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  ممخصال

التعػرؼ لىػى طعةعػة الع بػة عػةف الاسػالدات اةارةمةػة الاسداػة لىسػىطة  إلىالدراسة  هدفت
اػػف لػػ ؿ  ،وحجػػـ التػػ عةر لىةػػ  والسػػرار السةاسػػف الفىسػػطةةف 2009 –1994الفىسػػطةةةة فػػف الفتػػرة 

ةاها وطربهػػػػا، و لةػػػػة تسػػػػد ،وأشػػػػماؿ الاسػػػػالدات ،اسػػػػتعراض تػػػػارةد الاسػػػػالدات الدولةػػػػة واةارةمةػػػػة
 رتعػػػاط الاسػػػالدات اةارةمةػػػة عػػػالاوابؼ السةاسػػػةة، واحةف عتعهػػػداتهـاػػػدف وفػػػان الاػػػاةو  ،لىفىسػػػطةةةةف
 .فف مؿ ارحىة الفىسطةةةة

والسةاسػػةة والعسػػمرةة والعسافةػػة، االبتصػػادةة  وأشػػمالهاالتععةػػة  اوضػػوعوعحعػػت الدراسػػة  ماػػا
ف العاىةػػػػػة السػػػػػىاةة اػػػػػ  االحػػػػػت ؿ وت عةرهػػػػػا لىػػػػػى السػػػػػىطة الفىسػػػػػطةةةة، ودور الوالةػػػػػات الاتحػػػػػدة فػػػػػ

ـ  ةظػػرت الدراسػػة إلػػى لاىةػػة صػػةالة السػػرار السةاسػػف الفىسػػطةةف، و لةػػة اتلػػاذ ،  اإلسػػرالةىف، واػػف عنػػ
  واشارمة اةطراؼ فة ، واا هف الاعةسات التف تواجه . 

واسػػػػتلدـ العاحػػػػث احصػػػػالةاد ةاػػػػوذج االةحػػػػدار الىوجسػػػػتف لاعرفػػػػة حجػػػػـ تػػػػ عةر الاسػػػػالدات 
 .ة لعر سىسىة زاةةة، والسرار السةاسف الفىسطةةفاةارةمة

إلػػػى جاىػػػة اػػػف الةتػػػال  أهاهػػػا وجػػػود تػػػ عةر فعىػػػف لىاسػػػالدات اةارةمةػػػة  ولىصػػػت الدراسػػػة
وأف الهػػػػدؼ اػػػػف وران تسػػػػدةـ هػػػػذ   ،السػػػػرار السةاسػػػػف الفىسػػػػطةةف ىالفىسػػػػطةةةة لىػػػػ لىسػػػػىطةالاسداػػػػة 

 ،تهػػةاف لىةهػػا الوالةػػات الاتحػػدة اةارةمةػػة الاسػػالدات هػػو التسػػدـ فػػف لاىةػػة التسػػوةة السةاسػػةة التػػف
 ورعط الاسالدات مىةاد عادف التزاـ السىطة عاالتفابةات الاوبعة ا  االحت ؿ اإلسرالةىف.

لىػػى  بػػد رم ػػزت   -عةالةػػة اةطػػراؼ لصوصػػاد –هػػذ  الدراسػػة أف الاسػػالدات اةارةمةػػة  وتػػرف
حػداث تةاةػة إلىػى حسػاب  سػىطة الفىسػطةةةةلا وتسىةؿ العجز فػف اةزاةةػة الجواةب العسمرةة واةاةةة

مة مافػػة السػػرار السةاسػػف الفىسػػطةةف ال ةلضػػ  لاشػػار  فهػػذ  الدراسػػة لػػف أ ومشػػفت، حسةسةػػة شػػااىة
 .حزاب السةاسةة الفىسطةةةةاة
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Abstract 

This study aims to identify nature of the relationship between the U.S. aid to the 
Palestinian Authority in the period from 1994 to 2009 and its effect on the Palestinian 
political decision. This is carried out through a review of the history of international and 
the U.S. aid, the mechanism of providing such aid for the Palestinians, and the 
donors' fulfillment of pledges.  

The study also examines the issue of economic, political, military, and cultural 
dependency and the impact thereof on the PA. The U.S. role in the peace process 
with the Israeli occupation is studied, too. The study tackles the process of political 
decision-making in Palestine, mechanisms thereof, participation of the parties in such 
a process, and the obstacles facing it. 

The researcher has statistically used the logistic regression model to determine the 
size of the impact of U.S. aid through periods of time on the Palestinian political 
decision. 

The study has found out the following:  

 - There is a real impact of the U.S. aid to the PA on the Palestinian political 
decision.  

- The objective behind provision of this aid is progress in the process of political 
settlement, which is dominated by the United States. 

- Linking aid entirely with the commitment of the PA to the signed agreements with 
the Israeli occupation.  

This study has concluded that U.S. aid, especially bilateral, focus on military and 
security aspects and reduction of deficit in the budget of the PA more than bringing 
about real comprehensive development. This study reveals that the Palestinian political 
decision is not subject to the participation of all Palestinian political parties. 
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 طار العام لم راس اإل

  المق م: 
الاتىسةة لىاسالدات  لطالاا ماةت اشمىة تدفؽ الاسالدات الدولةة إلى الدوؿ الةااةة أو

اة نوماةت الحمواات الةااةة تس  دالااد فف اشمىة الاوا ،سرار السةاسفصةالة ال فف شمؿ تدل د ت
والعاؿ لىى استسطاب الاسالدات الستلدااها م داة  ،عةف استس لةة السرار السةاسف واالبتصادي

وماةت السىطة الفىسطةةةة أحد  ،، لىوصوؿ إلى تةاةة ذاتةة، وتسدـ ابتصاديبوةة فف تاوةؿ التةاةة
، فسد ةش ت فف ظروؼ ابتصادةة وسةاسةة صععة عمافة أشمالها، اسالدات الدولةةةف لىالاتىس  

، وماةت جاة  اةطراؼ تتوب  أف تصؿ السىطة إلى استس ؿ سةاسف 1993أوجدتها اتفابةة أوسىو 
 .اف ل ؿ هذ  الاسالدات وابتصادي

لذي لـ رالةىف ااف جاةب االحت ؿ اإلس لسد ماةت السةود الافروضة لىى السىطة الفىسطةةةة
، واف جاةب الااةحةف الذةف لـ ةىتزاوا عالوفان عتعهداتهـ ةىتـز عاالتفابةات السةاسةة واالبتصادةة

الاالةة، أحد أهـ أسعاب الفشؿ فف تحسةؽ تةاةة ذاتةة استدااة، زاد ذلؾ اف لجز اوازةة السىطة 
 .  ة الحاجة الدالاة ةاواؿ الااةحةفس  ت  و  اةار الذي وضعها فف ع  

 
الجهات الااةحة تسعى لتحسةؽ تسدـ فف لاىةة التسوةة، وعالذات الوالةات الاتحدة ماةت جاة  

، لذلؾ ماةت تعهداتها الاالةة للداة هذا دور الوسةط فف الافاوضات السالاةلععت مةة التف اةارة
 سدود عدألطرةؽ ا التوج ، ولمف ا  استارار العجز فف اةزاةةة السىطة، ووصوؿ لاىةة التسوةة

 لطاب الااةحةف ععدها ةتغةر وفؽ التسدـ عالعاىةة السةاسةة.

  ال راس : مشكم 
إف التااد السىطة الفىسطةةةة لىى الاسالدات الدولةة ماصدر أساسف ورلةسف فف تاوةؿ الاوازةة 

ف واشارة  التةاةة جعىها ارتعطة عاللارج ااا أضعؼ بدرتها لىى تحسةؽ استس الد فف السرار السةاس
أعر عدور  لىى السرار السةاسف لها، واستةاداد لذلؾ ةامف طرح اشمالةة الدراسة لعر السؤاؿ اآلتف: 

السرار السةاسف  لىىالاسالدات اةارةمةة الاسداة لىسىطة الفىسطةةةة  ةرت ع فاعرفة اد
  ؟استاراراهاوجدوف  ،الفىسطةةف

 ل راس ا تساؤالت:- 
 ااعسدر  ،ة الفىسطةةةةىطع د لف الحاجات الفعىةة لىسر الاسالدات اةارةمةة فع  ع  تن  هؿ -

 لف اصالح وأهداؼ الدولة الااةحة؟ ععرت
 ؟ةوجد هةاؾ ل بة عةف الاسالدات اةارةمةة ولاىةة التسوةة السالاة هؿ -
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واالتفابةات الاوبعة عةف السىطة واالحت ؿ الدور  ،هؿ تؤدي اتفابةة عارةس االبتصادةة -
 ؽ تةاةة شااىة؟الاطىوب اةها فف تحسة

تؤعر الاسالدات اةارةمةة لىى اشارمة مافة اةحزاب فف لاىةة صة  السرار هؿ  -
 السةاسف؟

 
   ال راس : أهم 

 ت عةر )االبتصادي والسةاسف( فف ادف  فىسطةةفرؤةة تفصةىةة لصةاع السرار ال تسدةـ -
 واالبتصادي.السرار السةاسف لىى  اةارةمةة الاسالدات

فف الوصوؿ لسرار سةاسف وابتصادي استسؿ،  ،سالدات اةارةمةةجدوف استارار الا -
 .لهذ  الاسالدات الاطروحةوالعدالؿ 

اف ل ؿ الوبوؼ لىى  لةة وشروط تسدةـ  ،ارج  لىعاحعةف االبتصادةةف والسةاسةةف تسدةـ -
 الاسالدات اةارةمةة لىشعب الفىسطةةف.

 ال راس  : أه اف 
 هذ  استارار وجدوف الفىسطةةف السةاسف السرار فف اةارةمةة الاسالدات ت عةر حجـ -

 .الاسالدات
التف تسعى الوالةات الاتحدة اةارةمةة لتحسةسها اف الاسالدات الاالةة اةهداؼ  اعرفة -

  الاسداة لىسىطة الفىسطةةةة و لةاتها وحجاها وشروطها.
التف تعةؽ والعحث فف الاؤشرات  ،دراسة الواب  السةاسف الفىسطةةف ولاىةة صة  السرار -

 الوصوؿ لسرار سةاسف فىسطةةف استسؿ.
وادف اساهاتها فف الفترة الاحددة  أعرز االتفابةات السةاسةة واالبتصادةة فف الوبوؼ لىى -

 الواب  السةاسف واالبتصادي الفىسطةةف وجدوف استارار هذ  االتفابةات.

  ال راس :  فرض- 
واستس ؿ  ،الدات اةارةمةة واستارار تدفسهاذات داللة إحصالةة عةف حجـ الاس طردةة ل بة هةاؾ

 السرار السةاسف الفىسطةةف .

 : منهج   ال راس- 
 -التاد العاحث فف  لةة جا  العةاةات لىى اصدرةف أساسةةف:

التاد العاحث عشمؿ أساسف لىى العةاةات العاةوةة الاتاحة اعؿ الس سؿ  :ب انات ثانو   -1
العةؾ الدولف، واةظاة التعاوف االبتصادي, وتسارةر فف ) الزاةةة الاةشورة لف الاسالدات
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التةاةة العشرةة، وتسارةر وزارة الاالةة والتلطةط الفىسطةةةتاف, والارمز الفىسطةةف 
المتب، الرسالؿ العىاةة، الاساالت، التسارةر الاةشورة، الاج ت، عاإلضافة إلى  لإلحصان(

 تب اإللمتروةةة لىجااعات.دورةات اماتب الجااعات الاحىةة، والعدةد الاما
ةظراد لاحدودةة العةاةات العاةوةة اللاصة عاوضوع العحث لج  العاحث إلى  -ب انات أول  : -2

جا  عةاةات أولةة تلدـ الدراسة اف ل ؿ إجران اساع ت ا  العدةد اف اللعران وصةاع 
 ..الفىسطةةف السرار السةاسف

 ال راس : متغ رات 
 : المستقل المتغ ر -

والتف تتاعؿ فف حجـ الاسالدات تحدةد الاسالدات اةارةمةة ماتغةر استسؿ، لعاحث عباـ ا
وةراز لها عالراز  2009-1994اةارةمةة الاسداة لىفىسطةةةةف لىى ادار الفترة الوابعة اا عةف 

"AA" . 
 :التابس المتغ ر -
اسالدات الدولةة والذي لعارة لف السرار السةاسف الفىسطةةف الذي ةتـ اتلاذ  فف ظؿ تدفؽ ال هوو 

  ، وذلؾ ل ؿ الفترة الزاةةة الاذمورة." PD " ةراز ل  عالراز
 

 السابق : ال راسات 
 تأث ر المساع ات األمر ك   عمى التنم   في فمسط ن. (2002) راس  ظاهر  .1

الدراسة لاعرفة اةهداؼ التف تسعى الوالةات الاتحدة اةارةمةة لتحسةسها اف ل ؿ  هدفت
والتعرؼ  ،وتطربت الدراسة ل ستراتةجةة العااة لىتاوةؿ ،ات الاسداة لىسىطة الفىسطةةةةالاسالد

الدولةة الاتعىسة عالعاىةة  السةاسةوهؿ فع د تشاعمت عراا  التاوةؿ ا   ،لىى أشماؿ الاسالدات
 ة.واستلدـ العاحث اةه  التحىةؿ الوصفف لجا  العةاةات اف ل ؿ استعاةة م داة أساسة ،السىاةة

الدراسة إلى أف الوالةات الاتحدة اةارةمةة تهدؼ عالدرجة اةولى لتحسةؽ أهدافها  ولىصت
ماا أف اإلدارة اةارةمةة لـ  ،اف ل ؿ الاةح والاسالدات الاسداة لىسىطة ،واصالحها اللاصة

ة هذ  الاسالدات فف اشارة  اةتاجةة عشمؿ ةامف السىطة الفىسطةةة ارتساح لىفىسطةةةةف عاستعا
 اف استغةالها لف التاوةؿ فف الاستسعؿ. 

الدراسة لعدـ وجود لطة تةاوةة واضحة لدي السىطة تؤدي ل ستلداـ اةاعؿ لىاوارد  وأشارت
العااة الالصصة لعاىةة التةاةة وترمةز الاسالدات لىى بطاع اعةف فسط لىى حساب بطالات 

 ألرف. 
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 ستغ ل المساع ات ال ول  . تجرب  السمط  اليمسط ن   في ا (2004)لب    راس  .2
الدراسة إلى التعرؼ لىى أهداؼ وطعةعة الاسالدات الدولةة الاسداة اف طرؼ  هدفت

وأعر ذلؾ لىى  ،وأعرها لىى االبتصاد الفىسطةةف عصورة لااة ةةالدوؿ الااةحة لىسىطة الفىسطةة
 تطورات اةوضاع االبتصادةة واالجتاالةة. 

هو ادف اسدرة السىطة الفىسطةةةة فف التغىب لىى الدراسة فف تساؤؿ اهـ و  وعحعت
الاعةسات والصعوعات التف تحوؿ دوف االستغ ؿ اةاعؿ لىاسالدات الدولةة وتحسةؽ االستس ؿ 

 السةاسف. 
العاحث اسىوب التحىةؿ الاسارف فف إلداد الدراسة حةث تـ اةلذ عااللتعار ةسب  واستلدـ

هاةة الةسعةة لىسطالات الاستهدفة واةعماسات ذلؾ لىى توزة  الاسالدات الدولةة اسارةة عاة
 اةوضاع الراهةة. 
الدراسة أف الاسالدات الدولةة الاسداة لعر السىطة الفىسطةةةة لـ تحسؽ اةهداؼ  وأظهرت

الارجوة اةها عسعب العوااؿ الاتعىسة عالجاةب الفىسطةةف أو لوااؿ الت عةر اللارجةة لصوصاد 
ولىصت الدراسة إلى أف االلتااد لىى  ،ات اف بعؿ الدوؿ الااةحةاستارار تدفؽ الاسالد

الاسالدات الدولةة ةشمؿ لعلاد معةراد لىى الجاةب الفىسطةةف لصوصاد فف بدرت  لىى تحسةؽ 
 استس ؿ السةاسف واالبتصادي.

 .أسطورة التنم   في فمسط ن ال عم الس اسي والمراوغ  المست  م  (2004 ،)نخم   راس  .3
عالترمةز  ،لدراسة اعرفة التدل ت التةاوةة فف فىسطةف بعؿ اتفابةات أوسىو وععدهاا حاولت

 ةة( اف ل ؿ تحدةد الاموةات التعدد2001-1993لىى دور االتحاد اةوروعف فف الفترة اا عةف )
 ،والتعرؼ لىى اةعماسات السةاسات التف ةتععها الااةحوف لىى التةاةة فف فىسطةف ،لعاىةة التةاةة

 ،واالبتصادةة ،تلداـ وسالؿ اإلمرا  واالاتةاع فف التىؼ أةواع الاسالدات )العسمرةةواس
 والسةاسةة(. 

 ،الدراسة لىعحث لف العوااؿ اةساسةة التف حالت دوف تحسةؽ التةاةة الشااىة وسعت
 ،عاستس ؿ سةاسف فىسطةةف صحوعةلىوصوؿ لتةاةة حسةسةة ا "تةاةة ال "واحاولة مسر حىسة 

 ؼ لىى طعةعة التدلؿ اللارجف فف لاىةة التةاةة والرباعة الفىسطةةف لىى اصادر الدلـ. والوبو 
 ،والتسارةر الدولةة وععض الاساع ت ،الماتب تجرعت  الشلصةة اف ل ؿ لاى  واستلدـ

 وتحىةؿ الاعطةات الاتاحة واللروج عةتال  الدراسة. 
ت لىى بطالات الصصة ال تؤعر الدراسة إلى أف أاواؿ الااةحةف الرساةةف رمز  ولىصت

عؿ ذهعت اةاواؿ لىاشارة  اللدااتةة  ،ولدـ الترمةز لىى بطالات التةاةة ،فف العاىةة السةاسةة
 دوف االلتفات لدلـ اشارة  تةاةة حسةسةة. ،ا  ةفسات رواتب الاوظفةف لىسىطة ،والعةى التحتةة
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ذاتف لىفىسطةةةةف وتموةف سةادة الدراسة اعادرة جادة لىتةاةة تةطىؽ عالتامةف ال وابترحت
 سةاسةة وابتصادةة حسةسةة .

 نحو توظ ف أنجس لممساع ات األجنب  . (2005،)نصر  راس  .4
هذ  الدراسة إلى إلسان الضون لىى الاسالدات اللارجةة لىفىسطةةةةف اف حةث  هدفت

حىة التف عدأت والدروس الاستفادة اف تجرعة توظةفها لىى طوؿ الار  ،ا احها التوصةفةة العااة
وأمدت الدراسة إلى أف الاسالدات الدولةة هف إحدف  ،1993ا  توبة  اتفابةة أوسىو ةهاةة 

والاؤعر الذاتف )الدالىف الفىسطةةف(  ،االحت ؿ اإلسرالةىف ؤعرالاؤعرات الع ث الهااة إلى جاةب ا
 فف تحدةد الوض  الفىسطةةف الانع اش.

لاسترحات التف اف ش ةها أف تسهـ فف زةادة الدراسة لصةاغة اجاولة اف ا ولىصت
ةجالة توظةؼ هذ  الاسالدات فف لداة الجهود الاعذولة لاواجهة اتطىعات االةعاش االبتصادي 

 وتحدةات التةاةة الشااىة الاستدااة. ،الطارئ

 أزم  المشروع الوطني اليمسط ني واآلفاق المحتمم .( 2013وآخرون،  صالح) راس  .5
صةالة السرار  لىىاةارةمف  الت عةر ة جزلةة غاةة فف اةهاةة فف ادفةابشت هذ  الدراس

الفىسطةةف حةث تـ احتمار الارجعةات التفاوضةة، وحصرها فف الوالةات الاتحدة اةارةمةة، 
وتهاةش دور الاةظاات الدولةة مالجاعةة العااة لألاـ الاتحدة، واحماة العدؿ الدولةة... واف 

الذي ةسوـ لىى اةجاد اؤسسات لىسىطة الفىسطةةةة باعىة لىحةاة فسط اف ل ؿ ل ؿ الت عةر العةةوي 
الععد الاالف الدولف ةظرةاد، وصسؿ عسافة احىةة تتساوؽ والرؤةة الدولةة لىتسوةة، وتشوة  لىسطاع 
االبتصادي أحد أهـ رواف  الاشروع الوطةف الفىسطةةف، اف ل ؿ إحداث ازدهار ابتصادي انّسة  ، 

ف الدلـ الاالف الدولف واةارةمف لىسطاع العاـ، لىى حساب السطالات االبتصادةة اةلرف ةات  ل
 الضرورةة لعةان ابتصاد وطةف استداـ.  

أف الت عةر الهالؿ لىدور اةارةمف لىى السرار لىصت الدراسة لضرورة إدراؾ السىطة 
ةفسها، وبد أصعح هةاؾ هااش ال  الفىسطةةف، الذي ساد فف فترة التسعةةات لـ ةعد اوجوداد عالدرجة

 ع س ع  لىعاؿ لارج إطار الهةاةة واإلدارة اةارةمةة. 
عةف ودلت الدراسة السىطة الفىسطةةةة لعةان تحالفات دولةة جدةدة اف ل ؿ الاوازةة عةف 

لغة الضحةة ولغة الاصىحة فف اللطاب السةاسف الفىسطةةف، ولدـ االبتصار لىى جاةب واحد، 
ةؿ الاجىس الوطةف والتشرةعف واةظاة التحرةر لةموف السرار اللارج لف السةادة وضرورة تفع

 الفىسطةةةة برار اؤسسات بوي. 
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المساع ات والقروض العرب   وال ول   لمشعب اليمسط ني  واقس (.2006 ،) الرفاتي راس  .6
 .وتح  اتها
داة لىشعب واب  الاسالدات والسروض العرعةة والدولةة الاس ةالدراسة لاعرف هدفت

 وادف التزاـ الدوؿ الااةحة عالتعهدات الاسطولة لىسىطة الفىسطةةةة. ،الفىسطةةف
والوصفف  ،ولىى الاةه  التارةلف ،العاحث فف هذ  الدراسة لىى العةاةات والتسارةر الدولةة والتاد
 إضافة إلى الاةه  االستسرالف. ،التحىةىف
واةهداؼ العااة  ،واعوبات استغ لها ،اصدرهاالدراسة لىى حجـ الاسالدات الدولةة و  ورمزت

 لتسدةـ الاسالدات الدولةة.

اعؿ  دلؿالدراسة لضرورة الطان اةهاةة السصوف لىسطالات االةتاجةة الاولدة لى ولىصت
وتمةولوجةا الاعىواات( وتسىةؿ الدلـ الاالف  ،وتةاةة السطاع اللاص ،والصةالة ،)الزرالة

 لىسطالات غةر االةتاجةة.
وااللتزاـ عالتعهدات لىلروج  ،وطالعت الدراسة عضرورة زةادة الدلـ العرعف لىسىطة الفىسطةةةة اام

 اف أزاة التععةة لىدوؿ اةجةعةة الااةحة.

 ..( مح  ات اعتما  القروض2008،) السع ي راس  .7
 االدراسة الفمرة السالىة ع ف السروض التف تاةحها الدوؿ الصةالةة الغرعةة واةظااته حىىت

وعحعت الدراسة ادف التراعط  ،اللتعارات ابتصادةة الاالةة لىدوؿ الةااةة تلض  عشمؿ اعاشر
 والع بة عةف الاؤشرات االبتصادةة الاتدهورة لدولة اا وأحسةة استحسابها لىسروض. 

واعرفة حجـ  ،الدراسة ععض الاؤشرات االبتصادةة لىدوؿ الاستفةدة اف السروض ولرضت
والاعررات الحسةسةة لاةح السروض ولفاةاها  ،اةح السروض لىدوؿ الاحتاجةاالستغ ؿ العش  ل
 وأععادها الاتعددة.

الدراسة لةتةجة أف توبةت السروض التف اةحها الااةحوف الغرعةوف لدوؿ العالـ  ولىصت
عسدر اا تىتـز هذ  الدوؿ  ،توحف ع ةها ال تعمس فف الغالب حاجة الاىتسى االبتصادي ،العالث
 ة اصالح السةاسة اللارجةة لىدوؿ الصةالةة الغرعةة الااةحة.الاتىسة
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فعال   تمو ل الوكال  األمر ك   لمتنم   ال ول   في تنم   المجتمس  (.2009، )ق ط   راس  .8
 .2008-2000اليمسط ني من عام 

ةف الدراسة فعالةة تاوةؿ الومالة اةارةمةة لىتةاةة الدولةة فف تةاةة الاجتا  الفىسطة تعحث
حةث استلدات الدراسة الاةه  الوصفف التحىةىف لىفترة  ،2008حتى لاـ 2000اف لاـ 
 الاذمورة.

الدراسة إلى أف التاوةؿ الاسدـ اف الومالة اةارةمةة بد ساهـ عشمؿ أساسف فف  ولىصت
ولمة  ال ةىعف طاوحات وتطىعات  ،تىعةة اتطىعات التةاةة العشرةة فف الاجتا  الفىسطةةف

ماا أف هذ  الاسالدات لـ تتامف اف تامةف الاجتا  الفىسطةةف اف تحسةؽ االستس ؿ  ،ةةفالفىسطةة
 ووض  اةسس ال زاة لتحسةؽ التةاةة العشرةة الاستدااة. ،وتسرةر الاصةر

والومالة  ،العاحعة الاةظاات غةر الحمواةة عزةادة بدرتها الذاتةة فف اجاؿ اإلدارة وأوصت
ةة عإبااة رواعط عةف جهود اإلغاعة الطارلة والتةاةة طوةىة اةجؿ لىعراا  التف اةارةمةة لىتةاةة الدول

 تسهـ فف التةاةة الاستدااة.

 المساع ات الخارج   وتشك ل اليضاء اليمسط ني. (2010 ،)حم ان  راس  .9
الدراسة لتحىةؿ لطاب التةاةة فف اةراضف الفىسطةةةة وعرااج  لعر اعالجة وتحىةؿ  هدفت

والتف أدلىت  ،الرلةسةةف فف الساحة الفىسطةةةة عالترمةز لىى فترة اا ععد أوسىو فالىةفللطاعات ا
 ،الاجتا  الفىسطةةف فف حالة اعسدة وارمعة اف التععةة ول بات السوة والهةاةة لعر الااؿ السةاسف

 ع دوات جدةدة وعةا  الاتعددة. ،والتةاةة ،واالبتصاد

رةااجةة للطاب الااولةف وتصوراتهـ حوؿ الشمؿ الدراسة لىى االةعماسات الع ورمزت
ماا وةابشت الدراسة التاوةؿ اةارةمف الذي ة تف فف الارتعة العاةةة  ،الفىسطةةف  الاسترح لىاجتا

 اف حةث الحجـ ععد التاوةؿ اةوروعف. 
ت واؤسسا ،العاحعة فف دراستها لىى الةشرات والتسارةر السةوةة والاواب  االلمتروةةة والتادت

 أهاها اؤسسة الاسالدات اةارةمةة ل جلةف.  ،التاوةؿ الالتىفة
الدراسة إلى أف اةظواة الاسالدات الدولةة بد ةش ت للداة الاصالح السةاسةة  ولىصت

وبد ماةت الرمةزة اةساسةة  ،لىااةحةف أمعر اف موةها لداة الحتةاجات الاستفةدةف اةها
 ،لوبت الذي تةشط فة  الافاوضات تزداد فة  الاسالداتففف ا ،لىاسالدات هف دلـ لاىةة الس ـ

 وفف الوبت الذي تتوبؼ فة  العاىةة السىاةة تسؿ هذ  الاسالدات. 
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 .مقاتمو التنم   ب ن خراف  التطب ق وعقائ    الخطاب والتصو ر (2011ح،)صب   راس  .10
اساط  تارةلةة  عتةاولها ،الفردةةالااةحةف  اسة لىى اةعماس السةاؽ فف اساراتالدر  ترمز
ومشفت الدراسة ادف التغةر  ،وتوضةح التغةرات التف طرأت لىةهـ ععد )أوسىو( ،اف حةاتهـ

فاف الاصطىحات الوطةةة إلى  ،لىاحافظة لىى التاوةؿغةر الحمواةة الحاصؿ فف الاةظاة 
 .والتلىف لف اةةدةولوجةا اساعؿ االمتفان عتسدةـ اللداات ،الاصطىحات الاهةةة الاعولاة

وفؽ  ،الحمواف ،ماتب الدراسة اةعماس التغةرات الحاصىة فف اللطاب "الرساف" وةعرض
فهو اف ةحد د ااذا  ،ومةؼ أصعح الااوؿ الغرعف "الذات" الفالىة ،اا ةساى عاتطىعات الارحىة
 ةصىح اف الافاهةـ والعراا .

سطةةف لعر إلادة "اةتهاؾ" الواب  الفى تدراؾالدراسة إلى ضرورة العاؿ اف أجؿ اس ولىصت
لادة ترتةب أولوةات شعب اا زاؿ  ،اةاور إلى سةابها "الطعةعف" والعودة ةصالة الفعؿ والاعةى وا 

 تحت احت ؿ استةطاةف.

 -األجنب  : ال راسات
 U.S. aid to the Palestinians .(2006،)شارب راس  .1

ععد ةجاح  ،ةةةةالدراسة لف التلوفات حوؿ الاسالدات اةجةعةة لىسىطة الفىسط تحدعت
ضح أو و  ،هاعةةوتصةةؼ الوالةات الاتحدة لها ماجاولة إر  ،حرمة حااس فف االةتلاعات التشرةعةة

التسرةر مةؼ أف الفىسطةةةةف هـ أمعر بطاع فف العالـ ةعتاد لىى الاسالدات اللارجةة ةظراد 
 لىتشرذـ االبتصادي. 

دات اللارجةة االارةمةة  ااا ةاحةة الرف تلوؼ التسرةر اف احتااؿ لسارة الاسال واف
فف الوبت ذات  الااةحوف ةتعااىوف  ،ةسود حااس لىى تروةض اوابفها تجا  حؽ اسرالةؿ فف الوجود

 وااللتراؼ "عإسرالةؿ" . ؼعحذر فهـ ةطالعوف حااس عةعذ العة
 

 Helping other defend themselves، the future)) ( 2010 ،)روبر  راس  .2
of the U.S. security assistance. 

 نسوا ،الدراسة السعؿ الفعالة فف تسدةـ الاسالدة العسمرةة اةارةمةة الالتىفة اةوج  تعحث
وذلؾ  ،لىدوؿ الفاشىة أو ذات اةوضاع اةاةةة الهشة ،اإلدارة أو التوجة  أو ،لىى صعةد التدرةب

 فف إطار اا ةساة  الماتب "عةان بدرات الشرةؾ". 
وجوب إجران تغةةرات اهاة فف أدان الوالةات الاتحدة فف هذا الدراسة إلى   ولىصت

احذراد اف "العسمرة الزاحفة لىى السةاسة اللارجةة اةارةمةة فف حاؿ لـ ةتـ تدارؾ  ،اللصوص
 فف اةدان اةارةمف.  حصؿاةلطان التف ت
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اسة لدور أمعر فعالةة لوزارة اللارجةة اةارةمةة فف لاىةة صةالة السة ودلت الدراسة
 واف ضاف ذلؾ لاىةة توزة  الاسالدات اةارةمةة لىى الدوؿ الحىةفة.  ،اللارجةة اةارةمةة

 U.S. aid to the Palestinians . (2010 ،)زانوتي  راس  .3
ااا ألاؽ تةفةذ  ،الدراسة التسىعات الحاصىة عشمؿ معةر فف السةوات اللاس اةلةرة تةاولت

 ةاد التف اف الاامف أف تلدـ اصالح الوالةات الاتحدة.اشارة  اإللاةة واإلغاعة الطوةىة ا
الدراسة لف حجـ التاوةؿ الاسدـ لىسىطة اف اسالدات لدلـ اةاف والتطوةر وعراا   ومشفت

 اإلص ح.
التف تشغؿ  ماا وعةةت الدراسة التاوةؿ الاسدـ اف بعؿ أارةما م معر ااةح "لألوةروا"   

اف والتةاةة ار السىطة ةعتاد عالدرجة االولف لىى تطوةر اةاستسر ،  وأف ال جلةف الفىسطةةةةف
االبتصادةة والتعاوف ا  "إسرالةؿ" واستارار الاسالدات اللارجةة وهو اا تةظر إلة  الوالةات 

 الاتحدة ممؿ اتمااؿ ال ةامف أف ةةفصؿ ععض  لف ععض.

 PROMOTING PEACE? REEXAMINING U.S. AID) (2011 ،)ابرامز  راس  .4
TO THEPALESTINIAN AUTHORITY PART II) 

الدراسة لاعرفة اةعر اإلةجاعف المعةر لىاسالدات اةارةمةة الاسداة لىسطىة  تهدؼ
والتةاةة فف عةان  اإلص حلىى  ،الفىسطةةةة لصوصاد ععد اوت الرلةس الفىسطةةف ةاسر لرفات

 الدولة الفىسطةةةة. 
هذ  الاسالدات أعرزها تصوةت اةاـ الدراسة التعارات لدة إللادة الةظر فف  وتض 

 . ولودة السىطة لطاولة الافاوضات ،لدولة فىسطةف تحدةالا
الماتب استارار الاسالدات اةارةمةة عاا سةةجـ لة  اف ذهاب الفىسطةةةةف إلى اةاـ  ورعط

  وةجاح الاصالحة وتشمةؿ حمواة الوحدة. ،الاتحدة
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 عمى ال راسات: التعم ق 
إلى ، (2002) راس  ظاهر،(2004)لب  ،(2004)نخم ، اعؿالساعسة  تععض الدراسا هدفت

وأعرها لىى التةاةة االبتصادةة فف  ،أشماؿ الاسالدات الاسداة لىسىطة الفىسطةةةة التعرؼ لىى
الدراسات أف الاسالدات لـ  هذ وأمدت  ،واعاةةر الاسالدات وطرؽ تصرةفهاو لةات  ،فىسطةف

 ،د رمزت لىى بطالات لدااتةة لىى حساب بطالات التةاةةوب ،تحسؽ تةاةة شااىة لفىسطةف
ورمزت هذ  الدراسات لىى اعرفة احددات السروض والاسالدات التف تسداها الدوؿ  لىسىطة 
الفىسطةةةة، ووضحت حجـ التععةة التف تىحؽ عاالبتصاد الفىسطةةف جران هذ  الاسالدات 

عاالتفابةات عةة  وعةف السىطة الفىسطةةةة،  الاشروطة, وجران لدـ التزاـ االحت ؿ اإلسرالةىف
ووصفت التةاةة فف  ،لف تشمةؿ الفضان السةاسف الفىسطةةف (2010)حم ان،  دراسة توتحدع

 أسطورة فف ظؿ االحت ؿ اإلسرالةىف. أو ،فىسطةف ع ةها وهـ

افاصؿ الت عةر اةارةمف فف  (2013) صالح وآخرون، وأوضحت ععض الدراسات اعؿ
ةاسف الفىسطةةف لىى الصعةدةف الدولف والدالىف، اف ل ؿ لدة أععاد أهاها التاوةؿ السرار الس

الاسدـ لىسىطة، ولدـ عةان ابتصاد حسةسف، واؤسسات حسةسةة بادرة لىى اتلاذ برار سةاسف  الاالف
 بوي.

اةارةمةة الاسداة فإةةا سةةابش ت عةر الاسالدات  إضافة لحداعتها ةفف هذ  الدراس أاا
لىى السرار وت عةرها  2009-1994فف الفترة اا عةف اف ةاحةة ابتصادةة   ةالفىسطةةة ةلىسىط

وسةتـ عحث هذ  الع بة اف ل ؿ سىسىة زاةةة  ،اف ةاحةة سةاسةة السةاسف الفىسطةةف
لىاسالدات اةارةمةة الاسداة لىسىطة الفىسطةةةة فف فترة الدراسة ورعط هذ  الاسالدات عاةحداث 

 صةاع السرار الفىسطةةف، ولاؿ اساع ت ا  ععض لسالاةالسةاسةة ا

 : مياه م ال راس 
 

 ال ول  الوكال  األمر ك   لمتنم   
 (United States Agency for International Development:) 
الوالةات الاتحدة اةارةمةة، أسسها الرلةس اةارةمػف السػاعؽ جػوف  حمواةتاععة ل الةوم هف  

ولة فػػػػف الاسػػػػاـ اةوؿ لػػػػف إدارة الاسػػػػالدات اللارجةػػػػة الاسداػػػػة ؤ ، وهػػػػف اسػػػػ1961مةةةػػػػدي لػػػػاـ 
 لىادةةةف.
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إال أةهػا  ،حدف وماالت الحمواة اةارةمةة الاستسىة اف الةاحةػة التسةةػةإالرغـ اف أةها  لىى
تلض  لتوجةهات السةاسة اللارجةة لرلةس الوالةات الاتحدة ووزةر اللارجةة واجىس اةاػف السػواف 

االبتصػػػادةة والتةاوةػػػة واالةسػػػاةةة حػػػوؿ العػػػالـ لػػػدلـ  الدةوتسػػػعى الومالػػػة لتػػػوفةر الاسػػػ ،مػػػافػػػف أارة
الومالػػة اةارةمةػػة لىتةاةػػة  عػػراا وةشػػر الدةاسراطةػػة والحرةػػة ) ،اللارجةػػة لىوالةػػات الاتحػػدة اسػػاتالسة

 (101، دةساعر، الفصؿ2012 ،الدولةة وألاالها
 

 التنم  التعاون االقتصا ي و  منظم 
 )operation and Development-ganisation for Economic CoOr(: 

دولة اف الدوؿ الاتسداة التف  31ةةضوي تحت لوالها و  1961اةظاة أسست لاـ  هف
 تىتـز عالدةاسراطةة وابتصاد السوؽ، واسرها فف العاصاة الفرةسةة عارةس.

ة والحفػػػاظ لىػػػى االسػػػتسرار الاةظاػػػة عػػػدلـ الةاػػػو الاسػػػتداـ والتوظةػػػؼ ورفػػػ  اسػػػتوف الاعةشػػػ وتىتػػػـز
 اوبػ ) العالاةػةالاالف، واسالدة العىداف اةلرف فف التةاةة االبتصادةة، والاساهاة فف ةاو التجارة 

 اةظاة التعاوف االبتصادي والتةاةة(

بوةا لتحسةف السةاسػات وتةفةػذها  لىضغط التف ةامف أف تموف حافزاد  فالاةظاة اةتد وتشمؿ
 الاىزاة التف ةامف أف تؤدي أحةاةا إلى الاعاهدات الاىزاة. لف طرةؽ سف السواةةف غةر

الػذي ةصػدر الاوافسػة لىػى ألاػاؿ  OECDصة  السرار الرلةسةة هف اجىس سفران الػ وهةلة
 ( أو التوصةات )الاهتاة عاإلرادة السةاسةة وااللتزاـ(.السرارات )الاىزاة باةوةةاد  تشاؿو  ،الاجىس

 عهػػػا الاوعػػػوؽ الاصػػػادر وأهػػػـ أمعػػػر اػػػف واحػػػدة والتةاةػػػة االبتصػػػادي التعػػػاوف اةظاػػػة وتعػػػد
 االبتصػػػاد ،. )الجزةػػػرة ةػػػتلىػػػدوؿ واالجتاالةػػػة االبتصػػػادةة والعةاةػػػات لىاسارةػػػة الساعىػػػة لإلحصػػػانات

 (2008،دةساعر ،واةلااؿ

 اليمسط ن  ن نوكال  غوث وتشغ ل ال جئ 

(United Nations Relief and Works Agency:) 
ـ الاتحدة لغوث وتشغةؿ ال جلةف الفىسطةةةةف )اةوةروا( فف مػاةوف أوؿ ومالة اةا ت سست

عهػػػدؼ تسػػػدةـ الاعوةػػػة ل جلػػػةف الفىسػػػطةةةةف  ،عاوجػػػب بػػػرار الجاعةػػػة العااػػػة لألاػػػـ الاتحػػػدة 1949
واةراضػػف الفىسػػطةةةة الاحتىػػة، وتةسػػةؽ اللػػداات التػػف  ،الاسػػجىةف لػػدةها فػػف اةردف ولعةػػاف وسػػورةا

 الاةظاات الغةر حمواةة، وععض اةظاات اةاـ الاتحدة اةلرف.  تسدـ لهـ اف طرؼ
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التاوةؿ ال ـز لتةفةذ اشػارةعها  لىى تحصؿرلةسةاد لها، و  اسراد ا ولا اف ة  ة  اةوةروا اف ف   تتلذ
والافوضػػةة  ،وأمعػػر الاػػاةحةف لهػػا هػػف الوالةػػات الاتحػػدة ،اػػف تعرلػػات طولةػػة تسػػداها الػػدوؿ الااةحػػة

 ودوؿ ألرف اعؿ دوؿ اللىة ، والدوؿ االسمةدةافةة، والةاعاف ومةدا.  ،والسوةد ،طاةةاوعرة ،اةوروعةة

اةوةػػروا عػػراا  إغاعةػػة وتشػػغةؿ اعاشػػرة عالتعػػاوف اػػ  الحمواػػات الاحىةػػة، والتشػػاور اػػ   تةفػػذ
الحمواػػػات الاعةةػػػة علصػػػوص تةفةػػػذ اشػػػارة  اإلغاعػػػة والتشػػػغةؿ والتلطػػػةط إلػػػى أف ةػػػتـ اةجػػػاد حػػػؿ 

 جلةف الفىسطةةةةف.)الاوب  الرساف لومالة غوث وتشغةؿ ال جلةف الفىسطةةةةف( لاعاةاة ال 
 

 : (PEGASE)ب غاس  آل  
 تةفةػذ لعػر ،السػىطة الفىسػطةةةة ععػد فػوز حرمػة حاػاس لػدلـ اةوروعف االتحاد وضعها  لةة

مؿ جةػد وتشػاؿ دلػـ اػالف اعاشػر، وارابػب عشػ الفىسػطةةةة، لىسػىطة التاععػة والتةاةة اإلص ح لطة
أو لعػػػر دفعػػػات اعاشػػػرة إلػػػى الشػػػرمات واةفػػػراد  ،إلػػػى السػػػماف الفىسػػػطةةةةف إاػػػا لعػػػر لزةةػػػة السػػػىطة

 .ةفالفىسطةةة طةالاعةةةف والاؤهىةف عمؿ شفافةة لىتعاوف واالتفاؽ ا  السى

–اآللةة لىى اسالدة السىطة الفىسطةةةة فف تةفةذ اشارة  اتوسطة إلى معةرة الحجـ  تعاؿ
ورباعػػة  ،، عاإلضػػافة إلػػى اسػػالدات فةةػػة اهاػػة-2008لطػػة اإلصػػ ح والتةاةػػة  ةصػػت لىةػػ  ماػػا

 واضحة لعاىةات التعابد والصرؼ.

 االتحػػػاد لػػػارج اػػػف الجهػػػات ةتضػػػاف عاػػػا الااةحػػػة، الجهػػػات مافػػػةعةغػػػاس اتاحػػػة أاػػػاـ   لةػػػة
احاولػة  وفػف ،لتلفػةض تمػالةؼ التعػاا ت عالةسػعة لىسػىطة الفىسػطةةةة الدولةة والاةظاات اةوروعف

اإلرشػادي  لةؿ)الػدعارةس إلػ ف والتزااػات تعهػدات اػ  ةتااشػى عاا والفعالةة الشفافةةالاىمةة و  زةزتع
 (1،ص2009إلى الجهات الااةحة، 

 (:Quartet on the Middle East) األوسط الشرق حول لمس م الرباع   المجن 
ععػد  2002ف لجةػة شػمىها لػاـ الرعالةة، أو رعالةة ادرةد، أو رعالةة الدعىوااسةة هػ الىجةة

 ،ةتةجػة لتصػالد الصػراع فػف الشػرؽ اةوسػط (Aznar)اؤتار ادرةد، رلػةس الػوزران اإلسػعاةف أزةػار
وروسػػػػةا، وتهػػػػدؼ لاسػػػػالدة  ،الاتحػػػػدة، واالتحػػػػاد اةوروعػػػػف واةاػػػػـ الاتحػػػػدة،وتتػػػػ لؼ اػػػػف الوالةػػػػات 

 (.14،ص2009فضؿ،  عةفاةطراؼ الاعةةة لىى تطعةؽ لارطة الطرةؽ.)
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 اليصل األول
 األمر ك   لميمسط ن  ن المساع ات

 :  مق مال 1.1
 ،والاػػػاةحةف هػػػذا الفصػػػؿ تعرةػػػؼ الاسػػػالدات الدولةػػػة اػػػف وجهػػػة ةظػػػر االبتصػػػادةةف ةةػػػابش

 1975لىشعب الفىسطةةف اةذ لػاـ  اةعـ ةعحث فف تارةد الاسالدات الدولةة الاسد ،ىةف لهاوالاستسع  
وةػػػرعط العاحػػػث فػػػف هػػػذا الفصػػػؿ عػػػةف  ،عهػػػدات الاطىوعػػػة اػػػةهـوالتػػػزاـ الاػػػاةحةف عالت ،2010حتػػػى 

الاسػػالدات والتسػػدـ الحاصػػؿ فػػف العاىةػػة السةاسػػةة اػػف لػػ ؿ االتفابةػػات التػػف أعراػػت عػػةف السػػىطة 
وةمشػػؼ الفصػػؿ لػػف حجػػـ الاسػػالدات التػػف بػػدات  ،الفىسػػطةةةة واالحػػت ؿ اإلسػػرالةىف عرلاةػػة دولةػػة

 وااللتزاـ الفعىف فف صرؼ الاسالدات.  ،ت الااةحةفلف طرةؽ الاسارةة عةف تعهدا ،لىسىطة

وت عةرها  ،واةتسالها اف اةح إلى بروض اةسرة ،فف  لةة تدفؽ الاسالداتالفصؿ ةعحث  ماا
عػػـ تحولهػػا اػػف اسػػالدات تةاوةػػة إلػػى اسػػالدات إغاعةػػة لاجىػػة تحػػافظ لىػػى  ،لىػػى اةزاةةػػة السػػىطة

 مةاف السىطة اف السسوط.

والتغةػرات  ،وةسػؼ لىػى أهػـ أهػدافها ،سالدات اةارةمةػة وأشػمالهاتارةد الا وةعرض الفصؿ
عػػـ ةتطػػرؽ الفصػػؿ  ،وسةاسػػةاد  بتصػػادةاد الحاصػػىة عهػػا عػػالتزااف اػػ  التغةػػرات الحاصػػىة لىػػى اةرض ا

 ،وترمةزهػا لىػى الاسػالدات اةاةةػة ،ودورهػا فػف التةاةػة فػف فىسػطةف ،ةهاةة الاسالدات اةارةمةة
وةجةب لىى السؤاؿ الاهـ حوؿ  ،تةاوالد ةسدةاد  العاحث الاسالدات اةارةمةة ةتةاوؿوفف ةهاةة الفصؿ 

 ةجاح هذ  الاسالدات فف تحسةؽ تةاةة شااىة فف فىسطةف.

 : تعر ف المساع ات ال ول  2.1
تعرةفهػا  فتـ ،افهـو الاسالدات إلى ةالعدةد اف الدراسات فف اجاؿ الع بات الدولة تطربت

الاسالدات اللارجةة أي  أةها أوعىد  لر  إلىالتف تةتسؿ اف عىد  ةت الدولةالاسالدا أةهاعشمؿ لاـ 
 ،اةجةعةػة أولىعحػار  العػاعرةع ةهػا الاسػالدات  وأ ،الاسالدات التػف تػ تف  لػععض الػدوؿ اػف اللػارج

 ةاللعةػر  ، حةػث لرفػتةهةاؾ العدةد اف التعرةفػات التػف توضػح افهػـو الاسػالدات الدولةػ إفف ولىة 
تحوةػػػؿ طػػػولف لىاػػػوارد " الاسػػػالدات الدولةػػػة ع ةهػػػا  "USAIDة"لىتةاةػػػ ارةمةػػػةاة ةعالومالػػػ ارةمةػػػةاة

 ةدولةػػ ةلاةظاػ أو اعػؿ "اةوةػروا" حمواةػةلاةظاػ  غةػر  أواسػتسى   ألػرف ةدولػ إلػى ةاػف دولػ ةالعااػ
 United Nations) ةاػػالفاإل ةالاتحػػد اػػـعرةػػاا  اة وأ (World Bankاعػػؿ العةػػؾ الػػدولف )

Development Programme ) والهػدؼ ،ة% اػف بةاػ  الاسػالدات ماةحػ25ال ةسػؿ لػف  عاػا 
 .(2007 الةمستر)اف هذ  الاسالدات هو تحسةف ظروؼ الحةا  فف العىد اتىسف الاسالدات
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 ةوالتةاةػػػػػػػػػ االبتصػػػػػػػػاديالتعػػػػػػػػػاوف  ةلاةظاػػػػػػػػ ةاالةػػػػػػػػػةالاسػػػػػػػػالدات اإل ةلجةػػػػػػػػػ وتعػػػػػػػػرؼ ماػػػػػػػػا
(Organization for Economic Co-operation and Development الاسػػالدات )

اػػػػف تػػػػدفؽ   لؼوالتػػػػف تتػػػػ "ODA" ةاالةاالةػػػػ ة"هػػػػف لعػػػػار  لػػػػف الاسػػػػالدات الرسػػػػاة  ةهػػػػاع ةالدولةػػػػ
والعدةد اف الاةظاات التف تتىسف الدلـ  ةعاتجا  الدوؿ الةااة ةاف الدوؿ الةاهض  تفالاسالدات الات

حػػػػػػػػد  ىات لىػػػػػػػػالحمواػػػػػػػػ أوعاػػػػػػػػا فػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػؾ الاؤسسػػػػػػػػات  ةاػػػػػػػػف الاؤسسػػػػػػػػات الرسػػػػػػػػاة ةوالاسػػػػػػػػالد
 .(DAC،OECD،2006)سوان

 ذالهػ ساسػفالاعةػار اة أف ةالتعػاوف االبتصػادي والتةاةػ ةةجد اف ل ؿ تعرةػؼ اةظاػ لذلؾ
أي تمػػوف عهػػدؼ  ،تةاػػوي إطػػارتصػػب فػػف  أفةجػػب  ةالتعرةػػؼ ةتاعػػؿ فػػف مػػوف الاسػػالدات الدولةػػ

 التةاةػة إةجػازفػف  ةهاالاسػا إلػىتهدؼ حسػب التعرةػؼ  فهف ،فف العىد الاستسعؿ لىاسالدات ةالتةاة
 (.34ص ،2010 ،أعولجوة) ة لهذ  الاسالداتأساسة ةمغاة الرفاهةةو  االبتصادةة

 ةتعػػدفعػػؿ  آللػػرموةهػػا اةتسػػاؿ لىاػػوارد اػػف عىػػد  إلػػى الدولةػػةةستصػػر افهػػـو الاسػػالدات  وال
 الاسػػالدةاعػػؿ توظةفهػػا مةػػوع اػػف  الدولةػػةلىاسػػالدات  ألػػرفهةػػاؾ توظةفػػات  أفةجػػد  حةػػث ،ذلػػؾ

سىومها اػف بعػؿ  ىاا لى ةلدول ةامافل أولحىؼ لسمري  التسوةةمةوع اف  وأ ،الدعىوااسةة اساةدةالو 
ؿلةشػػر عسافػػ  الان  التػػ عةرمةػػوع اػػف  أو ،الاسػػالداتالاتعػػرع ع ػػو  التحتةػػة فػػف  ةالعةةػػ ةااػػا ةتطىػػب تهةلػػ ا 

 التجارةػةالازاةػا  لىػف ععػض الحصػوؿ أوالعىػد الااػوؿ  ةلىاسالدة عاا ةلدـ ةشػر عسافػ الاتىسةة الدولة
ااػػا ةترتػػب لىةػػ  ااتةػػازات لىدولػػة  ةلػػععض الػػدوؿ فػػف اجػػاالت اعةةػػ الاسػػالدةةتةجػػة تسػػدةـ الػػدلـ و 

 (.18ص ،13 ،2007 ،2008،السعةدي ،)الةمستر الااولة

ةمػوف تػدفؽ  أفةامػف  عػؿ ،اػف لػ ؿ الػدوؿ فسػط ةتسدةـ الاسالدات الدولة وال ةستصر أةضاد 
لىاسػػػالدات هػػػف  اةتشػػػاراد  شػػػماؿاة أمعػػػر ولمػػػف ،ةاؤسسػػػات لاصػػػ أو أفػػػرادالاسػػػالدات اػػػف لػػػ ؿ 

ـ اػف د  س ػوالتػف تن   "OECD"التةاةػةلىتعاوف و  بتصاداال ةوي تحت تصةةؼ اةظاطالاسالدات التف تة
  لةػػةالاسػػالدات و  ةتعتعػػر اسةػاس لااهةػػ فهػػف "DAC" عالاةظاػػة اإلةاالةػةالاسػػالدات  ةلػ ؿ لجةػػ

الغةةة  الغرعةةاف الدوؿ دولة  22اإلةاالةة اف  الاسالدات ةوف لجةحةث تتم ،تسدةاها والهدؼ اةها
 (.49ص،2007،)الةمستر اةوروعف االتحاد إلى عاإلضافة

 لعػػارة وهػػف الصػػععة، العاػػ ت اصػػادرالةظػػر لىاسػػالدات الدولةػػة لىػػى أةهػػا " أحػػد  وةامػػف
ةػػرادات اصػادر لػف  وتشػػتاؿ لىاةحػة، لاتىسةػػةا الػدوؿ إلػى الااةحػػة الػدوؿ لعػر تحوةىهػػا ةػتـ حسةسةػة وا 
 (2002 اسداد،. )االستراتةجةة الحىفان اصالحع وترتعط الاةسرة، والسروض الاةح لىى
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 لىػدوؿ الغةةة الدوؿ تسداها التف اللارجةة والاعوةات الهعات" ةهاتعرةفها أةضاد لىى أ وةامف
 واةاةةػػػة اإلةسػػػاةةة، ةوضػػػالها ارالػػػاةد  اؤبتػػػة، دولةػػػة اسػػػالدة إلػػػى تحتػػػاج التػػػف الػػػدوؿ أو الفسةػػػرة،

 (2001 الدةف، سةؼ".) جتاالةةواال واالبتصادةة
لىػػػى أةهػػػا: "اةاػػػواؿ  الدولةػػػة تسػػػعؽ ةامػػػف وضػػػ  تعرةػػػؼ شػػػااؿ لىاػػػةح والاسػػػالدا وااػػػا

اػف اػاةحةف بػػد  ،)العةةةػة أو الةسدةػة( التػف تحصػؿ لىةهػا الدولػة سػػوان عشػمؿ اعاشػر أو غةػر اعاشػر
ارالػػػاة لألوضػػػاع االجتاالةػػػة أو  ،أو االةػػػة اصػػػرفةة   أو اؤسسػػػات   ت  أو هةلػػػا اد أفػػػراد أو ةموةػػػوا دوالد 

وتمػػوف فػػف اصػػىحة  ،السةاسػػةة التػػف تاػػر عهػػا الػػدوؿ الاتىسةػػة لىاسػػالدات اةاةةػػة أو االبتصػػادةة أو
 الطرفةف "

 : المساع ات ال ول  أنواع  3.1
اػف حةػث الهػدؼ  ةدولةػالاسالدات ال طعةعةحةث تلتىؼ  ،أةواع ةلد إلى ةالاسالدات الدولة تةسسـ

 ةىف: ااةها ما
  اإلنسان  المساع ات: 

لػػف اسػػالدات  ةلعػػار  وهػػف ،الطارلػػةاػػا ةطىػػؽ لىةهػػا الاسػػالدات  أو اإلةسػػاةةة الاسػػالدات
 ،تعػػاةف اػػف مػػوارث التػػف حمواػػاتال أو الاةظاػػات أو فػػرادالعىػػداف واة إلػػىتسػػدـ عشػػمؿ معةػػر ولاجػػؿ 

 اإلةسػاةةةالاسػالدات  إلػى ةااسػ ةف عػدورها تولػد حاجػعسػعب الحػروب التػ  اا تةشػ ةموارث لاد وهف
 ةدف  لجىػ إلىالتف تهدؼ  التةاوةةلف الاسالدات  اتاةزةاا تموف  غالعاد  وهف ،الىوجستةةو  الطارلة
 (.2ص،2004،ةاالةساةة السةاسة اجاولة)تسرةر  لألااـ التةاةة

  التنمو  المساع ات: 
 لىدولػػةوذلػػؾ عهػػدؼ تسػػدةـ الػػدلـ  ألػػرف ةدولػػ إلػػى ةاػػف دولػػ سّػػد ـلػػف اسػػالدات تن  ةلعػػار  هػػف

 وهػػػف ،لهػػػذ  الػػػدوؿ واالجتاالةػػػة االبتصػػػادةة التةاةػػػة إطػػػاروالتػػػف تصػػػب فػػػف  ،الاسػػػالدات ةاسػػػتسعى
الطوةػػؿ  ففهػف تهػػدؼ عشػػمؿ لػاص لتسىةػػؿ الفسػػر فػف الاػػد ،اإلةسػػاةةةتلتىػؼ عػػذلؾ لػف الاسػػالدات 

 ولػذلؾ ،ةصةب الفػرد اػف الػدلؿ السػواف ةزةادو  العطالةاعؿ تسىةؿ  اةلرف التةاوةة هداؼوتحسةؽ اة
تسػػػدةـ الاسػػػالدات  ى( التػػػف تشػػػرؼ لىػػػDAC) التةاوةػػػة الاسػػػالدات ةةمػػػوف الاسةػػػاس هةػػػا هػػػو لجةػػػ

وتعاػؿ لىػف  ،لىاسالدات الاتىسةةلىعىداف  التةاوةة ةتستلدـ فف بةاس الحاج ف( والتODA)اإلةاالةة
تحسػةف الوابػػ  التةاػػوي لهػذ  الػػدوؿ اػػف  طػػارإ فةصػب فػػ الاتىسةػػةجعػؿ التاوةػػؿ اللػػاص عتىػؾ الػػدوؿ 

 (.3ص ،2006 ،ة)الارمز الدولف لىتةاة واالجتاالةة االبتصادةةل ؿ تحسةف ظروفها 
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  الغذائ  المساع ات: 
اػف الغػذان  وطػارئعشػمؿ لاجػؿ  ألػرف ةدول إلى ةلف اسالدات تسدـ اف دول ةهف لعار  و

لػػػف  ةمػػػوارث ةاتجػػػ أو افاجلػػػة طعةعةػػػةارث مػػػو  اههػػػفػػػف تىػػػؾ الػػػدوؿ التػػػف تواج ةواإلاػػػدادات لاصػػػ
تزوةػػدها عةسػػود  أو ةلىاسػػالدات عالغػػذان اعاشػػر  الاسػػتسعىة الدولػػةتزوةػػد  وةامػػف ،الحػػروب والاجالػػات

 (.91ص-53ص،1998،لشران الغذان عشمؿ لاجؿ)اةىااف ةسالى
  العسكر  المساع ات: 

عػػػةف  أاةػػف أووتػػدلةـ تحػػالؼ لسػػمري  لت سػػةسلػػف الاسػػالدات التػػف تسػػػتلدـ  ةلعػػار  هػػف
 ،ألػػرف ةلدولػػ ةلسػػمرة ةاػػا تعػػاةف اػػف الفسػػر لتمػػوف بالػػد ةدولػػ إللػػداد وأ ،عىػػدةف فػػف اجػػاؿ الػػدفاع

لػدلـ  وأ ،طػار جهػود امافحػ  التطػرؼإفػف  العسػمرةة الاسالدة تتىسفالعدةد اف الدوؿ التف  وهةالؾ
الػدلـ العسػمري  أعةان 2011واا حدث فف لاـ  ،ةافف سور  ةحصؿاا ماا  جهةلىستاؿ ضد  فدالةةف

لشػران  ةهػذ  الاسػالدات عشػمؿ ةسػود سػالى وتسػدـ ،عةظاـ العسةد اعار السذافف لإلطاحةلىعوار الىةعةةف 
 تمػػوف دالاػػاد  العسػػمرةة والاسػػالدات ،الاسػػتفةدة ةتسػػدـ عشػػمؿ اعاشػػر لىدولػػ ةأسػػىحعشػػمؿ  أو اةسػػىحة
 ة)اؤسسػػػػ ةلػػػػرف ةدولػػػػ وران هػػػػذا الػػػػدلـ العسػػػػمري اػػػػف هػػػػداؼلىجػػػػدؿ عسػػػػعب اللىفةػػػػات واة اجػػػػاالد 
 (.67ص،2006راةد.

