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المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات

سلسلة »كراسات ملف«

سلس ة أبحاث علميةة صدةدع عةن المراةف اليلسةطي ي
للتوثيق والمعلومات -ملف  .-صهةت بالضاةايا الرىةرا ات
الطةةةةابس ااسةةةةتراصي ي الملةةةةع والةةةةرا ن وعلةةةةى ةةةةلة
بالدراع في الشرق األوسط وبالمسيرة التحرعية للشعب
اليلسطي ي .صت معال تها من قىل ميررين وباحثين وعجال
سياسة من موقس المتابعة المىاشرة أو المشاعاة فةي ة س
الضراع.
وصطمةةةع ةةةلس السلسةةةلة إلةةةى متابعةةةة ةةةلس الضاةةةايا
وصضةةديمها إلةةى الضةةاعت والمتةةابس بدةةي ة صحليليةةة علميةةة
بهدف الترامل مس م شوعات المراةف األرةرا بمةا يةوفر
الضةةةةدعة علةةةةى قةةةةرافة الحالةةةةة اليلسةةةةطي ية فةةةةي محطاصهةةةةا
الدةةةراعية المختليةةةة ويلضةةةي الاةةةوف علةةةى التطةةةوعات
الرىةةةرا وااسةةةتحضاقات المدةةةيرية ويسةةةاعد فةةةي عسةةة
مسةةتضىل الضاةةية اليلسةةطي ية وفض ةاه لثوابتهةةا الو يةةة والتةةي
ي محل إجماع أب اف الشعب اليلسطي ي وقواس السياسية.
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مضدمة
ليتسنى له خوض انتخابات المجلس الترسريعي النساني فسي  ،2006/1/25قسد ئيسي الحكومسة
الفلسسسطينية مدمسسد قريسسع (مبسسو قسستء) اسسستبالته م س من سس ه يسسو  2005/12/15الموقسسد النئسسايي لتبسسدي
الترشسيحات ،متجساوزام مسدة الرسئري السوائدة فسي قسانوا اتنتخابسات بالنسس ة كقمساء الحكومسة و -مس بساأ مولسى-
ئييسسسئاا السسريي محمسسود ق سسا ،،بسسدوئق ،ق سسو اسسستبالة مبسسو قسستء ،معلنسا م ما «الحكومسسة رسسائت انتباليسسة
و(منئا) ستوارو مداء مئماتئا برياسة دا ن يو شعث دتى موقد اتنتخابات»ا
هس ا اتنتبسساى ملسسى م سساا ت سسريف اكقمسساى اختسست مردلسسة متكاملسسة م س مسسسائ دكومسسات اللسسوا
السياسي الوادد التي بدمت مع قيا السلطة الفلسطينية في  ،1994/7/1وقمس ترت مسا يبسائأ اتثنسي قرسر
سسر
قامسام ،متك سسة قلسسى (ومن نبسسة م س ) مجل س ترسسريعي بسسنف موارسسفات اكداديسسة السياسسسيةا مجل س
انتخابه في  ، 1996/1/20ويكوا قد طو  ،قنسد م سراء اتنتخابسات الترسريعية النانيسة ،قرسر سسنوات مس
وتيسسة كسساا م س المفتسسرض مت تسسستنرث مكنسسر م س ثسستً سسسنوات ،م بسسدءام م س  1996/3/7تسسائيخ توليتسسه
الرسمي ،فامتدت ملى قبد م الزم بفعو آليات التمديد ال اتي والتلبسايي ،وهسي مدسد السسمات المتزمسة
للنظا السياسي الفلسطيني الحاليا
ت في امتداد سابباتئا ،وما ل تعك
الحكومة التي تركلت مثر انتخابات الترريعي الناني ،ل تأ ِ
بالمبابو تعددية المجل الترريعي الجديد ،بنتيجة المرائكة السياسية الواسعة في اتنتخابات لبسو اات
وزا ودمسسوئ ،متسساا لئسسا هس ا السسوزا ،وقسسانوا اتنتخابسسات المعسسدى ،ما تسسدخو المجلس  ،وما تعك س ب س ل
رسسينة ديسسدة فسسي الترسسريع والمسسساءلة والمحاس س ة ،كنتيجسسة لتجسساوئ المسسواتة مسسع المعائ سسة بتتوينئسسا،
وبالتالي م ديث قتقة الحكومة بالمجل  ،وبرياسة السلطة ،وقتقسة مو سام منلسث السسلطة (الرياسسة-
الحكومة -الترريعي) فيما بينئا تجاابا م مو تعاوناما
فيمسسا يلسسي قسسراءة فسسي الحكومسسات الفلسسسطينية التسسي ترسسكلت من س نرسسوء السسسلطة ودتسسى قرسسية
انتخابسسات المجلسسس الترسسسريعي النسساني ،مسسسروئام بحملسسسة «السسسسوئ السسواقي» وتسسسداقياتئا ،وخطسسسة «خائطسسسة
الطريق» وانتئاء برديو الريي قرفات ،وخطة «ف اتئت اط» وتولي محمود ق ا ،ئياسة السلطةا
فئد سليماا ،قمسو المكتسا السياسسي للج ئسة الديمبراطيسة لتحريسر فلسسطي فسي قراءتسه هس ق،
يتوقف مما المحطات الرييسية لوتدة الحكومات الفلسطينية المتعاق ة ،وفي السياث يحاوى ما يبرم النظا
السياسسسي الفلسسسطيني ،وتسسأثرق بالتسسداقيات المختلفسسة ،ومسسا دخسسو قليسسه م س تطسسويرات ،تمسست تحسست المسسن
الخسسائ ي ،م س بينئسسا الف سسو بسسي ماسسسستي الرياسسسة والحكومسسة نسسزو مت قنسسد اشسستراطات اللجنسسة الرباقيسسة
الراقية لخطة «خائطة الطريق»ا كما يحاوى ما يبرم «ال سينة الفلسسطينية» لنظسا دكس الحسزأ الوادسد،
كما تجلت في تجربة دركة فتح في اإلمساك بمنلث السلطة ،م الرياسة والحكومة والمجل الترريعيا
وبئ ا الكرا ،،يحاوى المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات -ملف -ما يسستكمو مسسيرته فسي
تسلي الموء قلسى التجربسة السياسسية الفلسسط ينية فسي مطسائ مواك سة الحركسة الوطنيسة والكفاديسة للرسعا
الفلسطينيا

ملف

-4-

الحكومات الفلسطينية ______________________________________________

()1
من صشريل السلطة وحتى »السوع الواقي« … ثالث حرومات
 -1بعد دخوى الريي ياسر قرفسات ملسى اكئا سي الفلسسطينية فسي  ،1994/7/1بسدمت بالترسكو
«السلطة الفلسطينية التسي تمس ( )24قمسوا م تمسائ ،ميسع ا لسسلطات الترسريعية والتنفي يسة ،وتخ س
تنبو )1غليئا … وتكوا مساولة ق ممائسة الوظايف البمايية» وفبسا م للمسادة الرابعسة
بالمساوليات التي
م اتفاث غزة -مئيحا( ا
غيسسر ما الجانسسا الفلسسسطيني ،فسسي محاولسسة لرفسسع السسسبف وتحسسسي الرسسروط ،اقتمسسد فسسي خطابسسه
تسمية الحكومة التي تتركو م و زئاء ولي السلطة التي تم مقماء ،كوا الف سو بسي السسلطات مس
سسمات منظمسسة السدوى ،وكس ا اكمسر بالنسس ة لم سطلحي الحكومسسة والسوزئاء … وبمسسا يفسسح المجسساى ،بظس
الجانا الفلسطيني ،لفتح واقع الحك ال اتي واتنتبالي قلسى مفسق الدولسة المسستبلة ،والس قلسى المسد مس
الموقسسف اإلسسسراييلي (واتتفسساث ااتسسه) ال س اقت سسر ترتي سسات الحك س ال س اتي تنسسازتم ق س رسستديات الحك س
العسكر (ولي كلئا) لممنلي ق السكاا ت يترتسا قليسه و سود سسمي (ترسريعي وتنفيس ) يتمتعساا
ب تديات اات رلة ،ناهي ق الف و بينئماا
استمرت ه ق الحكومة ،وهي الحكومة اكولى بحسا التسسمية والتسرقي الفلسسطينيي فسي موقسع
وزئايئسا تمئيسدا م لخسوض انتخابسات المجلس
المساولية دتى  )2(1996/1/9قندما اسستباى قسدد ك يسر مس
( )3
الفلسسطيني (المجلس الترسسريعي) بمو سا البسسانوا ئقس ( ، )13الس بسسدوئق اسستند ملسسى مر عيسة اتفسساث
موسلو(( )4الملحق الناني لل روتوكوى الخاص باتنتخابات)ا
 -2زاوية مئمة في تبيسي اتتفساث اتنتبسالي ( )1995/9/28تتعلسق بموقسع المجلس الفلسسطيني
(مو الترسسريعي بحسسسا التسسسمية المعتمسسدة فلسسسطينيام ،فسسي محاولسسة إلبسسراز اسسستبتى الجس س الترسسريعي ق س
التنفي ) في هيكلية السلطة (وبالتالي دوئق ،رتدياته …) ،كنه يعك بو وا الختا بسي الجسان ي
الفلسطيني واإلسراييلي قلى مد تمتع المستو الترريعي باستبتلية ق المسستو التنفيس  ،بمدلولسه
السياد كما مسلفناا وفي ه ا السياث نتدظ ما يلي:
فسسي الوقسست ال س دسسدد اتتفسساث اتنتبسسالي ما «السسسلطة التنفي يسسة تابعسسة لسسه» (المسسادة  )1 -3م
للمجلس الترسسريعيا والمجلس « يملس السسسلطتي الترسريعية والتنفي يسسة … وسسسيمائ ،المجلس ويكسسوا
مسساوتم قس ميسع ال سستديات والمسساوليات الترسسريعية والتنفي يسة المنبولسسة مليسه …» (المسسادة )2 -3ا
و« ينتخا المجل وئيي السلطة التنفي ية التـابـع للمجل قلى نحو م اشسر ومتسزام مس ق سو الرسعا
الفلسطيني في المفة النربية والبد ،وقطام غـزة …» (المادة )3 -3ا و«تكوا للمجل لجنة تمسـائ،
سلطتسـه التنفي يسة» (المسادة  ) 1 -5اا مت ما اتتفساث اتنتبسالي ،فسسي الوقست نفسسه ،فستح قلسى تمسايزات بسسي
ه ي الجسمي بركو مو بآخر م الو وا (مو اتلت ا« :)،فالمجل الفلسسطيني يتسألف مس  88قمسوا م
و م س ئيسسي السسسلطة التنفي يسسةا وه س ينتخ سسوا بسسالتزام …» (المسسادة )4ا و«تحسسوى للسسسلطة التنفي يسسة
ال تدية التنفي ية للمجل وتمائسئا بالنيابة ق المجل …» (المادة )2 -5ا و«يحق لريي السلطة
التنفي ية ما يعيت في ه ق السلطة مشخارام ،ت يتجاوز قدده  %20م مجموم مقمايئا ليسوا مقماء
في المجل » (المادة  3 -5ـ) اا
مسسس الوا سسسح ما هسسس ا السسسنم مسسس ال سسسياغات منمسسسا يعكسسس تسسسسويات فسسسي مجسسسر المفاو سسسات
الفلسسسطينية -اإلسسسراييلية ،كسساا الجانسسا الفلسسسطيني يسسسعى م س ختلئسسا ملسسى مسسستو تنفي س يبتسسرأ م س
ر التوقيع قليه في 1994/5/4ا ئا ع بئ ا الخ وص ص ( )67 -7م كتاأ
( )1المسمى ميما م «اتفاث الباهرة» ال
« ست موسلو بي الوه والحبيبة" ،ال ادئ ق شركة دائ التبد العربيا الط عة اكولى :ميلوى (س تم ر) 1998ا
( )2م النادية العملية ق تمرت الحكومة اكولى سسنة وسس عة شسئوئ ،مس  1994/10/9تسائيخ مقتنئسا ودتسى 1996/5/16
تائيخ دلوى الحكومة النانية مكانئاا
( )3سسسرت اتنتخابسسسات فسسسي  1996/1/20بمو سسسا «البسسسانوا ئقسسس ( )13لسسسسنة  1995برسسسأا اتنتخابسسسات» ال سسسادئ فسسسي
 ،1995/12/7باإل افة ملى «البانوا ئق ( )16لسنة  1995برأا تعديو بعض مدكا قانوا اتنتخابات ئق ( )13لسنة
 »1995ال ادئ في  ، 1995/12/19وقدد م المراسي الرياسية بلغ قددها تسعة مراسي  ،قالجت موا يع اتنتخابات
والدقوة لئا ،وم راءات انعباد ات تمام اكوى للمجل الترريعي وتركيو لجنة اتنتخابات الفلسطينيةا
ئا ع ن البانوا ئق ( )13والبانوا ئق ( )16ص ( )99 -57م كتاأ «فسي النظسا السياسسي الفلسسطيني» ال سادئ
ق شركة دائ التبد العربي والدائ الوطنية الجديدةا الط عة اكولى :كانوا اكوى (ديسم ر) 2004ا
( )4اتفاث موسلو ،2مو «اتتفاث اإلسراييلي -الفلسطيني اتنتبالي فسي المسفة النربيسة وقطسام غسزة» ()1995/9/28ا ئا سع
ن اتتفاث ص ( )186 -169م كتاأ «سست موسسلو بسي السوه والحبيبسة» (م سدئ سس ق اكسرق)ا وكس ل فسي نفس
الكتسساأ الف سسلي « :انتخابسسات المجل س الفلسسسطيني» ص ( ،)153 -131و"قسسراءة فسسي اتفسساقي موسسسلو  1و  ،2وقسسانوا
انتخابات المجل الفلسطيني» ص ()168 -155ا
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كراسات ملف ___________________________________________ العدد الرابع
موارفات الحكومة التي ت َ ْمنُو مما مجل نيابي يتمتع ب ستديات ترسريعيةا ممسا الكست قس تسسويات (مو
تسوية) في ه ا السياث فت يجا ما ينيتا واقع الطابع المجحف تتفاث سبفه الحك ال اتيا كما ت يجا ما
يطم الحبيبة التالية:
التسوية التي ئسا قليئسا الخستا دسوى قتقسة الترسريعي بالتنفيس ودئ سة التمسايز /اتنف ساى
بينئما ،م ا استجابت ل عض المطالا الفلسطينية ،فإنئا -بالمبابو -انطسوت قلسى تنسازتت فلسسطينية لُمسست
خطوئتئا تدبام ،ومنئا -كمناى -الب وى بت نيف مئا ي المفة النربية م  3ف سات (م ،أ ،سـ) ،اكمسر
ال س قسسزز مفئسسو ومنطسسق «اكئا سسي المتنسسازم قليئسسا» ،ومقطسسى بعسسدا م قملي سا م (تبسسسيميام ،وظيفي سام) لئ س ا
المفئو يسوغ فكرة ويعزز ممكانية الم اإلقليمي والتباس الوظيفي()1ا
ومع ال مدت هس ق «التسسوية" -قلسى نواق سئا وثنراتئسا -ملسى تحسسي موقسع المجلس ودوئق
(المفترض) ،وفتحت قلى تطويرات تدبة استندت بركو ئييسي ملى النماى الفلسطيني بمختلسف مشسكاله
ودينامية ال دوئ ال اتي واكمر الواقع ال مفرزقا
في ه ا السياث شكو البانوا ئق ( ،) 13وهو قانوا ماقت تنتخابات تخ المردلة اتنتبالية،
كمسسا شسسكو البسسانوا اكساسسسي( )1997/10/2( )2لسسسلطة الحك س ال س اتي ،وتدب سا م البسسانوا اكساسسسي المعسسدى
( ،)2003/3/18ميع ه ق البسواني شسكلت متنفسسا م للجانسا الفلسسطيني تقتطسام هسوامس تفسسير ودركسة
تدق موقعه( ، )3لكنئا ببيت هوامس ومسادات محدودة ،محاررة بجدئاا موسلو ومكراهاتها
 -3وسواء فيما خس المجلس الفلسسطيني (الترسريعي) ،مو فسي قمسايا تطسوير هيكليسة السسلطة
لتبترأ م هيكلية دولة بممموا اتستبتى والسيادة ،مو ما ملى ال م قناوي اتتفاث … باتت دبيبة
قايمسة ،ما الو ئسة اإلسسسراييلية فر ست نفسسسئا غال سا م تقت سسائ نسس ة البسو  ،وقسسدئة تسو مبيسسا قلسى تعطيسسو
المفاو ات والتتقا في الجداوى الزمنية لتط يق اتتفاقات والتن و م التزاماتئاااا
ه ا فمتم ق كوا اتتفاث اتنتبالي ااته يبع في امتداد ما سس ق مس اتفاقسات لسي مس السسئو
كسر منطبئا مو تجاوزق ،مت ماا مقدمت السلطة الفلسسطينية قلسى خطسوات نوقيسة ،ومديانسا م اسستراتيجية لس
تك بوائدها مرتم بركو دبيبي ،ول تعتمسدها يومسا م كأولويسة محسسومة ،بسدءا م باسستعادة اتيستتا السوطني
وتوسسسيعه قلسسى قاقسسدة ال رنسسام ا لمرسسترك ،واإلرسستا المسسالي واإلدائ ومكافحسسة الفسسساد ،ودق س رسسمود
المجتمسسع الفلسسسطيني قلسسى مئض السسوط … مسسروئا م بتع سسة طاقسسات الرسستات ،وبسسالتواز تسسزخي دركسسة
الت ي … وانتئاء باستنمائ استحباث  ، 1994/5/4تائيخ انتئاء المردلة اتنتبالية والمفاو ات دسوى
الو ع الداي  ،ديث كاا الظرا الدولي سانحا م إلقتا بس سسيادة دولسة فلسسطي قلسى مئا سيئا المحتلسة

»  ،مس مرسدائ شسركة دائ التبسد العربسي

( )1ئا ع بئ ا الخ وص (ص )69 -68م كتاأ «خائطة الطريق … ملسى ميس
والدائ الوطنية الجديدةا الط عة اكولى :نيساا (مبريو) 2004ا
في مجاى التنازتت نسوث ميما م كمناى ،ما اكرق نيكوت ،ويات ) )GUYATTفي كتابه «غياأ الست … محاولة
لفئ ال رام اإلسراييلي الفلسطيني» ال ادئ في البساهرة قس المجلس اكقلسى للنبافسة  ،2005ما قرفسات وافسق قلسى
كنيسسر م س الطسسرث الفرقيسسة التسسي منرسسأها ئابسسي فسسي العسسا  ، 1995فسسي مبابسسو سسسماا مسسسراييو باتنتخابسسات الفلسسسطينية
(ص) 109ا ويعتمد المالف في ه ق المعلومة قلى مر ع اكرق في الئامس ( 48ص )138مس نفس الكتساأ هسو تبريسر
ماقة دبوث اإلنساا  LAWوقنوانه:
«»Bypass road in the west bank, the end of the dream of palestine sovereignty, p17.
ديث يرد في ه ا الئامس نبتم ق ه ا الم دئ ما يلي« :اتتفاث بي قرفات ومسراييو قلى تسئيو قملية منراء الطرث
د مسراييو ،قندما قلمست ماقسة
ا لفرقية والجان ية ،ت اكترافه م ادفة في قمية دفام ق مدد المتك الفلسطينيي
دبوث اإلنساا « »LAWق طريق المحامي اإلسراييلي ،ما العمو في منراء الطسرث كساا قسد بسدم بمو سا اتفساث بسي
السلطة الفلسطينية ومسراييو ،وكاا قرفات قد مكد ال في ئسالة بالفاك ملى  LAWفي »1995/8/6ا
( )2استنادا م ملى الفبرة ( )7م المادة النالنة تتفاث موسلو « :2يكوا تنظي (المجلس الفلسسطيني) وهيكليتسه وكيفيسة قملسه
متسبة مع ه ا اتتفاث ومع البانوا اكساسسي لسسلطة الحكس الس اتي الفلسسطيني اتنتباليسة ،وهسو قسانوا يت نساق المجلس ا
س استنادا م مليه م منظمة مع مدكا ه ا اتتفاث»ا
وين ني مت يتعائض البانوا اكساسي ،وما ي َّ
( ) 3قلسى سس يو المنسساى ت الح سر مسا وئد فسسي المسادتي ( 2و  ) 5مس البسسانوا اكساسسي ،وكس ل البسسانوا اكساسسي المعسسدى:
« الرعا م دئ السلطات ويمائسئا ق طريق السلطات الترريعية والتنفي ية والبمايية قلسى مسسا ،م سدم الف سو بسي
السلطات قلى الو ه الم يت في ه ا البانوا اكساسي»ا و« نظا الحك فسي فلسسطي نظسا ديمبراطسي نيسابي يعتمسد قلسى
التعدديسسة السياسسسية والحزبيسسة وينتخسسا فيسسه ئيسسي السسسلطة الوطنيسسة انتخابسا م م اشسسرا م مس ق سسو الرسسعا ،وتكسسوا الحكومسسة
مساولة مما الريي والمجل الترريعي»ا
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الحكومات الفلسطينية ______________________________________________
قا )1(1967ا
قنسسد ه س ق المحطسسة المف سسلية مدجمسست السسسلطة ق س اتخسساا البسسرائ السستز تحسست وطسسأة المسسنوط
اكمريكية( ،)2قلما م ما ادتماى اإلقدا قلى «مقتا الدولة» كاا م دئ قلق وتحسا شسديدي لسد الجانسا
اإل سراييلي ،وه ا ما مشائ مليسه بو سوا لعساد شسير مسدير مكتسا ئيسي الحكومسة اإلسسراييلية فسي دينئسا
بائاك والمررا قلى ملف المفاو ات « لو ما الفلسطينيي قرئوا آنس اك مقامسة دولستئ المسستبلة لحظسوا
بم ائكة العال » ،و« بمبسدوئ الفلسسطينيي اإلقستا قس قيسا دولستئ المسستبلة وهس ا سيمسع مسسراييو فسي
مكانة متدنية دا م بس ا الحبسوث المبسرة لئس ق الدولسة :السسيطرة قلسى المعسابر الحدوديسة والمجساى الجسو
ودق تركيو الجيس …»()3ا
 -4وفسسي مجسساى تعسسداد الخطسسوات النوقيسسة التسسي كسساا بإمكسساا السسسلطة تنفي س ها ،ول س تبسسد قليئ سا
بالمسسادة المتادسة قلسى السرغ مس قيسود موسسلو ،نتدسظ اإلدجسا قس تطسوير موقسع المجلس الفلسسسطيني
ودوئق كئي سسة ترسسريعية فاقلسسة فسسي مطسسائ النظسسا الفلسسسطيني ،بس س ا النسسزوم التسسسلطي واتنفسسراد لياسسسر
قرفاتا ولعو الردلة الطويلسة التسي قطعئسا البسانوا اكساسسي ق سو ما يسسر مفعولسه يمسيء قلسى زاويسة
معيتنة م ه ق الحالة:
ف عد ما مقر المج ل الترريعي البانوا اكساسي في قراءته النالنسة (قسانوا ئقس  )1996/1فسي
 ، 1997/10/2ومع ما ه ا البانوا يمم سلطات ورتديات واسعة لريي السسلطة الفلسسطينية فسي مسا
ير ه «النظا الرياسي» ،ئفض الريي قرفات توقيعه ،ما مد ملى شح العتقة المرسدودة مرستم ،بينسه
وبي المجل الترريعي بعوامو توتر م افيةا
ممسسا توقيسسع ياسسسر قرفسسات فبسسد متسسى فسسي سسسياث مختلسسف تمامسام ،واهيسسة ال سسلة بخلفيسسة تعزيسسز دوئ
البانوا ال يَ ْن ُ
ظ ْ قمو الماسسة والحالسة الماسسسية ،التوقيسع متسى اسستجابة لتعساظ المسنوط الخائ يسة
قلسسى قرفسسات بعسسد دملسسة «السسسوئ السسواقي» ،وفسسي سسسياث تبديمسسه «لخطسسة الم سسة يسسو » للمجلس الترسسريعي
( ) 2002/6/26وكخطوة نحو اإلرتدات ،ومر ح البانوا اكساسي سائ المفعوى فسي  ،2002/7/7مسع
نررق في «الجريدة الرسمية»  ،م بعد دوالي خم سنوات (!) م مقرائق في المجل الترريعيا
ولعلئا مفائقة تل التي علت ياسر قرفات مثنساء المفاو سات اإلسسراييلية -الفلسسطينية يسسعى
إلقرائ هي ة ترريعية موسعة منف لة ق الئي ة التنفي ية ،ما يعزز موقعئا ويبو دوئهسا بط يعسة الحساى
… وبالمبابسسو سسسعيه بإتجسساق معسساك  ،لتبييسسد المجل س الترسسريعي وتبلسسي دوئق بسسرد البسسواني التسسي يسسسنئا
ومهمالئا ،وغير ال م المواقف التئميريةا لكنئسا مفائقسة سسرقاا مسا تسزوى وتنسدئل فسي السسياث المتوقسع لممسوئ،
قندما ترد ملى مرلئا في معادلة الحك النازم ملى الفردية والتسل قلى خلفية د (منتسي) -ماسسسية التسي كانست مس
سمات مسلوأ الريي الرادو في الحك ومدائة الرأا العا ا
 -5بعسسسد انتخابسسسات المجلسسس الترسسسريعي اكوى ( )1996/1/20فسسسي المسسسفة والبطسسسام ،ترسسسكلت
الحكومة النانية في  )4(1996/5/9م  24دبي ة وزائيسة و 22وزيسرام ،وادتسو قرفسات من س ه قلسى ئم،
الحكومسة بعسد انتخابسسه ئييسسا م للسسلطة الفلسسسطينية فسي سسياث نفس العمليسة اتنتخابيسةا وقلسسى مثسر ممسسساك
المجل الترريعي بملف الفساد مركتم لئ ا النرض لجنة تحبيق برلمانية مكسدت مسا وئد فسي تبريسر هي سة
الرقابة العامة م مظاهر الفساد ومهدائ الماى العا في مختلف وزائات السلطة وماسسساتئا وم ئزتئسا السخ
… منجزت تبريرا م طالسا برفسع النطساء قس فمسايح الفسساد المسالي واإلدائ  ،طالست قسددا م ملحوظسا م مس السوزئاءا فسي
سسوء ال س ت سساقدت السسدقوات المطال سسة برديسسو الحكومسسة ،قطسسع السسريي قرفسسات الطريسسق قليئسسا بتبسسدي اسسستبالة
الحكومة في  ،1998/6/25وشكو دكومة ديدة في 1998/8/5ا
( )1ئا ع كتاأ «الدولة المسستبلة والسسيادة الوطنيسة»  ،مس مرسدائ شسركة دائ التبسد العربسيا الط عسة اكولسى :ميسائ (مسايو)
1999ا
( )2ئا ع كتاأ «م موسلو ملى وا ئيفر» ،الف و بعنواا «الوقت المايع في المفاو ات» ص()158 -99ا مس مرسدائ
شركة دائ التبد العربيا الط عة اكولى :كانوا الناني (يناير) 2000ا
( )3ئا ع ص ( )28 -23مس كتساأ لعساد شسير بعنسواا «قساأ قوسسي مو مدنسى»  ،ال سادئ قس دائ الجليسو ،قمسااا الط عسة
اكولى2002 :ا
( )4امتدت فترة الحكومة النانية م  1996/5/16ملى  ،1998/8/9م دوالي سنتي وثتثة شئوئا
-7-

كراسات ملف ___________________________________________ العدد الرابع
باسستنناء وزيسري اقتس ئا قس ق سوى مقسسادة تكليفئمسا بمن س ي وزائيسسي  ،ولس تطلئمسا باكرسسو
تئمة الفساد هما دناا قرراو وق د الجسواد رسالح وخسرول مئبعسة وزئاء ،تس اتدتفساظ ببسوا السوزائة
الساببة ،و ر توسيعئا بإ افة  11وزيرا م ديدا م م نسواأ المجلس  ،ومسنئ مس كساا قمسوا م فسي لجنسة
التحبيق ق الفساد ،فو دوا منفسئ قلى مباقد الوزائة ن ا م ملسى نسا مسع وزئاء سس ق لئس ما طسال وا
بإدسسالتئ ملسسى التحبيسسق والمحاكمسسةا وقليسسه ترسسكلت الحكومسسة النالنسسة مس  29دبي سسة وزائيسسة و 28وزيسسرام،
واسسستمرت فسسي موقسسع المسسساولية( )1ملسسى مسسا بعسسد انتئسساء دملسسة «السسسوئ السسواقي» ()2002/4/28 -3/29
بأسابيع ،تل الحملة التي شكلت بتداقياتئا منعطفا م دادا م في مسائ النظا السياسي الفلسطينيا

