
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  15)، ص 2003(ربيع  54، العدد 14لد المج ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  :اجلديدة الفلسطينية احلكومة
  وحقائب، أسماء أزمة
  سياسي؟ خالف أم

 املصري هاين

انتهــت أزمــة تــأليف أول حكومــة فلســـــــــــطينيــة يرئســـــــــــهــا شـــــــــــخص آخر غير الرئيس 
بفيلم ســـينمائي طويل. فقد كان لها الفلســـطيني نفســـه. وكانت األزمة أشـــبه بالقصـــة، أو 

حبكة كاملة، مقدمة وذروة ونهاية ســـــــعيدة. يف ذروة األزمة مل يخاجلني شـــــــك كبير يف 
أنها ستنتهي النهاية السعيدة املعروفة، إذ إن القرارات الصعبة فلسطينياً تؤخذ يف ربع 

هاوية، وال الساعة األخيرة. فياسر عرفات يزدهر وقت األزمات، ويعتمد سياسة حافة ال
يتخذ القرارات املصيرية، وخصوصاً إذا مست سلطاته وصالحياته، إالّ بعد استنفاد كل 
الفرص وحتت الضــغط الشــديد الداخلي واخلارجي. ويف الســنوات األخيرة أصــبح للعامل 
اخلارجي دور بارز يف التأثير يف الســــــياســــــة والقرارات الفلســــــطينية. والضــــــغط الداخلي 

قوة الكافية، وخصوصاً أن مصادر القوة الفلسطينية مبعثرة ما بين موجود، لكن ال بال
الســـــلطة واملعارضـــــة. فالســـــلطة يف واد وتســـــتعد لطرح خريطة الطريق، وإلحياء املســـــار 
الســــــياســــــي الذي ترى فيه خشــــــبة اخلالص، يف حين املعارضــــــة يف واد آخر تعزف حلن 

الطريق، وتمتلك فعلياً على معارضــة التســوية األميركية وإســقاط اتفاق أوســلو وخريطة 
  .األرض إمكان خربطة اللعبة كلها

القصـــة بحدث درامي تمثل يف الصـــراع فيما يتعلق بمبدأ اســـتحداث منصـــب  ابتدأت
رئيس احلكومة، ورفض ثم تم قبوله، وشــــــــهدنا صــــــــراعاً آخر يف شــــــــأن من يكون رئيس 

املرشـــــــــح األوفر حظاً ألســـــــــباب  "أبو مازن"حكومة، لكنه مل يكن صـــــــــراعاً طويالً، إذ كان 
داخلية وخارجية، األمر الذي اســــتبعد املرشــــحين اآلخرين بســــرعة. ثم بدأ الصــــراع فيما 
خص صالحيات رئيس احلكومة وعالقته بالرئيس، إىل أن بلغ التسلسل الدرامي ذروته 
يف الصـــــــــــراع بشـــــــــــــأن التشـــــــــــكيلــة الوزاريــة، التي مل يكن حلهــا ممكنــاً من دون التــدخــل 

ي، الذي مل يســــــبق له مثيل. وتكلل بنجاح الوســــــاطة املصــــــرية التي قام بها عمر اخلارج
ســــليمان، مدير االســــتخبارات املصــــرية، الذي اســــتطاع جســــر الهوة بعد جوالت مكوكية 

ة . والنهاي"أبو مازن"بين مقر الرئاســـــــة الفلســـــــطينية ومقر املفاوضـــــــات الذي يداوم فيه 
أصبح حممد دحالن وزير دولة لألمن الداخلي  السعيدة كانت أشبه باحلل الوسط، بحيث

بدالً من وزير دولة للشـــــــــؤون الداخلية، وخرج بعض األســـــــــماء التي كانت مدرجة، وعاد 
                                                            

)(  كاتب وصحايف فلسطيني، رام الله. 
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  !بعض األسماء التي كانت مستبعدة. وحدث احلل الوسط الذي وافق عليه الطرفان
، رســــــمياً تأليف احلكومة عشــــــية اندالع احلرب ضــــــد العراق "أبو مازن"جرى تكليف 

ل اســـــــتنفاد املدة  ومل يكن يف عجلة من أمره ألن لديه خمســـــــة أســـــــابيع كاملة. وقد فضـــــــّ
كلها ألنه كان حتت هاجس احلصـــــــــــول على الثقة وتلقي دعوة إىل زيارة البيت األبيض 
يف الوقت الذي يتواصل العدوان ضد العراق، األمر الذي يشكل غطاء فلسطينياً للعدوان. 

