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أ

إهــــداء

إىل زبٍ أهلونا الصىابَ وسدد خطانا
إىل أبٍ ترلَ اجملهىدَ دهسًا لنحقق طوىحرنا
إىل أمٍ ذزفد دهعًا غاليًا يُدفئ إجناشاذنا
إىل هعلنٍ هنحنا العلنَ هنازجَ يف ظلواذنا
إىل صديقٍ وقف جبانثنا وشجع طوىحرنا
إىل حة تاخَ خيالًا يؤزق حكاياذنا
إىل هَنْ هن أكسم هنا مجيعًا شهداء فلسطني احلثيثح
أهدي أزقَ وأعظن حتياذنا

ب

شكر وتقدير

حتٍت احرتاو وحقدٌس إىل كم يٍ أزسى دعائى انعهى واملعسفت وأَاز انطسٌق نألجٍال انقاديةت زاًاةا
دزباا يٍ عهى ودزباا يٍ َوز ،يٍ أجم انسقً باملؤسست انخعهًٍٍةةةةةت انفهسطٍنٍةةةت....

ويٍ هنا خنص بانركس  /د .عبري عبد انسمحٍ ثابج
انيت حفضهج باإلشساف عهةى هةرا املوةسوك وكاَةج داعًاةا ويوجااةا نة وخ حبلةم عهةى
بوقخاا وجادها يف سبٍم إجناح هرا انعًم املخواضع........
وشكس ي يوصةول إىل يةٍ شةسفج بقبةونى يناقوةت دزاسةيت ،ف ثسوهةا أةقا ى بة د
املالحظاث ،وانخوجٍااث انبناءة نخجوٌد اندزاست وحتسٍناا ،أعضاء جلنت املناقوت0
األسخاذ اندكخوز /جااد شعباٌ انبطش ،يناقواا خازجٍاا
واندكخوزةَ /عًت سعٍد سسوز  ،يناقواً خازجٍاً
كًا وأحوج بوافس انوكس إىل اندكخوز حمًد املدهوٌ زئٍس أكادميٍت اإلدازة وانسٍاست
و جلًٍع انعايهني يف األكادميٍت..........
وأحوج بانوكس إىل كم يٍ حعاوٌ يعً وكاٌ يسجعاا يساعداا يل يف إمتاو هرا املوسوك.

ج

ممخص الدراسة
ىػػدفت الد ارسػػة إل ػ تحديػػد حجػػـ المسػػاعدات الخارجيػػة لمسػػمطة السمسػػطينية فػػي مرحمػػة مػػا بعػػد
قدكميا ،كالكقػكؼ عمػ مػدل أثػر المسػاعدات الخارجيػة عمػ القػرار السمسػطيني ،كتكضػي لليػة تكظيػؼ
المسػ ػػاعدات الخارجيػ ػػة ،كالتعػ ػػرؼ إل ػ ػ مؤش ػ ػرات أزمػ ػػة الق ػ ػرار السياسػ ػػي السمسػ ػػطيني فػ ػػي ظػ ػػؿ ىيمنػ ػػة
المساعدات الخارجية كامكانية االستغناء عف المساعدات االقتصادية الخارجية ،كقسمت الباحثة الدراسة
إل أربع فصكؿ أكليا مقدمة الد ارسػة ،كالسصػؿ الثػاني المسػاعدات الخارجيػة كػأدكات السياسػة الخارجيػة

لمػػدكؿ ،حيػػث شػػمؿ المبحػػث األكؿ :المسػػاعدات االقتصػػادية الخارجيػػة ،كالثػػاني :نمػػاذج دكليػػة لتكظيػػؼ
المساعدات الخارجية ،أما السصؿ الثالث :فكاف كاقع المسػاعدات الخارجيػة المقدمػة لسمسػطيف بعػد اتسػاؽ
أكسمك ،حيث شمؿ المبحث األكؿ  :نظرة شاممة عف المساعدات الخارجية المقدمة لمسػمطة السمسػطينية،

كالثاني :اتجاىات المساعدات الخارجية المقدمة لمسمطة ،أما السصؿ ال اربػع :فتحػدث عػف مؤشػرات أزمػة
القرار السياسي في ظؿ ىيمنة المساعدات الخارجية ،كشمؿ المبحث األكؿ :القرار السياسي كللية صنع

الق ػرار ،أمػػا المبحػػث الثػػاني :العبلقػػة بػػيف المسػػاعدات الخارجيػػة كبػػيف الق ػرار السياسػػي ،كاتٌبعػػت الباحثػػة
كتـ
المنيج التاريخي؛ كذلؾ باستعراض تطكر المساعدات االقتصادية كتأثيرىا عم مركز صنع القرارٌ ،
الحصػػكؿ عمػ المعمكمػػات مػػف مصػػادرىا المختمسػػة ،كمػػا كقامػػت بعمػػؿ مقػػاببلت ميدانيػػة مػػع العديػػد مػػف

الشخصيات المؤثرة في القرار السياسي.

كقػػد تكصػػمت الد ارسػػة إل ػ العديػػد مػػف النتػػا ج أىميػػاَّ :
أف المسػػاعدات االقتصػػادية شػػكمت أىػػـ

أدكات السياسة الخارجية لمدكؿ االقتصادية الكبرل كالغنية مثؿ الكاليات المتحدة كالياباف كالدكؿ المانحة

االتحاد األكركبػي ،ك َّ
أف المسػاعدات الماليػة التػي قػدمتيا الػدكؿ المانحػة أثػرت باإليجػاب عمػ السياسػات

الخارجية كمكانة السمطة السمسطينية بيف الدكؿ العربيػة كالعالميػة ،كظيػر التػأثير فػي عػدة جكانػب منيػا:
التبايف الشديد بيف قيمة ما يجرم التعيد بو كبيف مػا يػتـ تسػميمو لمسػمطة ،كاسػتخداـ المسػاعدات الدكليػة

فػػي تشػػكيؿ العبلقػػات السمسػػطينية الداخميػػة ،كلػػـ تنػػتيج السػػمطة السمسػػطينية خػػبلؿ أكثػػر مػػف ربػػع قػػرف مػػا
عرؼ بدبمكماسية الماؿ كىك ما يعني بتكظيؼ المساعدات الخارجية اليا مة التي تحصؿ عمييػا السػمطة

السمسطينية.

كق ػػد أكص ػػت الد ارس ػػة بالعدي ػػد م ػػف التكص ػػيات أىمي ػػا :العم ػػؿ عمػ ػ مراجع ػػة سياس ػػة التكظي ػػؼ

لممسػػاعدات الخارجيػػة حيػػث َّإنػػو عم ػ الػػدكاـ العمػػؿ يجػػب االسػػتعانة بخب ػراء متخصصػػيف لتقػػديـ د ارسػػة
جدكل سياسية كاقتصادية ألم مشركع ،كاالىتماـ بتكجيو المساعدات االقتصادية إل المشاريع التنمكيػة

يساعد عم دكراف حركة االقتصاد السمسطيني ،كضركرة أف تكجو المساعدات الخارجية االقتصادية إل

الشػػعكب مباش ػرة كلػػيس إل ػ الحككمػػات حت ػ تػػدرؾ الشػػعكب مػػدل حػػرص الػػدكؿ المانحػػة عم ػ تكثيػػؽ

عبلقاتيا مع الدكؿ العربية.

د

Abstract
The study aimed to determine the size of .External aid in Palestine after
the arrival of the Palestinian Authority, to determine the impact of foreign aid
on the Palestinian decision, to clarify the mechanism of employing foreign
aid, and to identify indicators of the crisis of the Palestinian political decision.
The study divided into four chapters, the first of which is the introduction of
the study, and the second chapter is the foreign aid as a tool for the foreign
policy of the countries. The first topic included foreign economic assistance,
The third chapter dealt with the external assistance provided to Palestine after
the Oslo agreement. The first section included an overview of the foreign aid
provided to the Palestinian Authority, the second is the directions of foreign
aid provided to the Authority, the fourth chapter talks about indicators of the
crisis of the political decision, The second topic dealt with the political
decision and the decision-making mechanism. The second is the relationship
between foreign aid and political decision. The researcher followed the
historical approach by reviewing the development of economic aid and its
impact on the decision-making center. For information from different sources,
as has done field interviews with many influential figures in the political
decision.
The study concluded that the economic assistance was the most
important foreign policy tools of the large and rich economic countries such
as the United States, Japan and the European Union, and that the financial
assistance provided by the donor countries positively affected the foreign
policies and the status of the Palestinian Authority between the Arab and
international countries, The impact has been manifested in several aspects: the
sharp contrast between the value of what is being pledged and what is handed
over to the Authority, the use of international assistance in shaping internal
Palestinian relations, and the Palestinian Authority Many of a quarter of a
century knew what diplomacy money, which means employing the massive
foreign aid received by the Palestinian Authority.
The study recommended several recommendations, the most important
of which are: To review the employment policy for foreign aid since it is
always necessary to work with specialized experts to provide a political and
economic feasibility study for any project. The interest in directing economic
assistance to development projects helps in the rotation of the Palestinian
economy. Economic aid to the people directly and not to governments so that
the peoples realize the extent of the attention of donor countries to closer ties
with Arab countries.
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الدراسات السابقة

مقدمة:
تشكؿ المساعدات الخارجيػة بمختمػؼ أشػكاليا سػكاء االقتصػادية أك األمنيػة أك الدبمكماسػية أحػد

ىاما في تنسيذ كتحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية ألم دكلة،
أىـ األدكات التي كانت كال تزاؿ تمعب نا
دكر ن
كضكحا في النظاـ الدكلي قبؿ انييار االتحاد السػكفيتي أم فػي
ككاف مسيكـ المساعدات الخارجية أكثر
ن
عيد الثنا ية القطبية ،حيث كانت القكتاف األعظـ لنذاؾ الكاليات المتحػدة األمريكيػة كاالتحػاد السػكفييتي

تتس ػػابقاف عمػ ػ تق ػػديـ المس ػػاعدات الخارجي ػػة سػ ػكاء عمػ ػ ش ػػكؿ ق ػػركض أك عمػ ػ ش ػػكؿ دع ػػـ سياس ػػي
دبمكماسي ليذه الدكلة أك تمؾ ،كذلؾ لضماف انحياز ىذه الدكؿ الصغيرة ألحد المعسػكريف كابعادىػا عػف

المعسكر اآلخر.

ػكاال
كتعتبر المساعدات االقتصػادية مػف أىػـ أشػكاؿ ىػذه المسػاعدات الخارجيػة ،حيػث تتخػذ أش ن

مختمس ػػة كمتع ػػددة ،كيمك ػػف أف تش ػػمؿ مس ػػاعدات نقدي ػػة كم ػػا ى ػػك الح ػػاؿ ف ػػي اليب ػػات المالي ػػة كالق ػػركض
التنمكيػػة ،أك يمكػػف أف تػػأتي بشػػكؿ عينػػي كتقػػديـ السػػمع كالخػػدمات مقابػػؿ شػػركط أيسػػر لمحصػػكؿ عمييػػا

ػكحا مثػؿ إ ازلػة العكا ػؽ
بالصكر التجارية االعتياديػة ،كقػد تقػدـ المسػاعدات االقتصػادية بأشػكاؿ أقػؿ كض ن
أماـ صادرات بمداف معينة إل أسكاؽ البمد المقدمة لممساعدات.
كلقد تػـ تقػديـ المسػاعدات الماليػة الخارجيػة مػف طػرؼ الػدكؿ الغنيػة المانحػةا لمجمكعػة الػدكؿ
تقدما كالسقيرة بعد حصكؿ أغمبيا عم استقبلليا بعد الحرب العالمية الثانية ،ككذلؾ ضمف الحرب
األقؿ ن
البػػاردة التػػي كانػػت تخكضػػيا أغمػػب الػػدكؿ المانح ػػة بقي ػادة الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ضػػد المعس ػػكر
حبل لعػدـ كسايػة التػدفقات الخاصػة لمػدكؿ الناميػة
الشيكعي ،كذلؾ
اعتقادا بأف المساعدات الرسمية تمثؿ ن
ن

كالنخسػػاض مسػػتكيات االدخػػار فييػػا ،كبالتػػالي عػػدـ كسايػػة رؤكس األمػػكاؿ لتمكيػػؿ التنميػػة فػػي ىػػذه الػػدكؿ

لممساعدات الخارجية.

كتيدؼ المساعدات االقتصادية الخارجيػة إلػ دعػـ القطػاع الخػاص المحمػي لمػدكؿ المتمقيػة ،إذ

تؤثر المساعدات في ىياكؿ اإلنتاج كاليياكؿ المؤسسية في اقتصاد البمداف المتمقيػة لممسػاعدات كتيػدؼ
أيضػا إلػ إحػػداث تغيػرات تشػػجع عمػ بنػػاء قػػكة اقتصػػادية اجتماعيػػة مسػػتقرة فػػي إطػػار مػػف
المسػػاعدات ن
التعب ة لمنظاـ الرأسمالي الدكلي ،كبالتالي ،فإف تدفؽ رؤكس األمكاؿ لدكؿ العالـ يتمثؿ بتبعيػو االقتصػاد
الرأسمالي عبر االندماج في النظاـ االقتصادم العالمي.
كتسػػع الد ارسػػة إل ػ تحديػػد حجػػـ المسػػاعدات الخارجيػػة فػػي فمسػػطيف فػػي مرحمػػة مػػا بعػػد قػػدكـ
السػػمطة السمسػػطينية ،كالكقػػكؼ عم ػ مػػدل أثػػر المسػػاعدات الخارجيػػة عم ػ الق ػرار السمسػػطيني ،كتكضػػي
للية تكظيؼ المساعدات الخارجية ،كامكانية االستغناء عف المساعدات األجنبية في فمسطيف.
2

مشكمة الدراسة:
تكمػػف مشػػكمة الد ارسػػة فػػي مسػػاىمة المسػػاعدات الخارجيػػة المقدمػػة مػػف دكؿ العػػالـ إل ػ السػػمطة

السمسطينية في التأثير عم القرار السمسطيني.

استنادا ليذه اإلشكالية تحاول الدراسة اإلجابة عمى السؤال الرئيس:
و
ً
 ما تأثير المساعدات الخارجية عم القرار السياسي السمسطيني؟يتفرع من السؤال الرئيس مجموعة من األسئمة الفرعية
 .9ما طبيعة المساعدات الخارجية كأحد أدكات السياسة الخارجية لمدكؿ؟
 .:ما أثر المساعدات الخارجية المقدمة لمسمطة السمسطينية بعد اتساؽ أكسمك <:89>-9AAا؟
; .ما مؤشرات أزمة القرار السياسػي السمسػطيني فػي ظػؿ اعتمػاد السػمطة السمسػطينية عمػ المسػاعدات
الخارجية؟

أىداف الدراسة:
سعت الدراسة إل تحقيؽ األىداؼ التالية:
 .9تحديػد حجػـ المسػاعدات الخارجيػػة فػي السػمطة السمسػػطينية ككيسيػة تكظيسيػا فػي مرحمػػة مػا بعػد قػػدكـ
السمطة السمسطينية.

 .:الكقكؼ عم مدل أثر المساعدات الخارجية عم القرار السمسطيني.
; .التعرؼ إل مؤشرات أزمة القرار السياسي السمسطيني في ظؿ ىيمنة المساعدات الخارجية كامكانيػة
االستغناء عف المساعدات االقتصادية الخارجية.

أىمية الدراسة:
 .9خطػػكرة المسػػاعدات الخارجيػػة فػػي الحيػػاة السمسػػطينية لشػػعب كاقػػع تحػػت االحػػتبلؿ ،كاألثػػر المحتمػػؿ
لممساعدات الخارجية عم القرار السياسي السمسطيني.

حيكي ػا ىػػك مكضػػكع نقػػاش لػػدل البػػاحثيف كالمختصػػيف ،كمػػا أنػػو قضػػية تشػػغؿ بػػاؿ
ػكعا ن
 .:تعػػالج مكضػ ن
المكاطف السمسطيني ،الرتباط المساعدات الخارجية بسير الحياة اليكمية.
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; .تكتسب الد ارسػة أىميػة خاصػة ألَّنيػا تعػالج مكضػكع المسػاعدات الخارجيػة كدكره فػي تعزيػز عمميػة
السياسػػة السمسػػطينية ،كالتنميػػة بقطػػاع غػزة ،ممػػا يسػػتدعي د ارسػػة حالػػة المسػػاعدات الخارجيػػة بعمميػػة
التنميػػة ،كتقػػديـ اقت ارحػػات كتكصػػيات تسػػاىـ فػػي االسػػتسادة مػػف المسػػاعدات الخارجيػػة ،كبمكرتػػو فػػي

إطار يخدـ أكلكيات القرار الكطني.

مرجع ػ ػا لمبػ ػػاحثيف كاألكػ ػػاديمييف كالمختصػ ػػيف الميتمػ ػػيف بمكاضػ ػػيع الد ارسػ ػػة المتعمقػ ػػة
< .تمثػ ػػؿ الد ارسػ ػػة
ن
بالمساعدات كبالتمكيؿ كالتنمية.
= .المساىمة في إثراء المكتبة العربية في إحدل المكضكعات التي تقؿ فييا المصادر.

منيجية الدراسة:
تقكـ منيجية الد ارسة عم استخداـ المنيج الكصسي التحميمي ،كيعتبر ىذا المنيج مظمػة كاسػعة

ػددا مػػف المنػػاىج كاألسػػاليب السرعيػػة مثػػؿ المسػػكح االجتماعيػػة كد ارسػػات الحػػاالت
كمرنػػة قػػد تتضػػمف عػ ن
التطكيري ػػة كالميداني ػػة كغيرى ػػا ،إذ إ َّف الم ػػنيج الكص ػػسي ،يق ػػكـ عمػ ػ أس ػػاس تحدي ػػد خص ػػا ص الظ ػػاىرة
ككصػؼ طبيعتيػا كنكعيػو العبلقػة بػػيف متغيراتيػا كمػا إلػ ذلػؾ مػػف جكانػب تػدكر حػػكؿ سػير المشػػكمة أك

ظػ ػػاىرة معينػ ػػة ،كالتعػ ػػرؼ عم ػ ػ حقيقتييػ ػػا فػ ػػي أرض الكاقػ ػػع مكس ػ ػ 9A@>BA>،ا كتػ ػ َّػـ الحصػ ػػكؿ عم ػ ػ

المعمكم ػػات م ػػف مص ػػادرىا المختمس ػػة ،كت ػ َّػـ الحص ػػكؿ عميي ػػا م ػػف الكت ػػب كالم ارج ػػع كاألبح ػػاث كالد ارس ػػات
السابقة التي تناكلت مكضكع الدراسة ككذلؾ اإلحصا يات الخاصة بالظاىرة محؿ الدراسة.
ومن النظريات التي تم استخداميا في الدراسة ما يمي:
نظريـــة االعتمـــاد المتبـــادل :كيعػػرؼ بأنػػو تشػػبيؾ كتكثيػػؼ العبلقػػات االقتصػػادية كالسياسػػية كالعسػػكرية
كأمنية باف يقدـ كؿ طرؼ ما يمكػف يسػيـ فػي تحسػيف أكضػاع الطػرؼ األخػر كربػط كتنسػيؽ السياسػات

بحيث ال يمكف لطرؼ أف يقاطع الطرؼ األخر ،أك يمكنو اف يستغني عف الطرؼ المتصؿ بو>

نظرية التبعية :ىي نظرية مف مجاؿ العمكـ االجتماعية ،مساده أف السقر كعدـ االستقرار السياسي
كالتخمؼ في دكؿ الجنكب يعكد سببيا إل

المسار التاريخي الذم رسمتو ليا دكؿ الشماؿ ،غير أف

استحالة النمك بالنسبة لدكؿ الجنكب قد دحضو اإلقبلع االقتصادم الذم حققتو النمكر اآلسيكية في

عقد الستينات كفي الصيف كاليند في عقد الثمانينات كىك الذم أدل إل سقكط ىذه النظرية.
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حدود الدراسة :
تتمثؿ حدكد الدراسة في التالي-:
 -9الحد الزماني :يتمثؿ الحد الزماني في السترة الممتدة مف بداية <:89>-9AAا
 -:الحد المكاني :أراضي السمطة السمسطينية
; -الحد المكضكعي :تركز عم المساعدات الخارجية كأثرىا عم القرار السياسي السمسطيني

الدراسات السابقة:
 .4دراسة (بني عودة )6141 ،بعنوان" :دور الـدعم العربـي واإلسـ مي لمقضـية الفمسـطينية فـي
االستغناء عن الدعم األجنبي".
ىػػدفت الد ارسػػة إل ػ تكضػػي الػػدعـ العربػػي كاإلسػػبلمي لمسػػمطة السمسػػطينية خػػبلؿ عػػاـ ;:89ـا،

كالتعػ ػػرؼ إل ػ ػ أن ػ ػكاع المسػ ػػاعدات كشػ ػػركطيا كأىػ ػػدافيا ،كممكلييػ ػػا ،كالمشػ ػػاكؿ كالتحػ ػػديات التػ ػػي تكاجػ ػػو

أف يكػكف الػدعـ العربػي كاإلسػبلمي فػي تقديمػو
االسػتسادة منيػا بشػكؿ مناسػب ،كتعرضػت لمػدل إمكانيػػة ٍ
ػديبل عػػف الػػدعـ األجنبػػي كالغربػػي ،كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػسي
الػػدعـ لمقضػػية السمسػػطينية بػ ن

التحميمي .كمف أىـ النتػا ج التػي تكصػمت إلييػا الد ارسػة :لػـ تيحػدث مسػاعدات التنميػة الحقيقيػة المطمكبػة
فػػي المجتمػػع السمسػػطيني ،فىقىػد %9.9ا انصػػبت معظػػـ أكجػػو الصػػرؼ ليػػذه المسػػاعدات عمػ الركاتػػب،
حيػػث شػػكمت مػػف النسقػػات الجاريػػة ،كلػػيس عم ػ إنشػػاء %>8ا الركاتػػب كاألجػػكر أكثػػر مػػف المشػػاريع
التنمكية التي تساعد االقتصاد السمسطيني في االستقبلؿ كالنمك.
كمف أىـ التكصيات كانت :دعكة الدكؿ العربية كاإلسػبلمية لتقػديـ دعػـ مػالي لمقضػية السمسػطينية ،حتػ

%9.9ا تػػتخمص السػػمطة السمسػػطينية مػػف المسػػاعدات الدكليػػة المشػػركطة ،كيػػتـ ذلػػؾ بػػأف تقػػدـ السػػمطة

السمسطينية تقارير دكرية ذات شسافية حكؿ مناحي إنساؽ ىذه المساعدات ،كتقميؿ اليدر في النسقات.

 -6دراســـة (قيطـــة )6115 ،بعنـــوان :فعاليـــة تمويـــل الوكالـــة األمريكيـــة لمتنميـــة الدوليـــة فـــي تنميـــة
المجتمع الفمسطيني من عام (6114-6111م).
بحثت الدراسة فعالية تمكيؿ الككالة األمريكية لمتنمية الدكلية في تنمية المجتمػع السمسػطيني مػف
عػ ػػاـ  :888ـا حت ػ ػ عػ ػػاـ @:88ـا ،حيػ ػػث اسػ ػػتخدمت الد ارسػ ػػة المػ ػػنيج الكصػ ػػسي التحميمػ ػػي لمست ػ ػرة

المذككرة.
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كخمصت الدراسة إلػ التمكيػؿ المقػدـ مػف الككالػة األمريكيػة قػد سػاىـ بشػكؿ أساسػي فػي تمبيػة متطمبػات

التنميػة البشػرية فػي المجتمػػع السمسػطيني؛ كلكنػو ال يمبػػي طمكحػات كتطمعػػات السمسػطينييف ،كمػػا َّ
أف ىػػذه
المسػػاعدات لػػـ تػػتمكف مػػف تمكػػيف المجتمػػع السمسػػطيني مػػف تحقيػػؽ االسػػتقبلؿ كتقريػػر المصػػير ،ككضػػع

األسػػس البلزمػػة لتحقيػػؽ التنميػػة البش ػرية المسػػتدامة .كأكصػػت الباحثػػة المنظمػػات غيػػر الحككميػػة بزيػػادة

قػػدرتيا الذاتيػػة فػػي مجػػاؿ اإلدارة ،كالككالػػة األمريكيػػة لمتنميػػة الدكليػػة بإقامػػة ركابػػط بػػيف جيػػكد اإلغاثػػة
الطار ة كالتنمية طكيمة األجؿ لمبرامج التي تسيـ في التنمية.
 -1دراسة (السعدي )6114 ،بعنوان :محددات اعتماد القروض.
حمٌمػػت الدارسػػة السك ػرة القا مػػة َّ
أف القػػركض تمنحيػػا الػػدكؿ الصػػناعية الغربيػػة كمنظماتيػػا الماليػػة

لمػػدكؿ الناميػػة تخضػػع بشػػكؿ مباشػػر العتبػػارات اقتصػػادية ،كبحثػػت الد ارسػػة مػػدل الت ػرابط كالعبلقػػة بػػيف

المؤشرات االقتصادية المتدىكرة لدكلة ما كأحقية استحقاقيا لمقركض.

كعرضػػت الد ارسػػة بعػػض المؤش ػرات االقتصػػادية لمػػدكؿ المسػػتسيدة مػػف القػػركض ،كمعرفػػة حجػػـ

االستغبلؿ البشع لمن القركض لمػدكؿ المحتاجػة ،كالمبػررات الحقيقيػة لمػن القػركض كخساياىػا كأبعادىػا

المتعػػددة ،كخمصػػت الد ارسػػة لنتيجػػة َّ
أف القػػركض التػػي منحيػػا المػػانحكف الغربيػػكف لػػدكؿ العػػالـ الثالػػث،
تكحي ب َّأنيا ال تعكس في الغالب حاجة المتمقي االقتصادم ،بقػدر مػا تمتػزـ ىػذه الػدكؿ المتمقيػة مصػال

السياسة الخارجية لمدكؿ الصناعية الغربية المانحة.
 -1دراسة (الرفاتي )6112 ،بعنوان :واقع المساعدات والقروض العربية والدولية لمشعب الفمسطيني
وتحدياتيا.
ىدفت الدراسة لمعرفة المساعدات كالقركض العربية كالدكلية المقدمة لمشعب السمسطيني ،كمدل

التػزاـ الػػدكؿ المانحػػة بالتعيػػدات المقطكعػػة لمسػػمطة السمسػػطينية .كاعتمػػاد الباحػػث فػػي ىػػذه الد ارسػػة عمػ

البيانػػات كالتقريػػر الدكليػػة ،كعمػ المػػنيج التػػاريخي كالكصػػسي التحميمػػي ،إضػػافة إلػ المػػنيج االسػػتق ار ي.
ركزت الدراسة عم حجـ المساعدات الدكلية ،كمصدرىا .كمعكقػات اسػتغبلليا ،كاألىػداؼ العامػة لتقػديـ
المسػػاعدات الدكليػػة كخمص ػت الد ارسػػة لضػػركرة إعطػػاء األىميػػة القصػػكل لمقطاعػػات اإلنتاجيػػة المكلػػدة

لمدخؿ مثؿ :الزراعة ،كالصناعة ،كتنمية القطاع الخاص ،كتكنكلكجيا المعمكماتا كتقميؿ الػدعـ المػالي
لمقطاعات غير اإلنتاجية ،كما كنادت الدراسة بضركرة زيادة الدعـ العربي لمسمطة السمسػطينية ،كااللتػزاـ
بالتعيدات لمخركج مف أزمة التبعية لمدكؿ األجنبية المانحة.
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 -1دراسة (عبد الكريم ومكحول )6111 ،بعنوان :نحو توظيف أنجع لممساعدات األجنبية.
ىػػدفت الد ارسػػة إل ػ إلقػػاء الضػػكء عم ػ المسػػاعدات الخارجيػػة لمسمسػػطينييف مػػف حيػػث مبلمحيػػا
الكصسية العامة ،كالدركس المستسادة مف تجربة تكظيسيا عم طكؿ مرحمة التػي بػدأت مػع تكقيػع اتساقيػة
أكسمك نياية ;9AAا  ،ك َّ
أكدت الدراسة إل َّ
أف المساعدات الدكلية ىػي إحػدل المػؤثرات الػثبلث الميمػة
إل ػ ػ جانػ ػػب مػ ػػؤثر االحػ ػػتبلؿ اإلس ػ ػ ار يمي ،كالمػ ػػؤثر الػ ػػذاتي الػ ػػداخمي السمسػ ػػطينيا فػ ػػي تحديػ ػػد الكضػ ػػع

السمسػطيني المعػػاش .كخمصػػت الد ارسػػة لصػػياغة مجمكعػػة مػف المقترحػػات التػػي مػػف شػ َّأنيا أف تسػػيـ فػػي
زيػ ػػادة نجاعػ ػػة تكظيػ ػػؼ ىػ ػػذه المسػ ػػاعدات فػ ػػي خدمػ ػػة الجيػ ػػكد المبذكلػ ػػة لمكاجيػ ػػة متطمبػ ػػات االنتعػ ػػاش
االقتصادم الطارئ ،كتحديات التنمية الشاممة المستدامة.
 -2دراسة (لبد )6111 ،بعنوان تجربة السمطة الفمسطينية في استغ ل المساعدات الدولية.
ى ػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ إلػ ػ أى ػػداؼ كطبيع ػػة المس ػػاعدات الدكلي ػػة المقدم ػػة م ػػف ط ػػرؼ ال ػػدكؿ

المانحػ ػػة لمسػ ػػمطة السمسػ ػػطينية كأثرىػ ػػا عم ػ ػ االقتصػ ػػاد السمسػ ػػطيني بصػ ػػكرة عامػ ػػة ،كتطػ ػػكرات األكضػ ػػاع

االقتصػػادية كاالجتماعيػػة ،كبحثػػت الد ارسػػة فػػي تسػػاؤؿ ميػػـ كىػػك مػػدل مقػػدرة السػػمطة السمسػػطينية فػػي
التغمػػب عم ػ المعكقػػات كالصػػعكبات التػػي تى يح ػكؿ دكف االسػػتغبلؿ األمثػػؿ لممسػػاعدات الدكليػػة كتحقيػػؽ
االس ػػتقبلؿ السياس ػػي ،كاس ػػتخدـ الباح ػػث أس ػػمكب التحمي ػػؿ المق ػػارف ف ػػي إع ػػداد الد ارس ػػة ،حي ػػث ت ػ َّػـ األخ ػػذ
باالعتبار نسب تكزيع المساعدات الدكلية مقارنة باألىمية النسبية لمقطاعات المستيدفة كانعكاسات ذلؾ

عم ػ األكضػػاع الراىنػػة ،كأظيػػرت الد ارسػػة َّ
أف المسػػاعدات الدكليػػة المقدمػػة عبػػر السػػمطة السمسػػطينية لػػـ

تحقػػؽ األىػػداؼ المرجػػكة منيػػا بسػػبب العكامػػؿ المتعمقػػة بالجانػػب السمسػػطيني أك عكامػػؿ التػػأثير الخارجيػػة
خصكصػا اسػػتمرار تػػدفؽ المسػػاعدات مػف قبػػؿ الػػدكؿ المانحػػة ،كخمصػت الد ارسػػة إلػ أف االعتمػػاد عمػ
ن
خصكصػ ػا ف ػػي قدرت ػػو عمػ ػ تحقيػ ػػؽ
ػر عمػ ػ الجان ػػب السمس ػػطيني
المس ػػاعدات الدكلي ػػة يش ػػكؿ عبن ػ ػا كبي ػ نا
ن

االستقبلؿ السياسي كاالقتصادم.

 -3دراســـة (نخمـــة )6111 ،بعنـــوان :أســـطورة التنميـــة فـــي فمســـطين الـــدعم السياســـي والمراو ـــة
المستديمة.
حاكلػػت الد ارسػة معرفػػة التػػدخبلت التنمكيػػة فػػي فمسػػطيف قبػػؿ اتساقيػػات أكسػػمك كبعػػدىا .بػػالتركيز

عمػ دكر االتحػػاد األكركبػػي فػػي الستػرة مػػا بػػيف ;:889-9AAـا مػػف خػػبلؿ تحديػػد المككنػػات التعدديػػة

لعمميػػة التنميػػة ،كالتعػػرؼ إل ػ انعكاسػػات السياسػػات التػػي يتبعيػػا المػػانحكف عم ػ التنميػػة فػػي فمسػػطيف،
كاستخداـ كسا ؿ اإلكراه كاالمتناع في مختمؼ أنكاع المساعدات العسكرية ،كاالقتصادية ،كالسياسيةا.
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كسعت الدراسة لمبحث عف العكامؿ األساسية التي حالت دكف تحقيؽ التنمية الشاممة ،كمحاكلػة

كسر حمقة البل تنميةا لمكصكؿ لتنميػة حقيقػة مصػحكبة باسػتقبلؿ سياسػي فمسػطيني ،كاسػتخداـ كسػا ؿ
اإلك ػراه كاالمتنػػاع فػػي مختمػػؼ أن ػكاع المسػػاعدات العسػػكرية ،كاالقتصػػادية ،كالسياسػػيةا ،كالكقػػكؼ عم ػ

طبيعػػة التػػدخؿ الخػػارجي فػػي عمميػػة التنميػػة كالرقابػػة السمسػػطينية عم ػ مصػػادر الػػدعـ ،كاسػػتخدـ الكاتػػب

تجربتػػو الشخصػػية مػػف خػػبلؿ عمم ػو ،كالتقػػارير الدكليػػة كبعػػض المقػػاببلت ،كتحميػػؿ المعطيػػات المتاحػػة
أف أم ػكاؿ الم ػػانحيف الرس ػػمييف َّ
كالخػػركج بنت ػػا ج الد ارس ػػة ،كخمصػػت الد ارس ػػة إلػ ػ َّ
رك ػزت عمػ ػ قطاع ػػات

مخصصػػة ال ت ػػؤثر فػػي العممي ػػة السياسػػية ،كع ػػدـ التركيػػز عمػ ػ قطاعػػات التنمي ػػة ،بػػؿ ذىب ػػت األمػ ػكاؿ
البنػ التحتيػة ،مػػع نسقػػات ركاتػب المػػكظستيف لمسػػمطة ،دكف االلتسػات لػػدعـ مشػػاريع
لممشػاريع الخدماتيػػة ك ي
تنمية حقيقية ،كاقترحػت الد ارسػة مبػادرة جػادة لمتنميػة؛ تنطمػؽ بػالتمكف الػذاتي لمسمسػطينييف كتىك َّػكف سػيادة
سياسية كاقتصادية حقيقية.

 -4دراسة (ظاىر )6116 ،بعنوان :تأثير المساعدات األمريكية عمى التنمية في فمسطين.
ىػػدفت الد ارسػػة لمعرفػػة األىػػداؼ التػػي تسػػع الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة لتحقيقيػػا مػػف خػػبلؿ
المسػػاعدات المقدمػػة السػػمطة السمسػػطينية ،كتطرقػػت الد ارسػػة لبلسػػتراتيجية العامػػة لمتمكيػػؿ ،كالتعػػرؼ إل ػ

أشػػكاؿ المسػػاعدات كىػػؿ فعػ نػبل تشػػابكت ب ػرامج التمكيػػؿ مػػع السياسػػة الدكليػػة المتعمقػػة بالعمميػػة السػػممية،
كاسػػتخدـ الباحػػث مػػنيج التحميػػؿ الكصػػسي لجمػػع البيانػػات مػػف خػػبلؿ اسػػتبانة كػػأداة أساسػػية ،كخمصػػت

الدراسة إل َّ
أف الكاليات المتحدة األمريكية تيدؼ بالدرجػة األكلػ لتحقيػؽ أىػدافيا كمصػالحيا الخاصػة،
مػػف خػػبلؿ المػػن كالمسػػاعدات فػػي مشػػاريع إنتاجيػػة بشػػكؿ ييمكػف السػػمطة السمسػػطينية مػػف اسػػتغنا يا عػػف
التمكيؿ في المستقبؿ.
كأشارت الدراسة بعدـ كجكد خطة تنمكية كاضحة لدل السػمطة تػؤدم لبلسػتخداـ األمثػؿ لممػكارد

العامة المخصصة لعممية التنمية ،كتركيز المساعدات عم قطاع معيف عم حساب قطاعات أخرل.

ثانيا :الدراسات األجنبية:
ً
 -4دراسة :)6141( OECD
كىػػي د ارسػػة قػػاـ بيػػا مجمكعػػة مػػف البػػاحثيف لمصػػمحة مؤسسػػة التنميػػة كالتعػػاكف االقتصػػادية

)Organization for Economic Co-operation and Development (OECDا لد ارسػة

أثػر المػاؿ السياسػػي عمػ المنافسػة السياسػػية كالثقػة فػي الحككمػػات ،كقػد تكصػمت الد ارسػػة إلػ َّ
أف ىنػػاؾ

أىميػةه كبػػرل لممػػاؿ السياسػػي فػػي تشػػكيؿ المنافسػػة السياسػػية ،كمػػا َّ
أف المػػاؿ السياسػػي يػػؤثر بشػػكؿ كبيػػر
عم الثقة في الحككمات كالسياسييف الذيف تمقكا الماؿ إل حد اتياميـ بالسساد المالي كالسياسي.
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 -6دراسة :)2005( Stratmann
كىػي بعنػكاف المػاؿ فػي السياسػة :مراجعػة أدبيػة ،كقػد قػاـ الباحػث بمراجعػة العديػد مػف المقػاالت
كاألدبيات التي تناكلت مكضكع الماؿ السياسي كدكره في الحياة السياسية في بمداف العالـ المختمسة .كقد

تكصػػمت الد ارسػػة إلػ أَّنػوي كبسػػبب األثػػر السػػيل لممػػاؿ السياسػػي عمػ الحيػػاة السياسػػية كدكره فػػي السسػػاد
السياسػػي فقػػد قامػػت العديػػد مػػف الػػدكؿ بتغييػػر قكانينيػػا المتعمقػػة بتمكيػػؿ الحمػػبلت االنتخابيػػة لمحػػد مػػف
تح ػ يذك ىح ػ ٍذ ىك تمػػؾ الػػدكؿ التػػي
أف ٍ
ضػػرر المػػاؿ السياسػػي ،كينص ػ الباحػػث الػػدكؿ التػػي لػػـ تي ىع ػدؿ قكانينيػػا ٍ
قامت بالتعديؿ مف أجؿ التخسيؼ مف اآلثار السي ة لمماؿ السياسي.
 -1دراسة :)2000( Anderson
كىي بعنكاف " الماؿ السياسي ،المحرـ الجديد" كتطرقت إل الماؿ السياسي الذم يتمقاه مرشحك
الر اسػػة فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػف الشػػركات كالمؤسسػػات المختمسػػة كأث ػره عم ػ تشػػكيؿ الحيػػاة

السياسػػة كالمبػػادئ السياسػػية لمحككمػػات األمريكيػػة ،كقػػد تكصػػمت الد ارسػػة إل ػ َّ
أف المػػاؿ السياسػػي لػػيس
برينػا ك ِّأنػو يػػؤثر بشػػكؿ مباشػػر عمػ المشػػيد السياسػػي كاالقتصػػادم كالبي ػػي األمريكػػي ،كأكصػػت الد ارسػػة

بضركرة إلزاـ المرشحيف بتقديـ تقارير مالية يسصحكف فييا عف مصادر تمكيؿ حمبلتيـ االنتخابية.

تعقيب عمى الدراسات السابقة (الفجوة البحثية):
كجػػدت الباحثػػة فجػػكة بحثيػػة ليسػػت بسػػيطة عنػػد اسػػتعراض الد ارسػػات السػػابقة ،حيػػث ركػػزت كػػؿ

منيا عم مجاؿ ،أك مكضكع معيف غيػر ذلػؾ الػذم تناكلتػو ىػذه الد ارسػة ،فقػد ناقشػت د ارسػة بنػي عػكدة
=:89ـا دكر الدعـ العربي كاإلسبلمي لمقضية السمسطينية في االستغناء عف الدعـ األجنبي ،كتناكلت

دراسة قيطة :88Aـا فعالية تمكيؿ الككالة األمريكية لمتنمية الدكلية في تنمية المجتمع السمسػطيني مػف
عػػاـ :88@-:888ـا ،كتطرقػػت د ارسػػة السػػعدم @:88ـا إل ػ محػػددات اعتمػػاد القػػركض ،كتناكلػػت

دراسة الرفاتي >:88ـا كاقػع المسػاعدات كالقػركض العربيػة كالدكليػة لمشػعب السمسػطيني كتحدياتػو ،أمػا
د ارسػػة عبػػد الك ػريـ كمكحػػكؿ =:88ـا فقػػد تطرقػػت إل ػ التكظيػػؼ األنجػػع لممسػػاعدات األجنبيػػة ،كفػػي

دراسة لبػد <:88ـا ناقشػت تجربػة السػمطة السمسػطينية فػي اسػتغبلؿ المسػاعدات الدكليػة ،كد ارسػة نخمػة
< :88ـا شرحت أسطكرة التنمية في فمسطيف الدعـ السياسي كالمراكغة المستديمة ،بينما د ارسػة ظػاىر
:88:ـا تناكلت تأثير المساعدات األمريكية عم التنمية في فمسطيف.

ىػذا عمػ صػػعيد الد ارسػػات المحميػػة التػػي تناكلػػت مكضػػكع المسػػاعدات الخارجيػػة ،أمػػا الد ارسػػات

األجنبيػة فقػد ناقشػت د ارسػػة ) OECD (2013أثػر المػػاؿ السياسػي عمػ المنافسػػة السياسػية كالثقػة فػػي

الحككمات ،كدراسة ) Stratmann (2005كىػي عبػارة عػف مراجعػة أدبيػة تناكلػت مػف خبلليػا مكضػكع
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المػػاؿ السياسػػي كدكره فػػي الحيػػاة السياسػػية فػػي بمػػداف العػػالـ المختمسػػة ،كد ارسػػة )Anderson (2000

تطرقت إل الماؿ السياسي المحرـ الجديد.

