائها  قبل 

�الأ�صا�صي  و�لقانون  للد�صتور  خمالفاً  حما�ص  ر�أته  �لذي  �الأمر  �لديومة،  �صفة  �إعطائها 

.
128

�لفل�صطيني

و�صعى �لرئي�ص عبا�ص من خالل تو�صيع �حلكومة و�لطلب من فيا�ص تقدمي �ال�صتقالة 

�إىل حّل �لثغرة �لد�صتورية يف ��صتمر�ر �حلكومة  و�إعادة ت�صكيل �حلكومة مع تو�صيعها، 

�لتي ال يكن �أن ت�صتمر �أكرث من �صهر ح�صب �لقانون �الأ�صا�صي. ولتحقيق هذ� �لهدف، 

http://www.wafa.ps/arabic/body.asp?id=54298 :وفا، 2007/6/21، �نظر  
122

احلياة اجلديدة، 2007/6/21؛ و�صحيفة الأخبار، بريوت، 2007/6/28.  
123

www.al-arabeya.net :موقع �لعربية لل�صحافة، يافا، 2007/6/26، �نظر  
124

http://www.wafa.ps/arabic/body.asp?id=55644 :وفا، 2007/7/9، �نظر  
125

الأخبار، 2007/6/28؛ والراأي، 2007/7/14.  
126

http://fpnp.net/arabic/?action=detail&id=29824 :موقع �صبكة فر��ص �الإعالمية، غزة، 2007/7/10، �نظر  
127

�صحيفة اخلليج، �ل�صارقة، 2007/7/14.  
128
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تذرع �لرئي�ص باأن �حلكومة جاهزة للعر�ص على �ملجل�ص �لت�رشيعي عندما يكتمل ن�صابه، 

�ل�صجون  يف  حما�ص  حركة  نو�ب  من  كبري  عدد  �عتقال  ب�صبب  يكتمل  لن  ن�صابه  ولكن 

! ومع ذلك، فاإنه عندما �أمكن عقد �ملجل�ص من �لناحية �لنظرية بعد �إطالق 
129

�الإ�رش�ئيلية

�رش�ح معظم �لنو�ب، فاإن قيادة �ل�صلطة يف ر�م �هلل كانت تعطل عقد �ملجل�ص ب�صبب �صيطرة 

حما�ص عليه. وبالتايل، مل يَ�صعَ فيا�ص �إىل �حل�صول ب�صكل جاد على مو�فقة �ملجل�ص �لذي 

كان �صي�صقط حكومة فيا�ص يف حال �لرجوع �إليه.

ويف �حلقيقة، فاإن موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لفل�صطينية عانت مع مرور �لزمن من �رشعيات 

منقو�صة، الأن �مل�صكلة باالأ�صا�ص بني حركتي حما�ص وفتح هي م�صكلة �صيا�صية.

2. حكومة �شالم فيا�س الثانية بعد النق�شام:

قدَّم �صالم فيا�ص ��صتقالة حكومته للرئي�ص عبا�ص يف 2009/3/7، بعد �نطالق جولة 

جديدة من حو�ر�ت �مل�صاحلة �لفل�صطينية، بهدف تعزيز �حلو�ر �لفل�صطيني، ح�صب ن�ّص 

�ال�صتقالة. وقد و�فق عبا�ص على �ال�صتقالة وطلب من فيا�ص ت�صيري �أعمال �حلكومة �إىل 

.
130

حني ت�صكيل �حلكومة �جلديدة �لتي يتمخ�ص عنها �حلو�ر

�إىل �تفاق �رشيع كما كان ماأموالً، �الأمر �لذي  ولكن �حلو�ر �لوطني ف�صل بالو�صول 

دفع �لرئي�ص عبا�ص �إىل تكليف فيا�ص جمدد�ً بت�صكيل حكومة مو�صعة. وقد ُولدت �حلكومة 

والدة ع�صرية بعد جد�ل �صيا�صي كبري، يف ظلّ �إد�نتها من قبل حما�ص، ومقاطعتها من قبل 

�جلبهة �ل�صعبية، و�العرت��ص عليها من �لنقابات �لعمالية. بل �إن �لكتلة �لبملانية حلركة 

فتح �عرت�صت على �آلية ت�صكيل �حلكومة دون �لت�صاور معها، وقاطعتها على �لرغم من 

�أن ن�صف �ملقاعد تقريباً ذهبت �إىل حركة فتح.

�لوزر�ء  وبع�ص  �لتكنوقر�ط،  من  عدد�ً  فتح  �أع�صاء  �إىل  �إ�صافة  �حلكومة  و�صمت 

.
131

�ملنتمني لكل من �جلبهة �لديوقر�طية، وجبهة �لن�صال �ل�صعبي، وحزب �ل�صعب

احلياة، 2007/7/14.   
129

مركز  عن  نقالً  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  فيا�ص”،  �صالم  “حكومة  �صالح،  حممد  حم�صن   
130

http://www.alzaytouna.net/permalink/4633.html :جلزيرة للدر��صات، �لدوحة، 2010/11/14، �نظر�

�ملرجع نف�صه، واحلياة اجلديدة، 2009/5/20.  
131
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3. حكومة �شالم فيا�س الثالثة:

�صهدت �ملنطقة �لعربية �أجو�ء �صيا�صية م�صحونة يف �صنة 2011، يف ظّل �أجو�ء �لربيع 

�لعربي وت�صاقط بع�ص �الأنظمة �ملح�صوبة على حمور �العتد�ل �لعربي �لذي تتحالف معه 

�ل�صلطة �لفل�صطينية. 

�أنها  �أعلنت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  على  �الأجو�ء  لهذه  تاأثري  �أّي  ال�صتباق  حماولة  ويف 

�صتجري �نتخابات بلدية يف 2011/7/9، و�قرتحت عقد �النتخابات �لبملانية و�لرئا�صية 

و�صبَّب  حما�ص،  حركة  رف�صته  �لذي  �الأمر  وهو  نف�صها،  �ل�صنة  من  �صبتمب  �أيلول/  يف 

�لفل�صطيني يف حال  �النق�صام  �ملخاطر من زيادة  �ل�صلطة نف�صها، ب�صبب  خالفات د�خل 

�إجر�ء �النتخابات دون تو�فق وطني.

بهدف  عبا�ص،  للرئي�ص  حكومته  ��صتقالة  فيا�ص  �صالم  قدم  �الأجو�ء،  هذه  ظلّ  ويف 

ت�صكيل حكومة جديدة تكمل مهمات �حلكومة �لتي �صبقتها. 

وقد و�فق �لرئي�ص على ��صتقالة فيا�ص، وكلفه بت�صكيل حكومة جديدة يف 2011/2/4، 

و�الإعد�د  �ل�صابقة،  �حلكومة  برنامج  ��صتكمال  وهي  للحكومة  �لرئي�صية  �ملهمة  حمدد�ً 

�صبتمب؛  �أيلول/  ال�صتحقاق  و�ال�صتعد�د  و�ملحلية،  و�لت�رشيعية  �لرئا�صية  لالنتخابات 

�ملتحدة، للح�صول على  �الأمم  لهيئة  �لفل�صطينية طلباً  �لتحرير  وهو موعد تقدمي منظمة 

.
132

�صفة دولة ع�صو يف �لهيئة

لت�صكيل  مبادرة  فيا�ص  قدم  جديدة،  حكومة  بت�صكيل  تكليفه  من  �أيام  ع�رشة  وبعد 

�أ�صا�ص  �لفل�صطيني. وتقوم �ملبادرة على  حكومة وحدة وطنية كمقدمة الإنهاء �النق�صام 

ت�صكيل هذه �حلكومة �أوالً، قبل �أن ي�صتكمل �حلو�ر حول �لق�صايا �الإ�صكالية �لتي توؤخر 

.
133

�لو�صول التفاق م�صاحلة وطنية، وعلى ر�أ�صها م�صكلة �الأمن

�لوزر�ء  رئي�ص  برغبة  تتعلق  الأ�صباب  مرة  من  �أكرث  �حلكومة  ت�صكيل  تعرث  وقد 

�ملكلف باإعطاء فر�صة ملبادرته بت�صكيل حكومة وحدة وطنية. و�أجل ت�صكيل �حلكومة 

عدة مر�ت �أي�صاً ب�صبب عقد عدة جوالت للحو�ر و�لتو�صل فيها التفاق م�صاحلة ين�ص 

http://samanews.com/ar/index.php?ajax=preview&id=88243 :صما، 2011/2/14، �نظر�  
132

ال�رشق الأو�شط، 2011/2/24.  
133
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على ت�صكيل حكومة وحدة وطنية، و�لذي وُقِّع يف �لقاهرة يف 2011/5/4، كما مّت �التفاق 

رئي�ص  من�صب  بتويل  نف�صه  عبا�ص  حممود  تكليف  على   ،2012/2/6 يف  �لدوحة  يف 

 .
134

�لوزر�ء

ومع تعرث تطبيق �تفاقي �لقاهرة و�لدوحة للم�صاحلة، طالب فيا�ص بتغيري �حلكومة 

وحلف �ليمني جمدد�ً �أمام �لرئي�ص عبا�ص، بهدف جتديد �لثقة و“�ل�رشعية” لهذه �حلكومة. 

