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فلسطينية  انتخابات  بعد  قالئل  شهور  منذ  للوزراء  كرئيس  موقعه  هنية  إسامعيل  السيد  تسّلم 
دميوقراطية أشاد بها العامل بأكمله. وكان نجاح حركة حامس مفاجأة لدولة إرسائيل والدول املتعاطفة معها  
(أمريكا، وكندا، واالتحاد األورويب و ..... وغريها). وقد بادر االتحاد األورويب وأمريكا بتعليق مساعداتها 
للسلطة الفلسطينية، واستعادت الواليات املتحدة دفعة نقدية كانت قد قدمتها للسلطة الفلسطينية يف 
وقت سابق قبل مجيء حامس إىل السلطة. وأما إرسائيل فقد اتخذت إجراءات فعلية عديدة؛ حيث امتنعت 
عن تسليم املستحقات املالية الفلسطينية املتوافرة لديها من رسوم ورضائب، وأغلقت مكتب االرتباط 
مع السلطة، هذا باإلضافة إىل ما تقوم به يومياً من اجتياحات للمدن واملخيامت الفلسطينية واعتقال 
الفلسطينيني،  للنشطاء  املتواصلة  السّكانية هنا وهناك، واالغتياالت  للتجمعات  املواطنني وقصف يومي 

والدمار الكامل للمدن وبنيتها التحتية من جنني إىل بيت حانون.
أصبحت الحكومة الفلسطينية الجديدة اآلن محارصة اقتصادياً وسياسياً؛ فمن الناحية االقتصادية 
ورواتب  الخاص  للقطاع  مرتاكمة  ديون  إىل  باإلضافة  متاماً  خاوية  خزينة  هنية  السيد  حكومة  تسلَّمت 
املفروض عىل  االقتصادي  للحصار  ونظراً  ثالثة شهور.  من  املتأخرة ألكرث  والعسكريني  املدنيني  املوظفني 
الصادرات والواردات الفلسطينية أخذت املواد الغذائية األساسية بالنضوب. كام أن القيود املفروضة عىل 
العاملة الفلسطينية أدت إىل تدين مستوى املعيشة وازدياد نسبة الفقر. أما من الناحية السياسية فقد 
اتخذت إرسائيل إجراءات إضافية يف تحديد حركة املواطنني وقررت عدم التعامل مع موظفي الحكومة 
الجديدة حتى إنها قامت باحتجاز وزير اإلعالم الفلسطيني ساعات عدة بحجة التحقيق معه، واعتقلت 
رئيس املجلس الترشيعي الفلسطيني، كام أنها هّددت بطرد أربعة من الوزراء الفلسطينيني املقدسيني إن 

مل يستقيلوا من مناصبهم.
ويف ديسمرب (2006) قامت إرسائيل باحتجاز رئيس الحكومة الفلسطينية السيد هنية عند معرب رفح 
ملدة مثاين ساعات لدى عودته إىل أرض الوطن بعد جولة له يف عدد من الدول العربية بحجة أنه كان 

يحمل (30) مليون دوالٍر من التربعات كمعونة مستعجلة للشعب الفلسطيني.



29 الباب األول: اإلدارة (طبيعتها ومفاهيمها)

توفري  البطالة،  نسبة  ارتفاع  مثل  من  أخرى،  عديدة  تحّديات  الفلسطينية  الحكومة  رئيس  يواجه 
املواد الغذائية األساسية اآلخذة بالنضوب، وارتفاع رشيحة الفقر، وتلبية مطالب الشعب املتعلقة باألرسى 
واملعتقلني، وحق العودة، وتوفري األمن الداخيل املتدهور، والتصدي ملامرسات االغتياالت واالجتياحات، 

والقصف الربّي والجّوي اليوّمي اإلرسائيّيل للتجمعات السكانية يف مختلف املناطق الفلسطينية.
والسؤال هو: لو كنت يف موقع السيد هنية، فكيف ستتعامل مع التحّديات التي تواجه حكومتك؟ 
كيف ستتعامل مع املوقف األورويب واألمرييك؟ كيف تتوفر املوارد املالية لدفع الرواتب واألجور املستحقة 
وتسديد الديون املرتاكمة للقطاع الخاص؟ ما سبل توفري املواد الغذائية .....؟. إن الشعب ينظر إىل حكومته 

املنتخبة إلنقاذه، فهل من سبيل؟
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