يتبػػيف مػػف االسػػتعراض السػػابؽ أف الد ارسػػة الحاليػػة – د ارسػػة الباحثػػة -تختمػػؼ عػػف الد ارسػػات

السابقة مف حيث اآلتي:

 -أني ػػا ت ػػدرس المس ػػاعدات الخارجي ػػة كأثرى ػػا عمػ ػ القػ ػرار السياس ػػي السمس ػػطيني ،كأف جمي ػػع الد ارس ػػات

السابقة سكاء كانت محمية أـ أجنبية لـ تربط بيف المساعدات الخارجية كالقرار السياسي السمسطيني.

 أف الدراسة الحالية تناكلت اتجاىات المسػاعدات الخارجيػة المقدمػة لمسػمطة السمسػطينية كخاصػة مػفاالتحاد األكركبي.
 عممػػت الد ارسػػة عم ػ بيػػاف مؤش ػرات أزمػػة الق ػرار السياسػػي السمسػػطيني فػػي ظػػؿ ىيمنػػة المسػػاعداتالخارجيػػة ،باإلضػػافة إلػ الكشػػؼ عػػف مػكاطف القػػكة كمػكاطف الخمػػؿ كالقصػػكر فػػي كاقػػع المسػػاعدات

الخارجيػة المقدمػة لمسػمطة السمسػطينية ،ثػـ تقػػديـ رؤيػة كتصػكر لتطػكير أداء السػمطة السمسػطينية فػػي
تكجيو المساعدات الخارجية كعدـ ربطيا بالقرار السياسي السمسطيني المستقؿ.

مصطمحات الدراسة:
 -4المساعدات االقتصادية الخارجيةَّ :
بأنيػا جميػع التػدفقات الماليػة مػف الجيػات المانحػة سػكاء كانػت
ىذه الجيات دكنال أك منظمات متعددة األطراؼا إل البمػداف الناميػة كالبمػداف التػي تمػر بم ارحػؿ انتقاليػة،

بمػ ػػا فػ ػػي ذلػ ػػؾ التمػ ػػكيبلت الماليػ ػػة الرسػ ػػمية ،كالقػ ػػركض ،كالمسػ ػػاعدات االقتصػ ػػادية ،كتمكيػ ػػؿ التجػ ػػارة،

كالمساعدات الخيرية عبلية9<: ،:89= ،ا.

وتعرفيــا الباحثــة اجرائيــاً" :مجمػػؿ أشػػكاؿ الػػدعـ االقتصػػادم الػػذم تقدمػػو الػػدكؿ المانحػػة إل ػ السػػمطة

السمسػػطينية كالػػذم يػػتـ تكجييػػو لخدمػػة معينػػة داخػػؿ الدكلػػة كبيػػدؼ االرتقػػاء بيػػذه القطاعػػات كتنميتيػػا
كالتغمب عم المشاكؿ التي تكاجييا".

 -6القرار السياسي  :عبارة عف اختيار بيف مجمكعة بدا ؿ مطركحة لحؿ مشكمة ما أك أزمة أك
ميا مجمكعة مف الق اررات بعضيا نتنبو
تسيير عمؿ معيف .كذلؾ فإننا في حياتنا العممية نكاد نتخذ يك ن
كندرسو كالبعض اآلخر يخرج عشكا نيا مف غير دراسة النعيمي; ،:88A ،ا.
وتعرفو الباحثةَّ :
أف القرار السياسي ىك قرار مجمكعة مف األشخاص تمثؿ مؤسسة اتخاذ القرار في بمػد
مػػا ،كلػػذلؾ ال تخمػػك عمميػػة اتخػػاذ الق ػرار السياسػػي مػػف العامػػؿ الشخصػػي الػػذم بػػدكره يػػؤدم الػػي تػػدخؿ
العامؿ العاطسي بشكؿ أك بآخر.
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الفصل الثاني

المساعدات الخارجية كأحد أدوات السياسة
الخارجية لمدول (تأصيل نظري)

المبحث األول  :المساعدات االقتصادية الخارخية .مفيوميا ،أشكاليا ،أىدافيا.
المبحــث الثــاني :نمــاذج دوليــة :يليــة توظيــف المســاعدات االقتصــادية فــي السياســة
الخارجية .

الفصل الثاني
المساعدات الخارجية كأحد أدوات السياسة الخارجية لمدول (تأصيل نظري)

تمييد:
تمثؿ األداة االقتصادية إحدل أىـ أدكات السياسة الخارجية ،كتأتي المساعدات االقتصادية كأحد أىـ
أكجو تطبيؽ ىذه األداة في العبلقات بيف الدكؿ ،بيدؼ التأثير عم الدكؿ المتمقية كق ارراتيا السياسية
كتكجيييا بما يخدـ أىداؼ كمصال الدكؿ المانحة ،كتأتي المساعدات االقتصادية عادة مف الدكؿ التي

نمكا كالتي تستقد إل ىذه القدرات ،كتتخذ
تمتمؾ إمكانيات مادية كبيرة ،كتتكجو إل الدكؿ النامية كاألقؿ ن
أشكاال متعددة مثؿ المساعدات المخصصة لدعـ الميزانية كمكاجية العجز
ىذه المساعدات االقتصادية
ن
في الميزاف التجارم ،كالمساعدات المخصصة لدعـ المشاريع االقتصادية كتطكير البنية التحتية
كالصناعية ،كتطكير القطاع الزراعي كالمشاريع السياحية ،كالخدمات االجتماعية كالتكنكلكجية كتطكير

القطاع التعميمي ،كمف ىنا تـ استعراض المبحثيف التالييف:

 المبحث األول :المساعدات االقتصادية الخارجية :مفيوميا ،أشكاليا ،أىدافيا.
 المبحث الثاني :نماذج دولية :يلية توظيف المساعدات االقتصادية في السياسة الخارجية.
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المبحث األول

المساعدات االقتصادية الخارجية مفيوميا أشكاليا أىدافيا
نظر لً ىما
دكليا لمنقاش كالبحث؛ نا
تعتبر المساعدات الخارجية مف القضايا الميمة المطركحة ن
تتضمنو مف جكانب كتأثرات سياسية كاقتصادية كاجتماعية مختمسة ،كىي تشكؿ بيذا المختمؼ سكاء

ميما في
االقتصاديةي ،أك الدبمكماسية ،أك األمنية إحدل أىـ األدكات التي كانت كال تزاؿ تمعب نا
دكر ن
تنسيذ كتحقيؽ أىداؼ السياسية الخارجية ألم دكلة مف الدكؿ ،كفي الكقت الذم لـ تحقؽ فيو بعض
الدكؿ المتمقية لممساعدات الخارجية نتا ىج إيجابية كلـ تستسد منيا ،كانت ىناؾ دكنال أخرل استسادت
منيا بشكؿ أكبر ،كدكنال ثالثة استسادت بشكؿ جز ي ،كبسبب تضارب تمؾ النتا ج ،ساد بيف

االقتصادييف جدؿ كاسع ال زاؿ قا نما حتٌ ىذه المحظة بيف مؤيد استمرار المساعدات كبيف ما ينادم
بإلغا يا ،كبضركرة البحث عف نظاـ جديد أكثر فاعمية سماره: ،:89; ،ا.

 4-6مفيوم المساعدات االقتصادية الخارجية:
تعــرف المســاعدات االقتصــادية الخارجيــة :ب َّأنيػػا جميػػع التػػدفقات الماليػػة مػػف الجيػػات المانحػػة
س ػكاء كانػػت ىػػذه الجيػػات دكنال أك منظمػػات متعػػددة األط ػراؼا إل ػ البمػػداف الناميػػة كالبمػػداف التػػي تمػػر

بمراحؿ انتقالية ،بما في ذلؾ التمػكيبلت الماليػة الرسػمية ،كالقػركض ،كالمسػاعدات االقتصػادية ،كتمكيػؿ

التجارة ،كالمساعدات الخيرية عبلية9<: ،:89= ،ا.

كيػ ػػرل Lancasterا َّ
أف مصػ ػػطم المسػ ػػاعدات االقتصػ ػػادية الخارجي ػػة يسػ ػػتخدـ لئلشػ ػػارة إل ػ ػ

المعكنات المتبادلة بػيف الػدكؿ كالحككمػات المسػتقمة فيػي ال تتضػمف المعكنػات أك انتقػاؿ المصػادر بػيف

الدكؿ المستعمرة كاألراضي التي تستعمرىا ،كما َّ
أف ىذه المساعدات ال يجب أف تتضػمف أم مسػاعدات
ذات اسػ و
أف ال يػػتـ تكجيػػو ىػػذه المسػػاعدات إل ػ القطػػاع الخػػاص فػػي الػػدكؿ
ػتخداـ عسػػكرم ،كمػػا يجػػب ٍ

كجو فقط إل حككمات ىذه الدكؿ Lancaster, 2007 ,10ا.
أف تي ٌ
المتمقية ،بؿ يجب ٍ

كمـــا تعـــرف المســـاعدات االقتصـــادية ب َّأنيـــا" :تقػػديـ المػػن كالقػػركض لتمكيػػؿ عمميػػات التنميػػة
االقتصادية كاالجتماعية في البمداف المتمقية ،كفقنا لشركط معينة" مييدات: ،:88= ،ا.
َّ
إف المسػاعدات االقتصػادية تعتبػر شػكؿ مػف أشػكاؿ المسػاعدات الخارجيػة ب َّأنيػا دعػـ اقتصػادم

غالبػا مػا تكػكف
غالبػا مػا تكػكف دكلػة إلػ جيػة أخػرل ،ك ن
تقدمو جية مانحة ،لمسمطة الكطنية السمسطينية ،ن
إل البمداف النامية لمساعدتيا عم القياـ بأعباء عممية التنمية كمكاجية العكا ؽ التي تعترضيا .كتتعدد
أشػػكاؿ المسػػاعدات االقتصػػادية ،فقػػد تكػػكف عبػػارة عػػف دعػػـ نقػػدم أك سػػمعي أك مسػػاعدة فنيػػة أك عمميػػة
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كغيرىا ،كما يندرج تحت كػؿ مػف المسػاىيـ السػابقة صػكر متعػددة ،مػا داـ اليػدؼ مػف المسػاعدة ينصػب
لتحقيؽ التنمية.

وبناء عمى ىذه التعريفات السابقة يمكن تعريف المساعدات االقتصادية الخارجية:
ً
ب َّأنيػػا" :مجمػػؿ أشػػكاؿ الػػدعـ االقتصػػادم الػػذم تقدمػػو الػػدكؿ المانحػػة إل ػ السػػمطة السمسػػطينية
كالػػذم يػػتـ تكجييػػو لخدمػػة معينػػة داخػػؿ الدكلػػة كبيػػدؼ االرتقػػاء بيػػذه القطاعػػات كتنميتيػػا كالتغمػػب عمػ

المشاكؿ التي تكاجييا".

 6-6أسس ومبادئ المساعدات االقتصادية الخارجية:
ينظر إل المساعدات االقتصادية باعتبارىا شكؿ مف أشكاؿ الكساءة السياسية لمدكلة ،فعػادة مػا

ػاد سياسػػية أىػػـ مػػف األبعػػاد االقتصػػادية ،حيػػث َّ
إف المسػػاعدات ىػػي كسػػيمة
يكػػكف لي ػذه المسػػاعدات أبعػ ه
لتحقيػػؽ غايػػة ،كىػػذه الغايػػة عػػادة مػػا تكػػكف غايػػة سياسػػية ،فالمسػػاعدات ىػػي عمميػػة تكظيػػؼ لممصػػادر
االقتص ػػادية ك ػػأداة تص ػػمـ لمت ػػأثير ف ػػي الس ػػمكؾ ال ػػداخمي أك الخ ػػارجي لم ػػدكؿ األخ ػػرل كتحقي ػػؽ غاي ػػات

اقتصػ ػادية ،كبخ ػػبلؼ األدكات االقتص ػػادية األخ ػػرل ف ػػي السياس ػػية الخارجي ػػة مث ػػؿ العقكب ػػات االقتص ػػادية أك
المقاطعة االقتصادية أك المصػادرة ،ف َّ
ػإف المسػاعدات تيػدؼ لمتػأثير فػي سػمكؾ الػدكؿ األخػرل أك التعػديؿ فػي
ىذا السمكؾ مف خبلؿ تقديـ اإلغراءات بدؿ فرض العقكبات Economides, aet, 2001, 124ا.

كيسيػػـ مػػف كممػػة مسػػاعداتا َّ
أف طرفنػػا مػػا يحصػػؿ عم ػ ع ػػكف مػػف طػػرؼ لخػػر دكف مقاب ػػؿ،
أف تكػػكف عم ػ شػػكؿ ىبػػات أك مػػن  ،حيػػث ال
كالمسػػاعدات االقتصػػادية الخارجيػػة بيػػذا المعن ػ يجػػب ٍ
يتكقػػع مػػف الطػػرؼ المتمقػػي لممسػػاعدة تقػػديـ مقابػػؿ لمطػػرؼ المقػػدـ ليػػا ،كعميػػو فميسػػت كػػؿ عمميػػة تحكيػػؿ

غالب ػػا م ػػا تن ػػدرج ض ػػمف المس ػػاعدات االقتص ػػادية
لممػ ػكارد م ػػف ط ػػرؼ آلخ ػػر تعتب ػػر مس ػػاعدة ،رغ ػػـ َّأني ػػا ن
أف تيسػتثن مػف المسػاعدات االقتصػادية االسػتثمارات الخاصػة فػي
الخارجية ،فعمػ سػبيؿ المثػاؿ ،يجػب ٍ
الػدكؿ األجنبيػة؛ َّ
ألف ىػدفيا األكؿ تحقيػػؽ الػرب بنسػبو تسػػكؽ النسػبة الممكػف الحصػػكؿ عمييػا فػي الدكلػػة
األـ دعيسA@ ،9A@A ،ا.

مبادئ تقديم المساعدات االقتصادية
يعتمػػد تقػػديـ الػػدكؿ المانحػػة لممسػػاعدات االقتصػػادية لمػػدكؿ الناميػػة عم ػ مبػػادئ عػػدة أىميػػا ناضػػر،

9<8 ،:89:ا:

أف يك ػػكف الي ػػدؼ م ػػف تق ػػديـ ى ػػذه المس ػػاعدات ت ػػدعيـ كتحقي ػػؽ مص ػػال ال ػػدكؿ كالجي ػػات المانح ػػة
ٍ .9
خصكصا عم الصعيد السياسي.
ن
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 .:أف يكػػكف اتسػػاؽ المػكارد بغػػرض تحقيػػؽ كجيػػو النظػػر األخبلقيػػة لممسػػاعدات االقتصػػادية الخارجيػػة،
كالتػػي عػػادة مػا تتضػػمف الجانػػب المتعمػػؽ بمسػػاعدة الدكلػػة المتمقيػػة عمػ مكاجيػػة األعبػػاء كالمشػػاكؿ
االقتصادية التي تكاجييا.
; .القدرة عم االمتصاص ،كيتمثؿ بقدرة االقتصػاد القػكمي لمدكلػة المتمقيػة عمػ اسػتغبلؿ المسػاعدات
االقتصادية المقدمة ليا مف الدكؿ المانحة في تطكير البنية االقتصادية الداخمية كزيادة قدراتيا.
< .االستسادة مف تقديـ ىذه المساعدات ،بما يدعـ البنياف االقتصادم ،كمع َّ
أف الطاقة اإلنتاجية لمدكلة
ػثبل
تتكقؼ عم مجمكعة مف العكامؿ السياسية ،كاالجتماعية ،كاالقتصادية ،فاالسػتقرار السياسػي م ن

أف يتسرغ لبناء االقتصاد القكمي ،كما تؤثر القيـ االجتماعية في قدرة المجتمع ،عم
يتي لممجتمع ٍ
امتصاص المكارد الخارجية التي تحتاج ليا.

بالرغـ مف َّ
أف أىداؼ تقديـ المساعدات االقتصادية لمدكؿ المتمقية لمعكف كانت بارزة منػذ نيايػة

األربعينػػات مػػف القػػرف العش ػريف ،إال َّ
أف تػػداعيات الحػػرب البػػاردة كالتغي ػرات الكبػػرل التػػي شػػممت النظػػاـ
االقتصادم الدكلي في فترة السبعينات كالثمانيات أدت إل تبدالت جكىريػة فػي طبيعػة ىػذه المسػاعدات

كتركيبيا كتكزيعيا الجغرافي خاصةن بعد انييار نظاـ النقد الدكلي عػاـ 9A?9ـا ،إضػافةن لمتطػكرات فػي
سػػكؽ الػػنسط كظيػػكر مجمكعػػة مػػف الػػدكؿ النسطيػػة الغنيػػة التػػي بػػدأت تعمػػؿ عم ػ إعػػادة دكراف عا ػػداتيا

النسطيػػة ،مػػف خػػبلؿ تصػػديرىا عم ػ شػػكؿ ق ػػركض كتسػػييبلت تجاريػػة نحػػك العديػػد مػػف الػػدكؿ النامي ػػة
مكاكم9:8 ،:889 ،ا.
كقد أكصت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في بداية السبعينيات في إطػار "االسػتراتيجية الدكليػة

لمتنميػػة" فػػي عقػػد التنميػػة الثػػاني لؤلمػػـ المتحػػدة ،أىكصػػت الػػدكؿ المتطػػكرة بتقػػديـ مسػػاعدات لمػػدكؿ السقيػرة

سنكنيا في حدكد ?%8.ا كاستثمارات خاصة في حدكد ;%8.ا مف الناتج القكمي اإلجمالي ،كرغـ َّ
أف
الدكؿ الصناعية المتطكرة لـ تصؿ إل ىذه النسبة ،باستثناء عدد قميؿ مف الدكؿ الصغيرةَّ ،
فإف بعضيا
يسػع لمكصػكؿ إلػ ذلػؾ لمظيػػكر أمػاـ المجتمػػع الػدكلي ب َّأنيػػا تقػكـ بكاجبيػػا نحػك تحقيػػؽ التنميػة الدكليػػة
دعيسA@ ،9A@A ،ا.
كقػػد ربطػػت العديػػد مػػف الػػدكؿ الصػػناعية المسػاعدات االقتصػػادية الخارجيػػة بشػػركط كقيػػكد تعػػكد
بػػالنسع عم ػ اقتصػػادياتيا كتجارتيػػا ،كقػػد جػػاء فػػي تقريػػر المجنػػة المسػػتقمة لبحػػث قضػػايا التنميػػة الدكليػػة
بر اسة المستشار األلماني األسػبؽ فيممػي ب ارنػدتا كالػذم يحمػؿ عنػكاف "الشػماؿ كالجنػكب" برنػامج "مػف

أجؿ البقاء" عاـ 9A@9ـاَّ ،
أف دكؿ الجنكب ال تحقؽ النمك الكػافي دكف مسػاعدة دكؿ الشػماؿ ،ككػذلؾ
فإف ازدىار دكؿ الشماؿ مرتبط بتطكير أكبر في الجنكب ،ك َّ
أف الصعكبات االقتصادية كاالجتماعية فػي
الػػدكؿ الناميػػة ليػػا انعكاسػػات سػػمبية عمػ اقتصػػاد الػػدكؿ المتقدمػػة؛ لػػذلؾ فػ ِّ
ػإف مصػػمحتيا معالجػػة مشػػاكؿ
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الػػدكؿ الناميػػة مػػف فقػػر كتخمػػؼ ،كمحاكلػػة عػػدـ حػػدكث أزمػػة اقتصػػادية دكليػػة؛ بػػؿ يجػػب تيي ػػو أج ػكاء
مناس ػػبة لبلس ػػتثمار كالتج ػػارة ،ك َّ
أف االس ػػتقرار ف ػػي دكؿ الجن ػػكب ض ػػركرم لتط ػػكير دكؿ الش ػػماؿ شػ ػريـ،
>:: ،9AAا.
كرغ ػػـ ذل ػػؾ َّ
فإنػ ػو ككفق ػػنا "لنظري ػػة االعتم ػػاد المتب ػػادؿ" ف ػػي العبلق ػػات الدكلي ػػة ،ف ػ َّ
ػإف المس ػػاعدات
االقتصادية الخارجية ال تؤدم إل إحداث تنمية حقيقية في الدكؿ المتمقيػة ،نتيجػةن لعػدـ اتسػاؽ المػانحيف
كالمتمقػػيف عم ػ ىػػدؼ المسػػاعدة ،فالجيػػات المانحػػة تػػرل َّ
أف تحقيػػؽ النمػػك االقتصػػادم يػػتـ مػػف خػػبلؿ
االستثمار برأس الماؿ البشرم أك الطبيعي ،بينمػا تػرل الػدكؿ المتمقيػة َّ
أف المسػاعدات مصػدرية لمعالجػة

المشاكؿ االقتصادية الداخمية ،كتؤدم إل زيادة القػدرة لمكفػاء بالػديكف الخارجيػة ،كمػا َّأنيػا سياسػة ميمػة

ف ػػي ال ػػدخؿ الحك ػػكمي لمبم ػػداف المتمقي ػػة ،كى ػػذا م ػػا أدل إلػ ػ اخ ػػتبلؼ كجي ػػات النظ ػػر ح ػػكؿ المس ػػاعدات
االقتصادية الخارجية مييدات; ،:88= ،ا.
أيضػا بحاجػػة إل ػ
فالمسػػاعدات التػػي تحتاجيػػا الػػدكؿ الناميػػة ليسػػت فقػػط اقتصػػادية كماليػػة ،بػػؿ ن
مسػػاعدات فنيػػة كعمميػػة مػػف أجػػؿ بنػػاء نسسػػيا كتطكيرىػػا كاسػػتغبلؿ الثػػركات الطبيعيػػة؛ كذلػػؾ عػػف طريػػؽ

تكفير األجيزة كالمعدات البلزمة ليا ،كأ ٍف تككف عم فترات انتقاليػة ،بحيػث تسػتطيع الػدكؿ الناميػة فيمػا
بعد مف االعتماد عم نسسيا ،كىناؾ اعتقاد َّ
بأف سياسة المساعدات كالتعػاكف ليسػت حياديػة لػدل الػدكؿ

المانحػة ،فالعبلقػة بػػيف الػدكؿ المانحػػة كالػدكؿ المتمقيػػة ىػي عبلقػة غيػػر متكاف ػة ،فكثيػػر مػف المسػػاعدات
ذات شركط صعبة ،كتنسيذىا قد يخدـ الدكؿ المانحة أكثر كتستسيد منيا شريـ:<-:; ،9AA> ،ا.
كمػػا َّ
أف دكافػػع المسػػاعدات مػػا بػػيف الػػدكؿ المانحػػة كالػػدكؿ المتمقيػػة ق ػد تكػػكف متضػػاربة بشػػكؿ
كاض ػ  ،فغالبػػنا مػػا تطمػػب الػػدكؿ المتمقيػػة ىػػذه المسػػاعدات لػػدكافع اقتصػػادية تػػتمخص باسػػتقداـ الم ػكارد
لتعزيز التنمية االقتصادية كاالجتماعية ،أك ألغراض إنسانية كمحاربة السقر كمكاجيو الككارث الطبيعيػة

كالحػػركب كمعالجػػة األم ػراض ،أمػػا الػػدكؿ المانحػػة ،فيػػي غالبػػنا مػػا تقػػدـ المسػػاعدات العتبػػارات سياسػػية
كاقتصادية تحقؽ مف خبلليا مصالحيا الذاتية ،كالتي تقكد إل نتا ج عكسية فػي غالػب األحيػاف ،كخيػر

شاىد عم ذلؾ تجربة المساعدات التي قدمتيا الكاليات المتحدة لبعض الدكؿ النامية مثػؿ از يػر كزامبيػا
كالمتػػاف تتمتعػػاف بمػكارد معدنيػػة غنيػػة ،فضػ نػبل عػػف التنػػازالت السياسػػية التػػي تقػػدـ مػػف الػػدكؿ المتمقيػػة بمػػا
يتسؽ كمصال الدكؿ الرأسمالية المانحة لممساعدات الييتي:88> ،ا.

كتيدؼ المساعدات االقتصادية الخارجيػة إلػ دعػـ القطػاع الخػاص المحمػي لمػدكؿ المتمقيػة ،إذ

ت ػػؤثر المس ػػاعدات ف ػػي ىياك ػػؿ اإلنت ػػاج كاليياك ػػؿ المؤسس ػػية ف ػػي اقتص ػػاد البم ػػداف المتمقي ػػة لممس ػػاعدات،
أيضا إل إحداث تغيرات تشجع عم بناء قكة اقتصادية اجتماعية مستقرة في إطار
كتيدؼ المساعدات ن
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مػػف التعب ػػة لمنظػػاـ ال أرسػػمالي الػػدكلي ،كبالتػػالي ،فػ َّ
ػإف تػػدفؽ رؤكس األم ػكاؿ لػػدكؿ العػػالـ يتمثػػؿ بتبعيػػو
االقتصاد الرأسمالي عبر االندماج في النظاـ االقتصادم العالمي اشتية<: ،:88; ،ا.

 1-6محاور المساعدات االقتصادية:
أف تنػدرج المسػاعدات االقتصػادية الخارجيػة إلػ ثبلثػة محػاكر أساسػية كتػاليEconomides, :
يمكف ٍ
aet, 2001, 122ا.
َّ .9
أف المسػػاعدات االقتصػػادية يػػتـ تقػػديميا كفقنػا العتبػػارات سياسػػية كاسػػتراتيجية ،فخػػبلؿ الحػػرب البػػاردة
بػػيف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كاالتحػػاد السػػكفيتي ،تػ َّػـ إنسػػاؽ المميػػارات مػػف الػػدكالرات لجػػذب دكؿ

كخصكصػا الػدكؿ الناميػة
العالـ األخرل ألحد المعسكريف المتنازعيف كلبناء التحالسات مع ىذه الػدكؿ
ن
التي كانت ىدفػنا كاضحػنا ليذه المساعدات ،رغـ َّ
أف أكؿ مف تػـ اسػتيدافو بيػذه المسػاعدات كػاف دكؿ
أكركبػػا الغربي ػػة مػػف خ ػػبلؿ مشػػركع مارش ػػاؿ األمريك ػػي الػػذم ى ػػدؼ إل ػ إعم ػػار أكركبػػا بع ػػد الح ػػرب

العالميػػة الثانيػػة عػػاـ =<9Aـا ،كفػػي مثػػاؿ لخػػر يمكػػف اإلشػػارة إلػ المسػػاعدات االقتصػػادية اليا مػػة
التي قدمتيا دكؿ الخميج العربية إل العراؽ خبلؿ الحرب العراقية اإليرانية 9A@@-9A@8ـا ،كالتي
ىدفت دكؿ الخميج مف ك ار يا إلػ دعػـ الصػمكد الع ارقػي تجػاه الخطػر اإلي ارنػي الػذم كانػت تستشػعر

َّأنو سيتكجو ضدىا في حاؿ ىزيمة العراؽ.

 .:ت ػػـ تكظي ػػؼ المس ػػاعدات االقتص ػػادية الخارجي ػػة لمت ػػركيج لمتنمي ػػة االقتص ػػادية الدكلي ػػة ،فبع ػػد الح ػػرب
العالمية الثانية ت َّػـ التكسػع فػي اسػتخداـ المسػاعدات االقتصػادية مػف قبػؿ الكاليػات المتحػدة األمريكيػة
لزيادة اندماج الدكؿ في النظاـ االقتصادم الميبرالي العالمي ،كبناء منظكمة التجارة الحرة العالمية.

; .يمثؿ اليدؼ األخبلقي أحػد أىػـ دكافػع المسػاعدات االقتصػادية ،فقػد تػـ التكسػع فػي عمميػات اإلغاثػة
الطار ة لمدكؿ التي تعاني مػف الكػكارث الطبيعيػة كالمجاعػات ،حيػث تػتـ ىػذه المسػاعدات كفقػنا لمبػدأ
كخصكصػػا فػػي الػػدكؿ الناميػػة التػػي تستقػػد
المشػػاركة اإلنسػػانية فػػي مكاجيػػة ىػػذه الكػكارث كالمجاعػػات،
ن
لئلمكانيات االقتصادية التي تؤىميا لمتعامؿ مع مثؿ ىذه الككارث.

كترل الباحثة :بأف المساعدات أدت إل

تبعية سياسية لمدكؿ ،كتعرضيا الختراؽ تجسسي لحساب

كعزلت دكؿ سياسيان بالعقكبات االقتصادية المسركضة عمييا كحرمانيا مف المساعدات
الدكؿ المانحة ،ي
كالقركض ،ككانت عمميات سداد القركض استنزافا لمكارد الدكؿ كمدخراتيا.
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 1-6أنواع المساعدات االقتصادية الخارجية
تنقسـ المساعدات االقتصادية الخارجية إل  ،نكعيف:
أوًال :المساعدات الثنائية
تككف المساعدات الثنا ية بيف الدكؿ المانحة كالدكؿ المتمقية نتيجةن لئلنسػاؽ الثنػا ي بينيمػا ،ىػذا

النكع يعطي الدكلة المانحة فرصػنا كاسعة لمتدخؿ في الشؤكف الداخمية كالخارجية لمدكلة المتمقية ،كتحديد
اتجاىػػات سياسػػاتيا الخارجيػػة كاتخػػاذ الق ػ اررات التػػي تتناسػػب مػػع مكاقػػؼ الدكلػػة المانحػػة نحػػك القضػػايا
اإلقميمية كالعالمية ،كتكسيع مناطؽ نسكذىا؛ لذلؾ نبلحظ في الكثير مف األحياف َّ
أف المساعدات الثنا يػة

تترك ػػز ف ػػي ال ػػدكؿ ذات األىمي ػػة االس ػػتراتيجية كل ػػيس حس ػػب كاقعي ػػا السعم ػػي كدكل ػػة نامي ػػة تس ػػع لتمبيػ ػة

احتياجاتيػػا م ػػف التنمي ػػة كالتط ػػكر ،كبي ػػذا تك ػػكف المس ػػاعدات أداة ف ػػي ي ػػد الدكل ػػة المانح ػػة تػػرتبط بتحدي ػػد

أف تتبعيا الدكلة المتمقية كتأثير ذلؾ عم سياستيا القكمية كالكطنية.
السياسة التي يجب ٍ
انيا :المساعدات متعددة األطراف
ث ً

كىي المساعدات التي تتـ بكاسطة اليي ات الدكلية كاإلقميمية كػاألمـ المتحػدة كالككػاالت التابعػة
ليػػا كالبنػػؾ الػػدكلي كبنػػكؾ التنميػػة اإلقميميػػة ،حيػػث تسػػاىـ حككمػػات الػػدكؿ فػػي العػػالـ فػػي تمكيػػؿ ىػػذه

اليي ات بنسب متساكتة ،كتعتبر الكاليات المتحدة األمريكيػة كاليابػاف أكبػر دكلتػيف ممػكلتيف ليػذه اليي ػات
الدكلية ،كبذلؾ تتعرض السياسة العامة لتقديـ المساعدات في ىذه اليي ات الدكلية إلػ الضػغط كالتػأثير
مػف قبػؿ الدكلػػة صػاحبة الحصػػة الكبػرل فػػي التمكيػؿ كىػػي الكاليػات المتحػػدة األمريكيػة ،كمػػا يظيػر ذلػػؾ

كاضحػنا في البنؾ الدكلي ،كصندكؽ النقد الدكلي كالمنظمات الدكلية التابعة لؤلمػـ المتحػدة ،كمثػاؿ عمػ
كميا شريـ:> ،9AA> ،ا.
ذلؾ تخسيض مساعدات أمريكا لؤلكنركا كالتيديد بتكقسيا ن

 1-6أشكال المساعدات االقتصادية والخارجية
تصنؼ المساعدات االقتصادية الخارجية إل ما يمي دركيش99: ،9AA; ،ا :
 -9مساعدات لدعـ الميزانية ،كقركض التنمية كالعجز في الميزاف التجارم ،حيث تأتي ىػذه المسػاعدات
عم ػ شػػكؿ قػػركض ،كنسػػبة قميمػػة مػػف ىػػذه المسػػاعدات التنمكيػػة تكػػكف عم ػ شػػكؿ مػػن  ،كتقػػدـ ىػػذه

المساعدات لمدكؿ المستسيدة لمحصكؿ عم السمع كالخدمات ،التي تحتاج إلييا فػي عمميػات التنميػة،

كتصحي االختبلالت االقتصادية ،كمساعدة اقتصاديات الدكؿ المتمقية لمنمك.
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 -:مساعدات لدعـ المشاريع االقتصادية ،كتشمؿ ما يمي:
أ -مسػػاعدات لتطػػكير البنيػػة التحتيػػة كالصػػناعية ،حيػػث تحتػػاج عمميػػة التطػػكير الصػػناعية إل ػ بنيػػة
تحتي ػػة قكي ػػة ،لك ػػي ت ػػتـ عممي ػػة تخط ػػي العقب ػػات الت ػػي تى يحػ ػكؿ دكف البن ػػاء الصػ ػناعي ،كالمس ػػاعدات
االس ػػتثمارية ،كانش ػػاء الطػ ػػرؽ ،كأنظم ػػة االتصػ ػػاالت ،كمص ػػانع الطاق ػػة ،كسػ ػػكؾ الحدي ػػد ،كتطػػػكير
مشاريع الكيرباء البلزمة لمتطكير الصناعي كقطاع النقؿ ،كالطرؽ كالمكانل.
ب -مساعدات لتطكير القطاع الزراعي ،كالمياه ،حيث تحتؿ الزراعة لدل البمداف المتمقية ،جزنءا ر يسيػنا
مف عممية التطكير ،كخاصة البمداف التي تسػاىـ الز ارعػة بجػزء كبيػر فػي اقتصػادىا القػكمي ،حيػث
تتخػػذ المسػػاعدات شػػكؿ إنشػػاء مسػػتكدعات المعيشػػة لمعػػامميف فػػي الز ارعػػة ،كمػػف أجػػؿ زيػػادة القػػكل

العاممػػة المسػػتخدمة فػػي الز ارعػػة ،كتقميػػؿ االعتمػػاد عمػ الػكاردات الغذا يػػة ،كالمسػػاعدة فػػي البحػػكث
الزراعية التي تسيـ في تطكير اإلنتاج الزراعي ،كاستخداـ أفضؿ الطرؽ الزراعية.

ت -مسػػاعدات لتطػػكير المشػػاريع السػػياحية :حيػػث تعتبػػر المسػػاعدات الخارجيػػة المقدمػػة لم ػدكؿ المتمقيػػة
مصدر مف مصادر التمكيؿ لمقطاع السياحي ،كحماية المكاقع كاألماكف األثرية مف التآكػؿ كالتحمػؿ
نا
البي ي.

ػدر تمكي وػؿ
ث -مساعدات لتطكير الخػدمات االجتماعيػة كالتكنكلكجيػة :تعتبػر المسػاعدات الخارجيػة مص ى
ر يسػػي لتطػػكير المصػػادر البش ػرية ،لرفػػع نكعيػػة الحيػػاة لممجتمػػع ،كذلػػؾ عػػف طريػػؽ دعػػـ التخطػػيط
األس ػػرم بالت ػػدريب ،كاكس ػػاب المي ػػارات ف ػػي مختم ػػؼ المج ػػاالت الص ػػحية ،كاإلنجابي ػػة ،كاإلس ػػكانية،
كدع ػػـ المش ػػاريع اإلنتاجي ػػة الص ػػغيرة لؤلس ػػر السقيػ ػرة ،الس ػػتخداـ التكنكلكجي ػػا الحديث ػػة ،كعممي ػػة نق ػػؿ

التكنكلكجيا.

ج -مسػاعدات لتطػػكير القطػػاع التعميمػػي :تمثػؿ المسػػاعدات الخارجيػػة دعامػػة ر يسػية فػػي قطػػاع التربيػػة
كالتعمػػيـ ،حيػػث التركيػػز عم ػ البنيػػة التحتيػػة التعميميػػة ،كرفػػع مسػػتكل األداء التعميمػػي عػػف طريػػؽ
تمكيػػؿ بػرامج تيػػدؼ لرفػػع مسػػتكل التػػدريب اإلدارم كالتقنػػي ،كزيػػادة عػػدد المػػدارس كالمعاىػػد كتقػػديـ

المن التعميمية ،كاإلنساؽ لتطكير األبحاث العممية.

; -المسػػاعدات اإلنسػػانية :كيتمثػػؿ ىػػذا النػػكع فػػي تقػػديـ المسػػاعدات الغذا يػػة لمػػدكؿ المتمقيػػة ،فػػي إطػػار
النظرة الشاممة لمشاكؿ األمف الغذا ي العالمي ،ككذلؾ رغبة الجيات المانحة في تجنػب أم صػداـ
مع الدكؿ النامية ،مف خبلؿ ما يسم حكار الشماؿ كالجنكب .كيشتمؿ ىػذا النػكع مػف المسػاعدات

عمػ ػ م ػػن كق ػػركض ميسػ ػرة الس ػػداد ،كيتض ػػمف ى ػػذا الن ػػكع ،مس ػػاعدات الح ػػاالت الطار ػػة كأعم ػػاؿ

اإلغاثة ،كالتي تقكـ بيا المنظمات الدكلية غيػر الحككميػة كاعػادة التػكطيف ،كجػزء مػف ىػذه البػرامج
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يػػتـ تقديمػػو مػػف خػػبلؿ أجي ػزة منظمػػة األمػػـ المتحػػدة ،مثػػؿ برنػػامج اليكنسػػيؼ ،كقػػد بػػدأ العمػػؿ بيػػذا

البرنػػامج بعػػد الحػػرب البػػاردة ،كأنصػػب التركيػػز عم ػ بعػػض األىػػداؼ االنسػػانية ،مثػػؿ دعػػـ حقػػكؽ
اإلنساف ،كتطبيؽ الديمقراطية ،كدعـ المنظمات غير الحككمية لمعمؿ في مجاؿ الخدمة اإلنسػانية،

كمنظمتي اليبلؿ كالصميب األحمر لمدكلتيف مييداتA ،:88= ،ا .

طرق تقديم المساعدات
تقدـ المساعدات االقتصادية الخارجية لمدكؿ المتمقية بطريقتيف:
أكنال :تقديـ المساعدات االقتصادية الخارجية عػف طريػؽ اتساقيػات العػكف الثنػا ي ،كيرتكػز ىػذا النػكع مػف
المساعدات عم أمريف العمرك?;-?9 ،:88< ،ا:

 -9تقديـ المساعدات مف أجػؿ تسػييؿ إصػبلحات اقتصػادية أساسػية ،مثػؿ الحػد مػف الػديكف ،كمكافحػة

التضػػخـ المػػالي ،كاصػػبلح النظػػاـ الضػ ار بي ،أك أم شػػيء لخػػر حسػػب الحالػػة الخاصػػة ،كفػػي ىػػذه
الحالة يرتبط اسػتعماؿ القػرض بإيجػاز تػاـ ألعمػاؿ معينػة ،تتسػؽ عمييػا الػدكلتاف المانحػة كالمتمقيػة.