()2
بين صداعيات »السوع الواقي وراع ة الطريق« …
الحرومتان الرابعة والخامسة
 -1دملة «السوئ الواقي»( )2وتداقياتئا و عت ددا م لمردلة مستبرائ دكومي مستنرقت ثمانيسة
مقوا تبري ام ،تعاق ت فيئسا ثستً دكومسات ،ومدخلست النظسا السياسسي الفلسسطيني فسي مردلسة مس الحسراك
وات طراأ ،شئدت تركي و خم دكومات (م دتى الحكومة النانية كدمد قريع) ختى ما يبائأ السسنة
ون سسف السسسنة فسسي سسسياث مقتمسساد رسسينة ديسسدة للحكس بسسدمت بكسست رسسريح قس «قيسسادة فلسسسطينية ديسسدة
ومختلفة» تبو « باإلرتا وتدمير ال نية التحتية لإلئهاأ» (خطاأ بوش في  2002/4/5فسي مول دملسة
«السسسوئ السسواقي»)( )3ومنتئسست بطلسسا م اشسسر ورسسريح تسسستحداً من سسا لسسريي الحكومسسة (فسسي الم س كرة
المبدمة م مطراا الرباقية -باستنناء الوتيات المتحدة -ملى الريي قرفات في ئا هللا)()4ا
ما التنييسسر فسسي رسسينة الحكس الفلسسسطيني بعسسد دملسسة «السسسوئ السسواقي» ،وفسسي سسسياث تسسداقياتئا،
ت ُعسز باكسسسا ،ملسى ا لمسسنوط الخائ يسسة التسي تمسسافرت مس م سو المجسسيء ببيسسادة مخسر قلسسى ئم ،هسسر
السلطة الفلسطينية ،بعد ما فر ت نفسئا المبائبة اكمريكية -اإلسراييلية بأولوية اكم اإلسراييلي وم
ث اإلرتا الفلسطيني ،شرطا م ك تبد نحو الحو التفاو ي السياسي ،ال ل يعد باإلمكاا -بعد انسدتم
اتنتفا سسة -اسسستعادته ملسسى مسسسائ اتفاقيسسات موسسسلو ،ف سسدمت قمليسسة تلمس الس س يو الس مفمسسى ملسسى بلسسوئة
المسائ ال ديو ممنتم بخطة «خائطة الطريق» كما ئست قليئا المح لة بي ئؤيتسي واشسنط (اات الكفسة
الرا حة) وبروكسيو (اتتحاد اكوئوبي)()5ا
 -2في قودة ملى مسألة اإلرتا التي تعاظ التركيز قليئسا بعسد دملسة «السسوئ السواقي» ،ت بسد
م اإلشائة ملى ما المن الخائ ي قلى ه ق المسألة ت يعني ،بالط ع ،منئا ل تك قد فر ت نفسئا من
فترة كاستحباث داخلي ت يرد ،وكحا ة وطنية ملحة غير قابلة للترديوا
( )1امتدت فترة الحكومة النالنة م  1998/8/9ملى  ، 2002/6/13م دوالي ثتً سنوات وقررة شئوئا
( )2ئا ع ص ( )82 -9م كتاأ «السسوئ السواقي»ا دائ التبسد العربسي /بيسروت ،والسدائ الوطنيسة الجديسدة /دمرسقا الط عسة
اكولى :آأ (مغسط ) 2003ا
( )3ئا ع ن ه ا الخطاأ ص ( )153 -148م كتاأ «السوئ الواقي»ا م دئ س ق اكرقا
( )4ئا ع ن الم كرة ص ( )159 -157م كتاأ «فسي النظسا السياسسي الفلسسطيني»ا مرسدائ شسركة دائ التبسد العربسي/
بيروت ،والدائ الوطنية الجديدة /دمرقا الط عة اكولى :كانوا اكوى (ديسم ر) 2004ا
( )5برسسأا السسسياث ال س مفمسسى ملسسى بل سوئة خطسسة «خائطسسة الطريسسق» ئا سسع الف سسو بعنسسواا «اإلدائة اكمريكيسسة والبمسسية
الفلسطينية م  2001/1/20ملى  ،2002/6/24ص ( )101 -87م كتاأ «السوئ الواقي»ا م دئ س ق اكرقا وك ل
الف و بعنواا «نحو خائطة الطريق -اإلدائة اكمريكية والبمية الفلسطينية م  2002/6/24ملى  ،»2002/12/20ص
( )50 -43م كتاأ «ما بعد السوئ الواقي» م مرسدائ دائ التبسد العربسي /بيسروت ،والسدائ الوطنيسة الجديسدة /دمرسقا
الط عة اكولى :ميلوى (س تم ر) 2003ا
فيما يتعلق بخطة «خائطة الطريق» ئا ع كتاأ «خائطة الطريسق … ملسى ميس »ا مرسدائ دائ التبسد العربسي /بيسروت،
والدائ الوطنية الجديدة /دمرقا الط عة اكولى :نيساا (مبريو) 2004ا
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م ه ق اك واء ،وقرسية ترسكيو الحكومسة الفلسسطينية الرابعسة ،ئفعست الج ئسة الديمبراطيسة
للمرة اكولى من انطتث مسسيرة موسسلو شسعائ دكومسة اتتحساد السوطني بسالتواز مسع مقامسة قيسادة وطنيسة
موددة ،واقتماد آلية للمرائكة في البرائ الوطني ،وم راء انتخابات قلى مختلف المستوياتا
واقت رت الج ئة الديمبراطية ما السير بئ ق العناوي معام ،هو الس يمسم التبسد فسي مسسألة
اإلرتا الوطني ،والتنيير الديمبراطي لل نى السياسية الفلسطينية ،ومن الس الحسي تز مطلسا دكومسة
اتتحسساد السسوطني الطسسرا السياسسسي للج ئسسة الديمبراطيسسة ،فسسي موا ئسسة مرسسرائ السسسلطة الفلسسسطينية ،قلسسى
التمس بال ينة اك يق لحكومات اللوا السياسي الوادد ،ومدائة الظئر للتعددية السياسية اكئداا
و سسساء تحديسسسد مسسسس دكومسسسة اتتحسسساد السسسوطني فسسسي «مرسسسروم اإلرسسستا السسسوطني والتنييسسسر
الديمبراطي»( ، )1ال تبدمت به الج ئسة الديمبراطيسة فسي مطلسع دزيسراا (يونيسو) كمسا يلسي« :ما التنييسر
ال يتطل ه الو ع السراه مقمسق مس ما يل سى بمجسرد اسست داى دكومسة بسأخر  ،وقليسه ت بسد مس دسوائ
وطني شامو ترائك فيه ميع البو الوطنية واإلستمية ل وغ برنسام ديسد لإل مسام السوطني ،يمسم
الموا ئة الجادة للعدواا اإلسراييلي ،وتأمي مبومات ال مود في معركة اتستبتى السوطني ،كمسا يمسم
تطئيسسر ال يسست الفلس س طيني مس قوامسسو الفسسساد والترهسسو ،وتكسسري الديمبراطيسسة والودسسدة الوطنيسسة ،بحيسسث
يركو مساسا م لبيا دكومة اتحاد وطني قادئة قلى منجاز اإلرتا والتنيير الديمبراطي ،الس تتطلسع مليسه
النال ية السادبة م مبناء شع نا»ا
 -3قلى وقع ه ق التطوئات ولسدت الحكومسة الرابعسة فسي  )2(2002/6/9برياسسة قرفسات ميمسام،
ولفتئا من ال داية وم مواقع مختلفة (م الداخو والخائل قلى دد سسواء) دقسوات المطال سة باإلرستا،
بما في ال المرسروم الس تبسد بسه المجلس الترسريعي()3ا وبعسد يسومي مس «ئؤيسا السدولتي » للسريي
بوش في  )4(6/24ال مبرز -م بي نبساط مخسر  -مولويسة منجساز مسسائ اكمس واإلرستا ق سو التحسرك
قلى المسائ السياسي ،مقلنت الحكومة الفلسطينية برنامجئا لإلرتا ،وقالت منئا ستنف ق ختى م ة يسو
(خطة «الم ة يو »)ا
سسمت الحكومسسة الرابعسسة  20وزيسسرا م لسسـ  21دبي سسة وزائيسسة ،بمسسا اقت سسر تجسساوزا م قلسسى البسسانوا
اكساسي (ال مفرل قنسه قرفسات مخيسرا م بسالتوقيع قليسه بعسد خمس سسنوات مس التجاهسو المتعمسد) الس
سبف الحكومة بتسعة قرر وزيراما وم بي وزئاء الحكومسة خمسسة سدد ،تثنسي منئمسا مسدلوى تنييسر
وا ح :اكوى هو ق د الرزاث اليحيى قلى ئم ،وزائة الداخلية التي كاا يتوتها دتى ال الحي قرفات
نفسه لتبل ي نفواق في المجاى اكمني (اكمر ال ل يتحبق بحك مختيائ الرخ ) ،وه ا ما ئبس ميمسا م
بمسعى توديد اك ئزة اكمنية بعد اختزاى قددها … والنساني هسو سست فيتساض (بكفاءتسه المئنيسة المسسل
بئسا) بتزكيسسة ممريكيسة -موئوبيسسة ،وزيسسرا م للماليسة قلسسى خلفيسة التسسسريع بسسإ راءات اإلرستا والرسسفافية فسسي
المجاى الماليا
ول س يب سيتض للحكومسسة الرابعسسة النجسساا بسسإدراز تبسسد وا سسح فسسي ملفسسي اإلرسستا ومقسسادة تنظسسي
اك ئزة اكمنيسة ،بسس ا مباطعسة واشسنط لرييسسئا (المنتخسا ديمبراطيسا م مس الرسعا) باقت سائق غيسر ا
رلة (!) ،واستمرائ الجمود في المفاو ات والعملية السياسية ،واإلررائ قلى مولوية مكافحة «العنف»
الفلسسسطيني واإلرسستا ،باقت ائهمسسا ودسسدهما ،ودوا خطسسوات مبابلسسة قلسسى الجانسسا اإلسسسراييلي ،يمسسعاا
الدولة الفلسطينية في المئدااا
م ئة مخر وا ئت الحكومة طعنا م قانونيا م م الترريعي مردق ،م سافة ملسى مسا اكرنساق دسوى
تجاوزها للسبف المحدد لعمويتئا بسـ  19وزيسرام ،اقت سائ ياسسر قرفسات منسه لس يرسكو دكومسة ديسدة ،بسو
م ر تعديتم قلى الحكومة النالنة بتبلي ئا م  28ملى  20وزيرا م بمو ا مرسو ئياسي م م و تجنا
المنوى مما المجل الترريعي لنيو النبة وتفساد ادتمساى سسبوطئا (مو سسبوط قسدد مس مقمسايئا)ا لكس
( )1ئا ع ص ( )46 -38م كتاأ «السوئ الواقي»ا م دئ س ق اكرقا
( )2امتدت فترة الحكومة الرابعة م  2002/6/13ملى  ،2002/10/29م دوالي مئبعة شئوئا
( )3بعنواا «مرروم التنيير والتفعيو واإلرتا» ،ص ( )53 -38م كتاأ «السوئ الواقي»ا م دئ س ق اكرقا
( )4ئا ع ن الخطاأ ص ( )159 -154م كتاأ «السوئ الواقي»ا م دئ س ق اكرقا
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اللجنسة البانونيسة فسي المجلس اقت سرت الترسكيلة الجديسدة تنييسرا م ولسي تعسديتم ،باقت سائ التنييسر طسساى 11
وزيرا م ( 5وزئاء دد  +تنيير  6دبايا) م ما يتجاوز ن ف مقماء الحكومةا
لبد تمافر فرو الحكومة في مدائة مقمالئا مع الطع البانوني بئسا ليبسودا ملسى مسأزث الحكومسة
الرابعة ال ل يك باإلمكاا الخسرول منسه سسو بتبسدي اسستبالتئا فسي 2002/9/11ا وكانست تلس مشسائة
قلى دج اكزمة السياسية التي تعيرئا الحكومة ،كما يعيرئا النظسا السياسسي الفلسسطيني سم م سواء
الجمود الباتو في العملية السياسيةا
 -4ترسكلت الحكومسة الخامسسة فسي  ،)1(2002/10/23وهسي اكخيسرة التسي تسولى ئياسستئا ياسسر
قرفات ،ديث مسندت دبي ة الداخلية ملى قمو اللجنة المركزية لحركة فتح هاني الحس  ،وببيست الماليسة
بعئدة ست فياض ال تحوى من الوزائة الرابعة ملى ثابت في قموية الحكومات المتعاق ةا
بيتنت تجربة ه ق الحكومة ،متعنرة اكداء ،ما محاولة ادتسواء المسنوط الخائ يسة (فسي مسسألتي
توديد اك ئزة اكمنية موتم وم راء اإلرتا) بالخطوات المحدودة التي ت اإلقدا قليئا ،ل تك بمستو
تل ية شروط ومتقاة ت وئات م يدير ه ق المنوطا وفي ه ا السياث تحيتنست قمسية مزادسة قرفسات قس
ئياسة الحكومة بعد م ازة خطة «خائطة الطريسق» مس اللجنسة الرباقيسة ومسسائقة السسلطة الفلسسطينية،
مطلع العا  ،2003ملى الموافبة قليئا دوا شروط مو تحفظات ق و ما تعل ه ق الخطة ئسمياما

( )1امتدت فترة الحكومة الخامسة م  2002/10/29ملى  ،2003/4/30م دوالي ستة شئوئا
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()3
اليدل بين عئاستي السلطة والوزاعة … حرومة محمود عىاس
 -1ات طراأ الوزائ ال شئدته السلطة الفلسطينية بعد دملة «السوئ الواقي» ومسا زالست
ف وله (الساخنة واكقو سخونة) تتوالى قلى خلفية انسداد مسائ اتفاقات موسلو -انعكا ،لل رام الداير
في مردلة ال حث ق مسائ بديو تئيأ لل عض منه (مخيرام) ت لسوئ فسي ( 2002/12/20فسي دمسأة اتسستعداد
اكمريكي -ال ريطاني للعدواا قلى العراث) ب ينة خطة ديدة هي «خائطة الطريق» التي مُقلنت ئسسميا م
قلى يد اللجنة الرباقية في ( 2005/4/30بعد ادتتى العراث)ا
( )1

خطة «خائطة الطريق» ل تتمك مس شسق طريبئسا تحست وطسأة الرسروط اإلسسراييلية السـ 14
والتنطية اكمريكية التي دظيت بئسا ،فانتبسو المسسائ منس مطلسع العسا  2004ملسى خطسة «فس اتئت ساط»
البايمة قلى خطوات زيية ومدادية الجانا تمنلت بانكفاء اتدتتى ق قطام غسزة ومسستوطناته ،ليسسود
الجمسود العمليسة السياسسية مسرة مخسر  ،بانتظسائ مسا سسوا تستمخض قنسه اتنتخابسات اإلسسراييلية فسي آاائ
(مائ2006 )،ا
غني ق البوى ما المنوط الخائ ية التي تعاظمت طيلة ه ق الفتسرة غس تت التجاابسات الداخليسة
فسسي قلسسا السسسلطة ودركسسة فسستح (وقمسسو الحالسسة الفلسسسطينية) ومورسسلتئا ملسسى مسسستويات غيسسر مسس وقة م س
اتدتدا ا م هنا السااى ق الدافع اكه وئاء هس ا الو سع :هسو هسو تع يسر قس رسرام بسي مراكسز قسو
تنزم ملى الرخ نة م ثمة مسا ،سياسي وهر يملي اقتماد خيائات محددة يدوئ ال رام دولئا
( )2

كوا الحالة الفلسطينية غير موددة قلى برنام مرترك ،وفي ظو اننتث اكفق مما م قملية
سياسسسسية اات منسسسز  ،ومسسسسع اشسسستداد المسسسنوط الخائ يسسسسة مسسس م سسسو الر سسسسو لإلمسسستءات اكمريكيسسسسة-
اإلسراييلية… ت ُطرا للجدى (ولي للجدى فب ) قمايا ك يرة تبود ميما م (ولي دايمام) ملى نروأ ختفات
قلى خيائات سياسية وهريسة ترسكو مجتمعسة قنساوي اتسستراتيجية العامسة للعمليسة الوطنيسة :مس موقسع
اتنتفا ة والمباومة في النمساى التحسرئ (اسستراتيجية الموا ئسة) وموقسع الرستات ودوئق (اسستراتيجية
دركة الت ي ) ابتدا مء… مروئا م ب ياغة ومأسسة العتقات بي البو السياسسية والحركسات ات تماقيسة
(اسسستراتيجية رسسياغة النظسسا السياسسسي) وتنظسسي مو سسام المجتمسسع الفلسسسطيني (اسسستراتيجية ال سسمود)…
وانتئاء بو ئة التعاطي مع مطر وريغ الحلوى المطرودة (استراتيجية المفاو ات)…
وقليه ،ما «ترخ نت» الموا ئة (دوى مراكسز البسو ) داخسو السسلطة ودركسة فستح ،ومخس ت-
خائ ئما -طابع الختا بي قو وف ايو ،فئ ا ت يلني -في الحالتي  -خلفياتئا السياسية…
وفي المبابو العمق السياسي لئ ق الموا ئة ت يمكس ما يطنسى ودسدق ،طالمسا التسسوية مجمسدة،
وآلياتئا (التي قد تسوغ خوض الختا وتنر بسه طمودسا م باإلنجساز وطمعسا م بسه) معطلسة تمامسام ،والخطسوات
اكدادية (التي باكرو ت تبتمي تفاو ام) دلتت مكانئاا يماا ملى ه ا الوقي المتج ئ شع يا م وبسي البسو بمسروئة
ومولوية تنليا قوامو الوددة والتماس وتجنا الفراث ومختلف مشكاى ال دامات اكهليةا
م هس ق الرؤيسة ترتسس دسدود ويتحسدد مطسائ الختفسات التسي مداطست بحكومسة محمسود ق سا،
(بي موقعي ئياسة السلطة وئياسة الحكومة تحديدام) ،والتي قلى ددتئا ت تتحمو اكبعاد التي نس ت لئا،
ديسسث اهسسا ال س عض ملسسى ت سسويرها رسسراقا م بسسي نئجسسي واسسستراتيجيتي دسسوى البمسسية ومهسسداا النمسساى
الوطني ومباومسة سياسسة اتدستتى…  ،بينمسا اختزلسه الس عض ا خسر بتنسازم قلسى ال ستديات بسي مراكسز
البو تحت يافطة اإلرتاا
( )1ئا ع ص  183 -177م كتاأ «خائطة الطريق … ملى مي "ا م دئ س ق اكرقا
( )2ئا ع كتاأ «ف اتئت اط» م مردائ دائ التبد العربي /بيروت ،والدائ الوطنية الجديدة /دمرقا الط عسة اكولسى :آاائ
(مائ2005 )،ا
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فيما يلي سنمع ه ق الختفات (لي م زاوية نفي مو ت ئيت مممونئا ال يرمو -بت شس -
قناوي سياسية( )1ومرتدية( )2ك يسرة) بحجمئسا الط يعسي (السواقعي والحبيبسي) الس يردهسا ملسى السسياث
السياسي العا  ،وسمته الرييسية انسداد اكفق السياسياا
لمااا دتى ت يُست دى الحك قلى السياسة الممائسة فعتم م الرروط المتحكمسة بئسا (سسواء
م موقع ئياسة السلطة م ئياسة الحكومة) بمحاكمسة النوايسا (دتسى قنسدما تكسوا مو سودة)  ،فيست البفسز
ق (مو ت ئيت) دبيبة تفبأ العي لسطوقئا وهي مزمة النظا السياسي الفلسطيني ال يلحق اسستمرائق
قلى داله م رائا م بالنة بالحالة الوطنية ،ديث ت يجوز تعليق مرتا ه ا النظا قلى اإلفرال ق العملية
السياسية ،بو قلى المد م ه ا -ين ني الرسروم فسوئا م بفستح «وئشسته» يسدا م بيسد مسع اسستمرائ اتنتفا سة
والمباومة ،للنئوض بأق اء موا ئة اتدتتىا
 -2اسستحداً من سا ئيسي وزئاء( )3ب ستديات ) (empowered primeministerنبطسة
مف لية في «خائطة الطريق» فيما يتعلق بإقسادة هيكلسة مو سام السسلطة الفلسسطينية ،وهسو مسا اسستو ا
تحسوى ملسى موقسع «دسستوئ » فسي
تعديو البانوا اكساسي لجئة الن قلى من ا ئيي الوزئاء الس
ْ
البانوا اكساسي المعدى( )4ال ادئ ق المجل الترريعي في 2003/3/18ا
ومسع كسسو الحس ئ والسستحفظ المطلسسوبي فسسي اسسستخدا م سسطلحات مسسستمدة مس واقسسع دوى مسسستبلة
وقكسه قلى واقع دك ااتي تحت اتدتتى ،ت بد م التوقف ممسا مسا شسئدق النظسا السياسسي الفلسسطيني
م تنيير قندما انتبو م نظا «ئياسي قو » مدلتسه اتفساث موسسلو 2وكرسسه مسسلوأ دكس السريي ياسسر
قرفات ،نظا ئياسي استطام ما يمعف موقسع المجلس الترسريعي بطسرث ومسساليا مختلفسة ملسى اا نظسا
تحتو فيه ،بحك رستدياتئا ،ئياسسة الحكومسة والحكومسة موقعسا م مساثرا م تكسوا فيسه ،ملسى انسا مسس وليتئا
مما ئياسة السلطة ،مس ولة ميما م مما المجل الترريعي ال  ،والحاى ه ق ،يتعزز دوئقا
ما ئفض المجل الترريعي التعديو المبترا م الريي قرفات قلى البانوا اكساسي برسأا
قرض ئيي الحكومة لوزائته قلى ئيسي السسلطة مو الترساوئ معسه برسأنئا ،ساء قلسى خلفيسة التجسااأ
قلى ال تديات ال ئافق مقداد رينة البانوا اكساسسي المعسدى ،ويبسد  -فسي الوقست نفسسه -قيتنسة قس
العتقات المتوترة بي موقعي الرياسة والمجل في تل الفترةا
قيسسسا النظسسسا السياسسسسي الفلسسسسطيني قلسسسى هسسس ق السسسسي ة النتثيسسسة بتوزيسسسع آخسسسر للمسسسساوليات
وال سستديات وفب سا م للبسسانوا اكساسسسي المعسسدى ل س يسسنج قنسسه ،بسسالط ع ،مسسساواة مسسا بسسي م سستقئا فموقسسع
الرياسة ي بى اكه واككنر تأثيرام ،تعب ه ئياسة الحكومة فالمجل الترريعي بمسافةا
لك هس ا النظسا «المعسدى» يبلس  -م سدييا م -مس مدتمساتت مسستت ام مختلسف المواقسع واختزالئسا
بماسسة الرياسة ،ويبود (قلى خلفية التوازنات الفلسطينية العامة ومد تركسز المسنوط الخائ يسة) ملسى
تجاابات ت عا م ترطفاا مراكز البو والتوازنات فيمسا بينئسا داخسو الحسزأ «الحساك » الس يسسيطر تمامسا م
قلى الماسسات النتً (الرياسية والتنفي ية والترريعية)ا وفي دالسة كئس ق ت سرز مهميسة قامسو «شخ سنة
( ) 1قلسى سس يو المنسساى موقسف محمسسود ق سسا ،السسسل ي مس المباومسسة تحسست شسسعائ ئفسض «قسسسكرة اتنتفا سسة» ،واسسستعدادق
تست داى مطلا دق العودة ملى الديائ بمطلا دق العودة ملى الدولةا وبالمبابو ت ننسى موافبة مبو قمائ ومبو مازا معا م
قلى وثيبة نيف -ال حر الميت (!) دتى ت نعود ملى محطات سياسية توافبية قديدة بي الرييسي  ،لسي مقلئسا اتفاقسات
موسلو …
( )2تمس قرفات ب تدياته الراملة ،ومعاندته اإلرتا والمأس سة ،وفي ه ا المممائ ق وله بالخطوات اإلرستدية تحست
المسسن الرسسديد … قلسسى خلفيسسة مرسسرائق قلسسى اإلمسسساك بمفسساتيح البسسرائ السياسسسي ببسسوة ال سستديات بسسديتم م س فعاليسسة
الماسسات السياسية وغيرها التي يبف قلى ئمسئاا
( )3استحداً ه ا المن ا اء مثر تدخو اغ وم اشر م اللجنة الرباقية الدولية مر بعدد م المحطات بدءا م م وثيبسة
النباط الس ع ( )2002/5/12المبدمة ملى السلطة والتي تحدثت للمرة اكولى قس «الف سو بسي من س ي ئيسي السسلطة
وئيي مجل الوزئاء» ،وانتئاء بوثيبسة «مبتردسات مس م سو خطسوات قا لسة ماقتسة» قسدمت ملسى ياسسر قرفسات يسو
 2003/2/14في ئا هللاا ئا ع ص ( )159 -157م كتاأ « في النظا السياسي الفلسطيني»ا م دئ س ق اكرقا
( )4ئا ع ص ( )197-210الف و بعنواا «دوى البانوا المعدتى للبانوا اكساسي» ،وص ( )211-238ن هس ا البسانوا
في كتاأ «ق و الرديواا في السياسة والنظا الفلسطيني»ا م دئ س ق اكرقا
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المسسساولية» :م م س يحتسسو م موقسسع وم س يتبلسسد ميسسة مسسساولية ،و سسم ميسسة ئؤيسسة سياسسسية ،مرسستديةاا فيرسستد
التجااأ بت اي ه ق الرؤ  ،وينحسسر بتبائبئساا هس ا مسا يفسسر اتخستتا النسوقي فسي رسينة وممسموا العتقسات مسع
ماسسة الرياسة ق و استرئاد مبو قمائ بي دكومة محمود ق ا ،ودكومتي مدمد قريعا
 -3فسسي مطسسائ الف سسو -للمسسرة اكولسسى -بسسي ئيسسي السسسلطة وئيسسي الحكومسسة ،ترسسكلت الحكومسسة
السادسة برياسة محمود ق ا ،في  2003/4/29وقسدمت اسستبالتئا فسي  )1(9/6مس نفس العسا ا «تجربسة
المايسة وثتثسسي يومساماا» (قلسسى تع يسسر مبسو مسسازا) التسي خا سستئا هس ق الحكومسة ،ومسسا تعر ست لسسه ،تختسسزى
اكزمة المرك ة للحالة الفلسطينية (المفتبدة ملسى برنسام مرسترك سم ئؤيسة اسستراتيجية وا سحة) ،بمسا
هسسي مزمسسة نظسسا سياسسسي فسسي سسوء انسسسداد مسسسائ التسسسوية وتعسساظ المسسنوط الخائ يسسة وانبسسسا الحسسزأ
الحاك ا
ملى ئيي الحكومة ال تولى وزائة الداخلية ترسكلت الحكومسة مس  24وزيسرام ،لس يس كر فيئسا
اس وزير اكوقاا ررادة لتجنسا تعريمسه لمتدبسات اتدستتى باقت سائق مبيمسا م فسي البسد،ا وملسى انسا
وزائة شسساوا اكسسسر التسسي اسسستعيدت كحبي سسة بعسسد ما غابسست ق س السسوزائة السسساببة كهميسسة مو سسوقئا
ودساسيته ،تتحدد التنييرات الرييسية قلى الحبايا الوزائية ونطاث مس ولياتئا كما يلي:
وزائة الراوا الخائ ية :اتتفاقيسة اتنتباليسة (موسسلو )2دظسرت قلسى السسلطة الفلسسطينية
ممائسة رتديات ومس وليات في مجاى العتقسات الخائ يسة( )2بالمئسا التسي تعسود فسي العسادة ملسى دبي سة
الخائ يةا م هنا ،كانت الحكومات الخم الساببة تلحظ وزائة «للتخطي والتعاوا الدولي» للبيا بئ ق
المئا مو ببس منئا ،اكمر ال خلق منافسة دايمة وادتكاكات مع الدايرة السياسية في اتااا وتنازم
قلى ال تديات الخ اا
الحكومسسة الجديسسدة ملنسست رسسينة وزائة التخطسسي والتعسساوا السسدولي ،فادتفظسست بسسوزائة التخطسسي
(بسسدوا مسسساوليات التعسساوا السسدو لي) واسسستحدثت وزائة للر س وا الخائ يسسة ،مسسا مد ملسسى تسسسائم تسسدهوئ
العتقة بي الوزائة والدايرة السياسيةا
وزائة شاوا المفاو ات :ق و تركيو الحكومة كاا محمود ق ا ،بورفه ممي سر اللجنة
التنفي ية لـ اتااا يتولى مس ولية دايرة ش وا المفاو ات كوا ه ا الملف م اخت اص اتااا مس
ختى اللجنة العليا للمفاو ات ومر عيتئا اللجنة التنفي ية ،ماا ياسر قرفاتا ومثر ترسكيو الحكومسة آلست
مس ولية دايرة المفاو ات ملى رايا قريبات ال بات يرائك في ا تماقات التنفي ية كمراقاا
مثائت ه ق الوزائة التي توتها رايا قريبسات مسس لة مرسروقة دسوى داقسي اسستحداثئا طالمسا
المفاو ات ليست م مخت اص الحكومة (وت السلطة الفلسطينية) ،اكمر ال سمح بو ع ه ق الخطوة
في سياث النزام قلى ال تديات مع ياسر قرفات المعني ،م موقعه ،بر وا المفاو ات ا
( )1استمرت الحكومة السادسة في مساولياتئا دتى  ،2003/10/7م دوالي خمسة شئوئا
( )2تن المادة التاسعة م اتتفاث اتنتبالي ( )95/9/28قلى ما يلي [ئا ع ص  174م كتاأ «ست موسلو بسي السوه
والحبيبة»ا مردائ دائ التبد العربيا الط عة اكولى :ميلوى (س تم ر) :]1998
«-5م :انسجاما م مع «مقتا الم ادئ»  ،ل تكسوا للمجلس رستديات ومسس وليات فسي مجساى العتقسات الخائ يسة ،الس
المجاى ال يم مقامة سفائات مو قن ليات مو سو ال م منوام ال عنات والمراكز اك ن ية في الخائل ،مو السماا
بإقامتئا في المفة النربية وقطام غزة ،مو تعيي مو اقتما د الموظفي الدبلوماسيي مو البن ليي  ،وممائسة الوظسايف
الدبلوماسية«ا?اا
« -5أ :قلى الرغ م مدكا ه ق الفبرة (-5م) ،يحق لـ اتااا م راء المفاو سات وتوقيسع اتتفاقسات مسع السدوى مو
المنظمات الدولية م م و م لحة المجل  ،وال في الحاتت التالية د رام )1( :اتتفاقات اتقت ادية كما نس قليئسا
تحديدا م الملحق الخسام مس هس ا اتتفساث ( ) 2اتتفاقسات مسع السدوى المانحسة مس م سو تط يسق الترتي سات الخارسة بإتادسة
المعونة للمجل ( ) 3اتتفاقات بنرض تنفي خط التنمية المحلية ،المف لة في الملحق الرابع م «مقستا الم سادئ»،
مو في اتفاقات مندئ ة في مطائ المفاو ات المتعددة اكطراا ( )4اتتفاقات النبافية والعلمية والتربوية»ا
« -5ل :ت تعد قتقات خائ ية اتت اتت والمعامتت بي المجل وممنلي الدوى اك ن ية والمنظمات الدولية ،م افة
ملى مقامة مكاتا تمنيلية في المفة النربية وقطام غزة سو تل الموروفة في الفبرة الفرقية (-5م) مقتق ،مس م سو
تط يق اتتفاقات المرائ مليئا في الفبرة الفرقية (-5أ) مقتق»ا
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كراسات ملف ___________________________________________ العدد الرابع
وزائة الداخلية :من الحكومة الرابعة ت مسناد ه ق الحبي ة ملى وزير مخت (ق سد السرزاث
اليحيسى ثس هساني الحسس ) ،فأثسائ مقسادة مسسنادها ملسى ئيسي الحكومسة وبجان سه محمسد ددستا وزيسر دولسة
لراوا اكم م واء اقت رت ه ا الترتيا منساوئة إلشسراك ددستا بمسساولية الداخليسة قلسى غيسر مسا كساا
يرغا به ئيي السلطةا
كانت ه ق بداية غير موفبة في ملف شديد الحساسسية كساا باسستمرائ مو سع اهتمسا مركَّسز مس
الخسسائل ومسسادة سسنوطاته قلسسى السسسلطة الفلسسسطينيةا ومحسسوئ ه س ا الملسسف هسسو بسسإمرة م س تكسسوا اك ئسسزة
اكمنية ،فمستم قس كونسه يفستح قلسى قمسايا متعسددة اات ط يعسة رسراقية متعلبسة بإقسادة ترسكيو اك ئسزة
وتوديدها ومئماتئسا وتنطيسة موازناتئسا السخ … خارسة ماا مخس نا باتقت سائ المر عيسات المتمسائبة لئس ق
المو سسوم فالبسسانوا اكساسسسي يبسسوى ما م ئسسزة اكم س السسداخلي (م الرسسرطة واكم س الوقسسايي والسسدفام
المدنياا ولي قوات اكم الوطني -م الجيس الفلسطيني قمليام) تبع تحت ممرة الحكومةا مما «خائطسة
الطريق» التي وافبت قليئا السلطة ا لفلسطينية فتبسوى بسأا ميسع اك ئسزة اكمنيسة ين نسي ما تكسوا تحست
ت را ئيي الحكومةا
ه ق قيتنة ق البمايا الختفية التي نر ت بي الرياسستي (ومراكسز البسو امتسدادام) منس بدايسة
قمو الحكومة السادسةا ومتت سلسسلة مس الوقسايع منئسا مسا يت سو بسالنزام قلسى ال ستديات (مس ديسواا
الموظفي مروئا م بالمرفأ والمطائ وانتئاء بالتلفزيوا) ومنئا ما يت و بالسياسة (بسدمت برسكو خساص مسع
انعبسساد قمسسة العب سسة فسسي  ) 2003/6/4لتمسسع محمسسود ق سسا ،ممسسا اسسستحباث العسسزوا ،فبسسد اسسستبالته ممسسا
المجل الترريعي في  9/4بعد ما شسق طريبسه مليسه وسس مسوم مجيترسة مس مراكسز البسو فسي السسلطة
والحزأ الحاك دملت (دس ما وئد ن ا م قلى لسـاا مبو مازا فسي خطابسـه ممسـا المجلس الترسريعي) «اا
شعائات تن ق التخوي والعمالة والخيانة واتئت اط باك ن ياا»ا
 -4تعنرت انطتقة دكومة محمود ق ا ،في ال داية سياسيا م قندما مدلى ئيسي الحكومسة ب يساا
سياسسي فسي قمسسة العب سة قسد فيسسه تنسازتت سياسسية وميديولو يسسة (غيسر م سرئة وغيسسر مب ولسة) لسي قلسسى
دسسساأ النوابسست الوطنيسسة الفلسسسطيني فحسسسا ،بسسو قلسسى خطسسة «خائطسسة الطريسسق» نفسسسئا ،مسسستجي ا م ب س ل
للمنوط اكميركية()1ا
لكسس  ،فسسي المبابسسسو ،اسسستطاقت هسس ق الحكومسسسة ما تبسسد قراءتئسسا الفلسسسسطينية لخطسسة «خائطسسسة
الطريق» فسي محاولسة لرفسع سسبفئا ما مس خستى المطال سة (التسي ببيست مجسرد مطال سة) بتجساوز مردلتئسا
النانيسة المتعلبسة بإقامسة دولسسة فلسسطينية اات دسدود ماقتسسة (التسي تعنسي مس الناديسسة العمليسة اتنسزتث ملسى
ترتي سات انتباليسسة طويلسسة اكمسد) واتنتبسساى فسسوئا م ملسسى مفاو سات الو سسع السسداي مو مس خسستى مقستا وقسسف
مطتث النائ ( )6/28باإل مام الفلسطيني (م ديث اتلتزا به) بسديتم مب سوتم مس الرباقيسة لتفكيس ال نيسة
التحتية للمباومة الس ما لس يبسد ملسى موا ئسات مهليسة دمويسة (بسي فستح وفستح ابتسدا مء) ،سسينئي ممكانيسة
است ناا المباومة في موا ئة استمرائ العدواا واتدتتىا
لك كو ه ا ،بما فيه الخطوات التي قُطعت فسي مجساى اإلرستدات الداخليسة ،لس يرسفع لئس ق الحكومسة التسي
قانت باكرو مس شسروط وتدتئسا فسي سسياث تلبسي المسنوط والتسدختت الخائ يسة ب سوئة فظسة فسي الرسأا السداخلي
الفلسطيني ،ديث متت دكومة مبو مازا بنتيجسة رسرام داخلسي فسي اكطسر الفتحاويسة نفسسئا وما وفسر تعسديو البسانوا
( )1ئا ع بياا محمود ق ا ،ص ( )196-197في كتاأ «خائطة الطريقاا ملى مي »ا م دئ س ق اكرقا وك ل ص (-52
 )57دوى قمة العب ةا وفيما يلي ممنلة ق التنازتت التي وئدت في ال ياا الفلسطيني منبولة م ه ا المر ع:
فيما تدقو «خائطة الطريق» ملى « وقف مطتث نائ فوئ غير مرروط :إلنئاء النراط المسلح و ميع مقمساى العنسف
د اإلسراييليي في كو مكاا» ،يلز ال ياا الفلسطيني نفسه بإقتا م دم ملز ومفتوا زمنيام« :اا نكرئ مدانتنا وئفما
لإلئهاأ والعنف د اإلسراييليي مينما كانوااا سنسستخد كسو ممكانياتنسا لتنتئسي اتنتفا سة المسسلحة (ولسي فبس وقسف
مطتث النائ!)اا هدفنا وا ح وسنط به بحز وبت هسوادة ،نئايسة كاملسة للعنسف واإلئهساأا وسسنكوا شسركاء كساملي فسي
الحرأ الدولية د اإلئهاأاا"ا
خت ال ياا الفلسطيني م مية مشائة ملى مو وم الت ي فمتم ق مسألة المستوطناتا
يبفز ال ياا بدوا م سياث مبنع ،م المعاناة الرديدة للفلسطينيي في ظو اتدتتى ملى اا «قس ابات اليئسود قلسى مسر
التائيخ وقد داا الوقت إلنئاء كو ه ق المعاناة» في ت وا ح للرواية التي مسست للمرروم ال سئيوني فسي فلسسطي
بناء قلى مقامة ال لة بي «ما تعرض له اليئود تائيخيا م وافتباده ملى وط قومي»…
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الحكومات الفلسطينية ______________________________________________
اكساسي اإلطائ البانوني لوتدتئا ،فإا شروط اسستمرائها لس تتسوفر بسس ا الحالسة ال سراقية بسي مراكسز البسو فسي
السلطة وداخو دركة فتح نفسئا ديث مالت نس ة البو ل الح مبو قمائا
ملى ه ا ،ل تتمك دكومة مبو مازا قند تركيلئا م تح ي نفسئا دياى المسنوط والتسدختت
الخائ ية وررام مراكز البو بإشراك ملواا سياسية مخر في تحمو مس ولية «الحك » ،ف بيت  -مسوة
بسابباتئا -دكومة اللوا السياسي الواددا فمتم ق ال مئتك ت ه ق الحكومة خطأ م سياسيا م ك يسرا م قنسدما
مدلى ئييسئا ب ياا العب سة وفسي ظنسه ما اإلسستجابة للمسنوط اتميركيسة ،ما تسستميو واشسنط ملسى الجانسا
الفلسطيني فئي تمعئا قلى نسق المن قلى شسائوا مس م سو مسستعادة المسسائ التفاو سي ،فست رسدها
م ق و شائوا ال ل يستجا لوقف مطتث النائ ،ت بو استمر في الت عيد واإلغتياى اا ملى ما انئائ وقف
مطتث النائ بعد ممي  51يوما م قلى مقتنسه (فسي  )8/19وبعسدق بأقسو مس ثتثسة مسسابيع مسستبالت دكومسة مبسو مسازا
ودخلت الحالة الفلسسطينية مردلسة الجمسود السياسسي الكامسو واشستد الح سائ قلسى السريي قرفسات فسي مبسر الرياسسة
بالمباطعة ،وانتبو ه ا الح ائ ملى مردلة ما ق و اإلط اثاا