 : لممساع ات ال ول  أخرىتقس مات 4.1 
 حسب طعةعة هذ  الاسالدات ماا ةىف: ةلىاسالدات الدولة اةلرفععض التسسةاات  هةاؾ
 المشار س: مساع ات 

تسػػدةـ اػػواد عةػػان لهػػذةف  أو استشػػفى أو ةلهػػدؼ احػػدد اعػػؿ عةػػان ادرسػػ ىاسػػالدات تعطػػ وهػػف
 سعةؿ الاعاؿ. الاشرولةف لىف

 البرامج: مساع ات 
هػػػف اشػػػارة  تسػػػدـ لسطػػػاع اعػػػةف عالمااػػػؿ اعػػػؿ اسػػػالدات بطػػػاع التعىػػػةـ واسػػػالدات بطػػػاع  و

 ىلىػ أساسػفوهذ  العراا  تتموف اف العدةد اف الاشارة  التف تعتاد عشػمؿ  ،فف عىد اا الصحة
 .ةالاسالدات اللارجة

 الموازن : مساع ات 
 ةوهف لعارة لف بةاة دلـ اعاشػر  ،سدـ لدلـ الاوازةة فف عىد ااهف ةوع اف الاسالدات التف ت و

 ةلىةظػػػاـ الاػػػالف فػػػف تىػػػؾ العىػػػد الاسػػػتسعؿ واعػػػػاؿ ذلػػػؾ اسػػػالدات دلػػػـ اوازةػػػة السػػػىطة الوطةةػػػػ
 .ةالفىسطةةة
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  : مساع ات غ ر مشروط 
ا شػرط وماػ أوتةفسها مةفاا تشان دوف بةد  أفدوف أي شروط فىها  ةاسالدات تتىساها الدول وهف

 ترتلف.
 مشروط مساع ات : 

العىػػػد اسػػػدـ  اػػػفاةػػػت  احػػػدد عذاتػػػ   أو ةعشػػػران اعػػػدات اعةةػػػ ةاسػػػالدات تمػػػوف اشػػػروط وهػػػف
 .ةالاتعرل ةعةفس الدول ةجهات اعةة أوالاسالدات 

 فن  مساع ات : 
ال سػػةاا  ،الااولػػة الدولػػةفةةػػةف اػػف بعػػؿ  أواسػػالدات تسػػدـ عشػػمؿ فةػػف اعػػؿ تسػػدةـ لعػػران  وهػػف
عػػراا   لت سػػةسوذلػػؾ  التةاةػػةعاجػػاالت  رانلعػػ أو ،الةااةػػةالػػدوؿ  إلػػى الاتسداػػة اػػف الػػدوؿ أطعػػان
فػف  ةالةهوض عالواب  التةاوي عتىؾ الدوؿ عاا لهؤالن اللعران اف لعػرات واسػع إلىتهدؼ  تةاوةة
 لىاسالدات. الاستسعىة الدولةتفتسدها  التىفة تاجاال

 ال ول  لممساع ات التنم  لمتعاون و  االقتصا يالتعاون   منظم تقس م : 
 ماا ةىف: أبساـع ث  إلى ةالدولة لىاسالدات ةالتعاوف االبتصادي لىتعاوف والتةاة ةاةظا تسسـ

 :(ODA)الرسم   التنمو   المساع ات - أ
 .االبتصادةة التةاةةعهدؼ واضح وهو  الااولةالدوؿ  إلىوهف اسالدات تسدـ      

 (:OA) الرسم  المساع ات - ب
 .الرساةة ةالدوؿ والاؤسسات الدولة إلىتسدـ  تةاوةةاسالدات  وهف
 :أخرىمساع ات  -ج

اسػػالدات  دالػػرةال تسػػ  ضػػاف  وهػػف ،الاسػػالدات التػػف ال تسػػ  ضػػاف التصػػةةفةف السػػاعسةف وهػػف
 (.2005،%)اةشورات اةظا  التعاوف و التةاة 25فةها ابؿ اف  الاةحةتموف ةسع   أو التةاةة
أف أبىهػػػا هػػػف  إال   ،ـ اػػػف تصػػػةةؼ الاسػػػالدات المعةػػػرةسػػػعؽ ةامػػػف اإلشػػػارة إلػػػى أةػػػ  عػػػالرغ وااػػػا

وةػرف أف أغىػب الاسػالدات التػف  ،والتف تهدؼ أساساد لتحسةؽ تةاةة شػااىة لتةاوةةالاسالدات ا
وتتجػػػ  أغىعهػػػا لىسطػػػاع اللػػػدااتف لىػػػدوؿ  ،أو فةةػػػة تتىساهػػػا الػػػدوؿ تمػػػوف إاػػػا طارلػػػة أو لسػػػمرةة

 اىة.الاتىسةة أمعر اف تحسةؽ فعىف لىتةاةة الشا

 لميمسط ن  ن:  المساع ات ال ول  5.1
 اسػػػػػتىـسػػػػػد ، فسػػػػػرالةىففػػػػػف الصػػػػػراع الفىسػػػػػطةةف اإل اد رلةسػػػػػة دوراد  ةالاسػػػػػالدات الدولةػػػػػ لععػػػػػت

اسػػػػػػتوي  لىػػػػػػف ةالاسػػػػػػالدات الدولةػػػػػػ اػػػػػػفوبطػػػػػػاع غػػػػػػز  مػػػػػػـ معةػػػػػػر  الغرعةػػػػػػة عالضػػػػػػفة ةوفالفىسػػػػػػطةة
 ىهػػػػػالىػػػػػف زةػػػػػاد  تاوة ارةمةػػػػػةاة الاتحػػػػػدةحرصػػػػػت الوالةػػػػػات  ولػػػػػذلؾ(. 4ص،2006،العالـ)شػػػػػععاف

اػف  ةالاسػالدات الدولةػ تا  د  بنػو  ،الاسػالداتاػف  لىفىسػطةةةةفالدلـ العالاف  ةتلطى ىحت إلسرالةؿ
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 الفىسػطةةةة الوطةةػة السػىطةالشػعب الفىسػطةةف لػف طرةػؽ  إلػى الالتىفػةواؤسسات   الدولفالاجتا  
 (113ص ،2004 ،العشرةة ةالحمواةة )تسرةر التةاة غةر الفىسطةةةة الاؤسساتو 

الجهػات التػف ماةػت تػزود الفىسػطةةةةف عالاسػالدات تةسسػـ  (11.هو اوضح عالجدوؿ ) ماا
 ،الةاعػػاف ،ارةمةػػةاة الاتحػػدة الوالةػػات ،وروعػػفاة االتحػػاد ،العرعةػػة الػػدوؿسػػع  اجاولػػات وهػػف " إلػػى

والعدةد  روعةةاةو الدوؿ  إلى عاإلضافة الاتحدة اـاعؿ العةؾ الدولف واؤسسات اة ةالدولة الاؤسسات
 (.114ص ،2004 ،ةالعشرة التةاةة))تسرةر  اةلرفاف الدوؿ 

 2003-1994لمشعب اليمسط ني  المق م في المساع ات  المانح ال ول   ( مساهم11.)ج ول
 بم   ن ال والرات

 total 2003-2001 2000-1998 1997-1994 الطرف المتبرع
 الصرف االلتزام لصرفا االلتزام الصرف االلتزام الصرف االلتزام 

 1203.1 418.9 903.4 5.2 105.5 101.5 193.8 312.5 ةالعرعة الدوؿ
 1241.6 1214.6 787.3 187.3 235.2 507.2 219.1 520.2 االوروعف االتحاد
 1028 1449.2 482.3 759.5 260.4 396.8 285.3 292.9 ةالاتحد الوالةات
 482 504 41.3 37.5 132.4 167.5 308.3 298.9 الةاعاف

 434.7 460.4 154.7 54.5 140.7 180.5 139.3 225.5 ةدولة اؤسسات
 2013.8 2485.6 669.5 519.3 533.4 858.6 810.9 1107.6 1ةاالوروعة اـاة

 148.4 175.4 18.9 16.7 57.9 57.2 72.6 101.5 ألرف دوؿ
 6552.5 6708.3 3057.4 1580.2 1456.9 2269.2 2029.3 2858.9 اجاوع

 .114، ص2004 العشرةة التةاةة تسرةر: الاصدر

وماةػت  ،الهدؼ اةساسف لىاسالدات الدولةػة هػو إحػراز تسػدـ فعىػف فػف لاىةػة التسػوةة ماف
واف ل ؿ  ،الاتحدة توج  اسالداتها لىفىسطةةةةف عةسعة أبؿ عمعةر ااا توجه  لإلسرالةىةةف تالوالةا

وهاػػػا ال لعػػػاف  ،هػػػا هاػػػا الػػػدوؿ اةوروعةػػػة وأارةمػػػاحجػػػـ الاسػػػالدات ةػػػرف أف الطرفػػػاف المعةػػػراف فة
أو  ،والاسػػػالدات اةلػػػرف ماةػػػت تاػػػةح أغىعهػػػا ماسػػػالدات لاجىػػػة ،اةساسػػػةاف فػػػف لاىةػػػة التسػػػوةة

عػػػةف لػػػاـ  اػػػا ة( فػػػف الفتػػػر 2.1وإلبااػػػة اشػػػارة  لىفىسػػػطةةةةف. ماػػػا ةعػػػةف الجػػػدوؿ ) ،اسػػػالدات فةةػػػة
 .2008و حتف لاـ  2005

 

                                                           

)اةاـ اةوروعةة: هف الدوؿ التف بدات اسالدات لىسىطة الفىسطةةةة عشػمؿ اةفػرد، ععةػداد لػف  لةػة دلػـ االتحػاد  (1)
 اةوروعف(
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بالمم ون  2008 -2005 من قطاع ا  لممساع ات ال ول  مانح نال  (  مساهم2.1) ج ول
 المر كي والر ا

 2008-2002. م 2008 2007 2006 2005 المانح ن

 الصرؼ الصرؼ الصرؼ الصرؼ الصرؼ 

 5،163،923 386،695 1،110،772،3 840،617،02 690،735،1 وروعفةا االتحاد

 1،614،192 232،193 444،503،49 190،160،22 207،913،5 العرعةة الدوؿ
 5،023،696     السدس صةدوؽ
الدوؿ  جااع 
 العرعةة

 31،086،248.  100،000. 31،186،24 

 473،735،6 13،960 17،090،953 .48،754،204 42،186،05 سةوةةاآل الدوؿ
شااؿ  دوؿ

 ارةماأ
194،593،8 152،719،39 167،199،42 150،072 1،513،335 

 115،980،8 13،290.7 .25،080،705 .25،345،391 18،490،92 مةدا
 1،397،354 ،150،059 142،118،71 127،373،99 176،102،9 ةالاتحد الوالةات
 203،996،3 .742،847 4،650،248.0 .71،884،013 22،792،79 لروف 

 العةؾ
 الدولف

37،146،28 27،510،778. 22،348،678.  361،378،3 

 ومال 
 الغوث

2،736،022. 4،336،587.0 205،798.00 263،783 24،242،93 

 9،382،496 770،000 1،770،039،8 1،335،982،2 ،1،198،104 المجموع
 .2009تقار ر الرص  لممساع ات اليمسط ن   وزارة التخط ط،  :المص ر

عػػةف العػػاـ   ةالوابعػػ ةلىشػػعب الفىسػػطةةف لىفتػػر  الدولةػػةالاسػػالدات  ةترمةعػػ (3.1)الجػػدوؿ التػػالف ةعػػةف
 .2009وؿ اف العاـ الرع  اة ىوحت 2008
من  ولحتي الربس األ و  2008لمشعب اليمسط ني من العام   (المساع ات ال ول 3.1رقم ) ج ول

 2009العام 
 Q1/2008 Q2/2008 Q3/2008 Q4/2008 Q1/2009  المانح ال ول
 73.9 56 158 78.4 153.5  العرب  ال ول
 0 0 0 0 0.0  العرب  الجامع 

 26 0 0 62.9 0 الجزائر
 0 0 14.6 0 0 مصر

 22.9 56 100.7 15.5 61.9 السعو   
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 25 0 42.7 0 91.5 اإلمارات
 185.3 295 318.1 332 372.1   ول  مساع ات

 94.2 115.1 181.6 174.1 0 1غاسب  آل  
 0 0 0 0 1803 ألوروبيا االتحا 

 10.1 0 0 0 0 الهن 
 0 0 0 0 0.3 الص ن
 27.7 0 0 0 35.7 فرنسا
 0 9.5 0 0 0 ال ابان
 0 0 9.9 0 0 روس ا

 . 2009ومارس  2008  نا ر ،العوائ  المصروفات ومصا ر التمو ل تقر ر ، المال  العمم ات ، المال  وزارة: المص ر

 تق  م المساع ات لمشعب اليمسط ني: آل   1.5.1
لافػاهةـ والاصػطىحات التػف الاسداة لىشعب الفىسطةةف عالعدةد اػف ا الاسالدات ةلاىة تار

عػػ ث هةػػاؾ و  غاعػػة،طغػػت لىػػى الحةػػاة الفىسػػطةةةة عاسػػتوةاتها الالتىفػػة اعػػؿ الاػػةح والاعوةػػات واإل
 وهف: افاهةـ تار اف ل لها لاىةة الاسالدات

الاسػػالدات التػػف  بةاػػةالدولػػة الااةحػػة لػػف إجاػػالف الاعىػػ  أو  إلػػ فهػػو  (:pledge) التعهةة  -1
فػػف تفاصػػةؿ حػػوؿ مةفةػػة تسػػدةاها، أو  الػػدلوؿالتػػزاـ رسػػاف عػػذلؾ، أو تةػػوي تسػػدةاها، ودوف أي 

تػرؾ ذلػؾ إلػػى ارحىػة الحسػة ةجػري التفػػاوض حػوؿ اةاػور الاتعىسػػة  وةػػتـالةهػالف اةهػا.  الغػرض
 وأهـ اةاور التف ترمز الافاوضات لىةها هف: الاسالدة،عالاةحة أو 

 الةهالف اف تسدةـ الاةحة. الغرض -
 اةها.الذي سةستفةد  السطاع -
 الذي سةتـ تاوةى . العرةاا أو  الاشروع -
 التف ستتولى إدارة الاةحة اف الدوؿ الااةحة والدوؿ الاتىسةة. الاؤسسةأو  الجهة -
تحػدد عاوجعهػا مةفةػة تىسػف الاعوةػة واإلجػرانات  -الاةحة-حوؿ الاعوةة  اتفابةة صةاغة -

 (.6ص،2006،تفاإلدارةة والاالةة لصرفها)الرفا
تسػػدةـ الاعوةػػات  راحػػؿالاتسداػػة اػػف ا الارحىػػةهػػف اللطػػوة أو و  (:Commitment)  اللتةةزاما  -2

والتف ت تف اعاشرة ععد توبة  االتفاؽ الذي ةىف ارحىة التعهد، والػذي ةػت  لػف الافاوضػات التػف 
 (.14.ص2004،تات اإلشارة إلةها)لعد

                                                           

اسداة اف االتحاد اةوروعف إلى السىطة الفىسطةةةة ععد فػوز حرمػة حاػاس  لةة عةغاس: هف  لةة الدلـ الطارئ ال (1)
 وتشمةىها لىحمواة الفىسطةةةة، وماةت تتلطى حمواة حااس وتسدـ لىرلاسة الفىسطةةةة اعاشرة.
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ؿ الااةحػػة عالػػذمر أف الػػدوؿ الاتىسةػػة لىاعوةػػة غالعػػاد اػػا تحػػرص لىػػى أف تتسػػدـ لىػػدو  وجػػدةر
عاشػارة  وعػػراا  ادروسػػة وامتاىػة الشػػروط، ووعػػالؽ دالاػة اعػػؿ دراسػػات الجػدوف والتصػػااةـ وبػػوالـ 

وةفتػػرض أف ةػػتـ ذلػػؾ ضػػاف إطػػار ورؤةػػة سةاسػػةة  ،إذا ماةػػت جػػزن اػػف الاشػػروع الاػػواداةجهػػزة، أو 
 ذلؾارجةػة، ومػععةدة الادف، ت لذ ععػةف االلتعػار مافػة الظػروؼ والاعطةػات الاحىةػة والل وابتصادةة

 سةاسات الدوؿ الااةحة ودوافعها الدالىةة واللارجةة لتسدةـ الدلـ.
(: هػػػف لاىةػػػة الػػػدف  الفعىػػػف لىاػػػةح والسػػػروض الاتفػػػؽ  Disbursement)  الصةةةرف اليعمةةةي -3

لىةهػػا لعػػر صػػةادةؽ االةػػة تلصػػػص لػػذلؾ، وةشػػرؼ العةػػؾ الػػدولف لىػػػى العػػدد المعةػػر اةهػػا، وفػػػف 
الػػػدوؿ الاتىسةػػػة  عةػػػوؾدوؿ إلػػػى فػػػتح حسػػػاعات لاصػػػة فػػػف عةومهػػػا أو ععػػػض اةحةػػػاف تىجػػػ  ععػػػض الػػػ

 اعةةة. عراا لىاعوةات لىسحب اةها لاشارة  أو 

حوؿ  لةة الصرؼ الفعىف ةسترشد عةاوذج لصةدوؽ اعوةة العةؾ الدولف،  دوةجؿ توضةح الازة
وؽ وةساى الصةد اشروع،( الصص لعرةاا  أو Fundحةث ةسـو العةؾ الدولف عفتح صةدوؽ)

 Community Developmentالاشروع مصةدوؽ تطوةر التجاعات السماةةة ) أوالعرةاا   سـعا
Fund وتتضاف اعؿ  ،االةة ةتـ الصرؼ اف الصةدوؽ عاوجعها اتفابةة(، وتوب  عش ف الصةدوؽ

 ،والجهة الاةفذة ،الاسالدات، والغرض اف تسدةاها عتسدةـهذ  االتفابةة أحماااد وعةوداد تتعىؽ 
 وب السحب اف الصةدوؽ.وأسى

الجهة الاتىسةة عاسػتعااؿ السػرض  والتزاـلىى شروط التسدةد  االتفاؽوفف حالة السروض ةتـ   
تعػػػاع اةصػػػوؿ الاحاسػػػعةة والعةػػػود التػػػف سةصػػػرؼ لىةهػػػػا، افسػػػط، و  العرةػػػاا ةغػػػراض الاشػػػروع أو 

 (:7ص،2006،اعؿ)الرفاتف
 .ةةاستشار لداات  -اةشغاؿ الفعىةة.               -
 الاشترةات والتوظةؼ.  -اصارةؼ إدارةة.             -

 ،الافتػػرض أف تاػػر الاسػػالدات الدولةػػة الاسداػػة لىفىسػػطةةةةف اػػف لػػ ؿ الػػع ث اراحػػؿ السػػاعسة اػػف
عػػةف اػػا ولمػػف الفجػػوة  ،ولمػػف جاةػػ  اللطػػط االبتصػػادةة الفىسػػطةةةة ماةػػت تسػػـو لىػػى ارحىػػة االلتػػزاـ

 بد أدف لتشػوهات معةػرة فػف االبتصػاد الفىسػطةةفف اا تـ صرف  فع د التزات ع  الدوؿ الاسالدة وعة
( اجاػالف اػا تعهػدت عػ  الػدوؿ الااةحػة واػا تػـ االلتػزاـ عػ  واػا تػـ صػرف  4.1حةث ةوضػح الجػدوؿ)

  .ماعاؿ 2001-1994فعىةاد، وذلؾ فف الفترة اا عةف 
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-4994اع ات  ول   في اليترة فعم ًا من مس إجمالي ما تم االلتزام والتعه  به، وما تم صرفه (4.1ج ول رقم )
2004 

 

 السنوات إجمالي التعه  إجمالي االلتزام إجمالي الصرف اليعمي

3،897،454،000 $ 5،737،796،000 $ 6،898،030،000 $ 4994 – 0004  

 .2، ص2001بس المص ر: وزارة التخط ط والتعاون ال ولي، تقر ر المساع ات ال ول  ، الربس الثالث والربس الرا 

تسسػػػةـ الاراحػػػؿ التػػػف اػػػرت عهػػػا  ةامػػػف لمشةةةعب اليمسةةةط ني:  تةةةار ل المسةةةاع ات ال ول ةةة 2.5.1
حسػب الاراحػؿ الزاةةػة التالةػة حسػب الارحىػة السةاسػةة والتػف  لىشعب الفىسطةةف ةالاسالدات الدولة

  -تعاةةت فةها الاسالدات الدولةة الاسداة لىشعب الفىسطةةف ماا ةىف:

 :أوسموقبل اتياق ما  أواًل:
التاوةػػؿ الػػدولف الاسػدـ لىشػػعب الفىسػػطةةف فػػف الغػػرب  اةحصػػر أوسػىوبعػػؿ توبةػػ  اتفػػاؽ  فةاػا

لػ ؿ  عػدأتعػراا   ةلػف اجاولػ ةلعػار  التاوةػؿف ،لف طرةػؽ ععػض العػراا  العرعةةوالدوؿ  ،وأارةما
فػف  الاتاعػؿفتػرض الشػرةؾ الا ولغةػاب ،اتل ؿ العااةةةػ اإلغاعةةالعراا   ذ ه وتوسعت ،السععةةات

اعػؿ ومالػة غػوث  غةػر الحمواةػةماف التاوةؿ عالمااؿ ةار لعر الاؤسسػات  ةفىسطةةة ةدول أومةاف 
التحتةػة  ةوالعةةػ ةالزرالػ تفػف اجػاالحةػث تػـ تةفةػذ العدةػد اػف العػراا   ،وتشغةؿ ال جلػةف "اةوةػروا"

 .(36ص-35ص،2005)حةفف.فف هذ  الارحىةواإلسماف والتعىةـ 

ومػاف الاجتاػ  الػدولف  ،ععػض العػراا  اإلغاعةػةت الاسػالدات فػف تىػؾ الفتػرة لىػى ترمز  لسد
تمػػوف اػػف ل لهػػا بػػادرة  ةعحػػث لػػف سػػىطة رسػػاةة اعتػػرؼ عهػػا فىسػػطةةةاد لمػػف ةسػػدـ لهػػا اسػػالدات

  ل لتااد لىى ةفسها، لتحسةؽ لاىةة التسوةة.

 :2000-1994أوسمو  مرحم ثان ًا:
فػػف حدةسػػة  1993لشػػر اػػف سػػعتاعر لػػاـ  العالػػثفػػف عشػػمؿ رسػػاف  أسػػىو اتفػػاؽتوبةػػ   تػػـ
لاصػػػ  عاالبتصػػػاد  ا حػػػؽ ىلىػػػ حتػػػويمػػػاف ة والػػػذي ،اةارةمةػػػة الاتحػػػدةعالوالةػػػات  عػػػةضالعةػػػت اة

 الاعػػادئ إلػػ فمػػاف الاىحػػؽ الراعػػ  فػػف اتفػػاؽ  ولسػػد( 5،6ص،2006،)شػػععاف ةوالاسػػالدات الدولةػػ
الدولةػػػػة  الاسػػػػالدات معةػػػػرة اػػػػف لػػػػ ؿ عػػػػذؿ جهػػػػود إلػػػػى ضػػػػاةدا ةػػػػدلوو  ،بىةاػػػػفةةػػػػابش التعػػػػاوف اإل

سػػػرالةؿ و  اةردف ،لىفىسػػػطةةةةف  سػػػالداتحجػػػـ الا ةػػػاد ( تارةل2-2) الجػػػدوؿةعػػػةف ، ع سػػػرها الاةطسػػػةوا 
 أفوهػػػػو اػػػػا ةػػػػدؿ  2004العػػػػاـ  وحتػػػػف 1975العػػػػاـ  اةػػػػذلىشػػػػعب الفىسػػػػطةةف  الاسداػػػػة اةارةمةػػػػة

 الاعػػػادئ)اتفػػػاؽ الػػػ ف  لاعػػػادئا إللػػػ ف أوسػػػىولىفىسػػػطةةةةف سػػػعست اتفػػػاؽ  اةارةمةػػػةالاسػػػالدات 
 (.اةولىالفسر   ،1993 ،الراع  الاحىؽ
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عالػدوؿ والاؤسسػات  اتاػع د  ،فف واشةطف لىااةحةف وؿاةعسد الاؤتار اة ـ1993 أمتوعر فف
تعهػػػػدت الػػػػدوؿ والاؤسسػػػػات  حةػػػػث ،السػػػػىاةة لىعاىةػػػػة الت ةةػػػػدوذلػػػػؾ عهػػػػدؼ حشػػػػد الػػػػدلـ و  ،الااةحػػػػة
ععػد  اسعىػةلاػس سػةوات  فاػد ىلىػ الفىسطةةةةف سةوةاد  إلىر دوالر اىةا 2.4عتوفةر اعى   الاجتاعة

 وذلػػؾ ،اد ةمػػوف ةاجحػػ ىحتػػ اػػف اةطىػػؽ دلػػـ االتفػػاؽ االةػػاد  وذلػػؾ ،(4ص،2004،توبةػػ  االتفاؽ)لعػػد
ةجعػػؿ  أف  ة اػػا اػػف شػػ وهػػو ،الوابػػ  أرض ىالتػػف تواجػػ  تطعةسػػ  لىػػ الةواةػػةالتحػػدةات  أاػػاـلىوبػػوؼ 

 تسػػػػدةـو الػػػػدلـ  أهػػػػداؼتاعىػػػػت  ولػػػػذلؾ ،الةواةػػػػةحةػػػػاتهـ ةجػػػػاعف لىػػػػى عتغة ػػػػر إالفىسػػػػطةةةةف ةػػػػدرموف 
تػوفةر الػدلـ الشػععف الػػ ـز  :وهػـ أساسػةةففػف لةصػرةف التػف لػرج عهػا الاػؤتار اةوؿ الاسػالدات 

دلػـ دولػف لىسػىطة الولةػدة عهػدؼ تامةةهػا اػف السةػاـ عػدورها تعزةػز اشروع الس ـ اف ل ؿ  إلةجاح
 (9ص،2006،)الزةةسمف تحسةؽ الةاو االبتصادي فالعاةو  ،الس ـ فف الاةطسة

 ،وهػف اتاعىػة فػف دلػـ لاىةػة التسػوةة ،اةهداؼ اةساسةة واضحة فػف ارحىػة أوسػىو ماةت
لتوبةػػ   ،اػػف لػػ ؿ حشػػد دولػػف معةػػر ،وةحسػػؽ ةاػػو ذاتةػػاد  ،ةفسػػ  لىػػىولىػػؽ مةػػاف ابتصػػادي ةعتاػػد 

وجىػػب  ، د فػػف ةػػزع التػػراؼ  دولػػف عهػػاوماةػػت السػػىطة تػػرف فػػف ذلػػؾ ةجاحػػاد معةػػراد اتاػػع ،االتفابةػػات
 عغض الةظر لف طعةعة الشروط. ،التاوةؿ لدلـ االبتصاد

 ،ةلطةػػر  ةد ابتصػػادة وصػػعوعات   ،ةد االةػػ أزاػػةد  السػػىطةواجهػػت  1997و 1993عػػةف لػػااف  اػػا
، ولجػػػز السػػػىطة لػػػف دفػػػ  اػػػا أدف إلػػػى تػػػرامـ الػػػدةوف الاالةػػػةةتةجػػة لػػػدـ وفػػػان الااػػػولةف عتعهػػػداتهـ 

لةسػت  عداةػةوهف  ،اةارةمةة الاعوةةعفضؿ  ااستار االبتصاد الاحىف صاادد  ولسد ،ظفةفرواتب الاو 
دت العدةػػػػد اػػػػف س ػػػػفىسػػػػد لن  ولىةػػػػ  ،ةالاسػػػػالدات الدولةػػػػةعتاػػػػد ابتصػػػػادها لىػػػػى  ةولةػػػػد ةلسػػػػىط ةجةػػػػد

 ةةالفىسطةة لىسىطة الاسداة الاسالدات ةـ عزةاده  ى  ع  تـ اف ل لها التعهد اف ب   ،االجتاالات لىااةحةف
حػػوالف  1997 أمتػػوعر ةهاةػػةفػػف  الاسداػػةالاسػػالدات  ةعىغػػت بةاػػ حةػػث ،واسػػتارارها عشػػمؿ اةػػتظـ

 السػػىاةة العاىةػػةهػػو التععػػر فػػف  الاسػػالدات ةالسػػعب الرلةسػػف وران زةػػاد ولعػػؿ ،اىةػػوف دوالر 3420
 الااةحػةؿ الػدو  ىلىػ وعالتػالف مػاف لزااػاد  ،الفىسػطةةةة لىسػىطة الاالةػةفف وبت تتزاةد فةػ  االحتةاجػات 

 (.64ص،2000،)عرةةف الفىسطةةةة السىطة ىلى لإلعساناسالداتها  ةبةا ةزةاد

 تحةػث ظهػر  الااةحػةالجهػات  أولوةػاتالةظػر فػف  إلػادةتاػت  وضػاعاػف تػدهور اة ولوفػاد 
لىػف  والعاػؿ ،السػىطة اوازةػةلػدلـ العجػز الاسػتار فػف  ةاعاشػر  الاوجهةالاسالدات  الحسعةفف تىؾ 

 وهػػو ،الفىسػػطةةةةف فلػػد الاتفش ػػة ة العطالػػة ةلاواجهػػ ةولىػػؽ فػػرص لاػػؿ طارلػػ ،سػػمافاإلتةفةػػذ عػػراا  
 ةبىػػػ ةتةجػػػةتظهػػػر  االةػػػة هةػػػاؾ اشػػػامؿ أصػػػعحتو  الحمواػػػةالعاػػػؿ الػػػذي لػػػـ ةعػػػزز بػػػدرات  أسػػػىوب
 إلػى فأد   ،لىاسػالدات الفىسطةةةة السىطة إدارةذلؾ سون  ىلى وسالد ،والتىمؤ فف الصرؼ ،التاوةؿ

لسػػاف رلػػةس العةػػؾ الػػدولف حةةهػػا  ىوجػػان ذلػػؾ لىػػ ،والاجتاػػ  الػػدولف الفىسػػطةةةة ةالسػػىطتػػوتر عػػةف 
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-فػػرص لاػػؿ لهػػؤالن  إةجػػادتػػـ  إذا إالةسػػود  أف السػػ ـ ال ةامػػف إفولفةسػػوف" الػػذي بػػاؿ:  جػػةاس"
 (.28ص ،1999،)رةمارد ةالىحظ ىوهو اا لـ ةتـ اةجاز  حت -ةسصد الفىسطةةةةف

ااػػا  سػػرالةىةةفؾ تسىةػػؿ فػف حجػػـ االغ بػػات اػػف بعػػؿ اإلهةػػا أصػػعح 1997ععػػد العػػاـ  الحسػاد 
االبتصػػػػاد  أصػػػػابالةاػػػػو االبتصػػػػادي والتوسػػػػ  الػػػػذي  ةتةجػػػػة ةتسػػػػعب فػػػػف لىػػػػؽ فػػػػرص لاػػػػؿ جدةػػػػد

رةفػر" تػـ لسػد اػؤتار اػاةحةف  واياتفػاؽ "  توبةػ ألسػابوذلؾ فػف  ،الفىسطةةةة عاةراضفالفىسطةةف 
عػػةف  اػػا الفتػػرةاىةػػار دوالر فػػف  2ؼ اػػا بةاتػػ   جدةػػد وتػػـ اػػف ل لػػ  التعهػػد اػػف بعػػؿ الاػػاةحةف عصػػر 

 ةعةسػع 2000 إلػى 1998ذلؾ فىسد اةلفض التاوةؿ الدولف اا عةف العػاـ  وا  ،2003 إلى 1999
الاؤسسػػات  عػػدأت الىحظػػةتىػػؾ  واةػػذ ،1993فػػف لػػاـ  أوسػػىواةػػذ توبةػػ  اتفػػاؽ  أاةسػػو صػػرؼ ماةػػت 

 الفىسػطةةةة السػىطةةةةف فف ظؿ زةاد  احتةػاج فف التاوةؿ الدولف لىفىسطة أمعر دور   لعبفف  ةالدولة
اػػف  عػػدالد  اةولوةػػة وأصػػعحت ،لىسػػىطة العااػػة الاوازةػػةالعجػػز الاتةػػااف فػػف  ـلػػدل اػػواؿاػػف اة لىازةػػد

الاؤسسػات  فهةػاؾ توجػ  لػد صػعحوأ ،إلػى عةػان الاؤسسػات توجةهػ  ،التحتةػة ةالعةة إلىتوجة  الدلـ 
 العشػػػػػػرةة ةاػػػػػػف الاػػػػػػةح )تسرةػػػػػػر التةاةػػػػػػ عػػػػػػدالد  ةاةسػػػػػػر  اد بروضػػػػػػ الفىسػػػػػػطةةةة السػػػػػػىطةلاػػػػػػةح  الااةحػػػػػػة

 (.117ص،2004،الفىسطةةة 

هػػو االلتاػػاد المىػػف  ،اللطػػ  المعةػػر الػػذي وبعػػت فةػػ  السػػىطة الفىسػػطةةةة فػػف تىػػؾ الفتػػرة إف
فىػـ تمػف لػدلـ  ،وماةػت اعظػـ تىػؾ الاسػالدات تػ تف عطرةسػة اوجهػة فعػ د  ،لىى الاسالدات الدولةػة

واضحاد ععد أرع  سةوات اف توبة  اتفابةة  اوهو اا عد ،و اةشان ابتصاد حسةسفأ ،بطاع العةى التحتةة
وماةػػت أغىػػب  ،وزةػػادة العجػػز الاتمػػرر فػػف اةزاةةػػة السػػىطة ،أوسػػىو اػػف لػػ ؿ زةػػادة ألػػداد العطالػػة

الاسالدات توج  فع د لىسطاع اللدااتف والاؤسساتف لىى حساب بطاع العةى التحتةة ودلـ التةاةة 
دوف بدرتها  ،ااا جعؿ السىطة تعتاد مىةاد لىى هذ  الاسالدات فف توفةر رواتب لىاوظفةف ،الشااىة

 لىى تحسةؽ االمتفان الذاتف. 

الاةتسػػؿ اػػف الاسػػالدات إلػػى  ،مػػاف هةػػاؾ تحػػوؿ معةػػر فػػف  لةػػة التاوةػػؿ 1997لػػاـ  وفػػف
د هػذا العجػز اػ  وعاتت الحاجة دالاػة لىتاوةػؿ لسػ ،ةالسروض الاةسرة لسد لجز الاوازةة لدف السىط

ولػدـ  ،حصوؿ تشوهات معةرة فف االبتصاد الفىسطةةف ةات  لف لدـ التزاـ الدوؿ الااةحة عتعهػداتها
، أهػػػػـ هػػػػذ  اإلسػػػػرالةىف عاالتفابةػػػػات الاوبعػػػػة لصوصػػػػاد اتفابةػػػػة عػػػػارةس االبتصػػػػادةة االحػػػػت ؿالتػػػػزاـ 

فػػف حرمػػػة الصػػػادرات التشػػوهات لػػػدـ بػػدرة االبتصػػػاد الفىسػػطةةف االلتاػػػاد لىػػػى ةفسػػ ، وصػػػعوعات 
 المالية واجمالي التعهدات ونسبتها المئوية: االلتزاماتيوضح إجمالي  (5.4)والجدول ، والواردات
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 2004-4994في اليترة  المال   واجمالي التعه ات ونسبتها المئو   االلتزاماتإجمالي ( 5.4ج ول )
 

 0000 99 98 97 96 95 94 العةاف

 87824 73027 66828 66028 770.8 6300 80423 االلتزااات

 50427 54724 44924 50624 54529 40625 50823 الصرؼ

 %57 %70 %63 %79 %67 %67 %60 الةسعة

 .2000المص ر: وزارة التخط ط والتعاون ال ولي، تقر ر المساع ات ال ول  ،  

 2000-1994( حجػػػـ االلتػػػزاـ والصػػػرؼ الفعىػػػف اػػػف الفتػػػرة اػػػا عػػػةف 5.1وضػػػح الجػػػدوؿ )
فعىػى سػعةؿ الاعػاؿ فػف العػاـ  ،صػرف  فعىةػاد تعدو واضحاد الفرؽ عةف اا تىتـز عػ  الػدوؿ الااةحػة واػا وة

اىةػػوف دوالر، حةػػث  508.3اىةػػوف دوالر، واػػا تػػـ صػػرف  فعىةػػاد  821.3 االلتػػزاـعىػػ  حجػػـ ـ 1994
اػ   ،لىػى مافػة السػةوات طعػؽ% ااػا تػـ االلتػزاـ عػ ، وهػو اػا ةة62عى  اػا تػـ صػرف  فػف هػذا العػاـ 

 وهو اا ةعمس تراج  الدوؿ الااةحة لاا تىتـز ع . ،عة االلتزاـ والصرؼ اف سةة ةلرفالت ؼ ةس

 :2006 إلى 2000ما ب ن  المرحم ثالثا: 
الرمػػػود  إلػػػى أدت اإلجػػػرانات التػػػف اتلػػػذها االحػػػت ؿ اإلسػػػرالةىف لػػػ ؿ اةتفاضػػػة اةبصػػػى

اةماػش  2002-2000اػف  العػااةف وفػف ،فف تػارةد االبتصػاد الفىسػطةةف الحػدةث اةلاؽو  اةسوأ
 إلػػى أدف االةتفاضػػةاػػ  عػػدن  إسػػرالةؿفرضػػت   فالحصػػار الػػذ ف% ة40الةػػات  الاحىػػف لىفػػرد عةحػػو 

 إسػػرالةؿ ةمػػوف الحصػػار وجػػد لحااةػػ وذلػػؾ ،اجػػدد  عشػػمؿ معةػػر   شػػلاصتسىػػةص حرمػػ  ةسػػؿ السػػى  واة
 (.2ص،2005،الفىسطةةف)ااس بتصادحساب اال ىواستوطةاتها لى

 الاوجهػػةالاسػػالدات  ةحػػدث تغةػػر درااػػاتةمف فػػف ةسػػع اةبصػػى ةععػػد اةطػػ ؽ اةتفاضػػ افةاػػ
 7الاسػالدات الاوجهػة لىتةاةػة  حجػـ حةث عىػ  ،اإلغاعة إلى الاوجهةاساعؿ الاسالدات  التةاةة إلى

اةلفضػت الاسػالدات الاوجهػػة عةةاػا  ،2000لػاـ  بعػػؿ اػافة الاسػالدات الاوجهػة لإلغاعػة أضػعاؼ
 الاةظاػاتاػا حػدا  وهػو. 2002فػف العػاـ  لاس أضعاؼ الاسالدات الاوجهػة لإلغاعػةلىتةاةة إلى 

  "UNDP"ةاػالفاإل الاتحػدة اػـوعرةػاا  اة، ""UNRWAغوث وتشغةؿ ال جلػةف ةاعؿ ومال ةالدولة
حسػػػاب العػػػراا   ىوذلػػػؾ لىػػػ إغاعةػػػةفػػػف تةفةػػػذ عػػػراا   الاسػػػاوؿ أوالوصػػػؿ  ةدور حىسػػػ ةااارسػػػ إلػػػى

 (.2ص،2005،)ااسالتةاوةة

وةرجػػ  السػػعب فػػف تحوةػػؿ الاسػػالدات اػػف اسػػار التةاةػػة إلػػى اسػػار اإلغاعػػة، فشػػؿ اللطػػط 
التةاوةػػة والترهػػػؿ فػػػف االبتصػػاد الفىسػػػطةةف، وتػػػرامـ الػػدةوف لىػػػى السػػػىطة الفىسػػطةةةة ااػػػا أدف إلػػػى 

 ، وحفاظاد لىى لاىةة التسوةة السالاة.االةهةارلطوات لاجىة اف الااةحةف إلةساذ السىطة اف 
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الاسػػػالدات  ىلىػػػ أساسػػػاد  الاعتاػػػدة التةاوةػػػة العاىةػػػة ألابػػػت فالتػػػ ةالهااػػػ سػػػعاباة حػػػدأ إف
 ةواالجتاالةػ االبتصػادةة زاػةاة ةالتلفةػؼ اػف حػد إلػىهو توج  هذا التدفؽ اف الاسالدات  ةالدولة
حةػػث التػػؿ اةػػزاف  الااةحػػةاػػف الػػدوؿ  ةدلػػـ طارلػػ  لةػػة وإلةجػػاد، الفىسػػطةةةة السػػىطةالةهةػػار  تفادةػػاد 

 .ماا تـ توضةح  سالفاد  الطارلةلصالح الاسالدات  اإلةاالةةلاسالدات ا

 ةالجاةػػب اػػف بطػػاع غػػز  حػػاديالراحػػؿ ةاسػػر لرفػػات واالةسػػحاب اة ةسالػػرل1 ةوفػػا أظهػػرت
 الاتاعىػػػة الفىسػػػطةةةة السةػػػادةتغةةػػػر  أسػػػاس ىلىػػػ ذلػػػؾو  الاػػػاةحةفلىاجتاػػػ  الػػػدولف اػػػف  ةجدةػػػد  اػػػاالد 

هػػا فػػف شػػـر اؤتار  الااةحػػةلسػػدت الػػدوؿ  ـ2005اػػارس  ففػػف ،دةجدةػػ ةعػػالرلةس لرفػػات وبػػدـو بةػػاد
اػػ   عػالتوازيو  ،الاوازةػةاػف دوف تجاهػػؿ دلػـ  ،اإلةاالةػةالاسػالدات  ضػػرورة ىفةػ  لىػ أمػدت الشػةد

الطرةػػػؽ  لارطػػػة ةعتعهػػػداتهاا اػػػف لػػػ ؿ لطػػػ االلتػػػزاـ ىوالفىسػػػطةةف لىػػػ سػػػرالةىفحػػػث الجػػػاةعةةف اإل
 ةوتوبػ  العةػؾ الػدولف اسػتداا ،تواض  فػف االبتصػاد الفىسػطةةفةاو ا إلىهذ  الجهود  وأدت ،لىس ـ

السػى  واللػػداات  ىلىػػ الافروضػةالسةػود  ةتةجػػةاةتعػػاش هػش  فمػاف ،هػذا الةاػو ولمػػف لػـ ةحػػدث ذلػؾ
 (.8ص،2005،)ااس اةشلاص تةسؿو 

 :2007 إلي 2006ما ب ن  المرحم  رابعًا:
 الحرمػػػةاسػػػتىات  وبػػػد ،رةعةةالتشػػػحاػػػاس عاالةتلاعػػػات  ةفػػػازت حرمػػػ ،2006ةةػػػاةر  25 فػػػف
حاػػػػاس  ةالتػػػف شػػػػمىتها حرمػػػ الحمواػػػػةتسعػػػؿ  ولػػػػـ ،اػػػػارس اػػػف ةفػػػػس العػػػاـ 29فػػػف  فعىةػػػػاد  الحمواػػػة

 عاالتفابػػػات وااللتػػػراؼ ،"إسػػػرالةؿ"عػػػػ االلتػػػراؼ)الرعالةػػػةالىجةػػػة االلتػػػراؼ عالشػػػروط التػػػف وضػػػعتها 
 ةغالعةػ تسرةعاد  أوبؼحااس  اوبؼف ،(االحت ؿ اساواة لف والتوبؼ ،ا  السىطة الفىسطةةةة الاوبعة

 فػػػفالتػػػف اسػػػتارت  الااةحػػػةعاسػػػتعةان ععػػػض الاؤسسػػػات  الاػػػاةحةفو  السػػػىطةعػػػةف  العةالةػػػةالع بػػػات 
 الرعالةػػةعوبػػؼ التاوةػػؿ شػػجب واسػػتةمار اػػف اععػػوث   الرعالةػػة بػػراروبػػد البػػى  ،عالسػػىطة االتصػػاؿ
 لػػؾوذ الفىسػػطةةفوةػػ  الشػعب لتج ةعالسػ ةاحاولػػ ةوصػؼ السػػرار عاعاعػ الػػذي ،ولفةسػوف" جػػةـالسػاعؽ "

 ةلةسػؿ الاسػالدات اعاشػر  ةاسترح  لةةعوض   اةوروعفوفةاا ععد باـ االتحاد  ،اللضوع ىلحاىهـ لى
 الرعالةػةلىػف ابتػراح  الاوافسة وتـ ،التف تسودها حااس الفىسطةةةة السىطةوتجاوز  ،الفىسطةةةةف إلى

التاوةػؿ  ةوتػـ عالفعػؿ اةشػان اػا لػرؼ ع لةػ ،دةالاتحػاػف بعػؿ الوالةػات  الاعدلةػة الاعارضػةعالرغـ اػف 
 أومسػفاـ ةماةػت اةظاػ وبػد ،تػـ تادةػدها فػف وبػت الحػؽ وبػد ،أشػهر 3 اعدلةػة ةلاػد (TIM) الاؤبتة
 (.20ص،2006،أومسفاـ)الاتفاباة ةموةها لـ تساهـ فف ل ج االزا لةةالاةتسدةف لهذ  اآل أعرز

                                                           

حتى هذ  الىحظة، حةث  فات توفف الرلةس ةاسر لرفات عظروؼ غااضة، وجاري التحسةؽ فف اعرفة ا عسات و  (1)
ةح لعر وسالؿ اإلل ـ اف اسلولةف فف السىطة الفىسػطةةةة أف االحػت ؿ اإلسػرالةىف ةتحاػؿ الاسػلولةة لػف تـ التصر 

" الاشعة فف استةةات الرلةس الشلصةة.  استى ، ةتةجة مشؼ التحىة ت لاادة "العولوةةـو
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اىةػار  1.5ب  ةةػص لىػف دلػـ الاوازةػ لػذيوا ،الااةحػةاػؤتار عػارةس لىػدوؿ  تـ لسد الحساد 
اىةػػار دوالر مػػدلـ لاشػػارة   2.1و ،ةاىةػػار دوالر ماسػػالدات اةسػػاةة 1.1اعىػػ   تلصػػةصو  ،دوالر

اىةػػػار دوالر  7واجاػػػوع هػػػذ  التعهػػػدات ةعىػػػ   ،ألػػػرفاىةػػػار دوالر ماسػػػالدات  0.8إلػػػى عاإلضػػػافة
 .أارةمف

الاجتاػ  الػدولف  تحاػؿ إلػى ةع غػز وبطػا الغرعةػة الضػفةظهور حمػواتةف التىفتػةف فػف  أدف
فػػػف الضػػػفة فةػػػاض بػػػداها لحمواػػػة سػػػ ـ  اػػػف الاسػػػالدات أمعػػػراػػػف لػػػ ؿ مػػػـ  لعػػػانالازةػػػد اػػػف اة

عةحػػو  ةسػػدراعىػػ   إلػػى 2008تحتػػاج فػػف العػػاـ  الفىسػػطةةةة السػػىطة أفالعةػػؾ الػػدولف  روبػػد   الاحتىػػة،
اىةوف دوالر اسػالدات  300 إلى فةعاإلضا ،العجز اتمررة الاةزاةةةلدلـ  أارةمفاىةار دوالر  1.2

حةػػػػث تػػػػـ تسػػػػجةؿ ةاػػػػو  ،لػػػػـ تتغةػػػػر معةػػػػراد  االبتصػػػػادةةالاؤشػػػػرات  أفذلػػػػؾ فػػػػالا حظ  واػػػػ  ،إةاالةػػػػة
 (.6ص ،2008،)العةؾ الدولف2008% فف العاـ 0.8و 2007% فف لاـ 0.5 عى ابتصادي 

تلاعػات إف بةاـ الاجتا  الدولف عحجب الاسالدات لػف حمواػة حاػاس التػف فػازت فػف االة
السةاسػػةة  أظهػػر اةهػػداؼلحمواػػة سػػ ـ فةػػاض فػػف الضػػفة الغرعةػػة وتوجةهػػا التشػػرةعةة الدةاسراطةػػة، 

 .وهف استارار لاىةة التسوةة ،واالبتصادةة اف وران تسدةـ الاسالدات

 :2009 إلى 2007ما ب ن  المرحم  خامسًا:
ـ االتفػاؽ لىةػ  فػف عاػا تػتعهػد الاػؤتار و ، 2007فػف دةسػاعر  لىاػاةحةفاؤتار عػارةس  لسد

 إلػى 2008اا عػةف  لىفترةاىةار دوالر  7.7عاا بةات  اف دلـ اةزاةةة السىطة االةاد  أةاعولةساؤتار 
 ةعدةى ةجدةد  لةةععد تـ ابرار  وفةاا ،التةاةةو  ص حوتةفةذ لط  اإل الفىسطةةةة السىطةلدلـ  2010
لحسػػػاب  ةوفػػػرت بةػػػوات دلػػػـ اعاشػػػر التػػػف  PEGASE"عةغػػػاس  "  لةػػػة إلػػػى ،التاوةػػػؿ الاؤبػػػت آللةػػػة

 ،التةاةػػػةو  اإلصػػػ ح ةلطػػػ لتاوةػػػؿوبػػػاـ العةػػػؾ الػػػدولف عإةشػػػان صػػةدوؽ اةاػػػالف  ،الفىسػػػطةةةة السػػىطة
 عتغطةػػةلىعةػػؾ الػػدولف  التةاةػػةو  صػػ حتاوةػػؿ اإل صػػةدوؽ" و عةغػػاس" لةػػةوعػػالرغـ اػػف ذلػػؾ لػػـ تػػةجح  

اػػػا جعػػػؿ  وهػػو ،أصػػػ د العجػػػز  فاباػػةالات ةدلػػـ الاوازةػػػ إلػػػى عاإلضػػػافة لىسػػىطة ةاالحتةاجػػات الشػػػهرة
 (.35ص،2008.الدولف العةؾ.)الشهرةف تتجاوز  ةالتلطةط الاالف لاد ىلى ةغةر بادر  السىطة

 
تسػػدـ اىاػػوس فػػف اجػػاؿ الةاػػو  الفىسػػطةةةة السػػىطةعتحسةػػؽ  الفتػػرةالعةػػؾ الػػدولف فػػف هػػذ   أبػػر

ػػاالبتصػػادي والان  لػػارج  ةعسةػػت غػػز  عةةاػػا ،سػػاةوففػػرض الةظػػاـ وال لػػادةوا   ،التةاةػػةفػػف االصػػ ح و  ف  ض 
 ،التىفػػةووزارات  أاةةػػةاسالةػػد الحمػػـ هةػػاؾ اػػف اسػػرات  ىحاػػاس لىػػ سػػةطرةعسػػعب  صػػ حاإل إطػػار

تشػػوةش لاػػؿ الاؤسسػػات  إلػػى أدفتجػػاذب سةاسػػف  ةفػػف ارحىػػ ةوبطػػاع غػػز  الغرعةػػة الضػػفة دلىػػتو 
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ةػػػػػػػػػػؾ )الع الفسةػػػػػػػػػػرةاحتةاجػػػػػػػػػػات الطعسػػػػػػػػػػات  ةتىعةػػػػػػػػػػ ىاػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػدرتها لىػػػػػػػػػػ الحػػػػػػػػػػدو  ،حمواةػػػػػػػػػػةال غةػػػػػػػػػػر
 (.6ص،5ص،2008الدولف.