كغالبػنا مػا تضػػـ االتساقيػة فػػي مثػؿ ىػػذا النػكع مػػف المسػاعدات شػػركطنا تتضػمف حػػؽ الدكلػة المانحػػة
باإلشراؼ عم البرامج كؿ فترة زمنية ،لمعرفة مدل التزاـ الدكلة المسػتممة ببنػكد االتسػاؽ ،فػإذا كػاف
األمر إيجابيػنا تدفع الدكلة المانحة القسط التالي ،كا ٍف لـ يكف تتكقؼ عف دفعو.
 -:المساعدات عم أساس المشركع أك البرنامج ،إذ يتـ تقديـ القرض أك اليي ات المتعمقػة بالمشػاريع،
لش ػراء القطػػع التػػي تسػػتكرد لبنػػاء المشػػركع ،أك المسػػاىمة فػػي بعػػض النسقػػات المحميػػة كػػدفع أجػػكر

مثبل.
العماؿ ن

كنادر ما ترفض الجيات المانحػة دفػع أقسػاط االتساقيػة عنػدما تسشػؿ الدكلػة المسػتممة فػي إنجػاز
نا
خطيػػا عمػ ذلػػؾ ممتزمػػة بػػو
المشػػركع؛ ألَّنيػػا تكتسػػي باعترافيػػا بالحاجػة إلصػػبلحات أساسػػية ،كقػػد كقَّعػػت ن
كبتنسيػػذه ،كىػػذا مػػا تسضػػمو الػػدكؿ المانحػػة فػػي عبلقاتيػػا الخارجيػػة؛ ألَّنيػػا تركػػز فػػي األغمػػب األعػػـ عم ػ

القطػػاع الخػػاص فػػي البمػػد المسػػتمـ ،فعنػػدما يقػػدـ العػػكف عم ػ أسػػاس الب ػرامج الثنا يػػة ،يكػػكف لمشػػاريع

القطاع جاذبية خاصة في الببلد المتمقيةَّ ،
ألف القطاع العاـ في الدكلة المستممة ،ىك أسيؿ قطاع يمكف
لمػػدكؿ المتمقيػػة التسػػاكض بشػػأنو كالسػػيطرة عميػػو ،فػػالتركيز عمػ القطػػاع الخػػاص يعطػػي فرصػػة لمشػػركات

األجنبيػػة لبلسػػتثمار لػػدل البمػػداف المتمقيػػة ،كمػػا َّ
أف النسقػػات الحككميػػة عميػػو قميمػػة إذا مػػا قػػكرف بمشػػاريع
القطاع العاـ مييدات99 ،:88= ،ا.
كيتميز برنامج المساعدات الثنا ية بأف لػو اسػتراتيجية معينػة ،حيػث يمػزج بػيف كػؿ مػف النػكعيف

مػػف القػػركض قػػركض المشػػاريع ،كقػػركض اإلصػػبلحات االقتصػػاديةا ،إذ إ َّف سػػمبيات كػػؿ نػػكع تظيػػر
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بص ػػكرة كاضػػػحة عنػػػد اسػ ػػتعماؿ إحػػػداىا دكف األخػ ػػرل ،كلػػػذلؾ يمك ػػف جنػػػي فكا ػػد االثن ػػيف مػػػف خػػػبلؿ

معا.
استعماليما ن

ثانيػػا :تقػػديـ المسػػاعدات االقتصػػادية الخارجيػػة مػػف خػػبلؿ االتساقيػػات الجماعيػػة الدكليػػة ،كيػػتـ إب ػراـ ىػػذه
ن
االتساقيات إلنشاء منظمات دكلية ،مػف أجػؿ تقػديـ المسػاعدات لمػدكؿ الناميػة ،كتػتـ المسػاىمة فػي إطػار
المشػػاركة الدكليػػة الكاسػػعة بػػيف األط ػراؼ المانحػػة كاألط ػراؼ المتمقيػػة عػػف طريػػؽ األجي ػزة السنيػػة التابعػػة
لمنظمػػات الدكليػػة المنس ػقة لتقػػديـ المسػػاعدات ،ىػػذا مػػف جيػػة ،كمػػف جيػػة أخػػرل ،فػ َّ
ػإف نظريػػة التعػػاكف
الدكلي تركز عم زيادة التعاكف المشترؾ بػيف الجيػات المانحػة فػي تقػديـ المسػاعدات الخارجيػة لتحقيػؽ

كاحد مف األىداؼ عم األقؿ كىك االستثمار التكنكلكجي الجديد ،مف خبلؿ التنسيؽ بيف حاجات الدكؿ

المتمقية ،كمتطمبات الجيات المانحة؛ َّ
ألف تطكر النظاـ القتصادم العالمي بشػكؿ سػريع ،كاعػادة ىيكمػة
العبلقػػات الدكليػػة بعػػد الحػػرب البػػاردة ،قػػد أدل إلػ عػػدـ قػػدرة الجيػػات المانحػػة عمػ العمػػؿ مػػع بعضػػيا
بشكؿ منظـ ،نتيجة لخسض حجـ المساعدات؛ لذلؾ اضطرت الدكؿ المانحة إلػ المجػكء لمتعػاكف متعػدد
األطراؼ ،حيث تتحقؽ في النياية أىداؼ تقػديـ المسػاعدات ،باإلضػافة إلػ التخسيػؼ عػف كاىػؿ الػدكؿ

المانحػػة فػػي الحػػد مػػف اإلنسػػاؽ البػػاىظ عمػ الػػدكؿ المتمقيػػة ،كتسػػتيدؼ ىػػذه المسػػاعدات اسػػتكماؿ الػػدكر
الذم تقكـ بػو المسػاعدات الثنا يػة ،مػف خػبلؿ إشػراؾ مؤسسػات كمنظمػات دكليػة ،كاإلشػراؼ عمييػا مثػؿ
صندكؽ النقد الدكلي ،كالبنؾ الدكلي ،كمنظمة التجارة العالمية مييدات9: ،:88= ،ا.
كتتمتػػع الػػدكؿ المانحػػة باسػػتراتيجية كبي ػرة فػػي إدارة ىػػذا النػػكع مػػف المسػػاعدات؛ ألَّنيػػا الممػػكؿ

الر يسي لممؤسسات المالية الدكلية ،فعم سػبيؿ المثػاؿ ،تمتمػؾ الكاليػات المتحػدة أكبػر الحصػص؛ ألَّنيػا

مػػف أكثػػر الػػدكؿ مسػػاىمة فػػي التمكيػػؿ ،كذلػػؾ يعنػػي َّ
أف الق ػ اررات المتخػػذة داخػػؿ ىػػذه المؤسسػػات تتػػأثر
بسياسػػات الػػدكؿ المانحػػة ،كىػػذا فػػي حقيقتػػو ينطػػكم عمػ أمػريف ،فمػػف الناحيػػة السياسػػية تسػػتخدـ الػػدكؿ
المانحة ىذه المؤسسات كأداة لرسـ السياسة االقتصادية لمدكؿ المتمقيػة ،عمػ الػرغـ مػف َّ
أف أحػد مبػادئ

ىذه المؤسسات يقضي بعدـ استخداميا ألم أغراض سياسية ،كمػف الناحيػة االقتصػادية الحصػكؿ عمػ

تأيي ػػد المؤسس ػػات الماليػػػة الدكلي ػػة لتكسػػػيع نش ػػاط ال ػػدكؿ المانح ػػة ف ػػي إدارة النظ ػػاـ ال أرس ػػمالي العػػػالمي
دكيدار?=-?; ،9AA? ،ا.

الشروط المترتبة عمى تقديم المساعدات االقتصادية الخارجية
تػربط الػػدكؿ المانحػػة تقػػديميا لممسػػاعدات االقتصػػادية عػػادة بمجمكعػػة مػػف الشػػركط التػػي تكػػكف كاضػػحة

أحيانا أخرل ،كمف أىـ ىذه الشركط :كالترز99-98 ،9A?< ،ا:
أحيانا كضمنية
كمباشرة
ن
ن
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 -9اسػػتخداـ ىػػذه المسػػاعدات فػػي شػ ػراء بضػػا ع كخػػدمات الػػدكؿ المانح ػػة ،فقػػد أكػػدت تجػػارب ال ػػدكؿ
المتمقيػػة لممسػػاعداتَّ ،
أف فػػرض الشػػركط عمػ اسػػتخداـ ىػػذه المسػػاعدات يػػؤدم إلػ شػراء البضػػا ع
كالخدمات بأسعار مرتسعة ،تتراكح بيف %<8-:8ا زيادة عف أسعارىا الحقيقية.
 -:عنػػد ش ػراء ىػػذه البضػػا ع كالخػػدماتَّ ،
فإن ػو يجػػب شػػحنيا بالكسػػا ؿ المبلحيػػة التابعػػة لمػػدكؿ المانحػػة
لممساعدات ،كىذا يشكؿ ما نسبتو %=8ا مف السمع كالبضػا ع كالخػدمات ،يضػاؼ إلػ ذلػؾ عػدـ
تق ػػديـ المس ػػاعدات لم ػػدكؿ الت ػػي ت ػػؤمـ المص ػػال الت ػػي يمتمكي ػػا مكاطنكى ػػا ،إذا ل ػػـ تتخ ػػذ اإلجػ ػراءات

أيض ػػا ،ال ػػذم ال يق ػػدـ
البلزم ػػة لمتص ػػحي خ ػػبلؿ فتػ ػرة زمني ػػة معينػ ػة ،كى ػػذه سياس ػػة البن ػػؾ ال ػػدكلي ن
المساعدة لمبمداف التي تؤمـ المصال المممككة لؤلجانب.
; -يج ػػب أف تك ػػكف السياس ػػة الداخمي ػػة ،كانتم ػػاءات السياس ػػة الخارجي ػػة ،كمعامم ػػة االس ػػتثمار األجنب ػػي
غكبا فييا .
كالسياسة التصديرية لمدكؿ المتمقية لممساعدات مر ن

أخير كفػي محاكلػة لتقيػيـ المسػاعدات االقتصػادية الخارجيػة يمكػف اإلشػارة إلػ ثبلثػة أسػباب تحسػز
ك نا
الدكؿ المتمقية لقبكؿ المساعدات ،ىي:
أ -األسباب االقتصادية :كىك السبب األكثر أىمية لقبكؿ المساعدات في الدكؿ المتمقية حيػث التطػكر
االقتصادم لتحسيف مناخ االستثمار ،كتطكير رأس الماؿ البشرم ،كتطكير المشػاريع كلػدفع السا ػدة

لمديكف الخارجية.
ب -األسػباب السياسػػية :فػي بعػػض الحػاالت تعتبػػر المسػػاعدات أداة ضػركرية لتشػػكيؿ قاعػدة قػػكة لمػػدكؿ
المتمقية؛ ألَّنيا تساعدىا في تنظيـ عبلقاتيا الخارجية مع الدكؿ األخرل ،كضبط شػؤكنيا الداخميػة،

ال سػ ٌػيما َّ
أف نيايػػة الحػػرب البػػاردة ،سػػاىمت فػػي إلغػػاء كثيػػر مػػف المسػػاعدات الرسػػمية لمعديػػد مػػف
الدكؿ.
ت -األسػ ػػباب األخبلقيػ ػػة :فالعديػ ػػد مػ ػػف الجيػ ػػات المانحػ ػػة ،تعتبػ ػػر َّ
أف لػ ػػدييا مسػ ػػؤكلية أخبلقيػ ػػة لتزكيػ ػػد
المساعدة لمدكؿ المتمقيػة ،كىػذا يعػكد ألسػباب بشػرية ،أك لمشػعكر ب َّ
ػأف القػكل الدكليػة لػدييا مسػؤكلية
إلعادة تكزيع المصادر بصكرة عادلة.

كفي المقابؿ يرل اتجاه و
ثاف َّ
لثار سمبية تتمثؿ في:
أف تمقي المساعدات االقتصادية الخارجية يترؾ نا
فسادا لدل العديد مف األفػراد الػذيف يتمتعػكف بم اركػز سػمطكية فػي الػدكؿ
 المساعدات الخارجية تخمؽ نالمتمقية.
 َّإف المساعدات الخارجية ال يمكف االعتماد عمييا بشكؿ كمي ،كيعكد ذلؾ لسببيف:
22

 المساعدات قد تتحكـ في تخطيط مسار اقتصاديات الدكؿ المتمقية.
َّ 
إف المسػػاعدات قػػد تعمػػؿ عم ػ دعػػـ األنظمػػة الديكتاتكريػػة كاسػػتمرارىا مييػػدات<< ،:88= ،ا
Economides 2001, 130-135ا.

كتػػرل الباحثػػة :بػػأف َّ
أف المسػػاعدات الخارجيػػة ىػػي مجمػػؿ أشػػكاؿ الػػدعـ االقتصػػادم الػػذم تقدمػػو

الػػدكؿ المناحػػة إل ػ الػػدكؿ الناميػػة ،كالػػذم يػػتـ تكجييػػو لخدمػػة قطاعػػات اقتصػػادية معينػػة داخػػؿ الدكلػػة،
كييدؼ االرتقاء بيذه القطاعات كتنميتيا كالتغمب عم المشاكؿ التي تكاجييا ،ليا أسػس كمبػادئ يجػب

القيػػاـ بيػػا ،كتتكػػكف مػػف أن ػكاع منيػػا ،المسػػاعدات الثنا يػػة كالمسػػاعدات متعػػددة األط ػراؼ ،كليػػا أشػػكاؿ
مس ػػاعدات ع ػػدة ل ػػدعـ الميزاني ػػة كمس ػػاعدات ل ػػدعـ المش ػػاريع االقتص ػػادية ،كمس ػػاعدات لتط ػػكير القط ػػاع

الز ارعػ ػ ػػي ،كمسػ ػ ػػاعدات لتطػ ػ ػػكير المشػ ػ ػػاريع السػ ػ ػػياحية ،كمسػ ػ ػػاعدات لتطػ ػ ػػكير الخػ ػ ػػدمات االجتماعيػ ػ ػػة
كالتكنكلكجي ػػة ،كمس ػػاعدات لتطػػػكير القط ػػاع التعميمػ ػػي كالمس ػػاعدات اإلنس ػػانية ،ي ػػتـ تق ػػديـ المسػ ػػاعدات

بطريقتيف ،األكل  :تقديـ المساعدات االقتصادية الخارجية عػف طريػؽ اتساقػات العػكف الثنػا ي ،كالطريقػة
الثانية :تقديـ المساعدات االقتصادية الخارجية مف خبلؿ االتساقيات الدكلية.
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المبحث الثاني

يليات توظيف المساعدات في السياسة الخارجية وأىم الجيات المانحة
المساعدات الخارجية ىي عبارة عف المصادر االقتصػادية الحقيقيػة التػي يػتـ تحكيميػا مػف دكلػة

ألخػػرل ،كتشػػمؿ ىػػذه المسػػاعدات المػػن كالقػػركض الميسػرة التػػي تقػػدـ كتحػػكؿ عبػػر الػػدكؿ ،كيعتبػػر مػػن

معاممػػة تجاريػػة تسضػػيمية مػػف دكؿ إل ػ أخػػرل مثػػؿ إلغػػاء التعرفػػة الجمركيػػة أك تخسيضػػيا أمػػاـ صػػادرات

نكعا مف المساعدات المالية ،كتيدؼ المساعدات الدكلية في كثير مف األحياف إل تحقيؽ
بعض الدكؿ ن
فغالبا ما تقكـ الدكؿ الكبرل باستخداـ سياسة المساعدات لتكجيػو كضػبط سػمكؾ الػدكؿ
مصال سياسية ،ن
األخػػرل بمػػا يضػػمف تحقيػػؽ مصػػال الػػدكؿ الكبػػرل كبسػػط نسكذىػػا؛ كمػػف أجػػؿ نجػػاح العمميػػة السػػممية
البػ ػ َّد م ػػف تق ػػديـ ال ػػدعـ لمس ػػمطة الكطني ػػة السمس ػػطينية ،كالعم ػػؿ عمػ ػ
تس ػػكية القض ػػية السمس ػػطينيةا ك ػػاف ي
استقرارىا ،فالتقػدـ االقتصػادم كاالجتمػاعي فػي الضػسة الغربيػة كقطػاع غػزة يعتبػر مػف العناصػر الميمػة

في عممية السبلـ مف كجية نظر المانحيف.

أىم الجيات المانحة
أوًال :الواليات المتحدة األمريكية
تعتب ػػر المس ػػاعدات االقتص ػػادية الخارجي ػػة أح ػػد أى ػػـ أدكات السياس ػػة الخارجي ػػة الت ػػي تس ػػتخدميا

الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،كباعتبارىػػا أعظػػـ القػػكل الدكليػػة منػػذ انتيػػاء الحػػرب العالميػػة الثانيػػة عػػاـ
=<9Aا ،سعت الكاليات المتحدة جاىدة لبناء عبلقات متعددة مع دكؿ العالـ كافة ،كتقػديـ المسػاعدات

ضمف برامج مدركسة كمحددة تسع فػي المحصػمة النيا يػة إلػ تحقيػؽ األىػداؼ االسػتراتيجية لمكاليػات

المتحدة غيبلف?<-9A@?،>? ،ا .

حيكيػػا فػػي سياسػػية الكاليػػات المتحػػدة الخارجيػػة مػػف أجػػؿ
كتعػػد دبمكماسػػية المسػػاعدات عػ ن
ػامبل ن
ػدر لممػ ػكاد األكلي ػػة كسكق ػػنا نشط ػػنا
ػتمرريتيا ل ػػدل ال ػػدكؿ الت ػػي تع ػػد مص ػ نا
المحافظ ػػة عمػ ػ مص ػػالحيا كاس ػ ا
لمنتجاتيػػا ،بحيػػث تنسػػؽ المسػػاعدات مػػع مصػػمحتيا القكميػػة كتكػػكف أداة قكيػػة كذات فاعميػػة فػػي سياسػتيا

الخارجية ،حيث تسع الكاليات المتحدة إل تقديـ المساعدات كفقػنا لسياسػتيا الخاصػة ،كمػا تسػع إلػ
الربط بػيف ىػذه المسػاعدات كأىػداؼ السياسػة الخارجيػة ،كتسػع كػذلؾ إلػ ممارسػة نسكذىػا عمػ الػدكؿ
المتمقية ،كالتركيز عم الدكؿ ذات األىمية االستراتيجية شريـ9AA>،:8 ،ا.

كقػػد أخػػذت السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة بتطػػكير عػػدد مػػف األجيػزة

لمنيكض بسياسة المساعدات ،مثؿ ككالة الكاليات المتحدة لمتنمية الدكلية USAIDا ،كككالة الكاليػات

المتحػػدة لممعمكمػػات USIAا التػػي تتػػكل ميػػاـ السياسػػة الخارجيػػة تحػػت إدارة ك ازرة الخارجيػػة كالبيػػت
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ػر م ػػف
األب ػػيض ،كق ػػد نال ػػت المس ػػاعدات الخارجي ػػة كال ػػدكؿ الت ػػي تكج ػػو لي ػػا ى ػػذه المس ػػاعدات ج ػػزنءا كبي ػ نا
أعماليا ،كتسم ىذه المساعدات لتككف ىدفػنا أساس نػيا لتعزيػز األمػف القػكمي لمكاليػات المتحػدة ،كبالتػالي

فػ َّ
ػمكبا تح ػػافظ ب ػػو الكالي ػػات المتحػ ػدة األمريكي ػػة عمػ ػ ىيمنتي ػػا كنسكذى ػػا
ػإف المس ػػاعدات الخارجي ػػة تع ػػد أس ػ ن
كسيطرتيا حكؿ العالـ العمرك;A ،:88< ،ا .
خارجيػػا خػػبلؿ الحػػرب العالميػػة الثانيػػة ،عنػػدما أقامػػت
كقػػد بػػدأت المسػػاعدات األمريكيػػة تتػػدفؽ
ن
نامجا طارنا لمغكث بالطعاـ كالممبس كالممجأ لممناطؽ المػدمرة فػي أكركبػا نتيجػة لمحػرب ،كمباشػرة بعػد
بر ن
انتيػػاء الحػػرب العالميػػة الثانيػػة بػػدأت الكاليػػات المتحػػدة بتقػػديـ المسػػاعدات الخارجيػػة بشػػكؿ مؤسسػػي مػػف
خػبلؿ مسػاىمتيا بالككػاالت الدكليػة لؤلغػراض اإلنسػانية مػف خػبلؿ منظمػة األمػـ المتحػدة التػي تأسسػت

عاـ =<9Aا Guess, 1987, 30-31ا.

كف ػػي ع ػػاـ ?<9Aا ش ػػرعت الكالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة ب ػػأكبر مش ػػركع لمتنمي ػػة كالمس ػػاعدات

االقتصػػادية الخارجيػػة أطمػػؽ عميػػو مشػػركع مارشػػاؿ Marshail Planا ،كتضػػمف ىػػذا المشػػركع تقػػديـ
الكاليػات المتحػػدة لممسػػاعدات االقتصػػادية لػػدكؿ أكركبػػا الغربيػػة لممسػػاعدة عمػ إعػػادة إعمػػار ىػػذه الػػدكؿ
كمعالجػة تػػداعيات الحػػرب العالميػة الثانيػػة عمييػػا سػكاء عمػ الصػػعيد االقتصػادم أك عمػ صػػعيد البنيػػة

التحتية التي تضررت بشكؿ شبة كامؿ نتيجة لمحرب Bermeo, 2008, 13ا.
أساسػػا عم ػ مػػا يعػػرؼ بمبػػدأ تركمػػاف الػػر يس األمريكػػي لنػػذاؾا عػػاـ
كقػػد اسػػتند ىػػذا المشػػركع
ن
?<9Aـا الذم كاف ىدفو األساسي تقديـ المساعدات االقتصادية كالعسػكرية لكػؿ دكلػة تتعػرض لخطػر

العػػدكاف الشػػيكعي المباشػػر أك غيػػر المباشػػر ،كذلػػؾ إثػػر انػػدالع الحػػرب البػػاردة بػػيف المعسػػكريف الشػرقي
بقيادة االتحاد السكفيتي كالغربي بقيادة الكاليات المتحدة األمريكية ،ككانت بداية تطبيؽ ىػذا المبػدأ تجػاه

دكلتػػيف تقع ػػاف فػػي أى ػػـ منػػاطؽ الصػ ػراع بػػيف المعس ػػكريف كىمػػا اليكن ػػاف كتركيػػا ،حي ػػث أرادت الكالي ػػات
ػاء عمػ مبػادرة تركمػاف
المتحدة الحيمكلة دكف كقكع ىاتيف الدكلتيف تحت سيطرة المعسكر الشػيكعي ،كبن ن
قامػػت الكاليػػات المتحػػدة بتقػػديـ المسػػاعدات لميكنػػاف كتركيػػا ،حيػػث خصصػػت نحػػك <88ا مميػػكف دكالر
لمقاكمة الشيكعية في الدكلتيف ،كبسضػؿ ىػذه المسػاعدات ظمَّػت اليكنػاف كتركيػا يتبعػاف لممعسػكر الغربػي

حت الكقت الحالي.
سياسيا بامتياز ،حيث ييمثؿ أفضػؿ تكظيػؼ لممسػاعدات االقتصػادية
مبدأ
كقد كاف مبدأ تركماف ن
ن
في السياسة الخارجية ،حيث استند تركماف فػي مبد ػو عمػ المقكلػة التػي أطمقيػا" :نخػدـ أنسسػنا بخػدمتنا

لآلخريف" الحسيني9A@? ،ـ= ،ا.

ػيدا لي ػػذا المبػػدأ ج ػػاء مشػػركع مارش ػػاؿ – كمػػا ذكرن ػػا ،-الػػذم ينس ػػب إل ػ الجنػػراؿ ج ػػكرج
كتجسػ ن
ير لخارجيتو عاـ ?<9Aـا ،كقد بػدأ المشػركع كمنحػة طػكارئ مقدمػة مػف
عينو تركماف كز نا
مارشاؿ الذم ٌ
25

الكاليات المتحدة األمريكية لدكؿ أكربا الغربية كمساىمة في إعادة إعمار ما دمرتو الحرب ،كسػرعاف مػا

تكسػػع ىػػذا المشػػركع خػػبلؿ السػػنكات الممتػػدة مػػف عػػاـ ?<9Aـا كحت ػ عػػاـ 9A=9ـا ليبمػػم مقػػدار مػػا
قدمت ػ ػ ػػو الكالي ػ ػ ػػات المتح ػ ػ ػػدة ق ارب ػ ػ ػػة ;9ا ممي ػ ػ ػػار دكالر ،كلتس ػ ػ ػػتسيد من ػ ػ ػػو معظ ػ ػ ػػـ دكؿ أكركب ػ ػ ػػا الغربي ػ ػ ػػة
Sorel,2008, 120ا.

كمنػػذ ذلػػؾ الحػػيف أضػػحت المسػػاعدات كالمعكنػػات االقتصػػادية ىػػي أحػػد أىػػـ أسػػمحة السياسػػة

الخارجيػػة األمريكيػػة فػػي مكاجيػػو االتحػػاد السػػكفيتي كالمعسػػكر الشػرقي ،كفػػي بدايػػة السػػتينيات مػػف القػػرف
العش ػريف ،بػػدأ يينظػػر إل ػ المسػػاعدات االقتصػػادية الخارجيػػة األمريكيػػة كػػأداة لتشػػجيع نشػػر الديمقراطيػػة
كالميبراليػػة فػػي الػػدكؿ الناميػػة ككسػػيمة فعالػػة لمقاكمػػة امتػػداد الشػػيكعية إل ػ ىػػذه البمػػداف Friedman,
1995, ivا.

كفي عاـ 9A>9ـا كفػي سػعييا لتطػكير سياسػتيا فػي المسػاعدات االقتصػادية الخارجيػة ،قامػت

الكاليػػات المتحػػدة بسػػف قػػانكف المعكنػػات الخارجيػػة ،الػػذم ىػػدؼ إلػ تنظػػيـ بػرامج المسػػاعدات الخارجيػػة
األمريكيػػة ،كانشػػاء الككالػػة األمريكيػػة لمتنميػػة الدكليػػة USAIDا كالتػػي تحػػدد ىػػدفيا األساسػػي فػػي دعػػـ
كتعزيز أىداؼ المعكنات الخارجية األمريكية ،كبالتالي دعـ الجيكد األمريكية لنشػر كتعزيػز الديمقراطيػة

في الدكؿ النامية Callaway, and Matthews, 2008, 40ا.
كقػػد كػػاف مػػف الكاضػ أ َّف أىػػداؼ المسػػاعدات االقتصػػادية األمريكيػػة خػػبلؿ فتػرة الحػػرب البػػاردة
عمكمػػا حػػكؿ لليػػات تكظيػػؼ ىػػذه المسػػاعدات كػػأداة مػػف أدكات السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة،
تتمحػػكر
ن
كخصكصا في مكاجية االتحاد السكفيتي كطمكحاتو بالتكسع عبر منػاطؽ جديػدة فػي غػرب أكركبػا ،كقػد
ن
تػػـ تصػػميـ ب ػرامج ىػػذه المسػػاعدات بيػػدؼ التػػركيج لمتنميػػة االقتصػػادية ،مػػف خػػبلؿ عمميػػات اإلصػػبلح

ػداء مػػف إدارة الػػر يس تركمػػاف
السياسػي فػػي الػػدكؿ المسػػتيدفة .كقػػد اعتقػػد صػػناع السياسػػة األمػريكييف ابتػ ن
كحتػ ػ إدارة الػ ػػر يس ج ػػكرج بػ ػػكش األب َّ
أف تخمػػػؽ أنظمػػػة
أف التغيي ػ ػرات االقتص ػػادية كالسياسػ ػػية يمك ػػف ٍ

أف تساىـ بالتقميؿ مف حدة االنجذاب إل األيديكلكجية الشيكعية لدل الكثير
سياسية مستقرة مف الممكف ٍ
مف شعكب العالـ ،كبالتالي الحيمكلة دكف انتشار ىػذه األيػديكلكجيا فػي غػرب أكركبػا كلسػيا كبػاقي الػدكؿ
الناميػػة كىػػك مػػا عػػرؼ بنظريػػة الػػدكمينكا ،كمػػف المعػػركؼ َّ
أف تػػكرط الكاليػػات المتحػػدة فػػي حػػرب فيتنػػاـ
أف يمتػد إلػ التػدخؿ العسػكرم المباشػر
كاف باألساس قد بدأ بتقػديـ مسػاعدات اقتصػادية كعسػكرية قبػؿ ٍ
Picard, et al, 2007, 27-28ا.
كبعد انتياء الحرب الباردة ،قامت إدارة الر يس كمينتكف خبلؿ التسعينات مف القرف العشريف بتعػديؿ
أىػػداؼ المسػػاعدات االقتصػػادية الخارجيػػة مػػف ىػػدؼ احت ػكاء الشػػيكعية السػػكفيتية إل ػ التػػركيج لمسيػػكـ
التنمي ػػة المس ػػتدامة كالتط ػػكير االقتص ػػادم لم ػػدكؿ النامي ػػة كتعزي ػػز الحري ػػات كالمس ػػاىيـ الديمقراطي ػػة .كق ػػد
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ح ػ ػػددت إدارة كمينتػ ػ ػكف س ػ ػػتة أى ػ ػػداؼ لمسياس ػ ػػة الخارجي ػ ػػة األمريكي ػ ػػة تتحق ػ ػػؽ م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ المس ػ ػػاعدات
االقتصادية ،كىذه األىداؼ ىي :العجمي;; ،:899،ا:
 -9النمك االقتصادم الكاسع.
 -:اإلدارة السياسية الديمقراطية.
; -االستقرار السياسي.
< -حماية حقكؽ اإلنساف.
= -حماية البي ة.
> -تحقيؽ الحاجات التربكية كالتعميمية كالتدريبية اإلنسانية.
كبع ػػد أح ػػداث 99ا س ػػبتمبر :889ـ ا ف ػػي الكالي ػػات المتح ػػدة ،أص ػػبحت المس ػػاعدات االقتص ػػادية
ػبلحا ر يسػ نػيا فػػي محاربػػة مػػا أطمػػؽ عميػػو الػػر يس جػػكرج بػػكش االبػػف الحػػرب الدكليػػة عمػ اإلرىػػابا،
سػ ن
كحس ػػب الككال ػػة األمريكي ػػة لمتنمي ػػة الدكلي ػػة USAIDا فق ػػد تح ػػددت أى ػػداؼ المس ػػاعدات االقتص ػػادية
الخارجية األمريكية بعد عاـ >:88ـا بستة أىداؼ عممياتية ،ىي :العجمي;< ،:899 ،ا:
كخصكص ػا فػػي مجػػاالت الحككمػػة ،كالقػػدرات المؤسسػػية ،كاعػػادة البنػػاء
 -9التػػركيج لمتنميػػة التحكيميػػة،
ن
االقتصادم.
اقتصاديا ،كالحيمكلة دكف انييارىا ككقعيا تحت سيطرة الجماعات اإلرىابية.
 -:تقكية الدكؿ الضعيسة
ن
; -إعطاء األكلكية لممساعدات اإلنسانية.
كخصكصػػا فػػي دكؿ مثػػؿ :الع ػراؽ ،أفغانسػػتاف ،باكسػػتاف،
< -دعػػـ المصػػال االسػػتراتيجية األمريكيػػة،
ن
األردف ،مصر ،إس ار يؿ.
كخصكصا مرض اإليدز.
= -مكافحة األكب ة كاألمراض العالمية االنتشار
ن

األىداف العامة لممساعدات االقتصادية الخارجية األمريكية
سػػعت الكاليػػات المتحػػدة مػػف خػػبلؿ تقػػديـ المسػػاعدات االقتص ػادية الخارجيػػة إل ػ تحقيػػؽ جممػػة مػػف

األىداؼ ،أىميا :العمرك:88< ،ـ<9 ،ا.
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 -9األىػػداؼ السياسػػية :سػػعت الكاليػػات المتحػػدة إل ػ تحقيػػؽ العديػػد مػػف األىػػداؼ السياسػػية التػػي تتمثػػؿ
فػػي :تعزيػػز األمػػف القػػكمي لمكاليػػات المتحػػدة كتنميػػة دكرىػػا الػػدكلي ،كتأكيػػد مكانتيػػا كقػػكة عظم ػ ،

كالحسػػاظ عم ػ الػػدكر القيػػادم لمنظػػاـ العػػالمي الجديػػد ،كخاصػػة بعػػد حػػرب الخمػػيج الثانيػػة ،كقػػد أ ٌك ػد
الر يس األمريكي األسبؽ ركنالد ريغػاف عػاـ >@9Aـا عمػ َّ
أف لمكاليػات المتحػدة مصػال أمنيػة فػي

كخصكص ػا فػػي أكركبػػا كمنطقػػة المحػػيط اليػػادم كالشػػرؽ األكسػػط ،ك َّ
أف الحسػػاظ
مختمػػؼ أنحػػاء العػػالـ
ن
عم تمؾ المصال يتطمب قيادة أمريكية قكية كثابتة.
 -:األىػداؼ االقتصػػادية :سػعت الكاليػػات المتحػدة إلػ تحقيػػؽ العديػد مػػف األىػداؼ االقتصػػادية المتمثمػػة
فػػي السػػعي إلػ الكصػػكؿ إلػ أسػكاؽ العػػالـ الر يسػػية ،كمصػػادر الطاقػػة كالمعػػادف االسػػتراتيجية ،كمػػا
كتس ػػاىـ فػ ػػي فػػػت كتط ػػكير أس ػ ػكاؽ دكليػػػة جدي ػػدة أمػ ػػاـ البضػ ػػا ع األمريكي ػػة ،كالعمػ ػػؿ عم ػ ػ تشػػػجيع

فرصػ ػػا كبي ػ ػرة لمنمػ ػػك كالتكسػ ػػع أمػ ػػاـ اقتصػ ػػاد الػ ػػدكؿ المتمقيػ ػػة
االسػ ػػتثمارات فػ ػػي الخػ ػػارج ،ممػ ػػا يتػ ػػي
ن
لممساعدات ،كمػا َّ
أف تزكيػد الػدكؿ بالمسػاعدات ييمكنيػا مػف شػراء المنتجػات الصػناعية كالزراعيػة مػف
الدكؿ المانحة ،كبذلؾ تتمكف الػدكؿ المانحػة مػف ضػماف أسػكاؽ لمصػادرات األمريكيػة ،كمػا كتسػتخدـ

ضمانا لصدكر تشريعات كقكانيف تؤمف االستثمارات.
ىذه المساعدات
ن

; -األىػػداؼ اإلنسػػانية :بػػدأت ب ػرامج المسػػاعدات األمريكيػػة بعػػد انتيػػاء الحػػرب البػػاردة بػػالتركيز عم ػ

األىداؼ اإلنسانية ،كالتي تتمثؿ بػدعـ حقػكؽ اإلنسػاف التػي تعػد مػف العكامػؿ الميمػة التػي تسػيـ فػي

تحطيـ المجتمعات كاثارة العنؼ ،كذلػؾ مػف خػبلؿ السػعي إلػ إيجػاد م اركػز لحقػكؽ اإلنسػاف ،كاقامػة
كتعزيز المؤسسات الديمقراطية كاليياكؿ األساسية كالكطنية كاإلقميمية لحماية حقكؽ اإلنساف في ظؿ

القانكف كحمايػة األقميػات فػي الػدكؿ الناميػة ،كفػي الكقػت ذاتػو بػدأ ىنػاؾ تكجػو لكثيػر مػف الػدكؿ نحػك
التركيػػز عمػ مجػػاؿ التنميػػة االقتصػػادية كاالجتماعيػػة ،فػػي حػػيف سػػعت الكاليػػات المتحػػدة إلػ تعزيػػز
كتنس ػػيؽ االس ػػتجابة اإلنس ػػانية الساعم ػػة ب ػػيف مجمكع ػػة كبيػ ػرة م ػػف األطػ ػراؼ المش ػػاركة ف ػػي األنش ػػطة

اإلنسانية لبلستجابة لحاالت الطكارئ .

أىداف السياسة األمريكية :
 -9مساندة األمـ المتحدة.
 -:برنامج إعادة إعمار أكركبا.
; -المساندة العسكرية الدفاعية.
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< -برنامج جديد لجعؿ مكتسػبات التقػدـ العممػي ،كالسنػي األمريكػي ،كالتطػكر الصػناعي فػي متنػاكؿ
المن ػػاطؽ المختمس ػػة؛ لتحقي ػػؽ تنمي ػػة اقتص ػػادية .كق ػػد ى ػػدؼ م ػػف كراء ذل ػػؾ إلػ ػ تحقي ػػؽ أى ػػداؼ
أساسية ىي :االستقرار السياسي ،كنشر الديمقراطية .عارؼ:889 ،ـ9@: ،ا.

شروط تقديم المساعدات االقتصادية األمريكية
ييبلحػػظ َّ
طا بشػػركط تػػتحكـ فػػي اسػػتمرار تقػػديـ ىػػذه
أف تقػػديـ المسػػاعدات األمريكيػػة كػػاف مشػػرك ن

المساعدات ،بحيث تخػدـ مصػال الحككمػات األمريكيػة المقدمػة ىػذه المسػاعدات ،كتتمثػؿ ىػذه الشػركط

بأكجػػو اإلنسػػاؽ ،فتكجػػو المسػػاعدات أىكنال إلػ المجػػاالت التػػي تحػػؿ مشػػاكؿ قصػػيرة األجػػؿ ،كبالتػػالي فيػػي

مشػػركطة إلشػػباع االحتياجػػات األساسػػية ،كتخسيػػؼ حػػدة السقػػر ،كاصػػبلح أح ػكاؿ المنػػاطؽ كالجماعػػات

أف تتصػدل لممشػكبلت
السقيرة ،كخاصة مف خػبلؿ التنميػة الريسيػة ،كال ييمكػف ليػذه المسػاعدات بطبيعتيػا ٍ
طكيم ػػة األج ػػؿ البني ػػة الص ػػناعيةا .كم ػػف ش ػػركط المس ػػاعدات ض ػػركرة إنس ػػاؽ المس ػػاعدات داخ ػػؿ ال ػػدكؿ
المانحػػة ذاتيػػا؛ كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ شػراء السػػمع كالخػػدمات منيػػا ،كتكييػػؼ طبيعػػة العبلقػػات لمػػدكؿ المتمقيػػة
لممساعدات مع تكجو السياسة الخارجية األمريكية ،كما ارتبط تقديـ المساعدات بقدرة الدكلة المتمقية ليػا

في التقرب مف االستراتيجية األمريكية ضمف سياستيا الخارجية ،كذلؾ ربط العديد مف المساعدات التػي
تقػػدميا إل ػ الػػدكؿ بالعديػػد مػػف االشػػتراكات بػػالبرامج كاإلصػػبلحات التػػي يطمبيػػا البنػػؾ كصػػندكؽ النقػػد

الدكلييف العمرك:88< ،ـ<; ،اCallaway and Matthews, 2008, 1-4 ،ا.

تـ التركيػز فػي تقػديـ المسػاعدات بػأف تتكجػو نحػك األنظمػة الديمقراطيػة التػي تحقػؽ العدالػة
كما َّ

كحماية حقػكؽ اإلنسػاف ،كقػد رٌكػزت إدارة الػر يس األسػبؽ بيػؿ كمينتػكف عمػ ىػذه المسػألة عنػدما ربطػت

بػػيف المسػػاعدات االقتصػػادية الخارجيػػة كالتحػػكؿ الػػديمقراطي فػػي الػػدكؿ المتمقيػػة ليػػذه المسػػاعدات ،كمػػا
أعمن ػػت إدارة كمينت ػػكف تخص ػػيص ج ػػزء م ػػف المس ػػاعدات المالي ػػة ل ػػدعـ الديمقراطي ػػة كج ػػزء م ػػف مش ػػركع
الميزانية القكمية األمريكية ،كالعمؿ عم تركيج الديمقراطية كتعزيز التكجو نحك القيـ الميبرالية في الدكؿ

النامية ،مع التركيز عم الدكؿ التي كانت ضمف المعسكر الشرقي سابقنا Carothers, 1999, 42ا.

المساعدات األمنية والتنموية كجزء من المساعدات االقتصادية األمريكية
تيركز الكاليات المتحدة في مساعداتيا االقتصادية الخارجية عم جانبيف ميمػيف ،ىمػا :الجانػب
التنمػػكم كالجانػػب األمن ػي ،حيػػث ييػػدؼ الجانػػب التنمػػكم مػػف ىػػذه المسػػاعدات إل ػ رفػػع مسػػتكل النمػػك
االقتصادم في الدكؿ المتمقية ،كذلؾ مف خبلؿ إمػدادىا بالمعػارؼ السنيػة كالقػركض الماليػة التػي تمكنيػا

مػػف تحقيػػؽ األى ػػداؼ االسػػتراتيجية لمسياس ػػة الخارجيػػة األمريكي ػػة ،كالتػػي تتمث ػػؿ بالمسػػاعدات المرتبط ػػة

بمش ػػركعات مح ػػددة ،إذ تتج ػػو ى ػػذه المس ػػاعدات إلػ ػ أنش ػػطة اس ػػتثمارية مختمس ػػة مث ػػؿ تط ػػكير كاص ػػبلح
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المرافؽ العامة ،كاالتصػاالت السػمكية كالبلسػمكية كالسػكؾ الحديديػة كالمػكانل كالمطػارات كالمػدف الجديػدة

الصناعية ،كما يرتبط بيا مشركعات الز ارعػة كػالرم كالميػاه كالتعمػيـ كقطػاع الصػحة ،كبػذلؾ ف َّ
ػإف الػدكؿ
المتمقيػػة لي ػػذه المسػػاعدات تق ػػكـ بإنس ػػاؽ المسػػاعدات كالق ػػركض التػػي تحص ػػؿ عميي ػػا بالكامػػؿ ف ػػي شػػراء
البضػػا ع كالخػػدمات مػػف الكاليػػات المتحػػدة ،كتتخػػذ المسػػاعدات التنمكيػػة شػػكميف ر يسػػيف ىمػػا :قػػركض

حككمية ثنا ية كأخرل متعددة األطراؼ العمرك:88< ،ـ<= ،ا.

أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بالمس ػاعدات األمنيػػة ،ف َّأنيػػا تسػػع إل ػ إمػػداد الػػدكؿ المكاليػػة لمكاليػػات المتحػػدة
بالمعدات كالعسكرية ،كالمعارؼ السنية كالمساعدات المالية؛ كذلؾ مف أجؿ رفع الكساءة القتالية كالدفاعية
لجيكشيا ،كسبب اىتماـ الكاليات المتحدة باالعتبارات األمنية ،أخذت برامج المعكنة األمنية تغطي عم

غيرىػػا ،كتسػػتأثر فػػي الكقػػت ذاتػػو بنصػػيب األسػػد مػػف ميزانيػػة ب ػرامج المسػػاعدات االقتصػػادية الخارجيػػة

األمريكيػ ػػة ،كمػ ػػا تػ ػ ٌػـ اسػ ػػتخداـ االعتبػ ػػارات األمنيػ ػػة ذريعػ ػػة لتبريػ ػػر جميػ ػػع مشػ ػػاريع كب ػ ػرامج المسػ ػػاعدات
االقتصادية الخارجية التي أصبحت تشمؿ بشكؿ ر يسي عم برامج مبيعات األسمحة لمػدكؿ عػف طريػؽ
تق ػػديـ الق ػػركض كالم ػػن المالي ػػة م ػػف أج ػػؿ شػ ػراء األس ػػمحة ،كم ػػا كيش ػػتمؿ عمػ ػ تق ػػديـ الخ ػػدمات السني ػػة

كالعسكرية العمرك:88< ،ـ<>-<= ،ا.

كتػػرل الباحثػػة ،بػػأف المسػػاعدات المقدمػػة مػػف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة لمسػػمطة السمسػػطينية كانػػت

دا نما مرتبطة بالجانب السياسي ،ككانت عبارة عف كرقة ضغط عم السػمطة السمسػطينية التخػاذ مكاقػؼ
سياسية تجاه العممية السممية ،فقد ربطت المساعدات الخارجية لمكاليات األمريكيػة بمصػادرىا عمػ نحػك

التبعيػػة ،كمػػا كربطػػت المسػػاعدات بشػػركط كاف لػػـ تكػػف معمنػػة أك رسػػمية منيػػا التػػدخؿ فػػي نظػػاـ الدكلػػة
كتغيير السياسات كاألكلكيات الكطنية ،كمحاكلة تغيير سياسات معينة ،كشركط تمكيمية كادارية شت .