()4
في السياق السياسي والاروعة الو ية لتشريل حرومة ااصحاد
الو ي
 -1بعسسد منئيسسائ وقسسف مطسستث النسسائ فسسي  2003/8/19منتبلسست الئجمسسة اإلسسسراييلية ملسسى مردلسسة
ديدة ،يحكمئا ت مي دكومة شائوا قلى خلسق وقسايع سياسسية وميدانيسة ي سعا الترا سع قنئسا ،سم
المحاوتت الداي ة لمراكمة شروط تسمح بفرض الحو الجنرافي /اكمني /الوظيفي قلى الرعا الفلسطيني
في مطائ ترتي ات منتبالية طويلة اكمدا
في ه ا السياث طوت الحكومة اإلسراييلية خطة «خائطة الطريسق» دتسى ب سينتئا المسستوق ة
لرسسروطئا السسـ  14المعروفسسة ،فأقسسدمت قلسسى سلسسسلة م س الخطسسوات الت سسعيدية قلسسى ثتثسسة محسساوئ :مقسستا
الحسسرأ المفتودسسة قلسسى المباومسسة تحسست شسسعائ است سسالئا والت سسفية الماديسسة لبياداتئسسا ،م س المسسستو
السياسي ابتدا مء … تجديد مطتث مرسروم المس واتسستيطاا («الجسدائ» ،غستا البسد )1()… ،بسدقو
متطل ات اكم اإلسراييلي … ومخيرا م اتخاا قسرائ م سدم (م مسع وقسف التنفيس !) بسـ «مبعساد»« /مزادسة»
( )removeقرفات و … ئفض التعاطي مع م دكومة تبع -بسزق مسسراييو -فسي مسدائ تسأثيرق ،ئغس مسا
ين قليه البانوا اكساسي المعدى م رتديات متمايزة لكسو مس ئييسسي السسلطة والحكومسة ،ت تجعسو
م موقع اكوى «غير ا رلة» كما ت تستت ع موقع الناني لموى ،ببدئ مسا تنرسئ ،تكسامتم بسي المسوقعي
بترات ية وا حةا ومنز ه ا التو ه لد الحكومة اإلسراييلية هو قد ال حث بخطسة «خائطسة الطريسق»
مع الحكومة التي ستعبا دكومة مبو مازا ،والسعي لحررها في خانة المساءلة ،وم ث المحاس ة قلسى
خطواتئا العملية في ما يتعلق بتفكي بنى المباومة و مع ستدئا الخ اا
مما الوتيات المتحدة فبد تعاطت مع البرائ اإلسراييلي «بإزادة» قرفات باستخدا دق السنبض
فسسي مجل س اكم س ( ) 2003/9/16لمنسسع رسسدوئ قسسرائ اقتردتسسه السسدوى العربيسسة يطالسسا «مسسسراييو ،البسسوة
المحتلة بالتخلي ق م قمو إلبعاد ئيسي السسلطة الفلسسطينية المنتخسا بطريبسة ديمبراطيسة ،ووقسف م
تئديد كمنه»ا وبالفعو فبد دظيت الئجمة اإلسراييلية بتنطية سياسية وقمليسة مس واشسنط  ،لس تكس فسي
( )1في  2003/10/1متخ ت الحكومة اإلسراييلية قرائا م بالممي في بناء المردلة النانية م «الجدائ»ا تطاى هس ق المردلسة
المنطبة الممتدة م نوأ قلبيلية بمحاااة مستوطنة مئي يو ملى ئا هللا وشماى البد،ا البس اكوى م «الجسدائ» كساا
خطيرا م بمدلوتته ونتايجه ،غير منه مع استنناءات محددة ،ببي قري ا م م «الخ اكخمر» ولو منه رادئ مئا ي وف سو
بي فلسطينيي ومماك قملئ وسج مقدادا م منئ م مسيجة ممنية ،غير ما ما قرئته الحكومة اإلسراييلية في 10/1
له معنى آخرا «فالجدائ» ،ه ق المرة ،سينوص في «اللح الحي» للمفة الفلسطينيةا
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م وقسست بئ س ا الو سسوا من س ما دلتسست مدائة بسسوش فسسي ال يسست اكبسسيضا ودتسسى المسسسافة المدئوسسسة التسسي
ئسمتئا واشنط ق تو مبيا في مسألة «الجدائ» ال «يتلسو كالنع ساا فسي المسفة النربيسة» (كمسا ئد
فعو بوش بعد اطتقه قلى ال وئ الجوية لمسائ «الجدائ»)  ،ه ق المسافة تبل ت ملى ددود بعيدة مثنساء
وبعسسد زيسسائة شسسائوا (تمسسوز /يوليسسو  )2003لواشسسنط  ،ديسسث ت س التأكيسسد ما «اإلئهسساأ الفلسسسطيني» هسسو
المركلة ولي «الجدائ» ،وقليه ل يعد مطلوبا م المسا ،به ،بو ببواقد ترنيلها
دررسست اإلدائة اكمريكيسسة قلسسى ممتسسداد شسسئر ميلسسوى (سس تم ر) بعسسد تكليسسف مدمسسد قريسسع برياسسسة
الحكومة وق و تركيو وزائته ،مبتغ ميسع المسساولي العسرأ الس ي زائوا واشسنط مو نيويسوئك بتعليسق
الجئسسود السياسسسية اكمريكيسسة قلسسى المسسسائ الفلسسسطيني -اإلسسسراييلي لعسسد و سسود شسسري فلسسسطيني يكسسافح
«اإلئهاأ» ويفك منظماتها و م ه ق اك سواء مطلسع السرم العسا قلسى ت سريحات مس قيسائ« :مازلست
متمسكا م برؤيا الدولتي اا ولك ال ل يكوا مت مع قيادة فلسطينية ديسدة تتمسس بمكافحسة اإلئهساأ وت
تتواطأ مع اإلئهابيي » (بوش في « … )9/19واشنط ل تنته بعد مس تبويمئسا لبريسعا المفتساا هسو فسي
السااى :هو يمتل السلطة للسيطرة قلى م ئزة اكم المفتاا سيكوا توديد م ئسزة اكمس تحست قيسادة
ئيسسي السسوزئاء ولسسي تحسست قيسسادة لجنسسة موسسسعة وت تحسست قيسسادة السسريي (المب سسود هسسو مجل س اكم س
البومي برياسة قرفات)ا وت بد ما يكوا لدينا شخ قادئ قلى محائبة اإلئهاأ» (كونسداليزا ئايس فسي
)9/19ا «اإلئهاأ هو المركلة ولي اإلدتتى … تعليق العملية السسلمية كا قرفسات فاشسو» (بسوش فسي
 … )9/20وتوارو ه ا النم م الت ريحات بعد ما شكو مدمد قريع دكومته« :ما قلى شائوا الدفام
ق بلدق ،وه ا ممر مساسي ا البرائات التي يتخ ها شائوا للدفام ق شع ه قرائات مرسروقه تمامساما كنسا
سنفعو اكمر ااته …» (بوش في  10/7بعد قملية مطع مكسي في ديفا يو )10/4ا
قلى ه ق الخلفية ت نت واشنط الحملة الدموية د المباومة التي مطادت بوقف مطتث النسائ،
ومائست نوطا م بالكاد مستترة ق لى اتتحاد اكوئوبي م م و مدئال دركة دما ،قلى قايمة اإلئهساأ،
ما منح دكومة شائوا غطا مء سياسيا م ل تتمتع به مس ق سو ،مئادئسا ومكَّنئسا مس اسست ناا توسسيع دملتئسا
لتحويو الجانا الفلسطيني ملى دالسة مس الفو سى والتفكس بئسدا الورسوى بسه -قلسى المسد اكبعسد -ملسى
دافة اتندثائ السياسيا
 -2ما شكلت الرؤ المت اينة في ال ف الوطني لتكتي مدائة ال رام بما في ال مشكاى العمو
والنماى (بسياقئا ومداها ومهدافئا الم اشرة وتوقيتئا) ثنرة ك يسرة مفسادت وتفيسد الخطسة اإلسسراييلية ملسى
مبعد ددود ،فسإا الننسرة اكهس فسي الو سع الفلسسطيني كساا ومسا زاى يرسكلئا واقسع ابتعساد السسلطة ودزبئسا
الحاك ق مقتماد سياسة وطنية تسعى ،ب ر ودمأ للتبسد قلسى طريسق الودسدة الوطنيسة بسأفق ال رنسام
المرتركا
وتسسواز هسس ا النسسزوم لسسسد مركسسز البسسرائ فسسسي السسسلطة -قلسسى خلفيسسسة ال سسرام قلسسى المواقسسسع
وال تديات -مع سياسة تبو قلى تن يسة موائ ال سرام السداخلي فسي السسلطة ودزبئسا الحساك  ،الس بلسغ
ائوتسسه فسسي فتسسرة وزائة محمسسود ق سسا ،وممتسسدادا م -وما بأسسسلوأ مختلسسف -بعسسد تسسولي مدمسسد قريسسع ئياسسسة
الحكومة ،ما مد ملى نتاي سل ية مهمئا المزيد مس اإلبتعساد قس مولويسة وهس السسعي للتبسد قلسى طريسق
الوددة الوطنيةا
المعركسسة الداخليسسة فسسي السسسلطة ودزبئسسا الحسساك (قلسسى قسسد تكسسافا طرفيئسسا بمبيسسا ،التسسوازا
الداخلي ،وهو اكه في المسألة المطرودة) ل تُد َْئ قلى خيائات سياسية متعاكسة ،وه ا مسا يجعلنسا ناكسد
ما الخستا بسي الرمسسي  ،الم سدم فيسه -بنتايجسه الم اشسسرة -محسدود ،والتكتيكسي بحسدود قناقسة مبسو مسسازا
بأئ حية -واكه ممكانية -المن اكمريكي الفاقو قلى مسراييو ،مع منه ت يحتكر وددق هس ا السرم الس
له رداق الماكد ،ما ل يك ممتدادق الم اشر ،لد الحساسية اكخر في السسلطة التسي تنسسا نفسسئا ملسى
ياسر قرفاتا وي بى اكرو في الختا هو التناف قلى مراكز البسو مسع تجاهسو متأرسو لسد الطسرفي
لسدوئ سسساير البسو السياسسسية ،فسي محاولسسة ،ت تخفسى ،لتئميرسسئا باسستنناء مسسا يب سو التوظيسسف فسي مجسسر
ال سسراما والماكسسد ما التبسسد نحسسو الودسسدة الوطنيسسة ت تل يئسسا سياسسسة شسسع وية محوئهسسا م ايعسسة الرسسعا
«للريي » (فسي مشسائة ملسى تبساطر الوفسود ملسى مبسر ئياسسة السسلطة فسي «المباطعسة» فسي فتسرة الموا ئسة
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الساخنة مع مبو مازا) ،بو ايتتا وطني قريض بعتقات ديمبراطية ين نق قنه مركز قياد مودد يظلله
برنام مرتركا
رعوبة الو ع في تل الفترة بالجمود ال تركز قلى المسائ السياسي وتواتر مشائات التأييد
م واشنط لسياسة تو مبيا ،ل يك يترك الخيائ -فلسطينيا م -سو لرص ال فوا قلسى طريسق البيسادة
الوطنية الموددة ودكومة اتتحاد الوطنيا ه ا مع التسلي بأا الو ع الفلسطيني بحالتسه المنبسسمة قلسى
نفسئا والموزقة قلى مكنر م خ سياسي وتكتيكي ،بما فيه الخ ال تمنله الحركة اإلسستمية (كبطسا
موا ه للسلطة ،دوا ما نخوض في محاوئ الختا بينئما وقناوينه) ،ل يك يسمح ،في دينسه ،بالرهساا
قلى تجسير وشي (ويسير) بي طرفي البط ية الننايية يُ نى قليه ،مع البطا النالث (التيسائ السديمبراطي
العريض) برنام مرترك باشتباقاته البيادية العمليةا وقو المبلا ا خر نميف ما نس ة البسو السسايدة
في و ع ا لحركة الوطنية المساطرة فسي ا تا اا ،وبالتحديسد بسي متجساهي السسلطة والمعائ سة ،لس يكس
يسسسمح لمخيسسرة ،وقواهسسا الديمبراطيسسة بال س ات ،ما تفسسرض و ئسسة قمسسو تسسسمح بتجسساوز معمسستت التفسسرد
واإلنفراد السايدة في السلطة و ا تا اا قلى دد سواءا
 -3وي بى السااى مفتودا م قلى ما يتو ا الب يا به في المد الم اشر ،آخ ي باإلقت ائ درا ة
الظسسرا ال س كانسست تجتسسازق الحالسسة الفلسسسطينية ،ديسسث تركسسز المسسن اكمريكسسي -اإلسسسراييلي قلسسى قنسسواا
المجيء بتركي ة فلسطينية مخر (قيادة ديدة !) ،م مختلفسة نوقيسا م قس التركي سة الحاليسة (بمسا فيئسا مسا
يمنله مبو مازا ،مو مبو قتء …) قلى قتتتئا ،تركي ة تسل قمليا م بسياسة الحكومة اإلسراييلية … وملى
ما ت رز ه ق التركي سة فلتسستمر الموا ئسة ومسا تفسرزق مس وقسايع قلسى اكئض تعسزز نسس ة البسو ل سالح
المرروم اإلسراييليا
بكسست آخسسر كسساا شسسائوا (ومسسا زاى) يمسسع الحركسسة الفلسسسطينية ممسسا خيسسائي  :ممسسا اتستسسست
الفوئ لرروطه ،مو مميته في مراكمة الوقايع تمئيدا م لتستسست التدسق ،مسستخدما م مسسلوأ مسا لس يحسو
بسياسة الحديد والنائ ومئهاأ الدولة مع الفلسسطينيي سسيحو بالمزيسد منئساا وهس ق الو ئسة فسي السياسسة
اإلسراييلية تستنمر الو عية الئجومية للوتيات المتحسدة فسي منطبتنسا بسالمعنى اإلسستراتيجي للكلمسة ،كمسا
منئا تستفيد م دق ممريكي شاهق المستو تقت ائات التتقي في الم الح واإلنتسساأ لسنف المدئسسة
في الحرأ العالمية قلى اإلئهاأا
ما ر استختره م ه ق اكو ام ال ع ة لموا ئة العدواا اإلسسراييلي وادتسواء المسنوط
اكمريكية واإلسراييلية ا لمماقفة ،وم م سو اسست ناا مسسيرة اتنتفا سة ،وتسأمي مبومسات ال سمود فسي
معركة اتستبتى السوطني ،والتبسد فسي م سراءات اإلرستا وتطئيسر ال يست الفلسسطيني مس قوامسو الفسساد
والترهو ،وتكري الديمبراطية والوددة الوطنية ،نبوى ما مُستخل قلى مسستو العتقسات الوطنيسة فسي
ه ا الممم ائ هسو التسالي :تحويسو تكليسف مبسو قستء بترسكيو السوزائة بعسد اسستبالة دكومسة مبسو مسازا ،ملسى
فررة لتوسيع مسادة المرائكة الوطنية البايمة قلى دليسة التأييسد والمعائ سة ،اللبساء والتمسايز ودايمسا م
بأولوية الوددة الوطنية م مح ِددات ال رنام المرترك ،وفي مطائ دكومة اتحساد وطنسي يمس مداءهسا
ه ا ال رنام … غيسر ما الوقسايع متست لتسدفع اكمسوئ بإتجساق آخسر ،ولتمسيف سسجو دكومسة مبسو قستء (مو
دكوماته قلى اكرح) ملى سجو سابباتئا ،الباي قلى التفرد واإلنفراد بإدائة الرأني الوطني والعا ا
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()5
حرومة »الطواعت« برئاسة أحمد قريس …
أزمة ال ظام السياسي إلى صياق
 -1بعد اإلستبالة المدوية لحكومة محمود ق ا ،،سائم مبو قمسائ ملسى تكليسف ئيسي المجلس
الترريعي وقمسو اللجنسة المركزيسة لحركسة فستح مدمسد قريسع بترسكيو الحكومسة السسابعةا مبسو قستء سسعى،
بدوئق ،من ال داية ملى توفير مق ى ما يمك م مشائات التعاوا م ق و ثتثة مطراا :الوتيات المتحسدة
ومسراييو في الملسف التفاو سي و ئسود التسسوية ،ودركسة فستح فسي الو سع السداخلي ،مفتر سا م ما مسا مس
فررة مما الحكومة لتسنئض ،مسا لس تكس سزءا م مس المعادلسة السياسسية اكمريكيسة للتسسوية فسي المنطبسةا
وم هنا مطال ته الم كرة م الوتيات المتحدة وموئوبا ما تعلنا دقمئما للعملية السلمية« :لست مستعدا م
للفرسوا منسسا معنسسي بفحس ماا كسساا السسست ممكنسا م م ت»( )1ا وانطلسق مدمسسد قريسسع فسي تبسسديرق بسسأا واشسسنط
سنطت قليسه إلتخساا مواقسف معيتنسة
تتحمو مساولية ئييسسية فسي مفرساى تجربسة دكومسة مبسو مسازا ،دسي
(بياا العب ة منتم) ،ول تح ِ البرا ئ الفلسطيني بوقف مطتث النائ م اإلنتئاكات اإلسراييلية التسي مطادست
به في نئاية المطااا
مما برأا فتح فإا مدمد قريع ،وهو مدد الفساقلي فسي مركسز البسرائ ،كساا مطستم قلسى التفارسيو
اليومية للنزاقات التي شئدتئا فتح من ما طردت فكرة من ا ئيي الحكومة ودتى منئيائ دكومسة مبسو
مازاا وفي المبابو كاا النايا اكك ر في مهتمامات مبو قستء وهمومسه ،وهسو يسدئ ،التكليسف ،ف سايو ا
ت قلى اكرهساا ولس يجسر معئسا مرساوئات ديسة،
تا اا وساير البو السياسية ،ما تجاهلئا تماما م ول يأ ِ
ومنما ان ا اهتمامه ومراوئاته وات اتته الم اشرة وغيسر الم اشسرة قلسى اكطسراا النتثسة الس مبسد
اهتماما م بأا تتعاوا معها
الوتيات المتحدة ل تتجاهو ئسالة مبو قتء لئا ،فأردئت قلسى لسساا المسساولي فيئسا ،وفسي
المبدمة وزير الخائ ية كسول بساوى ومسترسائة اكمس البسومي كونسدوليزا ئايس ت سريحات مو سحت ما
موقسف واشسنط مس الحكومسة سسسيكوا ئهنسا م با إلرستدات التسي سسستبو بئسا ،وبالسدوئ الس ستسسستطيع ما
تلع ه ،وق ر ما سوا تعد بسه مس سياسسة واقعيسة ومسا سسوا ت لسه مس ئسود للبمساء قلسى «اإلئهساأ»
وتفكي بنيته()2ا
تو مبيا ،بسدوئها ،مطلبست موقفسا م دبلوماسسيا م مفسادق منئسا سسوا تتعامسو مسع ميسة دكومسة يرسكلئا
الفلسطينيوا برروط ت تتنير ،وفي مبدمئا البماء قلسى «اإلئهساأ الفلسسطيني» ،وتجريسد المباومسة مس
ستدئا ،والب وى بخطة «خائطة الطريق» بالتعديتت اإلسراييلية اكئبعة قررا
م ئتنا ،كنا نعي تماما م ما ال عوبات (الموانع) السياسية التي ستوا ه دكومة مبو قتء هي
مكنر م تل التي وا ئت دكومة م بسو مسازاا فالنبطسة المركزيسة المتعلبسة بتفكيس ال نسى التحتيسة للمباومسة
و مع الستا ،كاا وا حا م لنا من ال داية وق و مقتنات  6/28منئا ستحو قلى قاقدة «الحسو الوسس » ،م
وقف مطتث النائ برروط غير مااية وطنياما وه ا ما تأكد قلى مية داى في المجسر التدسق لممسوئا بينمسا لس تمتلس
الحكومة التي سيركلئا مبو قتء سو خيائ السعي مرة مخر لتجديد وقف مطستث النسائ ،لكس برسروط مرسعا هس ق
المرة مع ترا ع مدتماى ق وى واشنط بئا ،ناهي ق تو مبياا
في ه ا السياث ي ح مفئوما م ما ت يلبى كت مبو قتء بأا الئسدا اكوى لحكومتسه سسيكوا وقسف مطستث
النائ مع مسراييو ،م رد فسي اإلدائة اكمريكيسة والحكومسة اإلسسراييلية ،ئغس التأكيسد بسأا دكومتسه سستحاوى منئساء
داى الفو ى م اكئا ي الفلسطينية بمطال ة ماقات الناشطي بوقف هجماتئ قلى مسراييوا
واقعيام ،ل يك مبو قتء يتوقع م مسراييو والوتيات المتحدة مواقف سياسية ديسدة ومنسايرة
( )1و ( )2ئا ع مجلة «الحرية" ،العدد  )2030( 956بتائيخ 2003/9/20 -14ا
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لمسا سس ق قر سها منمسسا كساا يئسسدا الح سسوى قلسى نبطتسسي  :اكولسى ما يلبسسى اقترافسا م ممريكيسا م ومسسسراييليا م
مسس با م بسسه كسسريي للحكومسسة الفلسسسطينية وطرف سا م مب سسوتم فسسي العمليسسة التفاو سسية وما ت يُلبسسى قليسسه الحجسسر
السياسي كالملبى قلى ياسسر قرفساتا والنانيسة ما يسستدئك سياسسيا م بحيسث ماا مسا فرسو فسي مئمتسه يح تمسو المسساولية
للوتيات المتحدة ومسراييو في تعطيو دوئق كمفاوض فلسطيني مب وى ونا حا
غير ما مجر اكدداً بيت ما المعملة الم اشرة التي كانست تجابسه مدمسد قريسع تبسع فسي مكساا
آخسر ،كانست فسي فستح بإتجاهاتئسا المختلفسةا ومتست الوقسايع الفتحاويسة التسي واك ست ترسكيو الحكومسة نفسسسئا
لتاكد رحة ه ا اتستنتالا
 -2م استبالة دكومة مبو مازا ( ) 9/6ملى تركيو دكومسة مبسو قستء النمانيسة ( )10/5السدائل
تسميتئا -خطسأ والت اسسا م -بحكومسة الطسوائئ ،وقسف مدمسد قريسع فسي بسائة ال سرام الفتحساو السداخلي(،)1
الس طنسى ب سخ ه قلسسى المسن وط الخائ يسة ،مسا عسسو مبسو قستء يتبلسا فسسي مختيسائ قنسواا دكومتسه بسسي
« دكومة مزمة ،ث دكومة وددة وطنية ،ث دكومة يبة ،ث دكومة قادية ،ث دكومة اثني قرر وزيرام،
ث دكومة طوائئ ،ث مخيرا م دكومة قادية مساسئا ثمانية وزئاء قابلي للزيادة»( … )2المخساض العسسير
ال استنرث شئرا م منت دكومة ل تع تمر مكنر م خمسة مسابيع (دتى  )11/12تع يرا م قس مزمسة النظسا
في محطة م محطات تدهوئق المتواروا
في الوقايع نسسجو مسا يلسي :منئمكست اللجنسة المركزيسة لحركسة فستح طسويتم فسي مناقرسة الترسكيلة
الحكومية الجديدة في ظو م واء محمومسة ،بسدا فيئسا وا سحا م تنس اف البيسادات الفتحاويسة قلسى اإلسستيزائ،
وت التورو ملى رينة دكومة م  24وزيرا م تكوا د ـة فستح فيئسـا  18وزيسرام ،ويكسوا للبسـو اكخسر
والرخ يات المستبلة  6وزئاء ،لينتبو الختا بعد ال ملى تسمية الوزئاء م فتحا
بعد اإلنتئاء م المداوتت مع مركزية فتح ،منتبو مبسو قستء للتسداوى مسع البيسادات الحركيسة فسي
المفة والبطاما في هاتي الجولتي مستمع مبو قتء تنتبادات تاقة قلى لساا البيادات الحركية ،طالت
اللجنة المركزية ومقماءها ،ومثائت اننماسئا في الفساد وتوفير النطاء للفاسدي  ،وبات وا سحا م ما مبسو
قتء ،وما كاد ينجح في مئ اء مر كزيسة فستح ،فإنسه لس يسنجح فسي مئ ساء مجلسسئا النسوئ وقياداتئسا فسي
اكقالي والمحافظات خارة ما المتاا هو  18وزيرا م بينما قدد المرشحي لإلستيزائ كمسا تس الكرسف قنسه
تجاوز الـ  90مرشحا م (!)()3ا
مبو قتء ،ومن لحظة تكليفه برياسة الحكومة كاا يعيس الحالة المأزومة التي تعيرئا السلطة
الفلسطينيةا ل ل بادئ ملى طرا تركيو «دكومسة مزمسة» تكسوا مبل سة بعسدد وزئايئسا ،مو مسا مطلسق قليسه
فيما بعد -وختفسا م للبسانوا اكساسسي(« -)4دكومسة طسوائئ» لمعالجسة الو سع اتسستننايي والمسأزو للحالسة
الفلسطينيةا
البيادات الفتحاوية ئفمت الفكرة مس مرسلئا كا دكومسة مبل سة (دكومسة مزمسة) سسوا تنلسق
ال اأ مما الطامحي والطامعي في من ا وزيرا كما ما البو السياسية الفلسسطينية( )5بسدوئها ،خطسأت
( …« )1فت شيء دبيبيا م مما يباى ،سو ال رام قلى النفوا … بمنطق التباس  ،ومنطق التباس هو منطق م يرعروا
بأنئ في آخر زم ماا لي ممامئ سو اإلنبماض قلى ه ق ال بايا م دوا مراقاة دتى للركو ،في مداء دوئ كريسه
يأنفه بعض الكاينات … وت لزو للتف يو» (مبالة بعنواا «دالتنا … داخو السج ال سنير» ببلس ن يسو قمسرو النايسا
في الترريعي ،قمو المجل النوئ لحركة فتح ،ووزير اإلقت في دكومة مبو مازاا نررت ه ق المبالسة فسي ريسدة
«الحياة» اللندنية في )2003/10/14ا
( )2نف الم دئ الم كوئ مقتقا
( ) 3ئا ع محمر لباء مبو قتء مع قيادات فتح في قطام غزة قرية تركيو الحكومة كما نررته مجلة «الحرية» في العسدد
ئق  )2032( 958بتائيخ 2003/10/4 -9/28ا
( ) 4ين البانوا اكساسي (المعدى) قلى مقتا دالة الطوائئ ولي دكومة طوائئ (!) ،وال في «ال اأ السابع :مدكا
دالة الطوائئ» المواد  113 -112 -111 -110و 114ا
تن المادة  110قلى -1« :قند و ود تئديد لمم البسومي بسس ا دسرأ مو غسزو مو ق سياا مسسلح مو دسدوً كائثسة
ط يعية يجوز مقتا دالة الطوائئ لمدة ثتثي يوما م مخر بعد موافبة المجل الترريعي الفلسطيني بأغل ية ثلني مقمايه
…» (ص  237 -236م كتاأ «ق و الرديو … في السياسة والنظا الفلسطيني»ا م دئ س ق اكرق)ا
( )5في م تماقئا في  2003/9/6برياسة ياسر قرفات ال انع بد مثر استبالة دكومسة مبسو مسازا ،ئفمست اللجنسة التنفي يسة
فكرة «الحكومة المبل ة» (مو المسيتبة) ،وطال ست بحكومسة موسسعة إلخسرال الو سع الفلسسطيني مس مزمتسه ،وفستح مفسق
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كراسات ملف ___________________________________________ العدد الرابع
منسسو ه س ق الخطسسوة ،ما ئمت ما البمسسية ت تتعلسسق بعسسدد السسوزئاء وت دج س السسوزائة بسسو ب رنامجئسسا ،كمسسا ما
تركيو منو ه ق الحكومة ت يعني سو تعطيو باق ي السلطات (الترريعية والبمايية) م النادية العملية،
ومنح الحكومة سلطات اسستننايية تتسيح لئسا تعطيسو الحسوائ السداخلي البساي قلسى الحبسوث الديمبراطيسة فسي
مبداء الرم  ،وه ا ما سوا يعمق اكزمة ،بينمسا المطلسوأ هسو فستح بساأ الحسوائ السداخلي قلسى م سراقيه
ومعالجتئا بحلوى وطنية ،اكمر ال يتطلا تركيو دكومة اتحاد وطنيا
والمنارا الحكومية ،بو ممتسدت ملسى ال ستديات ،وثمسة
 -3النزاقات ل تبت ر قلى الح
قميتاا ك يرتاا تركتا (من الحكومة الرابعة التي متست مثسر دملسة «السسوئ السواقي») العنسواا اكساسسي
في مسألة ال تديات تنتس اا ملى مجاى قمو ومخت اص وزائتي المالية والداخليةا
البمية اكولى مُئغمت السلطة الفلسطينية قلى الرروم بحلئا وفبا م لمعايير الدوى المانحة التي
دفعست بسست فيتساض وزيسرا م للماليسسة مبيمسا م فسي الحكومسات الفلسسطينية كافسسة ،فسي مطسائ مسا سسمي باإلرسستا
سة
المالي واإلدائ  ،وبركو خساص لمسماا قسد تسسرأ ممسواى الجئسات المانحسة لنيسر اكغسراض المخ
لئا ،وقد ممك التبد نحو تو يح مسألة ال تديات في ه ا المجاى لس ا يبع فسي متنساوى اليسد ،مت وهسو
تحك الجئات المانحة بجزء ها م م ادئ تمويو ميزانية السلطة ومرائيعئاا
وفي المبابو ،فإا البميـة النانيـة (رتديات وزائة ال داخلية) التي ت تمل الجئات الخائ يسة-
لحس الحظ (!) -مفاتيح التأثيـر قليئا كالمالية ،بدت كالعبـدة في المنرائا وما يزيد الو سع تعبيسدا م كسوا
البـانوا اكساسي( )1ت يتطرث ملسى هس ا اكمسر بجسان ي تحديسد ال ستديات ونطساث المسساوليات بالو سوا
والتحديد الكافيي تقت ائات قدة ،وم بي مهمئسا و سود بعسدي للبمسايا اكمنيسة ت يسستطيع نظسا الحكس
ال اتي اإلنتبالي ال تجسدق السلطة الفلسطينية -مو وقيا م -ما يف و بينئما:
ال عد اكوى ،داخلي وطابعسه باكسسا ،شُسرطي ،ممنسي داخلسي يتعلسق بمئسـا فسرض النظسا العسـا
وقمع التجاوزات … ،وال عد الناني ،خسائ ي يُعنسى بالت سد للمخساطر الخائ يسة وتمسطلع بسه فسي العسادة
البسسوات المسسسلحة واكم س الخسسائ ي … الواقسسع اتنتبسسالي للسسسلطة الفلسسسطينية الس ل س يحسس بحسسدودها
الخائ ية ،وت بمسألة السيادة ،ناهي ق العبيدة الدفاقية … مد ملسى ممسري  :م) قلس ال عسد الخسائ ي
في المسألة اكمنية ملى ددود بعيدة دا م كمساولية تبابلئا رتديات ،لكنه مببى قليئسا كترسكيتت (قسوات
اكم السوطني ،المخسابرات العامسة …)ا و أ) وسسع فسي وظيفسة ودوئ ال عسد السداخلي البساي قلسى مختلسف
م ئزة اكم الداخلي (الررطة ،اكم الوقاييااا)ا
لبد ببيت رتديات وزائة الداخلية وقمية اكم قموما م معلبة طسواى قمسر دكومسة مبسو مسازا،
وت دئت اإلهتمامات مرة مخر مع تكليف مبو قتء بتركيو الحكومسة الجديسدة :مس هسو وزيسر الداخليسة
ما هي رتدياته لم تت ع اك ئزة اكمنية ما هي ددود ال تديات للحكومة معاء
الحو ال قد لئ ق المسألة مخ بال ينة التال ية :الحكومة التي تبع قوات اكم الوطني خائل
رتدياتئا ،تتولى مساولية اكم السداخلي بواسسطة اك ئسزة المعنيسةا ويترسكو فسي الوقست نفسسه مجلس
لمم البومي يترمسه ئيي السلطة الفلسطينية ويكوا ئيي السوزئاء ناي سا م لسه ووزيسر الداخليسة قمسوا م
فيسه ملسى انسا آخسسري … ويكسوا المجلس معنيسا م برسس السياسسة اكمنيسة العليسسا ،وتكسوا قرائاتسه ملزمسسة
للحكومة وئييسئا ووزير داخليتئاا
سياسسي ممامسسها بسسدوئها طال سست الج ئسسة الديمبراطيسسة لتحريسسر فلسسسطي بمسسروئة مسسستختص دئو ،دكومسسة مبسسو مسسازا،
ودقت ملى تركيو دكومة اتحاد وطني ،بينما مردئت البو الوطنية في  2003/9/29في اكر انطتقة اتنتفا ة بيانا م
دقت فيه ملى تركيو البيادة الوطنية الموددةا
( )1يتطرث البانوا اكساسي ملى ه ا بالمواد التالية:
المادة  « :39ئيي السلطة الوطنية هو البايد اكقلى للبوات الفلسطينية»ا
المادة ( 70مخت ارات مجل الوزئاء) -7 …« :مساولية دفظ النظا العا واكم الداخليا  -8مناقرة اإلقترادات
مع الجئات المختلفة اات العتقة بالفبرتي ( 6و  )7مقتق ،وسياساتئا في مجاى تنفي مخت اراتئا»ا
المادة  -1« :84قوات اكم والررطة قوة نظامية وهي البوة المسلحة فسي الس تد وتنح سر وظيفتئسا فسي السدفام قس
الوط وخدمة الرعا ودماية المجتمع والسئر قلى دفظ اكم والنظا العا وا داأ العامة وتاد وا ئا في الحدود
التي ئسمئا البانوا في مدترا كامو الحبوث والحرياتا  -2تنظ قسوات اكمس والرسرطة ببسانوا»ا (ئا سع كتساأ «ق سو
الرديو …»ا م دئ س ق اكرق)ا
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هس ق ال سينة (مجلس اكمس البسومي) ،مو سع تسداوى منس وزائة مبسو مسازا ،بسدت للس عض دستم
منطبيا م يزيو العب سات ممسا توزيسع ال ستديات ،لكس الخستا ادتسد قلسى مفسردات التط يسق :تسسمية وزيسر
الداخلية ،آليات التعيينات والترقيات وددود «تدختت» ئيي السلطة مس موقعسه كسريي لمجلس اكمس
البومي ،و «تدختت» ئيي الوزئاء ووزير الداخلية ومسترائ الريي لمم البومي …
وخترة اكمسر ،ما ثمسة ختفسا م مسستحكما م (منس دكومسة مبسو مسازا) دسوى المر عيسة اكمنيسة للسسلطة تلعسا
فيه مسألة ال تديات دوئا م هامسا م قلسى خلفيسة س ابية الموقسف السياسسي ،وبالتسالي النظسر ملسى اك ئسزة اكمنيسة ،فسي
ظو ه ق الم ابية ،قلى منئا وئقة قوة لم يمس بئا ،وقن ر مخفاث لم يتخلى قنئاا
 -4النزام قلى ال تديات وقد البسدئة قلسى مئ ساء المسستوزئي داخسو الحسزأ الحساك عسو
« سفينة التركيو الوزائ ت طد بج و المستوزئي م داخو فتح» (قلى قوى دسات ق سد البسادئ ،قمسو
المجل النوئ لفتح وقمو المجل الترريعي) ،ومغلق ،بالتالي ،مما تركيو دكومة موسسعة ،ومفسسح
في المجاى مما مدمد قريع لتركيو ما سمي بحكومة الطوائئا
تركيو دكومة الطسوائئ ،مدسدً سجة داخليسة( )1كنئسا مدائت الظئسر لمواقسف اللجنسة التنفي يسة
والبو السياسية التي دقت ملى دكومة موسعة ،فمتم ق كونئا -كما س ق البوى -تجاوزا م قلى البانوا
اكساسي ال ت ين قلى دكومات طوائئ ،بو قلسى مقستا دالسة الطسوائئ سم محسددات وا سحة ت
تنط ق قلى ا لحالة السياسية والميدانية البايمةا
المجلسس الترسسسريعي ئفسسسض هسس ق الترسسسكيلة ،وئفسسسض مقسسستا دالسسة الطسسسوائئ ،وئم فسسسي هسسس ق
الخطوات تجاوزا م له واستخفافا م به وتئميرا م لدوئقا ل ل دقا الحكومة الجديدة ملسى المنسوى ممامسه( )2وملسى
تبدي بيانئا الوزائ  ،ماكدا م لئا منئا ست بى في كو ا كدواى مساولة ممامه ،كما هي مساولة مما ئيسي
روئياما وخل ست
السلطة ،وما م دق المجل الترريعي قلى الدوا سحا النبة منئا ماا ما ئم ال
مناقرات المجل الترريعي دوى و ع الحكومة ملى تسوية قمت بمنحئا النبة لمسدة شسئر وادسد فبس ت
غير ،قلى ما تبد مسستبالتئا ملسى ئيس ي السسلطة فسي نئايسة الرسئر ،وتفسسح فسي المجساى لترسكيو دكومسة
ديدةا
اكطراا المختلفة في السلطة الفلسطينية ئ يت بئ ق التسوية ،وهك ا قاشت الحكومسة شسئرا م
كامتم دوا ما تفعو شي ا م ي كر ،وبدى ما تمع دتم لمزمة المستع ية للحالة الفلسسطينية تحولست هسي ملسى
واددة م قتمات ه ق اكزمة ومدد مس اأ استفحالئاا
وفي محاولة لترخي قملية اللجوء ملسى ترسكيو دكومسة الطسوائئ يمكس البسوى ما الخطسوة ت
تندو كونئا خطوة مكروفة ،فأما اتستع اء ال داى دوا اتتفاث قلى تركيو دكومة موسعة ،م ئة
بس ا النزاقات داخو فتح ،وال داى -م ئة مخر  -دوا تسمية وزير الداخلية( )3بس ا الختا بي
ئيسي السسلطة والحكومسة ،كساا قلسى هس ا اكخيسسر بعسد ما اسستنف السزم البسانوني للتكليسف ما يعتس ئ وما
يفسح المجاى لتكليف شخ ية بديلة ،اكمر ال يفمح مكنر فأكنر اكزمة المستع ية للحالة الفلسطينية،
ويسل الموء قلى ما مزمة السلطة ق د تفاقمت دتى منئا باتت مقجز م ما تركو دكومة لئا()4ا
( ) 1ئا ع ئدود الفعو السل ية قلى دكومة الطوائئ كما وئدت قلى لسـاا مرحابئا في تبرير نررته «الحرية» في قددها
ئق  )2034( 960بتائيخ 2003/10/18 -12ا
م
م
بدوئها مردئت كتايا شئداء اكق ى بيانا م قنيفا ورفت فيه دكومة الطوائئ وبعمسوية ن سر يوسسف وزيسرا للداخليسة
فيئا قلى منئا رناقة ممريكية -مسراييلية ،ودقت البو الوطنية للتدخو فوئا م م م و مسباطئاا
( )2ل تمنو الحكومة مما المجل الترريعي ول تبد له بيانا م وزائيا م قلى مساسه تناى النبةا وقد ردئ المرسسو الرياسسي
بتركيلئا في  2003/10/5و مت التالية مسماؤه  :مدمد قريع ئييسام ،ن ر يوسف وزيرا م للداخلية ،ست فياض وزيرا م
للمالية ،ن يو شعث وزيرا م للراوا الخائ يةا كما موئد المرسو اكسماء التالية كوزئاء دوا تحديد دبساي ئ  :نعسي مبسو
الحم  ،رايا قريبات ،دا واد الطي ي ،ماى الروبكي وق د الردم دمدا
( )3منطو الخست ا قلسى تسسمية وزيسر الداخليسة قلسى تجسااأ دسوى ال ستدياتا السريي قرفسات مختسائ دكس بلعساو لئس ا
المن ا ،وهو ب ل يكوا قد اختائ شخ ا م قري ا م منه ،ممموا الوتء ،بينما كاا مبو قتء يفمو ن ر يوسف بإقت ائق
قسكريام ،وهو قادئ قلى استيعاأ التفاريو اليومية لئمو اك ئزة اكمنية وقماياها فمتم قس اسستبتله قس قرفساتا
لك ئياسة السلطة ل توافق قلى ه ا الخيائ ،إلدئاكئا ما شخ ية ن ر يوسف «منبلة» ولديئا اتستعداد لرس ددود
لم ئزة وال تديات اكمنية ت تجعو تجاوزها ممرا م يسيراما
( )4يمنح البانوا اكساسي الريي المكلف مدة ثتثة مسابي ع إلقتا دكومته ،قابلة للتمديد لمدة مس وقي م افيي (المادة
)66ا وقد استنف مبو قتء المدة كاملة ،فبد ر تكليفه في  9/6وت اإلقتا ق دكومته فسي  ،2003/10/5ومت كساا
قليه ما يعت ئ ق المئمة ل الح شخ آخرا
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فمتم ق ال كاا م ال عا ال حث قس بسديو لبريسع بعسد ما كساد من سا ئيسي الحكومسة ما
يتحوى ملى محرقة كقماء اللجنة المركزية لحركة فستح ،لس ل لجسأت السسلطة ملسى منساوئة ترسكيو دكومسة
الطوائئ لمدة شئر تستطيع ق رها ما تد قي منئا شكلت دكومتئسا ،وتسستطيع فسي الوقست قينسه ،مسستنتى
ه ق الفترة تستكماى المراوئات الفتحاوية تستب اى استحباث نئاية الرئر بحكومة موسعةا
دكومة الطوائئ ،ماا ،مجرد روئة لحكومة ل تفعو شي ا م سو منئا شكلت شعائا م مخفت خلفه
متمح اكزمة المتفاقمة فسي السسلطة وفسي د ركسة فستح ،لس ل ببيست الحكومسة تعسيس لمسدة شسئر قالسة قلسى
الحالسسة السياسسسية الفلسسسطينية ،وقسساش وزئاؤهسسا دالسسة مسس ال طالسسة ،وخارسسة ومنئ س كسسانوا يسسدئكوا ما
و سسوده ماقسست وما وظيفسستئ تسستلخ فسسي التنطيسسة قلسسى الحالسسة المأزومسسة للسسسلطة الفلسسسطينية ،ولسسي
مخرا ئا م مزمتئاا وما ما مزفت خاتم ة الرئر دتى بادئ مبو قتء ملى تبدي استبالة دكومته ليكلف م
ديد بتركيو دكومة موسعة ولتعود مزمة التركيو ملى مربعئا اكوىا
قد مبو قتء مستبالة دكومة الطوائئ فسي  ،2003/11/4فسي نفس اليسو الس مظئسرت النتساي النئاييسة
تستطتم م راق اتتحاد اكوئوبي ما  %59م مواطني دوله اكقماء يعت روا مسراييو التئديسد اكك سر للسست فسي
العسسال … ئبمسسا شسساءت ال سسدا م س خسستى ه س ا اإلقسستا ،ما ت سيَّ قجسسز النظسسا الفلسسسطيني ق س اسسستنمائ التحسسوتت
اإليجابية في الرم العا الدولي م م و خدمة مهداا النماى الوطنيا