وبينما دفع عبا�ص باجتاه تعديل حكومي فقط، فقد رف�ص فيا�ص هذ� �خليار، ما �أدى �إىل 

ظهور بو�در �أزمة بني �لرجلني، خ�صو�صاً �أن هذ� �خلالف يف �لروؤى تر�فق مع مهاجمة 

بع�ص �لقياد�ت �لفتحاوية لفيا�ص؛ ولكن عبا�ص و�فق على مطالب فيا�ص �أخري�ً، وكلفه 

.
135

بت�صكيل حكومة جديدة

وت�صكلت �حلكومة و�أق�صمت �ليمني �أمام �لرئي�ص يف 2012/5/16، و�حتفظ فيها ريا�ص 

�ملالكي بوز�رة �خلارجية باإ�رش�ر من �لرئي�ص، وخالفاً لرغبة �صالم فيا�ص، بينما تخلى 

�الأخري الأول مرة منذ توليه رئا�صة �حلكومة عن �جلمع بني من�صبه وبني حقيبة �ملالية 

�لتي توالها نبيل ق�صي�ص.

يف  �ملحلية  �النتخابات  الإجر�ء  �الإعد�د  وهي  �حلكومة  لهذه  �لرئي�صية  �ملهمة  وحددت 

�ل�صفة �لغربية.

هذه  ُووجهت  �لفل�صطيني،  �النق�صام  بعد  ت�صكلت  �لتي  �حلكومات  كّل  وكعادة 

تعزز  باعتبارها  �لف�صائل،  من  وغريها  حما�ص  حركة  قبل  من  بالنقد  �حلكومة 

�لعموميني  �ملوظفني  نقابة  عدَّتها  كما  فل�صطينياً.  وطنياً  �إجماعاً  متثل  ال  و  �النق�صام 

�أثناء عمله بالوز�رة  �أ�صاء للنقابات و�ملوظفني يف  �إهانة للموظفني، الأنها �صمت وزير�ً 

.
136

�ل�صابقة

وقد �صهدت �لعالقة بني �لرئي�ص عبا�ص ورئي�ص �حلكومة �صالم فيا�ص عدة خالفات 

خالل حكم �الأخري، ولكن حدتها �زد�دت يف بد�ية �صنة 2013، بعد �أن ظهرت بع�ص �الأرقام 

موقع �صكاي نيوز عربية، �أبو ظبي، 2012/5/16، �نظر:  
134

http://www.skynewsarabia.com/web/article/20768/.htm

 .2012/4/30 القد�س العربي،   
135

.2012/5/16 القد�س العربي،   
136
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�ل�صادمة حول مديونية �ل�صلطة، ومع تفجر حملة جديدة من �لت�رشيحات و�لتظاهر�ت 

وزير  ��صتقالة  ب�صبب  �أكب  ب�صكل  �الأزمة  وتفاقمت  �القت�صادية.  فيا�ص  �صيا�صات  �صدّ 

�لتعامل  �إن  وقوله   ،2013 ل�صنة  �ملو�زنة  خلطة  رف�صه  خلفية  على  ق�صي�ص  نبيل  �ملالية 

.
137

بنجاح مع هذه �ملو�زنة وقيمة �لعجز فيها غري ممكن

ويف ظلّ هذه �خلالفات، قدم فيا�ص ر�صالة خطية باال�صتقالة لعبا�ص يف 2013/2/24. 

وبعد �أخذ ورد، وبعد ف�صل حماوالت �الإ�صالح بني �لرئي�صني، قبلت �ال�صتقالة ر�صمياً 

.
يف 1382014/4/13

اأ. مهام احلكومة الـ 13:

�ليمني  قر�أه عند حلف  �صيا�صياً  برناجماً  فيا�ص  �ملكلف �صالم  �لوزر�ء  �أ�صدر رئي�ص 

، حيث مل يكن �ملجل�ص �لت�رشيعي منعقد�ً ب�صبب حالة �النق�صام، 
139

�أمام �لرئي�ص عبا�ص

�إ�صافة العتقال عدد كبري من نو�ب حما�ص يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية.

�أهمها:  �الأ�ص�ص،  �أن حكومته �صتقوم على جمموعة من  و�أكد فيا�ص يف هذ� �لبنامج 

�اللتز�م بالبنامج �ل�صيا�صي للرئي�ص حممود عبا�ص، و�لتعهد بتنفيذ �التفاقيات �لثنائية 

و�ملتعددة �ملوقعة من قبل منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، مبا يف ذلك �التفاقيات �ملوقعة مع 

“�إ�رش�ئيل”.

:
140

وفيما يلي �أهم مهام �حلكومة ح�صب برناجمها �لوزر�ي

�إنهاء �الحتالل و�إقامة �لدولة �مل�صتقلة على حدود 1967. 	•
�إعادة �لوالية �لفعلية لل�صلطة �ل�رشعية يف جميع �أرجاء قطاع غزة. 	•
دعم مدينة �لقد�ص باعتبارها عا�صمة �ل�صعب �لفل�صطيني �الأبدية. 	•

�لفلتان �الأمني، و�إنهاء �ملظاهر �مل�صلحة، و�حلفاظ  توفري �الأمن و�الأمان، و�إنهاء حالة  	•
على وحد�نية �ل�صالح.

الأيام، 2013/3/3 و2013/4/14.  
137

الأيام، 2013/4/14.  
138

برنامج �حلكومة �لفل�صطينية �لثالثة ع�رش، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، 2007/7/22، �نظر:  
139

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3646

�ملرجع نف�صه.  
140
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مو�جهة م�صكالت �لفقر و�لبطالة و�لركود �القت�صادي، وتطوير ودعم �لزر�عة. 	•
�إيالء �هتمام خا�ص مبلف �الأ�رشى و�ملعتقلني �ل�صيا�صيني يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية. 	•

تعزيز وتطوير دور �لق�صاء وحماية ��صتقالله. 	•
مكافحة �لف�صاد و�لو��صطة و�ملح�صوبية. 	•

حماية حقوق �الإن�صان، و�حلريات �لعامة و�لفردية. 	•
�لتكفريية، و�لتخوينية، و��صتغالل  �ل�صيا�صات  ��صرت�تيجية و��صحة يف مكافحة  تبني  	•

�لدين الأهد�ف �صيا�صية.

تطوير �خلدمات �ل�صحية و�لتعليم. 	•

ب. قراءة يف اأداء احلكومة:

1. الأمن:

رو�تب  ��صتثنت  �أنها  �إال  �حلكومة،  �أولويات  مركز  يف  يقع  �الأمن  �أن  من  �لرغم  على 

وخم�ص�صات 17 �ألف ع�صكري من مو�زنة 2008 معظمهم من قطاع غزة، بناء على رغبة 

، وهو �الأمر �لذي ي�صري �إىل مدى خطورة 
141

�أمريكية لتقلي�ص عدد �لع�صكريني يف �لقطاع

�لنفوذ �الأمريكي على قر�ر�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية.

خريطة  خطة  يف  منها  �ملطلوبة  �ال�صرت�طات  تطبيق  �إىل  �حلكومة  �صعت  وقد 

�ملمار�صات  من  كبرية  درجة  �إىل  تعاين  ظلت  ولكنها  �الأمن،  �صبط  بخ�صو�ص  �لطريق 

�الإ�رش�ئيلية �لتي تعيق عملها، مثل �ال�صتمر�ر بت�صديد �حلو�جز يف �ل�صفة �لغربية بدالً 

.
142

تخفيفها من 

وقد جنحت �حلكومة �إىل حّد كبري يف فر�ص �الأمن يف �ل�صفة �لغربية، ولكن هذ� �لنجاح 

بالتن�صيق  و�تهامها  �الإن�صان،  حقوق  جمال  يف  �حلكومة  ل�صجل  بانتقاد�ت  مقروناً  كان 

�الأمني مع “�إ�رش�ئيل”، �الأمر �لذي �أ�صاء للن�صيج �لوطني �لفل�صطيني، وقيد قوى �ملقاومة 

ب�صكل تام يف �ل�صفة.

�صحيفة فل�شطني، غزة، 2007/11/14.  
141

الأيام، 2008/4/29.  
142
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2. القت�شاد:

�صعت �حلكومة لتحقيق برناجمها بتح�صني �الأحو�ل �ملعي�صية للمو�طنني. ولكن طبيعة 

�القت�صاد �ملبني على �مل�صاعد�ت و�ملنح �خلارجية ظلت هي �ل�صائدة، و��صتمرت �ملو�زنات 

تعاين �صنة بعد �صنة من �لعجز.