ثانيا :االتحاد األوروبي:
ً
يعتبر االتحاد االكربي الممػكؿ الػر يس لعمميػة السػبلـ كػكف المتبػرع االكؿ ألطػراؼ النػزاع كبخاصػة
الجانػػب السمسػػطيني ،حيػػث قػػدـ لمسػػمطة =< %مػػف اجمػػالي المسػػاعدات التػػي تمقتيػػا السػػمطة السمسػػطينية

منػػذ عػػاـ ;9AAـ،كىػػك شػريؾ تجػػارم مميػػز لمجانػػب االسػ ار يمي ،كقػػد عػػيف لػػو ممػػثبل خاصػػا لمسػػبلـ فػػي
المنطق ػػة ع ػػاـ >9AAـ،فيكأكبرجي ػػة مانح ػػة لمش ػػعب السمس ػػطيني كلؤلكن ػػركا من ػػذ االنتساض ػػة الثاني ػػة ع ػػاـ
:888ـ ،كتعكػ ػػس مس ػ ػػاعدات االتح ػ ػػاد االكربػ ػػي خميطػ ػ ػان م ػ ػػف المسػ ػػاعدات الطار ػ ػػة كاالجػػ ػراءات لبن ػ ػػاء
المؤسسػػات عم ػ المػػدل المتكسػػط كالمسػػاعدة فػػي عمميػػات إصػػبلح مؤسسػػات السػػمطة السمسػػطينية التػػي

ادت إلي تحسف كبير في إدارة السمطة لمماؿ العاـ حيثي خصص االتحاد األكركبي  27.6مميكف يكرك
مػػف رزمػػة المسػػاعدات ،لػػدعـ بنػػاء الدكلػػة السمسػػطينية الديمقراطيػػة كتشػػجيع تنسيػػذ إصػػبلحات فػػي مجػػاؿ
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السياسػػات كالتعزي ػػز الم ػػالي كتعزي ػػز األعم ػػاؿ كالمشػػاريع الص ػػغيرة كالمتكس ػػطة فض ػػبل كتعزي ػػز المجتم ػػع
المدني السمسطيني كتكفير السرص الممكنة لمكصكؿ إل المياه كالطاقة بشارة 596-588 ،1993 ،ا.

كتأتي ىذه الحزمة اإلضافية مساندة لمغبلؼ المالي الذم قدمو االتحاد األكركبي في كقت سابؽ،
تشمؿ بمبمم  158.1مميكف يكرك في شكؿ مساعدة مالية مباشرة لدعـ السمطة السمسطينية في تغطية
نسقاتيا المتكررة الركاتب كالمعاشات التقاعدية كتقديـ المساعدة لؤلسر السمسطينية المحتاجة كدفع

الركاتب مف المتأخرات في مستشسيات القدس الشرقيةا كما يخصص االتحاد مبمم  107مبلييف يكرك إل

األكنركا كككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ البلج يف السمسطينييف .كأخيرا ،قدـ مبمم  18مميكف يكرك لدعـ

االستثمارات اإلنتاجية في كؿ مف الضسة الغربية كقطاع غزة بشارة ،مرجع سابؽ573-568 ،ا .

كيغطي الدعـ الذم ييقدمو االتحاد األكركبي لمشعب السمسطيني عدة مجاالت كاسعة النطاؽ تشمؿ
مجاالت المساعدات اإلنسانية كبناء القدرات كالحككمة الديمقراطية كالتنمية االجتماعية االقتصادية.

فسي عاـ  ،2017كصؿ ىذا الدعـ إل حكالي  359مميكف يكرك مف كافة المصادر التمكيمية .رزمة
الػ  42.5مميكف يكرك ممكلة مف المسكضية األكركبية مف خبلؿ أداة الجكار األكركبية كىي أحد
المصادر

الر يسية

لمدعـ

الذم

www.arabic.euronews.comا

يقدمو

االتحاد

األكربي

لمسمسطينييف

ىانس،

2016

كما حاكؿ االتحاد االكربي بأف يمعب دكر سياسي في مساكضات الحؿ النيا ي التي دارت بيف

السمسطينيف كاالس ار يمييف في طابا 2001ـ فقدـ لمجانبيف كثيقة غير رسمية لحؿ الصراع ،أعدىا

المبعكث األكربي لمسبلـ ميجيؿ ادخؿ مكراتينكس كرال الجانب السمسطيني في ىذه الخطة تكرار لمكثيقة

التي قدميا اإلس ار يميكف في محادثات كامب ديسيد كنساني5 ،2000 ،ا .

اىداف االتحاد االوربي من تقديم المساعدات لمشعب الفمسطيني
بدأت الدكؿ المانحة بتقديـ المساعدات لمشعب السمسطيني عقب انعقاد مؤتمر المانحيف في

كاشنطف في شير تشريف االكؿ /أكتكبر 1993ـ بمشاركة 42دكلة كمؤسسة دكلية

معيد

األبحاث25-21 ،2005،ا .كشارؾ االتحاد االكربي في ىذ المؤتمر ،كتعيد بتقديـ الدعـ المالي
كالسني لمشعب السمسطيني كلعممية السبلـ كذلؾ لتحقيؽ ما يمي :

اكال :حشد الدعـ المالي لمشعب السمسطيني  ،ككضع اإلجراءات المناسبة إلدارة المساعدات السنية
كالمالية التي تقدميا الدكؿ المانحة لمسمطة السمسطينية بيدؼ مساعدتيا عم
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إدارة المناطؽ التي

ستسيطر عمييا بمكجب اتساؽ اكسمك ،كمساعدات السمطة عم إعادة بناء كتأىيؿ البنية التحتية كتمكيؿ

النشاطات التنمكية كادارتيا في االراضي السمسطينية المحتمة .

ثاني ػان :تمكػػيف السػػمط السمسػػطينية مػػف تقػػديـ الخػػدمات االساسػػية لمم ػكاطنيف ،كاسػػتمرارىا فػػي دفػػع ركاتػػب

مكظسييا

ثالث ػان :دعػػـ العمميػػة السػػممية كزيػػادة زخميػػا مػػف خػػبلؿ دعػػـ االقتصػػاد السمسػػطيني كمبػػادئ الديمكقراطيػػة
،كحقكؽ االنساف ،كاحتكاء اسباب التكتر كالتيديدات التي تكاجو العممية السممية معيد األبحاث ،مرجػع

سابؽ25-21 ،ا.

رابعان :دعـ مؤسسات السمطة كتعزيز استقبلليا المالي ،كبناء اقتصاد فمسطيني في االراضي السمسطينية

المحتمػػة عػػاـ ?>9Aـ نشػػيط قػػادر عم ػ جنػػب رؤكس االم ػكاؿ االجنبيػػة بشػػارة ،مرجػػع سػػابؽ-<A8 ،
;<Aا .
خامسان :دفع عممية السبلـ ،كتشجيع الطرفيف عم التساكض.
كقد ارتبط ىذا الدعـ بالسبلـ  .فسي الكقت الذم تنشػط فيػو المساكضػات ،تػزداد فيػو المسػاعدات
،كفي الكقت الذم تتكقؼ فيو العممية السممية تقؿ المسػاعدات عمػرك:88>/</:9،ا كفػي ضػكء ذلػؾ

صرح مدير مكتب المسكضية االكربية في الضسة الغربية جكف كرم gohn kareا في ايمػكؿ سػبتمبر

?:88ـ .اف حجػػـ المسػػاعدات االقتصػػادم لمشػػعب السمسػػطيني م ػرتبط بالتقػػدـ فػػي العمميػػة السػػممية بػػيف
الجانبييف السمسطيني كاالس ار يمي عبد الحي:=;،:88?،ا.
كلتحقيؽ ىذه االىداؼ التػي حػددىا االتحػاد االكربػي قػرر المجمػس االكربػي عػاـ ;9AAـ اليػة المشػتركة

،في االطار السياسة الخارجية كاالمنية المشتركة لدعـ عممية السػبلـ مػف خػبلؿ اإلجػراءات التػي رافقػت

القرار كىي:

_9قياـ االتحاد االكربي بدكر الكسيط بيف جانبي عممية السبلـ .
_:دعػـ دكلػة القػانكف كالديمكقرطيػة كتعزيزىػا مػف خػبلؿ إرسػاؿ أرسػاؿ مػراقبيف أكركبيػيف لئلشػراؼ عمػ
االنتخابات في غزة كالضسة الغربية .

;_بناء جياز الشرطة السمسطينية ،كتكفير التمكيػؿ االزـ لتدريبػو مػف خػبلؿ تخصػيص مبػالم ماليػة ليػذا

الغػػرض ،لتعزيػػز االمػػف كاالسػػتقرار كدفػػع العمميػػة السػػممية التػػي كافقػػت عمييػػا السػػمطة السمسػػطينية كأقرتيػػا
مصطس كلخركف 9?>-9?= ،:889،ا .
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إال اف ىناؾ كجيات نظر اخرل ترل اف اليدؼ مف كراء ىذه المعكنات كالمساعدات ىك تحقيؽ اىداؼ
كغايات اخرل بعيدة عف مصمحة الشعب السمسطيني منيا :

اكال :ترس ػػيل المس ػػار الس ػػممي كالعمي ػػة التساكض ػػية ب ػػيف السمس ػػطينييف كاالسػ ػ ار يمييف .كانش ػػاء نظ ػػاـ جدي ػػد
الشػرؽ االكسػػط الجديػػد ا تقػػكده إسػ ار يؿ بمػػا تممػػؾ مػػف تكنكلكجيػػا متطػكرة ،كفػػكة اقتصػػادية كبيػرة نػػدكة

عف التمكيؿ الخارجي(www.annabaa.org/nbanews/55/195.htm ،
ثاني ػان :تميػػيف المكاقػػؼ السياسػػية السمسػػطينية  ،باسػػتخداـ اسػػمكب الترغيػػب بالمغريػػات الماديػػة كالمعنكيػػة

،كترسيل اعتمادىـ عم العكف الخػارجي لتسػييؿ قبػكليـ بشػركط السياسػية مػف كجيػة النظػر االسػ ار يمية
الجرباكم 9?> ،:88?،ا.

ثالثان :دعـ العممية السممية لتقميؿ المخاطر الصادرة عف الجيات كاالطراؼ الرافضة مصطس كلخػركف،

مرجػػع سػػابؽ9?> ،ا ليػػا ،كشػػعكر الشػػعب السمسػػطيني بثمػػار السػػبلـ كفكا ػػده كتحجػػيـ القػػكل المعارضػػة
التساقيات السبلـ .
الخ صة :
تكصمت الباحثة إلي االىداؼ الحقيقية مف كراء الدعـ المالي الذم قدمتو الدكؿ المانحة لمشعب

السمس ػػطيني ،كبخاص ػػة دع ػػـ االتح ػػاد االكرب ػػي بمعرف ػػة قيم ػػة ى ػػذه المس ػػاعدات  .كأثرى ػػا عمػ ػ االقتص ػػاد
السمسطيني ككيسية استثمار االتحاد االكربي عم ارض الكاقع.
ثالثًا :النموذج الياباني في المساعدات االقتصادية الخارجية
يعتبر الطابع االقتصادم مػف أبػرز الخصػا ص المميػزة لمسياسػة الخارجيػة اليابانيػة إلػ الدرجػة

التي يمكف كصؼ السياسة الخارجية اليابانية ب َّأنيا سياسة اقتصػادية خارجيػة بالدرجػة األكلػ

دركيػش،

;9AAـ<= ،ا.
كلع َّػؿ أبػػرز سػػمات السياسػػة الخارجيػػة االقتصػػادية ىػػك المسػػاعدات كالمعكنػػات االقتصػػادية التػػي
نيجػػا كمبػ نػدأ أساسػ نػيا فػػي السياسػػة الخارجيػػة اليابانيػػة ،حيػػث تعتبػػر اليابػػاف كاحػػدة مػػف أىػػـ الػػدكؿ
تعتبػػر ن
فعالػ ػػة لتحقي ػػؽ أى ػػداؼ سياسػػػة اليابػ ػػاف
ػديما لممسػ ػػاعدات االقتصػ ػػادية لػ ػػدكؿ العػ ػػالـ الثالػ ػػث ،ككسػ ػػيمة ٌ
تقػ ػ ن

ػاعبل فػػي العبلقػػات
أساسػػا عم ػ ضػػركرة تعظػػيـ الػػدكر اليابػػاني ،ليكػػكف عنصػ نا
الخارجيػػة ،كالتػػي تقػػكـ
ػر فػ ن
ن
الدكلية دركيش9AA8 ،ـ9= ،ا.
كال تنظر الياباف إل المساعدات االقتصادية كأداة لمتنافس مع دكؿ أخرل لتحقيؽ نسكذ سياسي

كما كاف عميو الحاؿ في التنافس األمريكي السكفيتي إباف الحرب الباردة ،أك لبناء تحالسات عسكرية مع
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دكؿ العػػالـ كدعػػـ ىػؤالء الحمسػػاء ،كمػػا تنػػتيج الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،فاليابػػاف تسػػتخدـ المسػػاعدات
االقتصػػادية الخارجيػػة ككسػػيمة لبنػػاء عبلقػػات كديػػة مػػع دكؿ العػػالـ األخػػرل ،كتحسػػيف الصػػكرة العامػػة

لميابػػاف كدكلػػة مانحػػة ،فضػ نػبل عػػف ضػػركرة االلتػزاـ العػػاـ بقضػػايا الػػدكؿ المتمقيػػة لممسػػاعدات .فقػػد سػػعت

فعالػة عمػ
الياباف جاىدةن منذ ما يزيد عف نصؼ قرف إلػ ترجمػة مكانتيػا االقتصػادية لممارسػة سياسػة ٌ
ػر عػػف ىػػذا
الصػػعيديف ،اإلقميمػػي كالػػدكلي ،كىػػي فػػي ذلػػؾ تسػػتخدـ دبمكماسػػية التجػػارة كالمسػاعدات ،تعبيػ نا
اقتصاديا فػي مرحمػة مػا
سياسيا ك
التدرج الطبيعي في أىداؼ سياستيا الخارجية ،لبلنتقاؿ مف دكلة تابعة
ن
ن
ػاديا ،كتسػػع إلػ تحقيػػؽ نسػػكذ سياسػػي يتػكاءـ مػػع
بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة ،إلػ دكلػػة عمبلقػػة اقتصػ ن

قكتيا االقتصادية المتعاظمة الظاىر:88< ،ـ9A=-9A: ،ا.

كبعػػد انتيػػاء الحػػرب البػػاردة كتسكػػؾ االتحػػاد السػػكفيتي ،ظيػػر جػػدؿ كنقػػاش كاسػػع داخػػؿ اليابػػاف
خصكصػػا بعػػد خركجيػػا مػػف كطػػأة الحمايػػة األمريكيػػة مػػف خطػػر
حػػكؿ مسػػتقبؿ دكرىػػا العػػالمي الجديػػد
ن
االتحاد السػكفيتي كالمعسػكر الشػرقي ،كمػا كػاف لحػرب الخمػيج الثانيػة الناجمػة عػف غػزك العػراؽ لمككيػت
فػػي أغسػػطس عػػاـ 9AA8ـا ،األثػػر األكبػػر فػػي تعميػػؽ النقػػاش داخػػؿ اليابػػاف ،كالتأكيػػد عم ػ ضػػركرة
تعظػػيـ المشػػاركة اليابانيػػة فػػي الشػػؤكف العالميػػة ،كفػػي عمميػػة صػػنع القػرار السياسػػي العػػالمي ،كذلػػؾ فػػي
مقابؿ المساعدات االقتصادية التي تقدميا الحككمة اليابانية عبد المعطي:;-:9 ،:888 ،ا.

فمنػ ػػذ بدايػ ػػة التسػ ػػعينيات مػ ػػف القػ ػػرف العش ػ ػريف ،عممػ ػػت اليابػ ػػاف عم ػ ػ تعزيػ ػػز دكر المسػ ػػاعدات
االقتصادية كأداة مف أدكات سياستيا الخارجية في سعييا لتطكير كتنمية دكؿ العالـ الثالث انطبلقنا مػف
كخصكصػا بعػد رفػض البرلمػاف اليابػاني أكثػر مػف مػرة أم مسػاىمة
مسػؤكليتيا الدكليػة تجػاه ىػذه الػدكؿ،
ن
يابانية في قكات حسظ السػبلـ أك المسػاىمات الخارجيػة التػي تتطمػب تكاجػد قػكات عسػكرية يابانيػة خػارج

ػتنادا إلػ ػ ن ػػص الدس ػػتكر الياب ػػاني ال ػػذم يمن ػػع ذل ػػؾ ،كبالت ػػالي كان ػػت المس ػػاعدات االقتص ػػادية
ال ػػببلد اس ػ ن
الخارجية ىي الكسيمة األفضؿ لمممارسة الياباف لدكر دكلي تجاه الدكؿ النامية Rix, 1993, 163ا.
أف تصػػب ثػػاني أكبػػر
كمػػف ىنػػا اسػػتطاعت اليابػػاف فػػي بدايػػة التسػػعينيات مػػف القػػرف العش ػريف ٍ
الػػدكؿ المانحػػة لممؤسسػػات االقتصػػادية الدكليػػة بعػػد ألمانيػػاا ،كمػػا َّأنيػػا أعمنػػت بػرامج عػػدة لممسػػاعدات
الدكليػػة التػػي سػػتقدميا لػػدكؿ العػػالـ الثالػػث كالػػدكؿ التػػي تعػػاني مػػف أزمػػات اقتصػػادية كعسػػكرية كك ػكارث

إنسانية Lincoln, 1993. 115ا.

كقػػد أطم ػؽ عم ػ ىػػذه السياسػػة اليابانيػػة الجديػػدة "المسػػاعدات الرسػػمية لمتنميػػة"

Official

Development Assistanceا ODAا كالتي تعتبر أحد أىـ أدكات السياسة الخارجية اليابانية كما
دكمػػا ،كتقػػدـ ى ػػذه المسػػاعدات م ػػف خػػبلؿ ككالػػة التع ػػاكف الػػدكلي الياباني ػػة
يعمػػف المس ػؤكلكف الياب ػػانيكف ن
JICAا كصػػندكؽ التعػػاكف االقتصػػادم لمػػا كراء البحػػار OECFا ،كىنػػاؾ نػػكعيف مػػف المس ػػاعدات
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االقتص ػػادية الت ػػي تق ػػدـ م ػػف خ ػػبلؿ برن ػػامج المس ػػاعدة الرس ػػمية لمتنمي ػػة ىم ػػا :المس ػػاعدات التكنكلكجي ػػة

كالمساعدات المالية ،كمف خبلؿ المساعدات التكنكلكجيػة تعمػؿ اليابػاف عمػ تػدريب كاعػداد الخبػراء مػف
الػػدكؿ المسػػتيدفة بالمسػػاعدات ،كمػػا تػػزكد ىػػذه الػػدكؿ بالمعػػدات كالد ارسػػات كالخب ػرات البلزمػػة لتطػػكير

البي ة التكنكلكجية فييا ،أما المساعدات المالية فتتضمف المػن كالمسػاعدات الماليػة غيػر المسػتردة ،كمػا
تتضػػمف القػػركض ذات الشػػركط الميس ػرة .كمػػا يسػػاىـ البرنػػامج بتقػػديـ المسػػاعدات الجماعيػػة مػػف خػػبلؿ

الككػػاالت الدكليػػة المتعػػددة مثػػؿ صػػندكؽ األمػػـ المتحػػدة لمتنميػػة UNDPا ،ككػػذلؾ مػػف خػػبلؿ البنػػؾ
الػػدكلي كصػػندكؽ النقػػد الػػدكلي ،ككػػذلؾ المؤسسػػات اإلقميميػػة مثػػؿ بنػػؾ التنميػػة األسػػيكم

Inoguchi,

2000, 153ا.

سياسة اليابان تجاه الشرق األوسط وتوظيف المساعدات االقتصادية الخارجية
منذ بداية السبعينيات مف القرف العشريف انتقمت الياباف في تعامميا مع دكؿ الشرؽ األكسط مف
مجػ ػػرد ككنيػ ػػا أداة أك كسػ ػػيمة لتحقيػ ػػؽ أىػ ػػداؼ سياسػ ػػية كاسػ ػػتراتيجية لمكاليػ ػػات المتحػ ػػدة خػ ػػبلؿ حقبتػ ػػي

فاعبل في نطاؽ االستراتيجية العامة لمتعامؿ الغربي مع
أف أصبحت طرفنا ن
الخمسينيات كالستينيات ،إل ٍ
بمداف العالـ الثالث في مرحمة السبعينيات كذلؾ مف خبلؿ تقديميا لممساعدات االقتصادية لمدكؿ النامية
بستكي:88< ،ـ989 ،ا.

كجاءت أزمة النسط العربي األكل عاـ ;?9Aـا لتعجؿ مف ذلؾ التكجو في السياسة الخارجية

اليابانيػ ػػة بزيػ ػػادة المسػ ػػاعدات االقتصػ ػػادية إل ػ ػ دكؿ العػ ػػالـ الثالػ ػػث ،فقػ ػػد اسػ ػػتعانت اليابػ ػػاف بدبمكماسػ ػػية
المس ػػاعدات ك ػػأداة لتقكي ػػة ال ػػركابط االقتص ػػادية كالسياس ػػية م ػػع ال ػػدكؿ العربي ػػة مص ػػر ،س ػػكريا ،العػ ػراؽ،

الج از ػػر ،األردف ،المغػػربا ،كقػػد قػػدر مػػا قدمتػػو اليابػػاف مػػف مسػػاعدات اقتصػػادية لممنطقػػة العربيػػة بػػيف
عامي ;? 9A?< -9Aـا بأكثر مف مميارم ىي ٍف ياباني دركيش9AA8 ،ـ9:> ،ا.

كبعد انتياء الحرب الباردة كالشركع بعممية السبلـ في منطقػة الشػرؽ األكسػط كانػت اليابػاف مػف
أيكلػ ػ ال ػػدكؿ المانح ػػة الت ػػي تعي ػػدت ب ػػدعـ عممي ػػة الس ػػبلـ ،م ػػف خ ػػبلؿ تق ػػديـ أكب ػػر ىكػ ػوـ م ػػف المس ػػاعدات
االقتصادية لدكؿ المنطقػة ،حيػث اعتبػرت ىػذه المسػاعدات أداة ر يسػية لممسػاىمة فػي التسػكية السػممية،

كقػد بمػػم حجػػـ المسػػاعدات التػػي قػدمتيا اليابػػاف لمسمسػػطينييف مػػف عػػاـ ;9AA@-9AAـا حػكالي =:9ا

مميكف دكالر ،كخبلؿ الستػرة مػف ينػاير  9AAAـا كحتػ مػارس :888ـا قػدمت اليابػاف =;9ا مميػكف

دكالر مػػف أصػػؿ :88ا مميػػكف تعيػػدت بتقػػديميا لمسمسػػطينييف ،كبػػذلؾ كانػػت اليابػػاف ثػػاني أكبػػر الػػدكؿ
المانح ػػة لمسمس ػػطينييف بع ػػد الكالي ػػات المتح ػػدة ،إض ػػافةن لم ػػدكر الياب ػػاني ف ػػي ت ػػدريب الكػ ػكادر السمس ػػطينية
كمساعدتيـ لتطكير الميارات اإلدارية كالمكارد البشرية في مختمؼ المجاالت بستكي98@ ،:88< ،ا.
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كم ػػا أعط ػػت الياب ػػاف أكلكي ػػة كبيػ ػرة ل ػػبعض ال ػػدكؿ العربي ػػة ف ػػي المنطق ػػة لتعزي ػػز عممي ػػة الس ػػبلـ،

كباإلضػػافة إل ػ االتساقيػػات الثنا يػػة بػػيف اليابػػاف كتمػػؾ الػػدكؿ ،فقػػد سػػاىمت فػػي المػػؤتمرات االقتصػػادية
لمش ػػرؽ األكس ػػط كش ػػماؿ أفريقي ػػا الت ػػي عق ػػدت ف ػػي الرب ػػاط ع ػػاـ <9AAـا ،كعم ػػاف =9AAـا ،كالق ػػاىرة
9AAAـا ،كمػػا سػػاندت اليابػػاف فك ػرة إنشػػاء بنػػؾ لمتعػػاكف االقتصػػادم لمنطقػػة الشػػرؽ األكسػػط كشػػماؿ

إفريقيا ،عم أساس َّ
أف ذلػؾ البنػؾ سيشػجع تػدفؽ رؤكس األمػكاؿ الخاصػة لبلسػتثمار فػي المنطقػة كمػف
شأف ىذا تعزيز جيكد السبلـ في منطقة الشرؽ األكسط بستكي998-98A ،:88< ،ا.
تظير أىمية المساعدات االقتصادية الخارجية كأداة مف أدكات السياسة الخارجية لمدكؿ الغنية،

ككػػذلؾ الػػدكؿ الكبػػرل مػػف خػػبلؿ مبلحظػػة تكظيػػؼ ىػػذه الػػدكؿ لممسػػاعدات التػػي تقػػدميا لمػػدكؿ الناميػػة

كالدكؿ ذات االقتصاديات الضعيسة ككسيمة لتحقيؽ أىداؼ سياسػية أك اقتصػادية تصػب فػي النيايػة فػي
خدمة المصال االستراتيجية لمدكؿ المانحة ليذه المساعدات.
كتتساكت لليات تكظيؼ ىذه المسػاعدات حسػب حجػـ كمكانػة الػدكؿ المانحػة فػي النظػاـ الػدكلي

فسي حيف نجد َّ
أف دكلػةن مثػؿ الكاليػات المتحػدة ،ككػذلؾ االتحػاد السػكفيتي سػابقنا قػد عممػت عمػ تكظيػؼ
ىػ ػػذه المسػ ػػاعدات االقتصػ ػػادية فػ ػػي بنػ ػػاء تحالسػ ػػات سياسػ ػػية كاقتصػ ػػادية؛ لخدمػ ػػة أىػ ػػدافيا االسػ ػػتراتيجية
كخصكصػػا إبػػاف الحػػرب البػػاردة كالتنػػافس المسػػتمر بػػيف الػػدكلتيف لجػػذب الػػدكؿ الناميػػة كالمحايػػدة إل ػ
ن
معسكرييما.
كفي المقابؿ عممت دكؿ أخرل مثؿ الياباف ذات االقتصاد القكم عم تكظيؼ ىػذه المسػاعدات

االقتصػػادية ككسػػيمة لخدمػػة أىػػدافيا فػػي لعػػب دكر دكلػػي يعػػكض عػػف غيابيػػا عػػف السػػاحة الدكليػػة بعػػد
ىزيمتي ػػا ب ػػالحرب الثاني ػػة ،م ػػع تركيزى ػػا عمػ ػ الجان ػػب اإلنس ػػاني كالمس ػػاعدات غي ػػر المش ػػركطة ،كالت ػػي

كخصكصػػا فػي لسػػيا كافريقيػػا
تتضػمف فقػػط تعزيػز المكانػػة الدكليػة لميابػػاف فػي أقػػاليـ متعػددة عبػػر العػالـ،
ن
حاليا مف أبرز الدكؿ المانحة عم الصعيد العالمي.
كالشرؽ األكسط ،بحيث أضحت الياباف ن
ابعا :النموذج التركي في المساعدات االقتصادية الخارجية
رً
بالتأكيد َّ
فإف تركيا مف كراء تقديـ الدعـ كالمساعدات لمشعب السمسطيني ،ف َّأنيا تيدؼ إل تحقيؽ أىداؼ
عػػدة تتعم ػػؽ بتنسي ػػذ السياس ػػة التركي ػػة ،كتمكض ػػعيا بم ػػا يمي ػػؽ بم ػػا تعتق ػػده ع ػػف نسس ػػيا كمكانتي ػػا اإلقميمي ػػة
كالدكليػػة ،كتكػػكف ىػػذه المسػػاعدات أداة فعالػة كقكيػػة فػػي اتجػػاه تحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ بمػػا يبػػرر التضػػحية
أماـ شعكب الدكؿ المانحة ،كيكجد الػدعـ الشػعبي ليػذه السياسػة ،كفػي النيايػة الحسػاظ عمػ بقػاء النظػاـ

أيضاَّ .
إف ىناؾ عبلقة مػا بػيف المسػاعدات التركيػة كالكاقػع السياسػي السمسػطيني
السياسي لمدكؿ المانحة ن
الحالي ،كالذم يمر بمرحمة انقساـ في النظاـ السياسي كاختبلؼ في المشػركع الػكطني ،كبالتػالي يصػب
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مػػف الضػػركرة بمكػػاف معرفػػة أشػػكاؿ ككجيػػة كلليػػات المسػػاعدات التركيػػة لمحكػػـ عم ػ مػػدل تأثيرىػػا عم ػ
الكاقع السياسي السمسطيني بالسمب أك اإليجاب.

َّ
كخصكصا فػي فمسػطيف ،مػرتبط بشػكؿ أك بػآخر بمكضػكع المسػاعدات
إف الحضكر التركي في المنطقة
ن
ػر
التي تقدميا تركيا لؤلراضي السمسطينية ،فيذه المسػاعدات تعػزز الحضػكر التركػي ،كتجعمػو يأخػذ مظي نا
معينا مف مظاىر الشرعية الدكلية ،مما يمنحيا السرصة لمعب الدكر الذم تصبك إليو ،كمػؤثر فاعػؿ فػي
ن
كمرحبا بو مف قبؿ الدكؿ األكركبية كالكاليات
فاعبل
نا
الساحة العربية كالسمسطينية ،كيعطييا
دكليا ن
ن
حضكر ن

المتحػػدة عم ػ جميػػع ميػػاديف المسػػارات الممتيبػػة" السػػكرية المبنانيػػة السمسػػطينية – اإلس ػ ار يمية" .مكس ػ ،
:898ا.

تصنيف وأدوات المساعدات التركية
تـ تصنيؼ القطاعات التػي شػمميا الػدعـ السعمػي لكػؿ مجػاؿ مػف المجػاالت المػذككرة أدنػاها لممؤسسػات
الرسمية كاألىمية خبلؿ المدة ما بيف >:88ـا كحت نياية عاـ =:89ـا .

أوًال  :تصنيف المساعدات التركية
قسـ العجرمي=; ،:89= ،ا المساعدات التركية إل :
لقد ٌ
 .4القطاع التعميمي (إنشاء المؤسسات التعميمية وتجييزىا)
إنشاء المدارس كتزكيدىا بالمعدات البلزمة ،خاصة في المناطؽ التي تعاني مف نقص مثػؿ مػدف جنػيف
كقمقيميػػة كطػػكلكرـ ،كالتػػي تصػػنؼ مػػف المنػػاطؽ الميمشػػة ،كيعتبػػر إنشػػاء المػػدارس كتجييزىػػا مػػف أىػػـ

المشاريع ذات األكلكية في مجاؿ التعميـ؛ نظ نار لمنتا ج التي تترتب عم ذلؾ ،كمنيا تقميؿ االكتظاظ في
الصسكؼ الدراسية ،كالتخسيؼ مف العػبء المػادم عمػ الطالػب فيمػا يخػص المكاصػبلت ،كتػكفير فػرص
تعميمي ػػة متس ػػاكية لمجمي ػػع ،كتحس ػػيف نكعي ػػة التعم ػػيـ المق ػػدـ ،كبالت ػػالي تحق ػػؽ المس ػػاعدات التركي ػػة لي ػػذه

المشػػاريع أىػػـ أىػػداؼ ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي المتمثػػؿ فػػي "تػػكفير فػػرص االلتحػػاؽ بػػالتعميـ لمجميػػع
كنظػ نار لم ػا يحققػػو دعػػـ ىػػذا القطػػاع مػػف تنميػػة كتيسػػير الكصػػكؿ ليػػا مسػػتدامة مػػف خػػبلؿ بنػػاء شخصػػية

أف يمتمػػؾ القػػدرات التػػي تؤىمػػو لمكاجيػػة التغيػرات ،كالتكيػػؼ مػػع المتطمبػػات
اإلنسػػاف المتكاممػػة ،مػػف بعػػد ٍ
المستقبمية ،خاصة َّ
أساسيا لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية.
مدخبل
أف التعميـ يعد
ن
ن
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 .6قطاع المياه والصرف الصحي
يعتبر بناء اإلنساف أساس بناء أم دكلة ،فاإلنساف ىدؼ ككسيمة لمتنمية ،كبالتالي تعتبر صحة اإلنساف
أكؿ المتطمبات التي يجػب تحقيقيػا ،إذ يعتمػد عمػ اإلنسػاف فػي نجػاح عمميػات التنميػة كاسػتمرارىا ،مػف
ىن ػػا ج ػػاءت المس ػػاعدات التركي ػػة لقط ػػاع الص ػػحة السمس ػػطيني؛ نظػ ػ نار ًل ىمػ ػا يمثم ػػو م ػػف أىمي ػػة تنمكي ػػة ف ػػي
المجتمػػع ،كق ػد تجم ػ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تقػػديـ سػػيارات اإلسػػعاؼ ،كتػػدريب األطبػػاء ،كانشػػاء المستشػػسيات
كتجييزىػػا ،كتجييػػز الم اركػػز الصػػحية ،كأمػػا إنشػػاء شػػبكات الصػػرؼ الصػػحي ،كتجديػػد شػػبكات الميػػاه،

ف ػػتكمف أىميتي ػػا كتأثيرى ػػا ف ػػي ص ػػمب البق ػػاء الم ػػادم ،كس ػػد االحتياج ػػات ف ػػي الزي ػػادة الطبيعي ػػة لمس ػػكاف
السمسطينييف ،كالتي تركزت في تطكير الشبكات كالخطكط الر يسية كحسر اآلبار الجديدة.
 .1البرامج التعميمية
كتشمؿ البرامج التعميمية عم المجاالت اآلتية :الجمعة:98 ،:88; ،ا:
 -9دكرات تدريبيػ ػػة لرفػ ػػع كسػ ػػاءة كفاعميػ ػػة األف ػ ػراد العػ ػػامميف فػ ػػي المؤسسػ ػػات الحككميػ ػػة  ،مثػ ػػؿ تػ ػػدريب
المؤسسػػة األمني ػة مػػف المشػػاريع ذات األكلكيػػة التػػي يجػػب تنسيػػذىا حسػػب التػػدخبلت ذات األكلكيػػة
لعاـ  :898ـا مف أجؿ تعزيز األمف كالسبلمة العامة ،كذلؾ لتطكير البنيػة المؤسسػية لمؤسسػات
الحكػػـ ،كتعزيػػز مبػػدأ السصػػؿ بػػيف السػػمطات ،كبالتػػالي يػػؤدم ذلػػؾ إلػ تنسيػػذ السياسػػات كالنشػػاطات

الحككمي ػػة بكس ػػاءة كفاعمي ػػة عالي ػػة؛ نظػ ػ نار النس ػػجاـ المس ػػاعدات التركي ػػة م ػػع األى ػػداؼ كالسياس ػػات
الحككميػػة السمسػػطينية فػػي المؤسسػػات الحككميػػة مقارنػػة بػػدعـ العديػػد مػػف الػػدكؿ المانحػػة التػػي تركػػز
دعميا عم برامج الديمقراطية ،كالمرأة ،كالجندر بغض النظػر عػف األكلكيػات ،أك االحتياجػات ،أك
مدل تكافؽ ىذه البرامج لطبيعة المجتمع السمسطيني ،مثؿ أكركبا كالكاليات المتحدة ،كبالتالي يػؤدم

دعـ ىذا القطاع إل رضا المكاطنيف عف األداء المؤسساتي الذم يؤدم إلػ الرقػي بػاإلدارة العامػة
في الدكلة ،كبالتالي تحقيؽ المصمحة العامة.

 -:دعمػػت تركيػػا عقػػد دكرات تدريبيػػة لمكػػادر الدبمكماسػي السمسػػطيني ،تجمػ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تػػدريبيا ؿ
; 9ا دبمكماس ػ نػيا ف ػػي ع ػػاـ @ :88ـا ،كالبرن ػػامج ال ػػدكلي إلع ػػداد الدبمكماس ػػييف ع ػػاـ :898ـا،
حيث تعتبر تمؾ الدكرات ترجمةن ألىداؼ ك ازرة الخارجية السمسػطينية كالمتمثمػة فػي رفػع قػدرة التمثيػؿ

دكليا.
الدبمكماسي السمسطيني ،كتعزيز مكقع فمسطيف ن

; -تقػػديـ مػػن د ارسػػية لمطػػبلب السمسػػطينييفَّ ،
إف تقػػديـ تركيػػا لممػػن الد ارسػػية فػػي ب ػرامج الماجسػػتير،
كالمن الدراسية الحككمية عاـ :88Aـا ك =:89ـا ،يأتي في سياؽ دعـ التعميـ السمسطيني.
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تنطمػػؽ العبلقػػة التركيػػة – السمسػػطينية مػػف جػػذكر تاريخيػػة عميقػػة ،كقػػد امتػػدت العبلقػػة منػػذ كقػػكع العػػالـ
العربػػي بمػػا فيػػو فمسػػطيف بمعظمػػو تحػػت الحكػػـ العثمػػاني إل ػ كقتنػػا الحػػالي ،كقػػد تمػػايزت طبيعػػة ىػػذه

العبلقػػة مػػا بػػيف الكقػػكع تحػػت السػػيطرة كمػػا ىػػي مرحمػػة الدكلػػة العثمانيػػة ،كبعػػد انييػػار الدكلػػة العثمانيػػة

ػكبل لخػػر تميػػز بتخمػػي تركيػػا عػػف فمسػػطيف ،كبالتػػالي تيي ػػة الظػػركؼ لكقكعيػػا ضػػحية
اتخػػذت العبلقػػة شػ ن

لممػؤامرة اإلمبرياليػػة -الصػػييكنية ،كنتيجػػة لمتغيػرات عمػ تركيػػا كانتقاليػػا مػػف طػػكر الدكلػػة العثمانيػػة إلػ

الدكلة العممانية التركية ،كبعد الحػرب العالميػة الثانيػة خضػعت ىػذه العبلقػة لمػكازيف الكاقعيػة كالمصػمحة
التركية كالتي تجسدت باعتارؼ األخيرة بدكلة إس ار يؿ ،في إطار سعييا لمتجاكب مع المتغيرات الدكلية.

كيمكػػف االسػػتسادة مػػف المسػػاعدات الخارجيػػة فػػي أىػػداؼ إنسػػانية كأخبلقيػػة رٌك ػزت عم ػ مسػػاعدة فق ػراء
العػػالـ ،كاحت ػكاء التيديػػد األيػػديكلكجي لمشػػيكعية ،كتحقيػػؽ األمػػف كاالسػػتقرار ،كدعػػـ الحمسػػاء كىػػك ىػػدؼ
النمكذج األمريكي لممساعدات حيث تمنع أم مساعدات عف الدكؿ الحميسة لمدكؿ المعادية.
خامسا :المساعدات الخارجية السعودية
ً
ق ػػدمت المممك ػػة ال ػػدعـ الم ػػادم كالمعن ػػكم لمس ػػمطة السمس ػػطينية كالش ػػعب السمس ػػطيني من ػػذ نش ػػأت القض ػػية

السمسػطينية ،كذلػػؾ فػػي إطػار مػػا تقدمػػو المممكػػة مػف دعػػـ سػػخي لقضػػايا األمػة العربيػػة كاإلسػػبلمية ،كفػػي
ػخيا فػػي مػػؤتمر القمػػة العربيػػة فػػي الخرطػػكـ عػػاـ ?>9Aـا  ،كمػػا
ىػػذا الصػػدد ،قػػدمت المممكػػة تبرنعػا سػ ن
التزمػػ ػػت المممكػػ ػػة ف ػ ػ ػػي قم ػ ػ ػػة بغ ػ ػ ػػداد ع ػ ػ ػػاـ @?9Aـا بتقدي ػ ػ ػػـ دع ػ ػ ػػـ مال ػ ػ ػػي سن ػ ػ ػػكم لمسمسػ ػ ػػطينييف ق ػ ػ ػػدرة

مميكنػا كثبلثما ػػة ألػؼ دكالر ،كذلػػؾ لمػػدة عشػػر سػػنكات مػػف
97A?7;887888ا مميػار كسػػبعة كتسػعيف
ن
عاـ 9A?Aـ كحتػ عػاـ 9A@Aـا كفػي قمػة الج از ػر الطار ػة ?@9Aـا قػررت المممكػة تخصػيص دعػـ

ش ػػيرم لبلنتساض ػػة السمس ػػطينية مق ػػداره >ا ممي ػػكف دكالر ،كم ػػا ق ػػدمت المممك ػػة ف ػػي االنتساض ػػة األكلػ ػ

ػديا لصػػندكؽ االنتساضػػة السمسػػطيني بمبمػػم 934333000ا مميػػكف كأربعما ػػة كثبلثػػة
?@9Aـا تبرنع ػا نقػ ن
كثبلثكف ألؼ دكالر ،كقدمت مبمم :ا مميكف دكالر لمصميب األحمر الدكلي لشراء أدكية كمعػدات طبيػة

كأغذية لمسمسطينييف.

تعيػػدت المممكػػة بتمكيػػؿ برنػػامج إنمػػا ي عػػف طريػػؽ الصػػندكؽ السػػعكدم لمتنميػػة بمػػم حجم ػػو
;88ا مميػكف دكالر ،ييػػتـ بقطاعػات الصػػحة كالتعمػيـ كاإلسػػكاف تػـ اإلعػػبلف عنػو فػػي مػؤتمرات الػػدكؿ

المانح ػػة خ ػػبلؿ األعػ ػكاـ <9AAA - A? - A= - Aـ ا ،باإلض ػػافة إلػ ػ اإلعس ػػاءات الجمركي ػػة لمس ػػمع
كالمنتجات السمسطينية لؿ سعكد;8@ ،:88: ،ا.