()6
حرومة أبو عالف الثانية في امتداد صضليد حرومات اللون الواحد
 -1منتئت مئلة الرئر المبرئة لحكومة الطسوائئ دوا ما تتخس قسرائا م وادسدام ،مو ت سدئ قانونسا م
واددا م ي رئ تركيلئا الطسائئ ،وي سرئ مقتنئسا دالسة الطسوائئ فسي المنساطق الفلسسطينيةا وكساا وا سحا م ما
النسرض الرييسسي لترسسكيو هس ق الحكومسسة هسو تسأمي غطسساء لجولسة ديسسدة مس المرساوئات مس م سو تس ليو
قب تسسي مئ سساء المسسستوزئي داخسسو فسستح ،واتتفسساث مسسع السسريي قرفسسات قلسسى وزيسسر للداخليسسة ودسسدود
رتدياته في اإلشراا قلى اك ئزة اكمنيةا
البمسسية اكولسسى قالجئسسا قرفسسات وقريسسع بتخ سسي  18وزائة م س مرسسو  24لحركسسة فسستحا كمسسا
مائ ،نوطه لتوزيع «د ة» فتح قلى «الحر ،البدي » وقلى «التيائ الراأ» وما كانست د سة هس ا
التيائ ببيت محدودة مبائنة بح ة الحر ،البدي  ،وخارة تل الو وق التي باتت مبيمة في كو دكومسات
السلطة الفلسطينية من تأسيسئا في العا )1(1994ا
مما البمسية النانيسة فبسد قالجئسا قرفسات بإختيسائ مدسد المبسربي مليسه ،قمسو مركزيسة فستح الحكس بلعساو ،
وقمد ملى م عاا من ا وزيسر الداخليسة قنسدما د سر رستديات السوزائة بالرساوا اإلدائيسة ،وملحسق بئسا الرسرطة
فحساا مما باقي اك ئزة (م مم وطنسي ملسى قسوات السـ  17وال حريسة والمخسابرات العامسة …) فبسد ملحبئسا بمجلس
اكم البومي برياسته ،منطلبا م م ما ه ق اك ئسزة يفتسرض ما تت سع ئيسي السسلطة (الس يبابسو ئيسي الدولسة فسي
الدوى المستبلة) بورفه البايد اكقلى للبوات المسلحةا
 -2ثمسسة تطسسوئ تجسسدئ اإلشسسائة مليسسه يتمنسسو بسسإقتا مدسسد اكطسسراا الرييسسسية المعائ سسة للسسسلطة
وتتفاقات موسلو بال ات ،وهو الج ئة الديمبراطية لتحرير فلسطي  ،ق استعدادها الم دم للمرائكة في
الحكومة قيد التركيوا
( )1تركلت الحكومة م مدمد قريع ئييسا م والوزئاء -1 :الحك بلعاو (الداخلية)ا  -2ن يو شعث (الراوا الخائ يسة)ا -3
سسست فيسساض (الماليسسة)ا  -4رسسايا قريبسسات (شسساوا المفاو سسات)ا  -5مسساهر الم سسر (اإلقت سساد)ا  -6قسسزا اكدمسسد
(اإلت سساتت)ا  -7ميسسو الطريفسسي (الرسساوا المدنيسسة)ا  -8ق سسد السسردم دمسسد (اكشسسناى واإلسسسكاا)ا  -9منت سسائ السسوزير
(الراوا اإل تماقية)ا  -10هرا ق د الرازث (شاوا اكسر )ا  -11نعي مبو الحم (التربية والتعلي العسالي)ا -12
سسواد الطي سسي (ال سسحة)ا  -13ن يسسو قسسسي (التخطسسي )ا  -14دكمسست زيسسد (الموارسستت)ا  -15نسساهض السسري (العسسدى)ا -16
سليماا مبو سنينة (وزير دولة)ا  -17ئمز مبو قيطة (السيادة)ا  -18ماى الرسوبكي (الحكس المحلسي)ا  -19يحيسى يخلسف (النبافسة)ا
 -20ئودي فتوا (الزئاقة)ا  -21رتا التعمر (الر اأ والريا سة)ا  -22قسدوئة فسائ( ،وزيسر دولسة)ا  -23زهيسرة كمساى (وزيسرة
دولة)ا  -24غساا الخطيا (العمو)ا وقد مدتفظ مبو قتء لنفسه بوزائة اإلقت  ،واك وقاا (التسي لس يعلس قس مس يتوتهسا
بإقت ائق مبيما م في البسد)،ا ممسا وزائة الطاقسة والم سادئ الط يعيسة ،فبسد تس تحويلئسا ملسى هي سة مسستبلة ملحبسة برياسسة
الوزئاء بعد ما كاا قد مقل قنئا كوزائة وقيو منئا ستسند ملى قزا الرواا
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الحكومات الفلسطينية ______________________________________________
ه ا اتستعداد الم دم ا تاز محطتي بكسو مسا مدساط بئمسا مس تبسدير للحالسة الوطنيسة قلسى وقسع
تطوئات سياسية هامة :اكولى متت في سياث «ما بعد السسوئ السواقي» بتسأثيرات هس ق الحملسة قلسى مسسائ
اتنتفا سسة وا لمباومسسة والسسسلطة ،ومسسا فتحتسسه م س ملفسسات قلسسى مسسستو دولسسي سسر فيسسه تبسسدي اإلرسستا
الداخلي كو ام السلطة قلى مس ا بتء الرعا الفلسطيني ممنتم ب باء اإلدستتى واسستمرائ اإلسستيطااا
( )1
في ه ا الظرا ال عا تبدمت الج ئة الديمبراطية « بمرروم اإلرتا الوطني والتنييسر السديمبراطي»
ال ادتلت فيه موقعا م بائزا م الدقوة لتركيو دكومة اتحاد وطني يدا م بيد مع مقامة قيادة وطنية موددةا
مما المحطسة النانيسة فأتست بعسد خمسسة قرسر شسئرا م مس اكولسى ،بعسد اسستبالة دكومسة مبسو مسازا
بالتحديد وما شئدته ه ق الفترة م تطوئات قارفة ر التوقف ممامئا في ف و سابق ،قندما اقتمدت
اللجنة المركزية للج ئة الديمبراطية في منت ف شسئر ميلسوى (سس تم ر)  2003تو ئسا م م سدييا م بالمرسائكة
في الحكومة الفلسطينية سدق البرائ التالي:
«موتم -ما اللجنة المركزية ،ما تجيز المرائكة في الحكومة الفلسطينية فإنئا تره ال بتسوفير
الرروط التالية:
م) اإلقسسرائ بمسسساولية ا تا اا ق س المفاو سسات كمر عيسسة سياسسسية ،واقتمسساد نئ س تفاو سسي
ديد يبو قلى اإلررائ قلى دوى زمنسي متفسق قليسه للتنفيس المتسواز بخطسوات مت ادلسة لإلسستحباقات
المترت سسة قلسسى الطسسرفي (الفلسسسطيني واإلسسسراييلي) بمو سسا «خائطسسة الطريسسق» ،بسسدءا م بسسإقتا اإلقت سراا
اإل سراييلي بدولسة فلسسطينية اات سسيادة ،ووقسف مت سادى إلطستث النسائ بإشسراا مسراق ي دوليسي  ،ووقسف
ميع اكنرطة اإلستيطانية ،وتفكيس ال سائ اإلسستيطانية و سدائ المس العن سر  ،واإلفسرال قس اكسسر ،
واإلنسحاأ م المواقع التي مقيد ادتتلئا بعد ميلوى (س تم ر)  ،2000ومنئاء الح سائ واإلغستث ،وئفسع
الحظر ق الماسسات الفلسطينية في البسد ،،ومديساء دوئ اللجنسة الرباقيسة بجميسع مطرافئسا فسي الرقابسة
قلسى التنفيس  ،تمئيسدا م لمفاو سات دسوى قمسايا الو سع السداي قلسى مسسا ،البسسرائات ،1397 ،338 ،242
والم ادئة العربية بما فيئا دو قمية الت ي قلى مسا ،البرائ  194ال يكفو دسق العسودة ملسى السديائ
والممتلكسساتا وما تعل س الحكومسسة الفلسسسطينية وتلتسسز بم سسدم ما مدتسسرا اإللتزامسسات المترت سسة قل سى الجانسسا
الفلسطيني يتوقف قلى مد ملتزا الجانا اإلسراييلي بما يترتا قليه م مستحباقاتا
أ) اإللتزا بمعالجة الو ع اكمني م ختى الحوائ والتوافسق السوطني ،واتمتنسام قس اللجسوء
ملى العنف سد م ف سيو مس ف سايو المباومسة ،وملنساء اإل سراءات التسي اتخس ت سد الجمعيسات الخيريسة
وماسسات المجتمع المدني ،و روئة مطتقنا ومرائكتنا برأا مية خطة ممنية تمعئا الحكومةا
ـ) اتتفاث قلى برنام لإلرتا الديمبراطي يتمم  ،م لى موارلة اإلرستا المسالي واإلدائ
ومكافحة الفساد ،ملتزا الحكومة بما يلي -1 :التبد ملى المجل الترريعي ببسانوا منتخسابي ديسد ،يبسو
قلسى النظسسا المخسستل (السسدواير  +التمنيسسو النسس ي قلسى المسسستو البطسسر ) والتحمسسير إل سسراء انتخابسات
ترسسريعية وئياسسسية دسسرة ،وم سسراء انتخابسسات بلديسسةا  -2معالجسسة قمسسايا الفبسسر وال طالسسة م س خسستى منرسساء
رندوث وطني للتكافو اإل تماقي والتبد ملى المجل الترريعي بمرروم قانوا بئ ا الرأاا
ثانيا م -ما اللجنة المركزية تفوض المكتا السياسي بإدائة الحوائ دوى التركيو الحكومي بكافسة
وان ه التكتيكية والتع وية واإلقت مية ،وفي العتقات مع البو ومع اكطراا العربيسة والدوليسة المعنيسة،
قلى ما يتخ المكتا السياسي الخطوات الكفيلة بتجسيد المرائكة قندما تتوفر ه ق الرروط ،مسا ينطسو
ميما م قلى ممكانية اإلمتنام ق المرائكة في داى قد توفر ه ق الرروط»ا
 -3بعد ما مغلبت دكومسة الطسوائئ م يسة ممكانيسة لتوسسيع المرسائكة فسي تحمسو العساء السوطني،
مشام الرروم بالمراوئات لتركيو الحكومة الجديدة وا م مفادق ممكانية كسر تبليد دكومات اللوا الوادسد
وفتح بوابة المرائكة في دكومة مبو قتء النانية (النامنة بالتسلسسو العسا )ا ومس موقسع تبسديرها لمزمسة
المستفحلة للنظا السياسي الفلسسطيني قلسى خلفيسة مسود العمليسة السياسسية ،والحا سة المساغطة وطنيسا م
لتراب ميع اكيد م م و موا ئة رسعوبات المردلسة ،وتس ليو قب اتئسا مسا ممكس الس  ،مقلنست الج ئسة
( )1ئا ع ص ( )46 -38م كتاأ «السوئ الواقي»ا م دئ س ق اكرقا
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الديمبراطية ق مستعدادها للمرائكة في الحكومة ملتزاما م منئا بدقوتئا لبيا دكومة موسعة تم الطيف
اكوسع م البو السياسية والرخ يات الوطنيةا
مبلنت الج ئة الديمبراطية موقفئا ه ا ملى كو م ئيي السلطة وئيي الحكومسة المكلسف فسي
مكنر م لسة دوائ ،وببيت الج ئة تره موافبتئسا قلسى السدخوى فسي الحكومسة بتسوفر قسدد مس العوامسو
تر منئا روئية كي تتخ الحكومة طابع دكومة اتتحاد الوطنيا
لك منو ه ق الخطوة ،بما فيئا م مستحباقات سياسية مرتب سة ،ببيست مو سع دئاسسة مس ق سو
مطسسراا السسسلطة التسسي متس س موقفئسسا بسسالتردد منرسسدة قلسسى السسدوا ملسسى سياسسسة التفسسرد بسسالبرائ السياسسسي
واإلستفراد بها
وقنسسدما دسساوى ئيسسي الحكومسسة المكلسسف مختسسزاى اكمسسر بجانسسا التمنيسسو مس خسستى تسسسمية ممنسسو
الج ئسسة وزيسسرا م فسسي مدسسد السسوزائات ،دوا اتتفسساث المس س ق قلسسى برنسسام قمسسو الحكومسسة وخططئسسا ،ئمت
الج ئة الديمبراطية نفسئا ملزمسة باإلقتس ائ قس ق سوى الحبي سة المبتردسة (وزائة العمسو) كا المسسألة لس
تك س مرهونسسة بط يعسسة المن سسا ال س يتبلسسدق ممنسسو الج ئسسة  ،بسسو وك س ل بالسسدوئ السياسسسي ال س يفتسسرض
بالحكومة ما تلع ه ،ل ل ئمت الج ئة ما الجانا ا خسر هسو مس يتحمسو مسساولية م ئساض تجربسة ديسدة
كاا م المتوقع لئا ما تفتتح مسائا م آخرا م في قتقة الحكومة الفلسطينية مع الحالة السياسية الفلسطينية
قموما م()1ا

()7
حرومة أبو عالف الثانية … اافتضاد إلى أج دة سياسية وإ الحية
 -1بعد ما نالت النبة م المجل الترريعي تعنرت انطتقة الحكومة الجديدة قنسدما مرسطدمت
ببمية سياسية ومخر مرتدية ،ل تكونا مدئ تي قلى سدوى توقعسات مبسو قستء ،بأقلسه مس زاويسة مسا
مثائتاق م متاقا كاا يفمو تجنا وقوقئا في بداية مقماى دكومتها
( )2

البمسسية اكولسسى تمنلسست بمرسسائكة واسسسعة مسس مرسسحاأ ال سسفة الرسسسمية والحركيسسة (فسستح)
بسالتوقيع قلسى وثيبسة ال حسسر الميست ،التسي مُشسئرت تدبسا م برسكو ادتفسالي رساخا فسسي نيسف( ،)3مسا تسس ا
بإطتث مو ة مدتجا ات شع ية وف ايلية كونئسا -م الوثيبسة -تطسرا ت سوئا م للحسو السداي يفسرط بحبسوث
الت ي وبمكانسة البسد ،وينستب مس سسيادة الدولسة المسستبلةا هس ا التطسوئ عسو هي سة الحكومسة تئتسز،
ودرر ئييسئا في زاوية يبة داوى الخرول منئا بدفام هس مفادق ما المرائكة في لبايي ال حر الميت
و نيف منما وقعت ب فة شخ ية ولي ئسمية (!) ا
البمسية الن انيسة تمنلست فسي مطسائ تنظسي مو سام وزائة الماليسة ،بساإل راءات التسي اتخس ها سست
فياض لم ميرادات السلطة ،ود ر العمسو المسالي بسوزائة الماليسة دوا غيرهسا بعسدما كساا موزقسا م قلسى
( )1في  2003/11/8ررا قي ق د الكري قمو المكتا السياسي للج ئة الديمبراطية ،ما الج ئة ت تر منه توفرت في
التركيلة الجديدة ما يرجعئا قلى الدخوى في الحكومة ،ووقد بإبباء الحوائ مفتودا م مع ئيي الحكومة «قلسى ممسو ما
تتوفر المبومات في المستب و ما يم تك الج ئة م المرائكة في دكومات مخر »ا
وفسي  2003/11/9مرسدئت الج ئسسة بيانسا م قالست فيسسه « ما ترسكيو دكومسة بسسدوا برنسام سياسسي مودسسد ،وبسدوا برنسسام
مرتا ديمبراطي شامو لماسسات السلطة الفلسطينية وقيادة وطنيسة مودسدة ،منمسا يمسع الحكومسة فسي طريسق مسسدود
ومزمة متفاقمة»ا
وفسسي  2003/11/11ئمت الج ئسسة «ما مسسا تحبسسق لسسي سسسو دسسو ماقسست لترديسسو اكزمسسة بسسدتم مسس معالجسسة مسسس ابئا
ق استجابةا
الجوهرية»ا ومو حت منئا طال ت مبو قتء بتركيو دكومة ايتتا وطني ،مت منئا ل تل َ
( ) 2م مقماء اللجنة التنفي ية ،والحكومة ،والمجلسي الوطني والترريعي ،والمجل النوئ لحركة فتحا
( )3في  -2004/12/1ئا ع ص ( )84 -11المحوئ بعنواا «الظو وال د  ،قسراءة فسي وثيبسة نيسف -ال حسر الميست» ،فسي
كتاأ «ق و الرديو … في السياسة والنظا الفلسطيني»ا م دئ س ق اكرقا
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الحكومات الفلسطينية ______________________________________________
قدد م الوزائات التي كانت تتلبسى الئ سات م اشسرة (كسوزائة التخطسي والرساوا الخائ يسة) مو اك ئسزة
اكمنيسة()1ا ومس اإل سسراءات التسي مقسد قليئسسا ميمسا م سست فيسساض س م سراءات ال سسرا وبرسكو خسساص
لموظفي السلطة بما فسي الس العساملوا فسي اك ئسزة اكمنيسة ،وتحويسو نظسا ال سرا مس رسينته المت عسة
( داوى يررا قلى ررفئا المدئاء في الوزائات وقسادة الودسدات فسي اك ئسزة اكمنيسة) الس كساا يمسنح
قادة الوددات رتديات واسعة تسمح بالممائسات الملتوية ماليا م ومدائيا م … ملى رينة مكنر شفافية هسي
نظا ال را بمو ا شيكات مودقة لسد الم سائا باسس مرسحابئا ،والتسي مس شسأنئا ما تمس آليسات
ال سسرا وما تمسسع دسسدا م للفو سسى خارسسة فسسي اك ئسسزة اكمنيسسة (مسسسماء وهميسسة ،مسسسماء ت تنط سسق قلسسى
مرحابئا موارفات اإلنتماء ملى الجئاز اا)ا
درماا ك ائ الم اط م ه ا اإلمتياز وغيرق مثائ في رفوفئ مو ة مدتجسال ورسلت مرسداؤها
ملسى ئيسي السسلطة الس تلمس ما هس ق اإل سسراءات قسد تطساى رستدياتها وتسسوترت العتقسات بسي قرفسسات
وقريع ملى دئ ة و د فيئا مبو قتء نفسه ممطرا م لتبدي مستبالته ،وتدخو الوسسطاء والمسترسائوا ملسى
ما مقنعوا قرفات ما منو ه ق اإل راءات ل تم رتدياته الماليةا وقد ردئ قلى لساا فياض ت سريح
بئ ا المعنى ،ما سئتو تورو السلطة برمسيئا ملى التفاه دوى آليات تط يق م راءات وزير الماليةا
 -2قلى ما تس ت به ال داية المتعنرة للحكومة م منن ات ،كانت مهتمامات مبو قتء تممسي
في متجاق آخر انطتقا م م مدئاك دا ته ملى تفويض سياسسي مس البسو الفلسسطينية ،ليتسسنى لسه م اشسرة
التحرك السياسي اإلقليمي ،بعد ما سساد الجمسود قلسى هس ا المسسائ خارسة بعسد منئيسائ وقسف مطستث النسائ،
ال تحت مظلته كاا محمود ق ا ،يبدئ منه سيكوا بإمكانه مئتياد مفق التسوية السياسية في مطائ خطة
الكوائتيت (الرباقية) ،م «خائطة الطريق»ا
فسسي ال س الحسسي ل س يك س ئيسسي الحكومسسة اإلسسسراييلية شسسائوا قسسد ممسساط اللنسسا بعسسد ق س خطتسسه
الحبيبية ("ف اتئت اط") التي كرفت خطوطئا الرييسية تدبا م في ماتمر هرتسيليا الرابع دوى «ميسزاا
المنعة واكم البومي» فسي 2003/12/18ا وكانست خطسة «خائطسة الطريسق» هسي «العسرض» الوديسد فسي
السادة ئغ مود الم اشرة بتط يبئا ،ت بو تكرست ه ق الخطة -وهنا المفائقة -قلسى مسستو الرسرقية
الدولية قندما ت ناها مجل اكم باإل مام في ( )2003/11/19ب ينة البرائ الرق  1515بإلتزام مسع
تركيو الحكومة الفلسطينيةا
م هنا ي ح مفئوما م ما يحاوى مبو قتء مستعادة الخطوط الرييسسية للسسينائيو الس اقتمسدق
سلفه محمود ق ا ،م م و الرروم بالخطوات العملية لخطة «خائطة الطريق» مس بوابسة وقسف مطستث
النائ ( )2003/6/28بعد ما كاا مبو مازا قد موفى بالمطلوأ سياسسيا م فسي قمسة العب سة ()2003/6/4ا ممسا
كيف يستعيد مدمد قريع ه ا السينائيو فم ختى مقنام الف ايو الفلسطينية بوقف مطتث النائ في مطسائ
تفويض ئيي الحكومة البيا باإلت اتت التي تسمح بإقادة مطتث العملية السياسيةا
ل ل تو ه مدمد قريع ملى البساهرة مطلسع شسئر كسانوا اكوى (ديسسم ر)  2003بمناسس ة منعبساد
ماتمر الحوائ السوطني الفلسسطيني النساني( ، )2للطلسا مس الف سايو الفلسسطينية تفسويض دكومتسه للرسروم
بالتحرك سياسياما والتفويض هو ما تلتز البو الفلسطينية المسلحة بأ اتفاث لوقف مطتث نائ مت سادى
مع العدو اإلسراييلي ،ملز له كما هو ملز للجانا اإلسراييليا
مبسسو قسستء فسسي البسساهرة ل س يح سسو قلسسى التفسسويض المنرسسود كس س اأ قسسدة مس بسسي مهمئسسا كسسوا
دكومته تفتبد ملى الررط السياسي ،فئي ت تعك التوازنات الحبيبية فسي اتنتفا سة والمباومسة ومنظمسة
التحرير ،ل ا ب دا موقف مدمد قريع في مطسائ مساتمر الحسوائ السوطني ائوة فسي التع يسر قس دالسة التنساقض
التي تعيرئا دكومته ،فئي م ئة تتجاهو البو السياسية قند التركيو ،وهي مس ئسة مخسر تطالسا
ه ق البو بتفويض سياسي دتى دوا اتتفاث قلى ال رنام السياسي في ددق اكدنى ال سوا تلتزمه
( )1منتم :ادتكائ اكم الوقايي في غزة استيراد اإلسمنت والوقود وتوزيع ه ق المواد في السوثا
( )2ئا ع ص ( )109 -85الف و بعنواا «الجولة النانية م دوائ الباهرة ( »)2003/12/7 -4في كتاأ «ق و الرديو …
في السياسة والنظا الفلسطيني»ا م دئ س ق اكرقا
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كراسات ملف ___________________________________________ العدد الرابع
الحكومة في مفاو اتئا ،ودوا اتتفاث قلى آليسة متخساا البسرائ السياسسي فسي ظسو التفسويض ،الس
البو السياسية م مساءلة الحكومة قلى مد ملتزامئا بحدود التفويض وقد الخرول قنها