عتسػدةـ اعىػ   الاػاةحوفحةػث تعهػد  ،اػؤتار شػـر الشػةد الشػهةر لنس ػد   ةغػز  ىالحػرب لىػ لسب
ػػا الاػػرة وهػػذ  ،ةغػػز  إلاػػار إلػػادة ةاىةػػار دوالر للطػػ 4.5  وتػػـ ،حاػػاسحمواػػة  التاوةػػؿتجػػاوز  أةضد
، ةػػؿ الشػػعب الفىسػػطةةفاعتػػرؼ فةهػػا لتاع ةمسةػػا الفىسػػطةةةة السػػىطة إلػػىااللاػػار  إلػػادة أاػػواؿ إسػػةاد

 (.27ص،2011،)عالعةةؾ وتجاوز اللةار الدةاسراطف لىشعب

 ،ماةػػت هػػذ  الارحىػػة هػػف اةصػػعب عػػ  شػػؾ لىػػى الاػػاةحةف فػػف  لةػػة تسػػدةـ الاسػػالدات لسػػد
 ،وعدأت الاسالدات توج  لعر الاةظاات اةهىةة ،والوبوؼ فف وج  الدةاسراطةة التف أفرزت حااس

، وتـ فرض رباعة معةرة لىػى هػذ  الاةظاػات، وتوبةعهػا لىػى وعةسػة ةعػذ سلاة  وصوؿ اةاواؿ لحاا
 .اإلرهاب اةارةمةة، وضااف لدـ وصوؿ أي اف اةاواؿ لحرمة حااس

 المساع ات األمر ك  : 16.
تعد الاسالدات االبتصادةة اةارةمةة إلى اللارج واحدة اف اةدوات الفعالة لتحسةؽ أهػداؼ 

ةمةػػػة واةػػػذ لرجػػػت الوالةػػػات الاتحػػػدة إلػػػى الوجػػػود مسػػػوة لالاةػػػة معػػػرف ععػػػد السةاسػػػةة اللارجةػػػة اةار 
 ،عال  الحةوةة م داة لتحسةؽ هدؼ أساسف الحرب العالاةة العاةةة احتىت الاسالدات إلى اللارج دوراد 

ولاػا ماةػت  ،ةتـ تعرةف  لىى الاستوف الرساف ع ة  تعزةػز اةاػف السػواف لىوالةػات الاتحػدة اةارةمةػة
العػالـ ع سػر ، واػف عػـ فػإف تعزةػز  فت الاتحدة بػوة معػرف فػإف حػدود أاةهػا السػواف تتسػ  لتغط ػالوالةا

هػػػػػذا اةاػػػػػف ةتطىػػػػػب االحتفػػػػػاظ عشػػػػػعمة اتراعطػػػػػة اػػػػػف الع بػػػػػات السةاسػػػػػةة والعسػػػػػمرةة واالبتصػػػػػادةة 
عةالةػػة  ةأو ةصػػوص تعاهدةػػ ،واةةدةولوجةػػة اػػ  اللػػارج وذلػػؾ اػػف لػػ ؿ أطػػر اؤسسػػةة مػػاةح ؼ

 الدولةةالاسالدات اةارةمةة تحت اطار الع بات  وتةدرج ،اصالح العىةا لىوالةات الاتحدةلضااف ال
 .(0044،)السةاتف لىوالةات الاتحدة اةارةمةة

 :مر ك  الع قات الخارج   األ 1.6.1
 الاتحػػػدةالتػػػف تتصػػػرؼ فةهػػػا الوالةػػػات  الطرةسػػػةهػػػف  اةارةمةػػػة لػػػإلدارةاللارجةػػػة  الع بػػػات

 جتاػػ ل لهػػا تضػػ  لطػػط واعػػاةةر لتفالػػؿ اؤسسػػاتها اػػ  الا واػػف ،اةلػػرفالػػدوؿ  تجػػا  اةارةمةػػة
 اتةػػػاعرة اةارةمةػػػة الاتحػػػدة الوالةػػػاتف ،ةاؤسسػػػ أو ةاةظاػػػ أو ةتعاوةهػػػا اػػػ  مػػػؿ دولػػػف الػػػدولف واػػػد

 ارةمػفحةػث بػدر االبتصػاد اة ،االبتصػادةة درتهابػ لحجػـ وذلػؾ ،الاصالح واالاتػدادات عالعػالـ ممػؿ
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 وتعىػػ  ،الةػػات  الاحىػػف لىعػػالـ إجاػػالفوهػػو اػػا ةعػػادؿ رعػػ   ،دوالر 1ترةىةػػوف 15الف عحػػو  2011لعػػاـ 
% اػف االةفػاؽ العسػمري 43ةعىػ  حػوالف  ذيوالػ 2011لػاـ  ةػاراى 711حػوالف  العسػمرةةاةزاةةتها 

 أجةػدةفػف  اوماػا هػو اةصػوص لىةهػ اةارةمةػة الاتحػدةلىوالةػات  اةساسةة اةهداؼ، وتموف عالعالـ
العػالـ عاػا ةلػدـ  ازدهػار ىلىػ والعاػؿ، والدةاسراطةػة اػفالازةػد اػف اة ؽلى اةارةمةة ارجةةالل ةوزار 

تضػ   ارةمةػةاة اللارجةػةالشػلوف  ةلجةػ أف إلػى ضػافةإ ،والاجتا  الػدولف ارةمفاصالح الشعب اة
 ،الةووةػةععػض الاشػارة  اعػؿ الاشػارة   ىلىػ ارةمةةاة السةطرة اعؿ ،لةها الاةععسة هداؼععض اة

 اةارةمةػػةالاصػػالح  ةلحااةػػ اةجةعةػػةاػػف التػػدالؿ التجػػاري اػػ  الػػدوؿ  ةلىػػؽ حالػػ لىػػىوتعاػػؿ مػػذلؾ 
ومػذلؾ التعىػةـ  ،اللػدااتلىوالةات الاتحدة لىسػى  و  ةالدولة ةاتاالتفاب ةذلؾ حااة أاعىةواف  ،عاللارج

 (.2012،رةمةةالسةاسة اللارجةة االا أجةدةفف اللارج ) ارةمةةفاة الاواطةةف ةالدولف وحااة

 لىػى عالحفػاظضاف التصػةةؼ السػاعؽ والػذي ةسػـو  ارةمةةاة الفىسطةةةة الع بةهةا تةدرج و 
 الحالػةأارةمةػة اػف لػ ؿ اسػتةعاب  م ولوةػة إسػرالةؿ عػ افالتػف تتاعػؿ  اةارةمةػة اللارجةةالاصالح 
 .الفىسطةةةة

فػػػف اجػػػاؿ  معػػػرالاػػػاةح اة إففػػػ التةاةػػػةالتعػػػاوف و  ةعاةظاػػػ ةالاسػػػالدات الدولةػػػ ةلىجةػػػ وطعسػػػاد 
 عةةاػا ،اةوروعػف االتحػادو  )اةوةػروا(غػوث وتشػغةؿ ال جلةف ةومالػ وهػف طراؼاتعددي اة الااةحةف

الةاعػاف  ةىةهػا ،طػراؼاة ةفف اجاؿ الاسػالدات عةالةػ معرالااةح اة اةارةمةة الاتحدةتعتعر الوالةات 
سػػػػػػعاةةاد و والسػػػػػػوة ألااةةػػػػػػاهػػػػػػف الةػػػػػػروة  و  ،أوروعةػػػػػػة وؿومةػػػػػػدا ولاػػػػػػس د وفرةسا)اةشػػػػػػورات العةػػػػػػؾ  ا 

 (.2010،الدولف

 لميمسط ن  ن: األمر ك  المساع ات  2.6.1
 حةػثمعةػر  عوبػتسػعست اتفػاؽ اوسػىو  اةارةمةػة ت( فػاف الاسػالدا6.1الجػدوؿ ربػـ) حسػب

ف أ لىتةاةػة اةارةمةػة الومالػةوالاةشػور اػف بعػؿ  اةارةمةػة اللارجةػة ةلػف وزار  درةعةف الجدوؿ الصػا
  الاتحػدةالتػف تػرعط عػةف الوالةػات  الع بػةأي اةػذ عػدن  1975فػف العػاـ  عػدأت اةارةمةػةالدات الاسػ

 .الفىسطةةةةالتحرةر  ةواةظا

 الضػػفةفػػف  الفىسػػطةةةة السػػىطة واةشػػان ،1993فػػف سػػعتاعر لػػاـ  أوسػػىوتوبةػػ  اتفػػاؽ  فاةػػذ
 العةالةػػػػةاسػػػػالدات اىةػػػػار دوالر اػػػػف ال 3.5ب اةارةمةػػػػة الحمواػػػػة التزاػػػػت ،وبطػػػػاع غػػػػز  الغرعةػػػػة

 االجتاالةػػػػةوظروفػػػػ   ،تطػػػػوةر االبتصػػػػاد الفىسػػػػطةةف ىزت هػػػػذ  الاسػػػػالدات لىػػػػورم ػػػػ ،لىفىسػػػػطةةةةف
                                                           

 واحػػد الػػربـ فةػػ  مػػوفة لػػدد شػػمؿ لىػػى وةمتػػب الاىةػػوف، اىةػػوف ةسػػاوف أو اىةػػار ألػػؼ ةسػػاوي لػػدد هػػو :الترةىةػػوف (1)
 .40000000000000000 صفراد  لشر اعةا وأااا 
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 الفىسػطةةةةبطالات الاجتا  الادةف وتعزةز الحمـ ورف  بػدرات الاؤسسػات  إلى عاإلضافة ،اات ولد
 .الاتحدةا  الوالةات  الشرامةاف ل ؿ 

 لىسػىطة اةارةمةػة الاسػالدة أصػعحت 2004ةػوفاعر  ةاسػر لرفػات فػفالػرلةس  ةععد وفػا و
عسػػػػعب فػػػػوز حاػػػػاس  اةارةمةػػػػة الاعوةػػػػةتوبفػػػػت  والحسػػػػاد  اىةػػػػوف دوالر سػػػػةوةاد  400تعىػػػػ   الفىسػػػػطةةةة

ػتن  ة ف ت ،الرعالةةورفضها السعوؿ عشروط  التشرةعةةعاالةتلاعات   حمواػةهػذ  الاسػالدات فػف ظػؿ  واس 
وعػػػراا   التةاةػػةوالحمػػػـ و  اػػففػػف اجػػػاؿ اة الحمواػػػةهػػذ  سػػ ـ فةػػػاض حةػػث تػػػـ تسػػدةـ الاسػػػالدات ل

 (.8ص ،2006،)شععاف لىاوازةةدلـ لاص  إلى عاإلضافة ص حاإل

 بم   ن ال والرات 2004-1975و قطاع غز  من  الغرب   لمضي  األمر ك   المساع ة( 6.1) ج ول
 اإلنياق  المال  السن  اإلنياق  المال   السن

1975 1.000 1991 7.663 
1976 1.572 1992 7.074 
1977 3.416 1993 29.5 
1978 2.687 1994 56.7 
1979 6.901 1995 80.263 
1980 3.000 1996 63.89 
1981 2.500 1997 68.68 
1982 6.000 1998 60.68 
1983 6.500 1999 80.09 
1984 8.500 2000 118.6 
1985 12.141 2001 114.29 
1986 13.950 2002 181.036 
1987 8.400 2003 173.907 
1988 6.911 2004 84.78 
1989 20.902   
 $1،244،150 الاجاوع 12.618 1990

   http://usaid.gov/wbg/budget.htm.العالاةة التةاةة ومالة ،اةارةمةة اللارجةة وزارة: الاصدر

 لميمسط ن  ن: المباشرة األمر ك  المساع ات أواًل: 
 فػػف سةاسػػةاد  اسػػتلداااد  الػػدوالر ـاسػػتلدا لىػػى جهودهػػا اةارةمةػػة اللارجةػػة السةاسػػة مرسػػت

 ،"السةاسػف الػدوالر" سػاةث سػةتوارت اةارةمػف االبتصػادي لىةػ  أطىػؽ اػا وهو ،اللارجةة الاعوةات
 السػةطرة ألػواف اف لوةاد  عوصفها اةارةمةة االبتصادةة الاسالدات لسةاسة باسةة اةتسادات وج  حةث

http://usaid.gov/wbg/budget.htm
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 فالػدوالر لىاسػالدات الاتىسةػة لىدوؿ الوطةةة الحالاص ارالاة دوف اةارةمةة اةهداؼ للداة الجدةدة
 إلػػػػػػػػػػى اةارةمةػػػػػػػػػػة الاسػػػػػػػػػػالدات لػػػػػػػػػػ ؿ اػػػػػػػػػػف السةاسػػػػػػػػػػةة جةسػػػػػػػػػػةت  لػػػػػػػػػػف ةتلػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػـ اةاةرمػػػػػػػػػػف

 (2011،.)السةاتفاللارج

 فةاةارةمةػػة اللتاػػاد الاسػػالدات ال ةامػػف تارةػػر أي اػػف الاسػػالدات لىضػػ لىسػػواةةف فسػػاد و و 
السةػػاـ عػػذلؾ  أفالمػػوةجرس اةارةمػػف  أبػػر وبػػد ،ارةمػػفدوف اوافسػػة الػػرلةس اة ،الغرعةػػة وبطػػاع غػػزة
تػـ اشػتراط اسػتارار ضػد هػذ  الاسػالدات ععػػدـ  وبػػد ،ارةمػفالسػواف اة اػفاة ةةصػب فػف اصػىح

 إلػػى اػػواؿهػػذا الترتةػػب ةػػتـ تحوةػػؿ اة ىلىػػ وعةػػاند  ،حاػػاس فػػف الحمػػـ ةوحرمػػ السػػىطةعػػةف  الشػػرامة
ةسافػ  فػف  ىلىػ الاوافسػةعحػؽ  الاتحػدةوتحػتفظ الوالةػات  ،ةاعاشػر  الفىسطةةةة اللزةةة هػذا التحوةػؿ وا 

ر لاىةة الاصالحة عةف حرمتف ، وهذا اا لزز االةسساـ الفىسطةةف وأل  أي وبت عاستضف الظروؼ
 الفىسػػطةةةة السػػىطةلصػػالح  ة  اعاشػػر  اسػػالدات   الحسػػاد  الاتحػػدةبػػدات الوالةػػات  ولسػػد ،فػػتح وحاػػاس
 -(:481وؿ بسـ الجزن اة،2007،ةعةةةات الرلاسةرلاسف لاص ماا ةىف)الت أار  وذلؾ عاوجب 

 ةاىةػػوف دوالر وذلػػؾ فػػف اجػػاؿ امافحػػ 86الػػرلةس عػػوش عتسػػدةـ اعىػػ   بػػاـ ،2007ةةػػاةر  فػػف -1
ةفػػاذالالػػدرات و   الاػػوالفالاػػدةف  الفىسػػطةةفالػػوطةف  اػػففػػف ذلػػؾ دلػػـ لسػػوات اة عاػػا ،السػػاةوف ا 

 (.20ربـ،2007، اةارةمةة ة)التعةةةات الرلاسةلعاس احاودلىرلةس 
 ةاعاشػػر  ةاىةػػوف دوالر وذلػػؾ ماسػػالد 18عتحوةػػؿ  أاػػراد الػػرلةس عػػوش  أصػػدر 2007ةوةةػػو  فػػف -2

عاػػػػا فػػػػف ذلػػػػؾ ةشػػػػر  غػػػػراضاػػػػف اة ةاتةولػػػػ ةالسػػػػتلدااها فػػػػف اجاولػػػػ الفىسػػػػطةةةة لىسػػػػىطة
 (.32تعةةف ربـ،2007،ارةمةةاة الرلاسةة)التعةةةات افو اة الدةاسراطةة

اىةػػوف دوالر  150عتلصػػةص  راراد جػػورج عػػوش بػػ ارةمػػفةالػػرلةس ا أصػػدر 2008فعراةػػر  فػػف -3
تعصػؼ  أفمػادت  ةوشػةم ةاالةػ أزاػةعهػدؼ تجةػب  وذلػؾ ،الفىسػطةةةة لىسػىطة ةاالة ةماسالد
 (.12.تعةةف ربـ 2008.ارةمةةاة الرلاسةة)التعةةةات  الفىسطةةةة عالسىطة

صػرؼ  وتػـ ،طةةةةالفىسػ لىاوازةةمدلـ  ألرفاىةوف دوالر  150تـ صرؼ  2008 أمتوعر فف -4
 ،2009 ،ةارةمةػاة الرلاسػةة)التعةةةات الفىسػطةةةة الرلاسػةلعر  الفىسطةةةة لىلزةةةهذا الاعى  
 (.2تعةةف ربـ 

 الفىسطةةةة السىطة ةلزةة إلى أوعااااف الرلةس  ع اراىةوف دوالر  200تـ ةسؿ  2009 ةولةو -5
 (.23تعةةف ربـ ،2009،ارةمةةاة الرلاسةة)التعةةةات 

لػدلـ  الفىسػطةةةة السػىطة إلػىاىةػوف دوالر  75عتسػدةـ اعىػ   أوعاااالرلةس  أار 2009 عرةوفا -6
 (. 36تعةةف ربـ  ،2009 ،ارةمةةاة ة)التعةةةات الرلاسة السىطة ةاوازة
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لميمسط ن  ن من  األمر ك    الثنائ  لميمسط ن  ن. المساع ات  الثنائ   األمر ك  المساع ات  أنواع( 7.1) ج ول
 (مر كيأ والر  مم ونبال) 2011- 2004

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 الكم  
 400.4 776.0 389.5 50.0 148.5 224.4 74.5 دلـ االبتصاد تاوةؿ

 - 20.71 - 19.48 4.4 6.0 - ةغذالة اسالدات
 افبوات اة اسالدات

ةفاذو   الساةوف ا 
- - - - 25.0 184.0 100.0 

 2.5 - - - - - - رهاباإل ةامافح عراا 
 - - - - 0.343 - - ألرف اسالدات

 .502 980.7 414.5 69.48 153.2 230.4 74.5 المجموع
 2012العاحث ةترجا ،USAIDةلىتةاة ةارةمةاة الومالة. ةارةمةاة اللارجةة وزار : الاصدر

 ،الفىسػػطةةةةمػػاف لىوالةػػات الاتحػػدة اةارةمةػػة دوراد معةػػراد فػػف تسػػدةـ الاسػػالدات لىسػػىطة  لسػػد
وبػػد اتلػذت الاسػػالدات اةارةمةػػة  ،لػدلـ لاىةػػة التسػوةة ،ولمػف هػػذا الػدور مػػاف واضػحاد اةػػذ العداةػػة

 ،ولعػر اؤسسػة الرلاسػة ،فسػد توجهػت لاةزاةةػة السػىطة اعاشػرة ،حااسحرمة اةحةىد التىفاد ععد فوز 
ى عراا  اإلغاعة التف ا  الاحافظة لى ،وماةت الاسالدات لدلـ الاجاؿ اةاةف عشمؿ معةر لىسىطة

 ولمف الحجـ اةمعر اف اسالداتها توج  إلى الاجاؿ اةاةف. ،تسداها أارةما

ولػػـ تفصػػح وزارة اللارجةػػة لػػف مةفةػػة دلػػـ االبتصػػاد الفىسػػطةةف عهػػذا الحجػػـ، إال أف ماةػػة 
السػىطة اةاواؿ الاوجهة لدلـ االبتصاد تتضاف الاشارة  االغاعةة، والتشغةىةة، ومذلؾ دلـ اةزاةةػة 

لسداد الرواتب، ولـ تمف اةاواؿ اوجهة حسةسة لػدلـ ابتصػاد بػادر ل لتاػاد لىػى ةفسػ ، وهةػا ةجػب 
 أف ال ةغفؿ لااؿ الفساد دالؿ السىطة فف التعااؿ ا  هذ  اةاواؿ.

 :منلميمسط ن  ن في مجال األ مر ك  المساع ات األ ثان ًا:
اجػػػاالت التػػػدرةب  عتغطةػػػةسػػػطةةةةف بااػػػت لىفى اةارةمةػػػةالاسػػػالدات  إففػػػ  ةفػػػاد ذمرةػػػا  ماػػػا

غةر عسةىة لسػوات  لسمرةةوتزوةد اعدات  لااراإل إلى عاإلضافة ،والةصالحواالستشارات  االص حو 
ف ،لىػرلةس لعػاس الاوالةػة الغرعةػة الضػفةفػف  الفىسػطةةةة اػفاة مػاف الهػدؼ اػف هػذ  الاسػالدات  وا 

عاػا فػف  اػفوضػعط اة الاسػىحةالجاالػات  ةجهػفػف اوا الفىسػطةةةة السػىطة ةبعضػ ةهو تسوةػ اةاةةة
عةػوع  السػىطةتػـ تزوةػد  ماػا ،الغرعةػة الضػفةفػف  ةول ةاهػا العسػمرة جاةػ  الفصػالؿ الفىسػطةةةةذلؾ 

اىةػػوف  450وبػػد عىغػػت هػػذ  الاسػػالدات حػػوالف  الجرةاػػة ةاػػف التػػدرةب الجةػػالف فػػف اجػػاؿ امافحػػ
 (8.1)دوالر ماا هو اوضح فف الجدوؿ 
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 اليمسط ن   األمر ك   الثنائ  لممساع ات  المقترح التمو ل  ط خ (8.1) ج ول
 اله ف الكم  

 مقسم  كما  مي: مم ون  والر 450اقتصا ي  بق مه   عم

 لىسػػػػػػػػػػػػػىطة اعاشػػػػػػػػػػػػػر  اسػػػػػػػػػػػػػالدات اىةػػػػػػػػػػػػوف 151 -
 .الفىسطةةةة

 تاوةؿ العجز فف اةزاةةة السىطة. 
 

 الغرعةػػػة والضػػػفة لغػػػزة اسػػػالدات دوالر اىةػػػوف  25154
 .لىتةاةة اةارةمةة الومالة ؿل  اف

 .ادةف اجتا  ،بواةةف ،حمـ ،دوالر اىةوف38 -
 لػػػػػػػػػػػداات ،تعىػػػػػػػػػػػةـ ،صػػػػػػػػػػػح  ،دوالر اىةػػػػػػػػػػػوف 93.5 -

 ة.اجتاالة
 .ابتصادة  تةاة  ،دوالر اىةوف 95 -
 ة.اةساةة اسالدات دوالر اىةوف 23.9 -

 . اىةوف دوالر دلـ لسوات االاف و اةفاذ الساةوف 100
 

 لفةفػة لسػمرة  اعػدات لىػف ر تػدرةباىةوف دوال 96 -
 فػػػػف لألاػػػػف االارةمػػػػف الاةسػػػػؽ لػػػػ ؿ اػػػػف باتىػػػػ  وغةػػػػر
 .الغرعةة الضفة

 حسػػػػػػػػوؽ ،السػػػػػػػواةةف صػػػػػػػةاغة ،اىةػػػػػػػوف دوالر حمػػػػػػػـ 4 -
 بضػػػػػػػالف ةظػػػػػػػاـ وعةػػػػػػػان ،الاؤسسػػػػػػػات وعةػػػػػػػان ،االةسػػػػػػػاف
 ..استسؿ

 .2008اةارةمةةاللارجةة  رةوزا -ةةالموةجرس لىعاىةات اللارج ةاوازة ىالجدوؿ اف الداد العاحث التاادا لى

 السػىطةلسػوات  أاةةػةماسػالدات  أساسػفلىفىسطةةةةف عشػمؿ  اةارةمةةالاسالدات  تاحورت
عالاسػػػتىزاات  1993لػػػاـ  أوسػػػىواةػػػذ توبةػػػ  اتفػػػاؽ  الفىسػػػطةةةة السػػػىطةتػػػـ تزوةػػػد  فسػػػد ،الفىسػػػطةةةة

عػػةف الفىسػػطةةةةف  أوسػػىوالتفػػاؽ  اد رسػػاة اد تعتعػػر رالةػػ اةارةمةػػة الاتحػػدةالوالةػػات ف ة وذلػػؾ ،اةاةةػػة
 ىلىػػ الاىسػػاة عاةلعػػانتػػةهض  ىحتػػ السػػىطةلىةهػػا دلػػـ هػػذا االتفػػاؽ وهػػذ   ومػػاف لزااػػاد  ،سػرالةىةةفواإل

الصص ةصرؼ عشمؿ سػري  أةها أساس ىلى العسمرةةو  اةاةةةاةح هذ  الاسالدات  وتـ ،لاتسها
امتػب  إةشػان ةدت عشمؿ اعاشر وذلؾ لعصرؼ الاسالدا الاتحدةباات الوالةات  والحساد  ،العداةة فف

 إلةفػػػاذ ةالدولةػػػ الهةلػػػةوالفىسػػػطةةةةف اػػػف لػػػ ؿ امتػػػب  لإلسػػػرالةىةةف ارةمػػػفاة اػػػفف اةؤو اةسػػػؽ شػػػ
 أاػػفعتػػدرةب بػػوات  "مةػػث داةتػػوف" ارةمػػفامتػػب الاةسػػؽ اة أعػػد 2007لػػاـ  فػػفو  ،فؤو السػػاةوف والشػػ

 الدادهـالرلاسف وذلؾ عسصد تدرةعهـ و  والحرس الفىسطةةةةالوطةف  افعاا فف ذلؾ بوات اة السىطة
 ةلشػػػػػػػػػػر متالػػػػػػػػػػب اػػػػػػػػػػ  ةهاةػػػػػػػػػػ ت أةشػػػػػػػػػػ حةػػػػػػػػػػث ،الفىسػػػػػػػػػػطةةف اةػػػػػػػػػػفلىةهػػػػػػػػػػوض عػػػػػػػػػػالواب  اة جةػػػػػػػػػػداد 
 (.15ص،2007،)زةوتف2010
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 لميمسط ن  ن: األمر ك   األمن  المساع ات  بهاالمراحل التي مرت   7.1
 إلػػػػى اةارةمةػػػػة الاتحػػػػدةات اػػػػف الوالةػػػػ الاسداػػػػةوالاسػػػػالدات  الفىسػػػػطةةةةالع بػػػػة اةارةمةػػػػة  اػػػػرت

 اراحؿ ماا ةىف: ةععد افالفىسطةةةةف فف اجاؿ اة

 :2000-1993رفات ع  اسر  مرحم 1.7.1
وذلػػػؾ  أوسػػػىوعشػػػمؿ لىةػػػف فػػػف لتػػػاـ اتفابػػػات  اػػػففػػػف اجػػػاؿ اة اةارةمةػػػة الاسػػػالدة عػػػدأت

 حةػػث ،اػػفةا أجهػػزةو  ةوذلػػؾ عتسػػدةـ الػػدلـ لىشػػرط ،التحرةػػر ةاةظاػػ إلػػى ةالاسػػالدات الاسداػػ ةعصػػور 
فػػف  اػػفاة أجهػػزةو  ةالفىسػػطةةة ةلعةػػان الشػػرط ةاػػف بعػػؿ الػػدوؿ الااةحػػ ةطىػػب ةاسػػر لرفػػات الاسػػالد

 سػػػػرالةىفل تفػػػػاؽ اإل تطعةسػػػػاد  أرةحػػػػاو  ةفػػػػف غػػػػز  ةالفىسػػػػطةةة الشػػػػرطةةشػػػػر  سػػػػة ىةت ىحتػػػػ ،وبػػػػت اعمػػػػر
التػف ةػتـ فةهػا  ةفػف المةفةػ وروعػفواالتحػاد اة اػرةمةةفعػةف اة  ةشػ هةاؾ لػ ؼ   أف غةر ،الفىسطةةف

 ةالشػرط ةهةاؾ بىػؽ اػف لػدـ مفػان وماف ،ةالفىسطةةة ةعالشرط ةالاتاعى ةالفىسطةةة افاة ةأجهز عةان 
 ةلةاسػر لرفػات واةظاػ ةاف ل ؿ التػدرةب والاعػدات والاػوارد التػف ماةػت ااىومػ ةالولةد ةالفىسطةةة
لفىسطةةف عشػمؿ سػري ولػدـ ا افعسعب دلـ ععض الدوؿ لأل رتعاؾةوع اف اال للىؽ وذلؾ ،التحرةر

اػف تىػؾ الػدوؿ  اةةػةالاسػالدات اة ىلىػ التحرةر الػذي اةعمػس سػىعاد  ةععض الااةحةف فف اةظا ةعس
 (.28ص ،2007،)لةاةالفىسطةةة ةلصالح السىط

 وبػد ،أوسػىو ةلػف سػىط ةالاةععسػ ةلىشػرط وؿاة ةتػـ لسػد اػؤتار الشػرط 1993 دةسػاعر فف
 ةتػـ دلػو  وبػد ،ةوالوالةػات الاتحػد وروعػفواالتحاد اة ةااةح ةدول 14 إلى ضافةاجتاعت الةروة  عاإل

اصػػػر  ف  وهػػػ الاػػػؤتارالػػػدولتةف العػػػرعةتةف الىتػػػاف حضػػػرتا  إلػػػى ضػػػافةالتحرةػػػر عاإل ةواةظاػػػ إسػػػرالةؿ
لػ ؿ تػدرةب  اػف ،ةالفىسػطةةة ةاف هذا الاؤتار هو دلـ الشرط ساسفماف الهدؼ اة وبد ،ردفواة
 ،اف الاسػالدات ةدلـ اةاسع  لةةلـ ةةت  لة   الاؤتار ،ةالفىسطةةة ةاف رجاؿ الشرط  الؼ ةعضع

اػػف  فوذلػػؾ عػػدلو  ةلىسػػىط اةةػػةلعحػػث الاسػػالدات اة ةطارلػػ ةتػػـ لسػػد باػػ 2004اػػارس  24فػػف  و
وذلػػؾ اػػػف  ،أرةحػػػاو  ةفػػف اللىةػػػؿ وبطػػاع غػػز  ةالفىسػػػطةةة ةالوشػػةؾ لىسػػىط االةتشػػػار ةلاةابشػػ  الةػػروة
سػػػرالةؿو  ةالتحرةػػػر الفىسػػػطةةة ةةظاػػػالسػػػ ـ عػػػةف ا ةلاىةػػػ لػػػدف لػػػ ؿ   رتػػػـ لسػػػد هػػػذا الاػػػؤتا وبػػػد ،ا 
حةػث حضػر الاػؤتار الاععػوث  ،فالاستو   ا  وجود تاعةؿ رفة ،دولة 21اف  اسؤوؿ 73 عاشارمة

تعىةاػات الػدلـ غةػر  وماةػت ،اةػرمةةفروس" وغةر  اف معار الاسلولةف اة دةةس" لاصال اةرمفاة
 (.43ص،2007لف الوضوح)لةا. ةو ععةد ةاحدد

عغػض الةظػر  ،عاتلػاذ العدةػد اػف التػدرةعات والتعػرع عالاعػدات ةباات الوالةػات الاتحػد والحساد 
 ةومالػ أسسػت وذلؾ عالرغـ اف موف هذا الةظاـ بد  ،ةالفىسطةةة ةفف الشرط اورةاسؾ زااـ اةلا ف 

 ةرةػر فػف امافحػالتح ة" واةظاػإةػ أي  السػفتفاهاػات " أفةجػب التػذمةر  وهةػا ،ارةمةػةالالاعرات اة
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ععػػد اتفػػاؽ السػػ ـ  ولمػػف ،ةالىعةاةةػػ هىةػػةالحػػرب اة أعةػػان ومػػذلؾ ،1970اةػػذ  ةماةػػت بالاػػ رهػػاباإل
 ،ةوالوالةػات الاتحػد ةالفىسػطةةة ةعػةف السػىط اةػففةاا ةتعىؽ عالتعاوف اة ةمىةةتوف السرة إدارةىت فض  

دورات تػػدرةب  أف إال ةلىسػػىط اةػػفالػػدلـ اة ةالاعىػػف لسػػرة ارةمةػػةاة دارةالػػرغـ اػػف توجػػ  اإل ولىػػى
لتىسػف التػدرةب فػف  ةالفىسػطةةة ةالعدةػد اػف ضػعاط السػىط إرسػاؿواعػاؿ ذلػؾ  ،تاػت فػف العىػف ةلاىة

وهػػو اػػا ةضػػ   ةلىوالةػػات الاتحػػد ةلارجةػػ وزةرمرةسػػتوفر" مػػ ورفلاػػؿ " أعةػػان لىةػػاد  ةالوالةػػات الاتحػػد
وعػػةفس الوبػػت  اةػػفالتعػػاوف اة ةلػػب عسػػرةالتػػف تطا ارةمةػػةاة ةحػػوؿ تةػػابض السةاسػػ هاـاسػػتف ةل اػػ

 (.288ص،2007،)لةاةالفىسطةةة ةلموادر اف السىط ةلىةة ةأاةةتةظـ تدرةعات 

تسػتلدـ  ةالفىسػطةةة ةالتػف ترسػؿ لىسػىط اػواؿاة أفاػف  ةالوالةػات الاتحػد فبىػؽ لػد سػاد لسد
 ،أوسػػىو حسػػب اػػا ةػػص اتفػػاؽ ةادةةػػ ةشػػرط ةولػػةس اجػػرد بػػو  ،فػػف عةػػان بػػوات ذات توجػػ  لسػػمري

 الحسػاد  ةالوالةات الاتحد  أبة وهو اا  ،ةاسر لرفات لىرلةس اوالةف أشلاصهذ  السوات اف  وتت لؼ
فػػف  اةةػػةاة جهػػزةاة تسوةػػةوذلػػؾ عهػػدؼ  ،اةػػفالاجػػاؿ اة إلػػىالتػػف ةػػتـ توجةههػػا  اػػواؿتزةػػد اة عػػ ف

 ففػػف ،أوسػػىولػػةه   ةهػػف اعارضػػو  ،حاػػاس والجهػػاد االسػػ اف ةاعػػؿ حرمػػ الاساواػػةحرمػػات  ةاواجهػػ
 ألىػػىتةسػػةؽ مااػػؿ عػػةف  ىةةوةػػورؾ تػػاةاز تػػةص لىػػ صػػحةفةفػػف  ةصػػدرت اسالػػ 2000ةػػوفاعر  13

 عهػػػدؼ ،"تجػػورج تةةػػ" ارةمةػػػةالالػػاعرات اة ةومالػػ عػػػرلةس ة" اتاعىػػإةػػ أي  سػػػف" ػالاسػػتوةات فػػف الػػ
اعػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػذ   ةلاواجهػػػػػػػػ ةفػػػػػػػػف السػػػػػػػػىط اػػػػػػػػفاة أجهػػػػػػػػز اػػػػػػػػف  ةاؤلفػػػػػػػػ ةفىسػػػػػػػػطةةة دعر  ةتحسةػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػو 
 (.5ص،2010،تفالحرمات)زاةو 

والػذي تػـ فةػ  توبةػ  اػا لػرؼ  " فػف واشػةطفواي رةفػر" لسػد اػؤتار 1998امتػوعر  23 فف
التػػػف رمػػػزت لىػػػى بضػػػةة التعػػػاوف الع عػػػف عػػػةف السػػػىطة الفىسػػػطةةةة واالحػػػت ؿ " رةفػػػر واي" ةعاػػػذمر 

ات الالػػػػاعر  ةتػػػػدلؿ ومالػػػػ ةزةػػػػاد  ة اػػػػا مػػػػاف اػػػػف شػػػػ وهػػػػواإلسػػػػرالةىف والوالةػػػػات الاتحػػػػدة اةارةمةػػػػة، 
ةفػس  وهػف ،ةالعاةةػ االةتفاضػة ةاػ  عداةػ إالةتـ توبةؼ العاؿ عهػا  ولـ ،ةالسىاة ةفف العاىة ارةمةةاة

 الػرلةس ىلىػ لىضػغطاػف ل لهػا  ةالالػاعرات الارمزةػ ة" اػدةر ومالػتتةةػ جػورجالتػف لاػؿ " ةالاذمر 
 ،)زةػػوتف2000مااػػب دةفةػػد ةولةػػو  ةفػػف باػػ وفةاسػػر لرفػػات لىسعػػوؿ عاػػا لرضػػ  لىةػػ  االسػػرالةىة

 (.6ص ،2010

اىةػوف  414.4لسد عى  حجـ التاوةػؿ اةارةمػف الاسػدـ لىسػىطة الفىسػطةةةة فػف هػذ  الارحىػة 
 دوالر، ذهب فف غالعةت  إلى الاؤسسة اةاةةة الفىسطةةةة وفؽ اا تـ التفاهـ لىة  فف اتفاؽ أوسىو.
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 :2004 إلى 2000  الثان   ان الع االنتياض مرحم  2.7.1
 إلػػىأدف  ااػػادةفةػػد"  مااػػب" ةععػػد فشػػؿ باػػ ةالعاةةػػ ةاةػػدلعت االةتفاضػػ 2000 سػػعتاعرفػػف 

 أفرادعةف االحت ؿ االسرالةىف والفىسطةةةةف عاا فةهـ  ةارتفعت الاواجه وهةا ،اةهةار احادعات الس ـ
 لىػى ،سػرالةىةةفواإل ةالفىسػطةةة ةعػةف السػىط اةػفتوبؼ التعاوف اة إلى الحساد  أدفو  ،اةةةاة جهزةاة

وهػػو اػػا لػػـ  طػػراؼعػػةف اة اةػػفالتةسػػةؽ اة إحةػػانالعدةػػدة فػػف  ةالػػرغـ اػػف احػػاوالت الوالةػػات الاتحػػد
 .ةفف تىؾ الفتر  وضاعاة ةسلوة ةةتحسؽ ةتةج
 ،االةتشػػػار عهػػػا إلػػػادةالتػػػف بااػػػت ع رضاػػػف اة ةمعةػػػر  أجػػػزانعػػػاحت ؿ  إسػػػرالةؿبااػػػت  وهةػػػا 

 العػازؿ اةػففػف عةػان الجػدار اة أتعػدو  ،ةعةػالغر  ةوالضػف ةوباات عةشر الالػات اػف الحػواجز فػف غػز 
إلػى اةػاطؽ اتعػددة اػف  عتسسػةاهاوبػاـ  ،الفىسػطةةةةف أراضفالذي اعتى   ةالغرعة ةالضف أراضف ىلى

عاػػا فػػف ذلػػؾ الػػوزارات والاعػػاةف  ةالفىسػػطةةة ةالتحتةػػ ةبااػػت اسػػرالةؿ عتػػداةر العةةػػو  ،جزلػػ ؿ الحػػوا
 راتالالاع ةوومال ،ةالفىسطةةة ةعةف السىط اةفاة التعاوفت وغةرها اف اسرا ةالادةة اةةةاة روالاسا

 اةةػةوذلػؾ عػالرغـ اػف حجػب اعظػـ الاسػالدات اة، ةاالةتفاض ةاستار طواؿ فتر  ارةمةةاة ةالارمزة
 ص(.،2010،االارةمف ة)تسرةر امتب الشفافة ةاالةتفاض أعةان ةلف السىط ةالدولة

الفىسػػطةةةة، اػػف وزارات واسػػرات أاةةػػة لػػ ؿ  ععػػد تػػداةر العةػػى التحتةػػة لاؤسسػػات السػػىطة
اةتفاضة اةبصى، وحجب اعظـ الاسػالدات اةاةةػة الدولةػة لػف السػىطة، تحولػت هػذ  الاسػالدات 

، وهػػو اػػا ةؤمػػد فشػػؿ الاشػػروع التةاػػوي فسػػط إلػػى اسػػالدات اغاعةػػة تاةػػ  اةهةػػار السػػىطة الفىسػػطةةةة
 وسةاسةاد. سها ابتصادةاد ، وعةان سىطة تعتاد لىى ةفالةات  لف اتفاؽ أوسىو

 :2006 إلى 2004الطر ق   خارط  خط مرحم  3.7.1
اتفػاؽ  إلػىلىوصػوؿ  "طرةػؽال ة "لارطػةعطػرح لطػ "جورج عوش االعف"الرلةس االارةمف  باـ

عشػػػمؿ  ةاللطػػػ ىراةػػس" لىػػػ موةػػػدالةزا"  ةػػػذاؾ جةػػةاللار  ةوزةػػػر  أشػػػرفت حةػػث ،سػػ ـ اػػػ  الفىسػػػطةةةةف
عهػدؼ  ارةمةػةاة ةاةتػدب اػف الوالةػات الاتحػد اػفاةسؽ لشػلوف اةوالتف ةصت لىف وجود  ،اعاشر
 اػػػفبطػػاع اة إصػػػ حاحاػػود لعػػػاس فػػف الفىسػػػطةةف الػػرلةس  وتحدةػػػداد  ةالفىسػػطةةة ةالسػػػىط ةاسػػالد

لىسطػػاع  ةالاشػػور  تسػػدةـل أعةػػبتػؿ  إلػػى "مةػػب وارد"الجةػػراؿ  إرسػاؿتػػـ  2005اػػارس  فػػفف ،الفىسػطةةف
 ةالتةسػػػةؽ عرلاسػػػ ةسػػػةعتاد بةػػػا ارةمػػػفرةمػػػف ذلػػػؾ مػػػوف الطػػػرؼ اةاالا اةػػػفالفىسػػػطةةف واة اةػػػفاة

حسػػػب - ةالفىسػػػطةةة ةلىسػػػىط ةالدولةػػػ اةةػػػةلاػػػرور الاسػػػالدات اة ةوحةػػػد ةمسةػػػا "وارد بمةػػػ"الجةػػػراؿ 
 ارةمػفورفػ  توصػةات لىجاةػب اة تىزاات واسػ اػفاحتةاجات بطػاع اة ةسة ـ حةث -الجةراؿ ةاتتوص

 اػػػػرةمةةفاجاولػػػػ  اػػػػف اللعػػػػران اة ـ عهػػػػابػػػػا ةف لػػػػ ؿ دراسػػػػتػػػػوفةر هػػػػذ  الاسػػػػتىزاات اػػػػ ضػػػػرورةع
 (.42ص،2008،والفىسطةةةةف لوض  تصور لهذ  االحتةاجات)حسةف
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إف التااد بةاة التةسةؽ عرلاسة الجةراؿ "مةب وارد" مسةػاة وحةػدة لاػرور الاسػالدات، لةظهػر 
سػػدـ الوضػ  اةاةػػف لىػػى الاتحػػدة لىاسػػالدات التػف تسػػداها لىسػىطة الفىسػػطةةةة عترعػػط الوالةػات  اػدف

واػػدف بػػدرة السػػىطة لىػػى ضػػعط اةاػػف، ولػػدـ السػػااح  -لصوصػػاد فػػف اةتفاضػػة اةبصػػى–اةرض 
 لفصالؿ الاساواة عتةفةذ لاىةات ضد االحت ؿ اإلسرالةىف.

 ةاهاػػتػـ تشػمةؿ الفرةػؽ الفىسػػطةةف الػدولف لألاػف االةتسػالف والػذي تػولف  2005 إعرةػؿوفػف 
الاةسػػؽ  "مةػػب وارد"والجةػػراؿ  "ةصػػر ةوسػػؼ"الفىسػػطةةف الجةػػراؿ  ةدالىةػػتةسػػةؽ الجهػػود عػػةف وزةػػر ال

 ةالفىسطةةف لاػا ععػد لطػ افاة ةجاهزة ةلصجوهر لاؿ الفرةؽ هو التةسةؽ عاا  وماف، ارةمفاة
الفىسػطةةف  اػفبػوات اة ةرف  بػدر  ىحةث ةعاؿ الفرةؽ لى ،ةالجاةب اف بطاع غز  أحادياالةسحاب 
تػػـ  ولػػذلؾ ،سػػرالةىفبطػػاع غػػز  وتةسػػةؽ هػػذ  العاىةػػات اػػ  الجاةػػب اإل لىػػف الوضػػ  فػػف ةفػػف السػػةطر 

ععػػد تسرةػػر  2005االجتاػػاع فػػف ةولةػػو  أهاهػػامػػاف   2005لشػػر اجتاالػػات فػػف اةتصػػؼ  إجػػران
 اػفلىتػدلؿ الػدولف فػف بطػاع اة ةوةةص هذا التسرةر لىف لط ،الذي تـ ةشر  الحساد  اةةةاة ةالاعادر 
 (.43ص،2008،)حسةف

 :20071 إلى 2006 االنقسام اليمسط ني  مرحم 4.7.1
عالتزااف ا  فوز حرم  حاػاس  "مةث داةتوف"احى  الجةراؿ  اهاا  وحؿ   "وارد"الجةراؿ  ىأةه

عوضػػػ  شػػػروط  الرعالةػػػةحاػػػاس حػػػذا ع وفػػػوز ،2006فػػػف ةةػػػاةر  ةالفىسػػػطةةة ةعاالةتلاعػػػات التشػػػرةعة
ف اػػػارس اػػػف ةفػػػس العػػػاـ مػػػوف فػػػ ةالفىسػػػطةةة ةاتصػػػاالت اػػػ  حاػػػاس التػػػف شػػػمىت الحمواػػػ جػػػرانإل

عتشػػجة   ةبااػػت الوالةػػات الاتحػػد وهةػػا ،رهاعةػػةتعتعػػر حاػػاس ضػػاف الاةظاػػات اإل ةالوالةػػات الاتحػػد
بااػت  ولىةػ  ،حاػاس دةاسراطةػاد  ةجػاححتػف ععػد  ةالحموا ىلى ةالسةطر  ىلى عسانالرلةس لعاس عاإل

 ،ةالػرلةس الفىسػطةةف اعاشػر  امتػب طرةػؽلػف  اةةػةالاسػالدات ولاصػ  اة إرساؿع ةالوالةات الاتحد
 (.2006،)ستةففارةمفحةث ماف جهاز الحرس الرلاسف الاتىسف الرلةسف لىدلـ اة

 ارةمػفاة اةػفترمةز جهود  فف تةسػةؽ الػدلـ اة ىالجةراؿ داةتوف ععد االةتلاعات لى لاؿ
الحػرس  مػوف وذلػؾالحدود والاعػاعر  ةلتعزةز االبتصاد اف ل ؿ تدرةب الحرس الرلاسف لىف حراس

مةػث داةتػوف  أشػار ولىةػ  ،حااس ةحموا ةالرلةس الفىسطةةف ولارج سىط إلى ةالرلاسف تاع  اعاشر 
لػاص فةهػا  اد جدةػد اد أاةة اد تؤسس جهاز  ذهعتو  ،اةةةاة جهزةاة إهااؿحااس باات ع ةحموا أف إلى

                                                           

رفضت السىطة الفىسطةةةة ةتال  االةتلاعات التشػرةعةة التػف أدت لفػوز حرمػة حاػاس ععرةػاا  التىػؼ اػ  عرةػاا   (1)
السػػػىطة، وبػػػد اشػػػترمت السػػػىطة فػػػف لطػػػط تسػػػوةض حمػػػـ حاػػػاس عاشػػػارمة اػػػ  الوالةػػػات الاتحػػػدة اةارةمةػػػة والتػػػف 

 تلدات التاوةؿ موسةىة ضغط لىى السىطة.اس
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 ةالاوالةػػ اةةػػةاة جهػػزةحػػدعت المعةػػر اػػف الاصػػاداات عػػةف اة حسػػاد " والةالتةفةذةػػ السػػوة"ػوهػو اػػا لػػرؼ عػػ
 شػارةهػذا اللصػوص ةجػب اإل وفػف ،حاػاس لعػر جهازهػا اةاةػف الجدةػد حرمػةلىرلةس لعاس وعػةف 

 ةودي سػػػوتو" بػػػاؿ فػػػف اسػػػاؿ ةشػػػر فػػػف اجىػػػ لفػػػار"أ ةالرعالةػػػ ةالىجةػػػ إلػػػى ةالاتحػػػد اػػػـاععػػػوث اة أف
 بتتػاؿاال غػذ ت  أف الوالةػات الاتحػدة " وةصػؼ ةبةعىػ غػز تحػت لةػواف " 2008 إعرةؿفف  "فاةةتف فةر"

السػػواف والسةػػادي فػػف  اػػفاة لاستشػػاروالاعػػدات  سػػىحةعػػةف فػػتح وحاػػاس وذلػػؾ عالتةسػػةؽ والػػدلـ عاة
 (.2008،)روزةااس فف بطاع غز مواة حعح طاحةعهدؼ اإل ،فتح احاد دح ف

 ةوبصػةر  ةبطػاع غػز  ععػد حػرب دااةػ ىحااس عسط سةطرتها لى ألىةت 2007حزةراف  فف
وتشػػمةؿ  الطػػوارئ ةالػػرلةس لعػػاس حالػػ ألىػػفاػػ  ذلػػؾ  وعػػالتزااف ،لىػػرلةس لعػػاس ةاػػ  السػػوات الاوالةػػ

وعػػػدوف لرضػػػها لىػػػى الاجىػػػس  ،الػػػدمتور سػػػ ـ فةػػػاض ةحاػػػاس عرلاسػػػ حرمػػػةعػػػدوف  ةجدةػػػد ةحمواػػػ
سرالةؿو  ةباات الوالةات الاتحد وحةةها ،التشرةعف  واػف ،ةالاحجػوز  ةالفىسػطةةة اواؿلف اة فراجعاإل ا 

الف ةشػون عرةػاا  تػدرةعف اتمااػؿ  أدتوهذ  الظروؼ  ألرف ةا  اسرالةؿ ار  ةفاعـ لاد التةسةؽ اة
عهػػػػػػذا  أارةمػػػػػػفواةسػػػػػػؽ  أاةةػػػػػػ اػػػػػػدلـو عاسػػػػػػالدات  الغرعةػػػػػػة ةعالضػػػػػػف ةالفىسػػػػػػطةةة اػػػػػػفلسػػػػػػوات اة

 (.7ص،2010،اللصوص)زةوتف

 :2010 إلى2007  من اليمسط ن مرحمه مشروع ت ر ب قوات األ  5.7.1
 ةموسػةى ،داةتػوف مةػثتحػت بةػاد  الجةػراؿ  ةالفىسػطةةة اػفاة تطوةر عرةاا  تدرةب بػوات تـ

 ةسػافاإل"وتعاػؿ لىػف لىػؽ اػا ةسػاف  ةالغرعةػ ةفف الضػف اورلىف اة ةتسةطر فةها الوالةات الاتحد
 ةلطػ أساسػفهػذا العرةػاا  ةػدلـ عشػمؿ  ومػاف ،إسرالةؿالذي ةؤاف عالتعاةش ا   "الفىسطةةف الجدةد

لػػػف االلتزااػػػات  ةالاةععسػػػ ةلعػػػار  لػػػف اللطػػػ وهػػػف ،2010-2008 ةالفىسػػػطةةة ةوالتةاةػػػ صػػػ حاإل
 (.9ص،2007،)زةوتفاةفالطرةؽ فةاا ةتعىؽ عالشؽ اة ةعلط  لارط ةالفىسطةةة

 "غ ر المباشرة" لميمسط ن  ن:  مر ك  المساع ات األ 8.1
 ماا ةىف: ةالتىف ةلعر اؤسسات دولة عشمؿ غةر اعاشر أارةمةةاسالدات  ةوفالفىسطةة تىسف

 :USAID  لمتنم  مر ك  األ  عبر الوكال مسط ن  نلمي مر ك  المساع ات األ 1.8.1
حةػػث  USAIDةلىتةاةػػ ارةمةػػةاة ةتلصػػةص اسػػالدات لػػف طرةػػؽ عػػراا  ةفػػذتها الومالػػ تػػـ
والػذي ةسػدـ  ارةمةػةاة ةواسر  الوالةات الاتحػد ESFصةدوؽ الدلـ االبتصادي  إةشانع ةباات الومال
 ةالضػف إلػىتسػـو هػذ  الاؤسسػات عتوجةػ  الػدلـ  حةػث ،فف الغرب ةواةة العااىالحم غةرلىاؤسسات 

واالصػ ح  تصػادةةاالب ةوالتةاةػ ةسػاةةةاإل ةوبطاع غز  فف شمؿ اشػارة  فػف اجػاؿ الاسػالد ةالغرعة
والتػػػػدرةب  التعىػػػػةـ ،ةعالصػػػػح العةاةػػػػة ،ةالتحتةػػػػ والعةةػػػػة ،الاةػػػػا  إلػػػػىالػػػػدةاسراطف وتحسػػػػةف الوصػػػػوؿ 

 (.4ص،2007،فالاهةف.)زاةوت
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وبطػػاع  ةالغرعةػػ ةعوضػػ  عرةػػاا  لتةفةػػذ  فػف الضػػف USAID ةلىتةاةػ ارةمةػػةاة ةالومالػػ بااػت
الفحص والتدبةؽ عحةث ال ةتـ  إلىالحمواةة  غةرالتاوةؿ الذي ةار عالاؤسسات  عإلضاعغز  ةسوـ 

  ةهػاع ةحدحااس التف تصةفها الوالةات الات ةاشارة  لها ل ب  عحرم أوجاعةات  أودلـ اؤسسات 
 ىلىػػ وذلػػؾ رداد  ،لةػػرةفػػف السػػةوات اة ةالزالػػد ةالفحػػص عالصػػراا ةوبػػد اتسػػات لاىةػػ ،إرهاعةػػة ةحرمػػ

اػػف  ةغةػػر اعاشػػر واةتهػػت هػػذ  العاىةػػ عشػػمؿحاػػاس  حرمػػةتػػدلـ  ةالوالةػػات الاتحػػد  فاالدلػػانات عػػ
عةسػػع   جهػػات لهػػا ل بػػ  عحاػػاس إلػػى اػػواؿال ةامػػف ضػػااف لػػدـ ذهػػاب اة أةػػ  ةةتةجػػ إلػػىالتػػدبةؽ 

 (.2009،ةلىتةاة ارةمةةاة ة%)الومال100

 ارةمةػةاة ةالتف تتسدـ لىحصوؿ لىف اػةح اػف الومالػ الحمواةة غةرلىف الاؤسسات  ةتعةف
ال تػػدلـ االرهػػاب ولةسػػت جػػزن اػػف  ةهػػذ  الاؤسسػػ  فعػػ ةاػػف الومالػػ ةعالحصػػوؿ لىػػف اصػػادب ةلىتةاةػػ

 ةظفةف العػااىةف واالحتفػاظ عاىفػات لاصػاػف الاػو   مػدةػتـ الت ولىة  ،-وصفهـ حسب-ةظاـ ارهاعف 
 ارةمةػػةاة ةفالومالػػ ةالالػػاعرات الارمزةػػ ةتػػتـ عػػالتوازي والتةسػػةؽ اػػ  ومالػػ ةالعاىةػػ وهػػذ  ،لمػػؿ اػػةهـ

ةظاـ الشرةؾ  شااؿ لىعااىةف اعها والاوظفةف والادةرةف وذلؾ تطعةساد  أاةفتسـو ععاؿ فحص  ةلىتةاة
 (. 13ص،2007،)زةوتفارةمةةاة ةةات الاتحدالاعاوؿ ع  فف الوال ةعالاسالدات الدولة

