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وذلك من خالل ، ّيةودراماتيك ةمفاجئ ةاستقالته بصور  ةاهلل رئيس الحكوم قدم رامي الحمد ،سبوعين فقطأخالل 
 .الموكب الرسمياستخدام ا رافض   ةاستقل سيارته الخاصو  ،مقر الرئيسإلى  رسال استقالتهإ

فيما بذلك، يه ما يعن دون توضيحمن  ةحول الصالحيات داخل الحكومخالف إلى  وعزا الحمد اهلل استقالته
توقيعه  ّيةوعلى خلف ّيةمحمد مصطفى نائبه للشؤون االقتصاد اوتحديد   ،يها مع نائباعتبره المراقبون خالف  

شخاص بحيث يصبح األ، الرئيس محمود عباسمن قبل  تفويضإلى  امع البنك الدولي استناد   ّيةاتفاق
 للشؤون الحكومةونائب رئيس  ّيةووزير المال الحكومة رئيس ،ّيةن المالؤو بالتوقيع على الشن و المفوض
لرئيس ساسي المعدل ألالقانون افلها ات التي كلصالحيّ ذلك تجاوز ا لاهلل  فيما اعتبر الحمدّية، االقتصاد
 . الحكومة

سالم فياض  سابق حيث كانتقليد إلى  تفويض مصطفى يعودّية أن رسم ذكرت مصادر ،ولتفسير ما حدث
، وليس بوصفه في منظمة التحرير ّيةالدائرة االقتصاد، بوصفه رئيس بمنظمة التحرير ةيوقع االتفاقات المتعلق

 ةالمقاطععلى  فلاللتفا 6002عام في ال ّيةهذا الترتيب استحدث بعد االنتخابات التشريعو  .رئيس ا للحكومة
 .مقاعد المجلس التشريعي ّيةغلبأالتي فازت ب، العاشرة التي شكلتها حركة حماس ةللحكوم ّيةالدول

لقد كان رامي الحمد اهلل يعرف عندما قبل بهذا التكليف بأن الحكومة هي حكومة الرئيس، ولكنه فوجئ بأنه 
 .ومةالمقربين من الرئيس، واللَذِين سيقومان عملي ا بمهمات رئيس الحكيه سيكون مجرد غطاء لنائب

مع ، فهي اشتركت ّيةمن المخالفات القانون ةارتكبت مجموع ةالخامسة عشر  ةالحكومما سبق، فإن إلى  إضافة
وقطاع غزة بفقدانها  ّيةالضفة الغرب بعد االنقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني في ةكل الحكومات المشكل

أعداد الوزراء خمسة وعشرون في أن  دت في، ألنها لم تحظ بثقة المجلس التشريعي المعطل، وانفر ّيةالشرع
ا ب نها ضمت أتجاوز للقانون الذي ينص على أال يزيد عدد الوزراء عن أربعة وعشرين، كما انفردت أيض 

أن  الحكومةمن حق رئيس أن  القانون ينص علىأن  في حين ،ّيةدون حقائب وزار من  الحكومة نائبين لرئيس
 ّيةحقيبه وزار يتولى أن  بشرط ا لهيختار نائب  

حول  ةصيغإلى  ا الوقت القياسي وقبول الرئيس لها بعد الفشل في التوصلسرعة وبهذاهلل ب ن استقالة الحمدإ
النظام السياسي الفلسطيني تحول إلى أن  جوهرهاتعود في  ؛ها وبين الرئيسوبين الحكومةالصالحيات داخل 

 .الرئيس بكل مفاصلهنظام رئاسي يتحكم إلى  مع غياب المجلس التشريعي



 ةمحتملالسيناريوهات ال
 

 استمرار حكومة الحمد اهلل في تسيير العمال طوال الفترة القانونية: ولالسيناريو ال 
، التي يحددها القانون ةطوال المدالحمد اهلل في تسيير األعمال رامي  ةحكوماستمرار يقوم هذا السيناريو على 
من تاريخ قبول سبوعين أخالل مدة  جديدة ةحكوم بتشكيلآخر ا شخص  يكلف أن  الذي يفرض على الرئيس
تمدد أن و ، هالئيس الحكومة المكلف مهلة ثالثة أسابع لالنتهاء من تشكيمنح ر يأن  استقالة الحكومة، على

ذا لم ينجح  وهنا ال ، خرآخص تكليف شبالرئيس  من المفترضفي تشكيلها أسبوعين آخرين كحد أقصى، وا 
من دون تكليف مدة األسابيع السبعة تستمر بتسيير األعمال طوال أن  ال بأن الحكومة تستطيعصحة لما يق
 . شحص آخر

 
 الفترة القانونيةلفترة أطول من استمرار حكومة الحمد اهلل في تسيير العمال : ثانيالسيناريو ال

التي يسمح بها  ّيةالقانون ةالمدلفترة أطول من  عمالفي تسيير األمة حكو الاستمرار هذا السيناريو على ستند ي
إلى أن  تستمر الحكومةأن  يناريو يمكنهذا السظل  وفي. حدث يعد انتهاك ا جديد ا للقانونن إ وهذا ،القانون

وانعكاس ذلك على ملف  ،على صعيد المفاوضات ومصير مهمة كيريو ، في المنطقةتتضح األمور 
 .المصالحة

ا أنه حصل أكثر من مرة  حكومتي أحمد قريع وسالم فياض، وهو أثناء وهذا السيناريو محتمل، خصوص 
يبقى رئيس حكومة من دون سموافقته على أنه  التي تعني ،موافقة رامي الحمد اهللإلى  طبع ا بحاجة