وقد بلغ �لعجز يف مو�زنة 2008 نحو 1.895 مليار دوالر من �إجمايل �ملو�زنة �لبالغة 

3.283 مليار دوالر بعجز  �إىل   2009 3.075 مليار دوالر، فيما �رتفعت �ملو�زنة يف �صنة 

�إجمايل ي�صل �إىل 1.653 مليار دوالر، قالت �حلكومة �أنها �صت�صده عن طريق �مل�صاعد�ت 

 .
143

�لعربية و�لدولية

وبنت �حلكومة ميز�نيتها �صنة 2009 مثالً على ن�صبة منو متوقعة يف �ل�صفة �لغربية 

ت�صل �إىل 8%، كما عملت على خف�ص �الإنفاق �جلاري بن�صبة 35% عن �ل�صنة �لتي �صبقتها 

بهدف تقليل �العتماد على �مل�صاعد�ت �خلارجية �لتي بلغت يف �صنة 2008 رقماً قيا�صياً يف 

.
144

تاريخ �ل�صلطة �لفل�صطينية و�صل �إىل 1.763 مليار دوالر

�الإير�د�ت  �رتفعت  3.9 مليار�ت دوالر. وقد  2010 فقد بلغت نحو  �أما ميز�نية �صنة 

�ملحلية فيها بن�صبة 20% عن �ل�صنة �ل�صابقة، فيما بلغ �صايف �الإقر��ص يف مو�زنة 2010 

نحو 250 مليون دوالر، مقارنة مع 374 مليون دوالر �صنة 2009، وخ�ص�صت �ملو�زنة 

.
145

زهاء ن�صف �لنفقات �جلارية �لبالغة 3.16 مليار�ت دوالر ل�صالح قطاع غزة

وبلغ حجم �ملو�زنة 3.7 مليار�ت دوالر يف �صنة 2011، بزيادة يف قيمة �الإير�د�ت ت�صل 

ن�صبتها �إىل 11% مقارنة مع �صنة 2010. وكان يفرت�ص �أن تغطي �الإير�د�ت ح�صب هذه 

�مليز�نية ما ن�صبته 66% من حجم �لنفقات �جلارية، �لتي ترت�وح ن�صبتها بني 26 و%27 

.
146

من �إجمايل �لناجت �ملحلي

�أما مو�زنة �صنة 2012، فقد بلغت قيمتها 3.54 مليار�ت دوالر. ومتيزت بتقليل قيمة 

�لعجز �جلاري من �إجمايل �لناجت �ملحلي، من 13% �صنة 2011 �إىل 10% �صنة 2012، بعد 

الأيام، 2009/2/5.  
143

املرجع نف�شه.  
144

http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=69299 :وفا، 2010/3/29، �نظر  
145

http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=10191 :وفا، 2011/3/31، �نظر  
146
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وتخفي�ص  �مل�صاعد�ت،  على  �العتماد  تقلي�ص  من  وبالرغم   .2008 �صنة   %22 كان  �أن 

ح�صب  �ملتوقع  �الإجمايل  �لعجز  فاإن  �جلاري،  �لعجز  قيمة  وتقليل  �جلارية،  �لنفقات 

 .
147

ميز�نية 2012 بلغ ما قيمته 1.3 مليار دوالر

�إير�د�ت  بقيمة  دوالر،  مليار�ت   3.8 قيمة  �إىل   2013 �صنة  مو�زنة  �رتفعت  وقد 

�إير�د�ت  قيمة  على  بناء  �ملو�زنة  و�صعت  وقد  دوالر.  مليار   2.5 �إىل  ت�صل  متوقعة 

متوقعة تغطي نحو 70% من �لنفقات �جلارية، وذلك باملقارنة مع 57% يف �صنة 2008، 

.
و67% يف �صنة 1482012

و�أكد فيا�ص يف �أكرث من منا�صبة �أنه ي�صعى لتقلي�ص �العتماد على �مل�صاعد�ت يف �ملو�زنة، 

�القت�صادية  �الأزمات  مع  �حلكومة  تعامل  �إطار  يف  وذلك  م�صتقل،  وطني  �قت�صاد  وبناء 

��صتمرت  حيث  يتغري،  مل  �القت�صادي  �لو�قع  ولكن  مرحلة.  من  �أكرث  يف  بها  مرت  �لتي 

�مل�صاعد�ت  و�صول  �نتظام  عدم  ب�صبب  �ملتالحقة  �ملالية  �الأزمات  من  �حلكومة  معاناة 

 .
149

�خلارجية

منتجات  بع�ص  �أ�صعار  رفع  عن  نتجت  �لتي  تلك  هي  �ملالية  �الأزمات  �أخطر  وكانت 

�لوقود ورفع �صعر �لفائدة يف �ل�صفة �لغربية يف �صيف 2012، �الأمر �لذي �أدى �إىل �ندالع 

�إىل حمالت  �إ�صافة  �حتجاجات �صعبية و��صعة، مب�صاركة ف�صائل �ملنظمة مبا فيها فتح، 

�صبابية ونقابات �لعمال �لتي ت�صيطر عليها حركة فتح.

تخفي�ص  �حلكومة  قررت  �لوقت،  ذلك  يف  �ل�صعبي  �لغ�صب  المت�صا�ص  حماولة  ويف 

ِ هذه �الإجر�ء�ت  رو�تب �لوزر�ء وكبار �ملوظفني، ودعم �أ�صعار �ل�صوالر و�لغاز. ومل تر�ص

و�حلو�ر  �الإجر�ء�ت  من  باملزيد  �حلكومة  �لفل�صطينية  �لف�صائل  وطالبت  �ملتظاهرين، 

. وقد ك�صفت �الأزمة ��صتمر�ر �حلكومة باالعتماد على �مل�صاعد�ت خالفاً 
150

حلل �الأزمة

لبناجمها �ملعلن، حيث �أكد �صالم فيا�ص �أكرث من مرة يف �أثناء هذه �الأزمة، على �رشورة 

ال�رشق الأو�شط، 2012/4/11.  
147

القد�س، 2013/3/28.   
148

الأيام، 2013/10/7؛ والقد�س، 2012/8/24.  
149

  ال�رشق الأو�شط، 2012/9/12.
150
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يف  بدورها  و�أ�صاد  �مل�صاعد�ت،  هذه  برر  �إنه  بل  �الأزمة؛  �إنهاء  بهدف  �مل�صاعد�ت  و�صول 

.
151

�إنعا�ص �القت�صاد �لفل�صطيني

بناء  بخ�صو�ص  تر�صيخه  �حلكومة  حاولت  �لذي  �لعام  �النطباع  من  �لرغم  وعلى 

�لرفاه �القت�صادي يف �ل�صفة �لغربية مقابل قطاع غزة �ملحا�رش مالياً، فاإن م�صكلة ت�صديد 

، بل وترت�كم يف بع�ص 
152

رو�تب موظفي �ل�صلطة ظلت قائمة وتزد�د من فرتة �إىل �أخرى

�الأحيان لثالثة �أ�صهر.

�ملعونات  �صيا�صة  �عتماد  �إىل  �حلكومة  جلاأت  �لفقر،  ظاهرة  مع  للتعامل  حماولة  ويف 

هذ�  يف  حما�ص  حلركة  �لتابعة  �خلريية  �جلمعيات  ملناف�صة  و�صعت  للفقر�ء،  و�الإعا�صات 

؛ ما �أدى �إىل حرمان عائالت 
153

�مل�صمار، وقامت باإغالق هذه �جلمعيات �أو �لت�صييق عليها

�ملو�طن  وحتويل  جهة،  من  �خلريية  �جلمعيات  تقدمها  �لتي  �مل�صاعد�ت  من  فل�صطينية 

�إىل معتمد على �ملعونات �حلكومية �لتي يفرت�ص �أن تقدم �قت�صاد�ً منتجاً، ال عمالً �إغاثياً 

للمو�طنني، من جهة �أخرى. 

يف   2010 ل�صنة  �ملقالة  للحكومة  �لعامة  �ملو�زنة  �عتماد  مّت  فقد  غزة،  قطاع  يف  �أما 

بنحو  �لعامة  �لنفقات  وُقّدرت  مبا�رشة،  �جلديدة  �ل�صنة  بدء  قبيل  �أي   ،2009/12/31

�لرو�تب  على  �لنفقات  هذه  توزيع  وجرى   .%89.1 يبلغ  بعجز  �أي  دوالر،  مليون   540

و�الأجور بن�صبة 37%، و�لنفقات �لت�صغيلية بن�صبة 11%، و�لنفقات �لتحويلية بن�صبة %28، 

 .
154

5.5% لتطوير مدينة �لقد�ص 18.5%، كما جرى �عتماد  و�لنفقات �لتطويرية بن�صبة 

غري �أن ما متّ �إنفاقه فعالً بلغ 297.31 مليون دوالر، �أي بن�صبة 55.1% فقط مما مّت تقديره.

مليون   228.73 بلغت  حيث  و�الأجور،  �لرو�تب  على  �ملو�زنة  معظم  �رشف  مّت  وقد 

. )ملزيد من �لتف�صيالت حول �الأد�ء 
155

دوالر، �أي نحو 76.9% من جمموع �مل�رشوفات

 http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=138790 :وفا، 2012/9/18، �نظر  
151

  احلياة اجلديدة، 2009/3/9؛ ووفا، 2009/4/6، �نظر:
152

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=37040

الراأي، 2007/7/14.  
153

احلياة، 2010/1/5.  
154

�نظر: “�ملجل�ص �لت�رشيعي يقر م�رشوع قانون �ملو�زنة �لعامة لل�صنة �ملالية 2011،” �صحيفة الربملان، �ملجل�ص   155

�لت�رشيعي �لفل�صطيني، غزة، 2011/3/31، يف:

http://www.plc.gov.ps/img/Magazine/pdf_file/cf0331c4-0bf0-4c76-9ef6-f97f4b3cd63b.pdf
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على  �الطالع  يرجى  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �القت�صادي 

�لف�صل �لثامن من هذ� �لكتاب(.