 :UNRWAغوث وتشغ ل ال جئ ن   لوكال مر ك  المساع ات األ  2.8.1
تػػػف وال UNRWAغػػػوث و تشػػػغةؿ ال جلػػػةف ةلومالػػػ معػػػرالاػػػاةح اة ةالوالةػػػات الاتحػػػد تعتعػػػر

الفىسػطةةف لػاـ  الشػعب ةاػف ال جلػةف اةػذ ةمعػ لىمعةػروالتعىػةـ  ةالطعةػ ةوالرلاةػ فتوفر الغذان والا و 
وتعتعػػػر  ،ةالغرعةػػػ ةولعةػػػاف والضػػػف سػػػورةاو  ردففػػػف اة الجػػػ اىةػػػوف  4.8لةهػػػا  ةػػػت  والتػػػف ،1948

 ةاةفصػى ةوبطػاع غػز  اسػاها ةالغرعةػ ةالضػف إلػى لةػةاف الاسػالدات العةا ةاساها  الوالةات الاتحد
 وةػػػروااة دأتعػػػو  ،والىجػػون والتشػػػرد الػػػذي لحػػػؽ عالشػػعب الفىسػػػطةةف ةلىتعػػػوةض لػػػف الهجػػػر  ،ةولاصػػ

اىةػػارات اػػف الاسػػاهاات وهػػو  4اػػا ةسػػارب  ةحةػػث بػػدات الوالةػػات الاتحػػد 1950العاػػؿ فػػف لػػاـ 
 (.2009()اةشورات ومال  غوث و تشغةؿ ال جلةف.9.1اوضح فف الجدوؿ ربـ )

 
 
 

"بم   ن لحكوم  الوال ات المتح ة األمر ك   في وكاله غوث وتشغ ل ال جئ ن   التار خ   المساهم  (9.1)ج ول
 )األرقام تقر ب  ( ال والرات"

 الكم    المال  السنه الكم    المال  السنه
1950-1989 1.473.3 2000 89.0 

1990 75.0 2001 123.0 
1991 75.6 2002 119.0 
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1992 69.0 2003 134.4 
1993 73.8 2004 127.4 
1994 78.2 2005 108.0 
1995 74.8 2006 137.0 
1996 77.0 2007 154.2 
1997 79.2 2008 184.7 
1998 78.3 2009 268.0 
1999 80.6 2010 227.8 

 3.889.1 المجموع
 .2011، سةة ارةمةةاللارجةة اة ة: وزار الاصدر

 
غػػػوث وتشػػػغةؿ ال جلػػػةف تعتاػػػد  ةلومالػػػ ةالرلةسػػػة ةالتسػػػعةةات ماةػػػت الاسػػػاها ةعداةػػػ ىحتػػػ

وضػاف االهتاػاـ العػػالاف  ،ةال جلػةف فػف الواجهػ ةبضػة ىلىػ عسػانلإل ،ةالػدوؿ العرعةػ ىلىػ سػاسعاة
 ،ةالفىسػطةةة ةال جلػةف التػف تعتعػر احػور السضػة ةاف بعؿ هذ  الػدوؿ تجػا  بضػة لرعةاد  وذلؾ التزاااد 

غػوث  ةومالػ ةةػةماةػت اةزا حةػث ،ةالدولةػ ؤسسػةتتعػرع عتواضػ  لىا ةالدوؿ العرعةػ أصعحتععد  وفةاا
 أساسػػفاىةػػوف دوالر تػػـ تاوةىهػػا عشػػمؿ  545ةؿ الاعػػاؿ لىػػف سػػع 2009لػػاـ  فػػفوتشػػغةؿ ال جلػػةف 

واؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات السطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع  ةالدولةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لاؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتوا ةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ الغرعةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (.13.ص12ص،2007،اللاص)زةوتف

 : نلميمسط ن   مر ك  نق  المساع ات األتحم ل و   9.1
 ،عػابف الاػاةحةف العداةة التىفت اةهداؼ والرؤةة لىاسالدات اةارةمةة الاسداة لىفىسطةةةةف لف اةذ

ولػػةس لتحسةػػؽ الدةاسراطةػػة أو التةاةػػة  ،موةهػػا ماةػػت توجػػ  عشػػمؿ معةػػر لىاجػػالةف العسػػمري واةاةػػف
 الشااىة ظهر ذلؾ اف ل ؿ ةسطتةف اهاتةف أولها:

الحجـ المعةر اف الاسالدات اسدااد لدلـ لاىةة التسوةة والترمةز لىى الاجػاؿ اةاةػف  ماف -1
احتػػراـ االتفابةػػات الاوبعػػة عػػةف الطػػرفةف  لىػػىف الفىسػػطةةف السػػادر وت هةػػؿ رجػػؿ اةاػػ ،والعسػػمري

فػػػػػف الوبػػػػػت الػػػػػذي لػػػػػـ تعػػػػػد فةػػػػػ  إسػػػػػرالةؿ أي التػػػػػزاـ  ،1االسػػػػػرالةىف والفىسػػػػػطةةف عرلاةػػػػػة أارةمةػػػػػة
غاعةػػػة إوعػػػابف الاسػػػالدات وجهػػػت لألوةػػػروا أو الاةظاػػػات اةهىةػػػة إلبااػػػة اشػػػارة   ،عاالتفابةػػػات

 طارلة.
                                                           

ىػوالن إلػى االتفابةػات اةاةةػة الاوبعػة عػةف السػىطة الفىسػطةةةة لوهو اا غةر افهـو العسةدة اةاةةػة ةجهػزة السػىطة  (1)
 والوالةات الاتحدة اةارةمةػة عاػا ةتفػؽ اػ  اصػالح أارةمػا واالحػت ؿ اإلسػرالةىف اتاػع د عالتةسػةؽ اةاةػف الهػادؼ إلػى

 حااةة االحت ؿ اإلسرالةىف.
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التػػػػف بػػػػدات لػػػػارج الاجػػػػاؿ اةاةػػػػف والعسػػػػمري وجهػػػػت لىسطػػػػاع  الاسػػػػالدات اةارةمةػػػػة إف -2
ولػػـ  ،وتجػاوز العجػػز المعةػػر فػف اةزاةةػػة السػػىطة ،اللػدااتف اػػف صػػحة وتعىػةـ ورواتػػب لىاػػوظفةف

وبػػد رمػػز  ،و تحسةػػؽ تةاةػػة شػػااىةأبااػػة ابتصػػاد حسةسػػف إةمػػف لىجاةػػب التةاػػوي ةصػػةعاد بػػادراد لىػػى 
وطعةعة  ،فترات بصةرة اةجؿ تتحمـ ع  طعةعة الارحىةوعات ةار لىى  ،لىى السىطة الفىسطةةةة

وتجاوز الةتال  الدةاسراطةة الحسةسةة ل ةتلاعػات  ،الاوبؼ السةاسف الاسدـ اف السىطة الفىسطةةةة
إال عػػػااللتراؼ عشػػػروط الرعالةػػػة واػػػف ضػػػػاةها  ،اػػػ  حاػػػاس مىةػػػاد  ةالتشػػػرةعةة ععػػػد بطػػػ  الع بػػػ

 .إسرالةؿااللتراؼ ع

 الخاتم : 10.1
عغػػض الةظػػر لػػف  ،التاػػدت السػػىطة الفىسػػطةةةة اةػػذ ةشػػ تها لىػػى الاسػػالدات الدولةػػة لسػػد

ةتةجػة حاجػة السػىطة الااسػة لػدف   ،وعات االلتااد ةزداد عشمؿ معةػر ،واالبتصادةةأهدافها السةاسةة 
 وتوفةر الدلـ لىاشارة  االبتصادةة التف تشرؼ لىةها. ،رواتب الاوظفةف

 ،واشػػػارة  التةاةػػػة ،فػػػف عػػػداةتها لداػػػة لاىةػػػة التسػػػوةة اتلىاسػػػالدومػػػاف الهػػػدؼ الرلةسػػػف 
وااللتػػزاـ  ،ةتةجػة الفجػػوة المعةػرة عػةف تعهػػدات الاػاةحةف ،ولمةهػا فشػىت فػػف تحسةػؽ التةاةػة االبتصػػادةة

 ،حةػػػث وبعػػت السػػػىطة الفىسػػطةةةة فػػػف لطػػ  معةػػر حػػػةف رسػػات مػػػؿ لططهػػا التةاوةػػػة ،الفعىػػف لهػػـ
االحػػػػػت ؿ  أفماػػػػا  ،ولػػػػـ ةػػػػػوؼ  الاػػػػاةحوف عهػػػػذ  التعهػػػػدات ،واالبتصػػػػادةة لىػػػػى تعهػػػػدات الاػػػػاةحةف

فمػاف  ،اإلسرالةىف لـ ةىتـز عاالتفابةات االبتصادةة الاوبعة عةة  عػةف السػىطة عرلاةػة اةطػراؼ الدولةػة
 االبتصاد الفىسطةةف تاععاد عمؿ ل بتصاد اإلسرالةىف.

ف الفىسػطةةةة السػتارار   حجـ معةر اف الاسالدات لسطاع اةاػف وتجهةػز بػوف اةاػج  ون  لسد
سػػرالةؿ ػ   اعاشػػرة لػدلـ العجػػز فػف اوازةػػة والجػزن اآل ،التةسػةؽ عػػةف السػىطة وا  لػػر اػف الاسػػالدات وج 

ااػػا  ،وذلػػؾ لىػػى حسػػاب التةاةػػة الشػػااىة ،الاتاعػػؿ فػػف التعىػػةـ والصػػحة اللػػدااتوبطػػاع  ،السػػىطة
ىشػػروط اةارةمةػػة لوفػػاد اػػف ألسعهػػا ارتهػػاف مااػػؿ ل ،شػػمؿ تشػػوهات معةػػرة فػػف االبتصػػاد الفىسػػطةةف

 الهدؼ الرلةسف اف دلـ السىطة.  اومف تضاف أارةمة ،توبؼ الاسالدات
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 اليصل الثاني
 أثر المساع ات ال ول   في التبع   لم ول المانح 

 :لمق م ا  1.2
وأسػعاب  ،هذا الفصؿ ةعػرض العاحػث فػف الجػزن اةوؿ الافػاهةـ الرلةسػةة لةظرةػة التععةػة فف

 ،عـ ةتطرؽ الفصؿ ةشماؿ التععةة واا ةةدرج تحتها اػف تععةػة ابتصػادةة ،العىاان فةها ورأي ،ةش تها
 وتةاوؿ الفصؿ اؤشرات التععةة واا ةترتب لىةها.  ،ولسمرةة وعسافةة ،وسةاسةة

حةػػث تطػػرؽ  ،اػػف الفصػػؿ فتلصػػص فػػف تػػ عةر التععةػػة لىػػى الفىسػػطةةةةف لعػػاةفالجػػزن ا أاػػا
الهتاػػاـ المعةػػر الػػذي أولتػػ  الاسػػالدات اةارةمةػػة لىسػػىطة الفىسػػطةةةة وا ،لىتععةػػة اةاةةػػة والعسػػمرةة

 ااا ةحفظ أاف االحت ؿ. ،لتدرةب وتطوةر بوف اةاف الفىسطةةةة لتموف تاععة ةجةدة أارةمةة
الفصػػػؿ إلػػػى لطػػػورة تععةػػػة االبتصػػػاد الفىسػػػطةةف البتصػػػاد االحػػػت ؿ االسػػػرالةىف اػػػف لػػػ ؿ ةشػػػةر و 

السػػػػػىطة الفىسػػػػػطةةةة واالحػػػػػت ؿ اإلسػػػػػرالةىف الاةععسػػػػػة لػػػػػف اتفػػػػػاؽ عػػػػػارةس االتفابةػػػػػات الاوبعػػػػػة عػػػػػةف 
 ،ورعػػط الاسػػالدات اةارةمةػػة عالػػذات عػػالتزاـ السػػىطة فػػف االتفابةػػات والسةاسػػات الدولةػػة ،االبتصػػادي

 ااا شمؿ تععةة سةاسةة ل حت ؿ والغرب.

 نظر   التبع  : يهومم 2.2
ةاطةػة اعةةػة لجػزن اػف العػالـ االبتصػادي تسػـو  حػدةث ةوضػح أف   التععةة افهـو بدةـ تعتعر

 ،تفضةؿ ععض الدوؿ اصىحتها االبتصادةة واالجتاالةة والعسافةة لىى حساب اآللػرةف أساسلىى 
وذلػػؾ عتحماهػػا عابتصػػادةات هػػذ  الػػدوؿ اػػف لػػ ؿ اسػػتةزاؼ اواردهػػا وجعىهػػا تاععػػة فسػػط لهػػذ  الػػدوؿ 

 أوابتصػػػادةاد وةمػػػوف االبتصػػػاد فةهػػػا اشػػػروطاد  ة  أف ةحػػػد اػػػف تطػػػور الػػدوؿ التاععػػػة وهػػو اػػػا اػػػف شػػػ
ةظؿ اتساع أو تطور ابتصػاد الدولػة التاععػة ارهوةػاد  ولىة  ،ارهوةاد عابتصاد الدوؿ الاتسداة الاتعولة

 (.2ص ،1996،عشمؿ شعه  مااؿ عتطور أو توس  ابتصاد الدوؿ الاتعولة )فةرةرو

لمؿ اف "هػاةز  1949ا فف العاـ ةظرةة التععةة عاةساس ا  وض  وربتةف تـ ةشرها ةش ت
أف اعػػػدالت التعػػػادؿ التجػػػاري عػػػةف الػػػدوؿ الاتلىفػػػة  عةػػػةفاالحةػػػث الحػػػظ  ،سػػةةجر" و"راؤوؿ عةػػػرعةش"

ةجػػب أف تسػػـو الػػدوؿ الفسةػػرة عتوظةػػؼ حااةػػة  ولػػذلؾ ،والػػدوؿ الاتسداػػة فػػف تػػدهور اسػػتار اػػ  الوبػػت
ابتػرح "راؤوؿ"  وهةػا ،اردهػا الاتػوفرةجارمةة فعالة لمػف تػدف  اسػار التةاةػة عشػمؿ ذاتػف اػف لػ ؿ او 
 (.5ص،2004،)ااتةوس استراتةجةة استةراد عدالؿ التصةة  وهو اا ةعرؼ عإح ؿ الواردات
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تمشؼ ةظرةة التععةة حالػة الرمػود االبتصػادي والفسػر والتراجػ  الشػااؿ فػف اسػتوةات اؤشػرات  مذلؾ
ؿ مػػو  ،لىتةاةػػة االبتصػػادةة ةوةات ارضػػةالتةاةػػة فػػف الػػدوؿ الةااةػػة وهػػو اػػا ةعةػػف أةهػػا لػػـ تحسػػؽ اسػػت

هػػذ  الػػدوؿ الةااةػػة تػػـ اسػػتغ لها اػػف بعػػؿ الػػدوؿ  أفذلػػؾ حسػػب ةظرةػػة التععةػػة ةعػػود عاةسػػاس إلػػى 
ةجد أف ةظرةة التععةة لعارة لػف  لذلؾ ،الرأساالةة الاتسداة وهو اا حاؿ دوف ةجاح تجارعها التةاوةة

الػدوؿ  إلػى الفسةػرةتػدفؽ الاػوارد اػف الػدوؿ  أساسى اف الةظرةات االجتاالةة التف تسوـ لى ةاجاول
عران الػدوؿ الاتسداػة لىػى حسػاب الػدوؿ الفسةػرة وهػو اػا تسػـو الػدوؿ الغةةػة إوهو اا اف ش ة   ،الغةةة

أة  دا  لىدوؿ الفسةرة عالةظاـ العالاف وةامف إةجاز أهػـ افتراضػات ةظرةػة التععةػة فػف  ىعتسوةس  لى
 (.: 346ص،2007،الةساط التالةة)اارشاؿ

ةؤمػػػد أتعػػػاع ةظرةػػػة التععةػػػة أف التلىػػػؼ والتسػػػدـ وجهػػػاف لعاىػػػة واحػػػدة، عػػػدأت اػػػ  ةشػػػ ة الةظػػػاـ  -1
وةسػػوؿ "فراةػػؾ" فػػف ذلػػؾ أف التلىػػؼ لػػـ ةمػػف حالػػة ات صػػىة فػػف ابتصػػادةات دوؿ العػػالـ  ،الرأسػػاالف

التارةلةػة التػف العالث بؿ الضال  لىةفوذ والسةطرة اةوروعةة، عؿ إف التلىػؼ ةشػ  فػف ةفػس الىحظػة 
فتلىؼ العالـ العالث اا هو إال ةتاج اعاشر لىتةاةة فػف  ،ظهر فةها التسدـ فف ارامز العالـ الرأساالف

 .رأساالفالارمز ال
ةؤمد أةصار التععةة لىى استةزاؼ فالض الدوؿ الاتلىفػة وتصػدةر  إلػى الارامػز الرأسػاالةة، فسػد  -2

 اارست  الدوؿ المعرف لىى الدوؿ الصغرف. شهد تارةد العالـ الةهب االستعااري الذف
ةتفؽ أةصار التععةة لىى اسولة لدـ التوازف عةف العواصـ الارمزةة والاحةطػات الهااشػةة والتػف  -3

تسوـ لىى افتراض أف ةش ة الةظاـ الرأساالف وتوسع  فف العالـ لىؽ الشروط الضرورةة لىتلىؼ فػف 
 اةجزان اةلرف اف العالـ الفسةر.

السوف الرأساالةة الاسػةطرة اػف اللػارج،  فد أةصار التععةة لىى ل بات تحالؼ الاصالح عةةؤم -4
عػػؿ إف اسػػتراتةجةة الارمػػز تسػػـو لىػػى لىػػؽ  ،والسػػوف الدالىةػػة الاتحماػػة فػػف دالػػؿ دوؿ العػػالـ العالػػث

فلػػػات حاماػػػة تاععػػػة أو لاداػػػة تتوبػػػؼ شػػػرلةتها فػػػف الحمػػػـ لىػػػى لداػػػة االبتصػػػاد اةـ )العواصػػػـ( 
عح هذ  الفلات ادلاة لىتععةة واةسرة لىتغىغػؿ الرأسػاالف دالػؿ هػذ  الػدوؿ، واسػرلة عاالةػدااج وتص

 المااؿ فف السوؽ الرأساالف العالاف
أة  " فف العااةةةةات وجهت إلى ةظرةة التععةة اةتسادات معةرة، لىى رأسها ترمةزها الشدةد لىى  ورغـ

ظهار ضعؼ التةاةةالعوااؿ اللارجةة وت عةر تىؾ العوااؿ والعةا أو توبفها  ،صر فف لاىةة التةاةة وا 
رجاع التلىؼ إلى ت عةر ةتال  اةتشار الترمةعة الرأساالةة وباؿ الةساد "أة  بد  ،عسعب تىؾ العةاصر، وا 
-161ص،2006،ةمػػػػػوف العمػػػػػس هػػػػػو السػػػػػعب، أي ضػػػػػعؼ رأس الاػػػػػاؿ واةعػػػػػداـ الىةعرالةة")لشػػػػػع 

 (.164ص
 



 
 

44 

 أشكال التبع   ومؤشراتها: 3.2
العدةد اف الاؤشرات التف ةامػف اػف ل لهػا تحػدي شػمؿ التععةػة السالاػة عػةف مةػاف و لػر ماػا  هةاؾ
 ةىف:

 التبع   االقتصا   :1.3.2
افهػػػـو التععةػػػة االبتصػػػادةة فػػػف العداةػػػة فػػػف دراسػػػات ععػػػض عػػػاحعف أارةمػػػا ال تةةةػػػة  ظهػػػر

بػػػػات تععةػػػػة اػػػػ  الػػػػدوؿ متفسػػػػةر لظػػػػاهرة التلىػػػػؼ االبتصػػػػادي فػػػػف الػػػػدوؿ الةااةػػػػة التػػػػف ترعطهػػػػا ل 
افهوـ التععةة االبتصادةة إلى الع بة غةر الاتمافلة عةف الدوؿ الاتسداة والػدوؿ  وةةصرؼ ،الاتسداة

وأسػىوب االسػتعاارات والاعوةػات التػف تشػمؿ  ،الةااةة السالاة لىى االستغ ؿ والتعادؿ غةر الاتمػاف 
ة هػػػػف لضػػػػوع وتػػػػ عر ابتصػػػػاد عىػػػػد اػػػػا االبتصػػػػادةة عصػػػػفة لااػػػػ والتععةػػػػةلػػػػودة ل سػػػػتعاار الجدةػػػػد 

عالتػػػ عةرات والتغةػػػرات فػػػف السػػػوف اللارجةػػػة عفعػػػؿ اػػػا تاىمػػػ  هػػػذ  السػػػوف اػػػف إاماةػػػات السػػػةطرة لىػػػى 
االبتصاد التاع ، عشمؿ ةتةح ل بتصاد الاسةطر اف جةف أمعر ةف  اامف اف اوارد االبتصاد التاع  

 .(64ص،1987،دوف ارالاة اصىحة االبتصاد اةلةر )السااؾ

تعرضػػت  اعظػػـ الػػدوؿ الةااةػػة فػػف فتػػرة اػػف الفتػػرات لىعدةػػد اػػف الهجاػػات االسػػتعاارةة  لسػػد
ف ماةػت  التف ألست عظ لها الساتاة لىى الجواةب االبتصادةة والسةاسػةة واالجتاالةػة لتىػؾ الػدوؿ، وا 
 هػذ  الػدوؿ بػد التسػدت أةهػا تلىصػت اػف الاسػتعار اةجةعػف فػإف هػذا االلتسػاد صػحةح اػف الةاحةػة

ف مػػاف الاسػػتعار اةجةعػػف بػػد لػػرج اػػف هػػذ  الػػدوؿ إال أةػػ  تػػرؾ وران العدةػػد اػػف   العسػػمرةة فسػػط، وا 
ازرةػة  الاساوئ والاشامؿ ولـ ةلرج إال ععد أف استةزؼ عروات هذ  الدوؿ وترمها تعةش فف أوضاع

ة ةػػرتعط  حالػػ ، لػػذلؾ لػػر ؼ ععػػض االبتصػػادةةف التععةػػة االبتصػػادةة ع ةهػػا"وادبعػػة فػػف الفسػػر والتلىػػؼ
ابتصػاد الدولػػة عاوجعهػا عةاػػو وتوسػػ  ابتصػاد  لػػر، وت لػذ ل بػػات التشػػاعؾ عػةف ابتصػػاد دولتػػةف أو 

الاسػةطرة أف تتوسػ  وتةاػو ذاتةػاد، فػف حػةف أف الػدوؿ  ؿأمعر شمؿ التععةة إذا اسػتطالت إحػدف الػدو 
 ."اةلرف ال تستطة  أف تفعؿ ذلؾ إال ماةعماس لتوس  وةاو االبتصاد الاهةاف

 ةتحسةؽ االستس ؿ االبتصػادي اػف أهػـ الواجعػات التػف ةةعغػف أف تػةهض عهػا أي دولػ عتعرة
جاالػػػة ترغػػػب فػػػف تحسةػػػؽ االسػػػتس ؿ المااػػػؿ وذلػػػؾ مػػػوف اسػػػتغةان العىػػػداف لػػػف حاجتهػػػا  أوأو أاػػػة 

ػػػعد وتمػػػوف أشػػػماؿ التععةػػػة  ،لىعىػػػداف اةلػػػرف ةعتعػػػر اػػػف لػػػواـز السػػػوة وعداةػػػة الةجػػػاح لىػػػى مافػػػة الص 
  -:(1992،)الشةسةطفةة مالتالفاالبتصاد

 :التبع   التجار  :1.1.3.2
أهػػػػـ الع بػػػػات عػػػػةف الػػػػدوؿ الع بػػػػات التجارةػػػػة التػػػػف تنع ةػػػػى عاةسػػػػاس لىػػػػى االسػػػػتةراد  اػػػػف
وذلؾ عالتاادها لىى االستةراد  ،تموف الدوؿ التاععة دوالد اةمشفة ابتصادةاد  االذلؾ غالعاد  ،والتصدةر
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 ،ل بات تجارةة غةر اتمافلة إلىوهو اا ةؤوؿ عالةهاةة  ،لىاواد اةولةة لىاةتجات الةهالةة وتصدةرها
اسػػػػػػتوةات التععةػػػػػػة التجارةػػػػػػة اػػػػػػف لػػػػػػ ؿ الاؤشػػػػػػرات  إلػػػػػػىوفػػػػػػف هػػػػػػذا الاضػػػػػػاار ةامػػػػػػف اإلشػػػػػػارة 

 (:16ص،2005،)الارزوبف.التالةة

 : مؤشر االنكشاف االقتصا ي عمى الخارج:أوالً 
وهةا ةس  عالتحدةد فف إطار أحد أهـ اؤشرات  ،أحد اؤشرات التةاةة العشرةة عشمؿ لاـ وهو

التجػارة اللارجةػة  سػاهاةحةػث تعػرز أهاةػة هػذا الاؤشػر فػف أةػ  ةػدلةا لىػى اػدف ا ،التععةة التجارةػة
عشسةها )االسػتةراد والتصػدةر( فػف تمػوةف الةػات  الاحىػف اإلجاػالف لىػدوؿ العرعةػة، وعتععةػر  لػر فإةػ  

ةةػػػة دولػػػة لىػػػى الظػػػروؼ السػػػالدة فػػػف أسػػػواؽ التصػػػدةر ةوضػػػح اػػػدف التاػػػاد الةشػػػاط االبتصػػػادي 
فإذا ماف هذا الاؤشر ارتفعاد دؿ ذلؾ لىى التاػاد الدولػة وعشػمؿ معةػر  ولىة  ،واالستةراد لهذا الدولة

لىى العالـ اللارجف، ااػا ةجعػؿ ابتصػادها أمعػر تعرضػاد لىتسىعػات االبتصػادةة العالاةػة وةجعىهػا فػف 
 (.29ص،1984،)رشةد1اللارجف حالة تععةة )اةمشاؼ( لىعالـ

 : مؤشر الترك ز السمعي لمصا رات:ثان اً 
الاسصػػػود عػػػالترمةز السػػػىعف لىصػػػادرات ةعةػػػف أف الدولػػػة التاععػػػة تتاةػػػز عحجػػػـ معةػػػر اػػػف  إف

موةهػػا تسػػتورد السػػى  مااىػػة التصػػةة   وذلػػؾالصػػادرات لىاػػواد اةولةػػة التػػف تتسػػـ عهػػا الػػدوؿ الةااةػػة 
ع ط ػت  ابتصػادةات واالسػته مةة وتصػدةر الاػو  اد اةولةػة حةػث ةعتعػر ذلػؾ اػف اظػاهر التععةػة التػف ر 

ةتةجػػة التاػػاد الػػدوؿ الةااةػػة لىػػى الاةتجػػات اةولةػػة فػػف  ،الػػدوؿ الةااةػػة عابتصػػادةات الػػدوؿ الاتسداػػة
تولةػػد الجػػزن اةمعػػر اػػف دلىهػػا السػػواف حتػػى أصػػعحت تىػػؾ الػػدوؿ الاصػػدر الرلةسػػف لاةتجػػات الػػدوؿ 

 (. 19ص،1984،وبفالاتسداة)الارز 

 : مؤشر الترك ز الجغرافي لمتجارة الخارج  :ثالثاً 
تلتىػؼ الػػدوؿ الةااةػػة لػػف ععضػػها حتػػف اآلف فػػف أةهػا اػػا تػػزاؿ تتعػػ  الػػةاط التػػارةلف فػػف  ال

تجارتهػػا اللارجةػػة فػػف ترمزهػػا اػػ  الػػدوؿ الاتسداػػة، لىػػى الػػرغـ اػػف تعػػدد اةافػػذ التصػػدةر واالسػػتةراد 
الػدوؿ أصػعح لػدةها  فهػذ  ،بةة فف التعااؿ التجاري ا  الدوؿ الةااةة اةلرفواةفتاح دوؿ أوروعا الشر 

تػزاؿ  فػ  ،عالدوؿ الاتسداة دوف غةرها وهو اا ةسػالد اإلعسػان لىػى تععةتهػا لهػذ  الػدوؿ رتعاطاةؿ ل 
صػادراتها وتعاا تهػا التجارةػة لىػى  فػفالدوؿ الةااةة واف ضاةها الدوؿ العرعةة تعتاػد عشػمؿ معةػر 

وهػو اػا ةفسػدها فػرص ألػرف فػف العػالـ بػد تمػوف أفضػؿ اػف ةاحةػة التعػادؿ التجػاري  ،وؿ الاتسداةالد
اآلسػةوةة الةاهضػة  وؿوالػد شػترامةةاالوععض الدوؿ اةلرف اعػؿ ععػض الػدوؿ  ،العةةف لىدوؿ الةااةة

                                                           

 ةتـ حساب اؤشر االةمشاؼ االبتصادي عاسارةة حجـ اساهاة التجارة اللارجةة فف الةات  الاحىف اإلجاالف. (1)
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ةدوةةسػػةا ... إلػػد )الصػػالح  ( وةعتعػػر اةمعػػر اةطعابػػاد لىػػى108ص،1989،اعػػؿ الصػػةف واالةزةػػا وا 
 الوض  الفىسطةةف موف االبتصاد الفىسطةةف ارتعط عشمؿ جغرافف ا  االحت ؿ اإلسرالةىف.

 الم ل المتوسط ل ست را :مؤشر : رابعاً 
التاػاد الدولػة لىػى دوؿ العػالـ  فاؤشر الاةػؿ الاتوسػط ع ةػ  الاؤشػر الػذي ةحػدد اػد ةعرؼ

وسػط ل سػتةراد لدولػة اػا ةػدؿ ذلػؾ لىػى زاد الاةػؿ الات فمىاا ،اللارجف فف توفةر احتةاجاتها السىعةة
وهػو اػا ةػدف  هػذ  الػدوؿ  ،العػالـ اللػارجف ىزةادة التااد هذ  الدولػة لىػى االسػتةراد عشػمؿ معةػر لىػ

اسػتةراد حاجةاتهػا  فػفإلى االبتػراب اػف التععةػة لػدوؿ العػالـ اللػارجف التػف تعتاػد لىةهػا عشػمؿ معةػر 
 (.1984،25،السىعةة)الارزوبف

    الغذائ  :التبع 2.1.3.2
أهاة  معةر  لىجاةب الغذالف فف أي دولة حةػث أف العجػز فػف هػذا الجاةػب ةعتعػر اػف  هةاؾ

أهـ الدواف  التف تسود الدولة ةف تموف تاععة لدوؿ ألرف تموف اصدر اف اصػادر ااػدادها عالغػذان 
 ،تةجةة اعػؿ الساػحال سػةاا فػف السػى  الغذالةػة االسػترا ،ةتةجة ضعؼ السطاع الزرالف فف العىد التاع 

تعتعػر عالغالػب دوؿ  والتػف ،اشمىة اةاف الغذالف اف أهـ الاشامؿ التػف تواجػ  الػدوؿ التاععػة فتعتعر
ػػػػػػػػػػػت غ ى ة عشػػػػػػػػػػػمؿ جةػػػػػػػػػػػد  معةػػػػػػػػػػػرةةااةػػػػػػػػػػػة تتاتػػػػػػػػػػػ  ععػػػػػػػػػػػروات طعةعةػػػػػػػػػػػة  واتعػػػػػػػػػػػددة ولمةهػػػػػػػػػػػا غةػػػػػػػػػػػر انس 

 (.34ص،1984،)الارزوبف
 ةىف أهـ اؤشرات التععةة الغذالةة: وفةاا

 ب  االكتياء الذاتي من السمس الغذائ  : نس مؤشر: أوالً 
الدوؿ الةااةة والتاععػة عشػمؿ لػاـ اػف ةسػعة معةػرة اػف االةلفػاض فػف امتفالهػا الػذاتف  تعاةف

بػد تمػوف غالعػاد لالةػة  ،وجػود فجػوة غذالةػة تسػدر عسةاػة ةسدةػة إلػىوهػو اػا ةػؤدي  ،اف السػى  الغذالةػة
الغةةػة اػا ةعوضػها لػف  دوؿفعها إلى االستةراد اف الاسارةة عدلىها السواف فف تىؾ الدوؿ وهو اا ةد

وهػػو اػػا ةعسػػؿ اةػػزاف الاػػدفولات عاسػػتةراد ماػػات معةػػرة اػػف الغػػذان وع سػػعار دولةػػة فتسػػتلدـ  ،الػػةسص
االمتفػان الػذاتف اػػف  فعػػدـ ،الاوازةػات فػف شػػران الغػذان عػدالد اػػف اةتػاج هػذ  السػػى  الغذالةػة واشػتساتها

دف تععةػػػػػة الػػػػػدوؿ لععضػػػػػها الععض)التسرةػػػػػر السػػػػػةوي العرعػػػػػف الغػػػػػذان ةعتعػػػػػر اؤشػػػػػر بػػػػػوي لىػػػػػى اػػػػػ
 (.224ص،1992،الاوحد
 الم زان التجاري الغذائي: مؤشر: ثان اً 

أحػػد اؤشػػرات التععةػػة الغذالةػػة والػػذي ةعػػةف وضػػ  الاةػػزاف التجػػاري الغػػذالف اػػف حةػػث  وهػػو
هػػذ  الػػدوؿ لىػػى  دتاػػالصػػادرات والػػواردات الغذالةػػة لدولػػة اػػا والػػذي ةمػػوف فػػف حالػػة لجػػز حةةاػػا تع

استةراد السى  الغذالةة عشمؿ معةر اساعؿ تصدةر ماةة بىةىة اف ةفس السى  اا ةلىػؽ حالػة اػف لػدـ 
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التػػوازف فػػف الاةػػزاف التجػػاري تسػػود إلػػى حالػػة لجػػز ةتةجػػة لػػدـ بػػدرة صػػادرات الدولػػة الغذالةػػة لىػػى 
ا وعالتػالف ةػتـ توجةػ  اسػدرات تغطةة وارداتها الغذالةػة وهػو اػا ةلىػؽ الفجػوة الغذالةػة التػف سػعؽ ذمرهػ

 (.83ص،1984،الفجوة )الارزوبف هذ االةة لسد 
 التبع   المال  : 3.1.3.2
عػػؿ ةتعػػدف ذلػػؾ  ،طتستصػػر صػػفة التععةػػة الاالةػػة لىػػى الػػدوؿ التػػف لػػدةها لجػػز اػػالف فسػػ ال

التػف  دوؿفالػ ،واعاؿ ذلؾ العدةد اف دوؿ اللىػة  العرعػف ،الدوؿ التف تاتىؾ فوالض االةة إلىأحةاةاد 
العاىػػة اةجةعةػػة  اػػفتعػػاةف اػػف لجػػز اػػالف تسػػـو عاسػػتةراد رأس الاػػاؿ وذلػػؾ عسػػعب الػػةسص الشػػدةد 

والعمس أةضاد صحةح فالدوؿ التف لةدها فوالض االةػة اعػؿ دوؿ اللىػة  العرعػف عسػعب العػورة  ،لدةها
ة الاتسداػػة وذلػػؾ لػػـ تسػػتفد معةػػراد اػػف هػػذ  الفػػوالض وبااػػت عتحوةىهػػا إلػػى الػػدوؿ الرأسػػاالة ،الةفطةػػة

متدوةر لرأس الااؿ وهو اا لىؽ اشمىة جدةدة اف ارتعاط هذ  اةاواؿ عابتصادةات الدوؿ الرأساالةة 
لػػذلؾ ةسػػتلىص اػػف السػػاعؽ أف  ،وعالتػػالف لىػػؽ ةػػوع اػػف التععةػػة االبتصػػادةة عهػػذ  الػػدوؿ ،الاتسداػػة

 ،ى الدوؿ الرأساالةة الاتسداةهةاؾ ةولةف اف التععةة الاالةة وهاا تععةة اف دوؿ ذات لجز االف إل
وتعتعر أهـ اؤشرات هذا الةوع اف التععةة هو حجـ  ،الدوؿ لةفسوتععةة الدوؿ ذات الفوالض الاالةة 

 (.43ص،1984،الادةوةةة )الرزوبف

 :كمؤشر لمتبع   المال   في ال ول التابع  )النام  ( الم  ون  
لف حجـ االستداةة اف  ةلعار  وهف ،لةااةةاللارجةة ظاهرة تعاةف اةها مؿ الدوؿ ا الادةوةةة

تعتعر هذ  الدوؿ أف  حةث ،استدةةةجاالف الةات  السواف لىدولة الإهذ  االستداةة اف  وةسعة ،اللارج
وذلؾ عهدؼ تاوةؿ اللطط التةاوةة رغعة فف  ،الحؿ لاشم تها االبتصادةة هو االستداةة اف اللارج

لمػػف هػػذ  الػػدوؿ اػػ  اػػرور الوبػػت تغػػرؽ  و ،اػػو ابتصػػاديدفػػ  العاىةػػة التةاوةػػة لألاػػاـ وتحصػػةؿ ة
ةتععها حالة اف  ،عادةوةةة لالةة جداد تتجدد عسروض اةسرة وغةر اةسرة اف دوؿ أو اؤسسات دولةة
ةترتػب لىػف  و ،الادةوةةة العالةة التف ةصػعح جػدوؿ سػدادها امػوف رلةسػف فػف اوازةػة الػدوؿ التاععػة

وبروض جدةدة وهو اػا ةتػةح لىػدوؿ والاؤسسػات الدولةػة التػف  ،ذلؾ الحاجة الاتواصىة ةاواؿ جدةدة
والعةؾ الدولف لىتدلؿ فف الهةمىةات االبتصادةة لتىؾ  لدولفتسدـ الاةح والسروض اعؿ صةدوؽ الةسد ا

ووضػػػ  اتطىعػػػات اصػػػ حةة عتىػػػؾ الهةامػػػؿ مشػػػرط لىحصػػػوؿ لىػػػى السػػػروض الاةسػػػرة وحتػػػى  ،الػػػدوؿ
ر تػػرامـ لحجػػـ االسػػتداةة التػػف بااػػت عهػػا تىػػؾ الػػدوؿ لىػػى اػػدار تعتعػػ فالادةوةةػػة ،السػػروض التجارةػػة

وضػػ  اةػػزاف الاػػدفولات الػػذي  تصػػحةحاػػف أجػػؿ  أو ،سػػةوات وذلػػؾ عسػػعب ضػػعؼ الاػػوارد الاالةػػة
وهػو ةجعػؿ االبتصػاد هشػاد فػف تىػؾ الػدوؿ ةتةجػة  ،ةموف عحالة لىؿ اتواصؿ ةتةجة الادةوةةة العالةػة

تػػػةعمس سػػػىعاد لىػػػف التىػػػؼ  والتػػػفالاسعىػػػة  واةجةػػػاؿؿ الحػػػالف اةلعػػػان والػػػدةوف التػػػف ةتحاىهػػػا الجةػػػ
 (.576ص،2008،بطالات االبتصاد اةلرف )تودارو
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 التبع   التكنولوج  : 4.1.3.2
عالتععةة التمةولوجةة فف اجاؿ االتصػاؿ االلتاػاد الجزلػف أو المىػف لىػى الاجتاعػات  ةسصد

الارافػػػؽ والاعػػػدات وتسػػػهة ت اإلةتػػػاج فػػػف  أي ،اةجةعةػػػة فةاػػػا ةتعىػػػؽ عػػػالعةى اةساسػػػةة ل تصػػػاالت
وةشػرها اػف لػ ؿ االتصػاؿ السػىمف  توزةعهػاسػوان جاػ  الاعىواػات أو الػدادها أو  ،التىؼ اراحى 

وجود حاجة ااسػة  وعسعب ،وشعمات المواعؿ ،ووماالت اةةعان وشعمات التىمس ،واةباار الصةالةة
إلذالػػػة والتىفزةػػػوف وعػػػراا  ااد الصػػػحافة و الػػػدوؿ الةااةػػػة لتطػػػوةر ارافػػػؽ االتصػػػاالت ولصوصػػػ فلػػػد

هػػػذ  الػػػدوؿ ال تاتىػػػؾ اةاػػػواؿ ال زاػػػة إلبااػػػة  فػػػإف ،والتىػػػؼ اعػػػدات االتصػػػاؿ اةلػػػرف ،التػػػدرةب
هػػػذا التطػػػوةر ةسػػػتىـز اعػػػال  طالىػػػة ال  مػػػوف ،اشػػػارة  واسػػػتىزاات تةاةػػػة وسػػػالؿ االتصػػػاؿ الوطةةػػػة

الػػػدوؿ الاتسداػػة اعػػػؿ  ىتصػػاالت حمػػػراد لىػػتمػػوف اعػػػدات اال ولػػػذلؾ ،تاتىمهػػا الػػدوؿ الةااةػػػة عالغالػػب
وععػػض  ،وععػػض الػػدوؿ االشػػترامةة اعػػؿ تشةموسػػىوفامةا وروسػػةا ،عرةطاةةػػا وفرةسػػا والوالةػػات الاتحػػدة

الػػػػػػػػػػػػػدوؿ الةااةػػػػػػػػػػػػػة اعػػػػػػػػػػػػػؿ الهةػػػػػػػػػػػػػد والعامسػػػػػػػػػػػػػتاف والعرازةػػػػػػػػػػػػػؿ ومورةػػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػاالةة والامسػػػػػػػػػػػػػةؾ)لعد 
 (. 48ص،1992،الرحاف

اسػػتةرادها اػػف الػػدوؿ الاتسداػػة عػػدؿ العاػػؿ لىػػى  عهػػا الةسػػؿ اةفسػػف لىتمةولوجةػػا، أي وةسصػػد
تةاةتهػا وطةةػػاد أو بواةػػاد أو إبىةاةػاد، وبػػد التػػارت اعظػـ الػػدوؿ الةااةػػة ولاصػة العرعةػػة اةهػػا امتسػػاب 
 ،هذ  التمةولوجةا لف طرةػؽ اسػتةرادها جػاهزة عالتسػاد أف ذلػؾ سػةامةها اػف ابتصػاد الوبػت والةفسػػات

التسةةػة ال تػت نـ اػ  الطعةعػة اإلةتاجةػة لىػدوؿ العرعةػة ااػا لاػؽ ولمف الاشمىة تماػف فػف مػوف هػذ  
 .(146ص،2006،اف تععةتها لىدوؿ الاةتجة لهذ  التمةولوجةا)جةوحات

 التبع   الس اس  :2.3.2  
 ،دعةػات الاعاصػرة لىػدوؿ الةااةػةالتععةة السةاسةة اف الاصطىحات الاستلداة فػف اة تعتعر

د أو جاالػػػات بااػػػت عػػػااللتراض فمرةػػػاد وسةاسػػػةاد لىػػػى الوابػػػ  اصػػػطىح لػػػادة اػػػا ةوصػػػؼ أفػػػرا وهػػػو
عػراا  تػـ تطعةسهػا عاللػارج  أووبدات معدةؿ لهػذا الوابػ  فمػراد  ،الافروض بصراد فف دولها أو اوطةها

بد تىج  ععض السوف التف  ولذلؾ ،فف دوؿ ألرف موف هذ  العراا  تـ تطعةسها عةجاح فف تىؾ العىداف
 أفوهػو اػا ةلىػؽ اةطعالػاد  ،التعاوف ا  أةظاة لارجةة لتطعةؽ هذ  التجػارب تتعةف هذا الاةطؽ إلى

تعتعػػر التععةػػة  لػػذلؾ ،تاععػػة ةجةػػدات دوؿ  لارجةػػة أو ،هػػذ  الجاالػػات هػػف جاالػػات لاةىػػة لىلػػارج
اػف العػراا  الاسػتوردة اػف لػارج الػوطف ةسػوـ عهػا جاالػات  ةالسةاسةة الاصطىح السةاسػف لاجاولػ

أسػىوب ةػؤوؿ عالةهاةػة عػ ف ةصػعح اػوطف هػؤالن اةشػلاص تػاع  لىػدوؿ التػف تػـ  اف دالؿ العىد وهو
فرعاػا  ،التاع  عالاتعوع لةسػت عاعتػة فهػف تتغةػر اػ  الوبػت ول بة ،استةراد تىؾ العراا  واةفمار اةها

ول بػػات  إةجاعةػةةػرا  الػععض تععةػػة ةػرا   لػروف اةتاػػان وشػرامة  واػػا ،تػاع  الةػوـ ةصػػعح شػرةؾ الغػد
 ،وهةػاؾ تععةػة بوةػة ،فهةاؾ تععةة مااىػة ،السةاسةة تلتىؼ اف حالة ةلرف فالتععةة ،ح ةاجحةاصال
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التععةػػػة السةاسػػػةة  أفعالةهاةػػػة  وةعسػػػى ،وتلتىػػػؼ هػػػذ  الحػػػاالت عػػػالت ؼ الػػػدوؿ ،وهةػػػاؾ تععةػػػة هشػػػة
السػرار ةموف لىدولػة الاهةاةػة دور فػف صػةال   إذتةتسص اف استس لةة السرار السةاسف لىدوؿ التاععة 

ولسػػمرةة وتجارةػػة... الػػد  ةسافةػػاػػا ةترتػػب لىةػػ  تععةػػة ابتصػػادة  وع وهػػو ،السةاسػػف فػػف تىػػؾ الدولػػة
 (.2007،)شعم  الةع  الاعىوااتة 

السةاسػػة التػػف تتععهػػا الػػدوؿ الةااةػػة فػػف الوبػػت الػػراهف ولاصػػة السةاسػػة اللارجةػػة تمػػوف  إف
ة االارةمةػػة( وسػػعب ذلػػؾ ضػػعؼ ابتصػػادةات تاععػػة لىػػدوؿ المعػػرف فػػف العػػالـ اعػػؿ ) الوالةػػات الاتحػػد

اعظػػػـ الػػػدوؿ العرعةػػػة اةاػػػر الػػػذي ةترتػػػب لىةػػػ  تععةػػػة سةاسػػػةة ) أي أف الاعوةػػػات والسػػػروض التػػػف 
 أي ،سةاسػػةة تععةػػةلىةهػػا  ةترتػػبفالتععةػػة االبتصػػادةة  الػػدوؿ المعػػرف لاعظػػـ الػػدوؿ الةااةػػة( اهاتسػػد

وتمػػوف سةاسػػةات اعظػػـ هػػذ  الػػدوؿ وبرارهػػا  التػػ عةر لىػػى صػػةاع السػػرار فػػف اعظػػـ الػػدوؿ الاتلىفػػة
السةاسػػػةة لىسػػػوف  فالتععةػػػة ،ولىػػػى رأسػػػها الوالةػػػات الاتحػػػدة اةارةمةػػػة ،السةاسػػػف تػػػاع  لىػػػدوؿ المعػػػرف

اةجةعةػػة الاتةفػػذة التػػف تهػػةاف لىػػى السةاسػػات العرعةػػة، وترسػػـ اسػػاراتها الاحىةػػة واإلبىةاةػػة والدولةػػة 
 .(2011،وتتحمـ فةها)السةةو

 تبع   العسكر  :ال .3.23
تعتعػػر التععةػػة العسػػمرةة ةػػوع اػػف االرتعػػاط العسػػمري عػػةف عىػػدةف فػػف الاجػػاؿ العسػػمري ةػػؤدي   

الاتعولػة وتتاعػؿ التععةػة العسػمرةة  أوالدولػة الاهةاةػة  إلػىإلف حالة اف التععةة اف الدولػة الضػعةفة 
 فف الاجاالت اآلتةة:

شػمؿ بػروض  فتصػادةة، تسػداها الػدوؿ اإلاعرةالةػة فػػ الاعوةة العسمرةة: وهف شعةهة عالاعوةػة االب1
لشػػران أسػػىحة اػػف الدولػػة ةفسػػها أو عالشػػروط التػػف تفرضػػها تىػػؾ الدولػػة اػػف حةػػث التػػدرةب وأهػػداؼ 

وتعػػد تىػػؾ الاعوةػػات لػػاا د  ،االسػػتلداـ، وتمػػاد أارةمةػػا تحتمػػر الاعوةػػات العسػػمرةة لعىػػداف الاةطسػػة
ـ عةف حمواات اعاشرة )لااؿ سةاسػف( وةػرتعط عهػا تػدرةب اهااد فف تشمةؿ ل بات التععةة، فهف تت

أارةمف استار لىضعاط )لااؿ لسػمري( وتستضػف رد فوالػد السػروض وأصػول  التػف تتزاةػد عاسػتارار 
)لااػػػؿ ابتصػػػادي(، عػػػـ تفتػػػرض اسػػػتارار الع بػػػات الوطةػػػدة اػػػ  الػػػدوؿ الاصػػػدرة لىسػػػ ح لضػػػااف 

 وصوؿ بط  الغةار )لااؿ سةاسف ولسمري(.
ةػػادة اإلةفػػاؽ لىػػى التسػػىح فػػف العىػػداف العرعةػػة، إضػػافة إلػػى الةفسػػات اةلػػرف اعػػؿ اإلةفػػاؽ لىػػى ز  ػػػ 2

إةشان الطرؽ ووسالؿ االتصػاؿ التػف تسػاـ ةسػعاب لسػمرةة ومػذلؾ سػداد الػدةوف العسػمرةة، عػـ بةاػة 
 اةراضف التف تةتزع ةسعاب لسمرةة.