كمػػا كأكفػػت المممكػػة بكامػػؿ مساىمات ػػيا المق ػػررة حسػػب قمػػة بيػػركت مػػارس :88:ـا لػػدعـ

ميزانية السمطة السمسطينية ،كما أ ٌكدت عميػة قمػػة شػػرـ الشيػػل مػارس ;:88ـ ا بتجديػد االلتػزاـ العربػي

بيذا الدعـ ،حيػث قامػت بتحػػكيؿ كامػػؿ االلػػتزاـ كقػػدرة @9@<7ا مميػكف دكالر لمستػرة مػف :88:/</9ـ
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 :88</;/;8ـا ،كم ػػا أكف ػػت بكام ػػؿ التزاماتي ػػا المق ػػررة حس ػػب قم ػػة ت ػػكنس م ػػايك <:88ـا الخاص ػػةباسػتمرار كصػػكؿ الػػدعـ المػػالي لمكازنػة السػػمطة السمسػػطينية لسػػتة أشػػير تبػدأ مػػف 9ا أبريػػؿ حتػ نيايػػة

سبتمبر <:88ـا ،حيث قامت بتحكيؿ كامؿ المبمم كقدرة <>،:ا مميكف دكالر ..كيعتبر دعـ المممكة

العربية السعكدية لمسمطة السمسطينية األكبر مف بيف مساىمة المانحيف العرب لمسمطة .

بادرت المممكة في مػؤتمر القمػة العربػي فػي القػاىرة :888ـا بػاقتراح إنشػاء صػندكقيف باسػـ

صندكؽ "األقص " كصندكؽ "انتساضة القدس" برأسماؿ قػدره مميػار دكالر كتبرعػت بمبمػػم :88ا مميػكف
دكالر لصػػندكؽ "األقصػ " الػػذم يبمػػم أرسػػمالو @88ا مميػػكف دكالر ،كتبرعػػت بمبمػػم =8ا مميػػكف دكالر
لصندكؽ " انتساضة القدس "الذم يبمم رأسمالو :88ا مميكف دكالر لؿ سعكد;8@ ،:88: ،ا.

تػػرل الباحثػػة :اف مكقػػؼ المممكػػة مػػف القضػػية السمسػػطينية مػػف الثكابػػت الر يسػػية لسياسػػتيا كقامػػت بػػدعـ
كمس ػػاندة القض ػػية السمس ػػطينية مػػػف مختم ػػؼ مراحمي ػػا كعمػ ػ جميػػػع االص ػػعدة السياس ػػية كاالقتصػ ػػادية
كاالجتماعية ا،كذلؾ مف منطمؽ إيمانيا الصادؽ بإف ماتقكـ بو مف جيكد تجاه القضية السمسػطينية إنمػا

ىك كاجب يمميو عمييا عقيدتيا كضميرىا كانتماؤىا ألمتيا العربية كاالسبلمية .
سادسا :المساعدات الكويتية لفمسطين
ً
يرجػػع تػػاريل العبلق ػػات الككيتيػػة السمس ػػطينية لسػػنكات طكيمػػة ،كمن ػػذ منتصػػؼ العق ػػد الثػػاني م ػػف

الثبلثينيػػات ٌأيػد الشػػعب الكػػكيتي االنتساضػػات المسػػمحة التػػي شػػيدتيا األ ارضػػي السمسػػطينية ضػػد سػػمطات
عبر الككيتيكف عف ىذا التأييد بتشكيؿ لجاف تضامنية مػع
االنتداب البريطاني كالحركة الصييكنية ،كقد ٌ

عب ػركا عػػف احتجػػاجيـ بكػػؿ الكسػػا ؿ عم ػ السياسػػة البريطانيػػة عػػف
الحركػػة الكطنيػػة السمسػػطينية ،كػػذلؾ ٌ
طريػؽ إقامػػة الميرجانػات الخطابيػػة كارسػػاؿ برقيػات لمحككمػػة البريطانيػػة ،كبعػد نكبػػة فمسػػطيف @<9Aـا،
استقبمت الككيت عشرات األلكؼ مف السمسطينييف النازحيف مف أراضييـ الذيف ساىمكا فػي بنػاء الككيػت

الحديثة مع الككيتييف الديحاني9:8 ،:88< ،ا.

كبعػػد اسػػتقبلؿ الككيػػت عػػف بريطانيػػا عػػاـ 9A>9ـا ،تعػػززت العبلقػػة بػػيف الشػػعبيف كاحتضػػنت

الحككم ػػة الككيتي ػػة منظم ػػة التحري ػػر السمس ػػطينية كفص ػػا ؿ المقاكم ػػة كق ػ َّػدمت ليم ػػا المس ػػاعدات المادي ػػة
كالمعنكيػػة ،كمػػا تضػػامنت الحككمػػة الككيتيػػة كمؤسس ػػات المجتمػػع المػػدني مػػع الش ػعب السمسػػطيني ف ػػي
رفضو لمحمكؿ االستسبلمية ككقسػت معػو فػي جميػع معاركػو التػي خاضػيا مػع األنظمػة العربيػة مػف أجػؿ

تجرد المقاكمة السمسطينية مف السبلح ،ال َّ
سيما في األردف كفي لبناف.

كعندما تعرضت الككيت لمعدكاف العراقي كما أعقبو مػف احػتبلؿ داـ ?ا أشػير بػدأت العبلقػات

الككيتية – السمسطينية في التكتر عم المستكل الرسمي كالشعبي إل درجة القطيعػة؛ كذلػؾ لتأييػد غػزك
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الع ػراؽ لدكلػػة الككيػػت ،كاتٌض ػ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ مكجػػو التأييػػد الشػػديد لغػػزك الع ػراؽ الغاشػػـ لمككيػػت مػػف
جانب المنظمات السمسطينية المختمسة كالسمسطينييف في األراضي المحتمة حسف99> ،9AA> ،ا.
كب ػػرز مكق ػػؼ منظم ػػة التحري ػػر السمس ػػطينية ض ػػمف الجبي ػػة العربي ػػة الت ػػي ٌأيػ ػدت كس ػػاندت الغ ػػزك
العراقي لمككيت ،ىذا عم الرغـ مف الركابط التي كانت تربط المنظمة بدكلة الككيػت كالمسػاعدات التػي
كانت تقدميا األخيرة لمقضية السمسطينية الصباح9= ،:88> ،ا.
كبعػ ػػد تحريػ ػػر الككيػ ػػت ظمٌػ ػت عبلقػ ػػات منظمػ ػػة التحريػ ػػر السمسػ ػػطينية مػ ػػع دكؿ مجمػ ػػس التعػ ػػاكف

الخميجي عند معدالتيا العامة التي تتسـ بشد كجػذب حػكؿ قضػية تمكيػؿ المنظمػة ،كقػد لحقػت باقتصػاد

عمكمػا لػػبعض المؤسسػػات
الضػسة كالقطػػاع أضػرار أخػػرل نتيجػػة انقطػػاع الػدعـ الكػػكيتي كربمػػا الخميجػي
ن
ػاء ماليػػة جديػػدة
الخدميػػة التػػي كانػػت تعتمػػد عمػ ىػػذا الػػدعـ ،كقػػد فىػرض ذلػػؾ عمػ منظمػػة التحريػػر أعبػ ن
الضػػطرارىا إل ػ تعػػكيض بعػػض المؤسسػػات التابعػػة ليػػا عػػف الخسػػا ر التػػي تتعػػرض ليػػا كظيػػرت أكؿ

مؤش ػرات تمػػؾ األزمػػة التاليػػة التػػي كاجيتيػػا المنظمػػة فيمػػا اتخذتػػو قيادتيػػا مػػف إج ػراءات لخسػػض نسقاتيػػا
العامة بنسبة %;8ا حسف9AA>،99? ،ا.

المساعدات المالية من خ ل صندوق التنمية الكويتي
َّ
إف المسػاعدات الماليػػة التػػي تبناىػػا الصػػندكؽ الكػػكيتي لمتنميػػة العربيػػة االقتصػػادية كانػػت متكاجػػدة

قبؿ سقكط القدس في أيدم االحتبلؿ اإلس ار يمي عاـ ?>9Aـا ،ككاف الصندكؽ الككيتي قد قاـ بتمكيؿ

أحػػد المشػػركعات اإلنما يػػة فػػي ىػػذه البقعػػة العزي ػزة مػػف األ ارض ػي العربي ػة ،كجػػاء االحػػتبلؿ ليكجػػو كػػؿ
اىتمػػاـ األمػػة لػػدعـ الشػػعب السمسػػطيني ،كحينمػػا الح فػػي األفػػؽ صػػكت السػػبلـ ،عػػادت الككيػػت عبػػر
الصػػندكؽ الكػػكيتي لتقػػدـ فػػي >:888/9:/ـا ،منحػػة بقيمػػة >A8<888ا دينػػار كػػكتي لممسػػاىمة فػػي

أف قػػاـ الصػػندكؽ الكػػكيتي بػػإدارة منحػػة حككمػػة دكلػػة
دعػػـ عمميػػة السػػبلـ فػػي الشػػرؽ األكسػػط ،كسػػبؽ ٍ
الككيػػت كالبػػالم قيمتيػػا حػكالي ?>:<888ا دينػػار كػػكيتي كالتػػي قػػدمتيا حككمػػة دكلػػة الككيػػت فػػي عػػاـ
;9AAـا ،لمساعدة السمسطينييف الصندكؽ الككيتي لمتنمية<8 ،:899 ،ا.

المساعدات المقدمة من وزارة المالية
بمم إجمالي التدفقات المالية التي انسابت فػي صػكرة مسػاعدات ماليػة مػف ك ازرة الماليػة الككيتيػة
نحػػك > :::.مميػػكف دينػػار كػػكيتي خػػبلؿ الست ػرة 9AA8 -9A?9ـا ،كقػػد تميػػزت ىػػذه التػػدفقات بتعػػدد
دعم ػ ػا لكسػ ػػاح الشػ ػػعب السمسػ ػػطيني الشػ ػػقيؽ فػ ػػي شػ ػػت المجػ ػػاالت السياسػ ػػية
األغ ػ ػراض المكجيػ ػػة إلييػ ػػا ن
كاالقتصادية كاالجتماعية.
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مكزعػػة عمػ نحػػك أكثػػر مػػف :8ا جيػػة مسػػتسيدة تضػػمنت منظمػػة التحريػػر السمسػػطينية ،كحركػػة

فت  ،كصػندكؽ دعػـ االنتساضػة ،كككالػة غػكث كتشػغيؿ البلج ػيف ،كالجامعػات كالمػدارس كالمستشػسيات،
كالمجػػاف الخيريػػة ،جميػػع المؤسسػػات السياسػػية كاالجتماعيػػة العاممػػة فػػي مجػػاالت دعػػـ حركػػة النضػػاؿ

السمسطيني كمقاكمة العدك الصييكني الشراح=; ،9AA< ،ا.

كتعتبػػر الككيػػت مػػف أكثػػر الػػدكؿ المانحػػة لممسػػاعدات لمشػػعب السمسػػطيني عم ػ مػػدل إلػ ػ >8ا

عاما الماضية عم مستكل القيادة السياسة كالحككمية كالشعب الككيتي عم السكاء.
ن

كال تقتصػػر مسػػاعدات الككيػػت لمسمسػػطينييف عم ػ الش ػػعارات كالكػػبلـ فقػػط؛ بػػؿ نجػػد الش ػػعارات

يكمػا عػف الػدعـ المػادم كالمعنػكم لمسمسػطينييف
طريقيا لمكاقع عندما يرتبط األمر بالككيت التي لـ تبتعد ن
رغـ الخبلفات السياسية الحادة في بعض المراحؿ.
كلقػػد أشػػاد مستشػػار ر ػػيس السػػمطة السػػيد نمػػر حمػػاد :بػػدعـ الككيػػت الحاسػػـ كاألصػػيؿ لمقضػػية
السمسػػطينية أمػػاـ الضػػغكط الغربيػػة؛ كذلػػؾ لػػدفع ركاتػػب المػػكظسيف السمسػػطينييف أمػػاـ الضػػغكط المت ازيػػدة

بسػػبب المجػػكء إلػ األمػػـ المتحػػدة ،كلقػػد تمقػػت فمسػػطيف مسػػاعدة عاجمػػة مػػف الككيػػت بمبمػػم =8ا مميػػكف
دكالر َّ
مكنتيػػا مػػف سػػداد ركاتػػب المػػكظسيف بالمصػػال العامػػة التابعػػة لمسػػمطة بعػػد تكقػػؼ التمكيػػؿ الػػدكلي،
كاسػػتطرد َّ
أف القيػػادة الككيتيػػة ىكعػػدت بمكاصػػمة ىػػذا الػػدعـ المػػالي فػػي مكاجيػػو الضػػغكط المنتظػػر ت ازيػػدىا
عمػ ػ الس ػػمطة يم ىعرنبػ ػا ع ػػف التق ػػدير الكبي ػػر ألمي ػػر الككي ػػت لمكاقس ػػة المش ػػيكدة م ػػف القض ػػايا العربي ػػة كف ػػي
مقدمتيا القضية السمسطينية ككذلؾ حككمة الككيت حماد:899 ،ا.

سابعا :مساعدات دولة األمارات المتحدة
ً
لقد تعدل دعـ دكلة اإلمارات العربية المتحدة لمشعب السمسطيني إل السعؿ المحسػكس مػف خػبلؿ

المساعدات المتنكعة كالكفيرة التي قدمتيا الدكلة ،إل الشعب السمسطيني ،لمسػاعدتو عمػ تخطػي محنػو
المتتالية ،كقد كانت دكلة اإلمػارات العربيػة المتحػدة مػف أكا ػؿ الػدكؿ العربيػة التػي بػادرت إلػ االعتػراؼ
بدكلػػة فمسػػطيف فػػكر إعبلَّنيػػا فػػي = 9نػػكفمبر @@ 9Aـا خػػبلؿ خطػػاب ألقػػاه الػػر يس السمسػػطيني ال ارحػػؿ
ػير لممكاق ػػؼ
ياس ػػر عرف ػػات ف ػػي الم ػػؤتمر ال ػػكطني السمس ػػطيني ف ػػي الج از ػػر .ككان ػػت دكل ػػة اإلم ػػارات نص ػ نا
السمس ػػطينية العادل ػػة ف ػػي المحاف ػػؿ كالمن ػػابر الدكلي ػػة المختمس ػػة ،كبخاص ػػة ف ػػي األم ػػـ المتح ػػدة كمنظماتي ػػا

المتخصصة ،حيث كانت دا نما تؤكد عم حؽ الشعب السمسطيني في استرداد حقكقػو المشػركعة ،كبنػاء
دكلتو المستقمة كعاصمتيا القدس الشريؼ.
كمف األمثمة لمكاقؼ دكلة اإلمارات العربية المتحدة السياسية في دعـ كمساندة الشعب السمسطيني

مكقػؼ دكلػة اإلمػارات الحػازـ فػي كجػو المجػازر الكحشػية التػي ارتكبتيػا قػكات االحػتبلؿ اإلسػ ار يمي ضػػد
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انتساضػػة الشػػعب السمسػػطيني منػػذ انػػدالعيا فػػي شػػير سػػبتمبر :888ـ ا احتجا نج ػا عم ػ انتيػػاؾ أرييػػؿ
شاركف لحرمة المسجد األقص  ،كقد دعا الشيل زايد بف لؿ نيياف عند اسػتقبالو مسػاعد كزيػر الخارجيػة
األمريك ػػي لشػ ػؤكف الش ػػرؽ األكس ػػط الس ػػيد كل ػػيـ بيرنػ ػز ف ػػي أب ػػكظبي ي ػػكـ < 9ين ػػاير :88:ـ ا الكالي ػػات
المتحػػدة باعتبارىػػا ال ارعػػي األكؿ لعمميػػة السػػبلـ فػػي الشػػرؽ األكسػػط إل ػ تحمػػؿ مسػػؤكلياتيا لكضػػع حػػد

لمعػػدكاف اإلسػ ار يمي ضػػد السمسػػطينييف ،كتحػػدم إسػ ار يؿ إلرادة المجتمػػع الػػدكلي كتيديػػدىا لؤلمػػف كالسػػبلـ
فػػي المنطقػػة ،ك َّ
أكػد سػػمكه عمػ َّأنػو فػػي إطػػار الحممػػة الدكليػػة لمكافحػػة اإلرىػػاب يجػػب أال يغسػػؿ اإلرىػػاب
دعما ببل حدكد لنصرة نضاؿ الشػعب السمسػطيني مػف
اإلس ار يمي في فمسطيف ،كقد ٌ
قدمت دكلة اإلمارات ن
أجؿ استرداد حقكقو الكطنية كاقامة دكلتو المستقمة عم ترابو الكطني كعاصمتيا القدس الشريؼ.
كفػػي المجػػاؿ اإلنسػػاني ،تبنػػت دكلػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة تنسيػػذ العش ػرات مػػف المشػػاريع فػػي
األ ارضػػي السمسػػطينية المحتمػػة؛ ل ػدعـ صػػمكد الشػػعب السمسػػطيني ،كتعزيػػز الخػػدمات األساسػػية الصػػحية
كالتعميميػػة فػػي األ ارضػػي المحتمػػة ،كالحسػػاظ عم ػ اليكيػػة العربيػػة اإلسػػبلمية لممنػػاطؽ السمسػػطينية التػػي
تحاكؿ قكات االحتبلؿ طمسيا المساعدات الخارجية االمارتية?> ،:89< ،ا.
كمف األمثمة كذلؾ ،ما قدمتو دكلة اإلما ارت مػف مسػاعدات عينيػة كماديػة لمشػعب السمسػطيني مػف
خبلؿ ىي ة اليبلؿ األحمر اإلماراتية حيث كانت كفكد اليي ة تقػكـ بزيػا ارت ميدانيػة لممنػاطؽ السمسػطينية

لبلطبلع عم احتياجات الشعب السمسطيني كتمبيتيا .كفي إحػدل الزيػارات التسقديػة ،قػرر الشػيل حمػداف
بػػف ازيػػد لؿ نييػػاف ،نا ػػب ر ػػيس مجمػػس الػػكزراء ،كزيػػر الدكلػػة لمشػػؤكف الخارجيػػة كر ػػيس ىي ػػة اليػػبلؿ

األحمػػر ،كبتكجييػػات مػػف الشػػيل ازيػػد بػػف سػػمطاف ،تخصػػيص مبمػػم عش ػرة مبليػػيف درىػػـ إلعػػادة تعميػػر
كصػػيانة المبػػاني التػػي تضػػررت نتيجػػة العػػدكاف الصػػييكني عم ػ السمسػػطينييف ،كمػػا تٌػـ افتتػػاح عػػدد مػػف
المشاريع التي تمكليا اإلمارات مثؿ :مستشس الشيل زايد في راـ اهلل ،كالمستشس اإلماراتي األردني فػي
مدينة البيرة الذم تقيمو الخدمات الطبية الممكية األردنية بتمكيؿ إماراتي ،كما كضع كفد اليبلؿ األحمر

اإلمػػاراتي حجػػر األسػػاس لمشػػاريع تعميريػػة أخػػرل قػػررت اإلمػػارات إقامتيػػا فػػي فمسػػطيف ،كقامػػت دكلػػة

اإلمارات كذلؾ بتجييز مستشس الشيل زايد الجراحي في راـ اهلل بما تحتاجو مػف أجيػزة كمعػدات طبيػة،

خاصػا لممسػجد األقصػ كالقػدس ،حيػث قػررت الجمعيػة افتتػاح
اىتمامػا
كما أكلػت ىي ػة اليػبلؿ األحمػر
ن
ن
عيادة لميبلؿ األحمر فػي باحػات المسػجد األقصػ  ،كت َّػـ كضػع حجػر األسػاس لبنايػة سػكنية فػي منطقػة
مجاكرة لمقدس يتـ كقسيا لمصمحة مشاريع المسجد األقص كتتألؼ مف سبعة طكابؽ بكمسػة مميػكف درىػـ

كتخػػدـ ما ػػة عا مػػة مقدسػػية ،كىػػك المشػػركع الثػػاني الػػذم تكقسػػو الجمعيػػة لمقػػدس .كفػػي غػزة ،أنشػػأت دكلػػة

اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة مدينػػة الشػػيل ازيػػد فػػي غػزة إليػكاء السمسػطينييف الػػذيف ىجػرتيـ قػكات االحػػتبلؿ

اإلسػ ار يمي كىػػدمت منػػازليـ فػػي اعتػػداءاتيا المتكػػررة عمػ القطػػاع ،كتكسػػؿ لػػو الشػػيل ازيػػد بإعػػادة أعمػػار
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مخيـ جنيف الذم دمرتو قكات االحتبلؿ اإلس ار يمي في أبريؿ الماضي ببناء @88ا كحػدة سػكنية بتكمسػة
? :ا مميكف دكالر.

كم ػػا ك ػػاف لتكجي ػػات الش ػػيل ازي ػػد الداعم ػػة لمش ػػعب السمس ػػطيني أكب ػػر األث ػػر ف ػػي ش ػػحذ ىم ػػـ أبن ػػاء

اإلمػػارات لييب ػكا لمسػػاعدة إخ ػكانيـ فػػي فمسػػطيف مػػف خػػبلؿ جمػػع التبرعػػات كالمسػػاعدات العينيػػة لتمكػػيف
أبناء الشعب السمسطيني مف الصمكد عم أرضيـ.
مميكنا ك <ا لالؼ درىـ ،لتطكير البنية التحتية كبنػاء
كقدـ صندكؽ أبكظبي لمتنمية مبمم @|9ا
ن
الطرؽ كتطػكير م ارفػؽ الميػاه كالطاقػة ،كمػا قػدمت مؤسسػة خميسػة بػف ازيػد لؤلعمػاؿ اإلنسػانية مسػاعدات

بمغػػت أكثػػر مػػف مميػػكني درىػػـ ،إضػػافةن إلػ الػػدعـ الػػذم قدمتػػو فػػي مجػػاؿ الرعايػػة الصػػحية كاالجتماعيػػة
كالمشاريع الخيرية ،كما تعد كؿ مف مؤسسة زايد لؤلعماؿ الخيرية كاإلنسانية كجمعيػة دار البػر مػف أىػـ
الجيات المانحة التي قدمت خدمات في قطاعات صحية كخدمية كاجتماعية ،كما حظػي التعمػيـ بالقػدر

األكبػػر مػػف الػػدعـ ،حيػػث حػػازت مشػػاريع البن ػ التحتيػػة الخاصػػة بػػالتعميـ عم ػ القػػدر األكبػػر مػػف ىػػذه
المسػػاعدات ،كمثمػػت مسػػاعدات اإلمػػارات فػػي عػػاـ :89:ا مػػا قيمتػػو =ا مميػػارات ك ;@ا ألػػؼ درىػػـ،
ج ػػرل تق ػػديميا ف ػػي ?;9ا دكل ػػة ،كق ػػدمتيا ;<ا جي ػػة مانح ػػة كمؤسس ػػات خيري ػػة كاجتماعي ػػة ف ػػي دكل ػػة
اإلمارات ،كجاءت دكلة فمسطيف في المرتبة الثانية التي استسادت مف ىػذه المسػاعدات الماليػة المدفكعػة

بعد األردف ،كىك ما يعني َّ
أف دكلة فمسطيف تقع في قمب اىتماـ دكلة اإلمػارات فيمػا يخػص المسػاعدات
اإلنسانية مجمة الخميج:89< ،ا.
الخ صــة :تعتبػػر الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي مقدمػػة الػػدكؿ المانحػػة التػػي قػػدمت المسػػاعدات
الدكليػة لمسػمطة الكطنيػػة السمسػطينية ،ثػػـ يمييػا كػػؿ مػف االتحػاد األكركبػػي كاليابػاف ،كالنػػركيج ،كيػتـ تقػػديـ
المعكنات بالنسبة لمكاليات المتحدة األمريكية بعد مكافقة لجنة اعتمػادات العمميػات الخارجيػة فػي مجمػس

الشيكخ األمريكي ،كىذه المجنػة قبػؿ أف تقػرر المصػادقة عمػ تقػديـ المعكنػة تنظػر أكنال إلػ تقريػر ترفعػو
لي ػػا أجيػ ػزة المخ ػػابرات األمريكي ػػة ح ػػكؿ م ػػدل عبلق ػػة منظمػ ػة التحري ػػر السمس ػػطينية كالس ػػمطة السمس ػػطينية
بالحركػػات السمسػػطينية المعارضػػة كطبيعػػة إجراءاتيػػا كفعاليتيػػا لضػػماف أمػػف إس ػ ار يؿ ،كبمػػا فييػػا جنػػكد
االحتبلؿ كالمستكطنيف ،أما االتحاد األكركبي فإنو ال يضع أم شركط عم تقديـ ىذه المساعدات غيػر

تمػػؾ التػػي تممييػػا لجنػػة األنظمػػة الماليػة كالقانكنيػػة لػػدل السػػكؽ األكركبيػػة المشػػتركة فػػي برككسػػؿ ،كتتخػػذ

اليابػػاف مكقسنػػا مشػػابينا لبلتحػػاد األكركبػػي فػػي تقػػديـ مسػػاعدتيا ،أمػػا مػػف الناحيػػة القانكنيػػة كاإلج ار يػػة فػػإف
معظـ المساعدات اليابانية ال تزاؿ تقدـ عف طريؽ برنامج األمـ المتحدة اإلنما ي أك األكنركا.
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جدؿ كأحد أكثر القضايا المختمؼ عمييا في مجاؿ التنمية الدكلية ،كالسعي إليجاد عبلقة مباشرة بيف
نظر
المساعدات كالتنمية ،أما في السياؽ السمسطيني بشكؿ خاص تمثؿ ىذه العبلقة إشكالية ،كذلؾ نا
لمحدكدية نجاحيا كلثارىا الضارة كالقيكد المسركضة ،مع فشؿ المساعدات عم مدل العقديف
الماضييف ،كمف ىنا تـ تقسيـ السصؿ الحالي إل المبحثيف التالييف:

 المبحث األول :نظرة شاممة عـن المسـاعدات الخارجيـة المقدمـة لمسـمطة الفمسـطينية بعـد اتفـاق
أوسمو.
 المبحث الثاني :اتجاىات المساعدات الخارجية المقدمة لمسمطة الفمسطينية.
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المبحث األول

نظرة شاممة عن المساعدات الخارجية المقدمة لمسمطة الفمسطينية
بعد اتفاق أوسمو
قػ ٌػدـ المجتمػػع الػػدكلي مسػػاعدات إنسػػانية كاقتصػػادية كبي ػرة ،كمتنكعػػة لمشػػعب السمسػػطيني ،كمػػف
خ ػػبلؿ قنػ ػكات ع ػػدة ،حككمي ػػة كاىمي ػػة فمس ػػطينية ،كدكلي ػػةا ،كى ػػدفت الجي ػػات المانح ػػة م ػػف خ ػػبلؿ تم ػػؾ
المعكنػػات إل ػ مسػػاعدة االقتصػػاد السمسػػطيني عم ػ تحمػػؿ أعبػػاء االحػػتبلؿ اإلنسػػانية كاالقتصػػادية مػػف

جيػػة ،كتمكػػيف االقتصػػاد السمسػػطيني مػػف خمػػؽ كتطػػكير التنميػػة االقتصػػادية المسػػتدامة مػػف جيػػة أخػػرل،
كزاد تػػدفؽ المسػػاعدات السمسػػطينية بعػػد التكقيػػع عم ػ اتساقيػػة أكسػػمك عػػاـ ;9AAـا ،كلمسػػمطة الناش ػ ة

ػر جكىرنيػ ػا ف ػػي حج ػػـ كأش ػػكاؿ كللي ػػات ص ػػرؼ تم ػػؾ
بمكج ػػب ى ػػذا االتس ػػاؽ ،ق ػػد ش ػػيدت ى ػػذه الستػ ػرة تغي ػ نا
اضحا اىتماـ المانحيف في دعـ العممية السياسية كجيكد السبلـ في المنطقػة ،كمػع
المساعدات ،إذ بدا ك ن
ان ػػدالع انتساض ػػة األقصػ ػ ف ػػي أيم ػػكؿ :888ـا ،كم ػػا رافقي ػػا م ػػف تص ػػعيد عس ػػكرم إسػ ػ ار يمي كحص ػػار

ػادا فػػي مسػػتكيات الػػدخؿ
اجع ػا حػ ن
كاغػػبلؽ كاجتيػػاح لممنػػاطؽ السمسػػطينية ،شػػيدت المنػػاطؽ السمسػػطينية تر ن
كالمعيشػػة ،كدفعػػت تمػػؾ األكضػػاع الجيػػات المانحػػة لمضػػاعسة مسػػاعداتيا لمسمسػػطينييف لتبمػػم نحػػك مميػػار

ػانيا كانما نيػا فػي معظميػا إال أف ىنػاؾ تكجػوه جدي هػد لػدل
سنكيا ،كاكتسبت تمؾ المعكنات
طابعا إنس ن
دكالر ن
ن
السػ ػػمطة السمسػ ػػطينية كالجيػ ػػات المانحػ ػػة ،بػ ػػرز فػ ػػي اآلكنػ ػػة األخي ػ ػرة ،يتمثػ ػػؿ بتكجيػ ػػو المسػ ػػاعدات نحػ ػػك
االستخدامات التنمكية ماس: ،:88= ،ا.
كسػ ػػكؼ يػ ػػتـ التطػ ػػرؽ إل ػ ػ أىػ ػػداؼ تقػ ػػديـ المسػ ػػاعدات الدكليػ ػػة ،كأىػ ػػـ الػ ػػدكؿ المانحػ ػػة لمشػ ػػعب

السمسطيني ،كالمساعدات خبلؿ فترة مف <9AAـ:89>-ـا ،مشكمة استغبلؿ المساعدات الدكلية.

أىداف تقديم المساعدات الدولية
حيػا لطبيعػة العبلقػة كأىػداؼ المسػاعدات
تعتبر عممية التسكية السػممية فػي الشػرؽ األكسػط
نمكذجػا ن
ن
الدكلية المقدمة مف الدكؿ المانحة لمسمطة الكطنية السمسطينية ،فبعد التكقيػع عمػ اتسػاؽ إعػبلف المبػادئ
بيف منظمة التحرير السمسطينية كاس ار يؿ في ; 9أيمكؿ ; 9AAـا بكاشنطف ،عقد في أكتكبر مػف نسػس

ػؤتمر لمػػدكؿ المانحػػة بيػػدؼ تقػػديـ المسػػاعدات الماديػػة كالعينيػػة لمنظمػػة التحريػػر
العػػاـ فػػي كاشػػنطف مػ ان

حاليػػا إدارة الشػػؤكف المدنيػػة كالخػػدمات العامػػة
السمسػػطينية كالسػػمطة السمسػػطينية بعػػد قياميػػا ،كالتػػي تتػػكل
ن
في الضسة الغربية كقطاع غزة ،كقد اتسقت الدكؿ المانحة عم خطكط عريضة ألغػراض كأىػداؼ تقػديـ
المساعدات الدكلية لمشعب السمسطيني ،كالتي يمكف تمخيصيا بما يمي عكرتاني>@ ،9AA< ،ا:
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 .9دع ػػـ عمميػػػة الس ػػبلـ بػػػيف إسػ ػ ار يؿ كمنظمػ ػػة التحري ػػر السمسػ ػػطينية ع ػػف طريػ ػػؽ دف ػػع عجمػػػة التنميػػػة
االقتصػػادية فػػي المنػػاطؽ السمسػػطينية الضػػسة كالقطػػاعا ،كتنسيػػذ المشػػاريع التػػي مػػف المستػػرض أف
تعمؿ عم تحسيف مستكل المعيشة كنكعية الحياة لمسمسطينييف.
 .:إنشػاء نظػاـ شػرؽ أكسػطي قػػا ـ عمػ أسػاس األمػف الجمػػاعي ،كاالسػتقرار كالتقػدـ لشػعكب المنطقػػة،
مف ثـ إلحاقيا كسكؽ مشترؾ ،ككاعد بالنظاـ االقتصادم العالمي الجديد.
; .إزالة كاحتكاء أسباب النػزاع كالتػكتر كالعنػؼ ،كتشػجيع اقتصػاديات السػكؽ كترسػيل عمػؿ المؤسسػات
الديمكقراطية ،كحماية حقكؽ اإلنساف.
أوًال -:أىم الدول المانحة
لمتعػػرؼ إل ػ أىػػـ الجيػػات المانحػػة فػػي األ ارضػػي السمسػػطينية َّ
فإن ػو يمكننػػا بدايػػة عػػرض الرسػػـ البيػػاني
التالي-:

شكؿ رقـ 9ا التعيدات مقابؿ الصرؼ لمجيات المانحة الر يسية السترة مف <:88@-9AAـا

 الجياز المركزم لئلحصاء السمسطيني ":كتاب فمسطيف اإلحصا ي السنكم

يظيػػر الشػػكؿ البيػػاني السػػابؽ َّ
أف يك ػ وؿ مػػف االتحػػاد األكركبػػي كالكاليػػات المتحػػدة يحػػتبلف مركػػز
الصدارة في دعـ السمطة السمسطينية غر نبياا ،في حيف َّ
أف السعكدية كاإلمارات ىما المتاف تحتبلف مكاف

الصدارة عر نبياا ،يشار إل َّ
يسيا لمسمسطينييف.
أف السعكدية كانت كالزالت
داعما ر ن
ن

كىناؾ فكرة كاضحة تظير بقكة مف الرسـ البياني السابؽ تقكؿ َّ
بأف أكركبػا تعتبػر الممػكؿ األكؿ

لمسمطة السمسطينية كلعممية السبلـ في الشرؽ األكسط ،كاليبػ َّد مػف اعتبارىػا كشػريؾ فػي العمميػة السياسػية
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؛ كذلؾ َّ
ألنو يصعب قبكليا كممكؿ دكف قبكليا كشريؾ ،كينطبؽ األمر نسسو عم الكاليات المتحدة لكف
ليس بسبب تمكيميا فقط ،كاَّنما بسبب نسكذىا الكبير كالمؤثر في العالـ.

كما َّ
أف الياباف مع المممكة المتحدة تعتبراف مف الدكؿ الميمة في دعـ السمطة السمسطينية ،لكػف

المصدر أشار َّ
مضمبل ،حيث إ َّف معظػـ مسػاعداتيا تقنيػة ال تػدكنيا السػمطة
بأف مكقع الياباف ىذا يعتبر
ن
السمسطينية.

يلية تقديم المساعدات لمسمطة الفمسطينية:
ارتبطػ ػ ػػت المسػ ػ ػػاعدات كالمػ ػ ػػن الدكليػ ػ ػػة المقدمػ ػ ػػة لمشػ ػ ػػعب السمسػ ػ ػػطيني بالعديػ ػ ػػد مػ ػ ػػف المسػ ػ ػػاىيـ

كالمص ػػطمحات الت ػػي طغػػػت عمػ ػ الحيػ ػػاة السمس ػػطينية بمسػػػتكياتيا المختمس ػػة مثػ ػػؿ :الم ػػن  ،كالمعكنػ ػػات،

كاإلغاثة.

ثانيا :االلتزام والصرف
ً
فعميػا مػف قبػؿ الػدكؿ المانحػة ،حيػث جػرت
اضحا بيف ما َّ
كاف ىناؾ ن
تـ االلتػزاـ بػو كمػا يػتـ دفعػو ن
تبيانا ك ن
أف يككف الدفع دا نما أقؿ مف االلتزاـ ،كيتض ذلؾ مف الرسـ التالي:
العادة عم ٍ
شكؿ :ا االلتزاـ كالصرؼ خبلؿ السترة مف <:88@ -9AAـ ا مميكف دكالرا.

 الجياز المركزم لئلحصاء السمسطيني ":راـ اهلل ،فمسطيف ،تشريف ثاني ص .412

لقػػد كانػػت النسػػبة بػػيف مػػا التػػزـ بػػو مقابػػؿ مػػا تػػـ دفعػػو خػػبلؿ السػػنكات الثبلثػػة األكلػ مػػف عمػػر السػػمطة
السمسطينية يصؿ إل ما نسبتو  %?Aا الرفاتيA;-@: ،:88> ،ا.
كما أكرد تقرير لمركز الزيتكنة نق نػبل عػف ك ازرة التخطػيط كالتعػاكف الػدكلي ب َّ
ػأف نسػبة االلتػزاـ إلػ

الصرؼ كصمت إل

?%=@.ا ،خبلؿ العاـ :888ا ،ثـ كصمت النسػبة إلػ

;%@;.ا ك >%?A.ا

ك %9?.Aا م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ األعػ ػ ػكاـ  :889ا ك  :88:ا ك ; :88ا عمػ ػ ػ التػ ػ ػكالي مرك ػ ػػز الزيتكنػ ػ ػة،
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=:98 ،:88ا ،كيعػػرض الرسػػـ البيػػاني التػػالي النسػػبة بػػيف االلت ػزاـ كالصػػرؼ خػػبلؿ الست ػرة مػػف <9AA

حت @::88

شكؿ ;ا نسبة الصرؼ إل االلتزاـ خبلؿ السترة <:88@ -9AAا

 الجياز المركزم لئلحصاء السمسطيني ":راـ اهلل ،فمسطيف ،تشريف ثاني ص .412

ثالثًا :التطور الفعمي اإلجمالي لممساعدات
لمح ػػديث ع ػػف المس ػػاعدات المقدم ػػة لمسمس ػػطينييف بش ػػكؿ فعم ػػي ،يمك ػػف الق ػػكؿ َّ
بأنػ ػو بم ػػم إجم ػػالي

المساعدات خبلؿ السترة مف عاـ <9AAا حت عاـ = :88حكالي = ?.مميار دكالر ،كقػد كػاف متكسػط
تمػػؾ المسػػاعدات قبػػؿ العػػاـ  :888حػكالي  =88ا مميػػكف دكالر ،ثػػـ ارتسػػع إلػ

 9888ا مميػػكف دكالر

تقر نيبػا فيمػػا بعػػد العػػاـ = ،:88كاقتػػرب نصػػيب المتكسػػط السػػنكم لمسػػرد مػػف المسػػاعدات الخارجيػػة حػكالي
 ;88دكالر ،ككػػاف أبػػرز مػػا يميػػز مسػػاعدات الست ػرة :88=-:889ا عػػف المسػػاعدات المقدمػػة خػػبلؿ

السترة < :888-9AAـاىك زيادة نصيب المكازنة العامة.

أمػ ػػا المسػ ػػاعدات خػ ػػبلؿ الست ػ ػرة >-:88حزي ػ ػراف ? :88ا ف ػ ػزادت عػ ػػف 9:88ا مميػ ػػكف دكالر

قركضا ،كفي السترة التي أعقبت سيطرة حركة حماس عم قطاع غػزة
منحا كلـ تتضمف
ن
جاءت جميعيا ن
قمػ ػا قياس ػ نػيا بحي ػػث زادت ف ػػي منتص ػػؼ ?:88ـا ع ػػف ممي ػػار دكالر ،كى ػػك ض ػػعؼ
س ػػجمت المس ػػاعدات ر ن

المتكسػػط السػػنكم فػػي الم ارحػػؿ السػػابقة ،كقػػد اقتربػػت المسػػاعدات السعميػػة فػػي عػػاـ @ :88ا كفػػي عػػاـ

:88Aا مػػف مميػػار كنصػػؼ دكالر .أمػػا فػػي العػػاـ :898ـا ،فقػػد تراجعػػت إل ػ ح ػكالي 9.:ا مميػػار دكالر

كاستمرت في االنخساض لتصؿ إل

?=8ا مميكف دكالر خبلؿ العاـ :899ـا عبد الكريـ:89: ،ا.
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كلقػػد أكردت التقػػارير الرسػػمية أف قيمػػة المسػػاعدات الرسػػمية المقدمػػة مػػف المسكضػػية األكركبيػػة

لمشعب السمسطيني كالسمطة السمسػطينية بمغػت <;.ا مميػار يػكرك خػبلؿ الستػرة مػف عػاـ :888ـا حتػ

عاـ :88Aـا ،كما بمغت قيمة المساعدات المقدمة مف الكاليػات المتحػدة نحػك = ;.مميػار دكالر خػبلؿ

السترة مف عاـ <9AAـا حت عاـ :88Aـا ،كبمغت مساعدات الياباف 9.9ا مميار دكالر خبلؿ نسس
السترة السابقة.

كاذا م ػػا استعرض ػػنا المس ػػاعدات العربي ػػة خ ػػبلؿ عم ػػر الس ػػمطة السمس ػػطينية ،فس ػػنجد َّ
أف مجم ػػؿ
المسػاعدات المقدمػػة لمشػػعب السمسػطيني خػػبلؿ السػػنكات مػف <9AA>-9AAـا كصػػمت إلػ

< ;A;.ا

مميػػكف دكالر مشػػكمة مػػا بنسػػبتو > %9=.ا مػػف إجمػػالي المسػػاعدات ،كبمػػم مجمػػؿ المسػػاعدات العينيػػة

خ ػػبلؿ الست ػ ػرة مػػػف <:888-9AAـا نح ػػك < :;:.ا مميػػػكف دكالر مشػ ػػكمة م ػػا نس ػػبتو ; %?.ا مػػػف
إجمػػالي المسػػاعدات ،كخػػبلؿ الست ػرة مػػف :88?-:888ـ ا ،بمغػػت مجمػػؿ المسػػاعدات العربيػػة ح ػكالي
><=:.ا مميار دكالر لبد9:8 ،:88< ،ا .كيكض الجػدكؿ التػالي مبػالم المسػاعدات كتطػكر حجميػا

خبلؿ السترة مف = :898-9AAـا.
جدول رقم ( )4تطور حجم المساعدات المقدمة لمسمطة الفمسطينية في الفترة (6116-4551م)
(مميون دوالر)
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(صرف)
سمطة النقد السمسطينية ،التقرير السنكم ،:88A ،ص ،998كالتقرير السنكم  ،:898ص=@.

