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  وثائق فلسطينية
  

  أسماء أعضاء احلكومة 
   .الفلسطينية اجلديدة

  
  

  ".فتح"ياسر عرفات، : الرئيس  
  .، عضو جملس وطني عن طولكرم ـ قديم"فتح"الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة،   
  .ـ جديد، ناطق سابق باسم منظمة التحرير الفلسطينية" فتح"أمين عام جملس الوزراء، أحمد عبد الرحمن،   
  ".فتح"نبيل شعث، وزير التخطيط والتعاون الدويل، عضو جملس عن   
  .ـ قديم" مستقل"حممد زهدي النشاشيبي، وزير املال، عضو جلنة تنفيذية،   
  .ـ قديم" فتح"، صائب عريقات، وزير احلكم احمللي، عضو جملس عن أريحا  
  .، عضو جملس عن غزة ـ جديد"فتح"عبد الرحمن حمد، وزير اإلسكان،   
  .ـ جديد" إسالمي"عماد الفالوجي، وزير االتصاالت، عضو جملس عن غزة،   
  .ـ قديم" مستقل"جميل الطريفي، وزير الشؤون املدنية، عضو جملس عن رام الله،   
  .ـ جديد" فتح"جملس عن جنين،  عزام األحمد، وزير األشغال العامة، عضو  
  .ـ جديد" فتح"أبو علي شاهين، وزير التموين، عضو جملس عن رفح،   
  .ـ قديم" فتح"رياض الزعنون، وزير الصحة، عضو جملس عن غزة،   
  .ـ قديم" فتح"ياسر عمرو، وزير التعليم، عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير،   
  .ـ جديدة" مستقلة"ايل، عضو جملس عن القدس، حنان عشراوي، وزيرة التعليم الع  
  .ـ جديد" فتح"علي القواسمي، وزير النقل واملواصالت، عضو جملس عن اخلليل،    
  .ـ جديد" فتح"ماهر املصري، وزير االقتصاد والتجارة، عضو جملس عن نابلس،   
  .جديد ـ) سكرتير عام حزب الشعب ـ الشيوعي سابقاً(بشير البرغوثي، وزير الصناعة   
  .ـ قديم) جبهة النضال الشعبي(سمير غوشة، وزير العمل، عضو جلنة تنفيذية   
  .ـ قديم) احلزب الديمقراطي الفلسطيني(ياسر عبد ربه، وزير الثقافة واإلعالم، عضو جلنة تنفيذية   
  .ـ قديم" مستقل"الياس فريج، وزير السياحة، رئيس بلدية بيت حلم،   
  .ـ جديد" مستقل"لزراعة، عضو جملس عن رام الله، عبد اجلواد صالح، وزير ا  
  .ـ قديم" فتح"فريح أبو مدين، وزير العدل، عضو جملس عن غزة،   

  .ـ قديمة" فتح"انتصار الوزير، وزيرة الشؤون االجتماعية،    
  .ـ قديم" مستقل"حسن طهبوب، وزير األوقاف والشؤون الدينية،   
  . ، عضو جلنة تنفيذية ـ قديم"فتح"فيصل احلسيني، مسؤول ملف القدس،   
  : إضافة إىل ثالثة برتبة وزير  
  ".مستقل"عبد الله احلوراين، مستشار شؤون الالجئين،   

                                                            

 "1996يونيو / حزيران 27المجلس التشريعي الفلسطيني قد منح الحكومة الفلسطينية في وآان . 28/6/1996، )بيروت" (النهار 
نائبًا من  83وبلغ عدد الحضور . أوراق بيض 3نواب من التصويت، ووِجدت  6صوتًا، وامتنع  24صوتًا في مقابل  50ثقته بأغلبية 

  .نائبًا يتألف المجلس منهم 88مجموع 
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  ".مستقل"عبد العزيز احلاج أحمد، مستشار لوزارة الصحة،   
  ).حزب الشعب(عبد احلفيظ األشهب، مستشار   

 



 

 
 

  

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

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

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