3. ال�شوؤون ال�شيا�شية:

كان  �لغالب  يف  دورها  ولكن  �حلكومة،  �أعمال  جدول  عن  �ل�صيا�صية  �لهموم  تغب  مل 

ب�صوؤون  �ملتعلقة  �لدبلوما�صية  �الأعمال  بع�ص  ومتابعة  �لبيانات  �إ�صد�ر  على  مقت�رش�ً 

�أهم ما  �إن  �أما على �ل�صعيد �لعملي، فيمكن �لقول   .
156

�لقد�ص و�الأ�رشى وعملية �ل�صالم

تبنته �حلكومة يف �جلانب �ل�صيا�صي هو دعم �ملقاومة �ل�صعبية �ملتمثلة بفعاليات مقاومة 

.
157

�جلد�ر ومقاطعة منتجات �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية

�صيا�صياً  برناجماً   ،2009 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  فيا�ص  �صالم  �حلكومة  رئي�ص  طرح  وقد 

�إ�صافياً للبنامج �لذي �صّكل �حلكومة بناء عليه، �أطلق عليه ��صم “فل�صطني �إنهاء �الحتالل 

ب�صكل  �لبنامج  ويقوم  �ملوؤ�ص�صات.  بناء  عب  �لدولة  بناء  برنامج  �أو  �لدولة”،  و�إقامة 

�أ�صا�صي على مبد�أ بناء موؤ�ص�صات �لدولة خالل عامني، بهدف بناء �لدولة بعد ��صتكمال 

.
158

هذه �ملوؤ�ص�صات

ومع �أن هذ� �لبنامج �أكد يف مقدمته ويف بع�ص مو�ده على �أن �ل�صاأن �ل�صيا�صي هو من 

�خت�صا�ص منظمة �لتحرير و�لرئي�ص عبا�ص، �إال �أنه ووجه بانتقاد�ت حتى من حركة فتح، 

.
159

�لتي ر�أت فيه تعدياً على �صالحيات �ملنظمة و�لرئي�ص

خالل  �ملوؤ�ص�صات  بناء  �إنهاء  �أ�صا�ص  على  يقوم  زمنياً  جدوالً  �لبنامج  طرح  وقد 

�إعالنه، وحر�صت �حلكومة على متابعة �الإجناز خالل �لعام �الأول يف  عامني من تاريخ 

. ثم �أعلن رئي�ص �حلكومة مالمح خطة �لعام �لثاين من �لبنامج 
160

�جتماعاتها �لدورية

الأيام، 2009/3/24؛ ووفا، 2009/4/6، �نظر: http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=37040؛   
156

http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=53554؛  �نظر:   ،2009/10/19 ووفا، 

http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=58705 :ووفا، 2009/12/14، �نظر

http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=58705؛  �نظر:   ،2009/12/14 وفا،   
157

http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=64536 :ووفا، 2010/2/15، �نظر

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2009/08/25/140943.html :دنيا �لوطن، 2009/8/25، �نظر  
158

فل�صطني �ليوم، 2009/8/26.  
159

وفا، 2009/12/14، �نظر: http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=58705؛  
160

وموقع �لوطن �أون الين، 2010/1/6، �نظر: http://www.alwatan.com.sa/Default.aspx?issueno=4809؛ 

http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=64536 :ووفا، 2010/2/15، �نظر
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بعد عام من �إعالنه تقريباً، حيث �أطلق يف 30 �آب/ �أغ�صط�ص وثيقة �أطلق عليها ��صم “وثيقة 

.
161

�حلرية”، ل�رشح جدول �لعمل للعام �لثاين من �لبنامج

وبعد عامني من �إطالق هذ� �لبنامج، �أعلنت حكومة فيا�ص ��صتكمالها لبناء �ملوؤ�ص�صات 

لبناء  �لفر�صة  الإعطاء  �الحتالل  باإنهاء  “�إ�رش�ئيل”  وطالبت  �لدولة،  الإقامة  وجاهزيتها 

. ومل تقدم �حلكومة تقرير�ً تف�صيلياً باإجناز هذ� �لبنامج، ومل تتم در��صته 
162

هذه �لدولة

�لبنامج  �أد�ء �حلكومة وفق هذ�  ب�صكل علمي على ما يبدو، وهو ما يجعل �حلكم على 

ُمتع�رش�ً.

ولكن من �ملوؤكد �أن حكومة فيا�ص حتى لو جنحت يف بناء موؤ�ص�صات دولة، فاإن ذلك 

مل يف�صِ �إىل بناء دولة، الأن �أ�صا�ص �لق�صية �لفل�صطينية �صيا�صي، فهي لي�صت جمرد ق�صية 

�إد�رية يكن جتاوزها ببناء موؤ�ص�صات حكومية ر�صيدة كما �قرتح برنامج فيا�ص.

4. الإ�شالح ومكافحة الف�شاد:

دولية  �صهاد�ت  نال  �ملوؤ�ص�صي،  و�لعمل  �حلكومي  �الأد�ء  يف  �صجالً  �حلكومة  قدمت 

. وعلى �لرغم 
163

على ح�صن �الأد�ء، من موؤ�ص�صات متخ�ص�صة مثل �صندوق �لنقد �لدويل

�أنها تعر�صت �إىل بع�ص �لهز�ت ب�صبب  من �صجل �حلكومة �جليد يف مكافحة �لف�صاد، �إال 

رفع  �لف�صاد  مكافحة  هيئة  وقررت  وزر�ئها.  بع�ص  فيها  �تهم  ف�صاد  �صبهات  �كت�صاف 

�أن  . غري 
164

�أن يتم حتويلهم للمحاكمة بتهمة �لف�صاد �حل�صانة عن هوؤالء �لوزر�ء، قبل 

�لفئات و�لتيار�ت  �ل�صلطة وتعاطيها مع  �الأد�ء ملوؤ�ص�صات  �ل�صجل كان يبز حت�صن  هذ� 

�لتي حتظى بر�صا �ل�صلطة، وتنطبق عليها معايريها �الأمنية. وهذ� يعني عملياً، ��صتمر�ر 

حالة �الإق�صاء و�لتهمي�ص و�ملنع من �لعمل �لتي يعاين منها �أن�صار �لتيار�ت �الإ�صالمية، 

وخ�صو�صاً حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، وعدم �إعطائهم فر�صاً مت�صاوية مثل غريهم من 

�أبناء �لوطن.

الأيام، 2010/8/31.  
161

احلياة اجلديدة، 2011/7/13.   
162

احلياة اجلديدة، 2011/10/1.   
163

ال�شبيل، 2011/7/8؛ وال�رشق الأو�شط، 2011/12/1.  
164
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5. النتخابات:

�صعت �حلكومة الإجر�ء �نتخابات و�إ�صد�ر قانون ينظم هذه �النتخابات على �أ�صا�ص 

وفتح،  حما�ص  حركتي  بني  �صيا�صياً  تو�فقاً  تتطلب  �خلطوة  هذه  ولكن  �لن�صبية،  �لقائمة 

�لوطنية يف  �إال عند توقيع وثيقة �مل�صاحلة  �لت�صور�ت  وهو ما مل يتحقق من حيث بناء 

�لن�صبية  بني  يجمع  خمتلط  �نتخابي  نظام  على  �لتو�فق  مّت  حيث  2011/5/4؛  يف  �لقاهرة 

وبني نظام �لدو�ئر. �أما �إجر�ء �النتخابات نف�صها، فلم يتم حتى كتابة هذه �ل�صطور. �أما 

�ملجال�ص �ملحلية، فقد عينت �حلكومة جلاناً الإد�رتها، على �لرغم من �نتهاء فرتة واليتها 

و�إعالن �حلكومة عن نيتها الإجر�ء �نتخابات جديدة لها، عدة مر�ت، ب�صبب �خلالفات بني 

 .
165

حركتي فتح وحما�ص

تا�شعاً: حكومات اإ�شماعيل هنية بعد االنق�شام:

قرر �لرئي�ص عبا�ص �إقالة رئي�ص �لوزر�ء �إ�صماعيل هنية وتكليف �صالم فيا�ص بت�صكيل 

منت�صف  يف  �الأمنية  �الأجهزة  على  حما�ص  حركة  �صيطرة  على  رد�ً  طو�رئ،  حكومة 

حزير�ن/ يونيو 2007.

وعلى �لرغم من تاأكيد عبا�ص وفيا�ص �أن والية حكومة �لطو�رئ متتد �إىل غزة ولي�ص 

�ل�صفة فقط، �إال �أن �ل�صيطرة �لفعلية حلركة حما�ص على قطاع غزة، جعل �صلطة حكومة 

فيا�ص مقت�رشة على �ل�صفة �لغربية فقط، بعد �أن قَبِل �إ�صماعيل هنية قر�ر �إقالته، لكنه 

ت�صيري  حكومة  �إىل  �صتتحول  حكومته  فاإن  �لفل�صطيني  �الأ�صا�صي  للنظام  وفقاً  �إنه  قال 

�لفل�صطيني.  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مبو�فقة  حتظى  جديدة  حكومة  تت�صكل  �أن  �إىل  �أعمال، 

ولذلك ر�أت حما�ص �أن حكومة هنية تظل �حلكومة �ل�رشعية من �لناحية �لد�صتورية، و�أنها 

، وهو ما جرى فعالً.
�صت�صتمر باأد�ء مهامها يف “خدمة �ملو�طنني”166

القد�س العربي، 2010/12/13؛ واحلياة، �نظر:  
165

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/232472؛ ووفا، 2009/12/14، �نظر:
http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=58705؛ والأيام، 2011/7/2. 

�جلزيرة.نت، 2007/6/15، �نظر:  
166

http://www.aljazeera.net/news/pages/4f5ccff2-95b0-4802-9f74-7b0f97d4a95a
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1. تو�شيع احلكومة:

وهو   ،2008 مار�ص  �آذ�ر/  �صهر  يف  حكومته  لتو�صيع  �مل�صاور�ت  هنية  �إ�صماعيل  بد�أ 

 .
167

ته حركة فتح �رشباً جلهود �مل�صاحلة وتو�صيعاً للفجوة بني �حلركتني �الأمر �لذي عدَّ

ولكن هنية نفى �أّي �أبعاد �صيا�صية لتو�صيع �حلكومة، على �أ�صا�ص �أن وزر�ء �حلكومة �لتي 

��صتمرت بالعمل بعد �النق�صام كانو� مثقلني ب�صبب ��صتالم كّل وزير الأكرث من حقيبة. 