يمكتس

 -3مركلة الحكومة الفلسطينية ل تبت ر قلى يق قاقدتئا السياسية فلسطينيام ،بو ملى هس ا،
كانت تكم باكسسا ،فسي المسوقفي اكمريكسي واإلسسراييلي منئسا ،فواشسنط التسي كانست مسستب لت دكومسة
محمود ق ا ،بريء م اإلئتياا باقت ائها خطسوة قلسى طريسق مسا تسسميه بنساء قيسادة فلسسطينية ديسدة،
واشنط نفسئا مستب لت دكومة مدمد قريع بكنير م الح ئ ،وقد ئمت فيئا محاولة مس قرفسات لإللتفساا
قلسسى سياسسسة مقسسادة توزيسسع السسسلطات والمسسساولياتا كمسسا ئمت فسسي مبسسو قسستء ئييس سا م ت يملسس الحسسرص
المروئ قلى التمتع بال ستديات الكاملسة المفتسرض ما يتمتسع بئسا ئيسي الحكومسة وكمسا ن ست قليئسا
«خائطة الطريق» واشتراطات الرباقيةا م هنا مدجسا اإلدائة اكمريكيسة قس دقسوة مبسو قستء لزيائتئسا
والتباء المساولي فيئا كما كانت فعلت مع محمود ق ا،ا
و اوئ اإلنبطام السياسي بي مدمد قريع وواشنط  ،منبطام آخر بلغ دد البطيعة مسع تسو مبيسا
تخف مئتيادئا لريوم فر يتئا دوى غياأ الرسري الفلسسطيني ،وت نسي واشسنط لئس ق الفر سية
التي ل
ِ
قمليام ،ت س يما منئسا كانست ب سدد التحمسير لإلنتبساى مس تكتيس التعطيسو اإلقترا سي قلسى خطسة «خائطسة
الطريق» ملى سياسة طرا ال ديو م ختى خطة مخر هي «ف اإلئت اط مداد الجانا»ا
وم س منظسسوئ شسسائوا فسسإا خطسسة «ف س اتئت سساط» تمل س ميسسزة و سسع «خائطسسة الطريسسق» خلسسف
الظئر ،وت تبتمي -بالتعريف -مفاو ا م فلسطينياما ه ا فمتم ق كونئا تسمح لم يريد ما يبدمئا مردلة
مولى ،تمئيدية في سياث «خائطة الطريق» (ولي خائ ئا مو بالتماد معئا) ،اكمسر الس د سو بالفعسو
مع مطراا الكوائتيت والسلطة الفلسطينية و ئات قربية مخر ا
والوا ح ميما م ما مدمسد قريسع كساا هسو المتسردد فسي ترتيسا لبساءات مسع شسائوا سم تبسدير-
سنوط م سافية وم اشسرة قليسه بسدقو
محق -بعد دواها سياسيا م وقمليام ،فمتم قما سينج قنئسا مس
مدجا دكومته ق «مكافحة اإلئهاأ»ا
م ه ق الظروا قاشت الحكومة الفلسطينية معظ موقاتئا تعاني م ال طالة السياسيةا لبسد
داوى ئيي الحكوم ة التمويه قلى ه ق الحالة بسلسلة م التحركات واللباءات السياسية ،فسالتبى ممنلسي
الف ايو مكنر م مرة تكسرئت فيئسا مواقسف الحكومسة برسعائاتئا العامسة دوا ما تسسفر هس ق اللبساءات قس
شيء يسئ في مقادة ترتيا ال يت الفلسسطيني ،كمسا التبسى ئيسي الحكومسة البيسادات الم سرية واكئدنيسة
وزائ قوارسس قربيسسة مخسسر ق تسسر منئسسا قسس المواقسسف العامسسة للحكومسسة والسسسلطة ،و وهرهسسا التمسسس
«بخائطسسة الطريسسق» مساس سا م تسسست ناا العمليسسة التفاو سسية مسسع الجانسسا اإلسسسراييلي ،دوا ما تسسوفر ه س ق
الجوتت الفررة لتجاوز دالة اإلنسداد السياسي في العتقة مع دكومة تو مبياا
ل ل ئاودت الحالة الفلسطينية الرسمية مكانئا وببيت البمايا الك ر معلبة بدوا متابعة ،بو
يمك البوى منئا ازدادت تفاقمام:
ما ترا سسع اتهتمسسا بملسسف اكسسسر والمعتبلسسي  ،بسسو ومغلسسق تمام سا م بعسسد مسسا كسساا ادتسسو موقع سا م
متبدما م م مهتمامات الحالة الفلسطينية في زم دكومة مبو مازاا وظو ه ا الملف منلبا م وخسائل التسداوى
م ق و الحكومة والسلطة ملسى ما منفجسر الو سع داخسو سسجوا اإلدستتى دسي مقلس اكسسر والمعتبلسوا
م رابئ المفتوا في الربع اكخير م شئر آأ (مغسط )  2004ا ولودظ منه في مبابو التحرك الرع ي
لدق اكسر والمعتبلي في معركة «اإلمعاء الخاوية» اكتفت الحكومة الفلسطينية بمواقفئا اللفظية ،فبد
ت سسي منئسسا افتبسسرت ملسسى خطسسة قمليسسة للتحسسرك قلسسى ال سسعيد اإلقليمسسي والسسدولي إلثسسائة قمسسية المعتبل سي
واكسر ا
كس ل افتبسسرت الحكومسسة ملسسى خطسسة لتسسوفير مبومسسات رسسمود الحالسسة الرسسع ية ،فسسازداد الو سسع
اتقت اد تدهوئام ،وافتبر المواط مل ى الدق المنظ م ق و الحكومة ،ومو حت الدئاسات متسام دالة
الفبسسر وائتفسسام نس س ة ال طالسسةا وقسسد مكتفسست الحكومسسة بتحميسسو اإلدسستتى ومقمالسسه العدوانيسسة مسسساولية ه س ا
التدهوئ دوا ما ت ادئ لو ع خطة تت د بئا لمو ام المتفاقمة ،ونبلت رحيفة «كو العرأ» ال ادئة
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الحكومات الفلسطينية ______________________________________________
فسسي النارسسرة ( ) 2004/4/15ق س دس س مبسسو ل سسدة مسسدير مكتسسا ئيسسي
الفلسطينية مدتماى دبيبي يمك ما يبود ملى الفو ىا

السسوزئاء قولسسه ما منئيسسائ السسسلطة

وت ساقدت فسسي الوقسست نفسسه اكقمسساى العدوانيسسة اإلسسسراييلية مس سسرا للمنسسازى واكئا سسي
الزئاقية ،وقتو المواطني واقتبالئ وقرقلة دياتئ اليوميسةا ومكتفست الحكومسة بسدوئ المراقسا ومرسدائ
بيانات الرجا واإلستنكائ دوا مية خطوات تستحمائ المن الدولي قلى الجانا اإلسراييلي للكسف قس
تماديه في سياسته العدوانيةا
سسسجو قلسسى الحكومسسة تباقسسسئا فسسي مغاثسسة المنكسسوبي قلسسى يسسد قسسوات اإلدسستتى ،ولعسسو
 كس ل ُ
)
1
(
تجربة سكاا مخي ئفح وبيت دسانوا شسكلت نموا سا م فاقعسا م لئس ا التبساق  ،بمسا ولتسدق مس دالسة غمسا
وئدود فعو قارفة لد المواطني اه ت في تعابيرها لتطاى قسددا م مس السوزئاء والمسساولي ممس زائوا
ه ق المناطق المنكوبةا
خترة البوى :الحكومة اكخيرة في قئد الريي ياسر قرفات ل تك تملس برنامجسا م لإلرستا
ال مالي واإلدائ  ،وما بعض اإل راءات اإلدائية والمالية التي اتخ تئا ،منمسا تمست تحست المسن الخسائ ي
في ظسو اإلفتبسائ ملسى اإلدائة السياسسية لتنفيس هس ق الخطسواتا ممسا قلسى ال سعيد السياسسي فلس تمتلس هس ق
الحكومسة برنامجسا م سياسسيا م وا سسحام ،فبسد مائسسست سياسسة منتظائيسسة قاتلسة مفتبسسرت ختلئسا ملسسى ميسة م سسادئة
تخرث دالة الجمود السياسي التي سيطرت قلى الحالة الفلسطينيةا وقد برز مئت ساك الحكومسة (والسسلطة)
بو وا دي مقل شائوا ق خطة «ف اتئت اط»()2ا

()8
سياسة انتظاعية ومترددة حيال استحضاق »فك ااعصىا «
 -1بعد مقتا خطة «ف اتئت اط» و دت الحك ومسة الفلسسطينية نفسسئا ممسا مسستحباث سياسسي
ك ير متعدد الطوابق ،فالجانا اإلسراييلي ئس خطته الخارة ببطام غزة ماكدا م في سسياقئا تجاهلسه التسا
للحكومسسة الفلسسسطينية ،خارسسة وما المتوقسسع مسس اإلنكفسساء قسس قطسسام غسسزة سسسيحدً منبتبسسا م فسسي الحالسسة
الفلسسطينية ،وسسوا يمسع السسلطة بأ ئزتئس ا ومدائاتئسا ممسسا مسستحباقات مختلفسة مس بينئسا ،قلسى سس يو
المنساى ،اإلمسسساك بزمسسا الملسسف اكمنسسي كسسامتم فسسي البطسسام وبملسسف اكئا سسي واكمسستك والمسسستوطنات التسسي
ستخلى ،دوا م تنسيق مس ق مع الحكومسة ،اكمسر الس يعسرض مدائات السسلطة وم ئزتئسا اكمنيسة ملسى
نوطات ومستحباقات غير مس وقةا
ل ل بدت الحكومة في ئدة فعلئا اكولى قلى المرروم اإلسراييلي في دالسة مئت ساك ،ممسا دفسع
بئا ملى التحرك السريع ،بإتجاق الباهرة بركو خاص ،كي تستحمر المنوط الدولية قلسى شسائوا ليسدئل
خطة اإلنكفاء ق غزة في مطائ تط يق «خائطة الطريق» (!) لي م زاوية الرروم بتنفي بنودهسا ،بسو
كي يعترا شائوا بالحكومة شريكا م في الخطة ،بحيث تنف بالتنسيق بي الطرفي اا
ومما زاد في مئباك الحكومة ما بعض اكطراا الفلسسطينية كحركسة دمسا ،،وبعسد الكرسف قس
خطسسة شسسائوا ،مقل س نفسسسه شسسريكا م فسسي مدائة قطسسام غسسزة بعسسد اإلنسسسحاأ ،اكمسسر ال س طسسرا قلسسى سسدوى
اك قماى الفلسطيني مسألة ديسدة :هسو تسأتي هس ق الرسراكة مس موقسع السسلطة ال ديلسة م الموازيسة ،م فسي
مطائ المرائكة في الحكومة م في رينة إلطائ قياد ديد للبطام يتجاوز السلطة البايمة
المواقف ه ق مثائت نباشات راخ ة ،مبرز ما فيئا ما الحكومة ودما ،ل يبدما وابا م وا سحا م
( ) 1مثناء زيائات قا بئا قدد م الوزئاء ملى بيت دانوا ومخي ئفح بعد تعر ئما كقماى قدوانية واسعة قلى يد قسوات
اإلدتتى ،تظاهر اكهالي وطردوا الوزئاء وهددوا بإطتث النائ قليئ واقتبالئ تع يرا م ق اإلستياء م الحكومةا
( )2ئا ع كو ما يتعلق بخطة «ف اتئت اط» في الكتاأ ال يحمو نف العنواا م سلسلة «الطريق ملى اتستبتى» ئق
( ،)13ال ادئ ق شركة د ائ التبد العربي والدائ الوطنية الجديدةا الط عة اكولى :آاائ (مائ2005 )،ا
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قلى اإلستحباقات المب لة ،فالحكومسة كانست تعسيس دالسة مس التنساقض ،فئسي تاكسد مس انسا منئسا الجئسة
الوديدة المعنية والمخولة بإدائة البطام ،وما قلى الجميع الخموم للبانوا والتسلي بدوئ السلطة ،وهي
م انا آخر تعترا قلى لساا المساولي فيئسا -كسوزير الداخليسة ووزيسر العسدى -ما مو سام اك ئسزة اكمنيسة غيسر
ماهلة لتولي المساوليات المطلوبة منئا ،ومنئا بحا ة إلقادة تأهيو وبناء وتجئيزا
والطرا ا خر ،دركة دمسا ،،كانست هسي اكخسر تعسيس دالسة مس التنساقض ،فئسي مس انسا
تاكد ئغ تئا المرائكة في مدائة البطام ،وتنفي مس انسا آخسر مسستعدادها كا تكسوا شسريكا م فسي السسلطة
دوا ما تفسر معنى الرراكة وددودها اإلدائية والسياسيةا
 -2السياسة اإلنتظائية ،وسياسة اإلدجسا قس متخساا الخطسوات المسروئية ،ما فسي متجساق بنساء
دكومة اتحاد وطني ،مو في متجاق مكافحة الفساد واست اله ،قادت ،فيما قادت مليه ،لإلرطدا بما ق رت
قنه الر سايو المت ادلة بي اإلدائة اكمريكية والحكومة اإلسراييلية في  ،2004/4/14ومهمئسا مسا وئد فسي
ئسالة الريي بوش( )1التي تمع الموقسف اكمريكسي قلسى نسسق الموقسف اإلسسراييلي فسي قمايسـا الو سع
السسداي ( ،)2فم ستم ق س منحيازهسسا التسسا ملسسى انسسا التحفظسسات (الرسسروط) اإلسسسراييلية السسـ  14قلسسى «خائطسسة
الطريق"()3ا
بعدها ررا الريي اكمريكي منه ل يعد ير العا  2005موقدا م لبيا الدولسة الفلسسطينية …
ه ا الت ريح وئسالة بوش ملى شائوا مثائا جة ك يرة في الوس الفلسطينية ،ففي الوقت ال مدانست
فيه البو السياسية المواقف اكمريكية ،ودقا بعمئا ملى و ع وثيبة  ،)4(2004/3/30الخارة بالوددة
الوطنية مو ع التط يق ،برز موقف الحكومة في غاية التردد واإلئت اكا
فبسسد فا أهسسا الموقسسف اكمريكسسي بو سسوده ورسسرادته الفجسسة فسسي اإلنحيسساز للجانسسا اإلسسسراييلي،
وبدمت تحركاتئا تع ر ق مأزقئا ،واستمئلت الرد ملسى دسي مسستت التو سيح اكمريكسي لحبيبسة الموقسف
الجديد (!) ،ديث وقدت واشنط بتو يه ئسالة ملى مدمد قريع ،وداولت الحكومة الفلسطينية ما تعتاش
قلى «التو يح» اكمريكي ونظمت دملة ترديا مس بة بالرسالة اكمريكية المرتب ةا
 -3غير ما الوقايع التدبة مو حت مد مستنراث الحكومسة الفلسسطينية فسي السوه السياسسيا
تمنلت ه ق الوقايع بمحطتي بائزتي شكلتا قنوانا م للمردلة السياسية البادمة وما تحملسه فسي طياتئسا مس
تطوئات ،لي في الموقف اكمريكي وددق ،بو وميما م في موقف الرباقية اات التأثير الحاس في الموقف
الدوليا
المحطة اكولى تمنلت في ئسالة بوش ملسى مدمسد قريسع ( )5()2004/5/11وقسد سسلمته مياهسا
ئاي شخ ياما فم ديث اكسلوأ ،درص الجانا اكمريكسي ،مس م سو التبليسو مس مهميسة هس ا اللبساء ما
يكوا بعيدا م ق مقي ال حفيي وبدوا ماتمر رحفي يتحدً فيه الطرفااا وم ديث الممموا ،ما تعيد
الرسسسالة تأكيسسد اإللتسسزا اكمريكسسي برؤيسسة السسدولتي  ،فإن ئسسا تئ س بموارسسفات الدولسسة الفلسسسطينية الكيانيسسة
والسيادية م « دولة مستبلة اات سيادة وقابلة للحياة» كما وئد في «خائطة الطريسق» ملسى «دولسة دسرة
ومستبلة ومسالمة»  ،وتستعيد في الوقت نفسه مه ما قدمته ئسالة مانات بوش لرائوا (قسد العسودة
ملسى خس  4دزيسراا /يونيسسو  ،67ملنساء دسسق العسودة لت سسي …) ب سينة ملتويسسة« :يجسا ما تعكس هس ق
المفاو سسسات (دسسسوى الو سسسع النئسسسايي) دبسسسايق معينسسسة دسسسوى ديسسساة الفلسسسسطينيي واإلسسسسراييليي والدولسسسة
الفلسطينية العتيدة ومم مسراييو كدولة يئودية»ا
( )1ئا ع ص ( )38 -36م كتاأ «خطة ف اتئت اط»ا م دئ س ق اكرقا
البد ،،والكتو اإلسستيطانية الرييسسية ،ومقت سائ اإلنسسحاأ ملسى خس الرابسع مس دزيسراا (يونيسو)  67ت يرسكو
( ) 2م :
سياسة واقعية ،شطا دق العسودة لت سي … ئا سع بئس ا الخ سوص ص ( )16 -13مس كتساأ «خطسة فس اتئت ساط»ا
م دئ س ق اكرقا
( )3م  :اإلستمرائ في بناء «الجدائ» كونسه ممنيسا م ت سياسسيا م … م سازة اإلسستمرائ فسي ال نساء داخسو المسستوطنات اا مقت سائ
نرسسوء قيسسادة فلسسسطينية ديسسدة تحسسائأ اإلئهسساأ شسسرطا م تزم سا م ك تبسسد فسسي تنفي س «خائطسسة الطريسسق» … ئا سسع بئ س ا
الخ وص ميما م ص ( )16 -13م كتاأ «خطة ف اتئت اط»ا م دئ س ق اكرقا
( )4ئا ع ن الوثيبة ،ص ( )255 -251م كتاأ خطة «ف اتئت اط»ا م دئ س ق اكرقا
( )5ئا ع ن الرسالة ،ص ( )72 -70م كتاأ «خطة ف اتئت اط»ا م دئ س ق اكرقا
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ودملت الرسالة في طياتئا ما تراق اإلدائة اكمريكيسة ،قنساوي خطسة العمسو المفتر سة لحكومسة
مبو قتء ،وتتمنسو فسي العمسو قلسى «بنساء قيسادة فلسسطينية ديسدة» ،ومقسادة بنساء اك ئسزة اكمنيسة لتكسوا
قادئة قلى م تناً «اإلئهساأ» الفلسسطيني ،وو سع «الدولسة الفلسسطينية»ا لبسد زادت الرسسالة اكمريكيسة
الجانسسا الفلسسسطيني تك سسيتم ،وو سسعته فسسي خانسسة المسسداا ال س يسسرفض اإلسسستجابة لنسسداء السسست اكمريكسسي،
باقت ائق ما زاى يعرقو العملية التفاو ية وتط يق «خائطة الطريق» الخ اا
المحطة النانية تمنلت فسي بيساا اللجنسة الرباقيسة ( ،)1()2004/5/4وقسد ساء قري سا م سدا م مس
ئسالة الريي بوش ملسى ئيسي الحكومسة الفلسسطينية ،ما د تملست الرباقيسة الجانسا الفلسسطيني مسساولية
قرقلسسة العمليسسة التفاو سسية وتعطيلئسسا م س خسستى قسسد ملتزامسسه -دسسسا و ئسسة نظسسر الرباقيسسة« -بخائطسسة
الطريق» وبركو خساص فسي مسا يتعلسق ب نساء « البيسادة الفلسسطينية الجديسدة» ومقسادة هيكلسة م ئسزة اكمس
وتعيسسسي وزيسسسر لممسسس «ا رسسستديات كاملسسسة» (فسسسي مشسسسائة وا سسسحة لو سسسع الحكسسس بلعسسساو ) ومكافحسسسة
«اإلئهاأ» الفلسطينيا وب ل تكوا الرباقية قد ق فت بالكرة في الملعا الفلسطيني ،وهسي المسرة اكولسى
التي تتخ فيئا الرباقية منو ه ا الموقف «البريا دا م» م الموقف اكمريكيا

()9
صعاظ اليوضى في ظل األداف العاجف
 -1في ظو ه ق اك واء السياسية المك فئرة قلى ال سعيد السدولي شسئدت اكو سام الفلسسطينية
سلسلة م التطوئات اات المنز السياسي ،وال ياشر ملى قمق اكزمسة الفلسسطينية وملسى منئسا تسسير
نحو المزيد م التفاق :
فبد ت اقدت العمليسات العدوانيسة اإلسسراييلية فسي غسزة والمسفة ،ما سر مغتيساى قسدد مس
البسسسادة الفلسسسسطينيي والكسسسوادئ البياديسسسة فسسسي اتنتفا سسسة والمباومسسسة( ،)2و رفسسست العرسسسرات مسسس المنسسسازى
ومسسسادات واسسسعة مس اكئا سسي الزئاقيسسة ،وتحولسست الحيسساة اليوميسسة للمسسواط الفلسسسطيني ملسسى مسسا ير س ه
الجحي في ظسو شس ه رسمت دولسي ،وتأييسد ممريكسي فس  ،ئم فسي العمليسات العدوانيسة اإلسسراييلية «دفاقسا م
مرروقا م ق النف » و « زءا م م الحرأ العالمية قلى اإلئهاأ»ا
وازدادت مو ام ماسسات السلطة انئيائام ،وبدمت دالة م الحسرأ ال سامتة بسي اك ئسزة
اكمنية (خارة في البطام) قلى خلفيسة رسرام مراكسز البسو والتنساف التم سديي قلسى الم سالح ال اتيسة
والف ويةا ومما تعدد المر عيات اكم نية قاشت المناطق الفلسطينية دالة م الفو ى مفسحت في المجاى
لبيا مرائيع «اكم ال اتي» قلى مستو اكدياء ،وب ل منحدئ مستو اك ئزة اكمنية وفبدت دوئهسا
كبوة قانوا وتحولت ملى واددة م البو المتنافسة قلى الجزئ اكمنية في مدا البطام ومخيماتسها وفسي
 2004/6/28ررا وزير الداخلية (الحك بلعاو ) ما اك ئزة اكمنية مر حت «ق ايسو مسسلحة»ا وفسي 4
و  2004/6/5بعسسث  130سسابطا م ملسسى السسريي قرفسسات بم س كرة يطسسال وا فيئسسا بإرسستا مو سسام اك ئسسزة
اكمنية التي مر حت «ممال شخ ية ل عض المساولي فيئا»ا
ك س ل توارسسلت ئوايسسح الفسسساد اإلدائ والمسسالي بالت سساقد فسسي م سسواء السسسلطة الفلسسسطينية
ودكومتئسسا ،وكسساا مبرزهسسا رسسفبة اإلسسسمنت الم سسر الرسسئيرة ل نسساء «الجسسدائ» فسسي المسسفة ،والتسسي منسسع
تنفي ها بمن م اللجاا الم رية لمباومسة التط يسع ،ليتمسح فيمسا بعسد ما شسركات وتجسائا م مس المنساطق
الفلسسسطينية دلسسوا محسسو الرسسركات الم سسرية (!)ا وم كسسد وزيسسر اتقت سساد الفلسسسطيني مسساهر الم سسر رسسحة
( )1ئا ع الن الكامو لل ياا ص ( )76في كتاأ «خطة ف اتئت اط"ا م دئ س ق اكرقا
( ) 2مبسرزه ماسس دركسة دمسا ،ومرشسدها الرودسي الرسيخ مدمسد ياسسي ( ،)2004/3/22والبيساد ال سائز فيئسا دا ق سسد
العزيز الرنتيسي ()2004/4/17ا
-29-

كراسات ملف ___________________________________________ العدد الرابع
الواقعة ،وشكو المجل الترريعي تحت المن الرع ي لجنة تحبيق برلمانية ،تورلت ملسى ما مسساولي
ك ائا م في الحكومة الفلسطينية متوئطوا في رفبة اإلسمنت … هس ق الفمسيحة مكسدت ما الحكومسة ليسست
قا زة ق منجساز برنسام لإلرستا المسالي واإلدائ ومكافحسة الفسساد فحسسا ،ت بسو ما مطرافسا م فيئسا هس
ميما م العوا بركو شخ ي وم اشر في قمايا الفساد ه ق ،فكيف يكافح الفاسدوا الفساد !
 -2فسسي ه س ا السسسياث ،و سسم دالسسة السسسيولة السياسسسية التسسي يعيرسسئا الو سسع الفلسسسطيني ف َّجسسر
م عوً اكم المتحدة ملى الررث اكوس تير ئود تئس قن لة دي قد ملى مجل اكم (في اكس وم
اكوى مس شسسئر تمسسوز /يوليسسو  )2004تبريسرق السسدوئ الس د َّمسسو فيسه السسريي قرفسسات مسسساولية تعطيسو
اإلرتدات في السلطة ،متن ا م بانئيائ السلطة ختى مسسابيع قليلسة ،وكسأا تبريسر تئسس ساء ليكمسو بيساا
اللجنة الرباقية آنف ال كرا
وفي الوقست الس كانست فيسه السسلطة ودكومتئسا تسرداا قلسى تبريسر تئسس بالتكس يا والرسجا
واإلسسستنكائ … منفجسسرت اكو سسام اكمنيسسة فسسي قطسسام غسسزة ( ،)2004/7/16ديسسث سسر مختطسساا مسسدير
الررطة اللواء غاز الج سالي مس ق سو قنارسر فسي اكمس الوقسايي ،ثس مقيسد مطستث سسراده بعسد ما وقسد
ال ريي قرفات بمحاكمته بتئ الفساد ،ك ل قامت مجموقة م المسلحي المحسوبي قلسى فستح بخطسف
قدد م الفرنسيي العاملي في مدد الجمعيات الدولية اإلنسانية في البطام ،ث مطلق سرادئ في وقست
تدق ،وبدوئها مردئت كتايا شئداء اكق ى بيانا م دقت فيه السريي قرفسات إلتخساا م سراءات مس م سو
است اى الفساد في م ئزة الدولة ومدائتئا()1ا
وفي  2004/7/17مقل مجل اكم البومي دالة الطوائئ في قطسام غسزة ،وقسدمت الحكومسة
مستبالتئا التي ئفمئا قرفات ،واقت ر مدمد قريع ما اكو ام في غسزة «م سي ة ت منيسو لئسا»ا كمسا قسد
ئودي فتوا ئيي المجل الترريعي مستبالته ،وك ل ئيي اكم الوقايي (ئشيد مبسو شس اك) وئيسي
المخابرات (ممي الئند ) ،لك مبو قمائ ئفض ه ق اتستباتتا
في ظو م واء الفو ى ه ق مردئ قرفسات مجموقسة قسرائات قمست بسدم اك ئسزة اكمنيسة فسي
ثتثة م ئزة ،ومطاا باللواء غاز الج الي ،وبدم بإردائ تركيتت ديدة م بينئسا تعيسي اللسواء موسسى
قرفات مديرا م لمم العا وقايدا م لمم الوطني ،ما شكو استفزازا م كوسع اكوساط بس ا ما يحسي بالر سو
م م واء دوى لوقه بالفساد ،وقدايه للمباومسة ،ودوئق فسي مد ساط قسدد مس قملياتئسا … فت ساقدت
اإلدتجا ات ونظمت المسيرات المسلحة ومطلبست ا لت سريحات النائيسة وادتسو المسسلحوا مبسرات السسلطة
ومدرقوا بعمئا وقلق كوفي قناا اكمي العا لمم المتحدة قلسى مدسداً غسزة ( )7/18كمسا يلسي« :كساا
تئس ينبو الوقايعا ومقتبد ما اكدداً تن ت منه كاا قلى دق»ا
في كو ه ا ،كانت الحكومة الفلسطينية هي النايسا اكك سر ،وظئسر بو سوا منئسا ت تعسيس دالسة
م ال طالة السياسية فحسا ،بو وك ل دالة م الرلو والعجز ق البيا بأ دوئ فعاى في مدائة شاوا
السسسلطة ومو سساقئاا ول س يجسسد ئيسسي الحكومسسة مخر سا م لمزمسسة المستع سسية سسسو اإلرسسرائ قلسسى تبسسدي
مستبالته ( )7/20التي مرر قرفات قلى ئفمئاا
وتوارسسسلت التسسسداقي ات داخسسسو ال يسسست الفتحسسساو فسسسي منعكاسسسساتئا المسسسرة قلسسسى مو سسسام السسسسلطة
ودكومتئا ،ففي  7/20ت مطتث النائ قلى الوزير اكس ق ن يو قمرو وبترت ساقه تدبساما وفسي  8/1هسدد
محمسد ددستا السسريي قرفسات بمظسساهرات داشسدة فسسي غسزة ما لس يبس بإرسستدات خستى قرسسرة ميسا  ،فسسي
الوقت ال شئدت فيه ني ومخيماتئا تظاهرات مسلحة دقما م للريي قرفات واستعرت درأ ال يانسات
وال يانات الممادة ومنتررت في فماء الحالة الفلسطينية غيو داكنة تن ئ بما هو مسوم(… )2
 -3داوى المجل الترريعي التدخو لمعالجسة اكمسر ،فسرم فسي مرا عتسه ما دكومسة مبسو قستء،
كسسلطة تنفي يسة معنيسة ممسا المجلس  ،تباقسست قس مداء دوئهسا ،وتخلسست قس رستدياتئا ل سالح ئياسسسة
( )1ئا ع الن الكامو للرسالة في «الحرية»ا العدد ئق  )2069( 995بتائيخ 2004/7/24 -18ا
( )2ئا ع يوميات اكدداً ختى شئوئ  7 ،6و  2004 /8في كتاأ «انتفا سة اتسستبتى … قسا  »IVمس مقسداد المركسز
الفلسطيني للتوثيق والمعلومات (ملف) ،ال ادئ ق شركة دائ التبد العربي والسدائ الوطنيسة الجديسدةا الط عسة اكولسى:
آأ (مغسط ) 2005ا
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السلطة ،ل ل مورى المجل ئيي السلطة بإقالة الحكومسة مو ق سوى مسستبالتئا فسوئام ،والرسروم فسي ترسكيو دكومسة
ديدة تتحمو مساولياتئا كاملة في منجاز برام اإلرتا ومعالجة قمايا المواط الفلسطينيا
لك تورية المجل الترريعي اه ت مدئال الريساا ،ما بفعسو مرساوئات خلسف الكسوالي مُقلس
ق تورو الريي قرفات وئيسي دكومتسه ملسى اتفساث دسوى مقسادة توزيسع ال ستديات اكمنيسة ،واتمسح
تدبا م ما اتتفاث ن قلى ما تكوا رستدية وزيسر الداخليسة اإلشسراا قلسى مو سام ئساز الرسرطة ،ممسا
ئاز اك م الوطني والمخابرات العامة فيكوناا تابعي لريي السلطة ال هسو فسي الوقست نفسسه ئيسي
مجل اكم البوميا
سروئة ترسسكيو
سسروئة م سراء تعسديو وزائ  ،كمسا تحسسدً الس عض قس
ئافسق الس دسديث قس
دكومة ديدة ،وقزز ه ق الدقوات مستبالة وزير التخطي ن يو قسي ل سالح ئياسسة امعسة بيسر زيست،
ك ل مقل مستبالته م من ه وزير العدى ناهض الري مدتجا ا م قلى مقادة تنظي الجس البمايي فسي
السلطة ،مما رد وزير العدى مس رستدياته وملحسق هس ق ال ستديات بمجلس البمساء اكقلسى المسساوى
مما ئيي السلطة ،دوا ما يعفي ال وزير العدى م مساوليته مما المجل الترريعي ق دس سسير
السلطة البماييةا
روئة التعديو الوزائ بعد ما مث تت الحكومة فرلئا وما مزمتئا هي
وببي الحديث يدوئ ق
زء ت يتجزم مس اكزمسة السياسسية المستع سية التسي تعيرسئا السسلطة الفلسسطينية ،غيسر ما الكرسف قس
مرض الريي قرفات ،ث نبله ملى بائي للعتل ،ث استرسئادق فسي  ،2004/11/11طسو رسفحة الحكومسة وفستح
ابه الحالة الفلسطينية قلى وء الفراغ ال خلفه وئاءق الريي الرادوا
رفحة اإلستحباث الك ير ال
عسو
 -4ومخيرام ،في الوقت ال كانت فيه اكو ام الميدانية تتدهوئ بئ ا الركو المريع الس
الحكومة ت ح غير اات رسلة بكس و مسا يجسر  ،فسي سوء تعساظ تسوتر قتقاتئسا مسع المجلس الترسريعي،
وبركو خاص مع ئيي السلطة ،في ه ا الوقت بال ات -وفي شئر تموز (يوليسو)  2004بالتحديسد -كانست
البمية الفلسطينية ،خائ يام ،تحبق منت ائات باهرة في مطائ الحملة الدولية لمباومة «الجسدائ» ما قلسى
مستو العودة مل ى مر عية البانوا الدولي والبانوا اإلنسساني السدولي (محكمسة تهسا ) مو قلسى مسستو
اإلستبواء بمر عية الررقية الدولية (الجمعية العامة لمم المتحدة) اا
فيما خ البانوا الدولي مردئت محكمة تها ( )2004/7/9فتو قانونيسة برسأا «الجسدائ»
اإلسراييلي اءت شديدة الو وا وال رامة في تأكيد منتئاك مسراييو للبانوا الدولي والبانوا اإلنساني
الدولي واتفاقية نيف الرابعة المتعلبة بحماية المدنيي في ظرا اإلدتتىا ودقا قرائ محكمة تها ملسى
وقف ترييد «الجدائ» وملناء كو المخططات واإل راءات والبواني الخارة به والناش ة قنه ،وتفكي مسا
ت ت رييدق دتى ا ا في اكئا ي الفلسطينية المحتلسة بمسا فيئسا البسد ،الرسرقية ومسا دولئسا ،والتعسويض
قما لحق بالمواطني م م رائ راء قملية الترييد( )1اا
ومتى قرائ( )2الجمعية العامة لمم المتحدة في  2004/7/20لياكد موافبته قلسى فتسو محكمسة
تها الدولية بما في الس السن قلسى « العسودة ملسى اإلنعبساد لتبيسي مسد تنفيس هس ا البسرائ بئسدا منئساء
الحالة غير البانونية الناش ة ق ترييد الجدائ والنظا الم سادا لسه فسي اكئا سي الفلسسطينية المحتلسة،
بما فيئا البد ،الررقية»ا واقتر ت  6دوى فب قلى ه ا البرائ ال وافبت قليه  150دولة م بينئسا
دوى اتتحاد اكوئوبي ( 25دولة) التي ساهمت في رياغة مرروم البرائا
الحكومسسة الفلسسسطينية وقلسسى ئمسسسئا السسسلطة ل س تسسستنمر ه س ا اإلنجسساز ال سساهر للبمسسية الوطنيسسة
الفلسطينية ،ما مكتفت قمليا م بما ردئ ق الجمعية العمومية ،بدتم م التحرك بسرقة للحفاظ قلسى السزخ
ال ولَّدق قرائ تها وال ناء قليه بخطوات متتابعة بت تردد وروتم ملى الئدا المحدد :فرض العبوبات
والعزلة قلى مسراييو لمماا ان ياقئا للررقية الدولية مس خستى التو سه ملسى مجلس اكمس وفسي دساى
استخدا واشنط لحق النبض ،السدقوة ملسى لسسة ديسدة للجمعيسة العموميسة ،فسي مطسائ السدوئة العاشسرة
( ) 1ئا ع بخ وص مه اكدكسا والخترسات التسي تمسمنتئا فتسو محكمسة تهسا ص ( )201 -199فسي كتساأ «خطسة فس
اتئت اط»ا م دئ س ق اكرقا
( ) 2ئا سسع ن س قسسرائ الجمعيسسة العموميسسة بالم سسادقة قلسسى فتسسو محكمسسة تهسسا ص ( )247 -242م س كتسساأ «خطسسة ف س
اتئت اط»ا م دئ س ق اكرقا
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كراسات ملف ___________________________________________ العدد الرابع
اتستننايية الطائية تحت قنواا «متحدوا م م سو السست » إل سفاء الطسابع التنفيس
تتخ ق الجمعية العمومية بئ ا الخ وص()1ا