بعد االنهيار الســــــــريع للنظام العراقي، وهذا ما اســــــــتدعى لكن هذا الهاجس زال بســــــــرعة 
العجلة يف التأليف، فقدم التشكيلة األولية، التي أقامت الدنيا ومل تقعدها وكانت السبب 

  .ما عرف باألزمة احلكومية الفلسطينية التي هددت بما ال يحمد عقباهفياملباشر 
. وقاطع اجتماعات باالعتذار عن التكليف، بل قيل إنه  "أبو مازن" هدد اعتذر فعالً

ئيس . يف حين هدد الر"فتح"اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير واللجنة املركزية حلركة 
تأليف احلكومة، كما ســــــــــبق أن  "أبو مازن"الفلســــــــــطيني بتكليف شــــــــــخص آخر إذا مل ينه 

  .طالبه بعرض احلكومة على اجمللس التشريعي
املفيد التذكير بأن مســــــــــألة تعيين رئيس وكي تظهر أبعاد القصــــــــــة وخلفياتها، من 

احلكومة طرحت يف أثناء املفاوضـــــــــــات التي انتهت بتوقيع اتفاق أوســـــــــــلو. لكن حكومة 
رابين رفضــــتها ألنها ترى أن ما حصــــل عليه الفلســــطينيون هو حكم ذاتي، وأن اجمللس 
الذي ســـــــيشـــــــكل بعد االنتخابات هو جملس إداري له صـــــــالحيات تشـــــــريعية يف جماالت 

ة. لهذا السبب ال تقبل إسرائيل إطالق اسم وزير أو وزارة على احلكومة الفلسطينية، حمدد
  .وإنما تفضل استخدام تعبير مسؤول ملف كذا، الزراعة مثالً

، 1996كانون الثاين/يناير  20ومنذ انتخابات اجمللس التشـــريعي، التي جرت يف 
ة اجمللســـــــــــين طرحــت فكرة اســـــــــــتحــداث منصـــــــــــــب رئيس حكومــة عــدة مرات داخــل أروقــ

التشريعي واملركزي ملنظمة التحرير ويف اجتماعاتهما، ويف الصحف ووسائل اإلعالم 
من خالل املقـــــاالت والنـــــدوات واملؤتمرات الوطنيـــــة، والعتبـــــارات تتعلق بـــــاإلصـــــــــــالح 
وإحداث الفصــل يف الســلطات والصــالحيات وتوزيعها بما يضــمن اســتقاللها. ويف حينه 

ات ألمر، وال الواليلئثار بالســـــلطة. ومل تكترث إســـــرائيل رُفضـــــت الفكرة ملصـــــلحة االســـــت
املتحدة األميركية، وال اجملتمع الدويل. فقد كانت القيادة الفلسطينية حينها ذات صلة، 
وشريكاً أساسياً يف عملية السالم. أمّا الديمقراطية واإلصالح فلم يكونا على درجة من 

فــاألولويــة كــانــت، كمــا هي اآلن، لألمن األهميــة، بــل يمكن تــأجيلهمــا إىل إشـــــــــــعــار آخر؛ 
  .اإلسرائيلي

التي  "الســـــور الواقي"بعد االجتياح اإلســـــرائيلي ملدن الضـــــفة الغربية، يف إثر عملية 
، وما انتهى إليه من احتالل للضــــــــفة، طُرح فلســــــــطينياً 2002آذار/مارس  29نفذت يف 

الم الصــــحافية، وجمدداً فكرة اســــتحداث منصــــب رئيس احلكومة من بعض النواب واألق
لكن الفكرة رُفضت على أساس أن األولوية يجب أن تكون للصمود يف مواجهة االحتالل 
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  .ومقاومته
حزيران/يونيو املــاضـــــــــــي،  24وبعــد اخلطــاب الــذي ألقــاه الرئيس جورج بوش يف 

والذي طالب فيه بتغيير القيادة الفلســـــــــــطينية بقيادة جديدة وخمتلفة، وبعد عدم ظهور 
لفلســــطينية البديلة، وبعد أن بدا واضــــحاً أن إبعاد، أو اغتيال ياســــر عرفات هذه القيادة ا

لن يسرّع قيامها، طرح حكام واشنطن وتل أبيب فكرة استحداث منصب رئيس احلكومة 
ونقل الصــــــــالحيات إليه، من أجل تهميش الرئيس الفلســــــــطيني وحتويله دفعة واحدة، أو 