يظيػر الجػدكؿ السػابؽ بػ َّ
ػأف أعمػ حجػـ لممسػػاعدات الخارجيػة خػبلؿ الستػرة المػذككرة كػاف خػػبلؿ
حجما خبلؿ العاـ =9AAـا .كقد بمم معدؿ نصيب السػرد مػف المسػاعدات
العاـ @:88ـا ،ككاف أقميا ن
الر فػػي الضػػسة الغربيػػة كقطػػاع غ ػزة ،كىػػك أعم ػ
الخارجيػػة خػػبلؿ العػػاـ ;:88ـا إل ػ نحػػك @=:ا دك نا

معدؿ نصيب لمسرد في الدكؿ المتمقية لممساعدات الخارجية منذ الحرب العالمية الثانية ماس<: ،:88< ،ا.
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شكؿ <ا التطكر الكمي لممساعدات الخارجية المقدمة لمسمطة السمسطينية =:898-9AAـا

 الجياز المركزم لئلحصاء السمسطيني راـ اهلل ،فمسطيف ،تشريف ثاني ص .412

المساعدات في الفترة من( 4551م) حتى عام (4555م)
يبلحػػظ َّ
أف المسػػاعدات المقدمػػة خػػبلؿ ىػػذه الستػرة كانػػت مت ازيػػدة حتػ العػػاـ @9AAـا ،أمػػا فػػي
العاـ 9AAAـا فقد تناقصت بشكؿ كاض عف العاـ الػذم يسػبقو مباشػرة بنحػك ;;ا مميػكف دكالر بعػد

أف كانت قد أخذت اتجاه التزايد البسيط.
ٍ

كمف ناحية ثانية ،ثارت ضجة حكؿ قضايا السساد في السمطة السمسطينية كذلؾ مف خبلؿ العاـ

?9AAـا ،ككاف أبرزىا الحديث عف اختساء مبمم > ;:ا مميكف دكالر مف خزينة السمطة ،كنػتج عػف

بيان ػا يع ػ ًرؼ باسػػـ بيػػاف العش ػريفا فػػي ذلػػؾ الكقػػت
تمػػؾ األحػػداث تكقيػػع عػػدد مػػف الشخصػػيات الكطنيػػة ن
كتحديدا خبلؿ العاـ 9AAAـا مركز الزيتكنية9< ،:88> ،ا ،كربما كاف لمصػرخة التػي أطمقيػا البيػاف
ن

كدكليا ،كما َّ
أف اإلصبلح المػالي فػي السػمطة السمسػطينية
صدل سمبيان عم مستكل الدكؿ المانحة عر نبيا
ن
ن
ل ػػـ يب ػػدأ إال خ ػػبلؿ الع ػػاـ :88:ـا نتيج ػػة لض ػػغط األزم ػػة المالي ػػة كالسياس ػػية كض ػػغكط ال ػػدكؿ المانح ػػة
اال ػػتبلؼ: ،:89: ،ا ،كىػػك مػػا يعنػػي كجػػكد احتمػػاؿ سػػكء إدارة المػػاؿ خػػبلؿ مػػا قبػػؿ العػػاـ المػػذككر

بنسب كبيرة.
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المساعدات في الفترة من (6111م) حتى (6111م)
َّ
إف أىـ ما يميز ىذه المرحمة ب َّأنيػا مرحمػة التػدىكر كانعػداـ االسػتقرار ،حيػث انػدلعت االنتساضػة
السمسطينية في الثامف كالعشػريف مػف سػبتمبر لعػاـ :888ـا ،كت ارفػؽ معيػا حصػار كاغػبلؽ نػتج عنيمػا
تكتر األكضاع كانحدارىا نحك مستكيات خطيرة ،مع انخساض كاض لممساعدات الخارجية التي ظيرت

كنتيجة متكقعة لتكقػؼ العمميػة السػممية ،كعمػك أصػكات غريبػة تنػادم بإ ازحػة الػر يس عرفػات عػف طريػؽ
العممية السممية ككنو أحد أىـ العقبات التي تعكؽ تقدميا ،كعقدت قمػة عربيػة طار ػة فػي القػاىرة بتػاريل
:888/98/:9ـ ن ػػتج عني ػػا اقتػ ػراح العربي ػػة الس ػػعكدية إنش ػػاء ص ػػندكقي الق ػػدس كاألقصػ ػ  ،كتخص ػػيص

العديد مف المساعدات اإلنسانية لصال دعـ احتياجات السمسطينييف الممحة ،إال َّ
أف تمؾ المبالم لـ تدفع
بدعكل فساد السمطة كفا ،اإلنترنتا.

كيبلحظ مف جدكؿ رقـ 9ا َّ
بأف ىناؾ زيادة في مبمم المساعدات المقدمة خػبلؿ عػاـ  :888ـا عػف

العاـ 9AAAـا بمبمم ;9ا مميكف دكالر لتعكد إلػ نسػس مسػتكاىا السػابؽ ،ثػـ قسػزت المسػاعدات بشػدة
;;Aا مميػػكف دكالر كبنسػػبة زيػػادة

ػر عػػف سػابقو بمبمػػم يصػػؿ إلػ
خػبلؿ عػػاـ :889ا لػػتعكس فرقنػا كبيػ نا
تص ػػؿ إلػ ػ حػ ػكالي  ،%>8ككػ ػػاف ذل ػػؾ بس ػػبب األكض ػػاع االقتصػ ػػادية الكارثي ػػة الت ػػي أنتجتي ػػا األجنػػػدة
اإلس ار يمية الخانقة كالتي أعقبت تطكرات العاـ  :888السمبية.

خطيػا متماشػ نػيا
يجيا حتػ العػاـ < :88ـا لػػتعكس
انخساضػا ن
ن
ثػـ بػػدأت المسػاعدات تتنػػاقص تػدر ن
مع الغمكض الذم يكتتؼ المشيديف االقتصادم كالسياسي ،حيث كصؿ السػرؽ بػيف عػامي  :888ـ ا
أيضػ ػا أف الع ػػاـ  :88:ـا
ك < :88ـا إلػ ػ ?=9ا ممي ػػكف دكالر ،كيظي ػػر م ػػف خ ػػبلؿ الج ػػدكؿ 9ا ن
كالع ػػاـ ; :88ـا ش ػػيدا انخساضػ ػان لممس ػػاعدات كالت ػػي كان ػػت ف ػػي ع ػػاـ ; :88ـا أق ػػؿ مني ػػا ف ػػي ع ػػاـ
:88:ـا  ،ثـ انخساض شديد خبلؿ العاـ <:88ـا بنسبة تصؿ إل

>= %ا عف العاـ الذم يسػبقو

لتعكس التدىكر الجػاد كالخطيػر الػذم كصػمت إليػو تمػؾ الستػرة ،ككػاف الػدعـ الػدكلي خػبلؿ ىػذه الستػرة قػد

اقتصر عم المرتبات كاألجكر كالمساعدات الطار ة اإلنسانية مع تكقؼ لمنسقات التطكيرية.

المساعدات في الفترة من ( 6111م) حتى (6141م)
ت ازيػػدت المسػػاعدات خػػبلؿ العػػاـ =:88ـ حسػػب مػػا يظيػػر الجػػدكؿ 9ا بنسػػبة كبي ػرة كصػػمت
>=%ا ،كتزايدت بشكؿ ممست لمنظر خبلؿ العاـ >:88ـا متجػاكزة مػا نسػبتو %>:ا ،ثػـ

تقر نيبا إل
تزايدت خبلؿ العاميف ?:88ـ:88@ ،ـا  ،ثـ عادت لمتناقص خبلؿ العاميف :88Aـ ا ك :898ـا،
كلكػػف التنػػاقص فػػي ىػػذه الم ػرة مختمػػؼ ،إذ َّأن ػو كعم ػ الػػرغـ مػػف تنػػاقص المسػػاعدات خػػبلؿ ع ػػامي

:88Aـ:898 -ـ ا ،إال َّ
ػتكل مرتس ػ ػػع ،حيػ ػػث كانػ ػػت مسػ ػػاعدات الع ػ ػػاـ
أف المسػ ػػاعدات بقيػ ػػت فػ ػػي مسػ ػ ن
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:898ا تزيػ ػػد عم ػ ػ ضػ ػػعؼ المسػ ػػاعدات خػ ػػبلؿ العػ ػػاـ :888ـا ،كالمسػ ػػاعدات المدفكعػ ػػة فػ ػػي عػ ػػاـ
:88Aـا بمغت تقر نيبا أقؿ مف ثبلثة أمثاؿ المساعدات الخارجية المقدمة خبلؿ العاـ :888ـا بمقدار
@9:ا مميكف دكالر.
كشػػيدت األ ارضػػي السمسػػطينية ف ػي ىػػذه الست ػرة أسػػباب ر يسػػية عػػدة سػػاىمت فػػي ارتسػػاع كتي ػرة
المساعدات بيذا الشكؿ ،فالعػاـ =:88ـا كػاف العػاـ األكؿ لمسػمطة بػدكف الػر يس عرفػات ،كتعتبػر تمػؾ
السترة حرجة ككف المجتمع الدكلي انتي مف عقبةا عرفات التي تقؼ في طريؽ السبلـ حسب كصػسو،

أف يثبت ذلؾ مف خبلؿ الدعـ المالي.
ككاف عميو ٍ
أيضػا نحػك دعػـ
كقد اتجيت المساعدات بعد ذلؾ نحك تعزيز الثقة بكجكد السمطة ،كما تكجيت ن
قطػػاع غ ػزة الػػذم دمػػر بسعػػؿ الحػػرب اإلس ػ ار يمية ،عػػبلكةن عم ػ لالؼ الضػػحايا كالجرح ػ  ،لكػػف اسػػتمرار

السياس ػػات اإلسػ ػ ار يمية ككج ػػكد االنقس ػػاـ السمس ػػطيني ال ػػداخمي حػ ػرـ قط ػػاع غػ ػزة م ػػف االس ػػتسادة م ػػف تم ػػؾ
المساعدات ،كقامت الدكؿ المانحة بعد ذلؾ بتشكيؿ مجمكعات مشتركة بقيػادة منظمػات األمػـ المتحػدة،

كمنظمػػات غيػػر حككميػػة دكليػػة أيخػػرل عم ػ تقػػديـ المسػػاعدات االغاثيػػة ،كتحسػػيف مسػػتكيات الخػػدمات

الصحية ،كاإلسكاف العاجؿ ،كبعػض أشػكاؿ الػدعـ الز ارعػي ،كفػرص العمػؿ المؤقتػة فػي قطػاع غػزة مػف
خبلؿ إصبلح المؤسسػات ،كتطػكير العبلقػة بػيف القطػاعيف العػاـ كالخػاص ،كدعػـ المكازنػة العامػة ،ممػا

ساىـ في التقدـ خطكة جيدة نحك التنمية تقرير مركز الزيتكنية<9A ،:88A ،ا.

ييظير الطرح السابؽ َّ
بأف المساعدات الخارجية قد تذبذبت بشكؿ كبير ،كما َّأنيػا ازدادت بشػكؿ
كبيػػر جػ نػدا خػػبلؿ السػػنكات األخيػرة ليصػػؿ السػػرؽ بػػيف عػػامي =9AAـا ك :898ـا إلػ A=:ا مميػػكف
ػكءا ،كيتضػ
دكالر ،كقػد ازدادت تمػػؾ المسػاعدات بشػػكؿ متػك واز مػػع زيػادة الكضػػع السمسػطيني الػػداخمي س ن
ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ المسػػاعدات التػػي كصػػمت لؤل ارضػػي السمسػػطينية خػػبلؿ عػػاـ ?:88ـا ك @:88ـا ،بعػػد

ػر ع ػػف الس ػػنكات األكلػ ػ م ػػف عم ػػر الس ػػمطة
االنقس ػػاـ السمس ػػطيني ال ػػداخمي كالت ػػي كان ػػت تمث ػػؿ فرقنػ ػا كبي ػ نا
السمسطينية.
إف التذبػػذبات التػػي تتعػػرض ليػػا المسػػاعدات تجعػػؿ األزمػػة الماليػػة السمسػػطينية تظيػػر كتختسػػي

بشػػكؿ مسػػاجل ممػػا يعنػػي كجػػكد قػػدر كبيػػر مػػف اإلربػػاؾ المػػالي داخػػؿ السػاحة السمسػػطينية ،كينػػدرج تحػػت

ذلػػؾ العديػػد مػػف االنعكاسػػات السػػمبية عمػ االقتصػػاد السمسػػطيني الػػذم تعتبػػر إنجا ازتػػو معرضػػة لبلنييػػار
أيضا.
بشكؿ مستمر ،كليس ذلؾ بسعؿ المساعدات فقط ،كلكف بسعؿ الظركؼ السياسية ن
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المساعدات في الفترة من (6141م) حتى (6142م)
ميم ػا مػػف ركافػػد الػػدخؿ المكجػػو نحػػك تمكيػػؿ عجػػز المكازنػػة
تشػػكؿ المسػػاعدات السمسػػطينية ارفػ نػدا ن
العامة كجزنءا مف النسقػات التطكيريػة كقػدرت قيمتيػا فػي الستػرة مػف :89> -:898ـا ،بنحػك  >=98ا
ػر ألىميتيػػا فػ َّ
ػإف تذبػػذب حجميػػا كتػػأخير
ػنكيا؛ كنظػ نا
مميػػكف دكالر بمتكسػػط قػػدرة =@ 98ا مميػػكف دكالر سػ ن
خصكصػا فػػي ظػػؿ العجػػز الكبيػػر لممكازنػػة كاالسػػتدانة العاليػػة
كصػػكليا يعػػكؽ مسػػيرة النشػػاط االقتصػػادم
ن
كم ػػف ث ػػـ زي ػػادة األعب ػػاء المالي ػػة كت ػػداعياتيا ،كعمػ ػ امت ػػداد الس ػػنكات الماض ػػية اقتصػ ػر اس ػػتخداـ الم ػػن

أساسا لـ تنج السمطة السمسطينية في الحد مف االعتماد
كالمساعدات األجنبية عم أغراض استيبلكية
ن
ضػةن
عمييػا بػػالرغـ مػػف انعػػداـ ضػػمانات اسػػتمرارىا أك انتظاميػػا ،كىػػذا يعنػػي أف االقتصػػاد السمسػػطيني يع ٍر ى
لممخاطر دكف ضمانات محددة ،كما يثار الجدؿ مف حيف آلخر حكؿ سمبيات ىذه المساعدات في ظػؿ
اسػػتمرار االعتمػػاد عمييػػا كتسييسػػيا كعػػدـ اليقػػيف بانتظػػاـ تػػدفقيا كمػػدل جػػدكاىا مػػع تسػػرب جػػزء منيػػا

كخدمات استشارية تشكؿ استن ازفنا ليا التقرير االستراتيجي:98 ،:89< ،ا.

جدول :تطور دعم الدول المانحة لمسمطة الفمسطينية (6142 -6141م) (بالمميون دوالر)
السنة

6141

6144

6146

6141

6141

6141

6142

منح لدعم الموازنة

99;9

<@9

???

9:=9

98:A

??8

?=8

منح لدعم المشاريع التطويرية

?A

9>A

==9

?98

:89

A8

=<:

اجمالي

9:98

;@A

A;:

@=;9

9:;8

??A

=AA

التقرير االستراتيجي السمسطيني <:89ـا

حادا
كتكشؼ متابعة تطكرات المساعدات اتجاىيا لمتقمص
خصكصا سنة =:89ا إذا كاف انخساض ن
ن
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أما فيما يتعمؽ بالجيػات كالػدكؿ المانحػة فػي سػنة =:89ـ ا فقػد تصػدرت السػعكدية قا مػة المسػاعدات

بمبم ػػم ; :<.ا ممي ػػكف دكالر ،ث ػػـ اآللي ػػة السمس ػػطينية األكركبي ػػة بمبم ػػم < ::;.ا ممي ػػكف دكالر ،كيميي ػػا

البنػػؾ الػػدكلي بمبمػػم ? 9;9.ا مميػػكف دكالر ،كمػػف المبلحػػظ َّ
أف تمكيػػؿ المجتمػػع الػػدكلي لمسػػمطة ،قػػد
انخسػػض بنسػػبة %;Aا سػػنة =:89ـا ،مقارنػػة سػػنة <:89ـا ،كمػػا انخسػػض تمكيػػؿ البنػػؾ الػػدكلي
=:89ـا.

وت حظ الباحثةَّ :
أف االقتصاد السمسطيني شيد طسػرة نمػك فػي األعػكاـ التػي أعقبػت االنقسػاـ بسعػؿ ضػل
مساعدات دكلية كبيرة لمسمطة خبلؿ السترة مف ?:88ـ– :898ـا ،لكف ىذا النمك الناجـ عف اإلنساؽ

الحككمي كالذم كصؿ إل مستكيات قياسية حكالي %98ا ،سرعاف مػا تىيػاكل كانخسػض الػدعـ ،كذلػؾ
لككنيا أصبحت مشركطة بتمكيؿ نشاطات معينة ال تتبلءـ مع السياسات كالشركط التي كضعتيا مسبقنا
الدكؿ المانحة كمف منيا عدـ تمكيؿ ما يطمؽ عميو المجمكعات اإلرىابيةا.

تخصيص المساعدات الدولية
يعتبػػر تخصػػيص كتكزيػػع المسػػاعدات كالقػػركض الخارجيػػة مػػف الميػػاـ ذات األكلكيػػة ألصػػحاب الق ػرار
السياسي ،لً ىما يمثؿ ىذا التخصيص مف أىمية بالغة فػي سػد االحتياجػات الضػركرية لممجتمػع بمػا يكسػؿ
تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة لعناصػػر اإلنتػػاج ،كبنػػاء القطاعػػات االقتصػػادية التػػي تخمػػؽ مصػػادر إنتاجيػػة
عم المدل البعيد تككف بديبلن لممساعدات الخارجية.

مػػف الجػػدكؿ رقػػـ Aا نبلحػػظ َّ
أف االسػػتثمار العػػاـ قػػد اسػػتحكذ عم ػ

>; %ا مػػف إجمػػالي المسػػاعدات

التي تـ تقديميا إل الشعب السمسطيني في الضسة الغربيػة كقطػاع غػزة ،كيشػمؿ االسػتثمار العػاـ ،إعػادة
تأىيؿ البنية التحتية بجميع أنكاعيا ،كبناء أجيزة السمطة كمرافقيا ،يأتي اإلنساؽ عم المساعدات السنيػة
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فػي المرتبػػة الثانيػػة حيػػث اسػػتحكذ عمػ

< %:ا مػػف إجمػالي المسػػاعدات ،أمػػا شػراء المعػػدات فقػػد كػػاف

نصيبو ; %9كالمبلحظ ضخامة ىذا البند عم الرغـ مف عدـ الحاجة إل الكثير مف تمؾ المعدات .

َّ
إف دعـ القطاع الخاص كصؿ إل

<%ا كىذا مؤشر سمبي يشير إل عدـ االىتماـ بيذا القطاع الذم

ميما في إعادة عممية بناء االقتصاد الكطني.
يمعب نا
دكر ن

جدول رقم ()9
توزيع المساعدات الدولية عمى االستخدامات المختمفة خ ل ( ) 2001 - 1993
الصرف

النسبة %

البيان
االستثمار العاـ

1404

36

المساعدات السنية

944

24

دعـ المكازنة العامة

516

13

شراء معدات

330

8

متنكعة تـ صرفيا ألغراض متنكعة،

226

6

كلقطاعات اقتصادية عديدةا
مساعدات عينية
دعـ القطاع الخاص
خمؽ فرص عمؿ
المجموع

194

5

155

4

116

3

3897454

100

Source: Palestine National Authority :"The 3 rd and 4 The Quarterly monitoring report of
donors assistance of the year 2001" p 5.
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شكل رقم ()4

االستثمار العام
%73

قطاع خاص
%4

خلق فرص
%3

عينية
 %5متنوعة
%6
شراء معدات
%8

فنية
%42

دعم الموازنة
%31

نسبة توزيع المساعدات الدولية عمى االستخدامات المختمفة خ ل ( 2001 – 1993م )
َّ
إف تحديػػد األكلكيػػات فػػي دعػػـ االسػػتخدامات المختمسػػة يرجػػع بالدرجػػة األكلػ إلػ سياسػػة الػػدكؿ المانحػػة
صر في أغمب األحيػاف عمػ االلتػزاـ بتمكيػؿ نشػاطات معينػة قػد ال تكػكف ذات أكلكيػة فػي عمميػة
التي تي ي
التنمية االقتصادية السمسطينية.

مشاكل ومعوقات استغ ل المساعدات الدولية:
تمػت اإلشػػارة إلػ تصػػنيؼ أكلكيػػات المسػػاعدات الدكليػػة المقدمػػة لمشػػعب السمسػػطيني ،كقػػد تػػـ تخصػػيص

كميػا مػع األكلكيػات السمسػطينية ،كمػا َّ
أف ىػذه المسػاعدات كاجيػت العديػد
ىذه المساعدات بشكؿ ال يتسؽ ن
مف المشاكؿ كالتحديات التي ساىمت في تقميؿ فعاليتيػا ،كالحػد مػف قيمتيػا الحقيقيػة ،أىػـ ىػذه المشػاكؿ
تتمخص فيما يمي:

أوًال :المشك ت المتعمقة بالطرف اإلسرائيمي( :عبد الكريم6146 ،م)41-2 ،
 .9اإلغبلقػػات اإلسػ ار يمية المتكػػررة لؤل ارضػػي السمسػػطينية عممػػت عمػ الحػػد مػػف تنسيػػذ البػرامج المختمسػػة،
كعػػدـ القػػدرة عمػ تػػكفير المػػدخبلت اإلنتاجيػػة البلزمػػة لتنسيػػذ المشػػاريع ،أك اسػػتمرار تشػػغيؿ المشػػاريع

العاممة.
 .:زيادة تكمسة استيراد اآلالت كالمعدات نتيجة لئلجراءات األمنية اإلس ار يمية عم المعابر كالمتمثمة فػي
رسكـ األرضية كالتعب ة كالتعميؽ كالسؾ كاعادة التركيب إضافة لممكاصبلت غير المبررة.
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; .مماطمة إس ار يؿ في إصدار التراخيص البلزمة لممشاريع أك لمبنيػة التحتيػة الخاصػة بيػا فػي المنػاطؽ
السمسطينية التي ما زالت تقع تحت اإلشراؼ األمني اإلس ار يمي مثؿ مناطؽ )Cا أك حت في بعػض
المناطؽ . (B
< .معارضػػة إسػ ار يؿ المباشػرة فػػي تخصػػيص المسػػاعدات الماليػػة لمعديػػد لممشػػاريع عنػػد اجتمػػاع الطػكاقـ
االستشارية ،كذلؾ بحكـ مشاركة إس ار يؿ عم قػدـ المسػاكاة فػي الطػكاقـ االستشػارية كالمجنػة المحميػة

لتنسيؽ المساعدات.

ػاء لمطػرؼ اإلسػ ار يمي ،كمػا َّ
أف بعػض الػدكؿ
= .إحجاـ الػدكؿ المانحػة عػف تمكيػؿ بعػض المشػاريع إرض ن
المانحػػة تسػػتخدـ المسػػاعدات ككسػػيمة ضػػغط عم ػ السػػمطة السمسػػطينية لتقػػديـ التنػػازالت كالتػػي دا م ػان
تككف لصال الطرؼ اإلس ار يمي.

فعػ ػاؿ ف ػػي جمي ػػع ىياك ػػؿ تق ػػديـ المس ػػاعدات لمش ػػعب السمس ػػطيني كف ػػي الطػ ػكاقـ
ىن ػػاؾ تكاج ػػد إسػ ػ ار يمي ٌ
االستشارية كفي المجنػة المحميػة لتنسػيؽ المسػاعدات ،كتحجػـ بعػض الػدكؿ التغيػرات لمانحػة عػف بعػض

إرضاء لمطرؼ اإلس ار يمي.
المشاريع؛ كذلؾ
ن

المشاكل والمعوقات المتعمقة بالطرف الفمسطيني
تتمثل المشاكل كما أوردىا (:ترتير6146 ،م.)2 ،
 .9تياف ػػت الس ػػمطة السمس ػػطينية عب ػػر العدي ػػد م ػػف ال ػػك ازرات كالمؤسس ػػات لمحص ػػكؿ عمػ ػ أمػ ػكاؿ ال ػػدكؿ
أف تكػػكف ليػػذه المشػػاريع جػػدكل تعػػكد بالمنسعػػة
المانحػػة بيػػدؼ تمكيػػؿ العديػػد مػػف المشػػاريع ،كدكف ٍ
العامة ،كاَّنما العتبارات خاصة بالقا ميف عم ىذه الك ازرات كالمؤسسات.
 .:غيػػاب التخطػػيط السعػػاؿ كالقػػا ـ عم ػ اإلحصػػاءات كالمعمكمػػات كالبيانػػات الدقيقػػة ،كىػػذا مػػا تجسػػد
بكضكح فػي خطػة التنميػة السمسػطينية كالتػي افتقػرت إلػ المنيجيػة العمميػة فػي اإلعػداد كالتنسيػذ ،أك

حتَّ التكافؽ السعاؿ مع الحالة السمسطينية بمعطياتيا كأبعادىا المختمسة.

; .تػػداخؿ ميػػاـ كصػػبلحيات الػػك ازرات كالمؤسسػػات السمسػػطينية مػػع بعضػػيا الػػبعض أدل فػػي كثيػػر مػػف
األحياف إل ىدر المساعدات كصرفيا فػي مشػاريع ثانكيػة ال تتكافػؽ مػع أىػداؼ تقػديـ المسػاعدات

كأكلكيات التنمية السمسطينية.

< .التضخـ غير المبرر لممنظمات األىميػة غيػر الحكػكميا كالتػي سػاىـ فػي صػرؼ األمػكاؿ المقدمػة
مػػف طػػرؼ الػػدكؿ المانحػػة دكف تنسػػيؽ فعػػاؿ أك حت ػ جػػدكل ،كبصػػكرة غمػػب عمييػػا طػػابع اليػػدر
كالتسابؽ عم الحصكؿ عم أكبر قدر ممكف مف ىذه األمكاؿ.
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= .غيػ ػػاب الرقابػ ػػة السعالػ ػػة مػ ػػف طػ ػػرؼ السػ ػػمطة السمسػ ػػطينية ،كخاصػ ػػة المرتبطػ ػػة بالجكانػ ػػب القانكنيػ ػػة
كالمحاسبية المتعمقة بأكجو صرؼ المساعدات الدكلية ،أك حت عم مستكل تقييـ المشاريع مقارنة

بالجدكل المرتبطة بيا.

عقبات وتحديات أخرى:
لقػػد تػػـ التعػػرض بكضػػكح ألىػػـ العقبػػات كالتحػػديات التػػي تكاجييػػا المسػػاعدات األجنبيػػة الخارجيػػة خػػبلؿ

الست ػرة <9AAـ– ;:88ـا كتجػػدر اإلشػػارة إل ػ َّ
أف ىنػػاؾ العديػػد مػػف العقبػػات كالتحػػديات األخػػرل التػػي
ترل الباحثة أىميتيا ،كمف ىذه العقبات:

 .9تدني سقؼ االتساقيػات االقتصػادية السمسػطينية اإلسػ ار يمية المبرمػة ،كمحدكديػة اليػكامش التػي تتيحيػا
إلح ػػداث تح ػػكالت جكىري ػػة ف ػػي الكاق ػػع االقتص ػػادم السمس ػػطيني الم ػػكركث ع ػػف االح ػػتبلؿ اإلسػ ػ ار يمي

الطكيؿ.
أف
 .:تكسع نشاط القطاع العاـ بشكؿ كبير ،كقد جاء ىذا التكسع بشكؿ أساسي في التكظيؼ ن
بدال مػف ٍ
يكػػكف ف ػػي االس ػػتثمار كفػػي مش ػػاريع البني ػػة التحتيػػة ،كازداد اإلنس ػػاؽ الحك ػػكمي المتكػػرر بنس ػػبة ثبلث ػػة
أضػ ػػعاؼ فػ ػػي الست ػ ػرة مػ ػػا بػ ػػيف ;9AAـ9AA> -ـ ا فقسػ ػػز مػ ػػف @= :ا إل ػ ػ

??Aا مميػ ػػكف دكالر

أمريكي ،كازداد عدد المكظسيف في جيػاز الخدمػة المدنيػة فػي نسػس الستػرة فػارتسع مػف
إل

?=888ا كمع ذلؾ لـ يصؿ االستثمار في البنية التحتية إل أكثر مف

::88ا

?8ا مميػكف دكالر

في العاـ أم ما يساكم أقؿ مف %:ا مف الناتج المحمي السنكم .شعباف:888 ،ـ>? ،ا.

كخصكصػ ػ ػا ف ػ ػػي ع ػ ػػامي >9AAـ –
; .تراجع ػ ػػت االس ػ ػػتثمارات الخاص ػ ػػة بش ػ ػػكؿ مطَّػ ػ ػرد من ػ ػػذ ;9AAـ
ن
?9AAـا ،حيػػث تػػردم األج ػكاء السياسػػية كعػػدـ إج ػراء تىقػ و
ػدـ يي ػذكر فػػي شػػت المجػػاالت التػػي تخػػدـ
المسػػتثمر كتسػػيؿ لػػو عممػػو ،كقػػد أشػػارت المعطيػػات إلػ ت ارجػػع نسػػبة االسػػتثمار الخػػاص إلػ النػػاتج

المحمػػي مػػف ? %:8.ا فػػي عػػاـ ;9AAـ ا إل ػ
عاـ =9AAـا إل

 9?.9ا فػػي عػػاـ <9AAـا إل ػ

%99ا فػػي

;98.ا في عاـ >9AAـا.

< .سمبية المكقؼ العربػي الرسػمي مػف مكضػكع األعمػار كاعػادة البنػاء االقتصػادم السمسػطيني كاسػتمرار

االفتقػػار إل ػ سياسػػة عربيػػة كاضػػحة لػػدعـ مباشػػر لعمميػػة التحػػكؿ السمسػػطيني كاعػػادة البنػػاء ،كاكتسػػاء
معظ ػػـ ال ػػدكؿ العربي ػػة المقدم ػػة لمع ػػكف الم ػػالي ،باإلس ػػياـ المح ػػدكد عب ػػر ال ػػدكؿ المانح ػػة كف ػػي إط ػػار

البرنػػامج كالتكجيػػات التػػي تحػػددىا تمػػؾ الػػدكؿ ،كتنسيػػذىا مػػف خػػبلؿ األطػػر ،كالقن ػكات الدكليػػة ،كفقن ػا

لمسياسات كالبرامج كاألكلكيات التي تقرىا تمؾ المؤسسات.

= .عدـ اكتماؿ األطر القانكنية كالمؤسسات الرقابية لتقييـ كتطكير عممية التنمية االقتصادية.
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> .انعداـ السػيادة السمسػطينية الكميػة عمػ أم مػف المنافػذ كالمعػابر البريػة أك البحريػة ،ممػا يعػكؽ عمميػة
التجارة الخارجية ،كيقمؿ مف فرص االستثمار المتاحة.

? .تػػدني مسػػتكل البنيػػة التحتيػػة فػػي األ ارضػػي السمسػػطينية المكاصػػبلت ،الكيربػػاء ،االتصػػاالت ،الميػػاه،
الصرؼ الصحي ،الطاقة  ..إللا.

نمكذجا
الخ صة :مف ىنا ترل الباحثة أف المساعدات تى ٍعتىبر عممية التسكية السممية في الشرؽ األكسط
ن
حيا لطبيعة العبلقة كأىداؼ المساعدات الدكلية المقدمة مف الدكؿ المانحة لمسمطة الكطنيػة السمسػطينية،
ن
كدعـ عممية السبلـ بيف إس ار يؿ كمنظمة التحرير السمسطينية عف طريػؽ دفػع عجمػة التنميػة االقتصػادية
أف تعمػؿ عمػ تحسػيف
في المناطؽ السمسطينية الضػسة كالقطػاعا ،كتنسيػذ المشػاريع التػي مػف المستػرض ٍ
مس ػػتكل المعيش ػػة كنكعي ػػة الحي ػػاة لمسمس ػػطينييف ،كانش ػػاء نظ ػػاـ ش ػػرؽ أكس ػػطي ق ػػا ـ عمػ ػ أس ػػاس األم ػػف
الجمػ ػػاعي ،كاالسػ ػػتقرار كالتقػ ػػدـ لشػ ػػعكب المنطقػ ػػة ،مػ ػػف ثػ ػػـ إلحاقيػ ػػا كسػ ػػكؽ مشػ ػػترؾ ،ككاعػ ػػد بالنظػ ػػاـ
االقتصادم العالمي الجديد.
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المبحث الثاني

اتجاىات المساعدات الخارجية المقدمة لمسمطة الفمسطينية
بدأت قضية المساعدات الدكلية لمسمسطينييف بانعقاد مؤتمر الدكؿ المانحة في أكتكبر مػف العػاـ

;9AAـا ،كالػذم عقػػد فػي كاشػػنطف بمشػاركة <:ا دكلػػة كمؤسسػػة مانحػة ،حيػػث كػاف اليػػدؼ األساسػػي

ليذا المؤتمر ىػك حشػد المسػاعدات لمشػعب السمسػطيني ،ككضػع لليػة لتنسػيؽ المسػاعدات الماليػة كالسنيػة
لمسمطة السمسطينية ،كذلػؾ لتمكينيػا مػف إدارة المنػاطؽ السمسػطينية التػي سػتؤكؿ إلييػا بمكجػب االتساقيػات

السياسية مع الجانب اإلس ار يمي ،إضافةن إل دكرىا في إعادة تأىيؿ البنيػة التحتيػة ،كتمكيػؿ إدارة عمميػة

الض ػكء عم ػ مصػػادر ىػػذه المسػػاعدات
كيمقػػي ىػػذا الجػػزء مػػف الكرقػػة ي
التنميػػة فػػي األ ارضػػي السمسػػطينية .ي
المتمقية ليا .كمف المبلحظ َّ
أف كتيرة المسػاعدات
كتكزيعيا القطاعي كاألشكاؿ التيي قدمت بيا ،كالجيات ي
الدكلية كأكلكياتيا ،قد ارتبطت -إل حد كبير -بطبيعة المرحمة التي ت َّػـ خبلليػا تقػديـ ىػذه المسػاعدات.

كفي ىذا الصدد ،يمكف تقسيـ فتػرة المسػاعدات <9AAـ:88< -ـ ا إلػ ثػبلث م ارحػؿ منسصػمة ،ىػي:

المرحمة األكل  :كتمتد مف العاـ <9AAـا كحت العاـ ?9AAـا  ،كىي المرحمة التي اتسمت بالتراجع
المستمر في غالبية المؤشرات االقتصادية ،كارتساع معدالت البطالة كالسقػر نتيجػة سياسػة اإلغػبلؽ التػي
انتيجتيػا السػػمطات اإلسػ ار يمية لنػذاؾ .أمػػا المرحمػػة الثانيػة ،فكانػػت خػػبلؿ األعػكاـ @9AAـ:888-ـا،
ظػػا فػي العديػد مػػف المؤشػرات االقتصػػادية
كخبلفنػا لممرحمػة السػػابقة ،فقػد شػيدت تمػػؾ المرحمػة تط نا
ػكر ممحك ن
كاالجتماعيػػة فػػي األ ارضػػي السمسػػطينية ،كاالرتسػػاع الػػذم ط ػ أر عم ػ معػػدالت النمػػك فػػي النػػاتج المحمػػي
كاالنخساض في معدالت البطالة كالسقر بيف السمسطينييف.

كثالث تمؾ المراحؿ ،ىي المرحمة التي أعقبت اندالع انتساضة األقص الحالية ،كما رافقيا مف سياسات

كاجراءات إس ار يمية أدت إل إلحاؽ أضرار فادحة فػي البنيػة التحتيػة كالسكقيػة فػي جميػع مجػاالت الحيػاة
فػػي األ ارضػػي السمسػػطينية ،حيػػث بػػدأ أثػػر تمػػؾ اإلجػراءات يظيػػر بشػػكؿ جمػػي فػػي بدايػػة العػػاـ :889ـا
تباينا كاض نػحا فػي التكزيػع القطػاعي ،كمنسػكب ىػذه
أف نممس ن
كاستمر بالتصاعد حت كقتنا ىذا .كيمكف ٍ
المساعدات مف مرحمة زمنية إل أخرل .ماس:88= ،ـ:9 ،ا

الجيات التي ساىمت في تقديم المساعدات
تعيػػدت الجيػػات الػػدكؿ كالمؤسسػػات المانحػػة فػػي لقا يػػا األكؿ فػػي كاشػػنطف بتقػػديـ ح ػكالي  :<88ا
مميػػكف دكالر لمسمسػػطينييف خػػبلؿ الخمػػس سػػنكات التاليػػة لتػػاريل انعقػػاد ىػػذا المقػػاء ،كاسػػتمر ىػػذا المبمػػم باالرتسػػاع
بشػػكؿ مطػػرد خػػبلؿ السػػنكات البلحقػػة نتيجػػة لتعثػػر عمميػػة التسػػكية السياسػػية ،كمػػا ارفػػؽ ذلػػؾ مػػف تػػرد

لؤلكضاع السػا دة فػي األ ارضػي السمسػطينية ،كازديػاد االحتياجػات ،كبالتػالي المسػاعدات الكاجػب تقػديميا
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لمسمسطينييف لمكاجيو تمؾ األكضاع ،فارتسعػت قيمػة التعيػدات لتصػؿ إلػ حػكالي ;<:8ا مميػكف دكالر

نيايػ ػػة أكتػ ػػكبر مػ ػػف العػ ػػاـ ?9AAا ،كبمػ ػػم إجمػ ػػالي التعيػ ػػدات منػ ػػذ العػ ػػاـ <9AAـ كحت ػ ػ نيايػ ػػة العػ ػػاـ
<:88ـا ح ػ ػكالي A888ا مميػ ػػكف دكالر ،أضػ ػػؼ إل ػ ػ ىػ ػػذا التعيػ ػػدات التػ ػػي حصػ ػػمت عمييػ ػػا السػ ػػمطة

السمسػػطينية فػػي مػػؤتمر لنػػدف الػػذم عقػػد فػػي شػػير لذار مػػف عػػاـ =:88ـ ا بقيمػػة زادت عمػ

9;88ا

مميػػكف دكالر .ككانػػت حصػػة الكاليػػات المتحػػدة مػف ىػػذه التعيػػدات ىػػي األكبػػر مػػف بػػيف المػػانحيف خػػبلؿ

تمػػؾ الستػرة ،حيػػث قاربػػت عمػ

9@88ا مميػػكف دكالر ،أك مػػا نسػػبتو ?%9A.ا مػػف إجمػػالي التعيػػدات،

تبلىػػا االتحػػاد األكركبػػي %9;.9ا .أمػػا الػػدكؿ العربيػػة فقػػد تعيػػدت بتقػػديـ ح ػكالي مميػػار دكالر خػػبلؿ

السترة السابقة ،كشكمت تعيدات اإلمارات النسبة األكبر مف إجمالي تعيدات الػدكؿ العربيػة ،حيػث بمغػت
<88ا مميكف دكالر ،ثـ السعكدية التي بمغت تعيداتيا  ;@8ا مميكف دكالر .أما التعيدات التي قدمت

مف خبلؿ صندكؽ األقص  ،كصندكؽ القدس ،فقد احتمت المممكة العربية السعكدية المرتبػة األكلػ فػي
تقديـ ىذه التعيدات ،حيث ساىمت المممكػة العربيػة السػعكدية ب ػ % <=.9ا مػف مجمػكع االلتػزاـ ،تمتيػا

الككيػت كقطػر ب ػ % 9=.9ا ك %9;.9ا عمػ التػكالي .شػكؿ =ا ،كمػف األىميػة بمكػاف اإلشػارة إلػ

َّ
حاليا قد ال يتسؽ مػع المعطيػات السعميػة ،كمػا
دعما لو ن
أف انطباعات الشعب السمسطيني عف أكثر الدكؿ ن
ؤخر مؤسسة ألسا السمسطينية.
ظير في نتا ج المس الذم أجرتو يم نا
شكل ()1
توزيع تعيدات الدول العربية من المساعدات الطارئة خ ل انتفاضة األقصى

المصدر :تقارير ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي.

كبالرغـ مف أىمية ما تتعيد الجيات المانحة بتقديمو مػف مسػاعدات ،إال أَّنػو ال يعػدك أكثػر مػف

إعبلنا عف نيػة جيػة مػا لتقػديـ مسػاعدة نقديػة أك عينيػة دكف أف يصػاحب ذلػؾ اإلعػبلف أم التػزاـ
ككنو
ن
رسمي ،كدكف الخكض في التساصيؿ المتعمقة بآلية تقديـ المساعدة أك الغرض النيا ي منيا ،كلذلؾ ف َّ
ػإف
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تحميمنػػا سيقتصػػر عمػ المػػرحمتيف البلحقتػػيف لتعيػػدات الجيػات المانحػػة؛ كىمػػا :مرحمػػة االلتػزاـ ،كمرحمػػة

الصػػرؼ السعمػػي ،حيػػث يػػتـ فػػي األكل ػ االلت ػزاـ بتقػػديـ المسػػاعدة بمكجػػب اتساقيػػة أك مػػذكرة تسػػاىـ يحػػدد
خبلليا حجـ المساعدة كغرض تقديميا كلليتو .كتعد تمؾ المرحمة خطكة ميمة كمتقدمػة فػي سػبيؿ تحقػؽ

المساعدة بشكؿ فعمػي ،كاذا مػا ت َّػـ صػرؼ المسػاعدات التػي التزمػت الجيػات المانحػة بتقػديميا ف َّ
ػإف ذلػؾ
يعني مركرىا في المرحمة الثالثة كاألخيرة كىي مرحمة الصرؼ ،كالتي تتـ عبر صناديؽ مالية تخصػص

لػػذلؾ ،كتشػػرؼ المؤسسػػات الدكليػػة العاممػػة فػػي األ ارضػػي السمسػػطينية ،كبخاصػػة البنػػؾ الػػدكلي عمػ عػػدد

تسضؿ بعض الدكؿ تقديـ المساعدات بشكؿ مباشػر كمػف
كبير مف تمؾ الصناديؽ ،كفي بعض األحياف ٌ
خبلؿ فت حسابات خاصة في البنكؾ ليتـ السحب منيا كاإلنساؽ عمػ المشػاريع المتسػؽ عمييػا مػف قبػؿ
المنسذيف كالمستسيديف .ماس:88= ،ـ:; ،ا.