قلسى البسرائ الس

ما ه ا الموقف الساك م ق و الحكومة وئيي السلطة ،وه ا اإلدجا المتعمد ق البيا بأ
تحرك سياسي له مردود ميجابي قلى البمية الوطنية ،يعك بو وا واقع السسلطة المسستجيا للمسنوط
الخائ ية ومستنراقئا في مركتتئا الداخلية تحت وطأة المطرقة اإلسراييليةا
غير ما ه ا الموقف المتردد والمحج قموما م ت يعك ه ا الواقسع فحسسا ،بسو يع تسر ميمسا م قس
دبيبة تتجاوز ال بمدلولئا السياسي وباتت متزمة للسسلطة ومعررسة ببسوة فسي المراكسز النافس ة ،دبيبسة
ت رز سعف السسلطة وتاكسد مسد قجزهسا قس متخساا ميسة م سادئة سياسسية اات شسأا خسائل مطسائ المسسائ
التفاو ي المجمدا وما مقدمت السسلطة قلسى خطسوات مس هس ا الب يسو ،ف حسدود ووظسايف محسض تكتيكيسة،
بعيسدا م قس م تفكيسسر بافتتساا مسسسائ ل سدايو تسسسئ بانترس اى العمليسة السياسسسية مس مودهسسا ،وقجزهسا قس
م تسراا دسو متسسوازا برسروط الرسرقية الدوليسسة والبسانوا السسدولي ،نبسيض ت سوئ مسسسراييو للتسسوية غيسسر
المتفاوض قليئا والتي تفر ئا برروطئا م ختى خطوات «ف اتئت اط» مدادية الجاناا

()10
الحرومة األولى في عهد أبو مازن … مالحظات صمهيدية
ق و الدخوى في استعراض وقايع تركيو دكومة مبو قتء النالنة منس ما تخلسى قس من س ه فسي
ئياسة المجل الترريعي ومنتباله ملى ئياسة السلطة التنفي ية ،واكولى في قئد ئيي السلطة المنتخا
محمود ق ا ،،وتبيي تجربة ه ق الحكومة ،ت بد م التوقف مما المتدظات التمئيدية التالية:
اكولسسسى :ما هسسس ق الحكومسسسة هسسسي اكولسسسى فسسسي مردلسسسة مسسسا بعسسسد السسسريي قرفسسساتا وانطتقسسسا م مسسس
الخ ورية التي كاا يمنلئا موقع الرادو في نس ة البو  ،ت بد م لفت النظر ملسى ما قواقسد اللع سة فسي
العتقات بي مطراا الحالة السياسية قد ت دلت وباتت محكومة بموازي مختلفة ،ال ما مدسدا م ت يسستطيع
الزق بأا محمود ق ا ،يستطيع ما يمم الفراغ الك ير الس خلتفسه قرفسات ،دوا ما يعنسي هس ا تبلسيتم مس
وزا ق ا ،وموقعه قلى ئم ،السسلطة ،مو التبليسو مس خ رتسه السياسسية ،مو الطعس فسي كفاءاتسه وقدئاتسه السياسسية
والبياديسسة ،لكس اإلقامسسة المديسسدة لعرفسسات قلسسى ئم ،هسسر الماسسسسة الفلسسسطينية وفَّسسرت لسسه مكانسسة سياسسسية فلسسسطينية
وقربية ودولية ،ت يستطيع الريي المنتخا الزق بأنه يمنو موقعا م مماثتم لئاا
رحيح ما محمود ق ا ،لعا مدوائا م سياسية اات شأا ملى انا قرفسات فسي المفاو سات مسع
مسسسراييو ،والتوقيسسع قلسسى اتفسساث مقسستا الم سسادئ وملحباتسسه ،وهندسسسة ماسسسسات السسسلطة ،ومدائة الرسسأا
الفلسطيني العا  ،غير ما ال حيح ميما م ما قرفات كاا هو رادا البرائ اكخير ،وكاا يتمتع ب تديات
واسعة وغير محددة ،كما كاا رادا سطوة ونفسوا قلسى اكو سام الفتحاويسة ومو سام السسلطة ،الرسيء
ال ل يمتلكه ق ا ،بفعو آليات قمو الماسسة الفلسطينية ودوئ اكفراد فيئاا
خترة البوى :ما ادتتى محمود ق ا ،من ي ئيي اللجنة التنفي ية فسي ا تا اا وئيسي
السسسلطة الفلسسسطينية ،ت يعنسسي منسسه ا تسساز المسسسافة التسسي تف سسو بسسي مكانتسسه والمكانسسة التائيخيسسة التسسي كسساا
يحتلئا قرفاتا ه ق المسافة تعت ر قامتم ئييسيا م في تنيير قواقد اللع ة السياسية وبالتحديد قواقد اللع سة
بي ئيي السلطة وبي ئيي دكومتها
المتدظة النانية :ما الريي

محمود ق سا ،وهسو يكلسف مبسو قستء بترسكيو دكومسة ديسدة (مو

( ) 1ئا سع السن الكامسو لخطسة العمسو الفلسسطينية لتفعيسو قسرائ محكمسة تهسا ( )2004/7/11ص ( )263 -258مس كتساأ
«خطة ف اتئت اط»ا م دئ س ق اكرقا
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تعديو الحكومة البايمة) ت بد ما يكوا محكوما م بتجربته المريرة مع الريي الرادو ياسر قرفسات ،قنسدما
تولى ق ا ،ئياسة موى دكومة بعسد الف سو بسي المن س ي  ،وبالتسالي يفتسرض ما ق سا ،ملسز مس ديسث
الم دم ،بإدترا الحسدود التسي كساا يطالسا السريي قرفسات بسالوقوا قنسدها فسي تدخلسه برساوا الحكومسة،
تأليفا م ومدا مءا
لك الوقايع متت بعيدة ق ه ا اتفتراض ،وواقع اكمر هو ما ق ا ،ئييسسا م للسسلطة هسو غيسرق
ق ا ،ئييسا م للحكومة ،وبالتالي ت غرابة ما تنرأ مثناء تأليف الحكومسة (وبعسدها) مزادمسة (ومدتكاكسات)
قلى ال تديات ،فالموقع كنيرا م ما يحك راد ه ،خارة في و ع ش يه بو ع السلطة الفلسطينية ،ديث
اإللت سا ،فسي ئسس الحسدود بسسي رستديات ئيسي السسلطة ورستديات ئيسسي الحكومسة ،وديسث مسا زالسست
مر عية الحكومة موزقة بي ئيي السلطة وبسي المجلس الترسريعي ،وديسث مسا زاى البسانوا اكساسسي
للسلطة ت يركو قوة دستوئية ملزمة للجميع ،لئا هي تئا وآليات مساءلة لتجاوزهاا
ما ه ا يعود باكسا ،ملى ط يعة النظا السياسي ،ال ما زاى فيسه السريي يتمتسع ب ستديات
واسعة ،تجتاا في كنير م اكدياا رتديات ئيي الحكومة ،وك ل رتديات السسلطة الترسريعية ،كمسا
منسسه نظسسا سياسسسي يحكمسسه الحسسزأ الوادسسد ،بحيسسث تتمسساهى مو تكسساد العتقسسات بسسي السسسلطات مسسع العتق سات
الحزبية ،فيجر تنييا البانوا اكساسي وتجاهو اكروى الرسمية ل الح التسويات الفتحاوية الداخليةا
م هنا يمك البوى ما ه ق المنازقسات هسي وليسدة ط يعسة النظسا ممسخمة بحكس اللسوا الحزبسي
الوادسسد ،وليسسست وليسسدة ممز سسة تحك س ه س ق الرخ سسية السياسسسية مو تل س  ،ط ع سا م دوا ملنسساء كامسسو لط يعسسة
الرخ ية التي تتسولى هس ا المن سا مو ااك ،ودوئهسا فسي مسنح اللع سة السياسسية نكئتئسا المميتسزة وط عئسا
بطابعئا الخاصا ما هس ق المنازقسات تعكس مدسد اكو سه الرييسسية كزمسة النظسا السياسسي الس يبتمسي
مرتدا م ديمبراطيا م يحوله ررادة ملى نظا برلماني ديمبراطي ،قمستم بمسا ساء فسي مقستا اتسستبتى قسا
1988ا
المتدظسسة ال نالنسسة :ت اينسست الرؤيسسة لسسد كسسو م س مبسسو مسسازا ومبسسو قسستء فسسي النظسسر ملسسى البمسسايا
المطرودة بعد ئديو مبو قمائ ،ففي الوقت ال كاا فيه ق ا ،يمع معاونيسه فسي م سواء معيتنسة ،تحكمسه
ئؤيته بأنه وئً م الريي قرفات «كو شيء مدمرا م وقلينا مقادة بنايه م نبطسة ال سفر»( ،)1كساا مبسو
قسست ء يتحسسدً قس دكومسسة منتباليسسة ق سسيرة اك سسو ،تنتئسسي وتيتئسسا بانتخسساأ مجلس ترسسريعي فسسي الموقسسد
المبرئ لتنتخابات في  ،2005/7/17م ما مدته خمسة مشئر في الحد اكق ى()2ا
لبد نج ه ا الت اي في التبدير قس ئؤيسة كسو مس السر لي لمولويسات المطرودسة ،ففسي الوقست
ال كاا فيه ق ا ،يمسع معاونيسه فسي م سواء مفادهسا منسه معنسي بإقسادة رسياغة و سع ديسد «ليتحسرئ»
ق رق م مئً الريي الرادو ،ل سالح ماسسسة مخسر ينسسج بناؤهسا مسع ئؤيسة ق سا ،للسسلطة وقواقسد
قملئا وآلياته وسياسستئا ،كساا قريسع ي حسث قس دكومسة منتباليسة معنيسة بت سريف اكقمساى مكنسر ممسا هسي
معنية بإنراء و مدائة وئش قمو سياسسية ومدائيسة ومقت سادية ،تسساه ملسى انسا ئيسي السسلطة بإقسادة
بناء الماسسة ،ومقادة ئس التو ئات الخارة بالسلطةا
وفي خطوة لحو ه ا الت اي لجأ ق سا ،ملسى وادسدة مس قواقسد اللع سة التسي كساا قسد مدست قلسى
لجوء قرفات لئا في «تدخله» براوا الحكومة ،ما ادتك م لى اللجنة المركزية لحركة فستح وكمسا منحسازت
اللجنة المركزية في الما ي ل الح مبو قمائ في موا ئة مبو مازا ،منحازت هس ق المسرة -وما برسكو مقسو
دسما م -ل الح محمود ق ا( ،الريي ) في موا ئة مدمد قريعا
المتدظة الرابعة :برز دوئ ئيي السلطة قلى دساأ دوئ ئيي الحكومة ،وال تع يسرا م قمسا
ئست قليه التوازنات الداخلية في السلطة ودزبئا الحاك  ،ومنعكاسا م للسدق السياسسي الس دظسي بسه مبسو
مازا دوليا م ومقليمياما لبد لع ت ه ق العوامو مجتمعة ،ت سيما بعد قمسة شسر الرسيخ فسي  ،2005/2/8دوئا م
ئييسيا م في توفير شروط سمحت بإقادة تجميع الحالسة الفلسسط ينية فسي مساتمر الحسوائ النالسث فسي البساهرة
( ) 1قلى دد قوى محمود ق ا ،لبادة الف ايو الفلسطينية مثناء ترييع قرفات في الباهرة ق و نبو نمانه ملى ئا هللاا
(« )2الحرية» ،العدد  )2095( 1021بتائيخ 2005/1/22 -16ا
-33-

كراسات ملف ___________________________________________ العدد الرابع
(آاائ /مائ )2005 ،تحت مظلة «التئدية» تستب اى خطة «ف اتئت اط» في خريف العا  ،2005وقنسد
ه ق النبطة تجدئ متدظة ما يلي:
اإلقسسستا الفلسسسسطيني المرسسسسترك فسسسي  2005/3/18قسسس «التئديسسسسة» يختلسسسف قسسس اإلقتنسسسسات
الفلسطينية المنف لة بوقف مطتث النائ في  ،2003/6/28منه يختلف قنئا بالظرا السياسي ،ديث متست
«التئدية» م مبدمات خطة «ف اتئت اط» المطرودسة للتط يسق (دوا ما يعنسي الس ما «التئديسة» لس
تستجا لم لحة وطنية فلسطينية) ،بينمسا متست مقتنسات  6/28فسي سسياث اإلسستجابة (بال سينة المتوافسق
قليئا فلسطينيام) إلدد اشتراطات الرروم بتط يسق خطسة «خائطسة الطريسق» غيسر البابلسة للتنفيس مرستم،
بعد ما قُلبت -بموافبة واشسنط  -قلسى الرسروط اإلسسراييلية المعروفسة ،كمسا منسه يختلسف قنئسا مس زاويسة
الظسسرا السسداخلي السسسايد ال س ازدادت فيسسه مو سسام السسسلطة تفككسا م واشسستد فيسسه تئافسست شسسرايح واسسسعة م س
ط بتئا السياسية ورراقئا قلى المواقع وممتيازات الحك ومنافعها وكو ه ا في ظرا ممني اتس بتعاظ
مئهساأ الدولسسة اإلسسسراييلي بموارسلة سسيس اإلدسستتى لسياسسة اكئض المحروقسسة فسسي تسدمير مديسساء سسسكنية
بكاملئا ،وبالتركيز قلى قطام غزة ،مو وم «ف اتئت اط»ا
تمافرت ه ق العوامو لتجعو وفسد فستح فسي مساتمر الحسوائ فسي البساهرة يب سو بتبسدي «تنسازتت»
ستكوا لئا منعكاسات مئمة قلى مقادة رياغة مو ام النظا السياسي الفلسطيني ،سواء بما تحبق منئا
ق سسوتم بتعسسديو قسسانوني اتنتخابسسات المحليسسة والترسسريعية لجئسسة مقتمسساد النسس ية الكاملسسة فسسي اكوى والنسس ية
بالمن ارسسفة فسسي النسساني ،اكمسسر ال س يرسسرم مبسسواأ المجل س الترسسريعي البسساد ممسسا التعدديسسة السياسسسية،
ويسسنعك ميجاب سا م قلسسى دوئق ،وتطسسويرا م قلسسى ممسسموا وتسسوازا العتقسسة بسسي السسسلطات السسنتً ،مو بمسسا زاى
مطرود سا م قلسسى اك نسسدة الوطنيسسة ومحسسوئق مقسسادة بنسساء ا تا اا مطسسائا م وطني سا م امع سا م للحال سة الفلسسسطينية
بإتجاهاتئا كافة السياسية واإل تماقيةا

()11
مخاض صشريل الحرومة ال ديدة
 -1بعسسد منتخابسسه ملسسى ئياسسسة السسسلطة الفلسسسطينية ،م سسر محمسسود ق سسا ،مرسساوئات مسسع ئيسسي
الحكومة مدمد قريع ق تر مس ختلئسا قس ئغ تسه لإلببساء قلسى الحكومسة البايمسة مسع مدخساى تعسديو وزائ
قليئا ،بحيث يدخلئا ستة وزئاء دد( )1مسنئ  :محمسد ددستا ،دا نارسر البسدوة ئيسي بعنسة فلسسطي فسي
اكم المتحدة ،ليتسولى وزائة الرساوا الخائ يسة بسدتم مس دا ن يسو شسعث الس سيسسند مليسه من سا نايسا
ئيي الحكومة ،اللواء ن ر يوسف لوزائة الداخلية بدتم مس الحكس بلعساو  ،ن يسو قمسرو (وزيسر اإلقست
اكس ق في دكومة مبو مازا) لوزائة اإلقت  ،ومحمد اشتيه (مدير الحملة اتنتخابية لرياسسية مبسو مسازا)
لوزائة اإلقت اد بدتم م ماهر الم ر ا
التعديو الوزائ المبترا ال يرمو دبايا مئمة كساا سسيُدخو تنييسرا م وهريسا م قلسى الحكومسة
لم لحة المبربي م ئيي السلطة ،لك اكخير ل يتمك مس مقنسام مدمسد قريسع بسه()2ا وقمومسا م ورسلت
ملى طريق مسدود المراوئات الفتحاوية الداخلية لتعديو الحكومة ،فت مقتا استبالة الحكومة وكلف مبسو
قتء بتركيو دكومة ديدة ،كاا محمود ق ا ،يفمو ما تم  18وزيرام ،بينمسا مئادهسا السريي المكلسف
موسع ة كي يتمك م تل ية مطالا البيادات الفتحاوية وبالفعو قد مبو قستء ترسكيلة وزائيسة موسسعة فسي
 2005/2/21سسمت مليئسسا مئبعسسة مقمسساء آخسسري م س مركزيسسة فسستح (ن يسسو شسسعث ،رسسايا قريبسسات ،دك س
بلعاو  ،وق ا ،زكي)ا
طسواى فتسرة التكليسسف و سد مدمسسد قريسع نفسسه فسسي موقسف ت يحسسسد قليسه ،فبسد قسسد ملسى المجلس

( )1الم دئ السابقا
(« )2الحرية» ،العدد  )2097( 1023بتائيخ 2005/2/12 -6ا
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الترريعي مكنر م تركيلة دكومية( )1لطرا النبة فسي كسو منئسا ،وكساا يمسطر ملسى سسح ئا ق سو الت سويت
قلى النبة لينجو بنفسه م تداقيات دجا النبة ،كا ال سيبود -بحسا البانوا اكساسي -ملى اسست عاد
السريي المكلسسف وترسسكيلته نئاييسا م مس م سسو تكليسسف شسسخ آخسسر بتسأليف الحكومسسة الجديسسدةا وقلسسى خلفيسسة
التجااأ بي موقعي ئياسة السلطة وئياسة الحكومة تعساطى مدمسد قريسع مسع معانسدة المجلس لسه باقت سائ
المبسسربي م س ئيسسي السسسلطة ه س ال س ي يمسسنطوا قلسسى المجل س الترسسريعي للت سسويت سسد الترسسكيتت
المبتردسسةا وفسسي ه س ق اك سسواء المحمومسسة ل س يجسسد مبسسو قسستء س س يتم للخ سرول م س اكزمسسة سسسو التلسسويح
باتقت ائ ق تركيو الحكومة ،وبئدا و ع مساولية الفرو قند ئيي السلطةا
 -2المجل الترريعي فسي الواقسع ئفسض ترسكيلة مدمسد قريسع المبتردسة ميمسام ،كنسه ئآهسا تمس
«ئموزا م للفساد ومدمني المنارا الوزائية»( )2ا ومع منسداد الطريق ممامه مبلغ قريع المجل الترسريعي
قزمه تركيو دكومة م نوم آخر ،يست عد منئا معظس النسواأ والسوزئاء البسدامى ،وتبت سر فسي غال يتئسا
قلى ما يسمى بأرحاأ اإلخت اص والكفاءات المئنيةا وفسر مبو قتء موقفه ه ا بأا الحكومسة المنسو
تركيلئا ستكوا دكومة منتبالية ،تتمحوئ مئمتئا اكساسية قلى متابعة تنظي منتخاأ المجسال المحليسة،
واإلشراا قلى اتنتخابات الترريعية في  2005/7/17ا بعدها تبد الحكومة مستبالتئا لتفسح المجاى مما
تركيو دكومة ديدةا
وئغ الترديا الم ديي م ق و المجل الترريعي بحكومسة اإلخت ساص(( )3وقسد سسميت تدبسا م
بحكومة التكنوقراط) ،مت ما تبدي مئا ملى المجل النيابي لنيو النبة وا ئته قب ات كادت ما تطيح بئا في
لسة نيسو النبسة ،اكمسر الس دقسا ئيسي المجلس الترسريعي ئودسي فتسوا باتتفساث مسع مبسو قستء لرفسع
الجلسة وتأ يلئا ملى اليو التالي ،وهو ما متاا لبيادة فتح التحرك للمن قلى كتلتئا ال رلمانية م م سو
منح النبة للحكومة الجديدة في لسة  … 2005/2/24وه ا ما وقعا
مت الحكومة الجديدة (المسسماة ميمسا م وزائة «التكنسوقراط»)  24وزيسرام ،مسنئ مئبعسة وزئاء
كانوا في الحكومة الساببة وقادوا ملى الحكومة الجديدة بنف الحبايا ،ووزيراا اثناا كانا في الحكومسة
الساببة وقادا ملسى الحكومسة الجديسدة بحبايسا مخسر  ،وثمانيسة قرسر وزيسرا م ديسدام ،وبالتسالي بلنست نسس ة
التجديد  %75وهي النس ة اكقلى في الوزائات المتعاق ةا
( )1آخر تركيلة قدمت وقممت ث سسح ت فسي اللحظسة اكخيسرة ،متست باكسسماء والحبايسا التاليسة :ن يسو شسعث (ناي سا م لسريي
الوزئاء) ،ست فيساض (وزيسرا م للماليسة) ،رسايا قريبسات (وزيسرا م للرساوا المدنيسة وملسف المفاو سات) ،ن سر يوسسف
(وزيرا م للداخلية واكم الوطني) ،نارر البدوة (وزيرا م للراوا الخائ ية) ،ناهض الري (وزيرا م للعدى) ،ئفيق النترة
(وزيرا م للعمو) ،نعي مبو الحم (وزيرا م للتربية والتعلي العالي) ،قزا اكدمد (وزيرا م لتت اتت والتكنولو يا) ،هرا
ق د الرازث (وزيرا م لراوا اكسر والمحسرئي ) ،مساى الرسوبكي (وزيسرا م للحكس المحلسي) ،مبسراهي مبسو النجسا (وزيسرا م
للزئاقة) ،دكمت زيد (وزيرا م للنبو والموارتت) ،سواد الطي سي (وزيسرا م لل سحة) ،غسساا الخطيسا (وزيسرا م للتخطسي )،
ن يو قمرو (وزيرا م لإلقت ) ،محمد ددتا (وزيرا م لد ئياسسة السوزائة) ،يحيسى يخلسف (وزيسرا م للنبافسة) ،سسعد الكرنسز
(وزيرا م لإلقت اد والتجائة وال ناقة) ،ق د الردم دمد (وزيرا م لمشناى العامة واإلسكاا) ،زهيرة كماى (وزيرة دولسة
لراوا المرمة) ،اد اسحق (وزيرا م للسيادة وا ثائ) ،دتى ستمة (وزيرة للراوا اإل تماقية)ا
تأكيدا م قلى المفا أة التي تس ا بئا سحا التركيلة الوزائية فسي اللحظسة اكخيسرة ،منئسا نرسرت كجسزء مس كلمسة ئيسي
الحكومة مدمد قريع في  2005/2/24مما المجل الترريعي طال ا م منه منح النبة للحكومةا ئا ع ص ( )179 -178م
مجلة «الدئاسات الفلسطينية» ،العدد  -62ئبيع 2005ا
(« )2الحرية» ،العدد  )2100( 10026بتائيخ 2005/3/5 -2/27ا
( )3مت الحكومة  24وزيرام ،منئ مئبعة وزئاء كانوا في الحكومة الساببة وقادوا ملى الحكومة الجديدة بنف الحبايا:
ست فياض (المالية)  +يحيى يخلف (النبافة)  +نعي مبو ال حم (التربية والتعلي العالي)  +زهيرة كماى (وزيرة دولة
لراوا المرمة) ،ووزيراا كانا في الوزائة الساببة وقادا بحبايا مخر ملى الوزائة الجديدة :ن يو شسعث (نايسا ئيسي
الحكومة واإلقت بدتم م الراوا الخائ ية) وغساا الخطيا (التخطي بدتم م العمو)ا
الوزئاء ا خروا دد وقدده  18وزيرام :نارر البدوة (دو مكاا ن يو شعث في الراوا الخائ ية) ،فريد الجتد (دو
مكاا ناهض الري في العدى) ،مازا سنبرط (دو مكاا ماهر الم ر في اإلقت اد) ،اهني الوديد (دو مكاا واد
الطي ي فسي ال سحة) ،خالسد البواسسمة (دسو مكساا مساى الرسوبكي فسي الحكس ا لمحلسي) ،محمسد ددستا (دسو مكساا ميسو
الطريفي في الراوا المدنية) ،وليد ق د ئبه (دو مكاا ئودي فتوا في الزئاقسة) ،زيساد ال نسدك (دسو مكساا متسر مبسو
قيطة في السيادة وا ثائ) ،محمد اشتيه (دو مكاا ق د الردم دمد في اكشناى العامة واإلسكاا) ،ر ر ريد (دو
مكاا قزا اكدمد في اإلت اتت) ،رخر بسيسو (دو مكاا رتا التعمر في الرس اأ والريا سة) ،سسفياا مبسو زايسدة
(دو مكاا هرا ق د الرازث في شاوا اكسر ) ،ن ر يوسف (في الداخلية واكم الوطني دو مكاا الحك بلعاو في
الداخلية) ،غساا الخطيا (دو مكاا ن يو قسي فسي التخطسي ) ،دسس مبسو ل سدة (فسي العمسو والرساوا اإل تماقيسة دسو
مكاا غساا الخطيا في العمو ومنت ائ الوزير في الراوا اإل تماقية) ،سـعد الدي خرمة (دو مكساا دكمست زيسد فسي
الموارتت) ،هنـد خوئ ومدمد مجسدتني (وزيسر دولسة مكساا قسـدوئة فسـائ ،وسليمسـاا مبسو سسنينة) ،الرسيخ يوسسف
معة ستمة (دو مكاا الوزير المخت المبي في البد ،في اكوقاا والراوا الدينية)ا
ديد ميما م ممي قا مجل الوزئاء قنماا دليلة بدتم م دس مبو ل دةا
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ملسسى ائتفسسام قسسدد السسوزئاء الجسسدد وغل سسة قن سسر التكنسسوقراط قلسسى السياسسسيي  ،و مسسع وزائة
الراوا اإل تماقية ووزائة العمسو بمسساولية وزيسر وادسد ،واإلقستا قس اسس وزيسر اكوقساا والرساوا
الدينية باقت ائق ل يعد مبيما م في البد ،الخ اا تجدئ متدظة مدخاى تعديلي هامي بمدلولئما:
اكوى :وزائة الداخلية م حت وزائة الداخلية واكم السوطني ،وباتست قسوات اكمس السوطني
مرت طة بريي الحكومة ق سر وزائة الداخليسة ،ومتسى هس ا التعسديو المئس فسي مطسائ مقسادة رسياغة مجلس
اكم البومي ال يررا قلى ميع اك ئزة اكمنية بمساولية ئيي الحكومة بدتم م ئيي السسلطة،
اكمر ال يستجيا لما وئد في خطة «خائطة الطريسق» ،فمستم قس التبايسه مسع مدسد المطالسا اكمريكيسة
الدايمةا
الناني :ملناء من ا وزير ش اوا المفاو ات التي خر ت والحاى ه ق م نطاث مسساولية
الحكومة ،ومئت طت دايرة شاوا المفاو ات بمساولية رايا قريبات بريي اللجنة التنفي ية (واللجنة
التنفي ية م دييام) ،اكمر ال تأم م ختى دموئ مساوى السدايرة ت تماقسات التنفي يسة ب سفة مراقساا
ه ا فمتم ق لجنة ا لمفاو سات التسي هسي المر عيسة اكسسا ،فسي كسو مسا يت سو برساوا المفاو سات(،)1
والتي يترمسئا محمود ق ا ،ب فته ئييسا م للجنة التنفي يةا
 -3ل تخ ُو الحكومة الجديدة م تجاوزات قلى البانوا اكساسي للسسلطة الفلسسطينية ،فالمئلسة
التي يعطيئا البانوا لريي الحكومة المكلف إلقتا دكومته ت تتجاوز اكسسابيع الخمسسة (بعسد التمديسد)،
وبالتسسسالي كسسساا يفتسسسرض بسسسالريي المكلسسسف ما يبسسسد دكومتسسسه ملسسسى المجلسسس الترسسسريعي لنيسسسو النبسسسة فسسسي
 2005/2/21كحد مق ى ،لك ئفض الترريعي لئسا دفسع بأدمسد قريسع لسسحا الترسكيلة المبتردسة والتبسد
بتركيتت مخر  ،كاا آخرها يو  ، 2005/2/24م بخرث مدته ثتثة ميا لمسا تس السن قليسه فسي المسادة
 )2(66م البانوا اكساسيا
تجاوز آخر مائسه ئيي الحكومة ،وك ل المجل الترريعي ،دي كاا يسحا دكوماته قلسى
مثر مناقرة مقماء المجل لئا ويعود ليبد تركيلة ديسدة فسي اليسو التسالي ،فالمسادة  )3(67مس البسانوا
اكساسسسي تتمسسم قلسسى منسسه يسست « الت سسويت قلسسى الحكومسسة بعسسد اإلسسستمام واإلنتئسساء م س مناقرسسة ال يسساا
الوزائ »  ،وبالتالي ت ف و بي مناقرة ال ياا الحكومي وبي الت ويت قلى الحكومةا
 -4قلسسى خلفيسسة الوقسسايع والتجسساوزات التسسي واك سست ترسسكيو الحكومسسة اكولسسى فسسي قئسسد السسريي
محمود ق ا ،ت بد م مبداء متدظتي ئييسيتي :
اكولى :ما غياأ الريي قرفات ل يمع ددا م للتجاابسات بسي مسوقعي ئياسسة السسلطة وئياسسة
الحكومة ،ت بو ما ه ق التجاابات ازدادت ددة مع مجموقة البرائات التي كاا مردئها الريي اإلنتبسالي
للسسسلطة ئودسسي فتسسوا (ال س تبلسسد المسسساولية بعسسد استرسسئاد ال سريي قرفسسات فسسي  2004/11/11ودتسسى
منتخاأ الريي محمود ق ا ،في  ،) 2005/1/9قرائات قزز مس ختلئسا رستديات ئيسي الحكومسة فسي
( )1فسسي  2005/3/5رسسدئ مرسسسو ئياسسسي برسسأا لجنسسة المفاو سسات م س  10مسسواد م س بينئسسا ،تكسسوا لجنسسة المفاو سسات:
«… مر عيسة كافسسة المفاو سات المتعلبسسة بمفاو سات الو سسع النئسسايي مسع الجانسسا اإلسسراييلي واكطسسراا النالنسسةا …-3
مر عية كافة المفاو ات بما فيئا السياسية واكمنية واتقت سادية مسع الجانسا اإلسسراييلي ،وفيئسا تحسدد اتسستراتيجيات
والسياسات التفاو ية دوى كافة المسايوا  …« -5المر عية لكافة اتت اتت الفلسسطينية مسع مطسراا ثالنسة بخ سوص
المسايو اات العتقة بالمفاو ات مع الجانا اإلسراييلي بما في ال المسسايو السياسسية واكمنيسة واتقت سادية والماليسة
ودوئ اكطراا النالنة ومراق ة تنفي اتتفاث قلى اكئض …»ا
(« )2تركيو الحكومة /مادة  -1 :66فوئ تكليفه م ق و ئيسي السسلطة الوطنيسة الفلسسطينية يتسولى ئيسي السوزئاء ترسكيو
دكومته ختى ثتثة مسابيع م تائيخ مختيائق ،وله الحق في مئلة مخر مق اها مس وقاا آخراا فب ا
 -2ماا مخفق ئيي الوزئاء في تركيو دكومته ختى اك و الم كوئ مو ل يح و قلى ثبة المجل الترريعي و ا قلى
ئيي السلطة الوطنية مست داله بآخر ختى مس وقي م تائيخ مخفاقه مو م تائيخ لسة النبة دسسا مبتمسى الحساى،
وتنط ق قلى ئيي الوزئاء الجديد اكدكا الوائدة فسي الفبسرة ( )1مقستق»ا [ئا سع ص ( )226 -225مس كتساأ «ق سو
الرديو … في السياسة والنظا الفلسطيني»ا م دئ س ق اكرق]ا
(« )3النبة بالحكومة /مادة  -1 :67فوئ مختيائ ئيي الوزئاء كقماء دكومته يتبسد بطلسا ملسى المجلس الترسريعي لعبسد
لسة خارة للت ويت قلى النبة بئ بعد اإلستمام واإلنتئاء م مناقرة ال ياا السوزائ المكتسوأ الس يحسدد برنسام
وسياسة الحكومة ،قلى ما تعبد الجلسة في موقد مق اق مس وم م تائيخ الطلاا
 -2يت الت ويت قلى النبة بريي الحكومة ومقماء دكومته مجتمعي  ،ما ل تبرئ اكغل ية المطلبة ختا ال ا
 -3تمنح النبة بالحكومة ماا روتت ملى ان ئا اكغل ية المطلبة للمجل الترسريعي» ،ص ( )226مس الم سدئ السسابق
اكرقا
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مجالي اكم (ال