هنا صـارخة: فمطلوب من ياسـر عرفات أن بالتدريج، إىل رئيس فخري. وتبدو املفارقة 
يوظف قوته وشرعيته من أجل إيجاد بديل منه. أي أن املطلوب قيام ياسر عرفات بحفر 
قبره بيده، ودفن نفســـــــــه بنفســـــــــه، ويف الوقت املناســـــــــب. واخلوف من الفراغ الناجم عن 

ملطروح. اغتيال عرفات أو إبعاده هو الذي جعل هذا الســـــــيناريو العجيب اخليار الوحيد ا
وعندما طرحت خريطة الطريق بات واضـــــحاً أن فكرة اســـــتحداث منصـــــب رئيس حكومة 
هي إحدى الفِكَر الرئيسية الواردة فيها. يف البداية استقبلت القيادة الفلسطينية واللجنة 

هــذه الفكرة بــالشــــــــــــك والريبــة، وتعــاملــت معهــا على أنهــا مؤامرة  "فتح"املركزيــة حلركــة 
عاف قيادة ياســــــــر عرفات. ثم عادت بعد شــــــــهر لتقبلها حين لتصــــــــفية القضــــــــية، وإلضــــــــ

هي املبادرة الوحيدة املطروحة عربياً ودولياً، وأنها األمل  "خريطة الطريق"وجدت أن 
  .من جديد املتبقي للخروج من املأزق وإحياء املفاوضات واملسار السياسي

إىل  حياتحاولت القيادة الفلســـــــطينية االكتفاء بســـــــياســـــــة تفويض الرئيس الصـــــــال
وزراء. وتم يف هذا الســياق تعيين ســالم فياض وزيراً للمالية، وعبد الرزاق اليحيى ومن 
ثم هـــاين احلســـــــــــن وزيراً للـــداخليـــة. لكن إســـــــــــرائيـــل والواليـــات املتحـــدة أجبرتـــا أطراف 
اجملموعة الرباعية الدولية على عدم االكتفاء بذلك، والتشـــــــديد على اســـــــتحداث منصـــــــب 

جاء يف مســـــــــــودة خريطة الطريق الثالثة، التي وعد بوش طرحها  رئيس احلكومة. فكما
وحكومته، فإن صــــوغ دســــتور بنظام برملاين وديمقراطي قوي  "أبو مازن"فور تنصــــيب 

وبرئيس للحكومة ذي ســـــلطات، متطلب أســـــاســـــي ال غنى عنه. املشـــــكلة طبعاً ليســـــت يف 
اإلصــــالح بكل جوانبه الضــــرورية، التي تصــــب يف تطوير النظام الســــياســــي الفلســــطيني، 

واقصــــــــــــه وأخطـاءه الـذي يحتـاج إىل تطوير، بـل إىل ثورة حقيقيـة كي يتجـاوز ثغراتـه ون
وخطاياه. إنما املشـــكلة اجلوهرية احلاســـمة تتمثل يف وضـــع شـــرط اإلصـــالح الســـياســـي 
ضـــمن مبادرة دولية، األمر الذي يشـــكل تدخالً ســـافراً يف الشـــؤون الداخلية الفلســـطينية. 
فأن يصبح اإلصالح شرطاً إلنهاء االحتالل واالستقالل يمثل سابقة دولية خطرة، ألنه 

الـــدويل يف عمـــل من شـــــــــــــأنـــه أن يبرر االحتالل، أو يغطي عليـــه. فكـــأن يســـــــــــخر اجملتمع 
االحتالل ال ينتهي إالّ بـــإصـــــــــــالح الســـــــــــلطـــة الفلســـــــــــطينيـــة ألحوالهـــا. لكن االحتالل هو 
االحتالل، ومن املفترض أن يضـــــــــــغط اجملتمع الدويل إلزالته من دون وضـــــــــــع شـــــــــــروط 

  .تعسفية على الضحية، على الشعب احملتل
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  :االنتفاضة
  الهزيمة والنصربين 

قبل أن ننتقل إىل حمطة أُخرى، من املفيد اإلشارة إىل نشوء حالة من اجلدل الواسع 
فيما يتعلق باالنتفاضـــــــــــة الفلســـــــــــطينية واملقاومة املســـــــــــلحة واخليارات الفلســـــــــــطينية، 
وخصـــــوصـــــاً العمليات االســـــتشـــــهادية، على خمتلف املســـــتويات الســـــياســـــية الفصـــــائلية 