وقد �نتهى هنية فعالً من م�صاور�ته يف نهاية ني�صان/ �أبريل، و�أ�صاف عدة وزر�ء للحكومة 

.
168

على ر�أ�صهم �صعيد �صيام وزير�ً للد�خلية

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  �لتو�صيع، قرر رئي�ص  لهذ�  للح�صول على �رشعية  ويف حماولة 

�ملعتقلني  للنو�ب  توكيالت  وعمل  للحكومة،  �لثقة  ملنح  للمجل�ص  جل�صة  عقد  باالإنابة 

�الإ�رش�ئيلية ل�صمان �حل�صول على ن�صاب، ولكن هذه �ملحاولة مل يكتب  �ل�صجون  يف 

�لنجاح. لها 

��صت�صهد  �لذي  �لد�خلية �صعيد �صيام  �أع�صائها وهو وزير  �أحد  وقد فقدت �حلكومة 

يف �حلرب �الإ�رش�ئيلية على قطاع غزة نهاية �صنة 2008، ما دفع �إ�صماعيل هنية �إىل تعيني 

.
169

�لنائب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي عن حركة حما�ص فتحي حماد خلفاً ل�صيام

لت�صبح   ،2011/3/10 يف  �لثانية  للمرة  حكومته  تو�صيع  عن  هنية  �إ�صماعيل  و�أعلن 

كّل  مثل  �صيا�صياً  جدالً  �حلكومة  ت�صكيل  ر�فق  فقد  وبالطبع  وزير�ً.   15 من  مكونة 

�لت�صكيالت �لتي جرت �صو�ء يف �ل�صفة �أم يف قطاع غزة بعد �النق�صام. ور�أت حركة فتح 

يف تعديل �حلكومة تعزيز�ً لالنق�صام، فيما �أكدت حركة حما�ص �أن هذه �حلكومة �صتكون 

جاهزة لال�صتقالة يف حال �لتو�صل �إىل �تفاق للم�صاحلة ين�ص على ت�صكيل حكومة وحدة 

.
170

وطنية جديدة

�جلزيرة.نت، 2008/3/23، �نظر:  
167

http://aljazeera.net/news/pages/cffcf37e-6740-4016-8737-12149f13145b

�لبو�بة، 2008/4/7.  
168

�صحيفة العرب، �لدوحة، 2009/5/7.  
169

�صحيفة ال�رشق، �لدوحة، 2011/3/11.  
170
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�أ�صامة  �لدكتور  هنية  �إ�صماعيل  �أ�صاف  �ل�صابق،  �لتعديل  من  �صهرين  من  �أقل  وبعد 

. ويف 2012/9/2، �أجرى هنية 
171

�ملزيني لت�صكيلة �حلكومة وعينه وزير�ً للرتبية و�لتعليم

تعديالً جديد�ً على حكومته، ��صتمل على تغيري ثمانية وزر�ء و�إ�صافة �صبعة وزر�ء جدد. 

وتعزيز  �حلكومة  يف  �لدماء  لتجديد  �رشورياً  �أمر�ً  باعتباره  �جلديد  �لتعديل  هنية  وبرر 

التفاق  �لتو�صل  �إمكانية  على  توؤثر  لن  �أنه  و�أكد  �لتنموية،  �أهد�فها  حتقيق  على  قدرتها 

.
172

م�صاحلة بني حركتي فتح وحما�ص

2. مهام احلكومة: 

مل تقدم حكومة �إ�صماعيل هنية برناجماً وز�رياً جديد�ً بعد �النق�صام، بل ��صتمرت يف 

�أد�ء مهامها �لتي ترتبت على �صيطرتها على �الأمر �لو�قع يف �لقطاع، وفق برنامج حكومة 

�لوحدة �لوطنية �لتي كان ير�أ�صها �إ�صماعيل هنية. و��صتمر هذ� �لبنامج معتمد�ً لدى كافة 

.
173

�حلكومات �لتي عدلها �أو و�صعها هنية بعد �النق�صام

ونظر�ً لل�رش�ع �مل�صلح و�القتتال �لذي �صبق �النق�صام، فقد كان فر�ص �الأمن و�إنهاء 

رئي�ص  �حتفاظ  يف�رش  ما  وهو  �حلكومة،  هذه  �أولويات  قمة  يف  �ل�صالح  و�نت�صار  �لفلتان 

�لوزر�ء �إ�صماعيل هنية بحقيبة �لد�خلية �إىل حني فر�ص �ل�صيطرة على �الأر�ص.

3. اأداء احلكومة:

�ملوؤ�ص�صات  �نهيار  ب�صبب  مهامها،  �أد�ء  يف  كثرية  �صعوبات  �حلكومة  و�جهت 

�لبريوقر�طية لل�صلطة بعد �النق�صام، و�صيطرة كو�در حركة فتح على �لوظائف �لكبى 

يف �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ص�صات �لعامة، �إ�صافة �إىل �ل�رش�عات بني هذه �حلكومة وبني حكومة 

�صالم فيا�ص.

�لتي نتجت عن �حل�صار  �الأزمات  بد�أت �حلكومة مبو�جهة عدد من  �النق�صام  ومنذ 

و�إد�رة  �لرو�تب،  تاأمني  �الأزمات:  هذه  ومن  للحكومة،  �لدويل  و�القت�صادي  �ل�صيا�صي 

عن  و�متنعو�  عبا�ص،  �لرئي�ص  �أو�مر  مع  جتاوبو�  �لذين  �ملوظفني  و��صتبد�ل  �ملعابر، 

اخلليج، 2011/4/26.   
171

الغد، 2012/9/3.   
172

ال�رشق، 2011/3/11.  
173
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؛ �إ�صافة �إىل �إيجاد �حللول لنق�ص �لوقود 
174

�لعودة الأد�ء �أعمالهم يف �ملوؤ�ص�صات �حلكومية

.
175

و�الأغذية، و�حتكار �الأغذية من قبل بع�ص �لتجار يف بد�ية عمل �حلكومة

وقد �صهدت �لفرتة �الأوىل لالنق�صام، حرباً �قت�صادية و�صيا�صية معلنة بني حكومتي 

�إ�صماعيل هنية و�صالم فيا�ص، ظهرت يف عدة جماالت، منها على �صبيل �ملثال ال �حل�رش: 

وقف �أو جتميد �مليز�نيات �ملخ�ص�صة لبلديات قطاع غزة، ووقف رو�تب موظفي �لقطاع 

با�صتثناء �أولئك �لذين �لتزمو� بقر�ر �لرئي�ص حممود عبا�ص باالمتناع عن �لذهاب الأعمالهم 

حتت �صلطة حكومة هنية. ويف �الإطار نف�صه �أ�صدرت حكومة فيا�ص عدة قر�ر�ت تهدف 

ملنع و�صول �ملال �إىل خزينة حكومة �إ�صماعيل هنية، مثل قر�ر �إعفاء �أهايل قطاع غزة من 

.
176

�ل�رش�ئب

وباملقابل، �تخذت حكومة �إ�صماعيل هنية �إجر�ء�ت لب�صط �صيطرتها على �ملوؤ�ص�صات 

�حلكومية، و�أقالت موظفني كبار�ً يف هذه �ملوؤ�ص�صات، ب�صبب عدم تعاونهم مع �حلكومة يف 

 ،
178

، ومنعت �إقامة فعاليات �صيا�صية و�حتجاجية حلركة فتح
177

ت�صيري �أعمال �ملو�طنني

يف مقابل منع حكومة �صالم فيا�ص لفعاليات حركة حما�ص.

من  نوع  ليح�صل  �لوقت،  مع  ترت�جع  بد�أت  �الإد�رية  �ل�صوؤون  يف  �خلالفات  ولكن 

ب�صاأن  �لتن�صيق  مثل  للمو�طنني،  �ليومية  �حلياة  ت�صهل  �لتي  �لق�صايا  بع�ص  يف  �لتعاون 

، وغريها.
179

�متحانات ونتائج �لثانوية �لعامة، و�صوؤون �لرتبية و�لتعليم

�حلكومية  �ملوؤ�ص�صات  وت�صغيل  بناء  �إعادة  من  �حلكومة  متكن  من  �لرغم  وعلى 

�لقطاع،  �أن�صار فتح يف  مع  �أحياناً  تدريجياً، و�رش�عاً  �تخذ طابعاً  �أن ذلك  �إال  �لرئي�صية، 

�ملتو�جدين و�ملوؤثرين يف بع�ص �لقطاعات �ملهنية، �إىل �أن ��صتتب �الأمر متاماً بعد نحو عام 

�إحالل موظفني مكان  �أن متكنت حكومة هنية من  �أكرث، يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة؛ وبعد  �أو 

ال�رشق الأو�شط، 2007/8/24.  
174

النهار، 2007/6/17.   
175

احلياة، 2007/8/17.  
176

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2007/7/248839.htm :موقع �إيالف، لندن، 2007/7/18، �نظر  
177

الأيام، 2007/9/5.   
178

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=128542 :معاً، 2008/9/14، �نظر  
179
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�الإ�رش�بات  مع  �لتعامل  يف  جناحها  وبعد  �أعمالهم،  �إىل  �لذهاب  عن  �متنعو�  �لذين  �أولئك 

�لتي كان يقوم بها موظفون يف بع�ص �لقطاعات، كما يف قطاعي �ل�صحة و�لتعليم. 