شػرةة الاسػتهىمة فػف العاػؿ العسػمري لاصػة فسداف معةر لإلاماةات، ةاش  لف فسػداف الطابػة الع ػ.3
 .الفةةةالموادر 

ػ وتعد ل بات التععةة فػف اجػاؿ الصػةالة الحرعةػة أمعػر تلةػدباد اػف أي حسػؿ صػةالف  لػر، ةف 4
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لاػػر اةسػػىحة الحدةعػػة بصػػةر لىغاةػػة عسػػعب التطػػور التمةولػػوجف السػػرة  الػػذي ةفػػرض لىػػى العىػػداف 
إلةتػػاج أةظاػػة أمعػػر « الارمعػػات الصػػةالةة العسػػمرةة»لوجةػػا الةااةػػة االلتاػػاد عشػػمؿ مىػػف لىػػى تمةو 

 (.2010،تطوراد )الاوسولة العرعة 

 التبع   الثقاف  : 4.3.2
فػػػػإّف التععةػػػػة  ،التععةػػػػة العسافةػػػػة هػػػػف ألطػػػػر أةػػػػواع التععةػػػػة، ةّةهػػػػا تةعػػػػ  اػػػػف الػػػػدالؿ تعتعػػػػر

أّف التععةػػة إذا اةعععػػت  الافروضػػة اػػف اللػػارج مالتععةػػة السةاسػػةة أاػػدها بصػػةر فػػف العػػادة، فػػف حػػةف
فسػػد  ،اػػف الػػدالؿ وتحػػّوؿ الفػػرد إلػػى اسػػتعع د عاحػػض إرادتػػ ، فهػػذ  الععودةػػة والتععةػػة لػػةس لهػػا لػػ ج

روي أّف اجاولػة اػػف الععةػػد حػػّررهـ أحػػد الحمػػاـ الاسػػىاةف، فلرجػػوا فػػف تظػػاهرات رافضػػةف التحرةػػر 
، عػػؿ إف الععةػػد هػػـ الػػذةف رفضػػوا بػػرار واطػػالعةف عإعسػػالهـ لعةػػدادي فىػػـ ةتظػػاهر اةسػػةاد رفضػػاد لىسػػرار

ذا مػاف الشػفن ةاععػاد اػف الػدالؿ صػعنب ل جػ .  التحرةر ةّةهػـ أنشػرعوا الععودةػة والتععةػة لألسػةاد، وا 
 (.2010،ة)الاوسولة العرعة

وسالؿ االتصػاؿ أدوات عسافةػة فهػف تشػمؿ الوسػةىة اةساسػةة فػف الحصػوؿ لىػى العسافػة  تعد
واةهػػػا  ،سػػػةطرت الػػػدوؿ االسػػػتعاارةة لىػػػف اةدوات العسافةػػػة ولسػػػد ،عوبوجاةػػػ  أشػػػماؿ اإلعػػػداع لىشػػػ

 –ولف ةمسر هذا االحتمار سػوف التػدفؽ الحػر لألةعػان الػذي فرضػت   ،اف الوبت ةوسالؿ االل ـ فتر 
اةوروعػػف لإللػػ ـ فػػف ألسػػاب الحػػرب  حتمػػارالوالةػػات الاتحػػدة اةارةمةػػة ععػػد مسػػرها ل  -لىافاربػػة

 وهػو ،تػدفؽ حػر لإللػ ـ عػةف الػدوؿ الالتىفػة الاتسداػة اةهػا والاتلىفػة أهةػا عػد واف ،العالاةة العاةةة
بػػةـ ولػػادات دلةىػػة  والتػػف رس ػػل ت  اػػا سػػاهـ عشػػمؿ معةػػر فػػف ترسػػةد الصػػور العدةػػدة لىتععةػػة العسافةػػة 

افروضة اف بعؿ اامةةات ال اةة غرعةة بوةة واؤعر  وهذا الةوع اف العسافة ةتـ اف  ،الشعوب ىلى
 أةجػحأو تجرعػة  أفضػؿالعسوؿ وتروةضها لسىػب عسافػة دلةىػة التسػاداد اةهػا ع ةهػا عسافػة  ة ل  استاالل

 (.53ص،1992،فف اجاؿ التةاةة اإلةساةةة الشااىة وأجدر عاالتعاع والتسىةد)لعد الرحاف

 ن والتبع  :واليمسط ن  4.2
أمعػر السضػاةا الشػالمة لىػى  العاىةة السىاةة عةف الجػاةعةف الفىسػطةةف واإلسػرالةىف اػف تعتعر

وشػااؿ لىسضػةة الفىسػطةةةة اػف  ؿالساحة الدولةة والتػف تسػعى اةطػراؼ الفالىػة إلػى إةجػاد حػؿ لػاد
، ولـ ةجىػب سػوف الػداار لىػى الفىسػطةةةةف ،ل ؿ إةهان الصراع العرعف اإلسرالةىف الذي داـ طوة د 

لػػى الحػؿ الةهػػالف الػػذي اػف ل لػػ  ةتسػػة ى اةػذ اةتهػػان الفتػػرة الاحػددة فػػف اتفابةػػات أوسػىو لىوصػػوؿ إو 
اػػف غةػػر أف تمػػوف ارتعطػػة عالمةػػاف  ،لىجاةػػب الفىسػػطةةف إةهػػان هػػذ  الاعاةػػاة عإبااػػة دولػػة فىسػػطةةةة

عةػػػد أف  ،تمػػػرس تععةػػػة الفىسػػػطةةةةف لإلسػػػرالةىةةف ،اإلسػػػرالةىف عاتفابةػػػات سةاسػػػةة وابتصػػػادةة وأاةةػػػة
تةهػف اشػامؿ الحػؿ الةهػالف وتؤسػس لدولػة فىسػطةةةة العاىةة السىاةة لـ تتالض لػف حىػوؿ حسةسةػ  
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عػػؿ عػػالعمس لاىػػت هػػذ  العاىةػػة واػػا تالػػض لةهػػا اػػف  ،السػػرارات الدولةػػة أسػػاسباعىػػة لىحةػػاة لىػػى 
 ،2006،)ضاهر السىطة الفىسطةةةة عشمؿ معةر متاع  إلسرالةؿ ابتصادةاد وأاةةاد  إلحاؽاتفابات لىى 

 (.2ص
 

صػػػىة واهاػػػة لاىػػػت لىػػػى تغةةػػػر الافػػػاهةـ والتصػػػورات لسػػػد ماةػػػت أوسػػػىو لحظػػػة تارةلةػػػة فا
الوطةةة الفىسػطةةةة، وأدلىػت الاجتاػ  الفىسػطةةف فػف حالػة اعسػدة وارمعػة اػف التععةػة، تلتىػؼ لػف 
الارحىة الساعسة، إذ تـ تجسةد وا سسػة لااػؿ إلحػابف جدةػد اػف ل بػات السػوة والهةاةػة، لعػر الاػاؿ 

 .(2011دة تشمةؿ الاجتا  وعةا  الاتعددة)صعةح،جدةدة إللاالسةاسف، واالبتصاد والتةاةة، ع دوات 
 فسػػد وسةاسػػةاد  وعسافةػػاد  ابتصػػادةاد  تععةتػػ  تحػػت ةحتىهػػا التػػف العىػػد الضػػاع لىػػى ةعتاػػد االحػػت ؿ وةف

 طعةعػػػة تحػػػددها اتفاوتػػػة وعةسػػػب والاسػػتوةات اةشػػػماؿ مافػػػة لىػػػى التععةػػة هػػػذ  اػػػف فىسػػػطةف لاةػػت
 -:التالف فىسطةف فف التععةة ؿأشما أهـ واف الزاةةة، الارحىة

 في فمسط ن: ا   التبع   االقتص1.4.2
االتفابةػػات االبتصػػادةة الاوبعػػة عػػةف الجػػاةعةف اةػػذ بةػػاـ السػػىطة الفىسػػطةةةة لتمػػرس  جػػانت

تععةة الفىسطةةةةف إلسػرالةؿ عحةػث ال ةامػف الةظػر إلػى هػذ  االتفابةػات دوف التطػرؽ إلػى االتفابةػات 
ف العاىةة السةاسةة الجارةة فف اةطسة الشػرؽ اةوسػط، لىػى الػرغـ اػف أةهػا السةاسةة التف ةجات ل

شػهور، إال أف بوالػدها اةساسػةة سػتعسى طالاػا عسةػت حالػة  سػتةتعابدةة ةعاد الةظر عها مؿ سةة أو 
التػوازف والتفػػرد اةارةمػػف الػػدالـ إلسػػرالةؿ، ااػػا ةعةػف أف اعػػؿ هػػذ  االتفابةػػات تلػػدـ عالدرجػػة اةولػػى 

لهػػا فػػف شػػتى ةػػواحف حةاتػػ   ح اإلسػػرالةىةة الهادفػػة إلػػى اإلعسػػان لىػػى الشػػعب الفىسػػطةةف تاععػػاد الاصػػال
الةواةػػػة، وذلػػػؾ ةتحسػػػؽ اػػػف لػػػ ؿ السػػػةطرة والػػػتحمـ اإلسػػػرالةىف عاالبتصػػػاد الفىسػػػطةةف، اػػػف لػػػ ؿ 

ةػار استعااؿ االبتصاد والعوالد الجارمةة موربة ضغط لةداا تتععر العاىةة السةاسةة، أدف إلػى االةه
االبتصػادةة  فابةػاتل بتصاد الفىسطةةف جران السةود اإلسرالةىةة وجعى  تاععاد ل  اػف لػ ؿ االت المعةر

 (.3،ص1994التف جعىت  رهف التغةرات والتحوالت االبتصادةة فف إسرالةؿ)امحوؿ،

أف االتفابةػػػات الاوبعػػػة عػػػةف الجػػػاةعةف والاةععسػػػة لػػػف اتفػػػاؽ عػػػارةس االبتصػػػادي أتاحػػػت  ماػػػا
لىةػ  اػف لػ ؿ الػتحمـ فػف مػـ  رالةىةةف فرصة الػتحمـ عاالبتصػاد الفىسػطةةف، ااػا ةػةعمس سػىعاد لإلس

% اػػػػػف اسػػػػػتىزاات الصػػػػػةالة 90وةػػػػػوع العضػػػػػال  التػػػػػف ةسػػػػػاح لىفىسػػػػػطةةةةف عإةتاجهػػػػػا، حةػػػػػث أف 
الفىسػػطةةةة تػػ تف لػػف طرةػػؽ اإلسػػرالةىةةف ااػػا ةمػػرس تععةػػة االبتصػػاد الفىسػػطةةف إلسػػرالةؿ، ماػػا أف 

الاوبػػ  عػػةف الجػػاةعةف أععػػت تحماهػػـ عتةفةػػذ  لصػػالحهـ،  التفػػاؽ عػػارةس االبتصػػاديالعاىػػف التطعةػػؽ 
الزرالةػة التػف تػةص لىػى أةػ  سػةموف هةػاؾ ةسػؿ  تفابةةاالواف اةاعىة لىى ذلؾ أف العةد اةوؿ اف 

حر لىاةتجات الزرالةة عةف الجػاةعةف لػاؿ اػف الجاػارؾ والضػرالب أععػت أف هةػاؾ تعسةػدات ولوالػؽ 
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سػػػرالةؿ اػػػف جهػػػة وعػػػةف  اػػػفةػػػدة أاػػػاـ اةسػػػةاب الاةتجػػػات الزرالةػػػة لد اةػػػاطؽ السػػػىطة الفىسػػػطةةةة وا 
الضفة الغرعةة وبطاع غزة اف جهة ألرف، وةعزو اإلسرالةىةةف هذ  التعسةدات إلى اتطىعات التفتةش 

أف اةاةػػػف عاوجػػػب االتفابةػػػة الارحىةػػػة، واػػػف اللسػػػالر التػػػف لحسػػػت عالفىسػػػطةةةةف جػػػران هػػػذ  العةػػػود 
تعسةػػدات دلػػوؿ الشػػاحةات لعػػر اععػػر عةػػت حػػاةوف سػػععت أضػػرارا لإلةتػػاج الزرالػػف واةعمسػػت سػػىعا 
لىػػػى السػػػدرة التةافسػػػةة لىاةتجػػػات الزرالةػػػة الفىسػػػطةةةة ااػػػا أدف إلػػػى تػػػدهور اةوضػػػاع االبتصػػػادةة 

 (.4،ص1994لىازارلةف)امحوؿ،

شػرؽ اةوسػط اتهاػة إةػا  اةتسدت إسرالةؿ طرةسػة تعااػؿ الاجتاػ  الػدولف اػ  الصػراع فػف الو 
عالىجون إلى تسدةـ الدلـ الاالف لىفىسطةةةةف لعجز  لف إحراز تسدـ فف العاىةة السىاةة عةف الجاةعةف، 
ماا اةتسدت الاشارة  التف ةعىف لةها لتعزةز االستعاار فف الاةطسة عاإلشارة إلف أف لعران االبتصاد 

راضف الفىسطةةةة حالةاد بعؿ إزالة الحواجز عػةف ةروف ع ة  ال ةامف تحسف الوض  االبتصادي فف اة
العضػػػال ، ماػػػا أف تسػػػارةر العةػػػؾ الػػػدولف تظهػػػر  ىفػػػةاػػػدف الضػػػفة الغرعةػػػة والتػػػف أدت إلػػػى ارتفػػػاع تم

اةاػػواؿ التػػف تعرلػػت عهػػا الػػدوؿ الااةحػػة والتػػف وصػػىت إلػػى ةحػػو ةصػػؼ اىةػػار دوالر لػػ ؿ اةشػػهر 
تدفؽ التاوةؿ اػف  فةعسفتردي االبتصاد الفىسطةةف، لـ تفىح فف وبؼ  2007الستة اةولى اف لاـ 

هةػػػا وهةػػػاؾ اجػػػرد اةعػػػاش اؤبػػػت وشػػػمىف ل بتصػػػاد وغةػػػر دالػػػـ أو ذو طعةعػػػة تةاوةػػػة فػػػ  ةىعػػػث أف 
 .(3،ص2004عشمؿ تىسالف )ظاهر، ادةةةتوبؼ الدلـ حتف تتوبؼ العجىة االبتص

اهػػػا ارمػػػز عةسػػػاف ةعةػػػؿ شػػػعث فػػػف ادالىػػػة لػػػ  لػػػ ؿ ورشػػػة لاػػػؿ ةظ (1)افػػػاد الػػػدمتور ولسػػػد
أساس  ىعارةس عةف  لىى أساس اصىحة االبتصاد اإلسرالةىف ولةس لى اتفاؽ" أفلىعحوث واإلةاان 

اصػػىحة االبتصػػاد الفىسػػطةةف، وهػػو جػػزن اػػف الهةاةػػة اإلسػػرالةىةة لىػػى الفىسػػطةةةةف اعػػؿ االحػػت ؿ 
عػػػؿ ابتصػػػاد ، وال ةامػػػف الحػػػدةث لػػػف ابتصػػػاد حػػػر A، B، Cالعسػػػمري الػػػذي ال ةفػػػرؽ عػػػةف اةػػػاطؽ 

اسػػاوـ، ةعتاػػد لىػػى الاشػػارة  الصػػغةرة والاةتجػػات الصػػغةرة اػػ  اساطعػػة تااػػة لىعضػػال  اإلسػػرالةىةة، 
 لذلؾ ةجب تغةةر اتفاؽ عارةس الذي ةاعؿ التععةة االبتصادةة ل حت ؿ اإلسرالةىف". 

 ، ااػػا أحػػدث لىػػ د معةػػراد فىسػػطةةةاد  لسػػد تجػػاوزت بةاػػة الػػواردات عشػػمؿ ضػػلـ بةاػػة الصػػادرات
فف الاةزاف التجاري لىسىطة الفىسطةةةة، وعرزت الاشػمىة فػف تاوةػؿ الػواردات حةػث تػـ تاوةػؿ الجػزن 
اةمعػػر اػػف الػػواردات الفىسػػطةةةة اػػف اةػػرادات العاالػػة الفىسػػطةةةة، ومػػذلؾ الاسػػالدات اةجةعةػػة ااػػا 

ة الاتععػػػة اةعمػػػس سػػػىعاد لىػػػى اسػػػتوةات االسػػػتعاار والتػػػوفةر فػػػف الاةػػػاطؽ، ماػػػا أف سةاسػػػات الحااةػػػ
واالجػػػرانات الجارمةػػػة لىػػػى الحػػػدود، واسػػػتلداـ السةػػػود الاتعىسػػػة عالاواصػػػفات التجارةػػػة الاوبعػػػة عػػػةف 

                                                           

ادالىػػة د. ةعةػػؿ شػػعت لػػ ؿ ورشػػة لاػػؿ ةظاهػػا ارمػػز عةسػػاف لىعحػػوث واإلةاػػان ععةػػواف " فػػاؽ استشػػرافةة لعةػػان  (1)
 http://ar.bisan.org/content اشتسة اف : 0044 -40-6االبتصاد الفىسطةةف فف 
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السػػىطة الفىسػػطةةةة والعػػالـ اللػػارجف أدف إلػػى ارتفػػاع التجػػارة عػػةف الفىسػػطةةةةف واالسػػرالةىةةف)عمدار، 
2008.) 

 
 التجاري التبا ل وحجم الم زان يوصاف السمع   والصا رات الوار ات ق م  إجمالي(1.2): ج ول 

 .)الق م  باأللف  والر أمر كي(2009-1995*، اليمسط ن   األراضي في الخارجي

 السن  الوار اتإجمالي ق م   إجمالي ق م  الصا رات صافي الم زان التجاري حجم التبا ل التجاري

2,052,368  -1,264,014 394,177 1,658,191 1995 

2,355,523  -1,676,589 339,467 2,016,056 1996 

2,620,984  -1,856,138 382,423 2,238,561 1997 

2,769,948  -1,980,256 394,846 2,375,102 1998 

3,379,375  -2,635,079 372,148 3,007,227 1999 

2,783,664  -1,981,950 400,857 2,382,807 2000 

2,323,996  -1,743,298 290,349 2,033,647 2001 

1,756,475  -1,274,741 240,867 1,515,608 2002 

2,079,948  -1,520,588 279,680 1,800,268 2003 

2,685,936  -2,060,560 312,688 2,373,248 2004 

3,003,035  -2,332,149 335,443 2,667,592 2005 

3,125,435  -2,392,017 366,709 2,758,726 2006 

3,797,014  -2,771,056 512,979 3,284,035 **2007 

4,024,614  -2,907,722 558,446 3,466,168 2008 
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 .2009 واللداات، السى  اللارجةة، التجارة إحصانات الفىسطةةف، لإلحصان الارمزي الجهاز تسرةر

 لاـ الغرعةة لىضفة احت لها ععةد لةوة إسرالةؿ  ضات الذي السدس احافظة اف الجزن ذلؾ عاستعةان العةاةات
1967. 

الساعؽ ادف الفرؽ المعةر عةف حجـ الصادرات والواردات اف السى  الفىسطةةةة،  (1.2)ةعةف الجدوؿ
ةتةجة لىسةود الافروضة لىى الحدود والاعاعر، وتحدةد أةواع اعةةة فسط اف الاةتجات الصةالةة 

ولدـ التزاـ االحت ؿ عاتفابةة عارةس الاوبعة وتضةةؽ اللةاؽ أمعر  ،والزرالةة الاساوح عتصدةرها
، ااا زاد العجز فف اةزاةةة السىطة الفىسطةةةة لىى ادار لىى التجارة الفىسطةةةة اللارجةة

  اد االسرالةىف وزةادة التععةة ل .سةواتها، وأدف إلى زةادة التعااؿ ا  االبتص

 اةتهػػان" اصػػطفى العرغػػوعف أمػػد فةهػػا أةػػ  اػػف الافتػػرض 1تور"اساعىػػة أجراهػػا العاحػػث اػػ  الػػدم وفػػف
عاةتهان اتفاؽ أوسىو، ةف االتفاؽ ةمرس تععةة ابتصادةة  1999اةذ العاـ  ةعارةس االبتصادة ةةاتفاب
ةسػؼ اتفػاؽ عػارةس اػف لػ ؿ االلتاػاد لىػى  لذلؾ ةجػبىاا ةمرس اتفاؽ أوسىو لعودةة سةاسةة، عا

واةت  زرالف واف ل ؿ الترمةز لىى التعىةـ والزرالة والصػةالة فػف عابتصاد وطةف اساوـ،  سالةف
 .، ال اف ل ؿ زةادة الضرالب، وزةادة العبن لىى الاواطةةفاداةالس االستراتةجةةاللطط 

 
 :في فمسط ن من  التبع   األ2.4.2 

اسػةة اتفابة  أوسىو واىحسها االبتصادي اتفاؽ عارةس إلى ترسػةد حالػة اػف التععةػة السة أدت
أععػػػت الوابػػػ  ععػػػد الةصػػػوص عهػػػذ  االتفابةػػػات أف االحػػػت ؿ اإلسػػػرالةىف هػػػو الاػػػتحمـ  فسػػػدإلسػػػرالةؿ، 

وعحػػراد وجػػواد، ماػػا أةػػ  ةسػػةطر لىػػى الاعػػاعر والعػػروات  راد عػػالرلةسػػف فػػف ع راضػػف  السػػىطة الفىسػػطةةةة 
واضػػػح اػػػف  والاػػوارد عالمااػػػؿ، وتجىػػػى ضػػعؼ الفىسػػػطةةةةف واةلػػػراطهـ فػػف سةاسػػػة التةػػػازالت عشػػمؿ

ج (، وتضػػػاةت االتفابةػػػة تعىةاػػػات -ب-أ(لػػػ ؿ بعػػػولهـ عتسسػػػةـ الضػػػفة الغرعةػػػة إلػػػى عػػػ ث اةػػػاطؽ
ضػػاف اواصػػفات واشػػتراطات احػػددة فػػف اةػػاطؽ التىفػػة واعةةػػة لىػػى لػػرالط  ةػػانافصػػىة تحػػدد الع

ارفسة، حةػث اصػطدات الافاوضػات ععػدة لسعػات مػوف العاػؿ والعةػان واالةتسػاؿ ااةػوع عػدوف اوافسػة 
احتػوت تفصػة ت دبةسػة عشػ ف بضػةة الععػور اآلاػف اػف الضػفة الغرعةػة إلػى  ماػا إلدارة اإلسرالةىةة،ا

ةظرةػػة، وعالتػػالف اسػػتطاع  لة  بطػػاع غػػزة وعشػػمؿ ةحػػوؿ اسػػ لة الوحػػدة الجغرافةػػة لىاةطستػػةف إلػػى اسػػ 
                                                           

 .0040-40-47اساعىة أجراها العاحث لعر التىةفوف ا  د. اصطفى العرغوعف فف تارةد  (1)

4,119,140  -3,082,430 518,355 3,600,785 2009 
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ات وحػدة اإلسرالةىةوف إضافة تسةةدات لدةدة لىػى السةػود السػاعسة، وتامةػوا اػف ل لهػا حصػر إاماةةػ
 الاةػػػػػػػػاطؽ الفىسػػػػػػػػطةةةة لػػػػػػػػةس فسػػػػػػػػط عػػػػػػػػةف الضػػػػػػػػفة الغرعةػػػػػػػػة وغػػػػػػػػزة عػػػػػػػػؿ دالػػػػػػػػؿ الضػػػػػػػػفة الغرعةػػػػػػػػة

 .(3،ص2006)ظاهر،

لىى الصعةد اةاةف فسد احتىت اس لة اةاف حةزاد معةراد فف افاوضات أوسىو، حةث أف  أاا
ت ؿ الشؽ اةاةف ةؤمػد ةجػاح اإلسػرالةىةةف عفػرض شػروط أاةةػة باسػةة اػف أجػؿ تحسػةف وضػ  االحػ

فػػف اواجهػػة أي عػػورة فىسػػطةةةة احتاىػػة، وحااةػػة اإلسػػرالةىةةف اػػف العاىةػػات االستشػػهادةة التػػف اػػف 
الاامف أف تسودها ععػض الفصػالؿ الفىسػطةةةة ااػا اػس عالسػةادة والصػ حةات التػف اةحػت لىسػىطة 

 صػػتلتػػف ةالفىسػػطةةةة، وعةةػػت أف االلتػػراؼ اإلسػػرالةىف عاةظاػػة التحرةػػر ال ةعةػػف اإلبػػرار عحسوبػػ  ا
لىةها ومفىتها برارات الشرلةة الدولةة، ماا ماةت الص حةات اةاةةة وحفظ الةظاـ العػاـ اػف ضػاف 
اةاػػور التػػف تػػـ التفػػاهـ حولهػػا فػػف اتفابةػػة الارحىػػة االةتسالةػػة التػػف وضػػعت اللطػػوط العرةضػػة التػػف 

الذاتف الاةصوص سةتـ اف ل لها وض  تىؾ اةاور اوض  التةفةذ اف ل ؿ تحوةؿ ارحىة الحمـ 
لىةهػػػػا فػػػػف اتفػػػػاؽ أوسػػػػىو إلػػػػى ارحىػػػػة التعارةػػػػة لاةظاػػػػة التحرةػػػػر الفىسػػػػطةةةة ةمػػػػوف اسةاسػػػػها أاػػػػف 
الاستوطةات وجةشها دالؿ اةاطؽ الحمـ الذاتف وأاػف اواطةةهػا عصػورة لااػة، ماػا أف اإلسػرالةىةةف 

وتشػترط تػوطةةهـ  أاةػف ورةةظروف إلػى التجاعػات الفىسػطةةةة الاوجػودة فػف الػدوؿ العرعةػة اػف اةظػ
فػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػدوؿ العرعةػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػف تستضػػػػػػػػػػةفهـ لىوصػػػػػػػػػػوؿ مشػػػػػػػػػػرط أساسػػػػػػػػػػف لىتوصػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػى الحػػػػػػػػػػؿ 

 (.246،ص1998الشااؿ)باسـ،

فةاا ةتعىػؽ  عةسػؿ الصػ حةات والاسػؤولةات وحفػظ الةظػاـ العػاـ وحػؿ الل فػات الةاشػلة  أاا
ضػػولها وضػػ  تىػػؾ فػػإف االتفابةػػات الاوبعػػة عػػةف الجػػاةعةف رسػػات اللطػػوط العرةضػػة التػػف سػػةتـ فػػف 

هػػو احدودةػػة الصػػ حةات الاعطػػاة لىفىسػػطةةةةف  الصػػدداةاػػور اوضػػ  التةفةػػذ، واػػا ةعػػار فػػف هػػذا 
حػػػوؿ إدارة اةاػػػف  تترمػػػز (إدارةػػػة عحتػػػ  واحػػػدودة جػػػداد   حةات)صػػػ والتػػػف عامػػػف تىلةصػػػها عععػػػارة

اػػػف جػػػوهر  ة والتػػػف هػػػفسػػػالػػػدالىف وجعاةػػػة الضػػػرالب والتعىػػػةـ وغةرهػػػا، عةةاػػػا تعسػػػى السضػػػاةا الحسا
اللػارجف وأاػف إسػرالةؿ والاسػتوطةات هػف أاػور لػةس  فاةاف وااةزات وجود الدولة فف ةد إسرالةؿ،

لىسػػىطة الفىسػػػطةةةة ةػػد فةهػػػا عػػؿ هػػػف اترومػػػة لإلسػػرالةىةةف، والاتعسػػػف اػػف عةػػػود االتفابةػػة رمػػػز لىػػػى 
ؼ الفىسػػطةةف االبتصػػادي عػػةف الطػػرفةف وتعزةػػز االرتعػػاط عةةهاػػا عشػػمؿ جعػػؿ الطػػر  لتعػػاوفتطػػوةر ا

ارتعط واعتاد لىى الجاةػب اإلسػرالةىف عمافػة أاػور حةاتػ  الةواةػة اةاػر الػذي أضػعؼ أةضػا السػرار 
الفىسػػطةةف حةػػث تماػػف لطػػورة هػػذ  االتفابةػػة فػػف أةهػػا شػػمىت اإلطػػار العػػاـ ل تفابةػػات ال حسػػة لهػػا 

سػاط لػـ تمػف فػف صػالح والجدولة الزاةةة لهػا و التػف لػـ ةمػف عاإلامػاف تجػاوز اػا اةطػوت لىةػ  اػف ة
 .(5،ص2005الطرؼ الفىسطةةةةف)ظاهر،
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ورد فف اتفابةات أوسىو أف الجاةعاف سةعا ف اعاد لىى التةسةؽ اةاةف فةاا عةةهاا اف  وبد
لػػػػ ؿ ا حسػػػػة "اإلرهػػػػاب" والعاػػػػؿ لىػػػػى السضػػػػان لىػػػػى اصػػػػادر تهدةػػػػد اةاػػػػف اإلسػػػػرالةىف ولػػػػةس 

أاػػػف إسػػػػرالةؿ، وأف السضػػػةة الفىسػػػطةةةة تسىصػػػػت  الفىسػػػطةةف ااػػػا ةجعػػػؿ الفىسػػػػطةةةةف حراسػػػاد لىػػػى
لتصعح اشمىة أاةةة إسرالةىةة، وةتةجة لذلؾ ساد شعور لدف الفىسطةةةوف ع ف أجهزتهـ اةاةةة تعاؿ 
مومةػػػؿ إلسػػػرالةؿ عػػػدالد اػػػف أف تمػػػوف أداة اةتسالةػػػة إلةهػػػان االحػػػت ؿ، فعػػػدالد اػػػف الػػػدفاع لػػػف اةرض 

  اةجهػزة عإشػراؼ الوالةػات الاتحػدة اةارةمةػة اػف أجػؿ تػوفةر بػوة هػذ زةػزالفىسطةةةة ةجػري الةػوـ تع
اةاػػف إلسػػرالةؿ اػػف لػػ ؿ وجػػود معػػار الجةػػراالت اةارةمةػػة الػػذةف ةعاىػػوف لىػػى تحدةػػد عةةػػة بػػوات 

 (.247،ص1998اةاف الفىسطةةةة واهااها)باسـ،

فػػػف واػػػف لػػػ ؿ التعػػػاوف اةاةػػػف عاتػػػت بػػػوات االحػػػت ؿ بػػػادرة لىػػػى دلػػػوؿ اةػػػاطؽ السػػػىطة 
الضػػفة الغرعةػػة واغتةػػاؿ الةاشػػطةف الفىسػػطةةةةف وعتةسػػةؽ تػػاـ عػػةف أجهػػزة اةاػػف الفىسػػطةةةة، ماػػا أف 
العدةد اف اةسرف الفىسطةةةةف أم دوا أف اىفاتهـ اةاةةة التف ماةت لدف التسالهـ لةد أجهزة السىطة 

 ؿ اإلسػػرالةىف ععػػداا تػػـ الالتىفػػة مالالػػاعرات وجهػػاز اةاػػف الوبػػالف بػػد وجػػدوها عالمااػػؿ لةػػد االحػػت
التسػػالهـ والتحسةػػؽ اعهػػـ اػػف الةسطػػة التػػف اةتهػػت لةػػدها السػػىطة الفىسػػطةةةة، وهاػػا اػػا ةظهػػر حجػػـ 

 1التةسةؽ اةاةف والتععةة اةاةةة ل حت ؿ.
 

 التبع   الثقاف   في فمسط ن: 3.4.2
واعػػػ  الاػػػاةحوف   ؿإف لطػػورة التععةػػػة العسافةػػة أةهػػػا تاػػس الاجتاػػػ  اػػف الػػػدالؿ، وبػػد حػػػاوؿ االحػػت

تغةةب الفضان الفىسطةةف السدةـ لةحػؿ اماةػ  فضػان  جدةػد، سػوان فػف اللطػاب الرسػاف لىاؤسسػات، 
أو فػػف اللطػػاب العسػػافف التػػاع ، ولىػػى ةطػػاؽ الاجتاػػ ، أو فػػف الوابػػ  الاػػادي الاعػػاش، اػػف لػػ ؿ 

ةػػػػة، واشػػػػرولها الػػػػادة اةتػػػػاج ذامػػػػرة جاعةػػػػة جدةػػػػدة، تسػػػػتةد إلػػػػى اعػػػػاةةر وةظػػػػرة الجاالػػػػات الاهةا
 .(2010السةاسف، والاتاعؿ فف السىطة الفىسطةةةة)حاداف، 

فسػػد  فحسػػب، لىػػى الاسػػتوف الرسػػاف تتوبػػؼ احػػاوالت الػػدالاوف تغةػػر اللطػػاب العسػػاففلػػـ 
الاةظاػة غةػر الحمواةػة فػف فىسػطةف اػف اصػطىحات  أةضاد  تغةرت الاصطىحات التف ماةت تتععها
فػف تععةػة واضػحة أدت  ،عهدؼ الحفاظ لىى التاوةؿ اةجةعفوطةةة إلى اصطىحات اهةةة انع ول اة 

إلػػػى اةفصػػػاؿ واةفصػػػاـ هػػػذ  الاؤسسػػػات لػػػف اةحػػػزاب الوطةةػػػة التػػػف اةععسػػػت اةهػػػا، وةظهػػػر الااػػػوؿ 
الغرعف هةا "الذات" الفالىة، لةحدد اػاذا ةصػىح اػف الافػاهةـ والعػراا ، ولتىعػب دوراد فػال د فػف إلػادة 

 ة.تشمةؿ الاجتا  وعةا  الاتعدد
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حصػػوؿ أي اػػف الاةظاػػػات  (USAIDE)ولىػػى سػػعةؿ الاعػػاؿ اشػػترطت الومالػػة اةارةمةػػة لىتةاةػػة  
غةػػر الحمواةػػة لىػػى تاوةػػؿ لاشػػارةعها، عػػ ف توبػػ  لىػػى وعةسػػة احارعػػة "اإلرهػػاب" اةارةمةػػة الاهةةػػة 
عحؽ الشػعب الفىسػطةةف، وعػدأت تػرلص الومالػة لعشػرات الاةظاػات غةػر الحمواةػة اةجةعةػة دالػؿ 

راضػػف الفىسػػطةةةة، تحػػت اسػػاى شػػرمات غةػػر رعحةػػة لىعاػػؿ عشػػمؿ اعاشػػر دوف وجػػود أي وسػػةط اة
لػدد هػذ   عزةػادة ، وماةػت تهػدؼ1، وماةةمػوسCHFفىسطةةف، لىى سعةؿ الاعاؿ ال الحصر اةظػر 

الاةظاػػػػات لتلفةػػػػؼ تػػػػ عةر اةحػػػػزاب السةاسػػػػةة دالػػػػؿ الشػػػػارع الفىسػػػػطةةف لىػػػػى الجاػػػػاهةر، وتغةةػػػػر 
 . (2011)صعةح، لى تةاوي اعةشفاللطاب اف وطةف إ

واضػػحاد أف الاسػػافة السةاسػػةة دلىػػت مىةػػاد فػػف العاػػؿ التةاػػوي، وارتمػػز اللطػػاب لىػػى تعرةػػر  السػػد عػػد
ط الااولةف السةاسةة عصةغة تسةةة عحةث تحوةؿ مىاات الصاود والاساواة والتععةر إلى مىاػات شرو 

  ف، اعؿ العطالة والفسر والتةاةة.ابتصادةة الر 
اآلف ععػػد تحدةػػد اوبػػ  اجتاػػ  الاػػاةحةف اػػف اشػػروع الهةاةػػة وفةػػ ، هػػو رصػػد لاسػػوالت هػػذا  الاهاػػة

لػادة اوضػعة الفػرد والجاالػة الفىسػطةةةة  الاجتا  فف إلػادة صػةاغة الامػاف والزاػاف الفىسػطةةف، وا 
 ضاف هػذا الامػاف والزاػاف، عاعةػى  لػر رصػد الهةدسػة االجتاالةػة التػف ةاارسػها اجتاػ  الاػاةحةف

 .(2010 التةاةة،)وهـ 
أاا عالةسعة لىاةهاج الفىسطةةف فسد جرف تحىةؿ افصؿ اف بعؿ العدةد اف اعاهد اةعحػاث العالاةػة، 
والصػػػػهةوةةة فسػػػػد طالعػػػػػت السةصػػػػىةة اةارةمةػػػػػة العااػػػػة فػػػػف السػػػػػدس إجػػػػران دراسػػػػػات لىػػػػى الاةهػػػػػاج 

بػػاـ اعهػػد "جػػورج الفىسػػطةةف اػػف بعػػؿ ارمػػز "فىسػػطةف/ إسػػرالةؿ" لىعحػػث والاعىواػػات، وفػػف أوروعػػا 
إةموت" عتسدةـ تسهة ت لهذا العحث، وةشرت أوراؽ العحث اػف بعػؿ جهػات دولةػة اعػؿ اعهػد" هػاري 
ترواػػاف ةعحػػاث تعزةػػز السػػ ـ" التػػاع  لىجااعػػة الععرةػػة، ولرضػػت اػػف بعػػؿ تحػػالؼ "أوسػػىو" لحرةػػة 

 (67، ص2010الدةف وااللتساد. )حاداف، 
فرلةػػػة حػػػوؿ التعىػػػةـ الفىسػػػطةةف تاععػػػة لاجىػػػس الةػػػواب ولىػػػى الاسػػػتوف السةاسػػػف فسػػػد لسػػػدت لجةػػػة 

ػػىة  اةارةمػػف، ولجةػػة سةاسػػةة تاععػػة لىعرلاػػاف اةوروعػػف جىسػػات اسػػتااع حػػوؿ الاسػػ لة، وفػػف الاحص 
أصػػدر االتحػػاد اةوروعػػف عةاةػػاد أمػػد فةػػ  أف المتػػب الادرسػػةة لالةػػة اػػف أي احتػػوف تحرةضػػف ضػػد 

إلى أف التوجػ   2003، لعاـ والاعىواات لىعحث" إسرالةؿ/ فىسطةف" ارمز"إسرالةؿ" ماا أشار تسرةر 
الشػػػااؿ لىاةهػػػاج هػػػو سػػػىاف، وال ةحػػػرض لىػػػى المراهةػػػة أو العةػػػؼ ضػػػد "إسػػػرالةؿ" أو الةهودةػػػة أو 

الةهودةة)صػػػػػػػػػحةفة السػػػػػػػػػدس  -الصػػػػػػػػػهةوةةة، وال حتػػػػػػػػػى ضػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػةـ والتسالةػػػػػػػػػد الغرعةػػػػػػػػػة الاسػػػػػػػػػةحةة
 (14، ص23/12/2004

دارس الفىسػػطةةةة إلػػى غاةػػات وطةةػػة، اػػ  لػػدـ وضػػوح هػػذ  الغاةػػات إف تعىػػةـ الترعةػػة فػػف الاػػال افتسػػر
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وجدت، وأدف إلى لدـ االهتااـ عتةفةذها إلى استةساخ غاةات اف اللارج، وزرلها فف رحـ الاجتا  
الفىسطةةف، دوف ارالاة الواب  الاىاوس، أاا فةاا ةلص عراا  تدرةب الاعىاةف حوؿ إداػاج افػاهةـ 

دةعػػة فػػف اإلرشػػاد الترعػػوي، أو تحسػػةف اسػػتوف ااارسػػتهـ الةواةػػة دالػػؿ الصػػؼ، الترعةػػة الادةةػػة الح
ةاا عالاضاوف الاسػد ـ، والػذي هػو لػارج  ف  اةار لةس ل  ل بة عالاتدرعةف، وا  والادرسة ولارجها، وا 

، فػػاةار اتعىػػؽ عالفىسػػفة الترعوةػػة التػػف وضػػعتها الجهػػات الااةحػػة و"إسػػرالةؿ" 1الوابػػ  الػػذي ةعةشػػوة 
رفت لىةها، والتف جانت تىعةة لةزلة التفوؽ الغرعف وتااشةاد ا  اةطىؽ العولاة، دوف الةظر إلى وأش

 . (2008)سعادة، اللصوصةة الوطةةة والحضارةة لفىسطةف
لسد تـ تغةةب فىسطةف ممػؿ فػف الاةهػاج الفىسػطةةف، ماػا غة عػت  الهوةػة والوطةةػة لتحػؿ احىهػا عسافػة 

ابػػ  الاصػػة  ، أجػػزان اػػف الضػػفة وغػػزة، والفىسػػطةةف فػػف هػػذا الاةهػػاج جدةػػدة، تلتػػزؿ فىسػػطةف فػػف الو 
ة ػػة اػػف ذامػػرة وطػػف إلػػى ال ذامػػرة،  ع  ا  أو ةسػػمف فةهػػا، وةلضػػ  لىسػػىطة الفىسػػطةةةة، لتةسػػؿ الػػذامرة الج 

 اح ؿ ذامرة انة ط ى س ة اف السةـ الغرعةة: التسااح والاواطةة والعةش الاشترؾ.

 :الخاتم 5.2 

ة الفىسػػطةةةة بضػػةة سةاسػػةة فحسػػب، عػػؿ هػػف بضػػةة إةسػػاةةة وابتصػػادةة واجتاالةػػة لػػـ تمػػف السضػػة
وفةةة وعسافةة وتراعةة، ةف حجـ الداار الػذي سػعع  االحػت ؿ مػاف معةػراد جػدا، واةعمػس لىػى التىػؼ 

 هذ  الجواةب.
 االبتصػػادةةوترمػػزت لىػػى التععةػػة  ،وبعػػت السػػىطة الفىسػػطةةةة فػػف أشػػماؿ التععةػػة مافػػة لسػػد

وأصػػػعحت  ،ارتهةػػػت عاػػػدف التسػػػدـ فػػػف العاىةػػػة السةاسػػػةة والتػػػف ،رتعطػػػة مىةػػػاد عالاسػػػالدات الدولةػػػةالا
السػػػىطة فػػػف اشػػػمىة اتلػػػاذ بػػػرار بػػػد ةمػػػوف اةاهضػػػاد لىسةاسػػػة الدولةػػػة ولىاػػػاةحةف ااػػػا ةهػػػدد عوبػػػؼ 

 الاسالدات الاالةة. 

سػرالةىف السػعب اتفػاؽ عػارةس االبتصػادي الاوبػ  عػةف السػىطة الفىسػطةةةة واالحػت ؿ اإل ماف
فسػػد أتاحػػت االتفابةػػات االبتصػػادةة  ،الرلةسػػف وران تععةػػة االبتصػػاد الفىسػػطةةف ل حػػت ؿ اإلسػػرالةىف

والواردات اف ل ؿ الماةة واةةواع  ادراتوالتحمـ عالص ،ل حت ؿ السةطرة لىى الاعاعر الفىسطةةةة
 ،لعةػػى التحتةػػة لىاصػػاة  الفىسػػطةةةةماػػا أف االحػػت ؿ بػػاـ عتػػداةر ا ،الاسػػاوح تصػػدةرها أو اسػػتةرادها
 ااا شمؿ تععةة ابتصادةة معةرة ل حت ؿ االسرالةىف. ،واة  إدلاؿ الاواد عشمؿ دالـ

والسروض  ،تزاؿ السىطة تعةش حالة اف التععةة الاالةة اف ل ؿ توجة  مـ معةر اف الاسالدات وال
وهػف غةػر بػادرة لىػى  ،اتب الاػوظفةفوتوفةر رو  ،الحسةة لسد العجز فف اوازةة السىطة وعشمؿ دالـ
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 تغطةة هذ  اةلعان الاالةة ذاتةاد ةتةجة االبتصاد الهش.

لىػػى  نعةػػا ،سػػعت أارةمػػا اةػػذ عداةػػة اتفػػاؽ أوسػػىو إلػػادة تشػػمةؿ وعةػػان اةجهػػزة اةاةةػػة ولسػػد
تهػػدؼ لاةػػ  أي لاىةػػات ضػػد االحػػت ؿ  ،وضػػاف اهػػاـ وأهػػداؼ واضػػحة ،عسافػػة تػػـ تحدةػػدها اسػػعساد 

وبػػػد لىاػػػت السػػػىطة فػػػف ةهاةػػػة الاطػػػاؼ أف دورهػػػا أصػػػعح حارسػػػاد ل حػػػت ؿ اإلسػػػرالةىف  ،ةىفاإلسػػػرال
 غةر بادرة لىى التهرب اف هذ  التععةة اةعاد لوبؼ الدلـ الاالف لها. ا ولمةه ،وأاة 

وعمافػػػػة  ،ععةػػػػةحالػػػػة التععةػػػػة التػػػػف تعةشػػػػها السػػػػىطة اػػػػف لػػػػ ؿ الاؤشػػػػرات الواضػػػػحة لىت إف
حتػػى ةػػتـ الػػتلىص اػػف أشػػماؿ  ،ىػػؽ مةاةػػاد ابتصػػادةاد وسةاسػػةاد حػػراد واسػػتس د ال ةامػػف أف تل ،أشػػمالها

لادة الةظر فف مافة االتفابات الاوبعة ،التععةة تدرةجةاد  ولىػؽ طػرؼ اةاصػر لىسضػةة الفىسػطةةةة  ،وا 
 معدةؿ لف أارةما والتف ماةت اةحازة عشمؿ معةر ل حت ؿ اإلسرالةىف.
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 الثالث اليصل
 الس اسي اتخاذ القرار عمى ني وأثر  اليمسطالواقس 

 :مق م  1.3
لىةهػا تةاةػة وتسػدـ  بالسرار السةاسف اػف ألسػد وأهػـ اةاػور التػف ةترتػ ةلاىةة صةال تعتعر

واا العةاصر الاهاة التف ةجب أف ، و لةة اتلاذ  ،الفصؿ افهـو السرار السةاسف تةاوؿولسد  ،العىداف
داند اف اشػارمة مافػة اةطػراؼ وتمااػؿ لاىةػة السػرار اةتهػاند ةار عها السرار السةاسف لةموف سىةااد اعت

واػا هػف أهػـ العةاصػر التػف تػؤعر فػف  ،عدراسة العوااؿ والعدالؿ ا  الاحافظة لىى العواعت والحسػوؽ
 استس لةة السرار السةاسف. 

عػـ تطػرؽ  ،الفصؿ إلى الةظاـ السةاسف الفىسطةةف وتارةل  بعؿ ارحىة أوسىو وععدهاأشار و 
واحػػاوالت تغةةػػر الةظػػاـ السةاسػػف  ،ارحىػػة حصػػار الػػرلةس ةاسػػر لرفػػات فػػف اةتفاضػػة اةبصػػى إلػػى

ارحىػػػة  تةػػػاوؿعػػػـ  ،اػػػف رلاسػػػف لعرلاػػػاةف لةػػػزع ارامػػػز الػػػتحمـ فػػػف السػػػرار السةاسػػػف اػػػف بعػػػؿ الػػػرلةس
اػػػاس فػػػف االةتلاعػػػات االةسسػػػاـ الػػػذي حصػػػؿ فػػػف الةظػػػاـ والسػػػرار السةاسػػػف الفىسػػػطةةف لسػػػب فػػػوز ح

 .2006ـالتشرةعةة لا

 ميهوم القرار الس اسي : 2.3
 صػةغة إلى التوصؿ ل لها اف ةامف التف المةفةة لااة، عصفة السرار صة  ععاىةة ةسصد

 أو اعةةػة، أهػداؼ تحسةػؽ إلػى تراػف السػرارات ومػؿ اتةافسػة، عػدالؿ لػدة عػةف اػف اعسولػة لاػؿ
 اهتاػاـ احػؿ السةاسػف السػرار صػة  لاىةػة فتعتعػر ،فةها ارغوب غةر ةتال  حدوث تجةب تستهدؼ
 صػة  لاىةػة تحىةػؿ ةعػد ولػـ ،الاتعاةةػة وفرولهػا الالتىفػة عاجاالتهػا السةاسػةة الدراسػات فػف لىاػف
 الدولػة تتلػذها التػف السػرارات إلػى ااتػد عػؿ الدولػة، فػف الدالىةة السرارات لىى باصراد  السةاسف السرار
 لػارجف، عسػرار ةسػاى واػا دالىةدػا ابػرارد  ةسػاى اػا عػةف التاةةػز أضػحى ولذلؾ ،اللارجف الةطاؽ فف
 .(2ص،1999،)زهرافهاااد  أاردا

عدالؿ اطروحة لحؿ اشػمىة اػا أو أزاػة  لةفف طعةعت ، لعارة لف التةار عةف اجاو  فالسرار
أو تسةةر لاؿ اعةف. ولذلؾ فإةةا فف حةاتةا العاىةة ةماد ةتلذ ةواةػاد اجاولػة اػف السػرارات ععضػها 

لاىةة صػة  السػرار السةاسػف ال  أف إال ،ر ةلرج لشوالةاد اف غةر دراسةةتةع  وةدرس  والععض اآلل
عالضػػرورة  ةهػػاواػػدروس، ة ـعصػػورة لععةػػة، عػػؿ تػػ تف عشػػمؿ اػػةظ   أوطارلػػة  أوعصػػورة فجالةػػة  تػػ تف

اعةةػػة تػػدف  الجهػػػة  وضػػػاعاػػف الدراسػػة الاعاسػػة ة عىةفوجهػػد ااػػػا ر اة ػػةود   اتتػػرامـ لعػػػر  إلػػىتحتػػاج 
 (. 3ص،2009،الحاجة)الةعةاف إلة  سرار ةحو اا تصبن الاعةةة التلاذ ال
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 ةهػـر السػىط ألىػىلف الوظالؼ التف ةسـو عها اف هـ فف  ةالسةاسف هو لعار  السراراف ع ـ  
 ،ألػرف ةاالستسرار اف جهػ وتوفةر ،ةعسان هذا الةظاـ اف جه ىلى حفاظال  ةهاوالتف اف ش ةالسةاسة
االبتصادي واالجتاالف والجغرافف  فالاستو  ى  السرار لىعةجاح اف بعؿ صاة ةتتـ هذ  الاها ولمف

هذ  الاستوةات وذلؾ  ىةدور اف اشامؿ لى ا ااف بعؿ صاة  السرار ل   ةواسع ةذلؾ ةستىـز اعرف إفف
وذلػػػؾ حسػػػب استضػػػةات السضػػػاةا  ،تعػػػدةىها أوالتوبػػػؼ لةهػػا  أوالسػػػرارات التػػػف ةػػػتـ اتلاذهػػػا  تاضػػفل

 (.1ص،2006،عشمؿ لاـ)تاار

وتعػػةف  ،وظػػالؼ الةظػػاـ السةاسػػف أعػػرز إحػػدفالسةاسػػف هػػف  السػػرار ةصػػةال ةلاىةػػ تعتعػػرو 
 ةوعسافةػ ةععوااػؿ سةاسػة سػاسوالتػف تتػ عر عاة إلةػ ، ةالاطالب الاوجه إلىهذا الةظاـ  ةاستجاع فاد

  ع ر تػ فاتلاذ السرار السةاسف واػد ةالعااؿ السةادي فف لاىة أهاةةتعرز  وهةا ة،وابتصادة االةةواجت
 تػػؤعر ةولارجةػػ ةدالىةػػ ةضػػغوط اتعػػدد إلػػىصػػاحب السػػرار  ع ػػر ضت   ةةتةجػػ ةودالىةػػ ةوااػػؿ لارجةػػعع

اػػف  صػػاحب السػػرار السةاسػػف جػػزند  أوةمػػوف السالػػد  أف فػػالطعةعف ،واضػػاوف هػػذا السػػرار ةااهة ػػ لىػػى
فوذلػؾ م ػ إرادتهػاوةاعؿ اصالحها وةجسد  اةاة بالػد هػو بػرار ةسػوـ عػ   الةهاةػة فػفالسػرار السةاسػف  و 
اتلػاذ هػذا  فةػتـ ،اػا أاػة أو ةدولػ أو ةتاعػؿ الهػـر السةاسػف لجاالػ ةةػةاع فلػة أو ةاجاول أسر  ىلى

 ةالحاماػػػػػػػػػػػ ةالاجاولػػػػػػػػػػػ أوالسػػػػػػػػػػػرار عشػػػػػػػػػػػمؿ اؤسسػػػػػػػػػػػف ةحػػػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػػػف العااػػػػػػػػػػػؿ الشلصػػػػػػػػػػػف لىسالػػػػػػػػػػػد 
 (.268ص،2005)ةاصوري.

 سةاسةةال الةظـ طعةعة فهـ فف اهااد  ادل د  تعد السةاسف، السرار صة  لاىةة دراسة أف ماا
 السػرار صػة  لاىةػة فتحىةػؿ. لاصػة عصػفة العالػث العػالـ ودوؿ لااػة، عصػفة العػالـ دوؿ جاة  فف

 والتوجهات اةةظاة، هذ  تطور ودرجة العالث، العالـ فف الحاماة اةةظاة دةاوبراطةة ادف تمشؼ
 ةػدةروف ومةػؼ السةاسػةة؟ العاىةػة لىػى الاسػةطروف اةشػلاص هـ واف الحاماة، لىةلعة اةساسةة

 السرارات؟ واتلاذ صة  فف هؤالن وأسالةب اف؟ ولصالح الالتىفة السةاسةة السرارات ل ؿ اف الدولة
 السػرار صػة  فف الاشارمةف دالرة اتسعت مىاا أة  فف تترمز هااة ةتةجة إلى الدراسات لىصت وبد

 لف ذلؾ مشؼ ىاام الفعىةة، الدستورةة الاؤسسات أدوار حةث واف اةفراد، لدد حةث اف السةاسف
 أمعػر تصػعح الةجػاح احتاػاؿ فػإف وعالتالف الدةاوبراطةة ةحو السةاسف الةظاـ أدان فف حسةسف تطور
  . (4ص،1999،)زهرافالسةاسةة السرارات إصدار فف الفشؿ احتااالت اف

 ل  لدة أععاد ماا ةىف:اتلاذ   ومةفةةالسرار السةاسف  أفسعؽ ةتعةف  وااا
ف ة،اتمااىػػ ةجاالةػػ ةر هػػف لاىةػػالسػػرا ةصػػةال ةلاىةػػ إف  -1 بػػرار اعػػةف  إلػػىاالةتهػػان اةهػػا  وا 

التػػػػف تصػػػػة  هػػػػذا السػػػػرار  طػػػػراؼةػػػػتـ عػػػػةف التىػػػػؼ اة الػػػػذيالتفالػػػػؿ والتشػػػػاور  ةةاعػػػػؿ درو 
 اتلاذ السرار السةاسف. ةععاىة ةالاحةط ةالالتىف ةعالاستوةات التةظةاة
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عشػػمؿ لػػاص  ةات السةاسػػةوالسػػرار  لػػاـالسػػرارات عشػػمؿ  فالجهػػد الاعػػذوؿ اػػف بعػػؿ صػػاةع إف -2
وتسةةاهػا  واةابشػتها ،عػـ تحىةهػا واػف السػراراتعاوضػوع  الارتعطػةتتاعؿ فػف تجاةػ  الحسػالؽ 

جهػاز اتلػاذ  ةلف رؤةػ ةعدب اععرةو  ةاحدد ةصور  إطار فف ةوعالتالف رعط لةاصرها الالتىف
 اعها. ةتعااؿالسرار لىاوابؼ التف 

 ةمافػ صػرح ةسرار السةاـ عها تتاعؿ فػف مةفةػال والتف ةحاوؿ صاةع ةفف الاها ةصعوع هةاؾ -3
مػػػؿ  أهاةػػػة وحصػػػر ،عاوضػػػوع السػػػرار فػػػف الوابػػػ  العاىػػػف ةالعوااػػػؿ والاتغةػػػرات ذات الصػػػى

لمؿ اتغةر ةؤعر فف اتلاذ السرار  هاةةاف اة ةاعةة ةلةصر اف هذ  العةاصر وتحدةد درج
 أهػػداؼ تمػػوفعالغالػػب دبػػ  اػػف جػػران اتلػػاذ السػػرار و  أمعػػر أهػػداؼوعالتػػالف تحدةػػد  ،السةاسػػف
 .ةوسةط اةتسالةة أو ةتمتةمة ألرفو  ةاستراتةجة

 وذلػؾفف التةعؤ عةتال  اتلاذ السرار عشمؿ لاـ والسرار السةاسف عشػمؿ لػاص  ةصعوع هةاؾ -4
ةجعػؿ التعػرؼ  اػاالتػف ةتةاولهػا هػذا السػرار ا طػراؼاػف الاوابػؼ واة روجود لػدد معةػ ةةتةج
 عاإلضػافة ،صػععاد  اراد أ لرةفاآل طراؼلاتوب  اف بعؿ اةالسىوؾ ا أةااطفعاؿ و ردود اة ىلى
صعب  أارتجعؿ التةعؤ عةتال  السرار السةاسف  سرارلى ةولارجة ةدالىة  عةراتهةاؾ ت أف إلى
 والاتػ عرة الاحةطػة طػراؼالتغةر فف لةاصر الاوبؼ السةاسف واة ةارتفاع درج ةتةجةةضا أ

 فة .
اتلػػاذ السػػرار فػػف عىػػد اػػا  ةشػػلاص تاعػػؿ اؤسسػػةاػػف ا ةالسةاسػػف هػػو بػػرار اجاولػػ السػػرار -5

 إلػػىاتلػػاذ السػػرار السةاسػػف اػػف العااػػؿ الشلصػػف الػػذي عػػدور  ةػػؤدي  ةلاىةػػ ىػػولولػػذلؾ ال ت
فػف اوابػؼ التهدةػد  أو زاػاتفػف اوابػؼ اة ةولاصػ ، لرعػ أوتدلؿ العااؿ العاطفف عشمؿ 

التسةػػةـ  ةؤعر فػػف لاىةػتػ أةهػػا ماػا ،ععػض العػػدالؿ إلػػىدوف الةظػر  اللػارجف ااػػا ةسػؼ حػػال د 
واحػػػػد عغػػػػض الةظػػػػر لػػػػف  اتجػػػػا فػػػػف  السةاسػػػػف اةػػػػدفعاد  السػػػػراروةجعػػػػؿ   لرف،عػػػػ أو ةعطرةسػػػػ

 ةسػػػػعةؿ الاعػػػػاؿ لةػػػػداا ةتعىػػػػؽ السػػػػرار السةاسػػػػف عالمرااػػػػ ىلىػػػػ وذلػػػػؾ  والعوابػػػػبالتػػػػدالةات  
 ةاػػف الالػػاطر  ةلالةػػ ةدرجػػ ىفىػػذلؾ ةمػػوف السػػرار لىػػ ،اػػا ةدولػػ أووالحسػػوؽ لشػػعب  ةالوطةةػػ

ػػػ فم  تشػػػمؿ تهدةػػػػد  ةلارجةػػػ فلىةػػػ  تتعىػػػؽ ععسوعػػػات واوابػػػؼ اػػػف بػػػو  ةالتػػػدالةات الاترتعػػػ و 
 (.5ص،1999،اوضولف لاتلذ السرار السةاسف)زهراف

 القرار الس اسي:  عناصر صناع 3.3
 شػػػمؿالسػػػرار عشػػػمؿ لػػػاـ والسػػػرار السةاسػػػف ع ةتصػػػةةؼ العةاصػػػر التػػػف تسػػػاهـ وتعىػػػور صػػػةال ةامػػػف
 ماا ةىف: أساسف
 :الخارج   الب ئ  -1
 إاماةةػات تهةػ  بػد اللارجةػة العةلػة وهػذ  واػؤعرات، وضػغوط وحسػالؽ أععػاد لػدة اػف تتمػوف والتػف
 وةامػف العدةىػة، اةلػرف التصػرؼ إاماةػات ععػض لىػى بةػوداد  تضػ  بػد عةةاا والفعؿ، لىحرمة اعةةة
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 إاماةػات فرصػة اةلفضػت اللارجةػة العةلػة اػف الضػغط زاد مىاػا فإةػ  لااػة، مسالػدة أةػ  السػوؿ
 السػػرارات صػػة  لػػف الاسػػلولة اةجهػػزة أاػػاـ االلتةػػار فػػرص وتةابصػػت لتصػػرؼا

 (.6ص،1999،)زهرافواتلاذها

وعػػالةظر لاػػا هػػو بػػالـ فػػف الةظػػاـ السةاسػػف الفىسػػطةةف اتاػػع د عالسػػىطة الفىسػػطةةةة ةجػػد أف 
اةحػػة العةلػػة اللارجةػػة لتصػػرؼ السػػىطة ارتعطػػة عسةػػود االتفابةػػات التػػف وبعتهػػا السػػىطة اػػ  الػػدوؿ الا

سػػػرالةؿ والتػػػف رعطتهػػػا عهػػػذ  السػػػوف، وجعىتهػػػا تتعػػػرض لىضػػػغط الػػػدولف عاسػػػتارار، واحػػػؿ لتجػػػاذب  وا 
السةاسػػات الدولةػػة اللارجةػػة فػػف الاةطسػػة، وبػػد مػػاف الضػػغط لىػػى السػػىطة الفىسػػطةةةة لارجةػػاد اػػؤعراد 

 عشمؿ أساسف فف اتلاذ السرارات السةاسةة اةذ اتفاؽ أوسىو وحتى هذ  الىحظة.