  :يف هذا اجلدل ثالثة آراء سياسيةوداخل السلطة، حيث برز 
يرى أن االنتفاضـــــــة الفلســـــــطينية هزمت وال شـــــــك، وعلى الفلســـــــطينيين  الرأي األول

القبول بشــــــــــروط الهزيمة. وأولها وقف املقاومة املســــــــــلحة بأشــــــــــكالها كافة، وتلبية كل 
املســـــتحقات الفلســـــطينية الواردة يف خريطة الطريق فوراً وبال إبطاء ومن دون املطالبة 
بثمن. وشــــــدد هذا الرأي على ضــــــرورة معاجلة مســــــألة تعدد الســــــلطات ومصــــــادر القرار، 
. وأنصـــــــار هذا االجتاه هم  وتأكيد وحدانية الســـــــلطة، وإنهاء حالة الفوضـــــــى يف غزة أوالً
من املتحمســـين جداً الســـتحداث منصـــب رئيس احلكومة، ومنهم من دعا إىل ملء الفراغ 

  .فات يف أيلول/سبتمبر املاضيالقيادي الناجم عن حصار الرئيس عر
يرى أن األولوية هي للصــــــــــمود واملقاومة ال للمفاوضــــــــــات. ويعتبر أن  الرأي الثاين

اإلصــــــــالح، الذي يجرى احلديث عنه، هو االســــــــم املســــــــتعار لالســــــــتســــــــالم أمام الشــــــــروط 
استحداث منصب رئيس باألميركية واإلسرائيلية. واعتبر أنصار هذا الرأي أن االنشغال 

تأليف احلكومة، هو بمناقشــــــــة صــــــــالحيات الوزراء وصــــــــالحيات الرئيس، وبة، واحلكوم
جمرد ملهــــاة عن مقــــاومــــة االحتالل. ومع أن هــــذا الرأي ال يعبَّر عنــــه صـــــــــــراحــــة، فــــإن 
مضـــــمونه يشـــــير إىل ضـــــرورة حل الســـــلطة ألنها حتولت، أو يمكن أن تتحول بســـــرعة إىل 

أن االنتفاضـــــــة الفلســـــــطينية انتصـــــــرت  حتت االحتالل. ويعتبر هذا االجتاه "إدارة مدنية"
  .وعلى وشك االنتصار، وأن إسرائيل على حافة الهاوية

يرى أن اجلمع ما بين املقاومة واالنتفاضــة واملفاوضــات واإلصــالح  الرأي الثالث
وبناء الســــلطة ممكن شــــرط التحلي برؤية وطنية ترى الواقع بكل عجره وبجره، وتســــعى 

طنيــة. هــذا الرأي يعتقــد أن الفلســـــــــــطينيين مل يهزموا ومل لتغييره بمــا يحقق األهــداف الو
ينتصــروا، وال يزالون وســط املعركة، وأنهم ال يمكن أن يديروا الظهر للجهود واملبادرات 
. وليس املطلوب عنـد أصـــــــــــحـاب هـذا  الـدوليـة على عالتهـا، ألن يف ذلـك انتحـاراً جمـاعيـاً

ا وتغييرهــا، وإنمــا التعــامــل الرأي قبول املبــادرات كمــا هي من دون الســـــــــــعي لتطويرهــ
معها كخطة اعتراضـــية تهدف إىل كســـب الوقت، وإظهار حقيقة موقف إســـرائيل الرافض 
للســــــالم واالنســــــحاب، وتلبية احلد األدنى من احلقوق الفلســــــطينية. ويدعو هذا الرأي إىل 
اإلصــــــالح والتغيير والتجديد بمبادرة ذاتية، وضــــــمن رؤية اســــــتراتيجية متكاملة تضــــــع 

ح يف سياق املصلحة واألهداف الفلسطينية. كما يدعو إىل التعامل مع اإلصالح اإلصال
اجلـــاري وجتييره خلـــدمـــة املصـــــــــــلحـــة الفلســـــــــــطينيـــة، وعـــدم االكتفـــاء بكونـــه نـــاجمـــاً عن 
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  .الضغوط اخلارجية، وتمكينه من حتقيق أهدافه
كما أن املوافقة على اســـــــتحداث منصـــــــب رئيس احلكومة جاءت بعد تدخل خارجي 