4. الأمن:

بد�أت �حلكومة حماوالت �ل�صيطرة على �ل�صالح وفر�ص �الأمن يف قطاع غزة. وو�جهت 

�أحد�ث  هذه �ملحاوالت �صعوبات كبرية يف بد�ية �الأمر ب�صبب �نهيار �الأجهزة �الأمنية يف 

و�الأجهزة  فتح  وقادة  عبا�ص  �لرئي�ص  طلب  وب�صبب  �النف�صال،  �صبقت  �لتي  �القتتال 

�إىل عملهم حتت �صيطرة حكومة  �أفر�د �الأمن يف غزة، باالمتناع عن �لذهاب  �الأمنية، من 

�إ�صماعيل هنية.

�أعلى لل�رشطة برئا�صة �لقيادي  ل�صد �لفر�غ �الأمني، �صكلت �حلكومة جمل�صاً  و�صعياً 

�لفتحاوي �للو�ء توفيق جب وع�صوية عدد من �لقادة �الأمنيني �لذين و�فقو� على �لعمل 

مع �حلكومة. وعمل هذ� �ملجل�ص على �لبدء بخطو�ت تنظيم �لعمل �الأمني �ل�رشطي و�إعادة 

، و�إعادة تاأهيل و��صتيعاب �ل�صباط و�الأفر�د �لذين جتاوبو� مع 
180

بناء �الأجهزة �الأمنية

�لرئي�ص عبا�ص بعدم  تعليمات  �اللتز�م بعملهم، ورف�صو�  �إ�صماعيل هنية  �لرئي�ص  دعوة 

�لتعاون مع �حلكومة.

�إىل ذلك، فقد �تخذت �حلكومة عدة قر�ر�ت تتعلق بفر�ص �الأمن يف �لقطاع،  و�إ�صافة 

؛ 
181

�أعمال �لرعايا �الأجانب مثل ت�صكيل جلنة خا�صة من عدة وز�ر�ت حلماية وت�صهيل 

بعد عملية �ختطاف �ل�صحفي �لبيطاين �آالن جون�صتون Alan Johnston، وحّل جهاز 

�الأمن �لوقائي، �لذي كان �أحد �أطر�ف �القتتال �لد�خلي قبل �النق�صام، و�ل�صماح الأفر�ده 

قوة  وت�صكيل   ،
183

ن�صائية �رشطة  وتدريب   ،
182

�الأخرى �الأمنية  لالأجهزة  باالن�صمام 

.
184

�رشطة بحرية

النهار، 2007/6/17؛ والأيام، 2007/6/18.  
180

القد�س، 2007/7/6.  
181

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=74772 :معاً، 2007/7/16، �نظر  
182

�صحيفة القب�س، �لكويت، �آب/ �أغ�صط�ص 2007.  
183

ال�رشق الأو�شط، 2007/8/10.  
184



221

اأداء حكومات ال�شلطة الفل�شطينية 2003–2013

بني  �ملنت�رش  �ل�صالح  مل�صادرة  بحملة  �لتنفيذية  �لقوة  طريق  عن  �حلكومة  وبد�أت 

ونفذت   .
185

�ل�صو�رع يف  تو�جدهم  �أثناء  يف  �أقنعتهم  بنزع  �مل�صلحني  وطالبت  �ملدنيني، 

حملة من �العتقاالت قالت �إنها ملحاربة �لفلتان و�لف�صاد، بينما �تهمتها حركة فتح باأنها 

.
186

�عتقاالت �صيا�صية

ويكن �لقول �إن �حلكومة حققت �صجالً جيد�ً يف �صبط �الأمن، ومنع �لفلتان �الأمني، 

. ولكن دون �أن يخلو 
187

و�صبط فو�صى �ل�صالح، و�حلد من �جلرية وتهريب �ملخدر�ت

بع�ص  مع  �ل�صديدة  �الأمنية  �حللول  يف  �ملتمثلة  �مل�صكالت  بع�ص  من  �لهدف  هذ�  حتقيق 

تعاملت  �لتي  �ل�صلفية  �جلماعات  حتى  �أو  �لفو�صى،  �إثارة  يف  �صبباً  كانت  �لتي  �لعائالت 

�حلكومة معها تعامالً �أمنياً �صديد�ً، ت�صبب يف بع�ص �النتقاد�ت الأد�ء �حلكومة، ول�صجلها 

يف جمال حقوق �الإن�صان.

جمال  يف  �حلكومي  �الأد�ء  لتح�صني  �إجر�ء�ت  عدة  ذلك  بعد  �تخذت  �حلكومة  ولكن 

�الأمنية  �الأجهزة  منت�صبي  وطالبت  �لتعذيب،  مبنع  قر�ر�ت  و�أ�صدرت  �الإن�صان،  حقوق 

. كما �أ�صدرت قر�ر�ت بتحويل �أّي منت�صب لالأجهزة 
188

مبعاملة �ملوقوفني معاملة ح�صنة

.
189

�الأمنية للمحاكمة يف حال �رتكابه خمالفات بحق �ملو�طنني

5. اأعباء احلروب الإ�رشائيلية:

عانت �حلكومة من �أعباء �إ�صافية ب�صبب �حلروب �الإ�رش�ئيلية على �لقطاع، وخ�صو�صاً 

ظروف  يف  للعمل  و��صطرت   ،2009 ومطلع   2008 نهاية  يف  �مل�صبوب  �لر�صا�ص  عملية 

��صتثنائية �أحياناً. فقد عملت بع�ص �ملوؤ�ص�صات لفرتة موؤقتة يف �خليام بعد ق�صف وهدم 

�ملقر�ت، فيما �أدت �ملالحقة �الأمنية �إىل �صعف �لتو��صل بني �أع�صاء �حلكومة ورئي�صها، 

.
190

و�إىل �حليلولة دون عقد �جتماعات �حلكومة �لدورية

النهار، 2007/6/17.   
185

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=74772 :معاً، 2007/7/16، �نظر  
186

فل�شطني، 2009/10/5.  
187

القد�س العربي، 2011/4/4.   
188

احلياة، 2011/6/21.  
189

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2009/7/12، �نظر:  
190

http://www.palestine-info.info/Ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpM
%2bi1s7Vyuj6nAmPN80%2bivvhCG6wB70VsIMSiegL6uctqZzpBzkoMXyd5y0uEExhFXC
qTyB2Xnw92dnSoS266rvc1kUNCDIhRyyszfmCmG8IBxI4%3d
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كما ت�صببت �حلروب بفقد�ن عدد كبري من �لعائالت مل�صدر رزقهم �أو معيلهم، وهو ما 

�أثقل كاهل �حلكومة بنفقات جديدة، ب�صبب ��صطر�رها لتقدمي م�صاعد�ت مالية مبا�رشة، 

.
191

مباليني �لدوالر�ت، للمت�رشرين

ظلت  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  فاإن   ،2008 �صنة  يف  �أد�ئها  حول  للحكومة  تقرير  وبح�صب 

قادرة على �لعمل يف ظّل كافة �لظروف �ل�صيا�صية �ملحيطة بها من ح�صار وحرب ومقاطعة 

 ،
192

و�الجتماعية و�ل�صحية  �لتعليمية  �خلدمات  تقدمي  و��صتطاعت  و�نق�صام،  �صيا�صية 

وهو �أمر يكن �عتباره �إجناز�ً �إىل حّد ما.

6. القت�شاد:

�حلكومة  تعر�صت   ،2006 �صنة  يف  �الأوىل  حلكومته  هنية  �إ�صماعيل  ت�صكيل  منذ 

حل�صار �قت�صادي دويل �صديد. وقد �زد�د هذ� �حل�صار �صدة بعد �النق�صام �لفل�صطيني 

2007، حيث �أ�صبح �لقطاع منذ ذلك �لوقت معتمد�ً ب�صكل  يف منت�صف حزير�ن/ يونيو 

كبري على �لتهريب عب �الأنفاق �ملمتدة على �حلدود بني �الأر��صي �مل�رشية وقطاع غزة.

من  عبه  �مل�صافرين  مبرور  �ل�صماح  و�أيام  عليه،  �لعمل  و�آلية  رفح  معب  وكان 

�أن  �إىل  نظر�ً   ،
193

�حلكومة معها  تتعامل  لتي  �ليومية  �الإ�صكاليات  �إحدى  و�إليه،  �لقطاع 

حركة  بني  بالعالقات  وكذلك  م�رش،  يف  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  بالتطور�ت  يتاأثر  �ملعب 

حما�ص و�ل�صلطة يف �لقاهرة.