 :ل اخم  ا الب ئ  -2
هػػذ  العةلػػة اػػف اةوضػػاع االجتاالةػػة السػػالدة، واػػف الةظػػاـ السةاسػػف واالبتصػػادي  وتتمػػوف

لىدولػػة، واػػف الاةظاػػات غةػػر الحمواةػػة، واػػف جاالػػات الاصػػالح واةحػػزاب السةاسػػةة، واؤسسػػات 
 (.153ص ،1982،الاجتا  الادةف فف عىد اا وغةرهـ)اسىد

 لىػى عضػغوط تىسػف بػد اػا، لدولػة السةاسػف ىةظػاـل الدةاوبراطةػة الطعةعػة فػإف لػذلؾ، واعػاؿ
 الةظػاـ دةاسراطةػة أف ماػا الدةاوبراطةػة، غةػر اةةظاػة ظػؿ فػف ةحػدث ال وعشػمؿ السػرارات، أجهػزة

 الدالىةػة السػرارات تتةاولهػا التػف الاوضػولات فػف والػرأي عالاشػورة الاشػارمة حجـ اف تزةد السةاسف
 هػذ  احتمػار لىػى تعاػؿ التػف الدةاوبراطةػة غةػر اػةاةةظ ظػؿ فػف تتحسػؽ ال وعصػورة واللارجةػة،

 الرأي رباعة أو السةاسةة الرباعة اف درجة أي لف ععةداد  ةطاؽ أضةؽ فف وحصرها ةدها، فف العاىةة
 . العاـ

حمواةػػة والتػػف تسػػـو عإةجػػاز اللسػػد تعرضػػت السػػىطة الفىسػػطةةةة لضػػغوطات الاةظاػػات غةػػر 
لحاجػة الفىسػطةةةة لهػذ  الاشػارة  الةاتجػة لػف السةػود التػف اشارة  تةاوةة واغاعةة اشروطة اشتغىة ا

تفرضها بوات االحػت ؿ لىػى السػىطة الفىسػطةةةة، والتػف عػدورها تجعػؿ السعػوؿ عػدور لهػذ  الاةظاػات 
 ةؤعر فف العةلة الدالىةة لىسرار السةاسف الفىسطةةف. 

ت  لةهػا فػوز السػوف واف جهة ألرف فإف الدةاسراطةة التف اورسػت عشػمىها الاعتػاد، والتػف ةػ
، بػػػد بىى ػػػت حجػػػـ اشػػػارمة جاةػػػ  اةطػػػراؼ عصػػػورة لمسػػػةة ةتةجػػػة لتػػػدلؿ العةلػػػة الاعارضػػػة محاػػػاس

حػػداث اةسسػػاـ دالىػػف وفػػرض بةػػود وشػػروط دالىةػػة لىػػى الطػػرؼ الاتاعػػؿ فػػف السػػىطة أة فػػف اللارجةػ
 .لدةاسراطةة ل ةتلاعات التشرةعةةرفض الةتال  ا ععدالفىسطةةةة 
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 موقف مع ن: أو  إلى اتخاذ قرار مع ن ازاء مسال  عن الحاج  الناتج الضغوط -3
بػػرار  تلػػاذا ةالحػػدةث لػػف لاىةػػ فعةػػد ،عػػ  ضػػغوط تماةػػ أةػػاد بػػرار  لاىةػػةةامػػف تصػػور  ال

ةتػػاج  أساسػػاد اتلػػاذ السػػرار تمػػوف  فعاىةػػة ،لػػف ضػػغوط ةتحػػدث تىسالةػػاد  إةةػػاف ةاعةةػػ ةاعػػةف تجػػا  اسػػال
وةػتحمـ حجػـ الضػغط عالغالػب  ،العػاـ أيلىػر  عػاتعتوب أوعػةف ا عهػدؼ   ارتعطاد  ةاا ةموف لاد لضغط  
 (.6ص،1993،)زهرافابتصادةاد  أو اد اجتاالة أو السرار الاتلذ سةاسةاد  ةعطعةع

لسػػد أدف االرتعػػاط المااػػؿ اػػف بعػػؿ السػػىطة الفىسػػطةةةة عالشػػروط واالتفابةػػات الدولةػػة، ولػػدـ 
عػػؿ مػػاف دالػػـ التهػػرب اةهػػا، إلػػى تسىةػػؿ الحرةػػة التػػزاـ االحػػت ؿ اإلسػػرالةىف عػػ ي اػػف تىػػؾ االتفابةػػات 

 الااةوحة فف اتلاذ أي برار سةاسف استسؿ.
 صنس القرار:  اله كل التنظ مي لعمم  طب ع  -4

الهةامؿ التةظةاةة اف حةػث درجػة تشػععها وتعػدد اسػتوةاتها، وأةضػاد اػف حةػث تعسػد  تلتىؼ
فالتشػػػعب وتعػػػدد  ،اؿ والتعااػػػؿاإلجػػػرانات التػػػف تػػػتحمـ فػػػف ل باتهػػػا وتسػػػةطر لىػػػى ةاػػػاذج االتصػػػ

الاستوةات التةظةاةة بد ةموةاف اف لوااؿ تعسةد لاىةػة صػة  السػرارات السةاسػةة، ععمػس الحػاؿ اػ  
 (.153ص،1982،الهةامؿ التةظةاةة العسةطة)اسىد

لسػػد أصػػعحت الهةامػػؿ التةظةاةػػة هااشػػةة فػػف لاىةػػة اتلػػاذ السػػرار السةاسػػف الفىسػػطةةف عداةػػة 
ععػد أف  الفىسػطةةةة والتػف تعتعػر الارجعةػة السةاسػةة لىةظػاـ السةاسػف الفىسػطةةفاف اةظاة التحرةػر 

عػػـ الاجىػػس التشػػرةعف الفىسػػطةةف مهةمػػؿ تةظةاػػف  ،طػػار السػػىطة ال العمػػسإأصػػعحت تةػػدرج تحػػت 
تةجػة االةسسػاـ الفىسػطةةف، وتحولػت جاةػ  جان عطرةسة دةاسراطةة فتـ تعطةؿ لاى  عالمااؿ ةورباعف 

  فف ةد الرلاسة الفىسطةةةة عطرةسة دةمتاتورةة.سةة السرارات السةا

 القرار الس اسي:  عمي صناع ةالعوامل المؤثر  4.3
 عشػمؿاتلػاذ السػرار  ةلاىةػ ةفػف عىػور  فالىةلوااؿ  رالتف تعتع ةالعوااؿ الساعس إلى عاإلضافة

واػف عةةهػا اػا لهػا  هةاؾ العدةد اػف الاػؤعرات التػف ةمػوف صػاة  السػرار السةاسػف لاضػعاد  أف إاللاـ 
 (:254-253ص ص ،1982،ةىف )اسىد

 .الاسلوؿ السرارات صة  هةمؿ فف الرساف السرار صاة  دور - 1
 .الشلصةة واتجاهات  اةول  - 2
 .لها تسةةا  وطعةعة دولت  اصالح لف رؤةت  - 3
 .تهدةد أو لطورة اف ةتضاة  اا لادف إدرام  ومذلؾ اللارجف، لىاوبؼ إدرام  - 4
 السػرار اتلػذ فةهػا ةةتاػف التػف الػدوؿ فف وذلؾ حزعةة ازاةا اف السرار ةحسس  أف ةامف اا ادف - 5

 .اعةف حزب إلى السةاسف
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 .العسالدةة اةول  أو الاذهعةة اةتاانات  - 6
 .السرارات صة  لعاىةة الاةظاة واإلجرانات السوالد - 7
 .العدةىة السرارات اشارة  إلةها تسود أف ةحتاؿ التف لىةتال  تسةةا  - 8
 .الدالىةة عالعةلة اللاصة الظروؼ - 9

 .ساعسة وتعهدات عارتعاطات تسةد  اف الةاععة الضغوط - 10
 .واةلراؼ التسالةد - 11
 .دولت  فف الشععةة االتجاهات - 12
 .عالاوبؼ الع بة ذوف السوف أو اةطراؼ لف ةصدر أف ةحتاؿ الذي السىوؾ لف توبعات  - 13
 .السرار تةفةذ تلدـ بد التف والتمةولوجةة البتصادةةا االلتعارات - 14

اػػػؤعرات ولوااػػػؿ اتلػػػاذ السػػػرار السةاسػػػف تتغةػػػر اػػػف  أفععػػػةف االلتعػػػار  لػػػذةجػػػب اة وهةػػػا
بػرار ةتعرضػوف لحجػـ ضػغوطات واػؤعرات  وصػاةع فهةػاؾ لػر،آل ةسةاس اض واف و  لرشلص آل

صاة  السرار اف شلص  ىلى ةؤعر الا والعوااؿوحجـ الضغوط  ةاف غةرهـ ولذلؾ تلتىؼ درج أمعر
الاوابؼ  اتغةرات فففف هذا اللصوص تفاوت عشمؿ معةر  إة ذلؾ ف إلى ضافةإ  لر،شلص  إلى

.ص 1993،ةحػػػةط عػػػ  اػػػف ظػػػروؼ )زهػػػراف لاػػػاالتمػػػوةف لاتلػػػذ السػػػرار  ةطعةعػػػ ةةاحةػػػ اػػػف ةالسةاسػػػة
23:28.) 

 صنس القرار الس اسي:  معوقات عمم  5.3
 إلى استةاداد  والعس ةةة، الرشد اف درجة ألىى لىى السرار صة  لاىةة تتـ أف الافترض اف

 مافػة عػةف الجاػالف التشػاور ل صػة عالتعارها والتحىة ت، والدراسات والتسدةرات الحساعات اجاؿ
 العدةػد فػإف ذلػؾ رغػـ أة  إال ةهاةتها، وحتى عداةتها اف  "اىةة صةالة السرار"ل وأطراؼ الالتصةف

 تػـ لاػا لمسػةة عةتػال  تػ تف والتسػدةرات، الحسػاعات اػف السػاعؽ عاإلطػار تزااهػاال واػ  السػرارات اػف
 لػدـ فف تسهـ اعوبات جاىة استل ص أامف لدةدة دراسات ل ؿ اف الاسععات عتحىةؿو  توبع ،

 إطػار فػف ععضػها لىػى السػةطرة ةامػف بػد الاعوبػات وهػذ  الا اولػة، الةتةجػة إلػى عػالسرار الوصػوؿ
 .السةطرة ةطاؽ لارج وععضها السرار، فف الةظر إلادة لةد ةاالسترجالة التغذةة

 وةصػعب واتدالىػة اتمااىػة لاىةػة هػف السةاسػف السػرار صػةالة لاىةػة أف إلػى وعاإلشػارة
 فسػد  لػر، جاةػب اػف معةػؼ لغاػوض وتعرضػها جاةػب اػف الاسػ لة لتعسةػد اموةاتهػا، عػةف الفصػؿ
 أف ةجػب اػا التةػار فف حاسـ دور ل  عشري لةصر وهةاؾ لارجةة، ولوااؿ دالىةة لوااؿ تتدالؿ
 إداري بالػد أو الػتص وزةػر أو حمواة رلةس أو دولة رلةس) اوضع  ماف أةاد  العةصر ولهذا ةتلذ
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 التطػور ودرجػة السػالد السةاسػف الةظػاـ طعةعػة أف ماػا ،الشلصػةة وسػاات  لصالص  ل  (إلد .…
  .السرار صة  لاىةة فف معةر ش ف لها الدةاسراطف

 ومػذلؾ واعرفتهػا، صػةاغتها تات إف وعالوسالؿ وجدت، إف عاةهداؼ العاىةة هذ  وترتعط
 الطعةعػف الزاةػف التطػور سػةاؽ فػف العاىةػة هػذ  تتحػرؾ وهػؿ، التوبةػت حةػث اػف الػزاف ععةصػر
 الفعػؿ رد إطار فف العاىةة هذ  تتحرؾ وبد لىةها، واةزاة  الافاج ة لةاصر دلوؿ عدوف والعادي
 وبػد اةزاػة، عسػرارات الاعػروؼ اةاػر وهػو لارجةػة، أـ ماةػت دالىةػة الاحةطػة العةلػة اػف الةػاجـ
 ولمف الاوضولةة، أـ الشلصةة العوااؿ غىعة حةث اف وطعةعتها الاسعسة الدواف  التعارات تتدالؿ

 وةامف لااة، عصفة السرار صة  لاىةة تواج  ضعؼ ةساط الاعوبات هذ  تعسى اةلةر الاعةى فف
 (.156-154ص،1982،)اسىد لوااؿ اف ىفة فةاا عىورتها

 عحػث أاػاـ محالػؿ الاجتاػ ، جاةػب اػف التسىةدةػة والتصػورات االتجاهػات ععػض وبػوؼ -1
 لظػروؼ غةرهػا اػف ا ناػة اةمعػر أو وابعةػة، اةمعػر العػدالؿ أو اللةػارات ععػض وتحىةػؿ
 برار لترجةح السرار صاة  اع  ةضطر ااا اواجهت ، فف السرارات هذ  تحسب الذي الاوبؼ
 ترجاتػ  لةػد الالطػط عالشػمؿ تةفةذ  ةصعب برار، ترجةح أو الةجاح، اضاوف غةر اعةف
 .الفعىف لىواب 

 االسػتراتةجةة اةهػداؼ وعػةف الوابعةػة، السػرارات عػةف الضػرورةة الا ناػة إجػران صػعوعة -2
  .حدد اوبؼ فف السرارات صاة  عها ةرتعط التف العرةضة

 هػذا اعػؿ ةجعػؿ ألػرف، سةاسػة اػ  الصػداـ أو تػدالؿال إلػى اعةةػة سةاسػة التةػار ةػؤدي -3
 اتةاسػسةف غةػر ةاطػةف تةفةػذ اػف الاتوبعػة الةتػال  ضػون فف وذلؾ رشةد غةر أاراد  االلتةار

 .السةاسات اف
 اوبػؼ اواجهػة فػف الاصالح اف اجاولة تتعةى بد السرارات صة  لف الاسلولة الةلعة إف -4

 هػذا ةجعػؿ اػا الاجتاػ ، أغىعةػة لهػا حاستػت أو تفضػىها التػف تىػؾ لف تلتىؼ والتف اعةف
 عابتةال  تحظى وال ةؤةدها ال اصالح لحااةة صةعها ةتـ التف السرارات أف ةتصور الاجتا 

 الةهالةة.   احصىتها فف اوضولةة غةر أو رشةدة غةر برارات هف
 ولمػةهـ الاوبؼ، لطعةعة وا لاة اتوازةة برارات وض  إلى ةسعوف بد السرارات صاةعف إف -5

 اتجا  فف لةها التحوؿ لىى ةجعرهـ ااا لها، الجااهةري الت ةةد لىى الحصوؿ فف ةفشىوف
 .الجاالةة الشععةة السةمولوجةة لهذ  ةفس  الوبت فف إرضان وأمعر ا ناة أبؿ برارات

 أو واعتسداتهـ، اةولهـ فف التجاةس لدـ ةتةجة السرارات صاةعف عةف تةش  التف الةزالات إف -6
 بػد والتحىةػؿ، لىعحػث الاطروحػة لىاسػالؿ واعالجتهـ ادالىهـ فف أو عراتهـ،ول تجارعهـ فف
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 اةػ  ةعػاةف الػذي اةساسػف العةػب هػذا ةتةجػة لاطلػة وبػرارات سةاسػات التةػار إلػى تةتهػف
 .الدالىف أو اللارجف الاجاؿ فف سوان السرار صة  جهاز تموةف

 الاامةة، العدةىة السرارات مؿ عةف اف وفارن ت  ل  ةن  ال فهـ ،ةتـ التةارهـ لةداا السرارات وصاةع -7
ةاا  غةػر الةػوع اػف عدةىػة بػرارات هةػاؾ تمػوف وبػد لهـ، الاةظورة العدالؿ تىؾ عةف اف فسط وا 

 صػاة  اعرفػة لػدـ أف إال والظػروؼ، واةهػداؼ الاصػالح عاعةػار بعػوالد  واةمعػر الاةظػور
 العػدالؿ إطػار فػف مةػر تف ةحصػر ةجعىػ  الػذي هػو لهػا وتصػور  إدرامػ  لػدـ أو عهػا السرارات
 .وحدها الاةظورة

 العدالؿ ععض وتحىةؿ التعار دوف تحوؿ بد السرارات صاةعف لععض الشلصةة االةحةازةات -8
 لةػار لىػى ل ستسرار تاهةداد  عةةها والافاضىة وتسةةاها عتحىةىها الاوبؼ اةطؽ ةسضف التف

  .احدد ةهالف
 بػرار اتلػاذ لػف لػاجزاد  ةجعىػ  ااػا ،معةػرة واسػلولةات ع لعػان السػرارات صػة  جهػاز تحاػؿ -9

 ةسػهـ ااػا الاحػدد الزاةػف الاػدف اػ  وةتفػؽ الاطىوعة، عالفالىةة ةتسـ أو واوضولف رشةد
 .معةرة عدرجة فشى  احتااؿ أو السرار ضعؼ فف إجااالد 

 اػف السػدرة تػوافر دوف لىاعىواػات الاتزاةػد التػدفؽ اشػمىة اػف السػرارات صػة  جهػاز اعاةػاة -10
لػدادها وتةظةاهػا اسػتةعاعها لىػى الالتصػة الفةةػة اةجهػزة  تراماهػا واةػ  وتفسػةرها، وا 

 اػف الضػرورةة عالعةاصػر السػرارات اتلػاذ لػف الاسػلولة الػدوالر عتعىةػ  السةػاـ عػـ واحتجازها،
  .الاةاسب الوبت فف الاعىواات هذ 

 اف وأ الااضةة تجارع  اف الاستفادة الدروس استةعاب لىى السرارات صة  جهاز بدرة لدـ -11
 الااارسة، ع لطان الولف فرصة  ةحرا اا وهو الاتشاعهة، الاوابؼ ععض ا  تعااى  لعرة

 الذاتف الةسد ااارسة لىى اةحةاف اعظـ فف بدرت  لدـ و التارةلف، الترامـ اف واالستفادة
ص ح  .ع وؿ أوالد  اللط  وا 

 ةػؤدي ااػا السػرارات، صػة  لاىةػة دالػؿ االتصػاالت جهػاز لاػؿ أسػىوب فػف لةػوب وجود -12
 أو لةاصػرها، ععػض ضػةاع أو الاعىواػات تشػوة  أو واآلران، لألفمػار اللػاط  التعىةػ  إلى

 ل بت  فف الاوبؼ تفسةرات حوؿ الالتىفة التةظةاةة الاستوةات لعر الدالر الحوار تعطةؿ
 عسعب رشةدة برارات التلاذ ا لـ غةر اةاخ وجود هف والةتةجة واصالحها، الدولة ع هداؼ

 إدارة لف الاسلولة االتصاالت جهاز فالىةة تدهور لف ةةجـ الذي والتشوةش لفوضىا هذ 
 .السرار لصة  الالتىفة السةوات عةف الع بات

 عالاعالجػة ةتةاولوةػ  الػذي الاوبػؼ لػف الضػرورةة الاعىواػات إلػى السػرارات صػاةعف افتسػار -13
 التدبةؽ إلى اةار ةتطىب بد ااا دبةسة، غةر لدةهـ الاتاحة العةاةات تموف بد ماا والتحىةؿ،
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 ولىى التص جهاز ل ؿ اف عاستارار، العةاةات هذ  وتةسةة اصادرها، عتعدد العةاةات فف
 .السىةـ السرار أساس هف والدبةسة الشااىة الاعىواات أف عالتعار المفانة، اف لالةة درجة

 التػف دولػتهـ بػوة لعةاصػر وشػااؿ دبةػؽ تسةػةـ إجػران لىػى السػرارات صػة  جهػاز بػدرة لػدـ -14
 السرارات تىؾ فةها تؤعر بد التف اةلرف اةطراؼ عسوة اسارةة عاساها، السرارات هذ  ةتلذوف

 . لر أو ةحو لىى

 :القرار  صناع آل  النظام الس اسي اليمسط ني و  6.3
الةظػػػػاـ السةاسػػػػف  جةعةػػػػةواة ةوالعرعةػػػػ ةالفىسػػػػطةةة دعةػػػػاتالمعةػػػػر اػػػػف الدراسػػػػات واة تةاولػػػػت

اػا  السػرار السةاسػف الفىسػطةةف ومعةػراد  تلػاذا  لةػةواػا تالػض لةػ  اػف  ،اموةاتػ  تحىةى الفىسطةةف و 
 لىوصوؿوتطوةر    ،الةظاـ الفىسطةةف أمعر دةاسراطةة جعؿ ةلمةفة ةهذ  الدراسات وض  رؤة تحاول
 حةػافاػا ةااعػؿ فػف معةػر اػف اة وهػو، اسراطةػةدة أرضػةة ىلى ةبالا ةاتلاذ برار سةاسف سىةا ةلةآل
 اػ  ،اتلػاذ السػرارات فةهػا و لةػات ةالتف تسعف لتطوةر ةظاها السةاسة ةالسةاد ةا ةتـ فف الدوؿ مااىا

اػف  دلسػو  ةموةهػا تعػاةف اةػذ سػت ةفف هذا الاجاؿ لصوصةتها الاعهود ةالفىسطةةة ةلىتجرع أفالعىـ 
 ةةػػت مافةػػالشػػعب الفىسػػطةةف فػػف عسػػاع االرض وهػػف لوااػػؿ ما دواػػا تععهػػا اػػف تشػػر   ة،الةمعػػ  سػػاةا

  سػػةستطػػوةر  اػػف لػػ ؿ ت ىسةاسػػف فىسػػطةةف والعاػػؿ لىػػ ةظػػاـ ةلتحػػوؿ دوف تحسةػػؽ هػػدؼ صػػةاغ
الةظػػػاـ السةاسػػػف  ةالجػػػاا  لتجرعػػػ ساسػػػفالولػػػان اة عالتعارهػػػا وتطوةرهػػػا ةالتحرةػػػر الفىسػػػطةةة ةاةظاػػ

 (.75ص،2006،ةوبأالفىسطةةف )

اسف الفىسطةةف اف ل ؿ السةطرة وبد ماف االحت ؿ اإلسرالةىف دالـ الت عةر فف الةظاـ السة
لىػػػػى اؤسسػػػػات السػػػػىطة وبصػػػػفها عالصػػػػوارةد، عػػػػـ لػػػػدـ التزااػػػػ  عاالتفابةػػػػات الاوبعػػػػة اػػػػ  السػػػػىطة 
الفىسػػػػطةةةة وفػػػػرض حصػػػػار سةاسػػػػف وابتصػػػػادي لىػػػػى حرمػػػػة حاػػػػاس ععػػػػد فوزهػػػػا فػػػػف االةتلاعػػػػات 

 .التشرةعةة

 ماه   وتعر ف النظام الس اسي اليمسط ني: 1.6.3
وتحػػػػدد ةسػػػػؽ  السةاسػػػػففػػػػف أي اجتاػػػػ  تفػػػػرز ةظااهػػػػا  جتاالةػػػػةواال ةةاسػػػػةالس الترمةعػػػػة إف

  سػػةسالاجتاػػ  الفىسػػطةةف الػػذي حةػػؿ عةةػػ  وعػػةف ت ةفػػف هػػذا الاجتاػػ  وفػػف حالػػ ةالع بػػات السةاسػػة
 ت سػػةادت  لػػـ ةمػػف عفعػػؿ تلىػػؼ فػػف الاجتاػػ  الفىسػػطةةف  وتشػػمة  ةوااارسػػ ،اصػػةر  تسرةػػردولتػػ  و 
ةاػػاو  االةػػةاالجتو  ةواالبتصػػادة ةالسةاسػػة مػػاف لهػػا الػػدور الحاسػػـ فػػف هػػذا  ةلارجةػػ فمػػاف عفعػػؿ بػػو  ا 
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 ،وعالذات الوالةات الاتحػدة اةارةمةػة ،وساات الةظاـ السةاسف الفىسطةةف ةالغةاب وفف تحدةد طعةع
 . 1هذا الةظاـوالتف رابعت وأشرفت لىى تموةف 

اتلػاذ   لةػةلةػ   ةععػؽتعوجود ةظاـ سةاسف فىسػطةةف  برارفف اإل ةشمالةإماف هةاؾ  ولطالاا
ل ةتسػػاؿ  ةالاتػػوفر  اماةةػػةلةػػد الحػػدةث لػف اإل لاصػة ،اػػف لداػػ  ةالمىاػػ عاعةػى ةبػرار سةاسػػف سػػىةا

التطػوةر الػدالـ  ىةظػاـ سةاسػف ةعاػؿ لىػ مػ ي تطػوراد  أمعػر ألػرف ةارحىػ إلػى ةعهذا الةظاـ اف ارحىػ
 ،تحسةػػؽ الحمػػـ الرشػػةد ىلىػػالاؤسسػػات والعاػػؿ  إدارةفػػف  ةوشػػفافة ةحسةسةػػ ةواالتجػػا  ةحػػو دةاسراطةػػ

اتلػاذ السػػرار السةاسػف فػػف   لةػػ ةتععهػػا والتػف تحػدد  لتػفأي ةظػاـ سةاسػػف تسػاس عالسةاسػػات ا فسػاات
 ىلىػػػ أساسػػػاد التػػػف تسػػػـو  ةوظػػػالؼ واهػػػاـ الةظػػػاـ السةاسػػػف الاتعػػػدد حػػػدفإوالتػػػف تعسػػػف  ،هػػػذا الةظػػػاـ

التحػػػػوؿ  أهاهػػػػا ةشػػػػااى ةوتةفةػػػػذ سةاسػػػػات تةاوةػػػػ ةصػػػػةاغ ىتعاػػػػؿ لىػػػػ ،ةتفالىةػػػػ ةسةاسػػػػات دةةااةػػػػ
 (.84ص،2006،ةوبأاتلاذ السرار) ة لةالدةاسراطف و 

التحرةػر  ةالحسػؿ السةاسػف الفىسػطةةف الػذي شػمىت  اةظاػ أومػاف طػاع  الةظػاـ السةاسػف  لسد
فػػػف ذلػػػؾ  ةوالةضػػػالة ةالوطةةػػػ ةعفعػػػؿ اتطىعػػػات العاىةػػػ فسػػػفواالتسػػػاع اة الشػػػاولةةةتسػػػـ ع ةالفىسػػػطةةة

التحرةػر  ةشػمىت اةظاػ فسػد ،فف ماف  الاجاالت ةالوطةة ةاف التععل ةحال إلىاا احتاج  وهو ،الحةف
 ةوتشػػمة ت لسػػمرة ،لػػف فصػػالؿ وتةظةاػػات ةولػػـ تمػػف فسػػط لعػػار  ،ولػػاند جااعػػاد شػػاا د  ةالفىسػػطةةة
ةاػػػػا ة،وسةاسػػػػة  ة،والةساعػػػػات العاالةػػػػ واالتحػػػػادات، طػػػػراػػػػف اة معةػػػػراد  عةةتهػػػػا مػػػػذلؾ لػػػػدداد  تضػػػػا   وا 

 عحػػػػػػػػػػػػػاثوارامػػػػػػػػػػػػػز اة ةوالاؤسسػػػػػػػػػػػػػات االةتاجةػػػػػػػػػػػػػ ،واتحػػػػػػػػػػػػػادات المتػػػػػػػػػػػػػاب ةةوالةسػػػػػػػػػػػػػال ة،والط عةػػػػػػػػػػػػػ
 (.7ص،1996،وغةرها)االزلر

 تار ل النظام الس اسي اليمسط ني: 2.6.3
 أوسػػػىواػػػا بعػػػؿ  ةاسػػػفالةظػػػاـ الس ةارحىػػػ إلػػػىالفىسػػػطةةف الحػػػدةث  ةاسػػػفالةظػػػاـ الس ةةسسػػػـ

 أوسػػىوىسػػطةةف اػػا ععػػد اتفػػاؽ والةظػػاـ السةاسػػف الف ،ةوحةػػد ةالتحرةػػر الفىسػػطةةة ةوالاتاعػػؿ فػػف اةظاػػ
 ماا ةىف:

 :أوسمواتخاذ القرار الس اسي اليمسط ني ما قبل اتياق  آل  النظام الس اسي و  1.2.6.3
 إلػى ة،التحرةػر الفىسػطةةة ةةشػان اةظاػإاػا عػةف تػارةد  ةالااتػد ةفػف الفتػر  ةهذ  الارحىػ تتاعؿ

 ىالتعػرؼ لىػ ةهػذ  الارحىػ ىلىػ ولػذلؾ ةسػتوجب لىتعػرؼ ،1993سػعتاعر  أوسىوتارةد توبة  اتفاؽ 
لػػف  فعىةػػاد  ةالاسػػلول اؤسسػػةال ة( مػػوف الاةظاػػ ةو الةشػػ التػػارةد)  ةالتحرةػػر الفىسػػطةةة ةتػػارةد اةظاػػ

 اتلاذ السرار السةاسف الفىسطةةف. ةصةاغ
                                                           

 .1053-5-51تارةد عالعاحث اع  فف اساعىة أجراها  ،غازي الصوراةف الماتب الفىسطةةف (1)
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، وعالتػػػالف وبعػػػت "التجرةعةة السػػػاذجةػ"عػػػ 48الحرمػػػة الوطةةػػػة الفىسػػػطةةةة بعػػػؿ لػػػاـ  اتسػػػات
وبػػد ماةػػت بةادتهػػا اػػف حةػػث الجػػوهر تععةػػراد لػػف تحػػالؼ الةزلػػة العالىةػػة  ضػػحةة لػػدد اػػف اةوهػػاـ،

واإلسػػ ـ التسىةػػدي، ماػػا عسةػػت هػػذ  السةػػادة اغترعػػة لػػف حرمػػة الاجتاػػ ، لػػاجزة لػػف لىػػؽ اؤسسػػات 
 وطةةػػػػػػة حةوةػػػػػػة ولػػػػػػذلؾ، فشػػػػػػىت فػػػػػػف تحوةػػػػػػؿ شػػػػػػعارها السةاسػػػػػػف إلػػػػػػى اشػػػػػػروع اجتاعػػػػػػف اتمااػػػػػػؿ

 (. 65-22ص،2000،)حوراةف

 تاةػػػز ماةػػػت التػػػف والسةاسػػػةة الحزعةػػػة الحةػػػاة ا اػػػح أعػػػرز أف اسػػػتةتاج الصػػػعب اػػػف ةسلػػػ
 أحػػزاب اةهػػا أمعػػر تةظةاةػػة أطػػر ظهػػور فػػف تاعىػػت الفتػػرة، هػػذ  فػػف الفىسػػطةةف السةاسػػف الاجتاػػ 
بىةاف احىف عةف اتجاهاتها توزلت سةاسةة،  ةضػوج لدـ إلى تعود السصةرة  جالها وماةت وبواف، وا 
 العػال ت، عػةف والتةػافس الةػزاع سػةاؽ فػف االةشػسابات معػرة وعسػعب ىحزب،ل التةظةاف اإلطار افهوـ
 ةجػب ذلػؾ مػؿ اػف وعػالرغـ ،الاجتاعػف التمػوةف ةضػ  ولػدـ والتغةر، التعسةد شدةدة عةلة فف والعاؿ

 فسػػد ،الوطةةػػة هػػوةتهـ وتمػػرةس لىفىسػػطةةةةف الاعةوةػػة الشلصػػةة صػػسؿ فػػف سػػاهات ع ةهػػا االلتػػراؼ
، ولػػذلؾ ال ةامػػف وصػػفها عالسػػاذجة وطةػػف الػػت ؼ ضػػاف واإلضػػراب العػػورة بةػػادة فػػف ععضػػها شػػارؾ
 .تااااد 

الاجػاورة وتوجهاتهػا  ةألساب الةمعة وب  الش ف الفىسطةةف مىػ  رهةةػة إرادة الػدوؿ العرعةػ فف 
وشمىت العسالد الاهةاةة فةها غطاند لتعرةر إضالة فرصػة بةػاـ سػىطة فىسػطةةةة، وغػاب  وتجاذعاتها،
سػػطةةف اللػػاص والااةػػز لىػػى صػػعةدي الفمػػر والااارسػػة السةاسػػةة، وتشػػمىت حرمػػات الصػػوت الفى

 (.32ص ،2006،)ه ؿ .سةاسةة مااتداد لحرمات أـ فف الوطف العرعف، ولصوصاد فف بطاع غزة

وهذا اا أضعؼ تموةف برار سةاسف فىسطةةف دالىف، ةتةجة هػذ  التععةػة السةاسػةة لىلػارج، 
ععػد الةمعػة،  ـ اصر, ومذلؾ الضػفة الغرعةػة لاضػعة لحمػـ اةردففسد أصعح بطاع غزة لاض  لحم

 ااا أضعؼ أي تحرؾ سةاسف فىسطةةف دالىف.

 اسػػػػػةة، تػػػػػـ التعااػػػػػؿ اعهػػػػػا متجسػػػػػةد لىمةاةةػػػػػة السة1964بةػػػػػاـ اةظاػػػػػة التحرةػػػػػر لػػػػػاـ  اةػػػػػذ
اػػػف حةػػػث وجػػود بةػػػادة واؤسسػػػات ) رلػػةس الىجةػػػة التةفةذةػػػة لاةظاػػة التحرةػػػر، والىجةػػػة  ،الفىسػػطةةةة

واؤسسػػػات ألػػػرف  ،والسضػػػان العػػػوري ،والاجىػػػس الػػػوطةف الفىسػػػطةةف ،والاجىػػػس الارمػػػزي ،لتةفةذةػػػةا
ػ ،أهاها السوات الاسػىحة( فماةػت   -االسػتراتةجةة والهػدؼ -عػـ الػوطةف الاةعػاؽ السػواف أوالد  د دماػا حن

المفػػاح تػػـ االةتسػػاؿ اػػف  اعطةػػةعػػـ عالتػػدرة  واػػف لػػ ؿ صػػةاغات  ىحعداةػػة اسػػتراتةجةة المفػػاح الاسػػ
هذا التحوؿ عاالسػتراتةجةة رافسػ  أو عػاةدؽ مػاف ةتةجػة اسػتعداد لتحػوةر  ،الاسىح إلى العاؿ السةاسف

اةهػػػػػػػػداؼ، اػػػػػػػػف تحرةػػػػػػػػر مػػػػػػػػؿ فىسػػػػػػػػطةف إلػػػػػػػػى السعػػػػػػػػوؿ عدولػػػػػػػػة لىػػػػػػػػى أسػػػػػػػػاس الشػػػػػػػػرلةة الدولةػػػػػػػػة 
 (.4ص،2008،)اعراش
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سااةة، عالرغـ ماف )أعراش( اوفساد فف أف الاعادئ التف اةطىست لىةها اةظاة التحرةر ماةت 
اف اةفتاحها وتسعىها لىمؿ ا  الت ؼ اةةدةولوحةات، وعالرغـ اػف احتوالهػا لىػى فصػالؿ صػغةرة أو 

ى عسػان هػذ  الاعػادئ لىػى حالهػا، ، ولمةف ال أتفؽ ا  الماتب لىالاطىوب لةست عالحجـ الجااهةري
ف لىػػػػى حسػػػػاب فسػػػػرلاف اػػػػا تعػػػػدلت، وعػػػػدأت اةظاػػػػة التحرةػػػػر تػػػػدرةجةا تتجػػػػ  إلػػػػى العاػػػػؿ السةاسػػػػ

التطػور  لػـ تعػد تاعػؿ المػؿ الفىسػطةةف اػف لػ ؿأف اةظاة التحرةػر  استراتةجةة المفاح الاسىح، ماا
الحاصػػػؿ جاػػػاهةراد فػػػف الشػػػارع لصػػػالح أحػػػزاب سةاسػػػةة ألػػػرف تعةػػػت اسػػػتراتةجةة الاساواػػػة محاػػػاس 

هو ةظاـ   ةذاؾ فالفىسطةةالةظاـ السةاسف  مافو ، د، ماا أف وجود بةادة الاةظاة فف اللارج والجها
فػف بةػاـ  لطةراد  جعؿ الاحددات اللارجةة تىعب دوراد حرمة تحرر وطةف تةاضؿ اف لارج أراضةها، 

عداةػػػة عػػػـ التػػػ عةر والتػػػدلؿ الفػػػ  فػػػف رسػػػـ سةاسػػػات  وحرماتػػػ   -اةظاػػػة التحرةػػػر -الةظػػػاـ السةاسػػػف
  .السةاسةة الحسا

 
 وسمو:أيمسط ني ما بع  اتياق اتخاذ القرار الس اسي ال  ل آو  الس اسيالنظام  2.2.6.3

عػػةف  اةشػػسابا معةػػراد  1993الػػذي وبعتػػ  اةظاػػة التحرةػػر اػػ  إسػػرالةؿ لػػاـ  أوسػػىواتفػػاؽ  أوجػػد
الفىسػػطةةةةف لىلػػؿ ارتمػػزات الةظػػاـ السةاسػػف الػػذي أسسػػت لػػ  اةظاػػة التحرةػػر طػػواؿ ع عػػة لسػػود، 

االدا العاىةات الفدالةػة   ها،وتشىأزاة الةظاـ السةاسف اا زالت هف التف تحمـ الحةاة السةاسةة الةـو 
لىةظػاـ السةاسػف الفىسػطةةف  لىلىػةع أوسػىوفىسػد بػاـ اتفػاؽ  ،والتف ةعدو أةها ال ترتهف لىةظاـ الرسػاف

 (.7ص ،2008 ،ععةاصر  اةرععة وهف السةادة والاؤسسات والهدؼ واالستراتةجةة  )اعراش

عةفس طوةؿ واؤعر اةذ ت سةس  ىطةالدلـ الاالف لىس سةاسة الوالةات الاتحدةلسد استلدات 
أماف هذ  الدلـ اف الحمواة اةارةمةة أو الاؤسسات ضاف اةهجةة التػ عةر فػف  نسوا ،اتفاؽ أوسىو

 ،الشػػػػػرؽ اةوسػػػػػط لىػػػػػتحمـ فػػػػػف السةاسػػػػػة الدالىةػػػػػة واللارجةػػػػػة لىػػػػػدوؿ حسػػػػػب اصػػػػػالحها وحاجاتهػػػػػا
 الصػػػحةحة تػػػؤعر فػػػف السوالػػػدلواسػػػتطالت الوالةػػػات الاتحػػػدة اسػػػتغ ؿ حاجػػػة السػػػىطة الااسػػػة لىاػػػاؿ 

اةػػػذ ةشػػػ تها، لةػػػزع التػػػراؼ وتطعةػػػ  عػػػاالحت ؿ اإلسػػػرالةىف تضػػػ  العػػػرب فػػػف لاةػػػة التطعةػػػ   لىسػػػىطة
وماةػت هػذ  اللطػوة عاالشػتراؾ عػةف  ،وااللتراؼ عاالحت ؿ عاػا أف أصػحاب الحػؽ بػد وبعػوا والترفػوا

االتفابةػػػات الاوبعػػة عػػةف السػػػىطة  االحػػت ؿ اإلسػػرالةىف والوالةػػات الاتحػػػدة اةارةمةػػة لضػػااف تطعةػػؽ
 . 1اإلسرالةىف الحت ؿالفىسطةةةة وا

دلؿ الةظاـ السةاسف الفىسطةةف ا  أوسىو اةعطفاد ةولةاد تاعؿ فف بةاـ سىطة فىسطةةةة  لسد
وشػػمؿ السػػػةادة  ،لىػػى إبىةاهػػا، اةاػػر الػػذي جعػػػؿ الصػػراع اةساسػػف ةػػدور حػػوؿ حػػػدود هػػذا اإلبىػػةـ
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لىػى الةظػاـ الحزعػف اػف إلػادة إةتػاج هةاةػة  تطػوررات التػف شػهدها هػذا الواػف التغةػ ،الوطةةة لىةػ 
دارة الاواجهػػة  ةحرمػ فػػتح عاسػػتلداـ  لةػػات اتعػػددة معةػػان بػوة أاةةػػة، واالسػػتةاد إلػػى بالػػدة تةظةاةػػة، وا 

لىهةاةػػػة لىػػػى اؤسسػػػات الاجتاػػػ  الاػػػدةف.  عاػػػ  االحػػػت ؿ، واحتػػػوان التشػػػمة ت التسىةدةػػػة وعالصػػػرا
 ضافةعاإل ،، وتراج  اىحوظ فف تةظةاات الةسار"اإلس ـ السةاسف"صعود تةظةاات   إلى ضافةعاإل
الفىسػطةةةة فػف اساعػؿ  سػىطةتشمؿ الةظاـ الحزعف فف هذا الطور اف بوف اؤةدة واشارمة فػف ال إلى

 (.2ص ،2006 ،بوف اعارضة ت لذ لىى السىطة فسادها ال شرلةتها)احةسف

 أف اػف عػد ال مػافعشػمؿ مااػؿ عشلصػةت  ف اتػ عراد  سػةاد سةا ةظااػاد  لرفػات الػرلةس أةشػ  لسػد
 أاسؾ فسد أةضا، "فتح" ولحرمة الةظاـ، لهذا ال صؽ الصا  عشلص  هو ماف إذ وفات ، ععد ةتغةر
 دالػؿ لىعةػاف واضػحة غةاعػ  وتععػات إدارةػة، أـ سةاسػةة أماةػت سػوان مىهػا، السػرار صػة  علةػوط
 الػرغـ لىػى إذ الا سسػة، لػدـ هػف الرلةسةة الةظاـ هذا ساة ولعؿ الفىسطةةةة، السىطة وفف الحرمة

 ووحدات حمواةة ودوالر ووزارات الفىسطةةةة، التحرةر اةظاة فف ولجاف وهةلات اجالس وجود اف
 غةػر الةظػاـ ع ف ذلؾ فةها، تتـ تمف لـ الرلةسةة السرارات فإف الفىسطةةةة، السىطة فف اتةولة إدارةة

 اػف ةتشػمؿ ةةػ  اةحةػاف، اعظػـ فػف والػدور الفعالةػة ةاحةػة اف افالرس الةظاـ لىى تغىب الرساف
 ل ؿ اف وجودهـ وشرلةة فالىةتهـ ةستادوف أفراد أو اجاولات اف تتموف وحىسات ارتعاط احاور

السػرار السةاسػف لىػرلةس لرفػات  فمػاف اعاشػر غةر أو اعاشر عشمؿ سوان لرفات، عالرلةس ارتعاطهـ
فر و عشمؿ معةػ برارا دةمتاتورةاد   ةالسػىط أو ةعاؤسسػات الاةظاػ ةمػاف الػرلةس ةغىػؼ هػذ  الدةمتاتورةػ ا 

ةسػةطر هػو  افاعػؿ الاجىػس التشػرةعف والاجىػس الارمػزي الىػذ ةلسراراتػ  التةفةذةػ ةالتف تعطف الشػرلة
ةػػتـ فػػف هػػاتةف الاؤسسػػتةف  بػػرارأي  ىوعالتػػالف ةػػتحمـ عالتصػػوةت لىػػ ألضػػالهـ غالعةػػة ىلىػػ أساسػػاد 

 .(51ص،2008،جسااف) الاعاؿ سعةؿ ىلى

أوؿ  ىلػاة أوسػىو ارحىػة لػ ؿ اػف الػراهف الفىسػطةةف السةاسف الةظاـ أف السوؿةامف  وهةا
 الهػػدؼ حةػػث اػػف اتةابضػػتاف بوتػػاف ظهػػرت حةػػث واالسػػتراتةجةة، الهػػدؼ اسػػتوف لىػػى ماةػػت أزاػػة

 اةزاػة وواضػح، واحػد فىسػطةةف سةاسف ةظاـ هةاؾ ةعد لـ وعالتالف واعارضة، سىطة واالستراتةجةة
اتلاذ  و لة  اإلص ح وطعةعة افهوـ حوؿ الةلعة اةسسات حةث اإلص ح اطالب ا  ظهرت العاةةة

 السػىطة فسػاد حػوؿ الحػدةث وراجفف الةظاـ السةاسف الفىسطةةف،  ةطعةؽ افاهةـ الدةاسراطةتالسرار و 
ةظػػاـ السةاسػػف ال ةعالتػػدلؿ فػػف طعةعػػ ارةمةػػةاة ةاػػا حػػذا عالوالةػػات الاتحػػد وهػػو إصػػ حها، ومةفةػػة

 (.9-7ص ،2008،اتلاذ السرار السةاسف الفىسطةةف . )اعراش  لةةو  ت الفىسطةةف ومةفة

 ،الحؿ الوحةد لةزع اةار اف ةد الرلةس ةاسر لرفات الحصار الاػالف واالبتصػادي لسد ماف
ابتصػػادةة وتحػػت الضػػغوط اةارةمةػػة واةوروعةػػة تػػـ فػػرض احاػػود لعػػاس  أزاػػةلتػػدلؿ السػػىطة فػػف 
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س لىوزران عهدؼ وبؼ التفرد فف السرار السةاسف الفىسطةةف اف بعؿ الرلةس ةاسر لرفػات عغةػة مرلة
 . 1التسدـ فف لاىةة التسوةة"

 رلػػةس اةصػػب إبػػرار وتػػـ اللػػط لىػػى أارةمػػا ودلىػػت لاػػار أعػػو الػػرلةس حصػػار تػػـ لةػػداا
لى دالى  إلى( السةاسف الةظاـ) أزاة فاةتسىت الوزران،  اػ  اةزاػة وتعاسػت ، "فػتح" الحػامـ الحػزب وا 
السػػػرار السةاسػػػف  ةالراحػػػؿ ةاسػػػر لرفػػػات عاةتسػػػاؿ سػػػىط الػػػرلةسلػػػـ ةسػػػاح  حةػػػث اػػػازف أعػػػو حمواػػػة

الػػرلةس ةاسػػر لرفػػات حةػػث اةتسػػؿ الةظػػاـ  ةعوفػػا الارحىػػةهػػذ   واةتهػػت ،اػػف ةػػد  واف تهػػاالفىسػػطةةف 
 (.9-7ص ،2008،اا ععد ةاسر لرفات )اعراش ةارحى إلىالفىسطةةف 

 السةاسف التشرذـ لوبؼ 2005 ةةاةر/العاةف ماةوف فف اةتلاع  ععد اازف أعو الرلةس وسعى
 ومػاف .لرفػات الػرلةس وفػاة ععػد سػةاا وال الػدالىف، الفىسػطةةف الوضػ  عهاػا اتسػـ الىػذةف والاةداةف

 السػرار وتوحةػد التػدهور، هػذا إةسػاؼ إلػى ةهػدؼ 2005 اػارس/ ذار فػف تػـ الػذي السػاهرة اتفػاؽ
 (.51ص،2008،االةتلاعات)جسااف اف اةععسة جدةدة سةاسةة شرلةة إلى حتماـواال الفىسطةةف،

فػػف ظػػؿ اةتفاضػػة  ،حاػػاس أف السػػىطة تعػػةش فػػف حالػػة سةاسػػةة واالةػػة صػػععة أدرمػػتلسػػد 
ودولػة  ،حػداث تةاةػة حسةسػةإفػف  وفشػىها، الضغط اةارةمف لىةها لوبؼ االةتفاضػة وزةادة ،اةبصى
ومػػاف التفمةػػر فػػف عداةػػة اةاػػر الحصػػوؿ لىػػى ةسػػعة  ،لتشػػرةعةةفسػػررت لػػوض االةتلاعػػات ا، اسػػتسىة

هػػذ   وماةػػت ،تشػػمؿ اعارضػػة بوةػػة دالػػؿ الاجىػػس التشػػرةعف لتلفةػػؼ التععةػػة السةاسػػةة واالبتصػػادةة
دلوؿ حااس االةتلاعات فف احاولة السػتسطاعها دالػؿ اةظواػة  ففوجهة الةظر اةارةمةة والغرعةة 

 ،لمػف هػػذا جػػان لمػػس توبعػات السػػىطة والوالةػػات الاتحػػدة اةارةمةػػةو  ،حالػػة الاساواػػة اةهػػانو  ،أوسػىو
 . 2وأةضاد لمس توبعات حااس التف حسست ةجاحاد معةراد"

ادروسػػاد اػػف بعػػؿ بػػادة  2006لسػػد مػػاف بػػرار دلػػوؿ حاػػاس فػػف االةتلاعػػات التشػػرةعةة لػػاـ 
سػةة لىػى الحرمػة،  الحرمة فف الساعؽ لىاشارمة فػف الةظػاـ السةاسػف الفىسػطةةف واضػفان شػرلةة سةا

حةث باؿ الدمتور الشهةد إعراهةـ الاساداة أحد أعرز الافمػرةف السةاسػةةف فػف حرمػة حاػاس" سػةدلؿ 
االةتلاعػػات حػػةف ةاتىػػؾ السػػوة لحااةػػة الصػػةدوؽ االةتلػػاعف"، اعػػرراد لػػدـ دلػػوؿ الحرمػػة االةتلاعػػات 

 1996.3التشرةعةة لاـ 
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فوز حااس فف االةتلاعػات التشػرةعةة  مػوف  عدالاسالدات اةارةمةة الدور اةلطر ع لععت
 حةػث ،الفىسطةةةةف أمعر بطاع فف العالـ ةعتاد لىى الاسالدات اللارجةة ةظراد لىتشرذـ االبتصادي

صػػػدر بػػػرار لػػػف المػػػوةجرس اةارةمػػػف عوبػػػؼ الاسػػػالدات لػػػف السػػػىطة الفىسػػػطةةةة إذا لػػػـ تعتػػػرؼ 
وؼ اػػف احتاالةػػة لسػػارة الاسػػػالدات ومػػاف المػػوةجرس ةتعااػػؿ عحػػذر معةػػر وتلػػ عإسػػرالةؿ،حاػػاس 
ولمػف لعػاس طالػب حرمػة حاػاس  ،لوفػاد اػف دلػـ الػرلةس لعػاس لػععض اوابػؼ حاػاس ،اةارةمةة

فرفضػت حاػاس ااػا أحػدث معةػراد  ،ل لتراؼ عإسرالةؿ لضااف استارار الاسالدات اةارةمةػة رساةاد 
 (2006، شارب)  ،وشرلاد فف السرار السةاسف ،اف الل فات السةاسةة

فػف فىسػػطةف ععػد فػػوز  واضػػحاد  الدةاسراطةػة الاؤسسػػات لىػى اةارةمةػػة لاسػالداتتػ عةر اإف 
وزاد التػػ عةر  ،فمىاػػا زادت الاسػػالدات بىػػت الدةاسراطةػػة السةاسػػةة ،سػػىعةاد  شػػم د  واتلػػذ ،حرمػػة حاػػاس

 ،وهػػػو اػػػا زاد اػػػف تعاةػػػؽ االةسسػػػاـ الفىسػػػطةةف عػػػةف الضػػػفة وغػػػزة ،فػػػف السػػػرار السةاسػػػف الفىسػػػطةةف
 ".1والت ؼ معةر فف وجهات الةظر والسةاسات االبتصادةة الاتععة"

 النظام الس اسي اليمسط ني واتخاذ القرار الس اسي: أزم  7.3
وتشمةىها الحمواة العاشػرة لىسػىطة  0006مشؼ فوز حرمة "حااس" عاالةتلاعات التشرةعةة 

ماػا مشػؼ حسةسػة  ،الفىسػطةةفالفىسطةةةة، لػف حػدوث تعػدؿ حسةسػف فػف اػوازةف السػوف دالػؿ الةظػاـ 
ألػػرف، تةاسػػاها الفىسػػطةةةوف أال وهػػف أف السػػىطة الفىسػػطةةةة ال ةامػػف أف تمػػوف ذات سػػةادة تحػػت 

الةظػػاـ  حةػػث ال زاؿاالحػػت ؿ، وعالتػػالف فعاػػة بةػػود واحػػددات لػػـ تسػػتط  الحرمػػة الوطةةػػة تجاوزهػػا، 
واةرجػح أف  ،فةهػا اوبعػاد اػؤعراد وفػال د السةاسف الفىسطةةف ةار ععاىةة إلادة عةان، تحتؿ حرمػة "حاػاس" 

 تطػػوؿ هػػذ  العاىةػػة، ااػػا ةعةػػف وبػػوع الةظػػاـ فػػف حالػػة لػػدـ اسػػتسرار بػػد تفضػػف إلػػى أزاػػة شػػرلةة وهوةػػة.
 (.4ص،0006،)احةسف

 ةةػاةر/العػاةف مػاةوف فػف الةةاعةػة االةتلاعػات ععػد اػا الػدالىف الوضػ  فػف االستغراؽ غارة وفف

 السطػاع اػوظفف اػف اةمعػر السسػـ إضػراب وعداةػة ،"فػتح"و "حاػاس" عػةف واحتػداـ التةػافس ، 2006

 تػوفةر اػف الفىسػطةةةة الحمواػة تامػف لػدـ عسػب 2006 سػعتاعر/اػف أةىػوؿ اةوؿ اةسػعوع فػف العػاـ

 ععػد ممػؿ الفىسػطةةف الوضػ  إلةػ  وصػؿ الػذي الاػ زؽ االسػتراتةجف لىػى الوضػ  هػذا غطػى الرواتػب،

 والمتؿ اةحزاب اف أي أو ،"حااس" أو "فتح" لدف ةوجد ال أة  لواب وا، دةفةد مااب احادعات اةهةار

                                                           

د. اصطفى العرغوعف الةالب فف الاجىس التشرةعف الفىسطةةف، واةاةف العاـ لىاعادرة الوطةةػة فػف اساعىػة أجراهػا  (1)
 1051-51-51تارةد عاع  العاحث 
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 "فػتح"و "حاػاس" عػةف ةجعػؿ الصػراع اػا تحدةػداد  وهػذا ،الاػ زؽ لهػذا حػؿ أو إجاعة اةنلرف، العرلااةةة

 .(55ص،0006،غةر)جسااف ال السىطة والسرار السةاسف عشمؿ اةفرادي عش ف الصراع طاع  ة لذ

فوز حااس اةهالت مافة اةطػراؼ الدولةػة لضػاها إلػى ارعػ  السػىطة، اةذ الىحظات اةولى ل
، لتجػػػاوز أزاػػػة الرواتػػػب وتػػػوفةر التاوةػػػؿ وشػػػروط الرعالةػػػة الحػػػت ؿ اإلسػػػرالةىفاوااللتػػػراؼ عدولػػػة 

وبػد ألتىػؼ اػ  الماتػب جساػاف فػف  لىحمواة السالاة، واستاراراد فف اسػةرة السػىطة ةحػو الافاوضػات،
اػػاس أو فػػتح حػػؿ لىاػػ زؽ وبتهػػا، عػػؿ ماةػػت فػػتح تلتىػػؼ مىةػػاد ععرةااجهػػا اػػ  بولػػ  أةػػ  لػػـ ةمػػف لػػدف ح

حااس التف رفضت االلتراؼ عاا وب عت لىة  السىطة الفىسطةةةة اف اتفابةات ةجؿ الحصوؿ لىى 
اا عةف فتح وحااس، أدف إلى اةحةاز السػىطة لارعػ  ااا أحدث صرالاد لىى الص حةات،  التاوةؿ،

 روط اساعؿ االةلراط فف حمواة حااس.التاوةؿ الغرعف الاش

 آل   اتخاذ القرار الس اسي اليمسط ني: 8.3
عالاؤسسػػات السةاسػػةة لاةظاػػة التحرةػػر  4964تاعػػؿ الةظػػاـ السةاسػػف الفىسػػطةةف اةػػذ العػػاـ 

الفىسطةةةة إذ أةها ماةت االطار السةاسف الفىسطةةف الاسلوؿ لف اتلاذ السػرار السةاسػف الفىسػطةةف 
والاجىػػػس  ،سػػػات و دوالػػػر اةظاػػػة التحرةػػػر اعػػػؿ الىجةػػػة التةفةذةػػػة لاةظاػػػة التحرةػػػراػػػف لػػػ ؿ اؤس

الارمػػػػزي لىاةظاػػػػة والاجىػػػػس الػػػػوطةف الػػػػذي ةعتعػػػػر عرلاػػػػاف الشػػػػعب الفىسػػػػطةةف الاشػػػػتت فػػػػف عسػػػػاع 
بىةاػف ودولػف ةعاػؿ  ،اةرض وا  ذلؾ لـ ةلىو تارةد الةظاـ السةاسف الفىسطةةف اف تػ عةر لرعػف وا 

سػ اةة ا  بىةاةػة ودولةػة و ا  رار الفىسطةةف لاا لىسضةة الفىسطةةةة اف أهاةة لرعةة و لىى الت عةر فف الس
ولسػػد لاضػػت اةظاػػة التحرةػػر الفىسػػطةةةة العدةػػد اػػف الاعػػارؾ وتعرضػػت لىعدةػػد اػػف  ،فػػف  ف واحػػد

، ولسػد حػاوؿ 4964الضغوطات موةها تععر لف الةظاـ السةاسف الفىسطةةف لارحىة عدأت اف العاـ 
سػػػػرار الفىسػػػػطةةف اسػػػػتس  ةاسػػػػر لرفػػػػات وةجػػػػح إلػػػػى حػػػػد معةػػػػر أف ةحػػػػافظ لىػػػػف ال الػػػػرلةس الراحػػػػؿ

 (.43ص،0008،)اعراش

 فف حااس فوز ععد ولصوصاد  اتلاذ السرار،الفىسطةةف و لةة  السةاسف الةظاـ شهد

 توزة  إلادة لىى الارتسعة وةتالجها دالالتها تستصر اةهاةة ال عالغة تحوالت التشرةعةة، االةتلاعات

 فف التحوؿ حةث اف السةاسف الةظاـ إلى عةةة أةضاد  تتعداها عؿ فحسب، واةافعها السىطة باةاص

 (.43ص،0006،)اعراش .لىسىطة التاعةىةة الصفة وفف السرار، اتلاذ  لةة وفف الشرلةة، اصادر

اا عةد أف والدة العاىةة السةاسةة عفعؿ الت ـز عةف التغةرات اإلبىةاةة والدولةة بد اةح دوراد ها
حػػػػػداث تػػػػػ عةر اىحػػػػػوظ لىػػػػػى السػػػػػرار الفىسػػػػػطةةف  لاؤسسػػػػػات ودوؿ لمػػػػػف تاػػػػػارس ضػػػػػغطاد اعاشػػػػػراد وا 

وهو اا أعػر لىػى عةةػة الةظػاـ الفىسػطةةف إذ عاتػت السػىطة الفىسػطةةةة تتعػرض لتػ عةرات  ،واستس لةت 
اػػػف الارمػػػز  تحػػػاد اةوروعػػػف واؤسسػػػات تشػػػمؿ جػػػزند اػػػف بعػػػؿ الوالةػػػات الاتحػػػدة واال ةمعةػػػرة واعاشػػػر 
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وبػػػد ألػػػذت هػػػذ  التػػػ عةرات طعةعػػػة  ،لرأسػػػاالف العػػػالاف، هػػػف العةػػػؾ الػػػدولف وصػػػةدوؽ الةسػػػد الػػػدولفا
وهو اا أعر سػىعاد فػف الةهاةػة  ،ابتصادةة است عدور السىطة االبتصادي لصالح بوف السوؽ اللاص

لىػػػى اسػػػتس لةة السػػػرار السةاسػػػف الفىسػػػطةةف، ولسػػػد ماةػػػت الوسػػػةىة الرلةسػػػةة لىضػػػغط لىػػػى السػػػىطة 
وطةةػػة الفىسػػطةةةة، وااارسػػة التػػ عةر لىةهػػا عالتاوةػػؿ والاعوةػػات التػػف اػػا اةفمػػت الوالةػػات الاتحػػدة ال

والسػػػػػػػوف الدولةػػػػػػػة عػػػػػػػالتىوةح عسطعهػػػػػػػا مىاػػػػػػػا تطىػػػػػػػب الاوبػػػػػػػؼ ضػػػػػػػغطاد لىػػػػػػػف السػػػػػػػىطة الفىسػػػػػػػطةةةة 
 (.54ص،0006،)جسااف

ؽ العاعػػػت الوحةػػػد لػػػدف أارةمػػػا هػػػف اصػػػالحها ولصوصػػػاد اذا تعىػػػؽ اةاػػػر عالشػػػر  لسػػػد مػػػاف
ولسػػد ماةػػت تػػؤعر أارةمػػا فػػف السػػرار الفىسػػطةةف عاسػػتارار، ومػػاف  ،اةوسػػط وبضػػةة فىسػػطةف عالػػذات

اتلذ السرار الفىسطةةف ةةظر فف طعةعة رد أارةما بعؿ إبدااػ  لىػى أي لطػوة اذا ماةػت طعةعػة الػرد 
ذا ماف الرد سىعةاد ةوبؼ  .1اةجاعاد ةماؿ، وا 

تةابض ا  تحااس ة تـ فرض شروط تعجةزةة لىى حرملـ ةسعؿ العالـ  ةتال  االةتلاعات، و    
، وهػػو اػػا ةعةػػف  "االلتػػراؼ عاالتفابةػػات السػػىاةة والاعػػادرات الاوبعػػة اػػ  السػػىطة" 2اةعابهػػا اةساسػػف
ومذلؾ حرااةهػا اػف الاشػارمة فػف اتلػاذ  ،حااس اف الاشارمة السةاسةة الفعىةة ةلاىةاد حرااف حرم

عسػة الشػعب لفتػر  أرعػ  سػةوات ةفتػرض أف تمػوف الجهػة الالولػة السرار الفىسطةةف، حةث أةها فػازت ع
لىػػى اسػػتوف الحمواػػػة الفىسػػطةةةة اػػػف اتلػػاذ السػػػرارات التػػف تراهػػػا اةاسػػعة لىاصػػػىحة العىةػػا لىشػػػعب 

 ىاةتهػ ففػتح اػف جهػة ألػر  ةالفىسطةةف وهو اا أدف إلى االبتتاؿ الا ساوي عةف حرمة حااس وحرم
وهػػو الشػػفن الػػذي أدف إلػػى االةسسػػاـ الاؤسػػؼ الػػذي ةعةشػػ   حاػػاس الاعرمػػة لصػػالحها ةعحسػػـ حرمػػ

فػػف الضػػفة  لحمواػػة فػػتحالفىسػػطةةةوف والػػذي أدف إلػػى حمػػواتةف عرأسػػةف، و عالتػػالف بػػرارةف التىفػػةف 
 (.3ص،0007،)عشار  ةالغرعةة وحمواة حااس فف غز 

 
  -مؤشرات أزم  القرار الس اسي اليمسط ني: 9.3

وتحمػػػـ  ،ةف عاراحػػػؿ التىفػػػة أعػػػرت فةػػػ  اةحػػػداث الجارةػػػةلسػػػد اػػػر السػػػرار السةاسػػػف الفىسػػػطة
الااػػولةف ولاصػػة الوالةػػات الاتحػػدة، ولاىػػت الوالةػػات الاتحػػدة لىػػى فػػرض أجةػػدتها اللاصػػة لىػػى 

                                                           

-12 عتػػارةدحرمػػة حاػػاس، فػػف اساعىػػة أجراهػػا اعػػ  العاحػػث ف أ. ةحةػػى اوسػػى الةالػػب فػػف الاجىػػس التشػػرةعف لػػ (1)
51-1051. 