وترتب عليها انشـــــــغال اجمللس التشـــــــريعي، بعد موافقة اجمللس املركزي ملنظمة  مكثف.
التحرير على اســــتحداث املنصــــب وتعديل القانون األســــاســــي وحتديد صــــالحيات رئيس 
احلكومة وجملس الوزراء. وإذا دققنا يف القانون األساسي املعدل نرى أنه خرج بصيغة 

لنظام الســـــياســـــي الفلســـــطيني، وحتويله من مقبولة اســـــتطاعت إحداث نقلة قانونية يف ا
نظام رئاســـــــــــي يحتكر الرئيس فيه كل الســـــــــــلطات والصـــــــــــالحيات والوظائف، إىل نظام 
رئــاســـــــــــي برملــاين خمتلف يعطي لكــل ذي حق حقــه. فقــد ظــل النظــام الفلســـــــــــطيني يعــاين 
غياب أو ضعف السلطات التشريعية والقضائية واإلعالمية. كما يعاين احتكار مؤسسة 

ة جلميع الســــــلطات يف الســــــلطة التنفيذية. فاحلكومات الفلســــــطينية املتعاقبة مل الرئاســــــ
تقم بدور أســـــاســـــي كهيئة لها شـــــخصـــــية مســـــتقلة وإنما كانت جمرد ديكور، وعائمة يف 
بحر اجتماعات القيادة الفلســطينية التي جتمع أعضــاء اللجنة التنفيذية والوزراء وقادة 

  .األجهزة األمنية
اسي املعدل الرئيس الفلسطيني صالحيات واسعة. فهو يُنتخب أعطى القانون األس

مباشــــــــرة من الشــــــــعب الفلســــــــطيني، ويقر الســــــــياســــــــة اخلارجية واألمنية، ويمســــــــك بملف 
املفاوضــات، وله احلق املطلق يف تكليف أو إعفاء رئيس احلكومة من منصــبه، من دون 

طى القانون األســـــاســـــي إبداء األســـــباب، ويصـــــادق على القوانين، ويعين الســـــفراء. كما أع
املعدل رئيس احلكومة صـــــــــــالحيات واســـــــــــعة فيما يتعلق بالوضـــــــــــع الداخلي. فهو يعين 
الوزراء ويقيلهم، وكذلك يعين كبار املوظفين، ويعدّ مشـــــــــــروع امليزانية العامة وبرنامج 
احلكومة. لقد جرت حماولة لتهميش رئيس الســــلطة الوطنية وفشــــلت، كما جرت حماولة 

كومة وفشــــــــلت. االختبار بهذا الشــــــــأن ظهر يف حماولة إضــــــــافة مادة لتهميش رئيس احل
 قــانونيــة إىل القــانون األســــــــــــاســـــــــــي تلزم رئيس احلكومــة بعرض حكومتــه وأخــذ موافقــة

عليها قبل عرضـــــــــــها على اجمللس التشـــــــــــريعي. وقد فشـــــــــــلت هذه احملاولة، وتم  الرئيس
احلكومة مع التوصـــــــــــل إىل إضـــــــــــافة ملحق للقانون يتضـــــــــــمن أهمية أن يتشـــــــــــاور رئيس 

الرئيس ويعرض عليه حكومته قبل عرضها على اجمللس التشريعي. واملفارقة الساخرة 
أن الرئيس الفلسطيني هو الذي طالب بأن يعرض رئيس احلكومة حكومته على اجمللس 

  !هو الذي رفض خوفاً من االنقسام ومن شبح حجب الثقة "أبو مازن"التشريعي، و

  :تأليف احلكومة اجلديدة
  دمات والنتائجاملق

أنه يريد االســــــتماع إىل اآلراء  "أبو مازن"يف أثناء املشــــــاورات لتأليف احلكومة أكد 
يف مواصــــــــفات احلكومة وبرناجمها وأولوياتها، وشــــــــدد على أنه ســــــــيحرص على إقامة 
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أوثق عالقة بالرئيس، وأنه ســــيواصــــل عملية اإلصــــالح، وســــيحاول إحياء عملية الســــالم 
وخريطة الطريق. كما شـــــدد على أهمية إجراء أوســـــع حوار مع  على أســـــاس اتفاق أوســـــلو

الفصــــــــائل الوطنية واإلســــــــالمية من أجل االتفاق على برنامج واحد، وأكد حرصــــــــه على 
إقامة أوثق عالقة باجمللس التشــــريعي، وســــيحترم كل الســــلطات، وخصــــوصــــاً القضــــاء، 