كتشػػير بيانػػات ك ازرتػػي التخطػػيط كالماليػػة فػػي السػػمطة السمسػػطينية إل ػ أ َّف إجمػػالي المسػػاعدات

التػػي التزمػػت الجيػػات المانحػػة بتقػػديميا خػػبلؿ الستػرة ـ<:88< -9AAـ ا قػػد تجػػاكز  ?=88ا مميػػكف
دكالر  ،بمعػ ػػدؿ سػ ػػنكم تجػ ػػاكز  >?8ا مميػ ػػكف دكالر ،كتشػ ػػكؿ تمػ ػػؾ االلت ازمػ ػػات ح ػ ػكالي % A9ا مػ ػػف

فعميػػا -بتقػػديـ مسػػاعدات بمغػػت قيمتيػػا
إجمػػالي التعيػػدات فػػي الست ػرة السػػابقة .كقػػد قامػػت تمػػؾ الجيػػات – ن
حكالي  ?888ا مميكف دكالر ،كذلؾ حت نياية العػاـ <:88ـ ا  ،بمعػدؿ سػنكم بمػم حػكالي  >;8ا
مميػػكف دكالر ،أك مػػا نسػػبتو = %Aمػػف إجمػػالي االلت ازمػػات  % @Aمػػف إجمػػالي التعيػػداتا .كقػػد شػػيد

العػػاـ  :889ا أعمػ قيمػػة صػػرؼ لممسػػاعدات ،إذ بمغػػت حػكالي  98<=.8ا مميػػكف دكالر ،فػػي حػػيف
يسػػجمت أدن ػ قيمػػة فػػي العػػاـ @9AAـ ا ،كىػػك بدايػػة المرحمػػة الثانيػػة ،إذ لػػـ تتجػػاكز قيمػػة المسػػاعدات
عامػػا فػػي مسػػتكل
السعميػػة فػػي ذلػػؾ العػػاـ <:8.9ا مميػػكف دكالر .كمػػا سػػجؿ العػػاـ <:88ـ ا ا
ن
نخساضػا ن
الصرؼ السعمي لممساعدات ،بحيث كصؿ إل ما دكف نصؼ االلتزامات.

كلعػ َّػؿ مػػف أىػػـ األسػػباب التػػي سػػاىمت فػػي كجػػكد ىػػذه السػػركؽ بػػيف مػػا التػػزـ بػػو ،كمػػا تػػـ صػرفو
فعبلن ،ما يمي :ماس:88= ،ـ:= ،ا
 .9ارتباط العكف الدكلي بتطكرات عممية التسكية السياسػية ،كتحكلػو عػف ىدفػو الر يسػي االسػتثمار فػي
السبلـا إل تمكيؿ عممية التسكية كمنع انييارىا.
ػار كاض ػ ػػحة عمػ ػ ػ عممي ػ ػػة ت ػ ػػدفؽ المس ػ ػػاعدات الدكلي ػ ػػة
 .:ك ػ ػػاف لئلجػ ػ ػراءات اإلسػ ػ ػ ار يمية االحتبللي ػ ػػة لث ػ ػ ان
كتخصيصيا مف خبلؿ ما يمي :ماس:88= ،ـ;; ،ا:

أ .يعمػػؿ الحصػػار اإلس ػ ار يمي عم ػ إعاقػػة تػػدفؽ المسػػاعدات الدكليػػة مػػف خػػبلؿ صػػعكبة تنقػػؿ ممثمػػي

اليي ػػات الدكلي ػػة ،كت ػػأخر كص ػػكؿ المػ ػكاد الخ ػػاـ البلزم ػػة لتنسي ػػذ كثي ػػر م ػػف المش ػػاريع الممكل ػػة م ػػف ى ػػذه
المساعدات ،كىذا ىك السبب الر يسي في اتساع السجكة في العاـ :888ـا.
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بَّ .
كلعؿ أىـ القنكات التي تؤثر إس ار يؿ مف خبلليا في تدفؽ المساعدات الدكليػة كصػرفيا ،ىػي المػن

المخصص ػػة لئلنس ػػاؽ عمػ ػ المش ػػاريع ف ػػي المن ػػاطؽ با حي ػػث تحت ػػاج ى ػػذه المش ػػاريع إلػ ػ المص ػػادقة
كالتراخيص اإلس ار يمية ،كالتي -غالبان ما -تتـ المماطمة في إصدارىا.
ج .القيكد اإلس ار يمية عم المعابر السمسطينية الدكلية ،كبخاصة َّ
ػر مػف المسػاعدات الدكليػة تكػكف
أف كثي نا
عم شكؿ مساعدات عينية أك مشركطة بشراء معدات مف الدكؿ المانحة.
; .حداثة تككيف السمطة السمسطينية كافتقارىا إل رؤية كاضحة إلدارة المساعدات الدكلية.
كقد أسػيمت مجمكعػة مػف العكامػؿ الذاتيػة السمسػطينية فػي تػأخر كصػكؿ العػكف الػدكلي كانخسػاض كسػاءة
االستسادة منو:

 االفتقار إل قاعدة بيانات دقيقة كمكثكقة في السنكات األكل مػف عمػر السػمطة ،لئلسػياـ فػي تحديػد
االحتياجػػات كاألكلكيػػات بشػػكؿ مكضػػكعي .كعمػ الػػرغـ مػػف التطػػكرات التػػي حققيػػا الجيػػاز المركػػزم

لئلحصاء السمسطيني فػي مجػاؿ تػكفير قاعػدة البيانػات ،ف َّ
ػإف حجػـ االسػتسادة منيػا فػي بمػكرة سياسػات
كخطط تنمكية كاضحة ما زاؿ بالم المحدكدية.
 افتقار السمطة السمسطينية إل رؤية شمكلية كخطة كاضحة األىداؼ كاألكلكيػات ،ككػذلؾ عػدـ كسػاءة
للية التعامؿ مع العكف الدكلي التي انتيجتيا السمطة.
 ضعؼ كساءة إدارة المػاؿ العػاـ ،ممػا أدل إلػ تجديػد كبػركز ظػكاىر تجػاكز مػالي كادارم ،كاسػتغبلؿ
أف تخضع لممساءلة المحاسبية ،كساىـ ذلؾ في تسييؿ تحمؿ بعػض الجيػات المانحػة مػف
نسكذ دكف ٍ
التزاماتيا.

التوزيع القطاعي لممساعدات واستخداماتيا
س ػػنقكـ ف ػػي ى ػػذا الج ػػزء م ػػف السص ػػؿ بتتب ػػع مس ػػار المس ػػاعدات الدكلي ػػة ف ػػي محاكل ػػة لمعرف ػػة االتجاى ػػات
المختمسة كالتكزيع القطاعي لتمؾ المساعدات ،كفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ ،فقد استخدمنا التكزيع المعتمػد مػف
قبؿ ك ازرة التخطيط السمسطينية ،كالذم يتـ بمكجبو تصنيؼ المساعدات مف حيػث االسػتخداـ إلػ خمسػة

أجزاء ر يسية ،كىي :البنية التحتية ،كالقطاعات اإلنتاجية ،كالقطاعػات االجتماعيػة ،كبنػاء المؤسسػات،
كقطاعات متنكعةا.
كتشػػير التقػػارير الصػػادرة عػػف ك ازرة التخطػػيط >ا إلػ أف القطاعػػات االجتماعيػػة قػػد اسػػتحكذت
عامػا األخيػرة ،حيػث
عم الجزء األكبر مف المساعدات السعمية المقدمة لمسمسػطينييف خػبلؿ األحػد عشػر ن
بم ػػم نص ػػيبيا حػ ػكالي @%<8.ا م ػػف إجم ػػالي المس ػػاعدات ،كتش ػػمؿ القطاع ػػات االجتماعي ػػة العدي ػػد م ػػف
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القطاعات السرعية ،منيا :التعميـ كالصحة كالشباب كالطسكلة كالمرأة كالمساعدات اإلنسانية ،كبػالرغـ مػف

أىمية ىذه القطاعات لمسمسطينييف ،إال َّأنيػا ال تػأتي فػي المرتبػة األكلػ مػف حيػث أكلكيػات السمسػطينييف
كاحتياجػاتيـ كمػػدل تأثيرىػػا فػي الرفػػاه االقتصػػادم كاالجتمػاعي ليػػـ .كيمػػي القطاعػات االجتماعيػػة قطػػاع

بناء المؤسسات في المرتبة الثانية مف خبلؿ إنساؽ ما نسبتو % :9ا مف المساعدات السعمية.

كيمي ذلؾ قطػاع البنيػة التحتيػة الػذم يشػمؿ الطاقػة ،كاإلسػكاف ،كالنسايػات الصػمبة ،كالصػرؼ الصػحي،

كاالتصاالت ،كالمكاصبلت كغيرىاا ،حيػث جػاء ىػذا القطػاع ثالثنػا ،إذ صػرؼ عميػو حػكالي %:8ا مػف

المسػػاعدات .كيعتبػػر قطػػاع البنيػػة التحتيػػة مػػف القطاعػػات الميمػػة فػػي االقتصػػاد السمسػػطيني ،كذلػػؾ لمػػا

يحققػػو مػػف لثػػار إيجابيػػة فػػي العديػػد مػػف المجػػاالت االقتصػػادية كاالجتماعيػػة ،كزيػػادة التشػػغيؿ كالحػػد –

بالتالي -مف مشاكؿ البطالة كالسقر في األراضي السمسطينية ،كتحريؾ عجمة االقتصاد السمسطيني بسبب
ارتباطاتػػو األماميػػة كالخمسيػػة مػػع مختمػػؼ القطاعػػات ،إضػػافةن إل ػ دكره فػػي جػػذب االسػػتثمارات المحميػػة
كاألجنبية مف خبلؿ تخسيض التكاليؼ الكمية لتمؾ االستثمارات عم المستثمريف ،كقد احتؿ ىػذا القطػاع

المرتبػػة األكل ػ مػػف حيػػث االلت ازمػػات ،إال َّ
أف انخسػػاض نسػػبة الصػػرؼ لػػو -كالتػػي لػػـ تتجػػاكز ;=%ا

جعمتو ثالثنػا .كبػدا كاض نػحا انخسػاض حصػة القطاعػات اإلنتاجيػة مػف إجمػالي المسػاعدات ،إذ لػـ تتجػاكز
حصػػتيا  %98ا مػػف إجمػػالي االلت ازمػػات ،كانخسضػػت تمػػؾ النسػػبة إل ػ >%امػػف إجمػػالي الصػػرؼ،
أيضػػا انخسػػاض نسػػبة الصػػرؼ فػػي تمػػؾ القطاعػػات عم ػ غػرار قطػػاع البنيػػة التحتيػػة ،كالتػػي ال
كيبلحػػظ ن
تتعدل ;=%ا ،كىذا مؤشر لخر عم عدـ إيبلء المانحيف االىتماـ الكافي لمقاعدة اإلنتاجية لبلقتصاد

السمسػػطيني ،كعمػ عػػدـ سػػعييـ الجػػاد لتقكيػػة دكرة اإلنتػػاج فػػي ىػػذا االقتصػػاد كتحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة
المنشكدة .أما القطاعات األخرل المتنكعة أك غير المصنسة ضمف المجمكعػات السػابقة ،فقػد اسػتحكذت

عم

%98ا مف إجمالي االلتزامات كحكالي <%9:.ا مف إجمالي الصػرؼ ،كتشػتمؿ تمػؾ المجمكعػة

ػر لتعػػددىا
عم ػ العديػػد مػػف القطاعػػات التػػي ال يمكػػف تصػػنيسيا ضػػمف المجمكعػػات السػػابقة ،كذلػػؾ نظػ نا
ككجكد االختبلفات فيما بينيا ،أك َّأنيا أكجدت لبلسػتجابة لؤلكضػاع الطار ػة التػي حػدثت خػبلؿ المرحمػة

السابقة .العجمة ،:89; ،ص.;Aا
أمػػا بالنسػػبة لتكزيػػع المسػػاعدات كفقنػػا لبلسػػتخدامات المختمسػػة ،فتشػػير بيانػػات ك ازرتػػي التخطػػيط
كالمالية إل أف االسػتثمار العػاـ اسػتحكذ عمػ %;:ا مػف إجمػالي المسػاعدات السعميػة خػبلؿ السػنكات

الس ػػابقة ،كم ػػا ت ػػـ تخص ػػيص @%:ا م ػػف المس ػػاعدات لبلستش ػػارات السني ػػة كالخبػ ػراء ،كتعتق ػػد الجي ػػات
المانحػػة َّ
أف تمػػؾ االستشػػارات ميمػػة جػ نػدا لضػػماف كسػػاءة صػػرؼ المسػػاعدات كتكجيييػػا نحػػك األىػػداؼ
المطمكبة .كبػالرغـ مػف أىميػة ىػذا الشػكؿ مػف المسػاعدات ،إال َّ
أف المبالغػة فييػا تكػكف فػي الغالػب عمػ

حسػػاب قيمػػة المسػػاعدات الحقيقيػػة المقدمػػة لؤلط ػراؼ المتمقيػػة لممسػػاعدات ،كبالتػػالي التػػأثير فػػي فاعميػػة
المساعدات الدكلية كقدرتيا عم تحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا ،كمف االستخدامات الر يسية لممساعدات
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أيضا -دعـ المكازنة التطكيرية لمسمطة السمسطينية ،إذ امتنعت الجيات المانحة كحت العاـ :888ا
– ن
 أم قبي ػػؿ ان ػػدالع االنتساض ػػة -ع ػػف تق ػػديـ أم دع ػػـ لممكازن ػػة الجاري ػػة ،كذل ػػؾ لػ ػرفض ياس ػػر عرف ػػاتالقت ارحػػات كمينتػػكف فػػي كامػػب ديسيػػد :ا سػػنة  ،:888كقػػد شػػكمت المسػػاعدات المقدمػػة ل ػدعـ المكازنػػة

التطكيريػػة ح ػكالي  %9:ا مػػف إجمػػالي المسػػاعدات السعميػػة ،كاذا مػػا أضػػسنا ليػػذا البنػػد المػػن المقدمػػة

لػػدعـ المكازنػػة الجاريػػة ،فػ َّ
ػإف نسػػبة المسػػاىمة ليػػذا البنػػد أك االسػػتخداـ سػػترتسع بشػػكؿ كبيػػر ،إذ قػػدمت
الجيػ ػػات المانحػ ػػة منػ ػػذ انػ ػػدالع االنتساضػ ػػة أكثػ ػػر مػ ػػف 9>88ا مميػ ػػكف دكالر ضػ ػػمف ىػ ػػذا البنػ ػػد ،أمػ ػػا
المسػػاعدات العينيػػة التػػيي قػػدمت لمسمسػػطينييف عم ػ شػػكؿ معػػدات ،فشػػكمت ح ػكالي @%ا مػػف إجمػػالي

كصرؼ حكالي =%ا مف المساعدات مف خبلؿ برامج خمؽ فرص عمؿ لمعػاطميف
المساعدات السعمية ،ي
عف العمؿ ،ك ;%ا  -فقط -لدعـ القطاع الخاص.
األشكال التي قدمت بيا المساعدات
تشير بيانات ك ازرتي التخطيط كالمالية إل أف المساعدات الدكلية التي التزمت الجيات المانحة

بتقديميا خبلؿ السترة السابقة لـ تكف جميعيا عم شكؿ من كىبات ،حيث تبيف أف أكثػر مػف < %9ا
مػػف تم ػػؾ المسػػاعدات كان ػػت عم ػ ش ػػكؿ قػػركض -الج ػػزء األكبػػر مني ػػا قػػركض ميسػػرة كبست ػرات س ػػماح

طكيمة -كلكف ىناؾ بعض القركض التيي قدمت لمسمطة السمسطينية بشركط تجارية .كترتسػع تمػؾ النسػبة
لتص ػػؿ إلػ ػ

=%9ا عن ػػد التس ػػديد السعم ػػي لتم ػػؾ الق ػػركض .كتج ػػدر اإلش ػػارة إلػػ أف جمي ػػع المس ػػاعدات

المقدمػػة مػػف قبػػؿ الكاليػػات المتحػػدة كاليابػػاف كانػػت عمػ شػػكؿ مػػن كىبػػات خػػبلؿ الستػرة السػػابقة .كخػػبلؿ
المرحمة األكل

< A? -Aا شكمت القركض حكالي @ %>.ا مف إجمالي المساعدات .كعم مستكل

الجيات المانحة ،فقد كانت جميع المساعدات السعمية المقدمة مف االتحاد األكركبي كالدكؿ العربية عم

شكؿ من كىبات .كقدمت المؤسسات الدكلية =- %:;.فقط -مف مساعداتيا عم شػكؿ مػن كىبػات،
كالبػػاقي كػػاف عم ػ شػػكؿ قػػركض ،فيمػػا كانػػت نسػػبة القػػركض المقدمػػة م ػف قبػػؿ الػػدكؿ األكركبيػػة ح ػكالي

ػر فػي أشػكاؿ تقػديـ
?%;.ا -فقط -مف إجمالي مساعداتيا .أما المرحمة الثانيػة ،فقػد شػيدت تحػكنال كبي نا
المساعدات ،حيث ارتسعت نسبة القركض في تمؾ المرحمة إل حكالي %9Aا مف إجمػالي المسػاعدات
السعمية ،كنجمت تمػؾ الزيػادة عػف تحػكؿ سياسػة االتحػاد األكركبػي كالػدكؿ العربيػة باتجػاه اإلقػراض عمػ

حسػػاب المػػن  ،حيػػث بمغػػت نسػػبة اإلقػراض لكمتػػا الجيتػػيف >% :<.ا ك ?;%ا ،عمػ التػكالي ،األمػػر
أيضػا -عمػ حجػـ القػركض التػي اقترضػتيا السػمطة السمسػطينية ،إذ تضػاعست القػركض
الذم انعكػس – ن
خبلؿ المرحمة الثانية مقارنة عما كانت عميو في المرحمة األكل  ،فارتسعت مف >9;@.ا إلػ أكثػر مػف
<:?@.ا مميػػكف دكالر .كفيمػػا يتعمػػؽ بالمرحمػػة الثالثػػة ،فتشػػير البيانػػات إل ػ ارتسػػاع نسػػبة اإلقػراض مػػف

إجمػػالي المسػػاعدات السعميػػة خػػبلؿ تمػػؾ المرحمػػة إلػ حػكالي @%9@.ا ،كيعػػزل ذلػػؾ -بشػػكؿ أساسػػي-

إلػ القػػرض الػػذم قدمتػػو الػػدكؿ العربيػػة مػػف خػػبلؿ بنػػؾ التنميػػة اإلسػػبلمي ،كبمغػػت قيمتػػو <@8ا مميػػكف
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دكالر ،كذلؾ بالرغـ مف تردم األكضاع فػي األ ارضػي السمسػطينية – بشػكؿ كبيػر -خػبلؿ تمػؾ المرحمػة،

تحمؿ الجيات المانحة السمسطينييف أعبػاء إضػافية فػي ظػؿ تمػؾ األكضػاع،
إذ كاف مف المسترض أف الي ٌ
كفي ظؿ انخساض اإليرادات المتحصمة مف قبؿ السمطة السمسطينية كانخساض قدرتيا بالتالي عمػ تمبيػة

احتياجات السمسطينييف .كما يمست االنتباه في تمؾ المرحمة ،ىك ارتساع نسبة القركض الممنكحة مف قبؿ
الػػدكؿ العربيػػة مػػف إجمػػالي المسػػاعدات التػػي قػػدمتيا ،فػػي حػػيف انخسضػػت نسػػبة القػػركض المقدمػػة مػػف

االتحاد األكركبي كالدكؿ األكركبية إل اقؿ مف %:ا ك ?%9.ا مف إجمالي مساعداتيا عم التكالي،
كذلؾ بما يتبلءـ مع فجػكة المػكارد الماليػة لمسػمطة كاألكضػاع الصػعبة التػي يكابػدىا الشػعب السمسػطيني،

تيمنا باالتحاد األكركبي كالدكؿ األكركبية.
ككاف حرم بالدكؿ العربية أف تنح ىذا المنح
ن

توزيع المساعدات حسب الجيات المتمقية
يمكػػف تقسػػيـ المسػػاعدات مػػف حيػػث تكزيعيػػا عم ػ الجيػػات المختمسػػة إل ػ ثبلثػػة أقسػػاـ ر يسػػية :مػػاس،
=:> ،:88ا:
 القسـ األكؿ مف المساعدات :تـ تقديمو لمسمطة السمسطينية بأجيزتيا المختمسة.
 كالقسـ الثاني مف المساعدات :تـ تكجييو إل المؤسسات األىمية NGO'Sا.
 القسـ الثالث مف المساعدات :تـ مف خبلؿ ككالة غكث كتشغيؿ البلج يف االكنكركاا.
ػاال ،قامػػت الجيػػات الدكليػػة المانحػػة بتقػػديـ أكثػػر مػػف ?888ا مميػػكف دكالر خػػبلؿ الست ػرة
إجمػ ن

< :88<- 9AAا ،كاذا مػػا أضػػسنا المسػػاعدات الطار ػػة المقدمػػة عبػػر االكنػػكركا منػػذ انػػدالع االنتساضػػة
كحتػ نيايػػة العػػاـ <:88ا  -كالتػػي قػػدرت بنحػػك <88ا مميػػكف دكالر -فػػإف المبمػػم اإلجمػػالي سػػيرتسع

إلػ حػكالي ?<88ا مميػػكف دكالر .كتشػػير بيانػػات ك ازرة التخطػػيط إلػ أف السػػمطة السمسػػطينية بأجيزتيػػا
التنسيذي ػػة المختمس ػػة ،م ػػف ك ازرات كىي ػػات كمؤسس ػػات عام ػػة ق ػػد تمق ػػت م ػػا نس ػػبتو ?@ %ا م ػػف إجم ػػالي
المسػػاعدات المقدمػػة لمسمسػػطينييف خػػبلؿ تمػػؾ الستػرة ،فػػي حػػيف تمقػػت المؤسسػػات األىميػػة NGO'Sا مػػا
نسػػبتو @%ا  ،كقػػد لػػكحظ أف نسػػبة الصػػرؼ السعمػػي لممسػػاعدات المقدمػػة لممؤسسػػات غيػػر الحككميػػة

بمغػػت ح ػكالي %@8ا كىػػي أعم ػ مػػف نسػػبة الصػػرؼ لممسػػاعدات المقدمػػة لمسػػمطة ،كالتػػي لػػـ تتجػػاكز
=>.%

أما فيما يتعمؽ بالمساعدات السعمية المقدمة عبر األكنركا ،فيبلحظ كجكد تساكت كبيػر فػي حجػـ

تبع ػػا الخ ػػتبلؼ مص ػػدر البيان ػػات الدال ػػة عمػ ػ ى ػػذه المس ػػاعدات ،إض ػػافة إلػ ػ
تم ػػؾ المس ػػاعدات ،كذل ػػؾ ن
االختبلؼ في منيجية تقدير حجـ تمؾ المساعدات .حيث أشارت بيانات ك ازرة التخطيط إل أف إجمالي

المبػالم المقدمػة عبػر األكنػركا بمغػت حػكالي ;;?.:ا مميػكف دكالر منػذ العػاـ <9AAـا ،بمعػدؿ سػػنكم
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كيعػد ىػذا المبمػم
بمم ?;;.ا مميكف دكالر ،كش ٌكمت تمؾ المبالم حكالي =%ا مف إجمالي المساعدات ،ي
ػبيا إذا مػػا قػػكرف مػػع البيانػػات الصػػادرة عػػف األكنػػركا ذاتيػػا ،حيػػث تشػػير تمػػؾ البيانػػات إل ػ أف
قمػ ن
ػيبل نسػ ن
األم ػكاؿ التػػي ص ػرفت مػػف قبػػؿ األكنػػركا خػػبلؿ عػػاـ كاحػػد – فقػػط -كىػػك العػػاـ ;:88ا بمغػػت ح ػكالي
 :=Aا مميػػكف دكالر .كيعػػزل ىػػذا التبػػايف بػػيف المصػػدريف بشػػكؿ أساسػػي إلػ احتسػػاب الػػك ازرة لؤلمػكاؿ

الت ػػي تص ػػرؼ م ػػف قب ػػؿ األكن ػػركا عمػ ػ المش ػػاريع التطكيري ػػة كالمكازن ػػات المنتظم ػػة فق ػػط ،مس ػػتثنية ب ػػذلؾ
المساعدات الطار ة كاالغاثية التي بدأت األكنركا بإنساقيػا منػذ انػدالع االنتساضػة الثانيػة ،كقػد ٌشػكؿ ىػذا
النػكع مػػف المسػػاعدات الجػػزء األكبػػر مػػف إجمػػالي المبػالم التػػي أنسقتيػػا األكنػػركا فػػي األ ارضػػي السمسػػطينية
منػػذ العػػاـ :889ا كحت ػ

=:88ا ،كالتػػي بمغػػت <88ا مميػػكف دكالر .كعنػػد إضػػافة ىػػذا المبمػػم إل ػ

المسػػاعدات المنتظمػػة فػػإف حصػػة األكنػػركا مػػف إجمػػالي المسػػاعدات سػػيرتسع إل ػ أكثػػر مػػف >% A.ا،
كتمثيبل لحجـ المساعدات المقدمة عبر االكنػركا ،كبػذلؾ تػنخسض حصػة
كتبدك تمؾ النسبة أكثر منطقية
ن

السػػمطة السمسػػطينية كجيػػة متمقيػػة لممسػػاعدات لتبمػػم ح ػكالي < %??.ا مػػف إجمػػالي المسػػاعدات .كمػػا
تنسػػجـ تم ػػؾ النس ػػبة م ػػع تق ػػديرات البن ػػؾ ال ػػدكلي ال ػكاردة ف ػػي تقريرى ػػا المتعم ػػؽ بتقي ػػيـ اآلث ػػار االقتص ػػادية

المترتبػػة عم ػ االنسصػػاؿ اإلس ػ ار يمي أحػػادم الجانػػب عػػف المنػػاطؽ السمسػػطينية ،كالػػذم أعػػده البنػػؾ فػػي

حزيراف مف العاـ <:88ـا ماس;8 ،:88= ،ا.

ارتباط المساعدات الدولية باألوضاع السياسية واالقتصادية
ت ػ ػػدؿ البيان ػ ػػات المتاح ػ ػػة عمػ ػ ػ تػ ػ ػرابط كثي ػ ػػؽ ب ػ ػػيف المس ػ ػػاعدات الدكلي ػ ػػة كالتط ػ ػػكرات السياس ػ ػػية

كاالقتصػػادية ،فيتض ػ مػػف شػػكؿ =ا أنػػو -كبشػػكؿ عػػاـ -ت ازيػػد حجػػـ المسػػاعدات بتكافػػؽ مػػع عػػدد أيػػاـ
الحصػػار .فػػإف المسػػاعدات الدكليػػة الربعيػػة ? ا ارتسعػػت عنػػد ارتسػػاع عػػدد أيػػاـ الحصػػار فػػي ذلػػؾ الربػػع
مف السنة ،كانخسضت عند انخساضو .ككاف ىناؾ استثناءاف – فقط -ليذا التكجو .كاف األكؿ في الربػع

ال اربػ ػػع مػ ػػف العػ ػػاـ 9AAAـا كالػ ػػذم لػ ػػـ يشػ ػػيد أيػ ػػاـ حصػ ػػار ،بينمػ ػػا ارتسعػ ػػت فيػ ػػو المسػ ػػاعدات الدكليػ ػػة
المصركفة ،ككاف السبب في ذلؾ ىك بدء المساكضػات بػيف حككمػة بػاراؾ الجديػدة كالسػمطة السمسػطينية،

ػز كاضػ نػحا مػػف قبػػؿ الحككمػػة األمريكيػػة عم ػ مػػا عػػرؼ بالمسػػار السمسػػطيني-
كشػػيدت ىػػذه الست ػرة تركيػ نا
اإلس ػ ار يمي .كجػػاء االسػػتثناء اآلخػػر بعػػد األكؿ مباش ػرة ،خػػبلؿ الربػػع األكؿ مػػف العػػاـ :888ـا ،حيػػث
كػػاف ىنػػاؾ ارتسػػاع فػػي عػػدد أيػػاـ الحصػػار ،إال أف المسػػاعدات الدكليػػة المصػػركفة انخسضػػت فػػي ذلػػؾ

ػببا كراء ذلػػؾ ،كقػػد يكػػكف االرتسػػاع الكبيػػر فػػي المسػػاعدات الدكليػػة
الربػػع ،كقػػد يكػػكف تعثػػر المساكضػػات سػ ن
خػػبلؿ الربػػع السػػابؽ قػػد قمػػص الحاجػػة إل ػ صػػرؼ مبػػالم كبي ػرة خػػبلؿ الربػػع األكؿ .كقػػد جػػاءت ى ػػذه

ػر عػػف رغبػػة الػػدكؿ المانحػػة فػػي المحافظػػة عمػ اسػػتمرار عمميػػة التسػػكية ،إمػػا مػػف خػػبلؿ
التطػػكرات تعبيػ نا

إغ ػراء السمسػػطينييف بالمسػػاعدات ،أك تعكيضػػيـ عػػف أض ػرار لحقػػت بيػػـ بسػػبب الحصػػار عبػػد الك ػريـ،
 ،:89:ص:9ا .

69

مػػف جيػػة أخػػرل ،ظيػػر تػرابط كاضػ بػػيف األكضػػاع االقتصػػادية السمسػػطينية كحجػػـ المسػػاعدات

طرديا كبقكة مع معػدؿ
الدكلية المصركفة .فبعد التدقيؽ ،كجد أف حجـ المساعدات الدكلية الربعية ارتبط
ن
البطالػػة التػػي سػػادت خػػبلؿ الربػػع السػػابؽ لمصػػرؼ شػػكؿ =ا .كيتسػػؽ ذلػػؾ مػػع اآلليػػة العمميػػة لتحديػػد
الت ازمػػات الػػدكؿ المانحػػة كحجػػـ المسػػاعدات المخصصػػة كالمصػػركفة ،حيػػث كانػػت السػػمطة السمسػػطينية
تكثػؼ جيكدىػػا كاتصػػاالتيا مػع الػػدكؿ المانحػػة لمكاجيػة األكضػػاع المعيشػػية المترديػة الناجمػػة عػػف تسػػاقـ
مشكمة البطالة ،ككانت نتيجة ىذه الجيكد تظير في الربع البلحؽ .ككاف االستثناء مف ىػذا التػرابط فػي

ال ػربعيف الثالػػث كال اربػػع مػػف العػػاـ 9AAAـا ،كيبػػدك أف الت ازيػػد فػػي حجػػـ المسػػاعدات الدكليػػة فػػي ىػػذيف
الربعيف عمػ الػرغـ مػف ت ارجػع البطالػةا كػاف لػدكافع سياسػية مرتبطػة بالمساكضػات ،كبخاصػة أف الستػرة

شيدت استبلـ حزب العمؿ بقيادة باراؾا قيادة إس ار يؿ.

كتتسػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع السػػابقة كالمتعمقػػة بػػالظركؼ الميدانيػػة السياسػػية ،حيػػث أف معػػدالت البطالػػة فػػي

األراضي السمسطينية ارتبطت بصكرة كاضحة بسياسة الحصار اإلس ار يمي لبلقتصاد السمسطيني.
(شكل )2
المساعدات الدولية وأيام اإل

ربعيا في األراضي الفمسطينية (4554 -6111م)
ق ً

المصدر :ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي كك ازرة العمؿ.
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شكؿ ?ا
المساعدات الدكلية الربعية كمعدؿ البطالة لمربع السابؽ في األراضي السمسطينية

المصدر :الجياز المركزم لئلحصاء السمسطيني ،مس القكل العاممة ،أعداد مختمسة -ك ازرة

التخطيط كالتعاكف الدكلي ،تقارير المساعدات الدكلية ،أعداد مختمسة
أف المسػػاعدات الدكليػػة حققػػت بعػػض االنجػػازات فػػي مجػػاؿ تطػػكير البنيػػة التحتيػػة
بػػالرغـ مػػف ٌ
أف ىػػذه المسػػاعدات
كتقػػديـ الخػػدمات االجتماعيػػة األساسػػية التػػي تحققػػت بسضػػؿ ىػػذه المسػػاعداتٌ ،إال ٌ
فشمت في إزالة اآلثار السمبية الناجمة عف السياسة اإلس ار يمية العدكانية ضد الشعب السمسطيني ،كما لـ

تػػنج ىػػذه المسػػاعدات فػػي تقميػػؿ اعتماديػػة السػػمطة عمييػػا كتعزيػػز فػػرص النمػػك الػػذاتي ،كىػػك مػػا شػػكؿ

تيديدا لؤلمف القكمي السمسطيني.
ن

تبيف لمباحثة أف مصػدر السشػؿ نػابع مػف األىػداؼ األساسػية لتقػديـ المسػاعدات كالمػرتبط بشػكؿ

أساسي بأجندات سياسية خارجية ساىمت بشكؿ كبير في إعساء إس ار يؿ مف تحمؿ األعباء االقتصػادية
كالخدماتيػػة المترتبػػة عم ػ احػػتبلؿ األ ارضػػي السمسػػطينية لعقػػكد مػػف الػػزمف ،كمػػا أنػػو نػػتج عػػف مشػػاركة

الجي ػػات الدكلي ػػة المانح ػػة ف ػػي عممي ػػة اإلص ػػبلح كالبن ػػاء المؤسس ػػي السمس ػػطيني ،باإلض ػػافة إلػ ػ ش ػػركط

المساعدات التي تسرضيا كاطار العمػؿ السياسػي الحػالي التسػاؽ بػاريس ،انكمػاش مجػاؿ التحػرؾ المتػاح
لمسمطة السمسطينية عم صعيد السياسات.
أف االقتص ػػاد السمس ػػطيني ع ػػان طػ ػكاؿ الس ػػنكات الماض ػػية م ػػف ع ػ ٌػدة اخ ػػتبلالت
الخ صـــة نج ػػد ٌ
تبعي ػػة االقتص ػػاد
كرس ػػت ٌ
ىيكمي ػػة أعاق ػػت نم ػ ٌػكه كتط ػ ٌػكره ،نتيج ػػة اإلجػ ػراءات اإلسػ ػ ار ٌ
ٌ
يمية التٌدميرٌي ػػة الٌت ػػي ٌ
السمسػػطيني لبلقتصػػاد اإلس ػ ار يمي ،كالٌتػػي لػػـ تقتصػػر عم ػ السػػيطرة عم ػ األرض كالم ػكارد كالمعػػابر ،بػػؿ
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ػطينية ،فحالػت دكف انخػراط االقتصػاد السمسػطيني
ٌ
تعدتيا إل التح ٌكـ بسياسات االسػتيراد كالتٌصػدير السمس ٌ
تتحصػػؿ مػػف
الخارجيػػة ،كألمػكاؿ المقاصػػة الٌتػػي
ىينػا لممسػػاعدات
فػػي منظكمػػة التجػػارة
الدكليػػة ،كجعمتػػو ر ن
ٌ
ٌ
ٌ
خبلؿ إس ار يؿ.

ػطينية فػي
بناء عم ما سبؽ ،كبالتزامف مع معركة
التحرر السياسي الٌتي تخكضػيا القيػادة السمس ٌ
ن
ٌ
التبعيػػة
الدكليػػة ،البػ ٌػد مػػف إطػػبلؽ معركػػة التحػ ٌػرر االقتصػػادم مػػف إس ػ ار يؿ ،أم الػػتخمٌص مػػف
المحافػػؿ
ٌ
ٌ
الخارجي ػػة ،فالمرحم ػػة اآلف تتطمٌػػب ت ػػكطيف
ػادية إلسػ ػ ار يؿ ،كتقم ػػيص االعتم ػػاد عمػ ػ المس ػػاعدات
ٌ
االقتص ػ ٌ
ػس متينػػة ،كقكاعػػد صػػمبة ،كتحكيمػػو مػػف اقتصػ و
االقتصػػاد السمسػػطيني ،كبنػػاءه عمػ أسػ و
ػابع يػػرزح تحػػت
ػاد تػ و

االحػتبلؿ ،إلػ اقتصػاد دكلػة مسػتقمٌة ،قػادر عمػ االعتمػاد الػ ٌذاتي ،كالنم ٌػك المسػتداـ ،كخمػؽ فػرص عمػػؿ
ػتمرة ،كلتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ البػ ٌػد مػػف التحػ ٌػرؾ فػػي عػ ٌػدة اتجاىػػات كتكجيػػو المػػن كالمسػػاعدات
دا مػػة كمسػ ٌ
اإلنتاجيػػة ،مػػع التركيػػز عم ػ بعػػض القطاعػػات
ػادية
ٌ
الدكليػػة نحػػك إعػػادة بنػػاء كتكسػػعة القاعػػدة االقتصػ ٌ
ٌ
حكيمية كالصناعات اإلنشا ٌية،
االقتصادية الكاعدة ،ذات
اتيجية ،مثؿ قطاع الصناعات التٌ ٌ
األىمية االستر ٌ
ٌ
ٌ
الذاتيػػة
ممػػا سػػيؤدم إل ػ تعزيػػز القػػدرة
ٌ
ػدرج إل ػ قطاعػػات اقتصػ ٌ
كقطػػاع الطاقػػة ،كمػػف ثػ ٌػـ التػ ٌ
ػادية أخػػرلٌ ،

كنكعػا ،مػع التركيػز عمػ تعزيػز
لبلقتصاد السمسطيني ،كزيادة القػدرة
اإلنتاجيػة لبلقتصػاد السمسػطيني ِّ
ٌ
كمػا ن
جكدة المنتج السمسطيني خػبلؿ م ارحػؿ اإلنتػاج كالتسػكيؽ ،كخاصػة مػف خػبلؿ تشػجيع اسػتخداـ تطبيقػات
الجمركية عم الماكينات مرتسعة التكنكلكجيا ،كاحكاـ اإلشراؼ عمػ
التكنكلكجيا الجديدة كخسض الرسكـ
ٌ
الدكلية.
المنتجات المحمٌٌية لضماف مطابقتيا لممعايير
ٌ
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الفصل الرابع
مؤشرات أزمة القرار السياسي الفمسطيني في ظل ىيمنة
المساعدات الخارجية
المبحث األول  :القرار السياسي والية صنع القرار
المبحث الثاني :الع قة بين المساعدات الخارجية وبين القرار السياسي.

الفصل الرابع
مؤشرات أزمة القرار السياسي الفمسطيني في ظل ىيمنة المساعدات الخارجية
تمييد:
تتميػػز مسػػألة المسػػاعدات الخارجيػػة فػػي الكقػػت الحاض ػػر بالتعقيػػد كالت ػرابط الشػػديديف ،كىػػذا نػػاتج ع ػػف
التطكرات الكبيرة كالمتسارعة التي يشيدىا النظاـ السياسي كاالقتصادم الدكلييف ،خػبلؿ القػرف المنصػرـ
كبداية القرف الحالي ،كسػاعد اسػتقبلؿ العديػد مػف الػدكؿ فػي قػدرتيا عمػ اتخػاذ ق ارراتيػا بنسسػيا ،بعػد أف

كانت الدكؿ الكبػرل تنسػرد بيػذا الحػؽ ،كفػي الكقػت نسسػو بػدأ متخػذك القػ اررات فػي الػدكؿ الكبػرل يعطػكف
أىمي ػػة كل ػػك بس ػػيطة لم ػػدكؿ الص ػػغرل ،عن ػػد اتخ ػػاذىـ قػ ػ ارراتيـ ،كخاص ػػة إذا كان ػػت ى ػػذه القػ ػ اررات تم ػػس

بمصػػال تمػػؾ الػػدكؿ ،كمػػف األزمػػات التػػي تكاجػػو الق ػرار السياسػػي السمسػػطيني المسػػتقؿ ىػػك ربػػط الق ػرار

السياسي بالمساعدات الخارجية ،كمف ىنا يمكف تقسيـ السصؿ إل المبحثيف التالييف:

 المبحث األول :القرار السياسي ويلية صنعو
 المبحث الثاني :الع قة بين المساعدات الخارجية وبين القرار السياسي
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المبحث األول

القرار السياسي ويلية صنع القرار
تمييد
تعتبر عممية صناعة الق ارر السياسي مف أعقد كأىـ األمكر التي يترتب عمييا تنمية كتقدـ البمػداف ،كلقػد

تناكؿ السصؿ مسيكـ القرار السياسي ،كللية اتخاذه ،كما العناصػر الميمػة التػي يجػب أف يمػر بيػا القػرار

ػاء بد ارسػة العكامػؿ
ػداء مػف مشػاركة جميػع األطػراؼ كتكامػؿ عمميػة القػرار انتي ن
ػميما ابت ن
السياسي ليكػكف س ن
مع المحافظة عم الثكابت كالحقكؽ ،كما ىي أىـ العناصر التي تؤثر في استقبللية القرار السياسي.