جان فف الاادة العالعة لشر اف اةعاؽ حرمة حااس " تتعارض الاعادرات، واا ةساى عالحىوؿ السىاةة   2
والاؤتارات الدولةة لحؿ السضةة الفىسطةةةة ا  لسدةة حرمة الاساواة االس اةة حااس، فالتفرةط فف أي جزن اف 

 ىسطةف تفرةط فف جزن اف الدةف، فوطةةة حرمة الاساواة االس اةة جزن اف دةة .ف
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حتػػػػى اػػػػر السػػػػرار السةاسػػػػف السػػػػرار السةاسػػػػف اػػػػف لػػػػ ؿ الاػػػػاؿ الاوجػػػػ  لطػػػػرؼ لىػػػػى حسػػػػاب  لػػػػر 
لػدالىف، وفػف ارامػز صػةالت ، ظهػر ذلػؾ اػف الفىسطةةف عحالة اف التشو  والارمزةة لىػى الصػعةد ا

 -ل ؿ الاؤشرات التالةة:
 ش  ور منظم  التحر ر اليمسط ن  :تهم  .1

 ووطةةػػة سةاسػػةة ارجعةػػة ـ،1964 لػػاـ ت سةسػػها اةػػذ الفىسػػطةةةة التحرةػػر اةظاػػة شػػمىت
 واالسػػػتس ؿ الحرةػػػة فػػف أهدافػػػ  لتحسةػػػؽ وتطىعاتػػ  الػػػوطةف ةضػػػال  تسػػود الفىسػػػطةةف، لىشػػػعب لىةػػا

 اشػػترمة بواسػػـ شػػمىت سةاسػػف، وعرةػػاا  رؤةػػة وفػػؽ الفىسػػطةةف لإلجاػػاع بالػػدة وجسػػدت العػػودةو 
 .(2011)العةىة،إطارها فف الاةضوةة الفىسطةةةة والفصالؿ السوف لمافة

فف أوالؿ التسعةةةات عدأت الل فػات تظهػر فػف الاةظاػة وأصػعحت السػرارات تؤلػذ عشػمؿ 
صػالؿ دالػؿ الاةظاػة، وبػد مػاف االلػ ف لػف اتفػاؽ غػزة فردي دوف الرجوع لىدوالر الالتصػة والف

أرةحػػا افاجػػ ة لاعظػػـ بةػػادات اةظاػػة التحرةػػر الفىسػػطةةةة، وعلاصػػة فػػاروؽ السػػدواف رلػػةس الػػدالرة 
السةاسػةة فػف الاةظاػػة، ولالػد الحسػف لضػػو الىجةػة الارمزةػػة لحرمػة فػتح، ورلػػةس لجةػة الع بػػات 

ةػػات ضػػد االتفػػاؽ، وأمػػدوا حةةهػػا أف اؤسسػػات حرمػػة اللارجةػػة فػػف الاجىػػس الػػوطةف، وأصػػدروا عةا
 .(1994، 5الحسف، فىسطةةةاتشةلاد وأةها لـ توافؽ لىة ) االتفاؽفتح لـ تعرؼ لف 

لسد ساد شعور عاالستس ـ تجا  االحت ؿ اإلسرالةىف والوالةات الاتحدة اةارةمةػة اػف بعػؿ 
جعىهػػػػا توبػػػػ  اتفابػػػػاد اػػػػ  االحػػػػت ؿ  الةلػػػػب السةاسػػػػةة الفىسػػػػطةةةة الاحػػػػدودة العسافػػػػة أصػػػػ د، ااػػػػا

 أوسػىو ،، إدواردسػعةد) -أي الةلػب– اإلسرالةىف الذي ةعػرؼ لػف فىسػطةف أمعػر ااػا ةعرفػوف هػـ
 .(1995أرض، ع  س ـ

بةاـ  1993-10-10أبر الاجىس الارمزي الفىسطةةف فف جىست  التف لسدت فف توةس 
سػػػىطة الفىسػػػطةةةة ااتػػػداداد لىاةظاػػػة فػػػف ولىػػػى الػػػرغـ اػػػف التعػػػار ال السػػػىطة الوطةةػػػة الفىسػػػطةةةة،

اػػة هػػف الارجعةػػة التةظةاةػػة والسةاسػػةة لىسػػىطة، فسػػد لارضػػت  اعظػػـ الفصػػالؿ ظالػػدالؿ، وأف الاة
الاةضػػػوةة تحػػػت لػػػوان الاةظاػػػة، عاإلضػػػافة إلػػػى حرمتػػػف حاػػػاس والجهػػػاد اإلسػػػ اف، إال أف هػػػذ  

وحػػدث اةسسػػاـ  لاةػػؽ دالػػؿ عةةػػة  الاعارضػػة لػػـ تاةػػ  بةػػاـ السػػىطة واسػػتارارها فػػف طرةػػؽ التسػػوةة،
 .(1996)السع ، اةظاة التحرةر الفىسطةةةة

 
لسػػػػد أبااػػػػت السػػػػىطة الوطةةػػػػة الفىسػػػػطةةةة تةظةاهػػػػا الحػػػػامـ الااعػػػػؿ عحرمػػػػة فػػػػتح وعوجػػػػود 
اةحزاب والتةظةاات الاعارضػة فػف ظػؿ دلػوؿ حرمػات جدةػدة لىػى السػاحة اعػؿ حاػاس والجهػاد 

ات اةظاػػة التحرةػػر الفىسػػطةةةة إال أةهػػا ترمػػت سػػااتها اإلسػػ اف، ولىػػى الػػرغـ اػػف ترهػػؿ اؤسسػػ
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العةةوةػػة السةاسػػةة والتةظةاةػػة لىػػى مةػػاف فػػتح الولةػػد، لاصػػة فةاػػا ةتعىػػؽ عالارمزةػػة الشػػدةدة التػػف 
تعا ست ا  ضعؼ بوف الاعارضة ولدـ بدرتها لىى إةجاد العدةؿ، وتعاظـ دور الشلصةة السةادةة 

 .(49ص ،1998)ه ؿ،الارمزةة

ةاب دور وت عةر أطر واؤسسات الاةظاة لصالح السىطة الوطةةػة الفىسػطةةةة ةعةػر وعدأ غ
الشػػموؾ اػػف إلػػادة تعرةػػؼ الهوةػػة الوطةةػػة لىشػػعب الفىسػػطةةف، لاصػػة إذا تػػـ اسػػتعةان فىسػػطةةةف 
الشتات والىجون، وتعسةد لودتهـ إلى المةاف الةاش  اف بعػؿ االتفابةػات، فهوةػة الشػعب الفىسػطةةف 

افهػػوـ الارمػػزي لىتحػػرر وتسرةػػر الاصػػةر، أاػػا ارحىػػة أوسػػىو فإةهػػا مر سػػت صػػػة  توحػػدت حػػوؿ ال
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار السةاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الفىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطةةف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارج أطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر واؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات اةظاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التحرةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 .(241،ص1998)ه ؿ،الفىسطةةةة

لسػػػد سػػػعت السػػػىطة الوطةةػػػة الفىسػػػطةةةة إلػػػى تعزةػػػز ةفوذهػػػا احىةػػػاد ودولةػػػاد لىػػػى حسػػػاب 
فف السىطة وااتةازاتها إةاا جان لىى حسػاب التفمةػر فػف احةػان  الاةظاة، ماا أف اةغااس الععض

ـ  الفسػػػاد والفوضػػػى اةاةةػػػة، وترهىػػػت اؤسسػػػات السػػػىطة  الاةظاػػػة ورد  االلتعػػػار لهػػػا، واػػػف هةػػػا لػػػ
 .(101، ص2007دها الفسري حرمة فتح)عرهـ، والاةظاة ولاو 

التحرةػر الفىسػطةةةة زدواجةة التف ةش ت عةف اؤسسػات السػىطة الفىسػطةةةة واةظاػة إف اإل
لىست ةزالات حوؿ الوالةة السةاسةة والوظةفة لمؿ اةهاا، ااا ألاؽ الصػ حةة الدسػتورةة وسػةادة 

، ةف الاعاةةر الاتوارعػة اػف اةظاػة التحرةػر فػف اةجػاز السػرارات تتػةح االسػتلعار الساةوف والاسانلة
 .(3، ص1998والتفرد فف صة  السرار)صاة ، 

ف ماةػػت اسػػؤولة لػػف حالػػة الفػػراغ السةاسػػف اػػف جػػر ان سةاسػػاتها إف السػػىطة الفىسػػطةة ةة وا 
فػإف بػوف جدةػػدة اػف لػػارج أطػر اةظاػػة التحرةػر ةجحػت فػػف اػؿن ععػػض هػذا الفػػراغ، ااػا لػػرض 
ارجعةة اةظاة التحرةر الفىسطةةةة إلى ةزةؼ سةاسف حاد تضػافرت لىػى لىسػ  إرادتػاف سةاسػةتاف 

)عىسةػز،  التحرةػر، والعاةةػة: تتطىػ  إلػى عةػان سػىطة عدةىػةاةولى: تتاعؿ فف اصػادرة سػىطة اةظاػة 
 .(1، ص2004

ولىػػػػى الصػػػػعةد الهةمىػػػػف لىاةظاػػػػة فػػػػإف هةػػػػاؾ حاجػػػػة إلػػػػى ضػػػػـ بػػػػوف سةاسػػػػةة ذات عسػػػػؿ 
ػػػة السػػػتعادة دور اةظاػػػة التحرةػػػر  جاػػػاهةري اعػػػؿ حاػػػاس والجهػػػاد اإلسػػػ اف، والحاجػػػة تعسػػػى اىح 

 .1لشعب الفىسطةةف ولاصة لدف فىسطةةةف الشتاتالفىسطةةةة لاا لهذا االسـ اماةة فف وجداف ا
                                                           

لػ  اساعىة ساعسة ا  تةسةر ةصر اهلل لضو الاجىس الوطةف الفىسطةةف فف ةاعىس أجراها لعد اهلل عرهـ فف دراسػة  (1)

 ،11-2-1001. 
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عاشػػارمة الػػرلةس احاػػود  2005-3-15لسػػد اػػؤتار الحػػوار الفىسػػطةةف فػػف السػػاهرة فػػف 
وةابشػػػػػوا فةػػػػػ  اةوضػػػػػاع الدالىةػػػػػة  ،لعػػػػػاس، وعحضػػػػػور اعةػػػػػف لشػػػػػر تةظةاػػػػػاد وفصػػػػػة د فىسػػػػػطةةةاد 

لىةها عحةػث تضػـ جاةػ   الفىسطةةةة، وتطوةر اةظاة التحرةر الفىسطةةةة وفؽ أسس ةتـ التراضف
عوصػػؼ الاةظاػػة الااعػػؿ الشػػرلف والوحةػػد لىشػػعب الفىسػػطةةف، واػػف  السػػوف والفصػػالؿ الفىسػػطةةةة

أجػػؿ ذلػػؾ تػػـ التوافػػؽ لىػػى تشػػمةؿ لجةػػة تتػػولى تحدةػػد هػػذ  اةسػػس تتشػػمؿ اػػف الاجىػػس الػػوطةف، 
الفصػػػػػالؿ  وألضػػػػػان الىجةػػػػػة التةفةذةػػػػػة لاةظاػػػػػة التحرةػػػػػر الفىسػػػػػطةةةة، واةاةػػػػػان العػػػػػااةف لجاةػػػػػ 

الفىسػػػػػػػػطةةةة، وشلصػػػػػػػػةات وطةةػػػػػػػػة اسػػػػػػػػتسىة، عحةػػػػػػػػث ةػػػػػػػػدلو رلػػػػػػػػةس الىجةػػػػػػػػة التةفةذةػػػػػػػػة لهػػػػػػػػػذ  
 (.2005االجتاالات)وعةسة ال ف الساهرة 

الالصصػػات الاالةػػة لاةظاػػة التحرةػػر، لسػػد أصػػعحت السػػىطة الفىسػػطةةةة هػػف التػػف تػػدف  
مىها تصػرؼ اػف اوازةػة ورواتب العااىةف فةها، واتفرغف الفصالؿ اةلضان فف اةظاة التحرةر و 

حةػػث  ،لهػػاوالػػتحمـ عهػػا االةػػاد أدف لفسػػداف الػػدور الحسةسػػف  وهػػذ  السػػةطرة لىػػى الاةظاػػة،، السػػىطة
والافتػػػػػرض أف الاةظاػػػػػة هػػػػػف الارجعةػػػػػة لىسػػػػػىطة أصػػػػػعح ألضػػػػػان الاةظاػػػػػة اػػػػػرتعطةف عالسػػػػػىطة، 

 لىػػػػى مػػػػؿ الفىسػػػػطةةةة، لمةهػػػػا أصػػػػعحت جػػػػزند اػػػػف اوازةػػػػة السػػػػىطة، فػػػػف ظػػػػؿ سػػػػةطرة حرمػػػػة فػػػػتح
 .(1)شفن

حرمػػة فػػتح ممػػؿ هػػف التػػف تسػػةطر لىػػى الاةظاػػة عػػؿ تةػػار واحػػد ةعػػرض عرةػػاا   تولةسػػ
لىتسوةة اتاعؿ فف الرلةس احاود لعاس، واع  رلةس حمواة راـ اهلل س ـ فةاض، واجاولة اف 

، وعفعؿ العااؿ الاػالف اةشلاص حوؿ الرلةس ةةفذوف سةاست ، لذلؾ اةسسات فتح ةمعر اف تةار
 .ىطة هف ارجعةة اةظاة التحرةرأصعحت الس

 -:تعط ل  ور المجمس التشر عي اليمسط ني .2
ػػدات اإلدارة اةارةمةػػة عةتػػال  االةتلاعػػات التشػػرةعةة الفىسػػطةةةة، ود لػػت رلػػةس السػػىطة  صن
لىعسػػان فػػف اةصػػع ، وطالعػػت حاػػاس االلتػػزاـ عالشػػروط اإلسػػرالةىةة لمػػف تسعػػؿ التحػػاور اعهػػا، وعػػدأت 

ا أف تػػػػؤدي إلػػػػى إجهػػػػاض التجرعػػػػة الدةاسراطةػػػػة الةاجحػػػػة التػػػػف حسسهػػػػا علطػػػػوات لاىةػػػػة اػػػػف شػػػػ ةه
فراغهػػا اػػف اضػػاوةها ودفػػ  السضػػةة ةحػػو االتجػػا  اللػػاط ، حةػػث الرؤةػػة اةارةمةػػة  الفىسػػطةةةوف، وا 

فػف  التف تسوـ لىى أساس الاصىحة اإلسرالةىةة فسط، عـ اتلذت هذ  اإلدارة سىسىة إجرانات وتػداعةر
ةة والاالةػػة والدعىوااسػػةة واةاةةػػة، مػػؿ واحػػدة اةهػػا ةامػػف أف تمػػوف مفةىػػة التىػػؼ الاةػػاحف، السةاسػػ

 .(277، ص2008عإسساط الحمواة التف شمىتها حرمة حااس)صراع اإلرادات، 

                                                           

 .1053-1-2ىة أجراها اع  العاحث فف د. حسف لرةشة الةالب العاةف لىاجىس التشرةعف الفىسطةةف، فف اساع (1)
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لسػػػػد مػػػػاف المػػػػوةجرس اةارةمػػػػف بىسػػػػاد اػػػػف أف اسػػػػالدات الوالةػػػػات الاتحػػػػدة بػػػػد تةتهػػػػف إلػػػػى 
عةػر اػف الاسػالدات تلضػ  لىتاحػةص اجاولات فىسػطةةةة اسػىحة تتعػ  لحاػاس، لػذلؾ أصػعحت م

والاتاععة والتسةدات الساةوةةة والتشرةعةة، حةث رأف لعػران أف اسػتسرار السػىطة ةعتاػد عالدرجػة اةولػى 
و اػا هػلىى تطوةر اةاف والتةاةة االبتصادةة والتعاوف ا  إسػرالةؿ واسػتارار الاسػالدات اللارجةػة 

 (.2010ةامف أف ةةفصؿ ععض  لف ععض،)زاةوتف، تةظر إلة  الوالةات الاتحدة ممؿ اتمااؿ ال 

، وفػػػػرض حصػػػػاراد لىػػػػى حرمػػػػة 2006اةتلاعػػػػات لػػػػاـ لػػػػـ ةعتػػػػرؼ الاجتاػػػػ  الػػػػدولف عةتػػػػال  
سػػارلت بػػوات االحػػت ؿ عالتسػػاؿ لػػدد معةػػر اػػف ألضػػان الاجىػػس التشػػرةعف فػػف الضػػفة و حاػػاس، 

 حاػػػاس تجرعػػة لىػػى السضػػػان عهػػدؼ الاجىػػس تعطةػػػؿدوةػػؾ، ومػػاف  زد. لزةػػػعةػػةهـ رلػػةس الاجىػػس 
 حةػػث الفىسػػطةةف الاوضػػوع تلػػدـ لػػـ سةاسػػةة بػػرارات أاػػاـ واسػػعا العػػاب لفػػتح ذلػػؾ وأدف الدةاسراطةػػة

 التشػرة  فػف الوحةػد الحؽ صاحب هو التشرةعفالاجىس  أف لىااد  الحسةسف والتشرة  الاسانلة تغةع
 .1ةانلوالاس

عها بوات االحت ؿ  لسد استغؿ رلةس السىطة احاود لعاس حاىة االلتساالت التف باات
تعطةؿ الاجىس، ف صدر لعاس اجاولة اراسةـ تجاهؿ فةها الاجىس فف لةواب الاجىس التشرةعف 

التشرةعف، ولج  إلى اؤسسات اةظاة التحرةر إلبرارها، عحجة وجود حالة الطوارئ التف ألىف 
فف الضفة ةواب حرمة حااس اةعت السىطة الفىسطةةةة عسةادة الرلةس احاود لعاس لةها، عـ 

الغرعةة اف دلوؿ الاجىس التشرةعف لاشارمة ةظرالهـ فف غزة فف جىسة الاجىس ولىى رأسهـ 
، 14)تسرةر اعىواات رلةس الاجىس التشرةعف لزةز دوةؾ، وأاةف سر الاجىس احاود الراحف

 (.44،ص2010 ،الزةتوةة

 
ـ اهلل وغػػػزة، ، والػػػ ف حالػػػة الطػػػوارئ اجػػػرانات اتلػػػذت اػػػف سػػػىطتف رااالةسسػػػاـتػػػ  ارحىػػػة 

أسػػهات فػػف تعاةػػؽ الشػػرخ عػػةف الفػػرةسةف. أصػػدر لعػػاس ارسػػوااد ألغػػى فةػػ  فسػػرة اػػف السػػاةوف تتطىػػب 
اوافسة الاجىس التشرةعف لىى أي تعةةةػات وزارةػة، وألىػف تعىةػؽ العاػؿ عهػذ  الاػادة، اػف أجػؿ اػةح 

دوف الحاجة  فةاض العاؿ عشمؿ دستوري، س ـ ألضان حمواة الطوارئ التف شمىها لعاس عرلاسة
لعسػػة التشػػرةعف، لاصػػة وأف العةػػد الراعػػ  اػػف الاػػادة أشػػار إلػػى أةػػ  ال ةجػػوز لػػرلةس الػػوزران، وال أي 

 .(23/6/2007وزةر ااارسة اهاا  دوف الحصوؿ لىى عسة الاجىس التشرةعف)اةةاـ، 
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ـ، الىػذاف اللعةػراف الساةوةةػاف الساضػف ةػوجةف بطػراف، والاحػااف أةػةس الساسػوفف السةاؽ الساعؽ أمد 
وضػػعا السػػاةوف اةساسػػف الفىسػػطةةف أف السػػاةوف ال ةسػػاح لىػػرلةس لعػػاس حػػؽ تعةػػةف حمواػػة جدةػػدة 
ف وجػود حالػة طػوارئ ال  دوف اوافسة تشرةعةة، وال تاةحػ  حػؽ تعطةػؿ اػواد فػف السػاةوف اةساسػف، وا 

ف الحمػـ اػف لػ ؿ اراسػةـ ال ةعةػف أف اػف حػؽ  ةعةف أف عإاماف الرلةس تشمةؿ حمواػة طػوارئ، وا 
 (.22/6/2007، ومالة وفا 23/6/2007الرلةس تعطةؿ الدستور أو تغةةر  )الحةاة 

أصدر الرلةس لعاس ارسوااد رلاسةاد، ةدلو فة  الشعب الفىسطةةف فف  23/10/2009فف 
السدس والضفة الغرعةة وبطػاع غػزة الةتلاعػات لااػة رلاسػةة وتشػرةعةة حػرة واعاشػرة، فػف حػةف اةتسػد 

لتشػػػرةعف لزةػػػز دوةػػػؾ هػػػذا الارسػػػوـ اؤمػػػداد أةػػػ  ةحتػػػاج لاصػػػادبة التشػػػرةعف، وفػػػف رلػػػةس الاجىػػػس ا
بػػػرر الاجىػػػس الارمػػػزي لاةظاػػػة التحرةػػػر تادةػػػد والةتػػػف رلػػػةس السػػػىطة الفىسػػػطةةةة  16/12/2009

دة، ووصػؼ دوةػؾ بػرار التادةػد والاجىس التشرةعف، إلى حةف إجران اةتلاعات رلاسةة وتشػرةعةة جدةػ
اىؾ ص حةة دستورةة، حةث أة  اعطػؿ اةػذ لشػر سػةوات، لاػف اةتهػت والةتػ  ع ة  "إلطان اف ال ة

 .(45ص ،2010، الزةتوةة، 14)تسرةر اعىواات ، فف إشارة لىرلةس لعاس2009ةةاةر  9اةذ 

عسػػى الاجىػػس التشػػرةعف اعطػػ د، وأصػػعحت السػػرارات السةاسػػةة، والسةاسػػات الاالةػػة وهمػػذا 
الاجىس، ولـ ةتامف الاجىس االةعساد معرلااف عمااؿ ألضػال  ة فردةة ععةداد لف أروبة تؤلذ عةاحة

، وعػػذلؾ تػػـ تعطةػػؿن اعػػدأ تاعةػػؿ الشػػعب، ماػػا أف صػػدور ارسػػوـ 2007اوحػػداد اةػػذ اةتصػػؼ لػػاـ 
رلاسف دلػا الةتلاعػات تشػرةعةة اعمػرة، وبعىػ  حمواػة طػوارئ ال ةطػرح فسػط اػدف شػرلةة الاجىػس 

د لععػت ، ولسػشػرلةة الةظػاـ السةاسػف واؤسسػات  ع ماىهػا التشرةعف وباةوةةت  فػف الفتػرة الاسعىػة، عػؿ
سرالةؿ الدور اةعرز فف اةساؼ لاؿ الاجىس التشرةعف الفىسطةةف، ععد التساؿ االحت ؿ  أارةما وا 
لدد معةر اػف الةػواب لاةػ  االةعسػاد، وبطػ  الاسػالدات اةارةمةػة عسػرار اػف المػوةجرس اةارةمػف 

 ة س ـ فةاض ا  أةها لـ تةؿ عسة الاجىس التشرةعف.لف حمواة حااس وتحوةىها إلى حموا

 -:وجو  ف اض في السمط  .3
لسد رفضت حااس شروط الىجةة الرعالةة وهف االلتراؼ عاالتفابةات الاوبعة عػةف االحػت ؿ 
اإلسػػرالةىف واةظاػػة التحرةػػر، االلتػػراؼ عإسػػرالةؿ، وةعػػذ العةػػؼ واالرهػػاب، وبعػػوؿ لارطػػة الطرةػػؽ، 

  الاعوةػػػات والاسػػػالدات التػػػػف تسػػػداها أوروعػػػا والوالةػػػات الاتحػػػدة اةارةمةػػػػة اةاػػػر الػػػذي أدف لسطػػػ
لىشػػعب الفىسػػطةةف، عػػؿ واسػػتلدات الوالةػػات الاتحػػدة واالتحػػاد اةوروعػػف بػػواةةف امافحػػة اإلرهػػاب، 
لفػػرض الاساطعػػة لىػػى الحمواػػة الفىسػػطةةةة الاشػػم ى ة، وتعزةػػز حالػػة اةسسػػاـ فػػف الػػدالؿ الفىسػػطةةف 

غداؽ التاوةؿ تجسدت فف مؿ  الاستوةات االبتصادةة والسةاسةة والجغرافةة، ةتةجة لحرااف طرؼ، وا 
 (.24، ص2010لىى طرؼ  لر أمعر تجاوعاد ا  السةاسات اللارجةة)حاداف، 
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 او مااػؿ بطػ  الػى عالضػروري ةػؤدي بػد توافػؽ حمواة او وطةةة وحدة لحمواة التوصؿ إف
 تجػػػا  اوابفهػػػا تغةةػػػر دوف فةهػػػا حاػػػاس اةلرطػػػت اذا ةاالارةمةػػػ الاتحػػػدة الوالةػػػات لاسػػػالدات جزلػػػف
 ةظػاـ وجػود لػدـ احتاػاؿ فػاف اتوسػط عشػمؿ االغاعةة العراا  اهداؼ تحسةؽ تـ واف حتى – اسرالةؿ
 لىفىسػػطةةةةف االارةمةػػة الاسػػالدات جػػدوف ةسػػوض بػػد الػػدولتةف عحػػؿ ةػػؤاف سةاسػػف فىسػػطةةف بػػاةوةف
 (2010الععةد)زاةوتف،  الادف لىى شااىة وغةر استسرة غةر وةجعىها

عرلاسػة فف ألساب سةطرة حااس لىى بطاع غزة، مىؼ الرلةس احاود لعاس س ـ فةاض 
"حمواة اةساذ حاؿ الطوارئ"، وجان تمىةؼ فةاض ععد أف أصدر الرلةس لعاس ارسوااد عإبالة رلةس 

، وتشمةؿ ل ف حاؿ الطوارئ فف ارسوـ عاف  حمواػة إةفػاذ  حمواة الوحدة الوطةةة إساالةؿ هةةة، وا 
 (.2007حاؿ الطوارئ فف ارسـو عالث)صراع اإلرادات، الزةتوةة، 

اػػف العػػاب العالػػث لىسػػاةوف اةساسػػف الفىسػػطةةف تػػةص لىػػى أف "ةلتػػار  45ةػػذمر أف الاػػادة 
رلةس السىطة الفىسطةةةة رلةس الوزران، وةمىف  تشمةؿ حموات ، ول  أف ةسةى  أو ةسعؿ اسػتسالت ، ولػ  

وة اجىس الوزران ل ةعساد". وةحظر الساةوف اةساسف ت دةة رلػةس الػوزران والػوزران أف ةطىب اة  دل
وهػػذا اػػف –أي لاػػؿ بعػػؿ الحصػػوؿ لىػػى عسػػة الاجىػػس التشػػرةعف، وفػػف حػػاؿ أبػػاؿ الػػرلةس الحمواػػة 

تتحػػػوؿ الحمواػػػة ةفسػػػها إلػػػى حمواػػػة تصػػػرةؼ ألاػػػاؿ، وهػػػو اةاػػػر الػػػذي لػػػـ ةفعىػػػ   -حسػػػ  دسػػػتورةاد 
ةاػػػػػػا لجػػػػػػ  إلػػػػػػ ى إجػػػػػػران  لػػػػػػر تاعػػػػػػؿ فػػػػػػف تشػػػػػػمةؿ حمواػػػػػػة إةسػػػػػػاذ حػػػػػػاؿ الطوارئ)الحةػػػػػػاة لعػػػػػػاس، وا 

16/6/2007.) 

وعػػػالرغـ اػػػف حصػػػوؿ بالاػػػة "الطرةػػػؽ العالػػػث" التػػػف أةشػػػ ها سػػػ ـ فةػػػاض لىػػػى اسعػػػدةف فػػػف 
الاجىػػػس التشػػػرةعف إال أةػػػ  جػػػان ةتػػػاج لاىةػػػة اإلصػػػ ح اةارةمةػػػة لىسػػػىطة الفىسػػػطةةةة، حةػػػث ترةػػػد 

اد عالاػاؿ  لتةفةػذ سةاسػاتها، وهػو لػـ ةػ ت عتوافػؽ وطةػف، فحرمػة فػتح أارةما عسان  فػف الحمواػة ااسػم
التػػف تحمػػـ الضػػفة ال توافػػؽ لىػػى سػػ ـ فةػػاض رلةسػػاد لىحمواػػة، اػػ  العىػػـ أف بػػادة فػػتح شػػارموا فػػف 
الحمواػػة، ومػػاةوا ألضػػان فةهػػا، فوجػػود فةػػاض فػػف السػػىطة لػػةس اػػف بػػرار فىسػػطةةف اسػػتسؿ، حةػػث 

 . (1)احاود لعاس، ماا فنر ض  لعاس لىى الراحؿ ةاسر لرفاتفنر ض  لىى الرلةس الفىسطةةف 

لسػػد ةشػػ ت أزاػػة عػػةف الهةلػػة السةادةػػة العىةػػا لحرمػػة فػػتح فػػف غػػزة، والتػػف لةةهػػا لعػػاس إلدارة 
فف السطاع لسػب سػةطرة حرمػة حاػاس لىةػ ، وعػةف حمواػة راـ اهلل إعػر توبػؼ رواتػب  شؤوف الحرمة

فػػف اةجهػػزة اةاةةػػة فػػف غػػزة، حةػػث أبػػدـ ألضػػان الهةلػػة  ةحػػو لشػػرة  الؼ اػػف أعةػػان فػػتح العػػااىةف
العشرة عرلاسة زمرةا اةغا استساالتهـ لىرلةس لعاس، وفؽ اا أمػد  أحاػد حىػس السةػادي فػف الحرمػة، 
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اوضحاد أف الهػدؼ اػف االسػتسالة هػو االحتجػاج لىػى لػدـ الاسػؤولةة التػف ةتعػاطى عهػا ععػض بػادة 
 .(2007-9-20فتح فف راـ اهلل.)روةترز، 

 2011-2008لػػرض رلػػةس وزران حمواػػة راـ اهلل سػػ ـ فةػػاض لطػػة اإلصػػ ح والتةاةػػة 
لىى اؤتار الااةحةف، واف ل ؿ هذ  اللطة جػان توزةػ  اإلةػرادات العااػة والتاوةػؿ اللػارجف لىػى 
بطالات السىطة الوطةةة الفىسطةةةة ووزاراتها واؤسساتها، التف تضاةتها اللطة لىى ادف السةوات 

%، ةىة  بطػاع اةاػف وحمػـ السػاةوف عاػا ةسػعت  40ث، فسد حظف السطاع االجتاالف عاا ةسعت  الع 
% فػػػف 7%، ولػػـ ةحػػػظ السطػػػاع االبتصػػػادي )الصػػػةالف، الزرالػػف، والسطالػػػات االةتاجةػػػة لىػػػى 30

% اػف الاسػالدات 40أحسف حاالت ، وأمد حصوؿ السطاع االجتاالف لىى ألىى ةسػعة تصػؿ إلػى 
 (27، ص2010لىتاوةؿ)حاداف، الطاع  السةاسف 

عدأ فةاض عصسؿ عسافة احىةة تتسػاوؽ والرؤةػة الدولةػة لىتسػوةة لعةػان اؤسسػات سػىطة تؤهػؿ 
لىػػى اةبػػؿ ةظرةػػاد لسةػػاـ دولػػة فىسػػطةةةة، ولمةهػػا اؤسسػػات تفتسػػد إلػػى السػػةادة واالسػػتس لةة الاالةػػة، 

عػدور  أعػر لىػى اةطػر والعةػى  اةار الذي ةامف أف ةحولها إلى لبن لىػى الاشػروع الػوطةف، وهػذا
الفمرةة لىسرار الفىسطةةف، عحةث أصعح صاة  السرار الفىسطةةف ةفمر وةسرر ضاف هػذ  الاعطةػات، 

ف    رواتػػب الاػػوظفةف لىشػػهر السػػادـ؟ صػػالح ) .مةػػؼ ةحػػافظ لىػػى الاؤسسػػات اػػف االةهةػػار؟ ومةػػؼ ةػػد 
 (148ص ،2013، و لروف

أف ةػػتحمـ فػػف لػػدد ال عػػ س عػػ  اػػف ألضػػان ةجػػح سػػ ـ فةػػاض اػػف لػػ ؿ ااسػػام  عالاػػاؿ 
الىجةػػة التةفةذةػػة لاةظاػػة التحرةػػر، ولاصػػة أاػػةف سػػر الىجةػػة ةاسػػر لعػػد رعػػ ، وسػػةطر أةضػػاد لىػػى 
اةجهػػزة اةاةةػػة، وتعػػاظـ تػػ عةر  لىػػى بػػادة اةجهػػزة اةاةةػػة اػػف لػػ ؿ االلطةػػات التػػف ةػػدفعها لهػػـ، 

لارحىػة اةولػى اػف لارطػة الطرةػؽ التػف تسضػف وعالتالف إلػزااهـ عشػمؿ دبةػؽ فػف تةفةػذ اسػتحسابات ا
 .1عةزع أسىحة فصالؿ الاساواة وتفمةؾ عةاها التحتةة

 عاىةارات دةوف فف السىطة وغربت وابتصادّةاد، سةاسّةاد  اسدود طرةؽ إلى فّةاض س ـ وصؿ
  لر وال لها أوؿ ال دةوف فف الفىسطةةف الجاهور ووب  دولة، إلى الفىسطةةةوف ةصؿ ولـ الدوالرات،

 المسػػػػػػػػػػاد اػػػػػػػػػػف حالػػػػػػػػػػة والرفاهةػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػته ؾ سةاسػػػػػػػػػػات لػػػػػػػػػف وةػػػػػػػػػػت  اإلبراضػػػػػػػػػػّةة، لىاؤسسػػػػػػػػػات
(.18/4/2013االبتصادي.)حاةدة، 
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 اهػػػاـ دوف ألاػػػاؿ تسػػػةةر حمواػػػة أي لوجودهػػػا اةوؿ عالهػػػدؼ فةػػػاض حمواػػػة التزاػػػت لػػػو
 فةػاض سػ ـ شلصػةة ولمػف االةسسػاـ، اةتهػان لحػةف جػدؿ دوف تسػتار أف الاامػف اػف لماف سةاسةة
 عسعػوؿ ةحظػى سةاسػةاد  اشػرولاد  ةحاػؿ وهػو جػان عػؿ التمةػوبراط، اػف وزران رلػةس لػةس وموةػ  الذمةة

 غةػػػاب واسػػػتارار لىػػػوزران، مػػػرلةس وجػػػود  فتػػػرة وطػػػوؿ وأوروعػػػف، أارةمػػػف ولصوصػػػا واسػػػ  لػػػارجف
 عسػ ـ دفػ  ذلػؾ مػؿ... اللػارجف التاوةػؿ عافاتةح ةاسؾ وموة  الحمواة لف الوطةف العاؿ فصالؿ

 أصػػػعح اةػػػ  لدرجػػػة سةاسػػػف مػػػزلةـ عػػػؿ اؤبتػػػة ألاػػػاؿ تسػػػةةر حمواػػػة مػػػرلةس لػػػةس لىتصػػػرؼ ةػػػاضف
وعػات فةػاض  لةػ ، وتػداف  الػوطةف الاشػروع تاعػؿ حموات  عاف وةسوؿ الوطةف الاشروع لف ةتحدث
 .(23/6/2009أعراش، ) الفىسطةةف الشعب لف ةةاعة استراتةجةة سةاسةة اوابؼ ةحدد

 فتح: تنيذ وانقسام حرك  .4
ظهػػػرت عػػػوادر  فػػػف السػػػةوات اةلةػػػرة لحمػػػـ الػػػرلةس ةاسػػػر  اةػػػت حػػػرؾ فػػػتح اةسسػػػاااد دالىةػػػاد ل
اظاهر  ععد رحةى ، فوصىت حرمة فتح االةتلاعات التشرةعةة وهف اػا زالػت تعػاةف  وازدادتلرفات، 

اةػ ، وبػد ظهػر ذلػؾ اػف لػ ؿ ارحىػة تشػػمةؿ الحرمػة لسالاتهػا االةتلاعةػة حةػث شػهدت الع بػة عػػةف 
احاػػود لعػػاس والىجةػػة الارمزةػػة تػػوترا اىحوظػػاد، ولػػـ تتجػػاوز حصػػة الىجةػػة فػػف السالاػػة ع عػػة الػرلةس 

)الحياة ألضان فسط، ماا لاض لدد اف ألضان الحرمة االةتلاعات لارج السالاة الاوحػدة لىحرمػة

 (2006اللندنية،

وؿ لسد مػاف اللػ ؼ اةعػرز دالػؿ حرمػة فػتح عػةف تةػارةف علصػوص سةاسػتها وتوجهاتهػا حػ
الاوبؼ اف أحداث االبتتاؿ الدالىف، واف حرمة حااس، فإلى جاةب الل ؼ الاوجػود عػةف الػرلةس 
احاود لعاس وفاروؽ السدواف أاةف سر الىجةة الارمزةة لحرمػة فػتح لىػى العرةػاا  السةاسػف ولىػى 

رمػ  بةادة الحرمة، التعػر السػدواف أةضػا أف احػاوالت الصػداـ اػ  حاػاس واػ  العىاػان والاشػاةد تح
أصػػاع  لارجةػػة ضػػد حمواػػة اةتلعػػت دةاسراطةػػاد، اةاػػر الػػذي رفضػػ  ععػػض اػػف بةػػادات حرمػػة فػػتح 

  .(2006-5-5العرعف السدس) والتعرت  اةحةازاد لحرمة حااس

، عإسػرالةؿلسد أصعح أمعر اف تةار دالػؿ حرمػة فػتح، وهةػاؾ جاالػات لهػا ل بػات حاةاػة 
والرلةس لعاس لةست ل  أي سىطات لارج اطار  ،ةاغتةت االةاد وجاعت الس ح عطرةسة غةر شرلة

 . 1السىطة الفىسطةةةة الاحصورة فف الضفة الغرعةة وبطاع غزة

لععػػػت أارةمػػػا دوراد معةػػػراد لىسػػػةطرة لىػػػى الصػػػؼ السةػػػادي اةوؿ فػػػف حرمػػػة فػػػتح اػػػف لػػػ ؿ 
 1ةةلحصار حرمة حااس واعاداتها والتف جانت عطرةسة دةاسراط ،اةاواؿ التف تدف  لععض اةهـ

                                                           

 0006.-5-09 اةوسط الشرؽ رلةس الدالرة السةاسةة لاةظاة التحرةر، جرةدة السدواف فاروؽ ا  ساعسة اساعىة (1)
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رفػػػض بػػػادة  2006حػػػةف دلػػػا الػػػرلةس احاػػػود لعػػػاس الةتلاعػػػات اعمػػػرة فػػػف دةسػػػاعر لػػػاـ 
الاةظاػات الفىسػػطةةةة العشػػر الػػذةف اجتاعػػوا فػػف داشػػؽ هػػذ  الػػدلوة وبػػد صػػر ح فػػاروؽ السػػدواف عػػ ف 

(، وسترسػػػد الشػػػروط 2006-12-17هػػػذ  الػػػدلوة سػػػتسود إلػػػى حػػػرب أهىةة)جرةػػػدة الحةػػػاة الىةدةةػػػة، 
سػػػػرالةىةة لىتسػػػػوةة اعػػػػؿ وبػػػػؼ الاساواػػػػة وا حسػػػػة الةشػػػػطان، والػػػػرلةس احاػػػػود لعػػػػاس اةارةمةػػػػة واإل

 ( 2007-1-6ةتعاطى ا  هذ  الاعادئ عؿ وةدلو لها)اجىة المفاح العرعف، لعةاف، 

ععد تصرةحات السدواف ضد سةاسة الاتةفذةف فف حرمػة فػتح أصػدر الػرلةس احاػود لعػاس 
 ،سضػػف عتسػاةة رةػاض الاػالمف وزةػراد للارجةػة فىسػػطةفلػرلةس وزرالػ  سػ ـ فةػاض ة اد ارسػوااد اوجهػ

ى تجرةػػد ة ػػامىفػػاد عػػوزارة لارجةػػة السػػىطة، وهػػو اةاػػر الػػذي ل   ،ععػػد أف مػػاف بػػد سػػاف رلاسػػةاد أةضػػاد 
السػػػدواف، والػػػذي ةصػػػر لىػػػى االحتفػػػاظ عىسػػػب وزةػػػر لارجةػػػة فىسػػػطةف اػػػف اهااػػػ  اللارجةة)السػػػدس 

 .(2007-10-12 ،العرعف

ةػػت اللطػػوة التػػف بػػاـ عهػػا أحاػػد حىػػس لضػػو الاجىػػس العػػوري لحرمػػة أاػػا فػػف الػػدالؿ فػػد ما
إحػدف أعػرز ل اػات وجػود  2007فتح، اف ل ؿ لسد اؤتار "رسالتةا" فف العاشر اف اعرةػؿ لعػاـ 

اةسسػػاـ دالػػؿ الحرمػػة، ووجػػود لػػرفض السػػرارات الحرمةػػة التػػف مػػاف ةصػػدرها الػػرلةس لعػػاس، ولػػععض 
ـ  مػػوادر السةاسػػات التػػف مػػاف ةةتهجهػػا الاسرعػػو  ف اةػػ ، حةػػث وجػػ  الاشػػارموف فػػف الاػػؤتار الػػذي ضػػ

حرمةػػػػة ولسػػػػمرةة اةتسػػػػادات الذلػػػػة لسػػػػادة فػػػػف الحرمػػػػة، ورأوا أةهػػػػـ اسػػػػتولوا لىػػػػى الحرمػػػػة اػػػػف أجػػػػؿ 
 (2008اصالحهـ اللاصة.)صراع اإلرادات،

لىى الرغـ اف هةاةة حرمة فتح لىى الفصالؿ مىها إال أةها ماةت تعاةف دالىةاد اف الهةاةة 
لفردةة، وفسداف السةادة الجاالةة واالةحرافات لف الاعادئ والعواعت اةػذ العػداةات، فحرمػة فػتح ماةػت ا

إطاراد واسعاد غةر اتجاةس، فةها اف أبصى الةاةف إلى أبصى الةسار، وهذا اا أدف إلى االةشػسابات 
عاةةظاػػة العرعةػػة فةهػػا، والصػػدااات، وعػػرز فػػف حرمػػة فػػتح تةػػاراف، اةوؿ: تةػػار السةػػادة الػػذي ارتػػعط 

وتوجهاتهػػا السةاسػػةة التاععػػة ةارةمػػا، واسػػتلدـ الهةاةػػة والاػػاؿ أداة لىضػػغط ولشػػران الةػػاس، وترعةػػة 
العؤر والاحسوعةات ااا أدف إلى اةتشػار الفسػاد الاػالف واإلداري واةل بػف، ولسػد ااتػد تسػىطها إلػى 

رهػػا، وذلػػؾ التةػػار فػػف الااارسػػة فصػػالؿ الاساواػػة وااتصػػاص لةاصػػر اةهػػا عػػاإلغرانات الاالةػػة وغة
ةفعػػػف واةتهػػػازي ومػػػاف اةػػػذ العػػػداةات االعػػػاد فػػػف الاوابػػػؼ الوطةةػػػة ةعحػػػث لػػػف الحػػػؿ السػػػىاف عإبااػػػة 

 (.2008السىطة فف الضفة وبطاع غزة )لرطعةؿ، 

                                                                                                                                                                          

 . 0006-5-06 ، جرةدة السدس العرعف  فتح لحرمة الارمزةة الىجةة لضو الحسف هاةفا   ساعسة اساعىة (1)
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والةوـ اةسسـ هذا التةار إلى اتجاهةف أحدهاا اػ  الػرلةس احاػود لعػاس، واآللػر اػ  احاػد 
حةػػػث ةاتىػػػؾ الطرفػػػاف الاػػػاؿ، وةحػػػرؾ لةاصػػػر  عاتجػػػا  بةالاتػػػ ، وعرااجػػػ  دحػػػ ف أحػػػد بػػػادة فػػػتح، 

ت د  الل ؼ فف اآلوةة اةلةرة عةف الطػرفةف حتػى أف دحػ ف تػـ فصػىن ن عالمااػؿ اػف  السةاسةة، وبد اش 
الىجةػػة الارمزةػػة لحرمػػة فػػتح واحالػػة اىفػػ  لىسضػػان عػػتهـ فسػػاد اػػالف والت سػػات، وبضػػاةا بتؿ)ومالػػة 

(، ععػػداا اتهػػـ دحػػػ ف الػػرلةس احاػػود لعػػػاس عالفسػػاد الاػػالف واإلداري، حةػػػث 2011-6-11وفػػا، 
أرسؿ دح ف اذمرة إلى أاةف سر الىجةة الارمزةة لحرمة فتح أعػو اػاهر غةػةـ ةطالعػ  فةهػا عػالتحسةؽ 

 الػػرلةس اػػف اػػازف أعػػو تسػػىا  الػػذي االسػػتعاار صػةدوؽ فػػف" الت لػػب" أهاهػػا السضػػاةا، اػػف لػػدد فػف
 عفػرض الفىسػطةةف الػرلةس اتهاػاد  دوالر، اىةػار 1.3 حػوالف الصصػات  وتعىػ  رفػاتل ةاسػر الراحؿ
 .(2011-6-12فتح)صحةفة فىسطةف حرمة أاواؿ فف التصرؼ أسىوب لىى السرةة اف حالة

أاا التةار العػاةف: اػف المػوادر الوسػطى، ومػاف ةطالػب عسةػادة جاالةػة وةعػذ الفردةػة والتسػىط 
ت، ولمة  هنا ش ا  أة  ةاعؿ أمعرةة السوالد التف حافظت لىػى عورةتهػا، والهةاةة، والسةر وفؽ العواع

وبد استطاع الرلةس الراحؿ ةاسر لرفات فرض ةهج  دالؿ فتح عاتعاع سةاسة التوفةؽ عةف التةػارات 
الالتىفة ولىؽ توازف عةةها عاستلداـ طرؽ الاراوغة واسىوب التىط "ةعـ وال" فف الوبػت ةفسػ  دالػؿ 

لسةطرة لىى الجاة ، وتىؾ الطرؽ استلداها أةضػاد اػ  فصػالؿ الاساواػة لفػرض زلااتػ  فتح لةحمـ ا
 (.2008وهةاةت  لىةها، وال سةاا وهو الاالؾ لىااؿ ولىسوة اةمعر لدداد)لرطعةؿ 

 ،لسد أعرت االةسسااات الدالىةة فف حرمة فػتح لىػى اسػار وحػدة السػرار السةاسػف الفىسػطةةف
براراد اوحػداد ةجاػ  مافػة الفصػالؿ واةطػراؼ متفعةػؿ اةظاػة التحرةػر، وأصعحت فتح لاجزة أف تتلذ 

أو تفعةػػؿ الاجىػػس الػػوطةف الفىسػػطةةف، الةسسػػااها لىػػى ةفسػػها، وسػػةطرة وتةفػػذ تةػػار فةهػػا لىػػى عػػابف 
التةارات اةلرف، وزادت اةسسااات فتح أزاة السرار السةاسف الفىسطةةف تعسةداد، حةث تـ احتمار  فػف 

 ود لعاس.ةد الرلةس احا

  -االستنكاف عن العمل : .5
 أبدات السىطة الفىسطةةةة لىى لطوة هف اةولى فف التارةد الفىسػطةةف اػف لػ ؿ إصػدار
الػػػرلةس احاػػػود لعػػػاس اةوااػػػر لاػػػوظفف السطػػػاع العػػػاـ فػػػف بطػػػاع غػػػزة عشػػػسة  الاػػػدةف والعسػػػمري 

تعىػػةـ عهػػدؼ اسػػساط بطػػاع الصػػحة والفػػف وعالػػذات  االسػػتةماؼ لػػف العاػػؿ، ااػػا أحػػدث اشػػمىة معةػػرة
ةتةجة اضراب  الضغط الشععف لىةها ععد فشىها فف تسدةـ اللداات لىةاس لعرحمـ حااس فف غزة 

 .1لدد معةر اف الاوظفةف لاصة فف بطاع التعىةـ والصحة
                                                           

 تػارةد فػف لوجػ  وجهػاد  العاحػث اع  أجراها اساعىة فف حااس بادة وأحد الفىسطةةف السةاسف الصواؼ اصطفى. أ (1)
47-0-0043.  
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اػػف السةاسػػات التشػػغةىةة عغػػرض تىعةػػة احتةاجػػات الػػوزارات  اد واتععػػت الحمواػػة فػػف غػػزة لػػدد
فػػف وزارتػػف الترعةػػة والتعىػػةـ العػػالف والصػػحة، وذلػػؾ ععػػد أف اسػػتةمؼ والاؤسسػػات العااػػة، وعلاصػػة 

اوظفػػاد فػػف السطػػاع الحمػػواف الاػػدةف لػػف العاػػؿ، وبااػػت حمواػػة غػػزة عاسػػتدلان اةطعػػان  19503
والاارضػػػػػةف فػػػػػف بطػػػػػاع الصػػػػػحة عاسػػػػػتلداـ السػػػػػوة وتشػػػػػغةؿ لػػػػػدد معةػػػػػر اػػػػػف الاعىاػػػػػةف فػػػػػف بطػػػػػاع 

 .(2009رجب والفرا، التعىةـ)
سػػالر الةاجاػػة لػػف اسػػتةماؼ الاػػوظفةف الحمػػواةةف لػػف العاػػؿ فػػف اؤسسػػات ووزارات لسػػد بػػدرت الل

مسػػةة أسػػاس،  2005اىةػػوف دوالر سػػةوةاد عالتاػػاد سػػةة  595،225السػػىطة فػػف بطػػاع غػػزة عاعىػػ  
 (2009برار الاوازةة العااة لىسىطة الفىسطةةةة) لعد، إلر سةة تـ فةها  موةها 

تهػػػدؼ عالدرجػػػة اةولػػػى إلسػػػساط حمواػػػة حاػػػاس، وبػػػد ماةػػػت لطػػػة االسػػػتةماؼ لػػػف العاػػػؿ 
واػػػة فةػػػاض فػػػف الضػػػفة، وأصػػػعح الاسػػػتةمفوف ةتساضػػػوف رواتػػػعهـ وهػػػـ جالسػػػوف فػػػف عةػػػوتهـ اػػػف حم

ث ةتعػ  جػزن اػف اػوظفف فف اةتاانات الاػوظفةف دالػؿ بطػاع غػزة حةػولىست هذ  اللطوة ازدواجةة 
 السطاع العاـ إلى حمواة غزة، والعابف إلى حمواة الضفة.