واقف حمــل وســـــــــــتكون حكومتــه مهنيــة وذات صــــــــــــدقيــة ونظيفــة اليــدين. وكــانــت هــذه امل
  .ترحيب من معظم الذين شاورهم

أكدت املشــــــاورات أهمية اعتماد املعايير التي تضــــــمن فصــــــل الســــــلطة عن املنظمة، 
وفصـــــــــــــل احلكومـــة عن املفـــاوضـــــــــــــات، ومركزة عمـــل الوزارات وتوحيـــده، وإنهـــاء حـــالـــة 
االزدواج والتضــــــــــارب والتعدد، وخصــــــــــوصــــــــــاً ما بين الضــــــــــفة الغربية وغزة. كما أكدت 

أهمية التجديد وتأليف حكومة وطنية ومهنية ومتخصــــــــصــــــــة وذات كفاءة، املشــــــــاورات 
تتمتع بــاالســـــــــــتقــامــة والنزاهــة، وتتجــاوز قــدر اإلمكــان نظــام الكوتــا، وتطرح برنــاجمــاً 
يعــالج منــاحي احليــاة كــافــة، وتمكن اجمللس التشـــــــــــريعي من القيــام بــدوره الرقــابي من 

كذلك شــــــددت املشــــــاورات على خالل عدم إغراق احلكومة بأعضــــــاء اجمللس التشــــــريعي. 
ضـــرورة أن ترفع احلكومة اجلديدة لواء اإلصـــالح، والتغيير والتجديد، وحماربة الظواهر 

  .السلبية، وفتح ملف الفاسدين
على الرئيس جند أنها  "أبو مازن"وإذا توقفنا أمام التشــكيلة الوزارية التي اقترحها 

. فإذا استثنينا سالم فياض ونعيم أبو  استبعدت، أو أضعفت، كل الوزراء القدامى تقريباً
احلمص جنـــد أن معظمهـــا وزراء جـــدد كليـــاً، أو وزراء تغيرت حقـــائبهم الوزاريـــة. وخلـــت 
التشــــكيلة املقترحة من وزراء ينتمون إىل فصــــائل أُخرى، باســــتثناء ممثل حزب الشــــعب 

 "فتح"ة (والذي قد تتغير حقيبته من العمل إىل السياحة). هذا يف الوقت الذي كانت حص
من الوزراء حصـــة األســـد، وطغى على التشـــكيلة الوزارية عضـــوية اجمللس التشـــريعي، إذ 

. وخلت التشـــكيلة من العدد الضـــروري من الوزراء  14بلغ عدد الوزراء من اجمللس  وزيراً
املهنيين أصحاب الكفاءة املميزة. وضمت عسكريين ومدنيين من الذين عرفوا بعالقات 

ياســـــــــر عرفات. كما ضـــــــــمت التشـــــــــكيلة املقترحة بعض األســـــــــماء التي متوترة بالرئيس 
تالحقهــا تهمــة الفســــــــــــاد. واألهم من ذلــك كلــه أن احلكومــة مل تطرح برنــاجمهــا، وهو مــا 
جعل اخلالف يظهر كأنه خالف يف شــــــــــــأن األســـــــــــماء واحلقائب الوزارية، ال يف شــــــــــــأن 

لرهان على قدرتها البرنامج. كل ما ســـــــــــبق أنتج مآخذ كبيرة على احلكومة، وأضـــــــــــعف ا
على إحداث نقلة نوعية يف األداء الفلســـطيني، ويف تغيير النظام الســـياســـي الفلســـطيني. 
وما زاد يف الطين بلة أن األزمة بدت كأنها خالف بين شــــخصــــين، والشــــعب بعيد عنها، 
وال يهتم أحد برأيه وال بمشـــاركته. كما وجدت األزمة طريقها إىل احلل بوســـاطة وتدخل 

  .األمر الذي يرسخ سوابق خطرة خارجيين،
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  أزمة أسماء وحقائب
  ؟أم خالف سياسي

إن األزمة الوزارية الفلســـــــطينية أكبر من خالف شـــــــخصـــــــي، أو من خالف يف شـــــــأن 
  :األسماء واحلقائب. وهي تعود إىل األسباب التالية

: حماصــرة الرئيس ياســر عرفات . األزمة وثيقة الصــلة باحلصــار الذي يتعرض أوالً
اإلســـــــــرائيلية الرامية إىل عزله وتهميشـــــــــه  -  عرفات، وبالســـــــــياســـــــــة األميركيةله ياســـــــــر 