وقت،  �أّي  يف  لالنفجار  معر�صاً  غزة  يف  �لو�صع  �أ�صبح  �حل�صار،  �صدة  �زدياد  ومع 

وهو ما حدث فعالً يف 2008/1/23، حني �قتحم مئات �الآالف من �لفل�صطينيني معب رفح 

وعبو� باجتاه �لعري�ص وغريها من مدن �صيناء، ل�رش�ء �لب�صائع و�ملو�د �لتي ال يجدونها 

.
194

يف �لقطاع ب�صبب �حل�صار

ال�شبيل، 2010/9/3.   
191

فل�شطني، 2009/10/5.  
192

http://www.felesteen.ps/details/21531/.htm :فل�صطني �أون الين، 2011/6/23، �نظر  
193

بي بي �صي بالعربية، 2008/1/24، �نظر:  
194

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7202000/7202745.stm
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ويف �أعقاب �لهجوم على �أ�صطول �حلرية �لذي كان متوجهاً لك�رش �حل�صار على قطاع 

غزة يف 2010/5/31، تعر�صت “�إ�رش�ئيل” �إىل �صغط دويل كبري دفعها لتخفيف �حل�صار 

على قطاع غزة، ما �أدى �إىل حت�صني مو�رد �حلكومة، و�إطالق �حلكومة لبع�ص �مل�صاريع 

�لبنى  وم�صاريع   ،
195

�ل�صخمة �لبناء  م�صاريع  و�أهمها  ذلك،  قبل  متعذرة  كانت  �لتي 

.
196

�لتحتية، ودعم ميز�نيات �لبلديات

عملت  حيث   ،2010 �صنة  خالل  فعالً  تظهر  �ملالية  �الأزمة  تر�جع  عالمات  بد�أت  وقد 

وقامت   ،
197

م�صاندة وظائف  يف  يعملون  �لذين  �ملوظفني  من  �ملزيد  تثبيت  على  �حلكومة 

حجم  وزيادة  �حلكومة،  موؤ�ص�صات  يف  �جلديدة  �لوظائف  من  �الآالف  ع�رش�ت  بتاأمني 

.
198

�ملعونات �ملالية �ملقدمة للمو�طنني �ملحتاجني

 %60 من   2010 �صنة  خالل  �لفقر  ن�صبة  تقل�صت  فقد  �حلكومة،  �أرقام  وبح�صب 

لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �أعلنها  �لتي  �الأرقام  من  تقرتب  ن�صبة  وهي   ،
199%40 �إىل 

 .
�لفل�صطيني �لذي قدر قيمة �لفقر يف غزة خالل �صنة 2010 بـ 200%38

�ملالية  لل�صنو�ت  مو�زنة  �إقر�ر  عن  �حلكومة  عجزت  فقد  باملو�زنة،  يتعلق  وفيما 

من  �الإير�د�ت  حول  معلومات  �أّي  �إىل  �الفتقار  وب�صبب  �حل�صار،  ب�صبب   2008-2007

�مل�صاعد�ت و�ملنح �خلارجية، ولذلك فقد كانت مو�زنة �صنة 2009 هي �ملو�زنة �الأوىل �لتي 

، وقد كانت مو�زنة ��صتثنائية �أخذت بعني 
201

تقرها حكومة �إ�صماعيل هنية بعد �النق�صام

�العتبار معاجلة �آثار �حلرب �الإ�رش�ئيلية على قطاع غزة. 

الغد، 2010/11/11.  
195

http://www.felesteen.ps/details/11944/.htm :فل�صطني �أون الين، 2010/10/10، �نظر  
196

http://www.felesteen.ps/details/14930/.htm :فل�صطني �أون الين، 2010/12/23، �نظر  
197

وفل�صطني  http://www.felesteen.ps/details/15661/.htm؛  �نظر:   ،2011/1/10 الين،  �أون  فل�صطني   
198

http://www.felesteen.ps/details/15724/.htm :أون الين، 2011/1/12، �نظر�

وكالة �ل�صحافة �لفل�صطينية )�صفا(، 2011/4/3، �نظر:  
199

http://www.safa.ps/ara/?action=showdetail&seid=46002

�ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م   2011 الفل�شطيني  القت�شاد  اأداء  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
200

لالإح�صاء �لفل�صطيني، �أيار/ مايو 2012(، �نظر:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1883.pdf

http://alresalah.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=1927 :موقع �لر�صالة نت، 2009/10/5، �نظر  
201
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قدرت  باإير�د�ت  دوالر،  مليون   540 قيمتها  بلغت  فقد   ،2010 �صنة  مو�زنة  �أما 

�مل�صاعد�ت  من  دوالر  ماليني   404 �لبالغ  �لعجز  يغطى  بحيث  دوالر،  مليون   56 بزهاء 

629 مليون دوالر، مع عدم  2011 زهاء  �ملو�زنة ل�صنة  ، يف حني بلغت قيمة 
202

و�لهبات

و�صوح قيمة �الإير�د�ت ب�صبب خ�صو�صية �لو�صع �لذي تعي�صه �حلكومة حتت �حل�صار، 

و�عتمادها على �مل�صاعد�ت �لعربية و�الإقليمية غري �ملعلنة، نظر�ً للمقاطعة �ل�صيا�صية �لتي 

.
203

تعاين منها حركة حما�ص

قيمة  بلغت  فيما  دوالر،  مليون   769 �إىل  قيمتها  و�صلت  فقد   2012 �صنة  ميز�نية  �أما 

 2012 �لرو�تب يف ميز�نية  174 مليون دوالر. و�رتفعت قيمة  �ملتوقعة قر�بة  �الإير�د�ت 

�إىل 405 ماليني دوالر مقابل 298 مليون دوالر يف ميز�نية �صنة 2011، ب�صبب ت�صمني 

�ل�صنو�ت  من  �ملتاأخرة  و�لرتقيات  و�لزياد�ت،  �ملخ�ص�صات،  بع�ص   2012 مو�زنة 

، �إ�صافة �إىل زيادة عدد �ملوظفني. 
204

�ملا�صية

بقيمة   %27 تبلغ  �إير�د�ت  بن�صبة  دوالر،  مليون   897 نحو   2013 مو�زنة  وبلغت 

243 مليون دوالر، مع تخفي�ص �إنفاق �حلكومة وزيادة �الإير�د�ت من �لطبقات �لعليا يف 

.
205

�لقطاع

�إجر�ء�ت  و�صملت  �ل�رش�ئب،  تفعيل  خالل  من  �إير�د�تها  تعزيز  �حلكومة  وحاولت 

من  �رشيبي  �إعفاء  على  ح�صلت  قد  كانت  �لتي  �ملوؤ�ص�صات،  بع�ص  �ل�رش�ئب  حت�صيل 

. ولكن �حلكومة، مع ذلك، ظلت 
206

قِبَل �لرئي�ص عبا�ص قبل �النق�صام، مثل بنوك �لقطاع

�لو�صع  ب�صبب  �ملو�طنني،  من  و�ملياه  �لكهرباء  فو�تري  حت�صيل  يف  للت�صامح  م�صطرة 

.
207

�القت�صادي �لذي يعانيه �أهل �لقطاع

http://www.paltimes.net/olddetails/news/106018 :وكالة فل�صطني �الآن، غزة، 2010/1/4، �نظر  
202
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http://www.felesteen.ps/details/26996/.htm :فل�صطني �أون الين، 2011/12/5، �نظر  
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http:// www.felesteen.ps/details/83937/.htm :فل�صطني �أون الين، 2012/12/31، �نظر  
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اخلليج، 2011/11/19 .  
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الغد، 2011/11/29.   
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�رتفعت  �الأنفاق،  على  �لقائم  �القت�صاد  و�زدهار  �حل�صار،  قب�صة  تخفيف  وبفعل 

م�صاريع  جمال  يف  كبري�ً  ن�صاطاً  �ل�صنة  هذه  و�صهدت   ،2012 �صنة  يف  �حلكومة  �إير�د�ت 

�لبنى �لتحتية، �إذ بلغت قيمة �مل�صاريع �ملنفذة فيها نحو 486 مليون دوالر ح�صب �الأرقام 

.
208

�ملعلنة من قبل �حلكومة

ونظر�ً لل�صائقة �ملالية و�لبطالة �لتي يعاين منها �ملو�طنون يف قطاع غزة، فقد �عتمدت 

. وهي �ل�صيا�صة نف�صها �لتي �تبعت 
209

�إىل توزيع �مل�صاعد�ت �حلكومة يف بع�ص �الأحيان 

�القت�صاد  حتويل  يف  ف�صالً  يعني  �لذي  �الأمر  فيا�ص،  �صالم  حكومة  قبل  من  �أحياناً 

�لفل�صطيني �إىل �قت�صاد منتج وتكري�ص �عتماده على �مل�صاعد�ت.

يف  �الأهم  هي  �لزر�عة  وز�رة  �إجناز�ت  �عتبار  يكن  �ل�صعبة،  �لظروف  هذه  ظّل  ويف 

حتقيق  يف  �صاعدت  �صيا�صة  �نتهاج  على  لقدرتها  نظر�ً  هنية،  �إ�صماعيل  حكومات  �صجل 

منع  خالل  من  و�لفو�كه،  �خل�صار  بع�ص  يف  �لن�صبي”  “�الكتفاء  �حلكومة  ت�صميه  ما 

��صتري�دها من “�إ�رش�ئيل” و�إتاحة �لفر�صة للمز�رع �لفل�صطيني لتوزيع منتجاته باأ�صعار 

.
210

معقولة بدالً من فتح �ل�صوق للمنتجات �الإ�رش�ئيلية

7. اإعادة الإعمار:

�حلروب  من  �ملت�رشرة  للمباين  �الإعمار  �إعادة  عمليات  تنفيذ  دون  �حل�صار  حاَل 

�الإ�رش�ئيلية على قطاع غزة بال�رشعة �ملطلوبة. وتاأثر هذ� �مللف باخلالفات �ل�صيا�صية بني 

حركتي فتح وحما�ص، وباحل�صار �لدويل على �لقطاع �لذي ��صتهدف ب�صكل خا�ص بع�ص 

�ملو�د �لتي تدخل يف عمليات �لبناء. 