 ياف  :الش .6
سػػعت السػػىطة الفىسػػطةةةة اةػػذ الىحظػػة اةولػػى إلةشػػالها إلػػى ةسػػؿ صػػة  السػػرار السةاسػػف اػػف 

اةظاة التحرةر إلى دوالر ووزارات السىطة الفىسطةةةة، ماا ةسىت اعها جاة  شوالب الاةظاػة  دوالر
ظاػػة وفػػور بةااهػػا التاػػدت السػػىطة الوطةةػػة ااعىػػة عراوزهػػا اػػف مػػوادر اة ،اػػف فسػػاد إداري واػػالف

التحرةػػر الفىسػػطةةةة إلػػى فػػرض سػػىطتها لىػػى جاةػػ  ةػػواحف الحةػػاة االبتصػػادةة والاالةػػة ةسػػاةدها فػػف 
واةػػذ الىحظػػة  ،ذلػػؾ اجاولػػات اسػػىحة اةضػػوت تحػػت اسػػاةات أجهػػزة أاةةػػة لدةػػدة تاععػػة لىسػػىطة

ةػر اةولى لوالدتها، سعت السىطة الفىسطةةةة إلى ةسؿ صػة  السػرار السةاسػف اػف دوالػر اةظاػة التحر 
إلػػػى دوالػػػر ووزارات السػػػىطة الفىسػػػطةةةة، ماػػػا ةسىػػػت اعهػػػا جاةػػػ  شػػػوالب الاةظاػػػة اػػػف فسػػػاد إداري 
واالف. وفور بةااها التادت السىطة الوطةةػة ااعىػة عراوزهػا اػف مػوادر اةظاػة التحرةػر الفىسػطةةةة 

اسىحة إلى فرض سىطتها لىى جاة  ةواحف الحةاة االبتصادةة والاالةة ةساةدها فف ذلؾ اجاولات 
)صػػالح، السضػػةة الفىسػػطةةةة وتطوراتهػػا، اةضػػوت تحػػت اسػػاةات أجهػػزة أاةةػػة لدةػػدة تاععػػة لىسػػىطة 

2001.) 

صػدر تسرةػر لجةػة الارابعػة فػف الاجىػس التشػرةعف الفىسػطةةف اؤمػداد  1997فف أةار/ اػاةو 
ت اىةػػوف دوالر أاةرمػػف. وبػػد صػػو  326أف الفسػػاد الاػػالف فػػف أجهػػزة السػػىطة والسػػربات بػػد طالػػت 

صػوت اساعػؿ صػوت واحػد( عسػعب ذلػؾ.  56الاجىس التشػرةعف عحجػب العسػة لػف حمواػة لرفػات )
وّب  لشروف افمراد وشلصةة فىسطةةةة عارزة تحت حمـ السػىطة  1999وفف تشرةف العاةف/ ةوفاعر 
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"وعةسػػة العشػػرةف" التػػف اتهاػػت السػػىطة عالفسػػاد والاحسػػوعةة... وغةػػر ذلػػؾ. وبػػد وصػػؼ هشػػاـ شػػراعف 
ل د: "إف السىطة الفىسطةةةة عترمةعها الحالف ال تاعؿ الشعب الفىسػطةةف.. إةهػا لػاجزة لػف الوض  با

إحداث أي تغةةر فف الوض  الذي ةعةش  الشعب الفىسػطةةف، وهػف ةفسػها أحػد أسػعاب تفػابـ وضػع  
  الا ساوي"

شػػػػػهدت السػػػػػىطة الفىسػػػػػطةةةة اةػػػػػذ عػػػػػداةتها المعةػػػػػر اػػػػػف العػػػػػذخ وتفشػػػػػف ظػػػػػاهرة االحتمػػػػػارات 
تصادةة والشرمات الااىومة لىحمواة. فسد صدر لف هةلة الرباعة العااة تسرةراد أمد التفػان أاػواؿ االب

 ،التاوةػػػؿ الػػػدولف لىسػػػىطة الفىسػػػػطةةةة ،مةػػػواف)اىةػػػوف دوالر 315ضػػػلاة عىغػػػت حةةهػػػا اػػػا ةسػػػارب 
2005) . 

مشػػؼ الةالػػب العػػاـ احاػػد الاغةػػف أف لػػدد  2006وفػػف اللػػااس اػػف شػػعاط/ فعراةػػر العػػاـ 
 700بضػػةة"، واف أمعػػر اػػػف  50فػػات الفسػػاد الاػػالف التػػف وصػػىت إلػػى الةةاعػػة العااػػة تزةػػد لػػف اى

. ولمػف ال ةسػتطة  أف (2006شػعاط/ فعراةػر  6الةهار، )اىةوف دوالر أهدرت فف بضاةا فساد لطةر
اف  ةنعد هذا الاعى  هو حجـ الفساد الحسةسف، إذ أف الةالب العاـ ةفس  توب  أف ةموف هةاؾ الاىةارات

سػانة االلتاػاف  الدوالرات بد التىست. وشاىت السضاةا التف ألىف الاغةف التحسةؽ فةهػا، االلػت س وا 
 والةصب واالحتةاؿ والتزوةر فف أوراؽ رساةة ةشلاص ذوي اماةة اراوبة.

وفػػف حػػػدةث لسػػػ ـ فةػػػاض وزةػػػر الاالةػػػة السػػاعؽ بػػػاؿ فةػػػ  أف اػػػدالةؿ اللزةةػػػة فػػػف السػػػىطة 
ةتةجػة امافحػة الفسػاد،  2004اىةوف دوالر فف الشهر ل ؿ لاـ  30ت عاسدار الفىسطةةةة بد ارتفع

 (.2006مةيو/أيةر24التقريراليوميلسلطةالنقد،(اىةوف دوالر سةوةا د  360أي عاعدؿ 

لسػػػػد مػػػػاف االحػػػػت ؿ سػػػػععاد رلةسػػػػةاد لحالػػػػة الفوضػػػػى التػػػػف تحةاهػػػػا اؤسسػػػػات السػػػػىطة عسػػػػعب 
فة الغرعةػػة، عاإلضػػافة لارمزةػػة السػػىطة، والتػػف ترمػػت  عارهػػا لىػػى االجتةاحػػات الاتمػػررة لاةػػاطؽ الضػػ

العسىةػػة اإلدارةػػة فػػف الاؤسسػػات، ااػػا اةعمػػس سػػىعاد لىػػى رتاعػػة اؤسسػػات السػػىطة الفىسػػطةةةة لاصػػة 
الاؤسسات اةاةةة التف عسةت ات عرة عاستحساؽ العورة والةضاؿ، إلى جاةػب تعػالف اةصػوات الاتهاػة 

اري والاػػالف/ ااػػا حجػػب العسػػة العااػػة لىػػى الاسػػتوةةف الاحىػػف والػػدولف فػػف لىاؤسسػػات عالفسػػاد اإلد
أدان الاؤسسات الفىسطةةةة، ورسات صورتها عشمؿ اشو  فماف ةةظر لها عةظرة باسةة اف اةطراؼ 

 .(104، ص2012الاحىةة والدولةة )الدسوبف 

عات ةاظاػػة لسػػد اسػػتارت السػػىطة الفىسػػطةةةة فػػف اةشػػان اؤسسػػات وهةلػػات لااػػة دوف تشػػرة
لهػػا، وتوسػػ  الػػرلةس احاػػود لعػػاس فػػف إلحػػاؽ اؤسسػػات لااػػة عامتعػػ  لػػارج الحػػدود التػػف رسػػاها 
السػػاةوف اةساسػػف، اػػا أضػػعؼ الاسػػانلة لهػػذ  الاؤسسػػات، وأعسػػؿ ماهػػؿ امتػػب الػػرلةس عاسػػؤولةات 
تةفةذةػػة، عػػـ لىػػت التشػػرةعات اللاصػػة عػػععض الاةاصػػب الهااػػة والحساسػػة اػػف إلضػػالها لىسػػىطة 
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اعةػػػػة لىاجىػػػػػس التشػػػػرةعف اعػػػػػؿ الاحػػػػافظةف، ورلػػػػػةس هةلػػػػػة امافحػػػػة الفسػػػػػاد ااػػػػا أضػػػػػعؼ بػػػػػدرة الرب
  (.2012"، 54)تسرةر أااف " الاؤسسات الرباعةة اف اسانلة الاؤسسات

تعةش اؤسسات السىطة فػف حالػة فسػاد معةػرة واتجػذرة، عسػعب الترمةػب االبتصػادي السػىعف 
مػػػوف الاسػػػدرات الفىسػػػطةةةة، ماػػػا أف بالػػػدة الحمػػػـ السػػػالـ لىػػػى اجاولػػػة اػػػف الاسػػػتةفذةف الػػػذةف ةاى

الضةسة التف مرست مؿ شفن فف ةد الرلةس لعاس، عحةث ةموف رلةس السىطة الفىسطةةةة، ورلةس 
باعػػػة، وزاد اػػف الفسػػاد دالػػػؿ اةظاػػة التحرةػػر، ورلػػةس حرمػػػة فػػتح بػػد بىػػػؿ اػػف اسػػتوف الشػػفافةة والر 

 . 1السىطة

سػػػعت السػػػىطة اةػػػذ العداةػػػة حةػػػث  ىطة الفىسػػػطةةةةةتةجػػػة لعػػػدـ الشػػػفافةة لػػػدف اؤسسػػػات السػػػ
الفىسػػطةةةة إلػػى ةسػػؿ صػػة  السػػرار السةاسػػف اػػف دوالػػر اةظاػػة التحرةػػر إلػػى دوالػػر ووزارات السػػىطة 

وةػػت  لػػف ذلػػؾ هػػدر ، الفىسػػطةةةة، ماػػا ةسىػػت اعهػػا جاةػػ  شػػوالب الاةظاػػة اػػف فسػػاد إداري واػػالف
لىسىطة صةعت أعرةان بػادرةف لىػى التػ عةر فػف  ، تموةت اصالح لاصة فف الطعسة العىةالىااؿ العاـ

هػػت لاصػػالح السػػرار السةاسػػف الفىسػػطةةف ، وعػػدؿ أف توجػػ  هػػذ  اةاػػواؿ لىتةاةػػة وابااػػة الاشػػارة  وج 
لاصة، ااا ألػر اػف لاىةػة التةاةػة الحسةسةػة، وهػذا الػذي دفػ  رلػةس حمواػة الطػوارئ سػ ـ فةػاض 

 .أف ةتلذ "دولة الاؤسسات" شعاراد لعرةااج 

 -:م الخات 10.3
ىسػػطةف ةتةجػػة االحػػت ؿ اإلسػػرالةىف اػػف جهػػة، إف الوضػػ  الالتىػػؼ الػػذي لاشػػت  وتعةشػػ  ف

الوالةات الاتحدة اةارةمةة اف جهة ألرف بد أدف إلى تشو  معةر فف  ولاصةل  والحىفان الدالاوف 
عةػؽ االتفابةػات اف ل ؿ الضغط لىى السىطة الفىسطةةةة لتطاستس لةة السرار السةاسف الفىسطةةف، 

بػػد أدف إلػػى وهػػذا االرتهػػاف  ؿ، ورهػػف الاسػػالدات عالتسػػدـ فػػف العاىةػػة السػػىاةة، تحػػالاوبعػػة اػػ  اال
فػػتح والتػػف تسػػةطر ل لػػ  تفػػردت   -لىػػى الصػػعةد الػػدالىف– اةسسػػاـ معةػػر فػػف العػػراا  عػػةف الفصػػالؿ

اةسساـ دالىػف سةاسػف  ، ولاةت هف اةلرف افلىى السىطة الفىسطةةةة عالسرار السةاسف الفىسطةةف
لىطرؼ الػذي ةؤةػد  عةف اعارض لىافاوضات ورافض  لها، وعسةت الاسالدات اةارةمةة والدولةة ت تف

 لاىةة التسوةة وفؽ الشروط اةارةمةة. 

 أاػػا اؤسسػػػات السػػػىطة فسػػد لاةػػػت اػػػف تشػػوهات معةػػػرة أةضػػػاد فػػف هةامىهػػػا، وطعةعػػػة أدالهػػػا،
وف تشػػػرةعات ةاظاػػػة لهػػػا، ااػػػا أضػػػعؼ الاسػػػالىة لهػػػذ  واسػػػتارار اةشػػػان اؤسسػػػات وهةلػػػات لااػػػة د

                                                           

 .1053-1-2د. حسف لرةشة الةالب العاةف لىاجىس التشرةعف الفىسطةةف، فف اساعىة أجراها اع  العاحث فف  (1)
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الاؤسسات، وحدث هدر لىااؿ العاـ، وارتفاع لاؤشرات الفساد فف السىطة، اةار الذي جعؿ حمواة 
 لاحارعة الفساد. الطوارئ تجعؿ شعار عرةااجها "عةان اؤسسات الدولة" وتتلذ اجرانات معةرة

اتلاذ السرار الفىسطةةف لف لىؿ حسةسػف فػف لسد مشؼ تفرد اؤسسة الرلاسة واف حولها فف 
، ولط ػؿ حرمػة حاػاس الةظاـ السةاسػف الفىسػطةةف، حةػث رفػض لعػاس ةتػال  االةتلاعػات التشػرةعةة

دور الاجىػػس التشػػرةعف فػػف سػػف السػػرارات، ودور اةظاػػة التحرةػػر الفىسػػطةةةة مإطػػار جػػاا  وشػػااؿ، 
دوف اشارمة  ،طةةف واف اع  عشمؿ اةفرادي صعحت السرارات السةاسةة تؤلذ اف بعؿ الرلةس الفىسف

عرةػػااجةف وهػػذا فػػرض  ،لوفػػاد اػػف بطػػ  الاسػػالدات اةارةمةػػة ،مافػػة اةطةػػاؼ والفصػػالؿ الفىسػػطةةةة
 و لر فف غزة تاعى  حمواة حااس، ،سةاسةةف التىفةف أحدهاا فف الضفة تاعى  السىطة الفىسطةةةة

 فىسطةةف.ااا أحدث اةسساااد معةراد فف السرار السةاسف ال

إف عسػػػػان هةاةػػػػة الوالةػػػػات الاتحػػػػدة اةارةمةػػػػة لىػػػػى دور الوسػػػػاطة عػػػػةف السػػػػىطة الفىسػػػػطةةةة 
واالحػػػت ؿ اإلسػػػػرالةىف، بػػػد زاد اػػػػف حجػػػـ الضػػػػغوط الوابعػػػػة لىػػػى السػػػػىطة، حةػػػث مػػػػاف لىمػػػػوةجرس 

، اػف لػ ؿ 2006اةارةمف دور معةػر فػف رفػض ةتػال  االةتلاعػات الدةاسراطةػة التػف حصػىت لػاـ 
ؽ لىةها اعاشرة ع ف أارةما ستعةد الةظر فػف الاسػالدات التػف تسػداها لىسػىطة الفىسػطةةةة، وأف التعىة

 استارار الاسالدات ارهوف عالتراؼ حااس عاالتفابةات الدولةة.
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 الرابس اليصل
 ب ن المساع ات األمر ك   والقرار الس اسي اليمسط ني الع ق 

 )نموذج ق اسي(

 مق م :ال 1.4
الفصؿ التحىةػؿ اإلحصػالف الاةاسػب اللتعػار الع بػة عػةف الاتغةػرات احػؿ هذا  ةستعرض

الدراسة وذلؾ عإجران ةاوذج لوجسػتف ول بػ  ارتعػاط عػةف السػرار السةاسػف الفىسػطةةف والاسػالدات 
سػػةتـ اسػػتلداـ الةاػػوذج الماػػف والعةاةػػات التػػف تػػـ  ، ومػػذلؾاةارةمةػػة الاسداػػة لىسػػىطة الفىسػػطةةةة

تػػ عةر الاتغةػػرات  فاػد ةلاعرفػػ ةوالتػف تػػـ التعارهػػا عطرةسػ  ماةػػ ،العةػػؾ الػػدولفالحصػوؿ لىةهػػا اػف 
الاتغةػرات  عػةفولػذلؾ التاػد العاحػث فػف تحىةىػ  لع بػة التػ عةر  ،ععضها الػععض فػف الدراسػة ىلى
عةاةػػػات رباةػػػة لعػػػارة لػػػف س سػػػؿ زاةةػػػة لسةاػػػة الاسػػػالدات اةاةرمةػػػة لىفىسػػػطةةةةف والسػػػرار  ىلىػػػ

ةف، ولىةػ  بػاـ العاحػث عاسػتلداـ الاػةه  الماػف التحىةىػف والػذي التاػد عاةسػاس السةاسف الفىسػطة
لىػػػػى صػػػػةاغة ةاػػػػوذج  بةاسػػػػف ل ةحػػػػدار الىوجسػػػػتف عاسػػػػتلداـ عةاةػػػػات ماةػػػػة وصػػػػوالد الػػػػى ةتػػػػال  

 .التحىةؿ.

 الق اسي: النموذج 2.4
الةاػػوذج السةاسػػف لىػػى أةػػ  اجاولػػ  اػػف الع بػػات االبتصػػادةة التػػف تنصػػاغ لػػاد   ةعػػرؼ

لهػػػػػذ  الع بػػػػات وةهػػػػػدؼ الةاػػػػػوذج  ةو اةماةةمةػػػػأ ةسػػػػػىومة ةاهر ععػػػػدة صػػػػػة  رةاضػػػػةة لتوضػػػػػةح ظػػػػ
جاةػػ  تفاصػػةؿ  ىتعسػػةط الوابػػ  اػػف لػػ ؿ عةػػان ةاػػوذج ابتصػػادي ال ةحتػػوي لىػػ ىلػػإاالبتصػػادي 

د ـ الةاػػػػوذج  ،الظػػػػاهرة االبتصػػػػادةة الاػػػػراد دراسػػػػتها ػػػػت ل  عػػػػؿ ةتضػػػػاف الع بػػػػات اةساسػػػػةة عهػػػػا، وةنس 
داة فػػػف لاىةػػػة التةعػػػؤ التػػػف تسػػػتلدـ فػػػف تسةػػػةـ السةاسػػػات االبتصػػػادةة السالاػػػة أو االبتصػػػادي مػػػ 

تحىةؿ الهةمػؿ االبتصػادي وة لػذ الشػمؿ الاعسػط  لىةاػوذج  ةالاسترحة واف عـ استلدااها فف لاىة
 (.39ص،1998،السةاسف الاعادلة التالةة)حسةف

y = a + bx + e 
اللط  الذي ةعةف إلى أي حد ةامػف لىةاػوذج أف  حدe ،الاتغةر الاستسؿ x ،الاتغةر التاع  y حةث

ولذلؾ ةموف ادي تفسةر أي اف الاتغةرةف لىسو  التفسةرةة لىةاوذج ةػتـ  ،ةفسر الع بة عشمؿ مااؿ
حةػث اػف الاامػف توبػ  السةاػة الاسػتسعىةة لىاتغةػرات  xو aبةاس  اف ل ؿ تسػدةر بةاػ  الاعىاػات 
 (. 2ص،2009،فارةافاف ل ؿ التعار بةـ الاعىاات لىةاوذج)
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 :المتغ رات 3.4
ةػػػػولةف اػػػػف الاتغةػػػػرات هاػػػػا الاتغةػػػػر التػػػػاع  و الاتغةػػػػر الاسػػػػتسؿ وفػػػػف هػػػػذ  الدراسػػػػة مػػػػاف  هةػػػػاؾ

 الاتغةرات:
 التابس: المتغ ر-1

 .(PD)السرار السةاسف وةراز ل  عالراز 
 المستقل: المتغ ر-2

 (.AAالاسالدات اةارةمةة لىفىسطةةةةف وةراز لها عالراز)

 :Correlation االرتباط 4.4
االرتعػػػاط هػػػو ل بػػػة عػػػةف اتغةػػػػرةف ةاعػػػؿ مػػػؿ اتغةػػػر ظػػػػاهرة اعةةػػػة فػػػإف تغةػػػرت إحػػػػدف 

فف اتجا  اعػةف فالعاةةػة تتغةػر فػف اتجػا  اةولػى أو فػف اتجػا  اعػامس لألولػى. والتغةػر  الظاهرتةف
العمػس ةسػص فػف  أو لىظاهرتةف فف ةفس االتجا  عاعةى الزةادة فف اةولى ةساعى  زةػادة فػف العاةةػة

ف مػػاف الزةػػػادة فػػػف  اةولػػى ةساعىػػػ  ةسػػص فػػػف العاةةػػة فالع بػػػة تمػػوف طردةػػػة أو اتزاةػػدة )اوجعػػػة( وا 
اةولى ةساعى  ةسص فف العاةةة أو العمس الةسص فف الظاهرة اةولى ةساعى  زةػادة فػف العاةةػة فةسػوؿ 

 أف االرتعاط لمسف أو اتةابص )سالعاد(.

 Correlationةف  عاسةػػػاس ماػػػف ةعػػػرؼ عاعااػػػؿ االرتعػػػاط االرتعػػػاط عػػػةف اتغةػػػر  ةسػػػاس
Coefficient  بػػد ةسػػاوي الصػػفر )اةعػػدـ( لعػػدـ وجػػود ل بػػة عةػػةهـ فاعرفػػة بةاػػة أحػػدهـ ال ةعةػػف

ف تاعةىهػا عةاةةػاد ةظهػر اجاولػة اػف  ةاعرفة بةاة اآللر فالاتغةرةف الطوؿ ودرج االاتحاف اع د وا 
وتموف الع بة  1± بوةة لةداا تموف بةاة اعااؿ االرتعاط   الةساط الاعععرة. وتموف درجة الع بة

هةػػا تااػػة فػػف حػػةف تضػػعؼ درجػػة الع بػػة مىاػػا ابترعػػت السةاػػة اػػف الصػػفر، وةوضػػح بةاػػة اعااػػؿ 
 (:6ص،2011،االرتعاط عالشمؿ اآلتف)غاةـ

 
 :Logistic regression model االنح ار الموجستي نموذج 5.4

ر الىوجستف هو ةاوذج ةستلدـ لىتةعؤ عاحتاالةػة وبػوع حػدث فف لىـ االحتااالت، االةحدا
اةحةػػػى لوجسػػػتف. ةسػػػتلدـ االةحػػػدارن الىوجسػػػتف لػػػدة اتغةػػػرات  ىاػػػا وذلػػػؾ عا ناػػػة العةاةػػػات لىػػػ

وعاعةػػػف  لػػػػر ةامػػػػف تعرةػػػؼ ةاػػػػوذج االةحػػػػدار  ،انتوب عػػػة والتػػػػف ةامػػػػف أف تمػػػوف رباةػػػػة أو فلوةػػػػة
داا ةمػوف الاتغةػر التػاع  اتغةػر أصػـ أي ة لػذ إحػدف الىوجستف الةاوذج الػذي ةػتـ الىجػون إلةػ  لةػ
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( وفػػف هػػذ  الحالػػة فػػإف هةػػاؾ احتاػػالةف لسةاػػة الاتغةػػر التػػاع ، وهػػف وبولػػ  وةاعىهػػا 1،0السةاتػػةف)
 (.46ص،1999،الربـ واحد أو لدـ وبول  وةاعى  الربـ صفر)لوهر

الع بػػة عػػةف  ةسػػتلدـ الةاػػوذج الىوجسػػتف عشػػمؿ واسػػ  فػػف اةعحػػاث الحةاتةػػة وذلػػؾ لتاعةػػؿ
فػػػف اعػػػؿ هػػػذ    Binary Response( حةػػػث االسػػػتجاعة عةالةػػػة Pاتغةػػػر ةسػػػعة االسػػػتجاعات)

 Explanatory variables( الػذي ةاعػؿ الاتغةػرات التوضػةحةة Xواسةػاس الجرلػة ) –اةعحػاث 
التوضػػةحةة وهػػو االسػػتجاعة  Pإذ ةعتسػػد عوجػػود تػػ عةر معةػػر لهػػذ  الاتغةػػرات فػػف احتاػػاؿ االسػػتجاعة

ف 0( أو غةػػر اوجودة)سػػىعةة( وت لػػذ السةاػػة )1ف إاػػا أف تمػػوف )إةجاعةػػة( وت لػػذ السةاػػة)التػػ ( ول م ػػو 
لةػػػد مػػػؿ اسػػػتوف اػػػف اسػػػتوةات الاتغةػػػر  سػػػتجاعاتالعاحػػػث اإلحصػػػالف ةهػػػتـ عوجػػػود )تحسػػػؽ( اال

التوضػػػػةحف الػػػػذي ةعتسػػػػد عع بتػػػػ  عهػػػػا، لػػػػذلؾ فػػػػاف اتغةػػػػر ةسػػػػعة االسػػػػتجاعة الاشػػػػاهدة هػػػػو ةسػػػػعة 
لاتحسسة )اإلةجاعةػة( لةػد مػؿ اسػتوف اػف اسػتوةات الاتغةػر التوضػةحف، وهػف ةسػعة االستجاعات ا

اتغةرة اف استوف إلى  لر وةستػرب توزةعهػا معةػراد اػف التوزةػ  الطعةعػف لةػداا ةمػوف حجػـ العةةػة 
معةػػراد وذلػػؾ اسػػتةاددا إلػػى لاصػػةة توزةػػ  ذي الحػػدةف الػػذي ةػػؤوؿ إلػػى التوزةػػ  الطعةعػػف عزةػػادة حجػػـ 

ذ  اللاصػػػػػػػػػػػػػػةة تعػػػػػػػػػػػػػػرؼ ع ةػػػػػػػػػػػػػػ  االتجػػػػػػػػػػػػػػا  ةحػػػػػػػػػػػػػػو االلتػػػػػػػػػػػػػػداؿ عزةػػػػػػػػػػػػػػادة حجػػػػػػػػػػػػػػـ العةةػػػػػػػػػػػػػػة، وهػػػػػػػػػػػػػػ
 (. 13ص،2008،العةةة)الحسةف

 (:8ص،2011،الةاوذج الىوجستف الاعادلة الىوجستةة العااة التالةة)غاةـ وة لذ
 حالة اتغةر استسؿ واحد فف -1

 
 j = 1، 2……… kو   i = 1،2،…… n حةث

 حالة اتغةرةف استسىةف ةموف الةاوذج مالتالف فف -2

 

 
 : Data analysisالب انات تحم ل 6.4

لتحىةػػؿ  ”Eviews7“إلةجػػاز أهػػداؼ العحػػث اسػػتلدـ العاحػػث عرةػػاا  التحىةػػؿ االحصػػالف 
و هو اا تػـ اسػتلداا  فػف هػذ  الدراسػة حةػث تػـ اسػتلداـ ةفػس العرةػاا  لتحىةػؿ عةاةػات  ،العةاةات
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ةح أعرهػػػا لىػػػى السػػػرار السةاسػػػف السىسػػػىة الزاةةػػػة لىاسػػػالدات اةارةمةػػػة لىشػػػعب الفىسػػػطةةف لتوضػػػ
 الفىسطةةف اف ل ؿ ةاوذج اةحدار لوجستف.

 : Data manipulationالب انات معالج 1.6.4
الدراسػػػػػة بػػػػاـ العاحػػػػػث ععاػػػػؿ اعالجػػػػػة لىعةاةػػػػات وذلػػػػػؾ اػػػػف لػػػػػ ؿ الت مػػػػد اػػػػػف  ةغػػػػراض

ة ( اللاصة عالسرار السةاسف واحتاالةة لضػول  لىضػغط اػف لداػ ، وذلػؾ عحسػاب ةسػع1،0السةـ)
طرةؽ التعوةض الرباف فف اعادلة االةحدار وذلؾ لىحصوؿ لىى ةسعة  لفR squareاالحتااؿ 

التفسػةرةة الحسةسةػة ةعػر  ةتفسةرةة اعسولة وصحةحة بدر اإلاماف وذلػؾ ةتةجػة صػعوعة تسػدةر السػدر 
بػػد الاسػػالدات اةارةمةػػة لىسػػرار السةاسػػف الفىسػػطةةف وهػػف ةسػػعة تسدةرةػػة أمعػػر اةهػػا ربػػـ انط ى ػػؽ  و 

 .بوةة لىةاوذج% وهف تعتعر ةسعة تفسةرةة 75عىغت فف التحىةؿ 
 الاسالدات اةارةمةة لىى السرار السةاسف)الةاوذج السةاسف(: أعر -
 : المتغ ر التابس:اوالً 

السػرار السةاسػف و ةراػز لػ   التععةة فػف الاتغةر التاع  الذي ةتـ دراست  فف هذا العحث هو
( وتعةػػف أف هةػاؾ بػػراراد سةاسػةاد اسػػتس د 1 لػػذ السػةـ اإلةجاعةػة)وهػو اتغةػػر أصػـ أي ة ،PDعػالراز 

ولػػذلؾ  ،( وتعةػػف لػػدـ وجػػود بػػرار سةاسػػف اسػػتسؿ فػػف هػػذ  الفتػػرة 0فػػف هػػذ  الفتػػرة والسػػةـ السػػىعةة)
ةموف هةاؾ احتاالةف أاا أف ةموف السػرار السةاسػف فػف سػةة بػد تػ عر عالاسػالدات اةارةمةػة أو لػـ 

 ةت عر.
 المستقل:  المتغ ر :ثان اً 

وهػو  AAتحتوي الدراسة لىف اتغةر استسؿ واحد هو الاسالدات الدولةػة والتػف ةراػز لهػا عػالراز 
 .2009-1994اتغةر ماف ة لذ بةـ رباةة اف ل ؿ سىسىة زاةة  سةوةة تاتد اف لاـ 

 المتوقع : الع قات :ثالثاً 
صػوص فسػد اتفسػت غالعةػة طعساد لىت صةؿ الةظري فف العدةد اف الدراسات الساعسة عهذا الل

 ،الدراسػػػات السػػػاعسة لىػػػى أف الاسػػػالدات الدولةػػػة الاسداػػػة لىسػػػىطة الفىسػػػطةةةة تتػػػ عر ععوااػػػؿ لػػػدة
وأردةػػػا هةػػػا دراسػػػة الع بػػػة عػػػةف الاسػػػالدات  ،وتػػػؤعر فػػػف الحةػػػاة الدالىةػػػة واللارجةػػػة لىفىسػػػطةةةةف

لسةاسػػف الفىسػػطةةف ولىػػى وعػػةف السػػرار ا ،اةارةمةػػة الاسداػػة لىسػػىطة الفىسػػطةةةة عوجػػ  اللصػػوص
ماةت تةسط  اف جران اوابؼ  تالرغـ اف الت عةر الاتسىب لىاسالدات الدولةة وذلؾ موف الاسالدا

 إال أف الاسالدات اةارةمةة أعرت فع د فف السرار السةاسف لىسىطة الفىسطةةةة.،اعةةة 

حػػث اػػ  شلصػػةات العةاةػػات اةولةػػة الاتاعىػػة فػػف الاسػػاع ت التػػف أجراهػػا العا أفػػادتماػػا 
صػػاةعة لىسػػرار السةاسػػف وجػػود أمةػػد لع بػػة ت عةرةػػة عػػةف الاسػػالدات اةارةمةػػة لىفىسػػطةةةةف والسػػرار 
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اةجػػاد حالػػة اػػف التععةػػة أعػػرت عشػػمؿ سػػىعف لىػػى  ىالسةاسػػف الفىسػػطةةف، والتػػف عػػدورها لاىػػت لىػػ
 استس لة  السرار السةاسف الفىسطةةف.

 
 والتبع   في القرار الس اسي اليمسط ني.مساع ات األمر ك   الع ق  المتوقع  ب ن ال (1.5) ج ول

 التيس ر   المتغ رات المتوقع  اإلشارة

 AAاألمر ك    المساع ات
 PDالس اسي  القرار +

 السةاسف الفىسطةةف السرار PD ،الاسالدات اةارةمةة AA: حةث

)الاتغةػػػػر  ةالدولةػػػػ( الع بػػػػة الاتوبعػػػػة عػػػػةف الاسػػػػالدات 1.5ولىةػػػػ  ةعػػػػةف الجػػػػدوؿ ربػػػػـ )
ف أوهػػف ل بػػ  ةتوبػػ  أف تمػػوف إةجاعةػػة، أي ،(PDوالسػػرار السةاسػػف)الاتغةر التػػاع  ،(AAالاسػػتسؿ

 اػا ةعةػف أف الهػدؼ اػفالاسالدات اةارةمةة لىفىسطةةةةف لها ت عةر اوجػب لىػى السػرار السةاسػف 
ةف ودفعػػػػ  فػػػػف السػػػػرار السةاسػػػػف الفىسػػػػطة ىتسػػػػدةـ الاسػػػػالدات اػػػػف الطػػػػرؼ اةارةمػػػػف التػػػػ عةر لىػػػػ

 هداؼ والرؤف التف تتعةاها الوالةات الاتحدة اةارةمةة.اتجاهات ععةةها عحةث تلدـ اة

 لمع ق  ب ن المساع ات األمر ك   والقرار الس اسي اليمسط ني: تحم ل 2.6.4
 : مصيوفه االرتباط:أوالً 

الدات عػػػةف الاسػػػ)سػػػعةرااف( بػػػاـ العاحػػػث ععػػػدن التحىةػػػؿ االحصػػػالف عاصػػػفوف  االرتعػػػاط 
والتػػف تعػػةف ،(PD( و السػػرار السةاسػػف الفىسػػطةةف )الاتغةػػر التػػاع AAاةارةمةػػة )الاتغةػػر الاسػػتسؿ

ولسػد بػاـ العاحػث ععاػؿ  ،(2.5حجـ و اتجا  الع بة الاتوبعة عةف الاتغةرات الاعةةػة عالجػدوؿ ربػـ)
 تحىةؿ ارتعاط عةف الاتغةرات احؿ العحث.

 ع ات األمر ك  ( مصيوفه االرتباط ب ن المسا2.5)ج ول
 القرار الس اسي اليمسط ني و

AA C PD VAR. 
0.432032 NA 1.0 PD 

NA NA NA C 
1.0 NA 0.432032 AA 

 الاسالدات اةارةمةة.    AAأف: حةث
 PD           السةاسف الفىسطةةف. السرار 
NA              .فرضة  العدـ 
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( ةتعػةف أف هةػاؾ ل بػ  ارتعػاط 2-5الةتال  الاوضحة عاصفوف  االرتعاط جػدوؿ ربػـ) اف
اتوسطة عػةف الاسػالدات اةارةمةػة والسػرار السةاسػف الفىسػطةةف وهػف تعةػف أف هةػاؾ ارتعػاط عػةف 

% أي اف السػػػػرار السةاسػػػػف الفىسػػػػطةةف ةتػػػػ عر عالاسػػػػالدات 43الاتغةػػػػرةف احػػػػؿ الدراسػػػػة عةسػػػػع  
ف الت عةر لىى السرار السةاسػف % اف العوااؿ التف تؤعر فف صةالت ، أاا عاب43اةارةمةة عةسعة 

 ألرف غةر اذمورة فف الةاوذج. وااؿالفىسطةةف فإة  ةعود إلى ل

 : نموذج االنح ار الموجستي:ثان اً 
بػػػػػاـ العاحػػػػػػث عتةفةػػػػػػذ ةاػػػػػوذج اةحػػػػػػدار لوجسػػػػػػتف لتفسػػػػػػةر الع بػػػػػة عػػػػػػةف السػػػػػػرار السةاسػػػػػػف 

لفىسػػػػػطةةف )الاتغةػػػػػر والاسػػػػػالدات اةارةمةػػػػػة الاسداػػػػػة لشػػػػػعب ا ،(PDالفىسػػػػػطةةف)الاتغةر التػػػػػاع 
-1994لاـ تاتد اػا عػةف العػاـ 16وذلؾ اف ل ؿ سىسىة زاةة  سةوةة تتموف اف ،(AAالاستسؿ

 ولسد ماةت الاعادلة الاععرة الةاوذج ماا هو اوضح عالاعادلة التالةة: 2009العاـ
PD = 1-@CLOGISTIC(-(-2.103191 + 0.021533*AA) 

 مذلؾ الصةغة التالةة: وت لذ

PD 
 (3.5ماةت اعىاات الةاوذج ماا هو اوضح عالجدوؿ) حةث

 ( معممات النموذج الموجستي3.5)الج ول
   Variable Coefficient          Std. Error  z-Statistic Prob. 

C -2.103         1.217 -1.727 0.084 

AA 0.021         0.011 1.901 0.0285 

McFadden R-squared 0.330 Mean dependent var 0.562 

S.D. dependent var 0.512 S.E. of regression 0.417 

Akaike info criterion 1.167 Sum squared resid 2.440 

Schwarz criterion 1.264 Log likelihood -7.342 

Hannan-Quinncriter. 1.172 Deviance 14.68 

Restr. deviance 21.93 Restr. log likelihood -10.96 

LR statistic 7.245 Avg. log likelihood -0.458 

Prob(LR statistic) 0.007    

 
R2

p = 0.75 
عةسعة ةجاح  (PD)اف ةتال  التحىةؿ تعةف أف تسدةر الاتغةر التاع  السرار السةاسف الفىسطةةف 

 =75245LR statistic ومذلؾ ماةت بةاة، وهف ةتةجة اسعولة وعالتالف ةموف الةاوذج جةداد  0.75%

 وهذا اؤشر لىى جودة الةاوذج الاسترح.  =15117Prob(LR statistic) ةوماةت بةا
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وهذا ةدؿ لىى أف مؿ زةادة عسةاة اىةوف دوالر فف  e=0.021وماةت بةاة اعااؿ االةحدار
% 2ةسعة ع (PD)ةت عر عها السرار السةاسف (AA)الاسالدات اةارةمةة الاسداة لىسىطة الفىسطةةةة

 فسط.

  (AA)وهذا ةدؿ لىى أف الاتغةر  0.05أصغر اف  0.0285 دالة فف الةاوذج ماةت 
  .(PD)لاسالدات اةارةمةة ةعتعر اؤعراد إةجاعةاد فف تحدةد السرار السةاسف الفىسطةةف ا

 :الخاتم 7.4
لؾ العىاةة الاستلداة فف التحىةؿ اإلحصالف وذ ةةفف هذ  الفصؿ تـ التطرؽ إلى الاةهج

اف لػ ؿ اسػتعراض وتعرةػؼ جاةػ  الوسػالؿ واةسػالةب الماةػة واإلحصػالةة التػف تةاولهػا العاحػث 
فػػػف الدراسػػػة، حةػػػث بػػػاـ عتعرةػػػؼ الةاػػػوذج وأةوالػػػ  وأشػػػماؿ العةاةػػػات الالتىفػػػة وطرةسػػػ  اعالجتػػػ  

سػػة لىعةاةػػات سػػوان ماةػػت أولةػػة أو عاةوةػػة، اةتهػػاند عالتحىةػػؿ االحصػػالف لىةاػػوذج اةساسػػف فػػف الدرا
وهو ةاوذج اةحدار الىوجسػتف لىع بػة عػةف الاسػالدات اةارةمةػة والسػرار السةاسػف الفىسػطةةف وبػد 

عةف هذةف الاتغةرةف وهو اا أععت الفرضةة اةساسةة عالعحث التف  اوجعةماف هةاؾ ل ب  ارتعاط 
لىسػػىطة السػػرار السةاسػػف الفىسػػطةةف والاسػػالدات اةارةمةػػة الاسداػػة  فتػػةص لىػػف وجػػود ل بػػة عػػة

 الفىسطةةةة.
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 والتوص ات النتائج
 :نتائج البحث 

السػرار السةاسػػف  ىلىػ ارةمةػةالاسػالدات اة أعػرالهػدؼ الرلةسػف لهػذا العحػث هػو تحدةػد  إف
  لةػ  ىمػاف هةػاؾ دور فعىػف لهػذ  الاسػالدات لىػ إذااػا  ةواػف عػـ اعرفػ ،الفىسطةةف والع بة عةةهاا
 ةذات داللػػ اوجعػػة ةهةػػاؾ ل بػػ أفلػػ ؿ العحػػث تعػػةف  واػػف سػػطةةةة،الفى ةاتلػػاذ السػػرار فػػف السػػاح

فػف  ساسػةةاة ةالفرضػة ةصػح أععػتوهػو اػا  ،والسػرار السةاسػف ارةمةػةعةف الاسالدات  اة إحصالةة
   ةالدراس

 :التالةةالعاحث فف الةساط  إلةها ؿالةتال  التف توص   تاعىتلسد  و
 الاسداػة اةارةمةػةفعىػف لىاسػالدات  تػ عةرهةػاؾ  عػ فالةتال  فرضةة العحػث الرلةسػةة  أععتت 12

وهػػذا التػػ عةر اةعمػػس لىػػى اسػػتس لةة السػػرار  ،السػػرار السةاسػػف الفىسػػطةةف ىلىػػ لىفىسػػطةةةةف
لىصػت  والتف( 2010،حاداف) ساعسةوجانت هذ  الةتةجة اطاعسة لةتةجة دراسة  ،السةاسف

السةاسةة لىاػاةحةف أمعػر اػف  اةظواة الاسالدات الدولةة بد ةش ت للداة الاصالح أفإلى 
وبد ماةت الرمةزة اةساسةة لىاسالدات هف دلػـ  ،موةها لداة الحتةاجات الاستفةدةف اةها

لىصػت  والتػف ،(2004، وتوافست هػذ  الةتةجػة اػ  دراسػة سػاعسة )ةلىػة ماا ،لاىةة الس ـ
لىػؽ  ىععةةهػا تعاػؿ لىػ ةبطالػات اتلصصػ ىالاػاةحةف الرسػاةةف ترمػز لىػ أاواؿ أف إلى

وهػػػو اػػػا  ة،التحتةػػػ ىوالعةػػػ ،مسطػػػاع رواتػػػب الاػػػوظفةف ةالسةاسػػػة ةةػػػوع اػػػف الضػػػغط والتععةػػػ
السػػرار  ىلىػػ  عةرلىتػػ ةالػػدلـ موسػػةى ذالىضػػغط السةاسػػف اػػف لػػ ؿ  اةسػػاؼ هػػ ةعطةهػػا اجػػاالد 

وتوافسػػت هػػذ  الةتةجػػة اػػ  اػػا أفرزتػػ  ةتػػال  الاسػػاع ت التػػف تػػـ أجراؤهػػا اػػ   ماػػا ،السةاسػػف
 .سةاسةة عارزةشلصةات فىسطةةةة 

لىػى الجواةػب العسػمرةة واةاةةػة  -لصوصػا عةالةػة اةطػراؼ-الاسػالدات اةارةمةػة  ترمز 22
حتى تموف بػادرة لىػى الوفػان  ،والجزن اآللر اوج  لاة  اةهةار السىطة ،لىسىطة الفىسطةةةة

 وهذا اا جعىها وسةىة لىتلفةؼ اف ،لىى حساب إحداث تةاةة فىسطةةةة حسةسةة ،عالتزاااتها
( هػػػػػذ  الةتةجػػػػػة حةػػػػػث أف 2009 ،دراسػػػػػة)بةطة أمػػػػػدتوبػػػػػد  ،مىفػػػػػة االحػػػػػت ؿ اإلسػػػػػرالةىف

الاسػػػػالدات الدولةػػػػة واةارةمةػػػػة لىػػػػى وجػػػػ  اللصػػػػوص لػػػػـ تػػػػتامف اػػػػف تامػػػػةف الاجتاػػػػ  
ولـ تىب تطىعات الفىسطةةةةف ةحو تةاةة  ،الفىسطةةف اف تحسةؽ االستس ؿ وتسرةر الاصةر

 ابتصادةة حسةسةة.
ةؤمد  وهذالاسالدات لىى السرار السةاسف الفىسطةةف اتغةراد اف فترة ةلرف ماف ت عةر ا لسد 32

وفرضػػػت  ،بى صػػػت الوالةػػات الاتحػػػدة اةارةمةػػػة اسػػػالداتها حةػػػث ،الفرضػػةة العاةةػػػة لىدراسػػػة
 ،حصاراد ابتصادةاد وسةاسةاد لىى الرلةس الفىسطةةف ةاسر لرفات اف أجؿ إةساؼ االةتفاضة
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لػػػف حمواػػػة حاػػػاس التػػػف فػػػازت فػػػف االةتلاعػػػات التشػػػرةعةة  الاسػػػالداتماػػػا أةهػػػا اةعػػػت 
 وهددت عسطعها لف السىطة الفىسطةةةة إف تعااىت ا  حمواة حااس.  ،الفىسطةةةة

 ،الفىسػػػػطةةف لاشػػػارمة مافػػػة االطػػػػراؼ فػػػف السػػػاحة الفىسػػػػطةةةة سػػػفةلضػػػ  السػػػرار السةا ال 42
عسػت هػذ  الةتةجػة اػ  وبػد تطا ،فالاتحمـ فة  اجاولة اف اةشػلاص ةاعىػوف فصػة د واحػداد 

والػػػػذي التعػػػػر فةهػػػػا أف الػػػػرلةس  الصػػػػواةفاػػػػا أفرزتػػػػ  الاساعىػػػػة التػػػػف أجرةػػػػت اػػػػ  أ. غػػػػازي 
الفىسطةةف احاود لعاس هو اػف ةػتحمـ فػف السػرار السةاسػف الفىسػطةةف اػ  اػف حولػ  اػف 

وال ةامػػػػػف لهػػػػػؤالن اللػػػػػروج لػػػػػف السةاسػػػػػةة  ،والاصػػػػػالح فشلصػػػػػةات اتجاةسػػػػػة فػػػػػف الػػػػػرؤ 
 اةارةمةة.

 ،الازةد اف الضرالب وتحوةؿ العدةد اف اللداات اةساسةة للداات اسعسة الدف  فرض إف 52
وعاػا ال تػدلـ  ،وتطوةر سةاسات ابتصادةة عاا ةضاف لػدـ اإلضػرار عاالبتصػاد اإلسػرالةىف

مىهػػػػا أعاػػػػاف دفعهػػػػا الفىسػػػػطةةةوف تحػػػػت ضػػػػغط الحاجػػػػة لىاسػػػػالدات  ،االسػػػػتس ؿ السةاسػػػػف
 اةارةمةة.
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 وص ات:الت 
 -الباحث من خ ل ال راس  بالع    من التوص ات وهي كالتالي: خرج

لتلفةػػؼ التععةػػة االبتصػػادةة والسةاسػػػةة  ،لىاسػػػالدات اةارةمةػػة لرعػػفعػػدةؿ  ضػػرورة تػػوفةر -1
 الطرةؽ الستس ؿ سةاسف وابتصادي. وةاهد ،السىطة الفىسطةةةة لىى

 أسػػػػس ىلىػػػػ وعةػػػػاند  ة،وطةةػػػػ سأسػػػػ لىػػػػىوالسةاسػػػػف  االبتصػػػػاديالاػػػػتحمـ عػػػػالسرار  التةػػػػار -2
 فة . فردفف اتلاذ السرار وتاة  الت ةجاالة ةفصالىة ةاشارم تتةح ةدةاسراطةة واضح

وأدوار الاؤسسػػة  ،الاشػػارمةف فػػف السػػرار السةاسػػف الفىسػػطةةف اػػف حةػػث اةفػػراد دالػػرةتوسػػة   -3
اػ  الدستورةة الفعىةة وتفعةؿ اجىس وطةف شػااؿ ةضػـ مافػة اةطػراؼ والفصػالؿ فػف الاجت

ةضػػػػػاف لػػػػػدـ التفػػػػرد فػػػػػف اتلػػػػػاذ السػػػػػرارات، والتوفةػػػػؽ عػػػػػةف العػػػػػراا  السةاسػػػػػةة  ،الفىسػػػػطةةف
 الاطروحة. 

ةةهػػا ال تىعػػف الحاجػػة  ،إلسػػرالةىفعػػارةس االبتصػػادةة الاوبعػػة اػػ  االحػػت ؿ ا اتفابةػػة إلغػػان -4
ماػا أف االحػت ؿ اإلسػرالةىف  ،ابتصادةة وسةاسػةة شػااىة فػف فىسػطةف تةاةةالفعىةة لتحسةؽ 

 التزاـ السىطة الفىسطةةةة.  افغةر اىتـز عهذ  االتفابةة عالرغـ 
 وتػػػدلـ ،تعتاػػػد لىػػػى التعهػػػدات فسػػػط الوابعةػػػة و  تمػػػوفلطػػػط تةاوةػػػة  لرسػػػـالعاػػػؿ  ضػػػرورة -5

 عاا ةحسؽ استس الد فف السرار االبتصادي والسةاسف.  ،االبتصاد الاساوـ ععةداد لف التععةة
وتمػػوف  ،عحةػػث تػػؤدي ةتالجهػػا ،ولجةػػة رباعػػة لىةهػػا ،لجةػػة لاصػػة لىاسػػالدات الدولةػػة إةشػان -6

 هذ  الىجةة اشمىة اف لعران ابتصادةةف عاإلضافة للعران سةاسةةف اف مافة اةطراؼ. 
اػػف الوالةػػات الاتحػػدة اةارةمةػػة أف  لاسػػالداتلىػػى جاعةػػات الاجتاػػ  الاػػدةف التػػف تتىسػػى ا -7

ةف أارةمػا تسػدـ  ،لجاعةػاتتتولى الحذر اف الشػروط التػف بػد ةضػعها اساعػؿ تاوةػؿ هػذ  ا
 ولةس وفؽ لطة فىسطةةةة شااىة.  ،هذ  اةاواؿ وفؽ رؤةتها اللاصة

لػذلؾ  ،العاحث أف اةهجةة االبتصػاد الحػر غةػر باعىػة لىتحسةػؽ فػف عىػد احتػؿ مفىسػطةف ةرف -8
 ةجب دلـ االبتصاد الاساوـ لعر الاشارة  الصغةرة ععةداد لف التععةة.

جااعة لمافػة الفصػالؿ الفىسػطةةةة اػف لػ ؿ تفعةػؿ واصػ ح ضرورة توفةر ارجعةة شااىة و  -9
 اةظاة التحرةر الفىسطةةةة، واشارمة جاة  اةطراؼ الفىسطةةةة.
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 مقترح  راسات : 
العاحث لىدارسةف لدد اف العةاوةف الدراسات اف ش ةها أف تموف ااتداداد اهااد لهػذ   ةسترح

 الدراسة وأهاها. 
 فف تلفةؼ التععةة لف السىطة الفىسطةةةة.  العرعةة ودورها الاسالدات 
  .بدرة االتفابةات االبتصادةة الاوبعة عةف السىطة واسرالةؿ لىى تحسةؽ تةاةة ابتصادةة حسةسةة 
  .دور جااعة الدوؿ العرعةة فف دلـ السرارات السةاسةة الفىسطةةةة 
 .ت عةر الاسالدات الدولةة لىى ترسةد االةسساـ السةاسف الفىسطةةف 
 فػػػػف ظػػػػؿ االحػػػػت ؿ  ةةةفىسػػػػطة ي اوافسػػػػة ةظرةػػػػات االبتصػػػػاد الحػػػػر لعاىةػػػػة تةاةػػػػة حسةسةػػػػةاػػػػد

 اإلسرالةىف.
 .دور اةظاة التحرةر الفىسطةةةة فف تشمةؿ ارجعةة فىسطةةةة اوحدة لىفصالؿ الفىسطةةةة 
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 الم حق

 النموذج" 1" ممحق
 

 
Dependent Variable: PD   

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 

Date: 12/03/12   Time: 20:28   

Sample: 1994 2009   

Included observations: 16   

Convergence achieved after 5 iterations  

Covariance matrix computed using second derivatives 

          
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

          
C -2.103192 1.217365 -1.727659 0.0840 

AA 0.021533 0.011327 1.901078 0.0573 

          
McFadden R-

squared 0.330379     Mean dependent var 0.562500 

S.D. dependent var 0.512348     S.E. of regression 0.417547 

Akaike info criterion 1.167802     Sum squared resid 2.440840 

Schwarz criterion 1.264376     Log likelihood -7.342416 

Hannan-Quinn 

criter. 1.172747     Deviance 14.68483 

Restr. deviance 21.93005     Restr. log likelihood -10.96503 

LR statistic 7.245222     Avg. log likelihood -0.458901 

Prob(LR statistic) 0.007109    

          
Obs with Dep=0 7      Total obs 16 

Obs with Dep=1 9    

          
 

R2
p = 0.75 

 
PD = 1-@CLOGISTIC(-(-2.10319198566 + 0.0215332090531*AA)) 

 
:المعةدلة

PD 
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  2ممحق
 المقاب ت أسئم 

 
 المقاب ت التي وجهت لممختص ن من قبل الباحث.  أسئم 
 ماةت الاسالدات اةارةمةة ارهوةة لىسىطة عتسدـ لاىةة التسوةة؟  هؿ 
 ة اةارةمةة؟ ر اماةت السىطة الفىسطةةةة تتلذ براراتها عاة ف لف اوبؼ اإلد هؿ 
 اسةة الفىسطةةةة فف صةالة السرار السةاسف شارمت جاة  الفصالؿ والسوف السة هؿ

 الفىسطةةف؟ 
 اوبفؾ اف اتفابةة عارةس االبتصادةة؟  اا 
 حاؿ أف الاسالدات اةارةمةة ترسد تععةة ابتصادةة وسةاسةة لىفىسطةةةةف اا العدةؿ  فف

 عرأةؾ؟ 
 سالدت الاسالدات اةارةمةة فف ترسةد االةسساـ السةاسف الفىسطةةف الحاصؿ ععد  مةؼ

 فوز حااس فف االةتلاعات؟
 هؿ ةسـو الاجىس التشرةعف عالدور الاةوط ع  فف تشرة  السواةةف؟ 
 مةؼ أعر تةفذ حرمة فتح واةسسااها لىى السرار السةاسف الفىسطةةف؟ 
  ادف شرلةة حمواة الطوارئ عسةادة س ـ فةاض، وت عةر العرةاا  االبتصادي والسةاسف

 ؟الذي ةطرح  لىى االةسساـ الفىسطةةف
 هةاةة الاةظاة لىى السىطة مةؼ أعر فف السرار السةاسف الفىسطةةف؟ 
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