وتوظيف اســـــتحداث منصـــــب رئيس احلكومة لتحقيق هذا الهدف. لذا فمن دون إنهاء هذا 
الوضــع الشــاذ الذي يعيشــه الرئيس الشــرعي واملنتخب ســيكون من الصــعب التوصــل إىل 

مكين الرئيس الفلســـــــــطيني من حرية اتفاق. ومســـــــــتقبل احلكومة مرتبط، إىل حد كبير، بت
احلركة، وتأمين سالمته وأمنه الشخصي. فال يعقل أن نرى رئيس احلكومة يُستقبل يف 
البيت األبيض، ويلتقي شـــــــــــارون، ويجول يف عواصـــــــــــم العامل، بينما رئيســـــــــــه حماصـــــــــــر 

غ يبلتإىل  "أبو مـــازن"وممنوع من مغـــادرة مكتبـــه. إن إدراك هـــذا الواقع هو الـــذي دفع 
ارة األميركيــة أن حكومتــه لن تســـــــــــتطيع العمــل من دون ضـــــــــــمــان حريــة الرئيس يف اإلد

احلركة. وأشـــــــــارت مصـــــــــادر مطلعة إىل أن االتفاق الذي عقده عمر ســـــــــليمان بين ياســـــــــر 
تضـــــــــــمن عدة نقاط، منها أن ملف املفاوضــــــــــــات ســـــــــــيبقى ضـــــــــــمن  "أبو مازن"عرفات و

ة إىل موافقته، وأن مصــــــر صــــــالحيات الرئيس، وأن أي اتفاقات أو إجراءات أمنية بحاج
واالحتــاد األوروبي وروســـــــــــيــا واألمم املتحــدة قــدمــت ضـــــــــــمــانــات لتــأمين حيــاة الرئيس 
الفلسطيني وفك احلصار عنه وتمكينه من حرية احلركة. ومن دون هذه الضمانات كان 

  .من الصعب التوصل إىل االتفاق
 على إبقاء إن املراقب للموقف اإلســــرائيلي يالحظ بســــهولة وجود حرص إســــرائيلي

، وبقاء األزمة يعطيها الذريعة املناســـــــــــبة "أبو مازن"األزمة قائمة بين ياســـــــــــر عرفات و
  .لعدم وقف العدوان واالستيطان واالحتالل، وللتنصل من استحقاقات خريطة الطريق

جزء  "أبو مازن". على الرغم من أن ياســـــر عرفات وثانياً: اخلالف بشـــــأن الســـــياســـــة
، "فتح" ي، وعضــــــــوان يف اللجنة املركزية لــــــــــــــــــــللشــــــــعب الفلســــــــطينمن القيادة التاريخية 

وينضــويان ضــمن خيار ســياســي واحد وعقلية واحدة، وعلى الرغم من أنهما وافقا على 
اتفاق أوســـــــــــلو وخريطة الطريق واملبادرة املصـــــــــــرية لوقف إطالق النار، فإن هناك من 
يعتقد، ولديه حجج وجيهة، أن جوهر اخلالف بينهما ســـــــــــياســـــــــــي يتعلق بالســـــــــــياســــــــــــة 

ة. ويقدم أصـــــــحاب هذا االعتقاد أدلة على الفلســـــــطينية التي ســـــــتعتمد يف املرحلة اجلديد
ودان فيها عســـكرة االنتفاضـــة واملقاومة املســـلحة،  "أبو مازن"ذلك اآلراء التي أدىل بها 

. يف حين تميل الســـــياســـــة  ودعوته إىل اعتماد املفاوضـــــات وعملية الســـــالم خياراً وحيداً
هرياً من دون الرســــــمية إىل تفضــــــيل اســــــتمرار الوضــــــع الراهن، وال ترغب يف تغييره جو

احلصــــــــول على ثمن ســــــــياســــــــي، ومن دون وقف العدوان اإلســــــــرائيلي واســــــــتئناف عملية 
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  .السالم وفك احلصار عن الرئيس عرفات
: الثقة والصـالحيات ة شــرخاً يف الثق "أبو مازن". أحدثت التشــكيلة التي قدمها ثالثاً

صــــر ضــــمت عنابينه وبين الرئيس. فقد أبعدت مقربين منه، وضــــمت خمتلفين معه. كما 
عســكرية مقترحة حلقائب أســاســية، األمر الذي شــكل اســتفزازاً كامالً للرئيس الذي عرف 
عنه حســــــــاســــــــيته البالغة جتاه أي تدخل يف اختصــــــــاصــــــــه بصــــــــفته القائد العام للقوات 