بات يتولى مساولية مجل

اكم البومي كما س بت اإلشائة) والمالية بركو خاصا

والنانية :تحوى المجلس الترسريعي ملسى طسرا مساثر فسي تجاابسات ترسكيو الحكومسة ،لسي مس
موقعه كسلطة ترسريعية معنيسة بمراق سة الحكومسة ومسساءلتئا فحسسا (وهس ا ممسر مطلسوأ) ،بسو مس موقسع
الرغ ة الجامحة لد قدد واسع م مقماء كتلة فتح في اإلستيزائا
ونظرا م لط يعة اللوا الوادد للحكومة ،ولطنياا اللوا الفتحاو قلى بنيسة المجلس الترسريعي،
وقعت السلطة مسيرة ال راقات والختفسات الفتحاويسة ،وباتست مزمسة النظسا السياسسي فسي مكنسر مظاهرهسا
فجا ة ،وب ل تحوى مطراا السلطة النتثة (ئييسئا وئيي دكومتئا ومجلسئا الترسريعي) ملسى مطسراا
متنازقة فرلت اكطر الماسساتية في توفير اكساليا وا ليسات الكفيلسة بو سع دسد لمزمسةا وبالتسالي فسإا
دكومة التكنوقراط ل تركو تل ية لحا ة سياسية مو لتل ية ادتيا ات مردلة معينة تعيرئا السلطة مو تمر
بئسسا الحالسسة السياسسسية الفلسسسطينية ،بسسو سسر ترسسكيلئا قلسسى ه س ق ال سسوئة هروب سا م مس مزمسسة تعيرسسئا ف ستح
وتعيرئا السلطة في الوقت نفسها

()12
حرومة التر وقرا … محدلة عمل دون الوعود
 -1سس ق ترسسكيو الحكومسة الفلسسسطينية الجديسسدة محطسة مقليميسسة ئباقيسسة فسي شسسر الرسسيخ ()2/8
ملتز فيئا الجانا الفلسطيني «بالتئدية» ،ومقب ئا بعد ثتثة مسابيع محطة دولية م ختى «م تمام لندا
دوى دق السلطة الفلسطينية» ( )3/1بمرائكة  25دولسة ،م سافة ملسى اكمس المتحسدة واتتحساد اكوئوبسي
و امعسة السدوى العربيسة ،وال نس السدولي ورسندوث النبسد السدوليا ومسسفر هس ا اإل تمسام قس ملتسزا السسدوى
والماسسسات الدوليسسة التسسي شسسائكت فيسسه تسسسديد مسساقداتئا الموقسسودة للسسسلطة الفلسسسطينية للعسسا الجسائ
( ،)2005وملتزا اكخيرة بأ ندة مرتدية متعددة اكو ه،وم ث متست بعسد مسس وقي مس م تمسام لنسدا،
محطة فلسطينية بالت ا ماتمر الحوائ الوطني الفلسطيني في الباهرة ( )3/13بمرائكة  13ف يتم ،ومقسر
ماتمر الحوائ «التئدية» ملى انا تعديو قانوني اتنتخابسات المحليسة والترسريعية ،وترسكيو لجنسة وطنيسة
قليا ت حث بآليا ت تفعيو منظمة التحرير وتوسيعئا بم تيائ اإلست السياسي ملى ماسساتئاا
اكهمية ال النة لئ ق المحطات السنتً التسي منعبسدت قلسى ممتسداد فتسرة لس تتجساوز السـ  40يومسام،
محسسسومة وليسسست مو سسع سسدى مو خسستا ،فئسسي قسسد مئسسست قاقسسدة العمسسو والتعسساطي مسسع مسسستحباقات العسسا
 2005م س خطسسة «ف س اتئت سساط» ملسسى قمسسايا اإلرسستا السسداخلي ،مسسروئا م باتنتخابسسات ونتايجئسسا التنييريسسة
المرتب ة قلى النظا السياسي اا غير ما ما يسترقي اتنت اق هو النياأ الداي لريي الحكومة مدمد قريع
ق ه ق المحطات وقد مرائكته في مقمالئاا
وماا اقت رنا غيساأ مبسو قستء قس قمسة شسر الرسيخ م سرئا م بموقفسه آنس اك كسريي مكلسف ،وماا
اقتنعنا بأا غيابه ق مساتمر البساهرة يعسود ملسى قسد تمنيسو السسلطة ،ديسث دمسر محمسود ق سا ،ب سفته
ئييسسا م للجنسة التنفي يسة ،اكمسر الس يتنساقض بداهسة مسع بحسث مساتمر البساهرة ببمسايا متعلبسة بماسسسسات
السلطة لي مقلئا قانوا انتخابات الترريعي ،فإا قد مرائكة مدمد قريع في م تمام لنسدا ت تفسسير لسه
قلى خلفية الحج الواهية التي سبناها باقت ائ ما ما طنى قلى م تمام لندا هو البمايا التي تعت سر مس
رلا مئا الحكومة وئييسئا م مرتا وم سادئ تحويسو وختفسها ممسا البمسايا السياسسية التسي قسد يبساى
منئا م مخت اص الريي محمود ق ا ،،فإنئا ل تحمر قمليا م قلى سدوى مقمساى مساتمر لنسدا ،لنيساأ
ن دولي قليئا فسي ملسف التسسوية يتعسائض مسع مو
مسراييو قنه نظرا م لحرص دكومتئا قلى تجنا م
يروش قلى سياستئا الم نية قلى البرائات والخطوات اكداديةا
ما غياأ مدمد قريع ق محطة دولية مئمة بمسستو مساتمر لنسدا ت تفسسير لسه سسو الت ساي
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والختا فسي السرم واإل تئساد بينسه وبسي ئيسي السسلطة ،ومس هنسا متست مباطعتسه لإل تمسام السدولي فسي
سسسياث اإلدتجسسال قلسسى ترسسكيو الوفسسد الفلسسسطيني برياسسسة مبسسو مسسازا وقمسسوية وزيسسر المسساى والرسساوا
الخائ ية ،ومست عاد ا خري (كوزير اتقت اد وال تخطي وسواهما) ،واكه قلى خلفيسة مقت سائ ئيسي
الحكومة ما م ندة م تمام لندا تممي بعيدا م في التدخو بالرأا الفلسطيني الداخليا
 -2وفي مستعادة التسلسو الزمني لمموئ ،نعود ملى خطاأ مدمد قريع مما المجلس الترسريعي
ال قلى مساسه طلا النبة لحكومته ونالئا م المجل  ،ففي ه ا الخطاأ -ال ياا ددد ئيسي الحكومسة
مئبعة قناوي  :اكم  ،تفعيو ئاز البماء ،التحمير لتنتخابات الترريعية واستكماى اتنتخابات ال لديسةا
فمسااا تحبسق فسسي هس ق المجسساتت خستى وتيسسة مسستنرقت قرسسرة شسئوئ ،افتتحسست بالح سوى قلسسى النبسة مس
الترسسريعي فسسي  ،2/24واختتمسست فسسي  ،2005/12/15قنسسدما قسسد مبسسو قسستء مسسستبالته( ،)1ومقل س ئيسسي
السلطة تحوى الحكومة ملى دكومة منتبالية ملى دي منعباد اتنتخابات الترريعية في 2006/1/25ا
ئغ ال عوبات تمكنت الحكومة الفلسطينية م متقاة استحباث اتنتخابات بنتاي معبولسة ،مسا
يسمح باقت ائ ما تحبق في ه ا الم ممائ اإلنجاز اكه للحكومة اكولى في قئد الريي مبو مسازا ،الس
( )3
لعا م موقعه دوئا م هاما م م م سو رسدوئ قسانوني اتنتخابسات المحليسة ( )2()8/15والترسريعية ()8/13
بال ينة التي ئسا قليئا اتتفاث الوطني في ماتمر الباهرة للحوائا
مشرفت الحكومسة قلسى المردلسة النانيسة( ) 2005/5/5( )4مس اتنتخابسات المحليسة باإلسستناد ملسى
قانوا قا  ،2004وقلى المردلتي النالنة ( )9/29والرابعسة ( )12/15باإلسستناد ملسى البسانوا اإلنتخسابي
الجديد ،ومه ما فيه مقتماد قاقدة التمنيو النس ي الكامو ،وتعزيز التمنيو النسايي بما ت يبو ق  %20م
المباقدا مما المردلة الخامسة م اتنتخابات فبد ئدلت ملى الن ف اكوى م العا  ،2006كس اأ لسي
مقلئا مهمية مفساا المجاى مما دركسة فستح لترتيسا مو ساقئا قلسى نحسو مفمسوا ومس ئسة مخسر دسددت
الحكومة موقد انتخابات الترريعي في  2006/1/25مترا عة ق تائيخ  2005/7/17كس اأ نس ت ملسى
تع ئ منجاز البانوا اتنتخابي الجديد في الموقد المحددا
غير ما ميع ه ق المحطات واإلستحباقات ل تخ ُو م تجاابات دادة متسمت خطسوط الموا ئسة
فيئا قلى مكنر م مستو  ،وتداخلت فيئا المواقف بي المواقع التنظيمية في بعض اكديااا
فم س ئسسة دائ ال سسرام وس س السسسلطة وفسسي رسسفوا ا لحسسزأ الحسساك بسسي م س يتمس س بال سسيغ
المعمسوى بئسسا (مو ،ماا ق سسو بسالتنيير ف أقسسو مسسا يمكس وبمسا ت يئسسدد المواقسسع واتمتيسازات) وبسسي مس يتحلسى
باإلنفتاا واإلسستعداد لتب سو الجديسد ،انطتقسا م مس قناقسات مو /ومس مسستيعاأ للمتنيسرات فسي الحالسة العامسة
وتناسا البو داخليسام ،ودا سة الن ظسا ااتسه ملسى التطسوير ،ومس ئسة مخسر دائت الموا ئسة بسي موسسع
البو الديمبراطية وبي اإلتجاهات اككنر تحجرا م في مراكز البو داخو السلطة والحزأ الحاك في آاا
مما دركة دما ،فل تعت ر المعركة دوى مقرائ قاقدة النسس ية فسي قسانوني اتنتخابسات مولويتئسا ،بسو ملتسزا
السسلطة بعبسسد اتنتخابسات فسسي المواقيسد المبسسرةا ومس هنسا ئدة فعلئسسا البويسة قلسسى تأ يسو اسسستحباث  7/17للترسسريعية،
ومقترا ئا قلى اقتماد النس ية الكاملة في الترريعية بديتم مس النسس ية بالمنارسفة (التسي تبسد بئسا السريي محمسود
ق ا )،م تبدير منئا ستاد ملى تبلي قدد مباقد دما،ا
 -3ه ا بالنس ة لما دببته الحكومة في مو وم اتنتخاباتا مما فيمسا يتعلسق بالعنساوي اكخسر
التي تبد بئا ئيي الحكومة في خطابه م م و نيو ثبة الترريعي ،فئي ل تخسرل قمليسا م قس خطسوط مسا
ملتزمت به السلطة الفلسطينية في م تمام لندا بالنس ة لما يلي:
قلى مستو البماء ،ت ملناء محاك مم الدولة ئسميام ،التي تعر ت تنتبادات كنيرة م
( )1بعد ما سحا ترشيحه في قايمة فتح تنتخابات الترريعي فسي  ، 2005/12/25قساد مبسو قستء ملسى مزاولسة مئسا ئيسي
الحكومة (!) … لك ه ا ت يلني واقع ومكانة الحكومة بإقت ائها منتبالية ومعنية بت ريف اكقماى لي مت…
( )2قانوا منتخاأ مجال الئي ات المحلية ئق ( )10لسنة  2005في 2005/8/15ا
( )3قسسانوا ئق س ( )9لسسسنة  2005بر س أا اتنتخابسسات ،وك س ل البسسانوا اكساسسسي لسسسنة  2005بتعسسديو بعسسض مدكسسا البسسانوا
اكساسي المعدى لسنة 2003ا ردئ البانوناا في 2005/8/13ا
( ) 4منعبدت المردلة اكولى لتنتخابسات المحليسة قلسى دفعتسي  :فسي المسفة بتسائيخ  ،2004/12/23وفسي قطسام غسزة بتسائيخ
2005/1/27ا
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زاوية منتئاكئا لحبوث المواط  ،وتمست الم سادقة قلسى وتنفيس قسانوا معسدى للسسلطة البمسايية ،ورسدئت
م راءات وتعليمات وا حة في ما يتعلق بإختيائ وتعيي وترقية ونبو البماة والمدقي العامي ا
وقلسسى مسسستو تبويسسة البطسسام العسسا و ئسساز الخدمسسة المدنيسسة تس نرسسر قسسانوا معسسدى للخدمسسة
المدنية ،وقطع شوط في تنفي قانوا تباقدا
في اك ئزة اكمنية ب لت محاوتت في قملية تعزيسز وتوديسد م ئسزة اكمس فسي ثتثسة فسروم
ئييسسسية :اكم س (الرسسرطة واكم س الوقسسايي والسسدفام المسسدني) وقسسوات اكم س السسوطني (البسسوات العسسسكرية
ودر ،الحسدود) والمخسابرات العامسة ،وكس ل فسي سماا المحاسس ة الماليسة ال سائمة فسي ميسع الفسروم،
خ ورا م ما يتعلق بالمرت ات والمرترياتا
وفسسي مجسساى التنميسسة اتقت سسادية دسسددت الحكومسسة فسسي مكنسسر م س مناس س ة قزمئسسا قلسسى متخسساا
م سراءات لمكافحسة الفسساد ،و سسماا و سود ئقابسة مرسسد دة قلسى ئواتسا اإلدائات المدنيسسة فسي موازنسة قسا
 ، 2005وتط يسسق قسسانوا مودسسد للمعاشسسات التباقديسسة ،وم سسراء مرا عسسة للنفبسسات العامسسة ،ومرا عسسة آلي سات
العوايد الحكومية المحليةا
غيسسر ما تجربسسة الحكومسسة فسسي المجسسالي اكخيسسري بالتحديسسد كانسست فاشسسلة ،ففسسي المجسساى اكمن سي،
البمية الملحة التي كانت تستو ا دتم ل تك تبت ر قلى الجانا التنظيمي -اإلدائ بمعزى ق الظرا
السياسي المرس ع باسستمرائ اتقتسداءات اإلسسراييلية وم سراءات اإلدستتى التسي تفساق تحلسو ال نسى المدنيسة
واكمنية سواء بسواء ،وت بمعسزى قس الجانسا التنظيمسي السياسسي الس ت يسستوقا ما التسسيا اكمنسي
واإلنحتى الميليراو السخ اا هسو باكسسا ،منعكسا ،ل سرام مراكسز البسو قلسى المسستو الحساك  ،دزبسا م
وماسسسسات ئسسسمية ،والمسسعف المتزايسسد للتيسسائ المركسسز قسس شسسد مجمسسو هسس ق اإلتجاهسسات المترسسرامة
والمتنابس ة ملسسى و ئسسة قمسسو متسسسبة ،اكمسسر ال س يفاقمسسه قلسسى نحسسو خطيسسر غيسساأ اكطسسر الناظم سة للودسسدة
الوطنية والتجااأ ال يسود العتقة بي البو ا
مما في المجاى اتقت اد  ،المالي الخ اا فساد التعنر ،ال ما و سع اكمسوئ قلسى سسكة الحسو ت
يبت ر قلى مردائ قواني ومقتا نوايا ،بو ي سدم بانمس اط الحكومسة نفسسئا للبسانوا ،ولعسو تجربسة مقسرائ
موازنة العا  2005تبد مناتم رائخا م قلى هس اا فبسد خرقست الحكومسة البسانوا اكساسسي قنسدما لس تلتسز
بمادته الرق  )1(61التي تن فبرتئا اكولى قلى ما تعرض الحكومسة «مرسروم الموازنسة قلسى المجلس
الترريعي ق و شئري قلى اكقو مس بسدء السسنة الماليسة»  ،ديسث منتئست مناقرسة الترسريعي للموازنسة فسي
 ، 2005/3/31يو بدء السنة المالية ولي ق لئا برئري (!)ا وتمت الم ادقة قليئا باكغل يسة النسس ية
( 38مع 10 ،د 2 ،ممتنع) في دي تبوى المادة  69م النظا الداخلي للمجل بأنه يت مقرائ مرسائيع
البواني (ما ل ين قلى ختا ال ) باكغل ية المطلبةا

()13
دفرسواع األمن … الع وان األبرز ليشل الحرومة
لفرلئا اا

 -1اكم هو العنواا اكوى فسي خطسة قمسو الحكومسة ،وهسو -فسي الوقست نفسسه -العنسواا اكبسـرز

بداية ت بد م اإلشائة ملى اإلنتبادات الواسعة التي استب لت بئا دكومة مبو قتء الجديدة قلى
السرغ مس محساوتت السسسلطة تبسديمئا ملسسى السسرم ا لعسا  ،باقت ائهسسا رسينة متبدمسسة وقسادئة قلسسى الت سسد
لإلستحباقات المب لةا وكاا ه ا يعني بو وا ما دكومة مبسو قستء لس تحظسى بفتسرة سسماا ق سو ما تحساك
قلى مدايئا وتو ه مليئا سئا النبد ،فالحالة الفلسطينية ل يك بإمكانئا ما تسمح لنفسئا بئس ا «التسرا» ،فسي سوء
مجموقة اكموئ الماغطة قلى مدواى النا ،،ت سيما الو ع اكمنيا
( )1ئا ع ص ( )244م كتاأ «ق و الرديو …»ا م دئ س ق اكرقا
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وفي ه ا الملف بال ات كاا فرو الحكومة رائخام ،وقلسى نبسيض مسا ملتسز بسه مدمسد قريسع ممسا
المجلس الترسريعي فسي « :)1(2/24اا موتم :تحبيسق ممس المسواط بكسو مسا يرسستمو قليسه هس ا المفئسو مس
متطل ات قملية وتدابير وم راءات قانون ية محددة ،م منطلق اإلدئاك التا منه م غير توفر هس ا الرسرط
اكساسي ،ومقني به تحبيق اكم  ،فإنه ت س يو ممامنا لمعالجة كو مسا يعتسوئ واقعنسا السداخلي مس مخساطر
ومخطاء مت بتحبيق اكم وفرض النظا وسسيادة البسانوا … وقليسه ،فإننسا نجسدد ملتسزا الحكومسة ممسامك
بالعمو بك و ئد ممك قلى تحبيق اكم دوا مبطاء مع ملتزامنسا التسا بالحفساظ قلسى دريسة السرم والفكسر
واإل تئاد ،وبتجنا م قتاى داخلي مو مدتراأ ،ماكدي ما الد الفلسطيني درا وخ مدمسر ،ومتمسسكي
م موى اكمر ملى منتئاق بوددانية السلطة وبوددانية ومدترا البانوا ومركز متخاا البرائ الوطني»ا
ال

مبابو ه ق الوقود السخية باكم واكماا اءت الوقايع لتسجو فرو الحكومة فسي س الفلتساا اكمنسي،
شكو ظاهرة دايمة في مناطق السلطة الفلسطينية في قطام غزة كما في المفة الفلسطينيةا

وكاا المجل الترريعي قد قبد يو  2005/4/3لسة طالسا فيئسا الحكومسة بتبسدي خطتئسا اكمنيسة قلسى
و ه السرقة مح تمتم مياها ترد اكو ام وقد البيا بالمئا اكمنية المنوطة باك ئزة اات اإلخت اصا
وتناوى المجل بإسئاأ مظاهر الفلتاا اكمني ،فحاتت البتسو بلنست  48دالسة فسي العسا 2003
و 93في العا  ،2004و 23دالسة خستى الرسئوئ النتثسة اكولسى فبس مس العسا 2005ا ومكسد المجلس فسي
تبريسرق سسلوم قسادة اك ئسسزة اكمنيسسة فسي الكسسسا غيسسر المرسروم ،وتسسدخلئ فسسي شساوا البمسساء والتسسأثير
قليه ،ومقاد دج الترد في الو ع اكمني ملى غياأ التنسيق بي اك ئزة اكمنية ودالسة التنساف فيمسا
بينئا ،ال ي سو مديانسا م ملسى دسد ال سرام السدمو  ،ود تمسو المجلس الترسريعي مسساولية تسدهوئ الو سع
اكمنسسي ،وطلسسا ملسسى وزيسسر الداخليسسة تبسسدي خطسسة ،لتنظسسي قمسسو اك ئسسزة اكمنيسسة وتعزيسسز دوئ السسسلطة
البمايية()2ا
 -2غيسر ما التجسائأ التدبسة ،مكسدت فرسسو وزيسر الداخليسة ممسنتم للحكومسسة فسي س اكمس فسي
مناطق السلطة ،وقد تطوئ ت اكموئ بإتجاهات سل ية فاقعة ،تمنلت بأكنر م واقعة م بي مهمئسا مغتيساى
اللواء موسى قرفات مما بيته ( )2005/9/7وقلى مسافة قري ة دا م م منزى ئيسي السسلطة والمبسرات
الرييسسسية لم ئسسزة اكمنيسسة فسسي مدينسسة غسسزة ،وئغ س ما منظمسسي العمليسسة بسساتوا معسسروفي  ،مت ما الحكومسسة
قجزت ق متدبتئ ومحاس تئ ا
وم الوقايع ميما م فرو اك ئزة اكمنية في و ع دد لإلشت اكات (تموز /يوليسو  )3()2005بسي
مجموقسات مس فستح /واك ئسسزة مس ئسة ومجموقسات مس دمسا ،مس ئسة مخسسر  ،ولسوت تسدخو و سسن
الوساطة الم رية -الفلسطينية (م غيسر اكطسراا المرسائكة فسي اإلشست اك) لرسئد قطسام غسزة مشست اكات
موسع وتدهوئا م غير مس وث في الو ع اكمني ،بينما اك ئزة اكمنية فاقدة فاقليتئاا ه ا مع الت كير بسأا
ئيسي الحكومسة هسو المر سع اكمنسي اكقلسى ،باقت سائق يتسولى ئياسسة مجلس اكمس البسومي ،اكمسر الس
يماقف مساوليته دياى الو ع الساياا
الو ع اكمني في موا ئة دالة الفلتاا في الختفسات
كما ق ترت الحك ومة ق قجزها في
الفتحاويسة الداخليسسة قلسسى مختيسسائ مرشسحي الحركسسة تنتخابسسات الترسسريعيا فبسد ُادتلسست مبسسرات ،ورسسودئت
رسناديق اإلقتسرام (الخارسسة باتنتخابسات التمئيديسة لمرشسسحي فستح  ،)primariesكمسا سسر مغستث مبسر
الو ع ،ودوا ما يكوا للبماء م دوئ فسي
اللجنة المرك زية لتنتخابات دوا ما تتمك السلطة م
محاس ة الفاقلي ا
وفي اكيا اكخيرة م العا  ، 2005م بعد اإلنكفاء اإلسراييلي ق غسزة ،تفاقمست فسي البطسام
ظاهرة مختطاا اك انا العاملي في المنظمات اإلنسسانية اك ن يسة الناشسطة قلسى مئض البطسام ،قلسى يسد
( )1ئا ع ن الكلمة ص ( )179 -178م مجلة الدئاسات الفلسطينية ،العدد  -62ئبيع 2005ا
(« )2الحرية» العدد  )2106( 1032بتائيخ 2005/4/16 -10ا
( )3المب ود هو ال دامات في محافظتي غزة -المدينة وغزة الرماى التسي منسدلعت فسي  7/14وتوارسلت دتسى فجسر 7/20
واستمرت تسداقياتئا دتسى  ، 7/21ومدت ملسى سسبوط قسدد مس المسحايا وقرسرات الجردسى وتسس ت بأ سرائ فاددسة فسي
الممتلكات العامة والخارةا
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مجموقات اات رلة بحركة فستح وبعسض اك ئسزة اكمنيسة ،ووقفست الحكومسة ديساى كسو هس ا ،مسرة مخسر ،
مرسلولة قسا زة قس الفعسسو ،مختتمسة بس ل وتيتئسسا كمسا بسدمتئا ،بإشسئائ مفتسسسئا وق سوئها قس اإلداطسسة
بالملف اكمني ال اقت رته محوئ قملئا اكوىا
 -3نظرا م لمدلولئا ا لسياسي الئا  ،نسستعيد ال سدامات المسسلحة بسي فستح ودمسا ،التسي سس بت
اإلشائة مليئا ،ديث ق ترت ه ق ال دامات ق مزمة النظا السياسي م بوابة تدهوئ العتقات الوطنيةا
لبسسد تبسساطع مكنسسر مس قنسسواا مس قنسساوي مرسسكتت الو سسع السسداخلي قنسسد هس ق ال سسدامات التسسي
تفاقمت ددة واتساقام ،بح يث ل يك باإلمكاا الخرول منئا مت بتمسافر ئسد م سر  -فلسسطيني مرسترك،
شكو خطوة مخر قلى طريق اقتمساد مسسلوأ مسستدقاء السدوئ اإلقليمسي العربسي الم اشسر تدتسواء مرسكلة
داخليسسةا ويعكس هس ا اكسسسلوأ ،باسسستدقاء السسدوئ الم سسر فسسي العمسسق ،دالسسة الترا سسع فسسي قسسدئة السسسلطة
والو سسع الفلسسسطيني قموم سا م قلسسى مببسساء الملفسسات ال سسع ة تحسست السسسيطرة دتسسى ت تنفجسسر ،وقجسسز الحال سة
المركتت الداخلية تحت سسبف المر عيسة المتوافسق قليئسا وطنيسام ،فتخسرل قنسد ااك
الفلسطينية ق
ق نطاث السيطرة وتترظىا
مما قناوي الختا والت اي التسي تباطعست خطوطئسا قنسد نبطسة اتنفجسائ ،فلس تكس دكسرا م قلسى
السلطة /فتح م ئة ودركة دما ،م ئة مخر  ،ول تُد َْئ التجاابات مرتم بسي ارسطفافي متبسابلي ،
بو هي قناوي مطرودة وطنيام ،يترتا ديالئا مكنر مس ئم وم تئساد ،وتتسداخو فيئسا المواقسف السياسسية
والتكتيكات بي مختلف المواقع التنظيمية (بو داخو التنظي الوادد كما هو داى فتح) ،وتنرأ دالة تبسائأ
مو ت اقد بي مختلف اكطراا ت عا م لط يعسة المسسألة المطرودسةا وفسي هس ا اإلطسائ تعسود اكسس اأ الظساهرة
لبمايا الت اي والختا ملى البراءة ال اتية م ق و فستح ودمسا ،بالتحديسد (كسو بمسا يخسد سياسسته) لمسا تس
التوافق قليه في ماتمر الحوائ في الباهرة دياى ثتً قمايا ئييسية قلى اكقو:
فنمة ت اي في مسلوأ التعاطي مع «التئدية» التي ل تبابو بالمنو مس الجانسا اإلسسراييلي،
فوارو اقتداءاته قلى المناطق الفلسسطينية بمسا فيئسا غسزة ق سو وبعسد خرو سه منئسا فسي نطساث خطسة «فس
اتئت اط» التي ترس الحدود اكمنية إلسراييو بمسا يتجساوز دسدودها السياسسية (ورسوتم ملسى مقامسة منساطق
قازلة !)ا
وقليه كيف يكوا الرد قلى اتقتداءات اإلسراييلية المتمادية هسو يست س السنف واإلكتفساء
برد الحد اكدنى تفويتا م قلى العدو التسلح بال ئيعة التي تسمح له باست ناا الت عيد م يت الرد المنفسرد
بالوسسايو العسسكرية المتادسة ،بمسا فسي الس مطستث ال سوائيخ قلسى المسدا والمسستوطنات اإلسسراييلية فسي
منسساطق السسـ  48م يكسسوا السسرد مودسسدا م بنسساء قلسسى ترسساوئ يس س ق متخسساا البسسرائ المرسسترك بسسي اكطسسراا
الفلسطينية
وثمة ت اي في فئ العتقة بي موقد اتنتخابات وسبف منجاز التعسديو قلسى قوانينئساا ففسي
الوقسست ال س كنسسا نسسستعجو فيسسه رسسدوئ البسسواني التسسي تسسستوقا النس س ية الكاملسسة فسسي اتنتخابسسات المحليسسة
وبالمنارسسفة فسسي الترسسريعية ،كسسيت تعيسسد البسسواني البديمسسة منتسسال ماسسسسات اللسسوا السياسسسي الوادسسد مو
ماسسسات البط يسسة النناييسسة … كانسست دركسسة دمسسا ،تركسسز قلسى التسسسريع بعبسد اتنتخابسسات دتسسى لسسو كانسست
محكومة بالبواني البديمةا
وفسي  6/4متسسى قسسرائ السسلطة بتأ يسسو اسسستحباث  7/17لتنتخابسسات الترسريعية لمسسدة ن سسف قسسا ،
ليعزز شكوك دما ،بجدية السلطة في اإللتزا بعبد اتنتخابات بالمواقيد المبرة م تبسدير لسد دركسة
دما ،بتخوا فتح م نتايجئا التي ل تكوا في رالح الحزأ الحك  ،خارة في وء ما تمخمت قنسه
انتخابات المردلة النانية للمجال المحلية في غزة م ختفسات وطعس مت سادى بسي الطسرفي مسا مد ملسى
تأ يو مقادة اتنتخابات الجزيية في ثتً بلديات ملى م و غير مسمىا
وثمة ت اي مخيرا م في مسألة «اللجنة الوطنية المرستركة» التسي تس اتتفساث قلسى اسستحداثئا
فسسي مسساتمر الحسسوائ فسسي البسساهرة بسسي الف سسايو (دوا ما تظئسسر فسسي ال يسساا الختسسامي) لإلشسسراا قلسسى ملسسف
اإلنسحاأ اإلسراييلي م خطة «فس اتئت ساط»  ،ومتابعسة كسو مسا يترتسا قلسى هس ا اإلنسسحاأ فسي قطسام
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غزة بركو خاص (في قمايا اكئا ي والممتلكات والرسأا اكمنسي …) مس زاويسة المسساولية السياسسية
التي ين ني تحملئا وطنيا م والمرائكة الحبيبية في البرائا
غير ما فتح /السلطة دتولت ه ا التو ه الوطني ملى شأا تبني محسض ،مُختسزى بإفسساا المجساى
مما ما تبترده الف ايو م كفاءات فنية للمرسائكة فسي لجساا اإلخت ساص ،وشسط ت المسستو السياسسي
ال هو اكرو واكسا ،في المرائكةا
ممسسا دركسسة دمسسا ،فاسسستمرت فسسي دالسسة التبلسسا بسسي مرسسروم «مدائة غسسزة» الس يبسسود قملي سا م-
وب را النظر ق النوايا -ملى ابتعاد ماسسات البطام ق ماسسات السسلطة ،وطمسوا التباسس الننسايي
والمرائكة مع السلطةا
 -4ل س ترسسمو محسساوئ العمسسو اكئبعسسة لحكومتسسه كمسسا موئدهسسا مبسسو قسستء فسسي  2/24ممسسا المجل س
الترريعي ما يت و بمئا الحكومة تحمسيرا م إلسستب اى تنفيس خطسة «فس اتئت ساط» ،فسي الوقست الس كساا
يسسدئك البارسسي والسسداني بسسأا الحكومسسة اإلسسسراييلية منك سسة قلسسى اإلقسسداد للجوانسسا اللو سسستية والعمتنيسسة والسياسسسية
المترت ة قلى خرو ئا م قطام غزة ،وم مئبع مستوطنات رنيرة شمالي المفة الفلسطينيةا
وه ق مفائقة ت تفسسير لئسا سسو مقتبساد الحكومسة الفلسسطينية ما ملفسا م سخما م وشسديد التعبيسد
كاإلنكفاء ق غزة ومئبع مستوطنات رسنيرة شسمالي المسفة النربيسة ،باإلمكساا معالجتسه مس خستى آليسات
اإلخت ساص التسسي تسسستحدً لئس ا النسسرض ،ولسسي مس خستى ئسسد الحكومسسة بأسسسرها ،وبإسسسناد مس مجمسسو
الحالة الوطنية التي كانت بإتجاهئا اكغل ي تطالا ،ت بو تمن  ،م م و مدتى م دم المرائكة في متابعة
ه ا الملف نظرا م كهميتسه الفايبسة وطنيسام ،خارسة وما غ سائا م كنيسرا م مُثيسر دسوى قسدئة دكومسة «التكنسوقراط»
قلى مجابئة اإلستحباقات النا مة ق ه ا اإلنسحاأ بجدائة ومقتدائا
وبالفعسو فبسد كساا معروفسا م ما اك ئسزة اكمنيسة الفلسسسطينية م سابة بحالسة انئيسسائ ،وما اإلدائات
قا زة ق توفير النطاء فمتم ق ال نية الكفيلة بم قمليسة التسسل والتسسلي مسع الجانسا اإلسسراييلي،
وهو اكمر ال ددا بالسلطة لإلستعانة بطرفي  ،لوت تدخلئما لسدخو قطسام غسزة بعسد اإلنكفساء اإلسسراييلي
قنه في مركتت ك يرة:
الطسسرا اكوى هسسو الجانسسا الم سسر ال س تسسولى التوس س بسسي الفلسسسطينيي واإلسسسراييليي
لتتفاث قلسى الخطسوات اإل راييسة والعمليسة للتسسل والتسسلي  ،بمسا فسي الس المرسكلة المعبسدة لمع سر ئفسح،
الناف ة الوديدة للبطام قلى العال الخائ ي ،كما تولى الجانا الم ر مدائة دوائ مسع اكطسراا الفلسسطينية الفاقلسة
في قطام غسزة ،لمسماا اإلسستبرائ والئسدوء ،وتسوفير النطساء السياسسي إل سراءات الحكومسة وخطواتئسا برسأا و سع
اليد قلى المناطق واكمتك واكئا ي التي سيجلو قنئا اإلدتتى والمستوطنواا
الطرا الناني هو البو السياسية الفلسسطينية التسي وفسرت للحكومسة غطسا مء سياسسيا م وطنيسا م
م ختى لجنة المتابعة العليسا ،التسي تولست مدائة العمليسة السياسسية واإلقتميسة والتع ويسة فسي قطسام غسزة
لتوفير التعاوا مع الحكومة ق لى المستويات الحزبية والرع يةا
ولتو سسيح دبيبسسة السسدوئ ال س لع تسسه البسسو السياسسسية الفلسسسطينية ،تكفسسي اإلشسسائة ملسسى م سسواء
اتدتباا التي سادت قطام غزة قرية اإلنكفاء اإلسراييلي ،وددة الت ريحات السياسية التي ردئت ق
بعض اكطراا ،والتخوفات المرروقة التي مبدتئا البو الحري ة قلى الو ع الداخلي الفلسطيني ،مس
ما تفرو الحكومة في تولي مساولياتئا وما ينجر البطام ملى دالة م الفو سى الواسسعة ،لكس الحكومسة
الفلسطينية في كو ه ا ،وقلى الرغ م دا تئا ال النة ملى النطاء السياسي مس لَس ُداْ البسو الفلسسطينية
كانسست دري سسة كسسو الحسسرص ومتن ئسسة تمام سا م ملسسى مبعسساد البسسو السياسسسية ق س المرسسائكة الحبيبيسسة بتحم سو
المساولية السياسية كما كاا باإلمكاا ما يتجسد ال م ختى «اللجنة الوطنية المرتركة» التي ئفمست
تركيلئا ،وبئ ا ئسمت الحكومة خطا م فارتم بي الدق السياسي ال كانت تنردق م موقع الحا ة مليه،
والمرائكة ال سياسية التي كانت تتأباها بعناد ومررائ شديدي ا
 -5خترسسة البسسوى ،ما الحكومسسة اكولسسى فسسي قئسسد السسريي محمسسود ق سسا ،مفتبسسدت ملسسى المكانسسة
السياسية كداء دوئها ما قلى ال عيد السياسي مو اكمني مو اإلدائ  ،وقد اتخ ت في كنير م المحطسات
-42-