 .ّيةصالحيات، وهذا ما رفضه عندما قدم استقالته بعد أسبوعين من حلفه اليمين الدستور 
 

 "فتح"تشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية مستقلة أو أحد أعضاء مركزية : السيناريو الثالث
أو  مستقلة ّيةكون شخصيأن  تشكيل الحكومة، يمكنآخر ب تكليف الرئيس لشخصيقوم هذا السيناريو على 
 وانفجار األزمات تضارب الصالحياتاستمرار وهذا ال يمنع من لحركة فتح،  ّيةأحد أعضاء اللجنة المركز 

 الحكومةمنصب رئيس استحداث  صبح بعدأالذي  ،النابع من طبيعة وخصائص النظام السياسي الفلسطيني
حل الرا، وتحول بعد اغتيال الرئيس (برلماني –رئاسي )نظام مختلط إلى  من نظام رئاسي 6002عام في ال

 .األساسي لينسجم مع ذلكرئاسي من دون تغيير القانون نظام إلى  ياسر عرفات مجدد ا
 
 



 حكومة برئاسة الرئيستشكيل : السيناريو الرابع
ا  وموضوع  النظام سيصبح شكال  أن  ذا يعنيقيام الرئيس بتشكيل حكومة برئاسته، وهيفترض هذا السيناريو 

األساسي تعديل القانون يتطلب السيناريو  ولكن هذا كل السلطات بيد شخص واحد،يه ، تتجمع فارئاسي   انظام  
بإصدار قانون من أو  ا متعذر من دون إنهاء االنقسام واستعادة والوحدة،ل المجلس التشريعي، وهذمن قب

 .وتعميقه نه تكريس االنقسامأش ، ألن منةواسع ةوهذا سيكون محل معارضرئاسي،  سومخالل مر 
 

 تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة الرئيس: السيناريو الخامس
 "ةالدوحإعالن "و "ةاتفاق القاهر "ـا لوفق  برئاسة الرئيس وطني تشكيل حكومة وفاق يستند هذا السيناريو إلى 

 .6002في أيار " حماس"و" فتح"بين وفدي حركتي يه لزمني المتفق علجدول اللتطبيق ا و 
العليا والبرنامج  ّيةلتغليب المصلحة الوطن ؛حماس"و" فتح"لدى  ّيةإرادة سياسإلى  يحتاج خيرن السيناريو األإ

، كما يتطلب ّيةوالتدخالت والضغوطات الخارج والبرامج الخاصة ّيةالوطني المشترك على المصالح الفئو 
حتى ال  ّيةالفلسطين ّيةجديدة لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه القض ّيةفلسطين ّيةاالتفاق على إستراتيج

 التي شكلت بعد ّيةمشابه ا لمصير حكومة الوحدة الوطن ، إذا شّكلت،يكون مصير حكومة الوفاق الوطني
 .، ولم تصمد سوى ثالثة أشهر6002في آذار " مكةاتفاق "

واستمرار حمالت التراشق " حماس"و" فتح"إن هذا السيناريو مستبعد في ظل الهوة الواسعة بين مواقف 
وانعكاسها  ّيةوالدول ّيةواإلقليم ّيةتقاالت المتبادلة والرهانات المتناقضة على المتغيرات العرباإلعالمي واالع

بشكل خاص، وفي ظل استمرار  ّيةيين وعالقاتهم الداخلبشكل عام، وعلى الفلسطين ّيةالفلسطين ّيةعلى القض
، "ّيةالدول ّيةاللجنة الرباع"دولي اسمه  "شاهد زور"و ّيةأميرك ةيبرعا ّيةاستئناف المفاوضات الثنائحول األوهام 

أن  األمم المتحدة التي من المفترضا لدور التي تشكل شكال  من أشكال التحايل على القانون الدولي وتجاوز  
طار ا فاعال    .وليست مجرد طرف من أطراف أربعة ال حول لها وال قوة ،للمفاوضات مستمر ا تكون مظلة وا 

نما أو  ا،خالف حول الصالحيات داخلهأو  ةرئيس حكومأو  ةحكوم ةزمأعمق من ة أزمألن اإ مع الرئيس، وا 
إلى  بعد وصول اتفاق أوسلو ،يهفاقد لالتجاه بعد فشل الطريق الذي سار ف زمة نظام سياسي كاملهي أ

قامة سلطة على أساسه مرتهنة للمساعدات الخارج ،طريق مسدود  ّيةواقتصاد ّيةوأمن ّيةلتزامات سياسالو  ّيةوا 
أجل إلى  ألمر الواقع الحاليا لواستمرار   ،لالحتالل ّيةتجعلها ليست أكثر من حكم ذاتي محدود يعطي الشرع

 .غير مسمى
صالحيات داخل سلطة مجردة من الالنزاع حول أو  اهرئيسأو  تغيير الحكومةالحل ال يكون عبر  ،وبالتالي

شق مسار إلى  على الفلسطينيين المبادرة من المفترض ألنها في يد االحتالل، وبالتالي ّيةالصالحيات الحقيق



عادة االعتبار لخطاب الحقوق ولوحدة القض ، واألرض والشعب ّيةسياسي جديد قادر على إنهاء االحتالل وا 
ذلك من التخلص من القيود المجحفة التي تكبل السلطة، من خالل الشروع في فك االرتباط مع يه وما يقتض

عطاء األولو من جانب واحد ّيةواالقتصاد ّيةواألمن ّيةبااللتزامات السياسوقف العمل االحتالل عبر   ّية، وا 
يجسد القواسم المشتركة وبما  كفاحي على أساس برنامج وطني ّيةواستعادة الوحدة الوطن نقساماالإلنهاء 

 .ّيةعلى أسس ديمقراط ّيةحقيق ّيةة سياسيضمن شراك