حملياً  �الإعمار  مو�د  م�صكلة  حلل  �حلكومية  �ملحاوالت  بع�ص  وجود  من  وبالرغم 

ما يكن  ��صتخد�م  و�إعادة  �الإ�صفلت،  من  بدالً  �ل�صو�رع  ر�صف  يف  �لطوب  كا�صتخد�م 

 http://www.felesteen.ps/details/90986/.htm :فل�صطني �أون الين، 2013/4/21، �نظر  
208

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=50173 :موقع �إخو�ن �أون الين، 2009/6/11، �نظر  
209

SecID=231&؛ وال�شبيل، 2010/9/3. 

اخلليج، 2012/9/22.   
210
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جذرياً  حالً  ت�صكل  مل  �حللول  هذه  كّل  �أن  �إال   ،
211

�ملباين ق�صف  من  �ملخلفة  �ملو�د  من 

�لبناء. مو�د  دخول  منع  ملع�صلة 

و�خلالف  للح�صار  رهينة  �الإ�رش�ئيلية  �حلرب  بعد  �الإعمار  �إعادة  عملية  ظلت  وقد 

�ل�صيا�صي بني حكومتي هنية وفيا�ص، ولكنها �أطلقت فعلياً يف بد�يات �صنة 2011، �أي بعد 

بناء  �إعادة  على  منها  �الأوىل  �ملرحلة  ��صتملت  وقد  �حلرب،  نهاية  على  عامني  زهاء 

.
212

�ألف وحدة �صكنية، دمرت متاماً يف �حلرب

�إعمار  �إعادة  من  متكنت  فقد   ،2011 يونيو  حزير�ن/  يف  تقدير�ت �حلكومة  وبح�صب 

90% من �لبيوت �ملدمرة جزئياً نتيجة للحرب �الإ�رش�ئيلية على �لقطاع نهاية �صنة 2008، 

.
213

بكلفة تقدر بنحو 100 مليون دوالر، وزعت على 12 مرحلة

8. الأجندة الجتماعية للحكومة:

�ُتهمت �حلكومة يف �أكرث من مرحلة مبحاولة فر�ص �أجندتها �الجتماعية على �ملو�طنني 

�لف�صل بني  �إ�صد�رها، مثل  �أثارت جدالً عند  �لتي  �لقر�ر�ت  يف قطاع غزة، ب�صبب بع�ص 

، وفر�ص لب�ص معني على �لق�صاة �الإناث يف �أثناء 
214

�جلن�صني يف �ملد�ر�ص بعد �صّن �لتا�صعة

�أد�ء مهمتهن يف �ملحاكم. ولكن �حلكومة رف�صت هذه �التهامات وقدمت مبر�ت لكل قر�ر 

على حدة، ما يعني �أن �جلدل حول هذ� �الأمر ما يز�ل مفتوحاً.

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2009/7/12، �نظر:  
211

http://www.palestine-info.info/Ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpM
O%2bi1s7Vyuj6nAmPN80%2bivvhCG6wB70VsISegL6uctqZzpBzkoMXyd5y0uEExhFXB
C7qTyB2Xnw92dnSoS266rvc1kUNCDIhRyyszfCmG8IBxI4%3d

http://www.felesteen.ps/details/15887/.htm :فل�صطني �أون الين، 2011/1/18، �نظر  
212

الغد، 2011/6/17.  
213

اخلليج، 2013/4/2.   
214
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خال�شة:

بني  وقعت  �لتي  �أو�صلو  �تفاقية  مبوجب   1994 �صنة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تاأ�ص�صت 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل” �صنة 1993. 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  د�صتور  يثل  �لذي  �لفل�صطيني،  �الأ�صا�صي  �لقانون  ن�ّص  وقد 

على �أن رئي�ص �ل�صلطة هو من ي�صكل �حلكومة وير�أ�صها، وهو ما مّت فعالً منذ تاأ�صي�ص 

�إىل   2003 مار�ص  �آذ�ر/  يف  ��صطر  عرفات  �لرئي�ص  ولكن   .2003 �صنة  وحتى  �ل�صلطة 

وتعيني  �لوزر�ء،  لرئي�ص  من�صب  و��صتحد�ث  �الأ�صا�صي،  �لقانون  تغيري  على  �ملو�فقة 

حممود عبا�ص رئي�صاً الأول حكومة فل�صطينية بعد ��صتحد�ث هذ� �ملن�صب ب�صغط دويل 

و�إ�رش�ئيلي.

��صتحد�ث من�صب رئي�ص  �لفل�صطينية، منذ  �أد�ء �حلكومات  �لف�صل يف  وقد بحث هذ� 

�لوزر�ء يف �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني وحتى �صنة 2013. وي�صل �لف�صل �إىل �خلال�صات 

�لتالية:

ب�صغط  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  يف  �لوزر�ء  رئي�ص  من�صب  ��صتحد�ث  منذ   .1

فل�صطينياً  ولي�ص  و�إقليمياً  دولياً  تو�فقاً  يتطلب  �ملن�صب  هذ�  ظّل  و�إ�رش�ئيلي،  دويل 

فح�صب؛ ولذلك كان �صالم فيا�ص هو �خليار �الأمثل للرئي�ص عبا�ص باعتباره �صخ�صية 

�إ�صماعيل  �ختيار  �أدى  وقد  فتح.  حلركة  �نتمائه  عدم  من  �لرغم  على  دولياً،  مقبولة 

�أزمة �صيا�صية،  �إىل  �لدولية،  للرغبة  2006، خالفاً  �آذ�ر/ مار�ص  للوزر�ء يف  هنية رئي�صاً 

�لكتاب  هذ�  �إعد�د  تاريخ  حتى  م�صتمر�ً  يز�ل  ما  فل�صطيني،  و�نق�صام  دويل،  وح�صار 

)�أو�ئل �صنة 2014(.

فتح  حركتي  بني  مكة  �تفاق  بعد  �صُكِّلت  �لتي  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  با�صتثناء   .2

2013 حكومات  �إىل   2003 �لفرتة من  �ُصكِّلت خالل  �لتي  وحما�ص، كانت كّل �حلكومات 

مدعومة  تكنوقر�ط  حكومات  �أو  و�حد،  ف�صيل  عليها  ي�صيطر  �أو  و�حد،  لف�صيل  تنتمي 

ب�صكل �أ�صا�صي من ف�صيل و�حد.

بني  �لعالقات  توتر  من  باأخرى،  �أو  بدرجة  �لفل�صطينية،  �حلكومات  كّل  عانت   .3

�لرئي�ص ورئي�ص وزر�ئه، ومن �رش�ع �ل�صالحيات بني �ملن�صبني، وخ�صو�صاً فيما يتعلق 

باالأمن و�ملال.
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و�الإد�رية  �ليومية  �ل�صوؤون  ت�صيري  على  مهامها  يف  �حلكومات  معظم  ركزت   .4

�ملناطة  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  كبري  �هتمام  �إعطاء  دون  و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  للمو�طنني 

بالرئي�ص. وقد �أدت بع�ص �حلاالت �لتي حاول فيها روؤ�صاء �حلكومات �لتدخل �لو��صح 

يف �ل�صيا�صة �إىل �إ�صكاالت كبرية بني �لرئي�ص ورئي�ص �حلكومة. 

5. عانت كّل �حلكومات من �أزمات مالية متفاوتة، نتيجة الرتباط ميز�نيات و�قت�صاد 

�لتحكم  خالل  من  �الأزمات  بهذه  �الحتالل  �أ�صهم  كما  بامل�صاعد�ت.  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

باالقت�صاد �لفل�صطيني، باال�صتفادة من “�تفاق باري�ص” وحجز �أمو�ل �ل�رش�ئب وغريها 

من �الإجر�ء�ت �لتع�صفية.

�الأزمة  هذه  �رتباط  ب�صبب  �الأمنية،  �الأزمة  حّل  يف  �حلكومات  معظم  ف�صلت   .6

مب�صكالت بنيوية يف �أجهزة �الأمن، وب�رش�عات �صيا�صية �إما د�خل حركة فتح نف�صها �أو 

بني فتح وحما�ص. وقد �أدى غياب �الإر�دة �ل�صيا�صية يف كثري من �الأحيان �إىل تعقيد مهمة 

�حلكومات �ملتعاقبة يف حّل �أزمة �لفلتان �الأمني.

7. جنحت �حلكومات �لتي �صكلت يف كّل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بعد �النق�صام 

)حزير�ن/ يونيو 2007( يف حتقيق �الأمن، وو�صعت هذه �حلكومات حد�ً لالنفالت �الأمني 

�إىل حّد كبري. ولكن هذ� �لنجاح تر�فق مع �تهامات بخرق هذه �حلكومات ملبادئ حقوق 

�الإن�صان. �إ�صافة �إىل �نغما�ص حكومات �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية بالتن�صيق 

�الأمني مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لتحقيق �الأمن يف �أر��صي �ل�صفة.

حكومتي  ين  مفتوحاً  �رش�عاً  �لفل�صطيني  �النق�صام  �أعقبت  �لتي  �لفرتة  �صهدت   .8

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، مما �أدى �إىل �إعاقة تقدمي �خلدمات للمو�طنني يف غزة وتعطيل 

م�صاحلهم. وقد ُحلَّت هذه �مل�صكلة جزئياً بعد �أن تو�صلت �حلكومتان �إىل تفاهمات لتي�صري 

�الحتياجات �الإن�صانية ملو�طني غزة.

9. �أدى ��صتمر�ر �النق�صام �لفل�صطيني �إىل ن�صوء فر�غ د�صتوري يف �ل�صلطة �لوطنية، 

و�أ�صبحت حكومتا غزة و�ل�صفة �لغربية تعمالن ب�رشعية د�صتورية منقو�صة.