الحكومات الفلسطينية ______________________________________________
السياسية الفارلة موقفا م مراق ا م اكتفت فيه بالتعليق قلى الحدً م دية قجزا م كامتم ق لعا م دوئ فاقسو
في الميادي المطلوبةا
ويمكسس البسسسوى ما دكومسسسة «التكنسسوقراط» لسسس تترسسسكو كحا سسة وطنيسسسة فلسسسسطينية ،مو لموا ئسسسة
مستحباث وطنسي قساد قلسى الحالسة السياسسية ،بسو شسكلت كمسا هسي قليسه ،هربسا م مس مزمسة تعيرسئا السسلطة
ودزبئا الحاك ا
وماا كاا ئيي الحكومة قد ت ئم بأا دكومته ستدير مردلة انتبالية تنتئسي فسي ،2005/7/17
م قند منجاز اتنتخابات الترريعية ،غير ما تأ يو اتنتخابات ملى  2006/1/25مقاد طرا م رئ و ود ه ق
الحكومة ،وما هو الدوئ ال م الممك ما تبسو بسه ،وئغس السدقوات ملسى مقالتئسا ،والمجسيء بحكومسة اتحساد وطنسي
تستجيا بالكفاءة المطلوبسة لمتطل سات المردلسة السياسسية ،مت ما السسلطة رس تمت آااتئسا ،وادتفظست بحكومسة ت يمكس
ورفئا مت بأنئا كانت قا زة ق البيا بالدوئ المطلوأ منئاا
فسسي كسسو اكدسسواى تسسأتي اتنتخابسسات الترسسريعية النانيسسة لتمسسع نئايسسة لئ س ق الحكومسسة ،وهسسي نئايسسة
تأخرت كنيرام ،كما تأتي ه ق اتنتخابات لتطسو رسفحة مس رسفحات الحالسة السياسسية الفلسسطينية وتفستح
رفحة ديدة ،تكوا فيئا قواقد اللع ة قد تنيترت استنادا م ملى المعادلة السياسية الجديسدة والمسوازي التسي
ستحك مطراا الحالة الفلسطينية بركو قا ا

()14
عشية اانتخابات التشريعية … الىديل و حرومة اصحاد و ي
 -1من نروء السلطة الفلسطينية ودتى انتخابات المجل الترريعي ،م قلى ممتداد ما يبائأ
اإلثنسي قرسسر قامسام ،تعاق سست تسسسع دكومسسات قلسى المسسستو التنفيس  ،قكسسست مسسسائ السسسلطة الفلسسسطينية
وتطوئها بمختلف محطاتئا:
في قتقتئا مع اإلدتتى ق ترت كو م الحكومات الفلسطينية وما زالست ،قس ميسزاا البسو
المتحسسرك فسسي اإلشسست اك المفتسسوا بسسي الحركسسة الفلسسسطينية الوطنيسسة التحرئيسسة ،ومسسسراييو قسسوة اإلدسستتى
واإلسسسستيطاا ،فئسسس ق الحكومسسسات هسسسي مسسس ئسسسة نتسسسال تتفاقسسسات( )1قبسسسدت باسسسس ا تا اا مسسسع الحكومسسسة
اإلسراييلية (موسلو …) ،وتدختت دولية(( )2خائطة الطريق …) ،ه ا دوا ما ننسى المرائيع والخطس
اإلسراييلية(( )3ف اتئت اط …) الحا رة دوما م بتأثيراتئا المتعددة ،وهي م ئسة مخسر نتسال لموا ئسة
الرعا الفلسطيني لإلدتتى واإلستيطاا قلى اكئض وفي الميداا()4ا
بكت آخر الحكومات ال فلسطينية كإدد مشكاى التع ير السياسي ق كيساا سياسسي قيسد الت لسوئ
في ريروئة اتستبتى الوطني ،هي مح لة لجئد نمالي متعدد اكو سه واكشسكاى يتحسرك قلسى مسستويي
السياسة والميدااا وينرأ خ التداخو بي ه ي المستويي مس خستى التسأثر والتسأثير المت سادى بسي زخس
( )1وهسسي سلسسسلة اتفاقسسات موسسسلو المن نبسسة ق س «الرسسسايو المت ادلسسة» ( )1993/9/9و"مقسستا الم سسادئ» (،)1993/9/13
ومهمئسسا « :اتفسساث البسساهرة» برسسأا غسسزة ومئيحسسا ( ،)1994/5/4و«اتتفسساث اإلنتبسسالي» ( ،)1995/9/28و«بروتوكسسوى
الخليو» ( ،)1997/1/17و«م كرة وا ئيفر» ( ،)1998/10/23و«م كرة شر الريخ» ()1999/9/5ا
( )2وبرسسكو خسساص قرسسية دملسسة «السسسوئ السسواقي» ومسسا ت عئسسا ،ورسسوتم ملسسى خطسسة «خائطسسة الطريسسق» ( 2002/12/20و
 ،)2003/4/30ومواقف ودوئ اللجنة الرباقية الدولية (الكوائتيت)ا
( )3م مرائيع «المردلة اتنتبالية طويلة اكمد» ملى خطة «ف اتئت اط»ا
( )4م قمليات المباومة المسلحة ملى سلسلة الئ تات الرع ية التي تواترت بركو خاص مبتدا مء م ميلوى (س تم ر) ،1996
وئاكمت ب ل شروط اندتم «انتفا ة اتستبتى» في ميلوى (س تم ر)  ، 2000بعد مئبع سنوات م ال روفات اتنتفا ية
المتتابعة ومهمئا« :ه تة النفق» في ميلوى (س تم ر)  ،1996و«ه ة الدفام ق اكئض» ( و مبو غنسي ) فسي شسئر 3
و  ،1997/4و«ه ة ال كر الخمسسينية للنك سة» فسي ميسائ (مسايو)  ،1998وه تسات العسامي  1999و  2000دتسى قرسية
اندتم «انتفا ة اتستبتى»  ،وبخارة الئ ة م م و المطال ة باإلفرال ق اكسر والمعتبلي ا
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النماى الوط ني م ئسة ،ومس ئسة مخسر اكطسر المعتمسدة (غيسر المط بسة فسي معظس اكديساا) للتسسوية
ومهدافئا :م الحك ال اتي اإلنتبالي بأفق الحو الداي غير محدد المعال (موسلو) ملى الدولسة اات الحسدود
معرفسسة الحسدود ،وبسست دسق قسسودة
الماقتسة بسأفق الدولسسة المسستبلة اات السسسيادة والبابلسة للحيسساة ،لكس غيسر ت
لت ي (خائطة الطريق) ،وم ف مئت اط في قطام غزة ملى -قلى ما يرسام -فس ائت ساط معمس فسي مكنسر
م ببعة في المفة النربيةا
وفسسسي قتقتئسسسا مسسسع الخائطسسسة السياسسسسية واإل تماقيسسسة ق تسسسرت هسسس ق الحكومسسسات بترسسسكيتتئا
المتعاق ة ق نزوم «الحزأ الحاك » لإلستفراد بالسلطة واإلنفراد بممائستئاا وما تسعى بعسض اكوسساط
في السلطة ودركة فتح ملى تسويغ ه ق الحالة المستدامة بإدالتئا ملسى ئفسض مرسائكة قسو سياسسية فسي
دكومات تستظو بأوسلو واستطرادا م بخائطة الطريق ،فإنه يسئو ت ويا هس ا البسوى ومقادتسه ملسى سسياقه
الحبيبي (م السياسي والعملي) ،بإست عادة محطات ووقسايع ي سعا ما تتجاهلئسا ااكسرة سياسسية دتسى لسو
كانت محروة -قمدا م -بالنسيااا
ال ما الخيائ المطروا مما البو السياسية ل يب في معظ اكدياا قلى مانويسة دسادة ،هسي
ثناييسة اكبسيض واكسسود :الموافبسسة قلسى موسسلو (مو خائطسسة الطريسق) تبسود ملسسى المرسائكة فسي الحكومسة،
وقد الموافبة يبود ملى المباطعةا ومت كيف نفسر مرائكة معظ البو المعائ ة كوسسلو فسي انتخابسات
الترريعي الناني التي ينظمئا قانوا( )1يمكس بالمطالعسة البانونيسة المجسردة (م التسي ت تبسي وزنسا م للحالسة
السياسية السايدة) ،ئدق ملى موسلو كما يُرد الفرم ملى اكرو (!) …
هو كا ه ق البو السياسية ترا عت ق موقفئا م موسلو وكيسف يمكس مرستم لبسو كانست
تعائض اتفاقات موسلو وهي في ائوة رعودها ما تسل بئ ق اتتفاقات وهسي فسي ت
قسز فرسلئا … اتفاقسات
ل تعد -باقتراا مهلئا -رالحة كآلية للتبد نحو التسوية المتوازنة وطنيام ،والتي ر نبدها مس هساتء
نظرا م للنتاي الكائثية التي قادت مليئا ،وم بينئا مماقفة اإلستيطاا -تحت مظلة موسلو -خستى مقسو مس
قررة مقوا …
ما دبايق السياسة وموا ئة اإلدتتى ترير ملى ما م قائض موسلو ،لي ول يكس ممسطرا م
للترا ع ق موقفه م قملية سياسية فاشلة ،خارة بعد ان دتم انتفا ة اتستبتى التي ل تك تعني مقسو
م انحيساز موسساط ت يسستئاا بئسا مس مهسو موسسلو ملسى موقسع معائ سي موسسلو وخيسائه اكرسلي ولسي
العك ا
 -2قديدة هي المحطات التي كاا يمك ما تستنمر وطنيا م م م و تبريا المواقسف ورسوتم ملسى
تجساوز هيمنسة اللسوا السياسسسي الوادسد قلسى ماسسسسات السسلطة الوطنيسة بمسا فيئسسا الحكومسةا قديسدة كانسست
الفرص ،لكنئا فوتت وبُددت ،لي بعد اندتم اتنتفا ة فحسا منما ق لئا وم مبرزها فررتاا:
اكولسسى مسسع دلسسوى مسسستحباث  ، 1999/5/4التسسائيخ المفتسسرض بحسسسا م نسسدة موسسسلو إلنتئسساء
المردلسة اإلنتباليسة والمفاو سات دسوى الو سع السداي  ،ديسسث كساا بإمكساا دركسة فستح مس خسستى ا تا اا
والسلطة في آا ،مقتا بس سيادة دولة فلسطي قلى كامو مئا يئا المحتلة بعدواا  ،1967لكس ياسسر
قرفات تردد ومدج ق ال مستجي ا م في دينئا للمنوط الخائ ية التي موئست قليه وبخارة اكمريكيةا
والنانية مثر فرو مفاو ات كاما ديفيد (تموز /يوليو  )2000ومحاولة واشنط وتو مبيسا
تحميسو الجانسا الفلسسطيني مسسساولية هس ا الفرسو ،وائتفسسام ن سرة اإلدقساء اإلسسسراييلي قس غيساأ الرسري
الفلسطيني ،وبالمبابو اإللتفاا السياسي والرع ي الواسع ال دظيت به مواقسف السريي ياسسر قرفسات
وقززت زقامتها
في الحالتي كا ا باإلمكاا الدقوة لتركيو دكومسة اتحساد وطنسي للتعساطي مسع الظسرا الم سير
المستجد سواء بعد ما مورد تعنت بائاك في كاما ديفيد بوابة اتتفساث قلسى قنارسر الحسو السداي  ،ديسث
نرسسأت سسروئة وطنيسسة ملحسسة لمرا عسسة اتسسستراتيجية الفلسسسطينية المعتمسسدة وت سسويا و ئتئسسا ،مو بعسسد
ارطدا قملية موسلو بالجدائ ،قندما استحق تائيخ  1999/5/4دوا استكماى م ندة المردلسة اتنتباليسة،
ناهي ق ممكانية الرروم بالحو الداي  ،فنرأت دالة وطنية اغطة تقتماد استراتيجية مخر تبود ملى
( )1وهو البانوا ئق ( )9لسنة  2005العايد ملى البانوا ئق ( )13لسنة  ،1995المستند بدوئق ملى البانوا ئق ( )5لسنة
 1995برأا ن بسو السسلطات وال ستدياتا مسا يفئس منسه والحساى هس ق ما البسانوا اكخيسر ينسدئل فسي مطسائ اتفساث موسسلو
اتنتباليا
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تجاوز قيود اتفاقات موسلو بعد ما مخلتت مسراييو بأ ندتئا وتنكرت لمو اتئاا
مما بعد  2000/9/28فإنعبدت ،مو وقيام ،الرروط المنلى إلستعادة الوددة الوطنية فسي سوء
اندتم انتفا ة اتستبتى التي استندت ملى خيائ كفادي محموى سياسيا م وشع يا م قلى موسع نطاث ،نبيض
الحالة التي قاشتئا قملية موسلو ،ت سيما بدءا م م الن ف الناني م العسا  ،1996وه سة النفسق تحديسدا م
في شئر ميلوى (س تم ر) م ه ا العا  ،بعد ما است انت ممائ تط يبات موسلو وسل ياتئا ،ما مد ملى تعاظ
المعائ ة الرع ية والمنظمة لئا ،واتسام دايرتئا قلى نحو غير مس وثا
اتنتفا ة مخر ت السلطة مس مسسائ الوظيفسة اكمنيسة المحسددة لئسا فسي اتفاقسات موسسلو (اكمس
إلسسراييو كيانسا م ومفسسرادام ،ادستتتم ومسسستوطنات) والتسي كانسست تسستجيا لئسسا م ئسزة السسسلطة قمعسا م للمباومسة
وللحركة الرع ية ،ملى ما بدمت ق متئا اكمنية باتئتخاء تدئيجيا م ببدئ ما كانت اكبواأ تورد ممسا تبسد
تط يبات موسلو ،وببدئ ما كاا يت لا قود المعائ سة وتتجس ئ الحالسة الرسع يةا وفسي هس ا السسياث تعت سر
ه تة النفق في ميلوى (س تم ر)  1996قتمة فائقة ،ونبطة تحسوى ميجابيسة فسي مسسل السسلطة الفلسسطينية
لجئة بدء منحسائ وان ه اكمنية والبمعيةا
 -3بناء قلى ه ق المبسدمات ،متست اتنتفا سة لتنبسو السسلطة باإلتجساق العسا ملسى موقعئسا ،ف اتست
مدد مرتك زاتئا اكه في المباومة المسلحة ،كما ئت ت قليئا مق اء مماقفة فسي تنظسي مو سام ومدامسة
رمود المجتمع الفلسطيني مما منفتت آلة الدمائ اإلسراييلية ،يرا م ومستوطني  ،م قبالئاا
كما متت اتنتفا ة لت يت مد الحا ة ل لوئة م ابات ومواقف مرتركة ديساى ال رنسام السوطني
ا ل ين ني اقتمادق م قو اتنتفا ة :ما هي مهداا النماى الوطني في ه ق المردلة ما هي اكهداا
التي ترمي الحركة الفلسطينية التبد نحوها مو /بلوغئا بواسطة اتنتفا ة بعد ما مرسطدمت المفاو سات
بجدائ التعنت اإلسراييلي وفي ه ا السياث ما هو الموقع ال تحتله المباومة المسلحة ،وكيف يمك ما
ت ا في مجسر اتنتفا سة تزخيمسا م لئسا وئفعسا م لفعاليتئسا مسا هسي مشسكاى المباومسة المسسلحة التسي تخسد
بنتيجتئا العملية الوطنية وت ترتا سل يات بإمكاا الحالة الفلسطينية تجن ئا مو تبلي مفاقيلئا كمسا هسو
دسساى العمليسسات سسد التجمعسسات المدنيسسة فسسي العم س ق اإلسسسراييلي مسسا هسسي العتقسسة بسسي اتنتفا سسة والعمليسسة
السياسية انطتقا م م اكطر واتتفاقات البايمة مو المبدمة إل راء التسوية ما هسو السس يو لتع سة طاقسات
الرعا الفلسطيني في الداخو رمودا م وانخراطا م في اتنتفا ة وفي الخائل دقما م لئا ما هو موقع دركسة
الت ي م اتنتفا سة مسا هسو دوئ السسلطة والحكومسة مسستت اقا م فسي تسوفير مبومسات ال سمود للمجتمسع
الفلسطيني وفي ه ا السياث كيف التعاطي مع ملف اإلرتا كيف يمك تفعيسو مطسر وماسسسات ا تا
اا بعد تطويرها تستيعاأ المستجدات …
م دييام ،اكئ ية الواددة ومساسسئا خيسائ اتنتفا سة التسي تبسف قليئسا البسو الفلسسطينية قلسى
اختتا برامجئا ،كانت توفر ما يكفي م قنارر التوافق إل ابات متبائبة قلى ه ق اكس لة وغيرها ،وبما
يسمح ب ياغة برنام وطني مرترك تنئض قليه وددة ال ف وودسدة العمسو بسي ميسع البسو ورسوتم
ملى قيادة وطنية موددة ودكومة اتحاد وطني ا
غير ما الوقايع برهنت ما معطيات اتنتفا ة وما يترتسا قليئسا لس يكس كافيسام ،ف افتبساد اإلئادة
السياسية بالمستو ال يبتميه مدئاك الم لحة الوطنية العليا سادت بركو قا دالة تجاوئ بي البو
الرييسية مسع اسست طاا كسو منئسا ل رنامجسه الخساص ،وسسعيه لتبدمسه قلسى ال سرام اكخسر ا وتس اإلكتفساء
بالحد اكدنى م الوددة م ختى ما سمي بالوددة في الميداا ،والتراوئ غير الملسز والتنسسيق بالنسس ة
للبمايا المطرودة ،كوا التتقي قلى ال رنام المرترك وما يتفرم م ريغ قمو ئوية لي بالمناىا
الودسسدة فسسي الميسسداا ب سسرام متمسسايزة وبالنس س ة ل س عض العنسساوي متخالفسسة ،بسسديتم م س الودسسدة
اتيتتفية الحبيبية قلى ال رنام المرترك منحكمت ملى منطق التوظيف واتسستنمائ المت سادى بسي طسرفي
ئييسيي سعى كو منئما إلدئال تباطعاته الميدانية مع ا خر في سياث برنامجه الخاص :السلطة ودزبئا
الحسساك التسسي كانسست تتوسسسو اتنتفا سسة إل سسستعادة المسسسائ التفاو سسي المنبطسسع ،وتحسسسي شسسروط الجانسسا
الفلسطيني ما ممك ال  ،ودركسة دمسا ،التسي كانست تسر فسي اسستمرائ اتنتفا سة بتسرا م للمسسائ السسابق،
وتأسيسا م لمسائ ديد تكم مركلته في منه غير وا ح المعال  ،نظرا م تكتفاء ه ا اإلتجاق السياسي بميناث
مفوت زمنام ،ومطرودات قامة بديتم م ال رنام السياسي المحدد ،مسا يبسود ملسى اقت سائ طردسه -قمليسا م-
ت
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قلسسى قنسساوي قامسسة وم ئمسسة ومديان سا م د تمالسسة مو سسه ،ت تجيسسا قلسسى البمسسايا المطرودسسة بعينئسسا ،وتتجنسسا
اإلقتراأ م الحلبات الوسيطة في النماى الوطني التحرئ التي تو ئه روأ مهدافها
ل ل  ،وقلى الرغ م مسائ دوائ مديد ل ينبطع ف وتم من العا ( 1997بدم في نابل في
ش اط /ف راير وآاائ /مائ ،،وفي غزة في آأ /مغسط ) ،وانتبو ملسى البساهرة فسي ثستً محطسات امعسة
(كسسانوا النسساني /ينسساير  ،2003كسسانوا اكوى /ديسسسم ر  ،2003وآاائ /مسسائ ،)2005 ،وقلسسى السسرغ م س
بعض المحطات التي كاد فيئا ه ا الحوائ ما يتم النجاا (في غزة في آأ /مغسط  2003ت التورو
ملى برنام مرترك بي البو الوطنية واإلستمية مدجمت قنه دركة دمسا ،فسي اللحظسة اكخيسرةا وفسي
ئا هللا مقرت ف ايو ا تا اا بحمسوئ السريي قرفسات برنامجسا م وطنيسا م مرستركا م فسي  ،2004/3/30لكس
دوا ما تترتا قليه مية نتيجة قملية)ا نبوى ،قلى الرغ م ئد دوائ مستنرث تسع سنوات ونيتف ل
يبسيتض لئس ا الحسسوائ النجسساا سسسو فسسي محطتسسه اكخيسسرة فسسي البسساهرة (آاائ /مسسائ ،)2005 ،ديسسث تحبسسق
التوافق الوطني قلى ثتثة قناوي  :التئدية ،تعسديو قسانوني اتنتخابسات المحليسة والترسريعية ،واسستحداً
لجنة وطنية قليا توارو الحوائ لتفعيو ماسسات ا تا اا وتأهيلئا تستيعاأ الحالة الفلسطينية بجميع
متجاهاتئاا
منجازات الماتمر النالث للحوائ الوطني في الباهرة ،قلى مهميتئا ،ل تحرك الحدود التي ببيست
قمليا م امدة بي ثتثة مواقف :اإلنفراد بالسلطة و البرائ م انا فتحا المطال ة بالمرائكة الوطنيسة مس
ق و دما ،بممموا ينزم ملى البط ية النناييسة بينئسا وبسي فستح ،مسع تجنسا التطسرث ملسى ال رنسام الس
يفترض ما يركو اكسا ،للمرائكة الوطنيةا ومخيرا م المطال ة ال ريحة بإقامة دكومة اتحاد وطنسي قلسى
قاقدة ال رنام المرترك ،ال تمسكت به قديد البو الديمبراطية واليسسائيةا ومدسد اكسس اأ الرييسسية
لئ ا الجمود يُعز ملى منتظائ وترقا ما سوا تسفر قنه اتنتخابسات الترسريعية النانيسة مس نتساي ترسس
ددود التوازنات ،وما يمك ما يُ نى قليئا م تحالفاتا
 -4مزمة السلطة ودكوماتئا والنظا السياسسي الفلسسطيني قمومسا م تبسع فسي ممتسداد مزمسة دركسة
فسستح ،نظسسرا م للموقسسع اتسسستننايي السس تحتلسسه الحركسسة فسسي ماسسسسات السسسلطة و ا تا اا قلسسى مختلسسف
المستويات ،وم البمة ابتدا مء ،وبمسا ما ال حسث قس مزمسة فستح يفسيض قس دايسرة مسا نحس ب سددق نكتفسي
بتسلي الموء قلى التالي:
منخرطسست دركسسة فسستح فسسي التسسسوية م س خسستى قمليسسة موسسسلو ،ومسسا يترتسسا قليئسسا م س اتفاقسسات
وم ندات وملتزامسات ،فتعسزز و سعئا ودوئهسا مسع رسعود مرسروم التسسوية وائت س وترا سع مسع ه وطسه،
فانعك سل ا م قلى مو اقئاا لبد دخلت فتح في ه ق التسوية ،وفي المنساطق الفلسسطينية بالس ات ،بكسو مسا
موتيت به م طاقات و ممكانيسات ل نساء السسلطة الفلسسطينية وماسسساتئاا وبالمبابسو فإنئسا مهملست اتااا
و توفت ماسساتئا ،ومسا كساا يمكس ما ترسكله ا تا اا مس ظئيسر لعمسو الحركسة الفلسسطينية لسو ببيست
معافسساة م س خسستى م سسطتقئا بسسدوئها سسم اتيسستتا السسوطني وببيادتسسه ،كمر عيسسة للسسسلطة فسسي السسداخو
وللرعا ال فلسطيني في الرتات م م و تع ة طاقاته في س يو مهداا النماى الوطنيا
بعد تعنر قملية موسلو وم ث فرلئا لجأت دركة فتح ملى خيسائ اتنتفا سة والمباومسة لتجساوز
مسأزث التسسوية ،وفسي هس ا لس تعتمسد اسسستراتيجية وا سحة ،فائت كست العتقسة بسسي مختلسف مشسكاى النمساى،
واختو الميزاا بي اتنتفا ة والمباومة ،فانجرت فتح م ختى تركيتت «شئداء اكق ى» وغيرها ملى
ات ام مشكاى معينة م العمو العسكر ت تنسج مع موقع فستح فسي السسلطة والعمليسة السياسسية ومسسعاها
تست ناا المفاو اتا
الرد اإلسراييلي قلى اتنتفا ة والمباومة ت سيما مسع دملسة «السسوئ السواقي» ومسا مقب ئسا لس
يبت سسر قلسسى بنيسسة المباومسسة ،بسسو تجاوزهسسا ملسسى النيسسو م س هياكسسو السسسلطة نفسسسئا لتبويمسسئا وزئم البتسسو
والدمائ في المناطق الفلسطينيةا
ه ا المخط التسدمير الرسامو منسدئل فسي سسياث دقساو اإلفتبساد ملسى «شسري » فلسسطيني فسي
قملية التسوية ،فعندما تدمر مرتكزات السلطة وهياكلئا ،فمتم ق مقت اد ال لد ككو ،يسئو مدقاء غيساأ
الرري قلى الجئة المبابلة ،باقت ائ ما عف امتتكسه كدوات الحكس والسسيطرة المئرسمة تفبسدق البسدئة
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قلى الوفاء بالتعئدات التي تنطو قليئا في العادة نتاي المفاو اتا
المن الخائ ي ال اشتدت وطأته بركو خاص بعد دملة «السسوئ السواقي» ،اسستئدا المجسيء ببيسادة
فلسطينية ديدة م خستى فستح ملسف مكافحسة العنسف ،فمستم قس ملسف الفسساد و سروئة اإلرستا المسالي واإلدائ ا
وفي ه ا السسياث افتبسدت قيسادة السسلطة وفستح ملسى الرؤيسة ال سحيحة واإلئادة السياسسية التسي كساا باإلمكساا ما تفستح
ممامئسسا المجسساى ،ماا مسسا تح سسنت بالودسسدة الوطنيسسة وال رنسسام المرسسترك ،للجمسسع بسسي مرسستا الو سسع السسداخلي ودق س
رمود المجتمع واستنئاض ئوافع اتنتفا ة وترشيد المباومة الخااا
 -5ما ببسساء اإلنجسسازات المحببسسة فسسي ه س ا الممسسمائ دوا مسسستو مسسا تتطل سسه الحا سسة الوطنيسسة،
يعك ق وئ رينة الحك البايمة ،ما قجزا م قلى مستو ماسسات السلطة مو شسلتم فسي مو سام منظمسة
التحرير ،مو منكرافا م ل نية فتح قلى شتى رنوا المتنيرات التي تع ف بالو ع العا ا
وما كنا نفترض لبيادة فتح وماسساتئا الحركية مساليا قمو وتفاقو خارة بئا ،ستسمح لئا
بو سع م نسدتئا الخارسة لتجساوز مزمتئسا ،وفسي هس ا تل يسة لم سلحة وطنيسة بكسو تأكيسد ،فسإا دكومسة اتحساد
وطني ت بى هي اكقدئ قلى النئوض بأق اء استكماى اإلرتا المالي واإلدائ واست اى الفساد ومنئاء
دالة الفو ى ،وتنظي مو ام الوزائات التي تفتبد ملى دو اكداء ،وم م سو تفعيسو دوئهسا فسي خدمسة
المجتمسسسع الفلسسسسطيني تأمينسسسا م كمنسسسه وممانسسسه ،ودقمسسسا م ل سسسمودق ممسسسا المسسسنوط الخائ يسسسة وفسسسي موا ئسسسة
اإلقتداءات اإلسراييليةا
وستكوا دكومة اتتحاد الوطني معنيسة بإقسادة تبسدي الموقسف الفلسسطيني فيمسا يتعلسق بالعمليسة
السياسية انطتقا ُ م التمس ب ينة الماتمر الدولي ال ينعبد قلى مسا ،م قرائات الررقية الدولية
اات ال سسلة ،وتحبيب سا م لنوابتنسسا الوطنيسسةا ما ه س ا ت يعنسسي تن ستم م س مسسستحباقات اتتفاقسسات السسساببة مسسع
مسراييو التي تطولئا «تئمة» التن و ق و غيرها ،ببدئ ما يعني و سع قمليسة التسسوية فسي السسياث الس
يبود ملى الحو المتوازا (دولة بحدود  67مع البد ،العارمة ،وقودة بمو ا البرائ  )194بسديتم لردلسة
التيه التي تن ئ بئا مرائيع ف اتئت اط بالبرائ اإلسراييلي مداد الجانا التسي سسيأخ بئسا قلسى اكئ سح
التيائ السياسي المركز في مسراييو بنتيجة انتخابات الكنيست البادمة في  ،2006/3/28والتسي ت تعنسي
بالنس ة للرعا الفلسطيني سو تجديد الدخوى في مميق الترتي ات اإلنتبالية والجزيية طويلة اكمدا
ما مجلسا م ترريعيا م تعدديا م ودكومة اتتحاد السوطني ،التسي ين نسي ما تتمسافر الجئسود فسي سس يو
قيامئا ،تجداا ممتدادهما الط يعي والمنطبي في استكماى قموية المجل السوطني ،م ن سفه ا خسر مس
تجمعسسات الرسستات الفلسسسطين ي ومنترباتسسه ،بواسسسطة اإلنتخسساأ كخ س قسسا يحتمسسو اتسسستنناء ،ديسسث تو سسا
الظروا ،وتن نق قنه لجنة تنفي ية بتكوي ايتتفي ئو ترتكز ملى مجل مركز  ،دلبة الورسو بسي
التنفي ية والمجل الوطني في الفترة الفارلة بي دوئتي منعبادقا
اللجنسسة التنفي يسسة لمنظمسسة التحريسسر بموقعئسسا المر عسسي ديسساى السسسلطة الفلسسسطينية ،وخارسسة بعسسد انخسسراط
اإلتجسساق اإلسسستمي فسسي ماسسسسات السسسلطة و ا تا اا الترسسريعية والتنفي يسسة ،سسستكوا قسسادئة قلسسى ات سسطتم بالسسدوئ
التوديسسد لعمسسو الحركسسة الفلسسسطينية قلسسى قاقسسدة اسسستبتلية ماسسسسات المنظمسسة ق س ماسسسسات السسسلطة ال س مد
التداخو بينئما (ال ندوث البومي مع وزائة المالية ،والسدايرة السياسسية مسع وزائة الرساوا الخائ يسة السخ …) ملسى
تعزيز منحى م ادئة ماسسات اكولى قلسى قنسواا ماسسسات السسلطة ،مس خستى ات سام سياسسة واقيسة تنسدئل فسي
مطائ السعي لتئميس ا تا اا موقعا م ودوئا م في العملية الوطنيةا
ما ا فاث الرد ة التي تفتحئسا انتخابسات  1/25ممسا الحركسة الفلسسطينية لس تكسوا تلباييسة بكسو
تأكيد ،ومسالكئا ل تكوا سالكة وممئدة بدوا رعوبات ،بو ستكوا قلى اكئ سح وقسرة ومتعر سة ،لكس
مئمسسا بلنسست ال سسعوبات التسسي تعتسسرض الطريسسق ،ومئمسسا كانسست التعبيسسدات التسسي قسسد تسسنج قسس انتخابسسات
الترريعي ،فإنئ ا م ال النم ال يمع النظا السياسي الفلسطيني قلى سكة بداية الخرول م مزمته
قنسسد اإلنك سساأ قلسسى معالجسسة ه س ق التعبيسسدات بسسنف وطنسسي وتوديسسد ا ما الوقسسايع المتدافعسسة فسسي السسسادة
الفلسطينية تاشر ملى ه ا الخيائ باقت ائق الوديد ال بادئ قلى استنئاض الحالة الوطنية
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