  .ولألجهزة األمنية والعسكرية
ها ياســـر . هناك من يعتقد أنه لو مل حتدث األزمة الوزارية ألوجدرابعاً: تأكيد الذات

عرفات. فهو احملاصـــــــر والذي يعاين عزلة متزايدة، وبحاجة إىل فرصـــــــة لتقديم رســـــــالة 
إىل العــامل تؤكــد أنــه ال يزال الرقم الصـــــــــــعــب، والشـــــــــــخص القوي املمســــــــــــك بزمــام القرار 
الفلســـــــــــطيني، وأن له ما أراد؛ فلم يتوقف هاتف الرئاســــــــــــة يف رام الله عن الرنين طوال 

  .أسبوعين كاملين

 احلكومة اجلديدةمستقبل 

ما هو مســــــــــتقبل احلكومة الفلســــــــــطينية اجلديدة؟ إن أية حكومة فلســــــــــطينية جديدة 
يتوقف جناحها، أو فشـــــــــــلها، أوالً: على مدى قدرتها على إنهاء االحتالل، أو التقدم على 
هذا الطريق؛ ثانياً: على قدرتها على البناء الوطني، وتغيير أحوال الشــــــــعب الفلســــــــطيني، 

ات صـــــــــــموده، وإقامة نظام ســـــــــــياســـــــــــي يحترم حقوق اإلنســـــــــــان وحرياته وتوفير مقوم
األســــاســــية، ويحقق ســــيادة القانون ومبدأ الفصــــل بين الســــلطات واســــتقاللها، ويضــــمن 

  .حرية الصحافة
تأسيساً على ما سبق فإن مصير احلكومة الفلسطينية يتوقف على تصرف حكومة 
شــــــــــــارون إزاءها. فإذا تواصــــــــــــل العدوان العســـــــــــكري اإلســـــــــــرائيلي، واســـــــــــتمرت عمليات 
االســـــــتيطان والتهويد واملصـــــــادرة وإقامة اجلدران العازلة، واملضـــــــي يف خطة الفصـــــــل 

فإن احلكومة الفلســـــطينية العنصـــــري، ورفض اســـــتئناف املفاوضـــــات وخريطة الطريق، 
. وإذا قامت حكومة شــــــــارون بوقف العدوان واالســــــــتيطان واحلصــــــــار  ســــــــتســــــــقط ســــــــريعاً
واالغتيـــال واالعتقـــال وهـــدم املنـــازل وجرف املزارع واألشـــــــــــجـــار، فـــإنهـــا تكون معنيـــة 

. اجلواب اإلســـــــــــرائيلي بدت مالحمه واضـــــــــــحة يف تصــــــــــــاعد "أبو مازن"بإجناح حكومة 
رة املشـــــــــــــاورات لتــأليف احلكومــة الفلســـــــــــطينيــة، ويف عــدم العــدوان العســـــــــــكري طوال فت

املوافقــة على خريطــة الطريق، ويف اإلعالن املســـــــــــتمر بشـــــــــــــأن وجود مالحظــات كثيرة 
عليها، وكل مالحظة منها كافية لنســفها. كما أن تصــريحات شــارون عن عدم اســتعداده 

ر، تكــذب حتــت االختبــا "أبو مــازن"لتقــديم هــدايــا إىل أحــد، وعن أنــه ســـــــــــيضـــــــــــع حكومــة 
ادعاءاته فيما يتعلق بالفرصــــة التاريخية لصــــنع الســــالم، وباســــتعداده لتقديم تنازالت 

  .مؤملة وتسهيالت للمواطنين الفلسطينيين
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إن احلكومــة الفلســـــــــــطينيــة ســـــــــــتنجح يف مهمتهــا بمقــدار قــدرتهــا على إقــامــة أوثق 
يــــة العالقــــات بينهــــا وبين كــــل من الرئيس، واجمللس التشـــــــــــريعي، والفصـــــــــــــــائــــل الوطن

واإلســــــالمية، ومنظمات اجملتمع املدين وفعالياته، وعلى املضــــــي يف اإلصــــــالح ضــــــمن 
رؤية اســـــــــــتراتيجية واضـــــــــــحة وواحدة ووطنية وديمقراطية وواقعية قادرة على توحيد 

 !الشعب بأغلبية قواه واجتاهاته ضمن طريق واحد، وسلطة واحدة، وقرار واحد
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