 4-1مفيوم القرار السياسي
يقصػػد بعمميػػة صػػنع القػرار بصػػسة عامػة ،الكيسيػػة التػػي يمكػػف مػػف خبلليػػا التكاصػػؿ إلػػي صػػيغة

ػررات ترمػي إلػي تحقيػؽ أىػداؼ معينػة ،أك تسػتيدؼ
عمؿ معقكلة مف بيف عػدة بػدا ؿ متنافسػة ،ككػؿ الق ا
تجنػػب حػػدكث نتػػا ج غيػػر مرغػػكب فييػػا ،فيعتبػػر عمميػػة صػػنع الق ػرار السياسػػي محػػؿ اىتمػػاـ عممػػي فػػي

الدراسات السياسية بمجاالتيػا المختمسػة كفركعيػا المتباينػة ،كلػـ يعػد تحميػؿ عمميػة صػنع القػرار السياسػي

قاصر عم الق اررات الداخمية في الدكلة ،بؿ امتد إل الق اررات التي تتخذىا الدكلة في النطاؽ الخارجي،
نا
داخميا كما يسم بقرار خارجي زىراف 9AAA،ـ:،ا.
ار
كلذلؾ أضح التمييز بيف ما يسم قرنا
ن
فالقرار في طبيعتو ،عبارة عف اختيار بيف مجمكعة بدا ؿ مطركحة لحػؿ مشػكمة مػا أك أزمػة أك
يكميػا مجمكعػة مػف القػ اررات بعضػيا نتنبػو
تسيير عمؿ معيف .كذلػؾ فإننػا فػي حياتنػا العمميػة نكػاد نتخػذ ن
كندرسػػو كالػػبعض اآلخػػر يخػػرج عش ػكا نيا مػػف غيػػر د ارسػػة ،إال َّ
أف عمميػػة صػػنع الق ػرار السياسػػي ال تػػأتي
بصكرة فجا ية أك طار ة أك بصكرة عبثية ،بؿ تأتي بشكؿ منظـ كمػدركس ،ألَّنيػا بالضػركرة تحتػاج إلػي

ت ػراكـ خب ػرات كد اريػػة كجيػػد ممػػاثميف مػػف الد ارسػػة المعمقػػة ألكضػػاع معينػػة تػػدفع الجيػػة المعينػػة التخػػاذ

القرار نحك ما تصب إلية الحاجة النعيمي:88A ،ـ; ،ا.

مػف ثػػـ القػرار السياسػػي ىػك عبػػارة عػػف الكظػا ؼ التػػي يقػكـ بيػػا مػػف ىػـ فػػي أعمػ ىػػرـ السػػمطة

السياسػية كالتػي مػػف شػ َّأنيا الحسػػاظ عمػ بقػػاء ىػذا النظػاـ مػػف جيػة ،كتػػكفير االسػتقرار مػػف جيػة أخػػرل،
كلكػي تػتـ ىػػذه الميمػة بنجػاح مػػف قبػؿ صػانع القػرار عمػ المسػتكل االقتصػػادم كاالجتمػاعي كالجغ ارفػػي

فػ َّ
ػإف ذلػػؾ يسػػتمزـ معرفػػة كاسػػعة مػػف قبػػؿ صػػانع الق ػرار لمػػا يػػدكر مػػف مشػػاكؿ عم ػ المسػػتكيات كذلػػؾ
لتمضي الق اررات التي يػتـ اتخاذىػا أك التكقػؼ عنيػا أك تعػديميا ،كذلػؾ حسػب مقتضػيات القضػايا بشػكؿ

عاـ  .تمار :88>،ـ9 ،ا.
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كتعتبر عمميػة صػناعة القػرار السياسػي ىػي إحػدل أبػرز كظػا ؼ النظػاـ السياسػي ،كتبػيف مػدل

اسػ ػػتجابة ىػ ػػذا النظػ ػػاـ الػ ػػي المطالػ ػػب المكجيػ ػػة إلي ػ ػو ،كالتػ ػػي تتػ ػػأثر باألسػ ػػاس بعكامػ ػػؿ سياسػ ػػية كثقافيػ ػػة
كاجتماعيػػة كاقتصػػادية ،كىنػػا تبػػرز أىميػػة العامػػؿ القيػػادم فػػي عمميػػة اتخػػاذ القػرار السياسػػي كمػػدل تػػأثيره
بعكامؿ خارجية كداخمية نتيجػة تعػرض صػاحب القػرار إلػي ضػغكط متعػددة داخميػة كخارجيػة تػؤثر عمػ

ماىي ػة كمضػػمكف ىػػذا الق ػرار ،فػػالطبيعي أف يكػػكف القا ػػد أك صػػاحب الق ػرار السياسػػي جػػزءان مػػف األمػػة
كيمثؿ مصالحيا كيجسد إرادتيا كذلؾ ككف القرار السياسي لجماعة أك دكلػة أك أمػة مػا ،فيػتـ اتخػاذ ىػذا
القرار بشكؿ مؤسسي يحد مف العامؿ الشخصي لمقا د ناصكرم :88=.ـ:>@ ،ا.

كمػا َّ
ميمػا فػػي فيػـ طبيعػػة الػنظـ السياسػػية
أف د ارسػة عمميػػة صػنع القػرار السياسػي ،تعػػد م ن
ػدخبل ن
فػػي جميػػع دكؿ العػػالـ بصػػسة عاممػػة ،كدكؿ العػػالـ الثالػػث بصػػسة خاصػػة .فتحميػػؿ عمميػػة صػػنع الق ػرار
تكشػػؼ مػػدل ديمقراطيػػة األنظمػػة الحاكمػػة فػػي العػػالـ الثالػػث ،كدرجػػة تطػػكر ىػػذه األنظمػػة ،كالتكجييػػات

األساسػػية لمنخبػػة الحاكمػػة ،كمػػف ىػػـ األشػػخاص المسػػيطركف عم ػ العمميػػة السياسػػية؟ ككيػػؼ يػػديركف
الدكلػػة مػػف خػػبلؿ القػ اررات السياسػػية المختمسػػة كلصػػال مػػف؟ كأسػػاليب ىػؤالء فػػي صػػنع كاتخػػاذ القػ اررات؟
كقد خمصت الدراسات المتعمقة بأدبيػات صػنع القػرار إلػ نتيجػة ىامػة تتركػز فػي أنػو كممػا اتسػعت دا ػرة
المشاركيف في صنع القرار السياسي مػف حيػث عػدد األفػراد ،كمػف حيػث أدكار المؤسسػات السعميػة ،كممػا

كشؼ ذلؾ عف تطكر حقيقػي فػي أداء النظػاـ السياسػي نحػك الديمكقراطيػة كبالتػالي فػإف احتمػاؿ النجػاح
تصب أكبر مف احتماالت السشؿ في إصدار الق اررات السياسية.

 6-1أبعاد القرار السياسي
إف عممية صناعة القرار ىي عممية جماعية متكاممة ،كا َّف االنتياء منيػا إلػ قػروار معػيف يمثػؿ دكرة

التساعؿ كالتشاكر الذم يتـ بيف مختمؼ األطراؼ التي تصيم ىذا القرار بالمسػتكيات التنظيميػة المختمسػة
المحيطة بعممية اتخاذ القرار السياسي ،كتتمثؿ األبعاد في التالي :زىراف9AAA ،ـ= ،ا.
َّ -9
إف الجيد المبذكؿ مف قبؿ صانعي الق اررات بشكؿ عاـ كالق اررات السياسية بشكؿ خػاص تتمثػؿ فػي
تجميػػع الحقػػا ؽ المرتبطػػة بمكضػػكع الق ػ اررات كمػػف ثػػـ تحميميػػا ،كمناقشػػتيا كتقييميػػا ،كبالتػػالي ربػػط
عناصرىا المختمسة في إطار صكرة محددة كمعبرة بدقة عف رؤية جياز اتخاذ القػرار لممكاقػؼ التػي

يتعامؿ معيا.
 -:ىنػػاؾ صػػعكبة فػػي الميمػػة التػػي يحػػاكؿ صػػانعك الق ػرار القيػػاـ بيػػا تتمثػػؿ فػػي كيسيػػة حصػػر جميػػع
العكامؿ كالمتغيرات ذات الصمة بمكضكع القرار في الكاقع العممػي ،كحصػر أىميػة كػؿ عنصػر مػف

ى ػػذه العناص ػػر كتحدي ػػد درج ػػة معين ػػة م ػػف األىمي ػػة لك ػػؿ متغي ػػر ي ػػؤثر ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػرار السياس ػػي،
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كبالتالي تحديد أىداؼ أكثر دقة مف إجػراء اتخػاذ القػرار كبالغالػب تكػكف أىػداؼ اسػتراتيجية كأخػرل

تكتيكية أك انتقالية كسيطة.

; -ىناؾ صعكبة في التنبؤ بنتا ج اتخاذ القرار بشكؿ عاـ كالقرار السياسي بشكؿ خاص؛ كذلؾ نتيجة
كجػػكد عػػدد كبيػػر مػػف المكاقػػؼ كاألط ػراؼ التػػي يتناكليػػا ىػػذا الق ػرار ممػػا يجعػػؿ التعػػرؼ عم ػ ردكد

ػعبا ،باإلضػػافة إل ػ َّ
أف ىنػػاؾ
األفعػػاؿ كأنمػػاط السػػمكؾ المتكقػػع مػػف قبػػؿ األط ػراؼ اآلخ ػريف أمػ نا
ػر صػ ن
أيضا نتيجة ارتساع
تأثيرات داخمية كخارجية لمقرار تجعؿ التنبؤ بنتا ج القرار السياسي أمر صعب ،ن
درجة التغير في عناصر المكقؼ السياسي كاألطراؼ المحيطة كالمتأثرة فيو.

تػرل الباحثػػةَّ :
أف القػرار السياسػي ىػػك قػرار مجمكعػة مػػف األشػػخاص تمثػؿ مؤسسػػة اتخػػاذ القػرار فػػي بمػػد
مػػا ،كلػػذلؾ ال تخمػػك عمميػػة اتخػػاذ الق ػرار السياسػػي مػػف العامػػؿ الشخصػػي الػػذم بػػدكره يػػؤدم الػػي تػػدخؿ
العامؿ العاطسي بشكؿ أك بآخر ،كخاصة في مكاقؼ األزمات أك في مكاقؼ التيديد الخػارجي ممػا يقػؼ

حا نبل دكف النظر الي بعض البدا ؿ ،كما َّأنيا تؤثر في عممية التقييـ بطريقػة أك بػأخرل ،كيجعػؿ القػرار
مندفعا ،في اتجاه كاحد بغض النظر عف التداعيات كالعكاقب.
السياسي
ن

 1-1المشاركة في صنع القرار وأىميتيا
كجػدت اإلدارة فػي المنظمػات الحديثػة َّ
أف ىنػاؾ ضػركرة إلػ األخػذ بمبػدأ المشػاركة فػي صػنع القػرار مػػع

تكسيع دا رة المشاركيف كمما أمكف كعدـ تركيز القػرار فػي يػد فػرد كاحػد ،كقػد ظيػر ىػذا االتجػاه كتأكػدت
نتيجة لعكامؿ مف أىميا :التكريتي:88> ،ـ? ،ا.

 -9نمك المنظمات كتضخـ حجميا.
بأف السرد ميما تكافرت لو مف قدرات ذاتية َّ
 -:الحقيقة المنطقية التي تؤكد َّ
فإنو يعجز عف اإلحاطة بكػؿ
الظركؼ في كؿ األكقات.

يتجسػد
; -ما لمسو الخبراء ككض مف أىمية الشكرل األسػمكب الػديمقراطيا فػي القيػادة اإلداريػة الػذم
ٌ
أساسا في تكسػيع قاعػدة المشػاركة فػي صػنع القػرار خاصػة فيمػا يتعمػؽ بتمػؾ القػ اررات التػي تػؤثر فػي
ن
المشاركيف أك في أعماليـ كما يحققو ذلؾ مف مزايا عديدة ،مثؿ ضماف :تعاكنيـ كالتزاميـ.

< -إ َّف تكسػػيع نطػػاؽ المشػػاركة قػػد يػػؤدم ال ػ إث ػراء الق ػ اررات؛ ألَّنيػػا تصػػب متػػأثرة بمعمكمػػات كخب ػرات
متنكع ػػة ،كم ػػا َّ
أف االجػ ػراءات المتخ ػػذة تك ػػكف أكث ػػر مبلءم ػػة لمتطمب ػػات المكق ػػؼ ال ػػذم يتساع ػػؿ مع ػػو

اىتماما بالمكقؼ طالما أف الق اررات كاإلجراءات
المشارككف ،فضبلن عف أف ،كؿ مشارؾ يصب أكثر
ن
المتخذة تتأثر بو ،كىذا يكسبو خبرات أكثر تزيد مف كساءتو كنضجو.
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ىذا كقد يككف اشػتراؾ المرؤكسػيف درجػات عػدة تبػدأ مػف السػماح بتقػديـ اقت ارحػات فػي امػكر بسػيطة الػ

االشتراؾ التاـ في الق اررات الكبيرة ،كذلؾ حسب المتدرج التالي :التكريتي:88> ،ـ@ ،ا.
 عدـ اشتراؾ المرؤكسيف اطبلقنا. السماح بقبكؿ اقتراحات صغيرة في أمكر بسيطة.نسبيا.
 استشارة المرؤكسيفن
أحيانا في مكضكعات ميمة ن
 استشارة المرؤكسيف في ق اررات ميمة.تاما في عممية اتخاذ القرار.
 -اشتراؾ المرؤكسيف اشت ار نكا ن

خطوات عممية صنع القرار :
ىنالك خطوات أساسية في عممية صـنع القـرار بصـورة عامـة والسياسـي بصـورة خاصـة وىـي تنقسـم
إلى أربع مراحل
 -9مرحمــة التعريــف بــالموقف أو تشــخيص المشــكمة :فػػي حالػػة حػػدكث مشػػكمة سياسػػية س ػكاء كانػػت
داخميػػة ناتجػػة عػػف اضػػطرابات أك صػػعكبات عم ػ المسػػتكل السياسػػي داخػػؿ الدكلػػة كػػالخبلؼ مػػع

األحزاب السياسية المختمسة مع السمطة الحاكمة أك مع جماعات ضغط كالنقابات أك مشكمة شعبية
مثبل أك مشكمة سياسية خارج حػدكد الدكلػة؛ كذلػؾ نتيجػة تضػارب
نتيجة كجكد صعكبات اقتصادية ن

مصال كأىداؼ الدكلة مع مصال كأىداؼ دكلة أخرل األمر الذم يؤدم إل تككيف مشكمة تجابو

صػػناع الق ػرار فػػي الدكلػػة؛ ممػػا يسػػتمزـ مكاجيتيػػا بقصػػد حميػػا عبػػر فيػػـ أبعػػاد المشػػكمة كاخضػػاع
المكق ػػؼ لمتحمي ػػؿ كاالختب ػػار كالتقي ػػيـ كذل ػػؾ ف ػػي ض ػػكء المتغيػ ػرات الداخمي ػػة كالخارجي ػػة عمػ ػ أف ال
يخضع صانع القرار إل قاعدة أك منياج كاحد فػي البحػث كالتحميػؿ كيقػكـ بجمػع المعمكمػات حػكؿ

المشكمةَّ ،
ألف نكعية المعمكمات تؤثر في تشخيص المشكمة كيبن القرار السياسي عم أسس غير
سػػميمة فيػػتـ تحديػػد المعمكمػػات المطمكبػػة المتعمقػػة بالمشػػكمة كلػػذلؾ يػرتبط القػرار النػػاج بالمعمكمػػات

الدقيقة عف المكقؼ؛ ألف عدـ تكفر معمكمػات دقيقػة عػف المكقػؼ يػؤد بصػانع القػرار إلػ االعتمػاد
عم تصكراتو الشخصية التي قد تخضع لمعكاطؼ كالتي ربما تؤدم بو إل اتخاذ قرار مبنػي عمػ

ردة فعؿ سمبية ال تستكعب جميع اتعاد المكقؼ كىنالؾ قنكات عديدة لجمع المعمكمات مثؿ كسػا ؿ
االعػ ػػبلـ المختمسػ ػػة المر يػػػة كالمسػ ػػمكعة كالمقػ ػػركءة ،ككػ ػػذلؾ ال ػػدكر الميػ ػػـ الػ ػػذم تقػ ػػكـ بػػػو البعثػ ػػات

الدبمكماسية كأجيزة المخابرات دياب9AAA ،ـ:;8 ،ا.

78

 -:مرحمة تحديد البدائل :يتـ بعد مرحمة تشخيص المشكمة تحديد البدا ؿ أك الخيارات المطركحة لحؿ
المشكمة فتمجأ الدكؿ إل البحث عف مكاقػؼ أك اتجاىػات سياسػية سػكاء عمػ المسػتكل الػداخمي أك

الخػػارجي يحق ػػؽ لي ػػا ىػػدفيا المطم ػػكب بأق ػػؿ خسػػارة ممكن ػػة كال ػػذم يعتبػػر أفض ػػؿ الب ػػدا ؿ المنظ ػػكرة
لصانع القرار في ضكء المصال الكطنية لدكلتو.
; -مرحمة اتخاذ القرار يتـ في ىذه المرحمة اختيار البديؿ األفضؿ مف بيف البدا ؿ المطركحة باعتبػار
َّ
أف ىذا البديؿ ىك األكثر قدرة عم حؿ المشكمة أك المشاكؿ القا مػة لً ىمػا يتمثػؿ فيػو مػف مكاصػسات
تتناسػػب مػػع اإلمكانيػػات المتاحػػة كاألىػػداؼ المطمكبػػة ،كيػػتـ اتخػػاذ القػرار بكجػػكد مػػا تسػػم بالكحػػدة
الق ارريػػة التػػي نقصػػد بيػػا اإلطػػار التنظيمػي الػػذم يتساعػػؿ فيػػو أفكػػار صػػانعي القػرار ،كبػػالطبع يحػػدد
النظاـ السياسي الحاكـ الييكؿ المؤسساتي المختص بعممية صنع القرار فتختمؼ مػف حيػث الشػكؿ

كالمضػػمكف ،ككػػذلؾ مػػف حيػث السػػعة كحػػدكد المناقشػػة المسػػمكح بيػػا فػي الػػنظـ المستكحػػة عنيػػا فػػي

الػػنظـ المغمقػػة ،فسػػي الػػنظـ الديمقراطيػػة تكػػكف عبلقػػة تساعػػؿ كانسػػجاـ أمػػا الػػدكؿ غيػػر الدمقراطيػػة
فتكػػكف ىػػذه العبلقػػة عبلقػػة خضػػكع تامػػة لمنظػػاـ السياسػػي الحػػاكـ ،كىنػػاؾ بػػالطبع م ازيػػا عنػػد اتخػػاذ

الق ػرار بصػػكرة جماعي ػة بسػػبب تنػػكع ميػػارات األشػػخاص المعنيػػيف بصػػناعة الق ػرار كالخب ػرات التػػي
يتممككنيا كقدرتيـ الكبيرة عم تصحي األخطاء ،كيساىـ كجكدىـ بشكؿ أكبر بعممية قبكؿ القرار،

ػاببل لمتنسي ػػذ أكث ػػر م ػػف الق ػػدرات السردي ػػة كي ػػتـ تكزي ػػع
فص ػػدكر قػ ػرار باإلجم ػػاع يجعم ػػو أكث ػػر فعالي ػػة ق ػ ن
المسػػؤكلية عمػ جميػػع المسػػاىميف بصػػنع القػرار ممػػا يجعػػؿ العػػبء أقػػؿ عنػػد اتخػػاذ ،كبػػالطبع فػ َّ
ػأف
اليياكؿ الرسمية أك غير الرسػمية المسػؤكلة عػف صػناعة القػرار ال تشػترؾ بػنسس المسػتكل كبصػكرة

ػثبل المشػاكؿ السياسػية الضػعيسة يػتـ
مستمرة في اتخاذ القرار فتختمؼ باختبلؼ المشاكؿ القا مة ،فم ن
تحميميا كاتخاذ القرار بش َّأنيا في الدرجات الدنيا مف ىيكؿ صناعة القرار.
< -التقيـــيم والمتابعـــة :تػػتـ ىػػذه المرحمػػة بعػػد اتخػػاذ الق ػرار فيػػتـ تقيػػيـ الق ػرار المتخػػذ مػػف أجػػؿ تقػػكيـ
االنحرافات الحاصمة ،ككذلؾ يتـ متابعة تنسيذ القرار بصكرة صحيحة فػي ضػكء األىػداؼ المنشػكدة
العطية:88; ،ـ9AA9،ـا.

 1-1بيئة صنع القرار السياسي صناعة القرار السياسي
لقد أدل االرتباط الكامؿ مف قبؿ السػمطة السمسػطينية بالشػركط كاالتساقيػات الدكليػة ،كعػدـ التػزاـ
االحتبلؿ اإلس ار يمي بأم مف تمؾ االتساقيات بؿ كاف دا ـ التيرب منيا ،إل تقميػؿ الحريػة الممنكحػة فػي

اتخاذ أم قرار سياسي مستقؿ ،كيمكف تصنيؼ العناصر التي تساىـ كتبمػكر صػناعة القػرار بشػكؿ عػاـ
كالقرار السياسي بشكؿ أساسي كما يمي:
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 .4البيئة الخارجية:
كالتي تتككف مف أبعاد عدة كحقا ؽ كضغكط كمؤثرات ،كىذه البي ة الخارجية قد تييل إمكانيات
قيكدا عم بعض إمكانات التصرؼ األخرل البديمة ،كيمكف القكؿ
معينة لمحركة كالسعؿ ،بينما قد تصنع ن
أنو قاعدة عامة فإنو كممػا ذات الضػغط فػي البي ػة الخارجيػة انخسػض فرصػة إمكانيػة التصػرؼ كتنػاقص
فػرص االختيػػار أمػػاـ األجيػزة المسػػؤكلة عػػف صػػنع القػ اررات كاتخاذىػػا ،كبػػالنظر لً ىمػا ىػػك قػػا ـ فػػي النظػػاـ
أف البي ة الخارجيػة لتصػرؼ السػمطة مرتبطػة بقيػكد
السياسي السمسطيني متمثبلن بالسمطة السمسطينية نجد ٌ
االتساقيات التي كقعتيا السمطة مع الدكؿ المانحة كاسػ ار يؿ كالتػي ربطتيػا بيػذه القػكل ،كجعمتيػا تتعػرض

لضػػغط الػػدكلي باسػػتمرار ،كمحػػؿ لتجػػاذب السياسػػات الدكليػػة الخارجيػػة فػػي المنطقػػة ،كقػػد كػػاف الضػػغط
ػؤثر بشػػكؿ أساسػػي فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات السياسػػية منػػذ اتسػػاؽ أكسػػمك
خارجي ػا مػ نا
عم ػ السػػمطة السمسػػطينية
ن
كحت ىذه المحظة .زىراف9AAA ،ـ> ،ا.

 .6البيئة الداخمية:
كتتككف ىذه البي ة مف األكضاع االجتماعية السا دة ،كمف النظاـ السياسي كاالقتصادم لدكلػة،
كمػػف المنظم ػػات غي ػػر الحككمي ػػة ،كم ػػف جماع ػػات المص ػػال كاألحػػزاب السياس ػػية ،كمؤسس ػػات المجتم ػػع

المػػدني فػػي بمػػد مػػا كغيػػرىـ  ،كمثػػاؿ ذلػػؾ ،فػػإف الطبيعػػة الديمكقراطيػػة ،فػػإف ديمكقراطيػػة النظػػاـ السياسػػي

تزيػػد مػػف حجػػـ المشػػاركة بالمشػػكرة كال ػرأم فػػي المكضػػكعات التػػي تتنػػاكؿ الق ػ اررات الداخميػػة كالخارجيػػة،
كبصكرة ال تتحقؽ في ظػؿ األنظمػة غيػر الديمكقراطيػة التػي تعمػؿ عمػ احتكػار ىػذه العمميػة فػي يػدىا،

كحصػػرىا فػػي أضػػيؽ نطػػاؽ بعيػ نػدا عػػف أم درجػػو مػػف الرقابػػة السياسػػية أك رقابػػة ال ػرأم العػػاـ .مقمػػد،
9A@:ـ9=;،ا.
 .1الضغوط الناتجة عن الحاجة إلى اتخاذ قرار معين إزاء مسألة أو موقف معين:
ال يمكف تصكر عممية قرار أيػٌػ ػػنا كانت ببل ضغكط ،فنعكد الحديث عف عممية اتخاذ قرار معيف
ػاج لضػغط مػا
اتجاه مسألة معينة فإننا نتحدث تمقا نيا عف الضغكط ،فعممية اتخاذ القػرار تكػكف
أساسػا نت ه
ن
يكػكف عػػادة مػرتبط بيػػدؼ معػػيف أك بتكقعػػات لػرأم العػػاـ ،كيػػتحكـ حجػػـ الضػػغط بالغالػػب بطبيعػػة القػرار
اقتصاديا زىراف9AAA ،ـ>،ا.
اجتماعيا أك
سياسيا أك
المتخذ
ن
ن
ن
 .1طبيعة الييكل التنظيمي لعممية صنع القرار
أيض ػا مػػف حيػػث تعقػػد
تختمػػؼ اليياكػػؿ التنظيميػػة مػػف حيػػث درجػػة تشػػعبيا ،كتعػػدد مسػػتكياتيا ،ك ن
اإلجراءات التي تتحكـ في عبلقتيا كتسيطر عم نماذج االتصاؿ كالتعامؿ ،فالتشعب كتعدد المستكيات
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التنظيميػػة ق ػػد يككن ػػاف م ػػف عكام ػػؿ تعقي ػػد عممي ػػة ص ػػنع القػ ػ اررات السياس ػػية ،بعك ػػس الحال ػػة م ػػع اليياك ػػؿ

التنظيمية البسيطة مقمد9=;،9A@: ،ا.

َّ
اتض ػ لمباحثػػةَّ :
أف اليياكػػؿ التنظيميػػة أصػػبحت ىامشػػية فػػي عمميػػة اتخػػاذ الق ػرار السياسػػي السمس ػطيني
بداية مف منظمة التحرير السمسطينية كالتي تعتبر المرجعية السياسية لمنظاـ السياسي السمسطيني بعد أف

أصبحت تندرج تحت إطار السمطة ال العكس ،ثـ المجمس التشريعي السمسطيني كييكؿ تنظيمي كرقابي
جاء بطريقة ديمكقراطية كتـ تعطيػؿ عممػة بالكامػؿ نتيجػة االنقسػاـ السمسػطيني ،كتحكلػت جميػع القػ اررات

السياسية في يد الر اسة السمسطينية.

 1-1العوامل المؤثرة في صناعة القرار السياسي
باإلضافة إل العكامؿ السابقة التي تعتبر عكامؿ فاعمة في بمكره عممية اتخاذ القرار بشكؿ عاـ

إال َّ
أف ىنػػاؾ العديػػد مػػف المؤش ػرات التػػي يكػػكف صػػانع الق ػرار السياسػػي خاضػ نػعا ليػػا كمػػف بينيػػا مػػا يمػػي
مقمد:=<-:=;،9A@: ،ا:
-9

دكر صناعة القرار الرسمي في ىيكؿ صنع الق اررات المسؤكؿ.

-:

ميكلو كاتجاىاتو الشخصية.

;-

رؤيتو عف مصال دكلتو كطبيعة تقييمو ليا.

<-

إدراكو لممكقؼ الخارجي ،ككذلؾ إدراكو لمدل ما يتضمنو مف خطكرة أك تيديد.

=-

مدل ما يمكػف أف يحققػو القػرار مػف م ازيػا حزبيػة كذلػؾ فػي الػدكؿ التػي ينتمػي فييػا متخػذ القػرار

>-

انتماءاتو المذىبية أك ميكلو العقا دية.

?-

القكاعد كاإلجراءات المنظمة كعممية صنع القرار.

@-

تقييمو لمنتا ج التي يحتمؿ أف تقكد إلييا مشاريع الق اررات البديمة.

-A

الظركؼ الخاصة في البي ة الداخمية.

السياسي الي حزب معيف.

 -98الضغكط التابعة مف تقييده بارتباطات كتعيدات سابقة.
 -99التقاليد كاألعراؼ.
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 -9:االتجاىات الشعبية في دكلتو.
; -9تكقعاتو عف السمكؾ الذم يحتمؿ أف يصدر عف األطراؼ أك القكل ذكم العبلقة لممكقؼ.
< -9االعتبارات االقتصادية كالتكنكلكجية التي قد تخدـ تنسيذ القرار.
كىنا يجب بأخذ بعيف االعتبار أف مؤثرات كعكامؿ اتخػاذ القػرار السياسػي تتغيػر مػف شػخص آلخػر

مػػف كضػػع سياسػػي آلخػػر ،فينػػاؾ صػػانعك قػرار يتعرضػػكف لحجػػـ ضػػغكطات كمػػؤثرات أكثػػر مػػف غيػػرىـ
كلذلؾ تختمؼ درجة كحجـ الضغكط كالعكامؿ المؤثرة عم صانع القرار مف شػخص إلػ شػخص لخػر،

لػػذلؾ فإنػػو فػػي ىػػذا الخصػػكص تسػػاكت بشػػكؿ كبيػػر فػػي متغي ػرات المكاقػػؼ السياسػػية مػػف ناحيػػة طبيعػػة
التككيف لمتخذ القرارً ًل ىما يحيط بو مف ظركؼ زىراف9AAA ،ـ:@B:; ،ا.

 2-1معوقات عممية صنع القرار السياسي
ػتنادا إلػ مجمػؿ
أف تػتـ عمميػة صػنع القػرار عمػ درجػة مػف الرشػد كالعقبلنيػة ،اس ن
مف المسترض ٍ
الحسابات كالتقديرات كالدراسات كالتحميبلت ،باعتبارىا خبلصة التشاكر الجماعي بيف جميع المختصيف
كأطػ ػراؼ باإلط ػػار الس ػػابؽ م ػػف الحس ػػابات كالتق ػػديرات ،ت ػػأتي بنت ػػا ج عكس ػػية لم ػػا ت ػػـ تكقع ػػو ،كبتحمي ػػؿ
المسببات مف خبلؿ دراسات عديدة أمكف استخبلص جممة معكقات تسيـ في عدـ الكصكؿ بالقرار إل

النتيجػػة المأمكلػػة ،كىػػذه المعكقػػات قػػد يمكػػف السػػيطرة عمػ بعضػػيا فػػي إطػػار التغذيػػة االسػػترجاعية عنػػد
إعادة النظر في القرار ،كبعضيا خارج نطاؽ السيطرة.

كباإلشارة إل َّ
أف عممية صناعة القرار السياسي ىي عممية متكاممة كمتداخمة كيصعب السصػؿ
بيف مككناتيا ،لتعقيد المسألة مف جانب كتعرضيا لغمكض كثيػؼ مػف جانػب لخػر ،فقػد تتػداخؿ عكامػؿ

أف يتخ ػػذ كلي ػػذا
داخمي ػػة كعكام ػػؿ خارجي ػػة ،كىن ػػاؾ عنص ػػر بش ػػرم ل ػػو دكر حاس ػػـ ف ػػي اختي ػػار م ػػا يج ػػب ٍ
العنص ػػر نأيػ ػا ك ػػاف مكض ػػعو ر ػػيس دكل ػػة أك ر ػػيس حككم ػػة أك كزي ػػر مخ ػػتص أك قا ػػد إدارة ،إل ػػل ا ل ػػو
خصػػا ص كسػػماتو الشخصػػية ،كمػػا َّ
أف طبيعػػة النظػػاـ السياسػػي المسػػاند كدرجػػة التطػػكر الػػديمقراطي ليػػا
شأف كبير في عممية صنع القرار .

إف تم ػػت ص ػػياغتيا كمعرفتي ػػا ،كك ػػذلؾ
إف كج ػػدت ،كبالكس ػػا ؿ ٍ
كتػ ػرتبط ى ػػذه العممي ػػة باألى ػػداؼ ٍ
بعنصر الزمف مف حيث التكقيت ،كىؿ تتحرؾ ىذه العمميػة فػي سػياؽ التطػكر الزمنػي الطبيعػي كالعػادم
بػػدكف دخػكؿ عناصػػر المساجػػأة كاألزمػػة عمييػػا ،كقػػد تتحػػرؾ ىػػذه العمميػػة فػػي إطػػار رد السعػػؿ النػػاجـ مػػف

البي ػة المحيطػػة داخميػػة كانػػت أـ خارجيػػة ،كىػػك األمػػر المعػػركؼ بقػ اررات األزمػػة ،كقػػد تتػػداخؿ اعتبػػارات
الدكافع المسبقة كطبيعتيا مف حيػث غمبػة العكامػؿ الشخصػية أـ المكضػكعية ،كلكػف فػي المعنػ األخيػر
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تبق ىذه المعكقات نقاط ضػعؼ تكاجػو عمميػة صػنع القػرار بصػسة عامػة ،كيمكػف بمكرتيػا فيمػا يمػي مػف

عكامؿ مقمد 9A@:،ـ9=>-9=< ،ا:

 -9كقكؼ بعض االتجاىات كالتصكرات التقميدية مف جانب المجتمع ،كحا ؿ أماـ بحث كتحميؿ بعض
الخيػػارات أك البػػدا ؿ األكثػػر كاقعيػػة ،أك األكثػػر مبلءمػػة مػػف غيرىػػا لظػػركؼ المكقػػؼ الػػذم تحسػػب

ىػػذه القػ اررات فػػي مكاجيتػػو ،ممػػا يضػػطر معػػو صػػانع القػرار لتػػرجي قػرار معػػيف غيػػر مضػػمكف ،أك
ترجي قرار ،يصعب تنسيذه بالشكؿ المخطط عند ترجمتو لمكاقع السعمي.

َّ -:
إف النخبة المسؤكلة عف صانع الق اررات قد تتبن مجمكعة مػف المصػال فػي مكاجيػة مكقػؼ معػيف
كالتي تختمؼ عف تمؾ التي تسضميا أك تتحسس أغمبية المجتمع ،ممػا يجعػؿ ىػذا المجتمػع يتصػكر

أف الق اررات التي يتـ صنعيا لحماية مصػال ال يؤدييػا كال تحظػ بإقناعػو ىػي قػ اررات غيػر رشػيدة

أك غير مكضكعية في محصمتيا النيا ية.

إف صانعي الق اررات قد يسعكف إل كضع ق اررات متكازنة كمبل مة لطبيعة المكقؼ ،كلكنيـ يسشمكف
; -ى
فػػي الحصػػكؿ عمػ التأييػػد الجمػػاىيرم ليػػا ،ممػػا يجبػػرىـ عمػ التحػػكؿ عنيػػا فػػي اتجػػاه قػ اررات أقػػؿ
إرضاء في الكقت نسسو ليذه السيككلكجية الشعبية الجماعية.
مبلءمة كأكثر
ن
<َّ -
إف النزاعات التي تنشل بػيف صػانعي القػ اررات نتيجػة عػدـ التجػانس فػي ميػكليـ كمعتقػداتيـ أك فػي
تجػػاربيـ كخب ػراتيـ ،أك فػػي مػػداخميـ كمعػػالجتيـ لممسػػا ؿ المريحػػة لمبحػػث كالتحميػػؿ ،قػػد تنتيػػي إل ػ

اختبار سياسػات كقػ اررات خاط ػة نتيجػة ىػذا العيػب األساسػي الػذم يعػاني منػو تكػكيف جيػاز صػنع

القرار سكاء في المجاؿ الخارجي أك الداخمي.
= -االنحيازيات الشخصية لبعض صانعي القػ اررات قػد تحػكؿ دكف اعتبػار كتحميػؿ بعػض البػدا ؿ التػي
تمييدا الستقرار عم خيار نيا ي محدد.
يقضي منطؽ المكقؼ لتحميميا كتقييميا كالمساضمة بينيا
ن
ػاجز عػػف اتخػػاذ ق ػرار رشػػيد
> -تحمػػؿ جيػػاز صػػنع الق ػ اررات بأعبػػاء كمسػػؤكليات كبي ػرة ،ممػػا يجعمػػو عػ نا
ػاال فػػي
كمكضػػعي أك يتسػػـ بالساعميػػة المطمكبػػة ،كيتسػػؽ مػػع المػػدل الزمنػػي المحػػدد ممػػا يسػػيـ إجمػ ن

ضعؼ القرار أك احتماؿ فشمة بدرجة كبيرة.

? -عػػدـ قػػدرة جيػػاز صػػنع الق ػ اررات عم ػ اسػػتيعاب الػػدركس المسػػتسادة مػػف تجاربػػو الماضػػية أك مػػف

خب ػرة تعػػامميـ مػػع بعػػض المكاقػػؼ المتشػػابية ،كىػػك مػػا يحرمػػو فرصػػة ال ػكعي بأخطػػار الممارسػػة،

كاالستسادة مف التراكـ التاريخي ،كعدـ قدرتو في معظـ األحياف عم ممارسة النقد الذاتي كاصػبلح

الخطأ أكنال بأكؿ.
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@ -كجػػكد عيػػكب فػػي أسػػمكب عمػػؿ جيػػاز االتصػػاالت داخػػؿ عمميػػة صػػنع الق ػ اررات ،ممػػا يػػؤدم إل ػ

التبمي ػػم الخ ػػاطل لؤلفك ػػار كاآلراء ،أك تش ػػكيو المعمكم ػػات أك ض ػػياع بع ػػض عناص ػػرىا ،أك تعطي ػػؿ
الح ػكار الػػدا ر عبػػر المسػػتكيات التنظيميػػة المختمسػػة حػػكؿ تسسػػيرات المكقػػؼ كفػػي عبلقتػػو بأىػػداؼ

الدكلة كمصالحيا ،كالنتيجة ىي كجكد مناخ غير مبل ػـ التخػاذ قػ اررات رشػيدة بسػبب ىػذه السكضػ

كالتش ػػكيش ال ػػذم ي ػػنجـ ع ػػف ت ػػدىكر فاعمي ػػة جي ػػاز االتص ػػاالت المسػ ػ كلة ع ػػف إدارة العبلق ػػات ب ػػيف

القنكات المختمسة لصنع القرار.
 -Aافتقػ ػػار صػ ػػانعي الق ػ ػ اررات إل ػ ػ المعمكمػ ػػات الضػ ػػركرية عػ ػػف المكقػ ػػؼ ال ػ ػذم يتناكلكنػ ػػو بالمعالجػ ػػة
كالتحميؿ ،كما قد تككف البيانػات المتاحػة لػدييـ غيػر دقيقػة ،ممػا قػد يتطمػب األمػر إلػ التػدقيؽ فػي

البيانػػات بتعػػدد مصػػادرىا ،كتنقيػػة ى ػذه البيانػػات باسػػتمرار ،مػػف خػػبلؿ جيػػاز مخػػتص كعم ػ درجػػة
عالية مف الكساءة ،باعتبار أف المعمكمات الشاممة كالدقيقة ىي أساس القرار السميـ.
 -98عػدـ قػدرة جيػػاز صػنع القػ اررات عمػ إجػراء تقيػيـ دقيػػؽ كشػامؿ لعناصػر قػػكة دكلتػو التػي يتخػػذكف
ىػذه القػ اررات باسػػميا ،مقارنػػة بقػػكة األطػراؼ األخػػرل التػي قػػد تػػؤثر فػػي تمػػؾ القػ اررات عمػ نحػػك أك

لخر.

أف تػػتـ عمميػػة صػػنع الق ػرار عم ػ أعم ػ درجػػة مػػف الرشػػد
كتػػرل الباحثػػة :أنػػو كبػػبل شػػؾ مػػف المستػػرض ٍ
استنادا إل مجمػؿ الحسػابات كالتقػديرات كالد ارسػات كالتحمػيبلت ،باعتبارىػا خبلصػة التشػاكر
كالعقبلنية،
ن
القررية" مػف بػدايتيا كحتػ نيايتيػا ،إال َّأنػو رغػـ ذلػؾ،
الجماعي بيف جميع المختصيف كأطراؼ "العممية ا

َّ
فإف العديد مف الق اررات ،كمع التزاميا باإلطار السابؽ مف الحسابات كالتقديرات.

النظام السياسي الفمسطيني ويلية صنع القرار
تناكل ػ ػػت الكثي ػ ػػر م ػ ػػف الد ارس ػ ػػات كاألدبي ػ ػػات السمس ػ ػػطينية كالعربي ػ ػػة كاألجنبي ػ ػػة النظ ػ ػػاـ السياس ػ ػػي

ػر مػػا
السمسػػطيني كتحميمػػو مككناتػػو ،كمػػا تمخػػض عنػػو مػػف لليػػة اتخػػاذ الق ػرار السياسػػي السمسػػطيني ككثيػ نا
حاكلػػت ىػػذه الد ارسػػات كضػػع رؤيػػة لكيسيػػة جعػػؿ النظػػاـ السمسػػطيني أكثػػر ديمقراطيػػة ،كتطػػكيره لمكصػػكؿ

آللية اتخاذ قرار سياسي سميمة قا مة عم أرضػية ديمقراطيػة ،كىػك مػا يماثػؿ فػي كثيػر مػف األحيػاف مػا
يتـ في الدكؿ كاممة السيادة التي تسع لتطػكير نظميػا السياسػية كلليػات اتخػاذ القػ اررات فييػا ،مػع العمػـ

أف لمتجربة السمسطينية في ىذا المجػاؿ خصكصػيتيا المعيػكدة ككنيػا تعػاني منػذ سػبعة عقػكد مػف مأسػاة

النكبة ،كما تبعيػا مػف تشػرد الشػعب السمسػطيني فػي بقػاع األرض كىػي عكامػؿ كانػت كافيػة لتحػكؿ دكف
تحقيػػؽ ىػػدؼ صػػياغة نظػػاـ سياسػػي فمسػػطيني كالعمػػؿ عمػ تطػػكيره مػػف خػػبلؿ تأسػػيس منظمػػة التحريػػر
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السمسػػطينية كتطكيرىػػا باعتبارىػػا الكعػػاء األساسػػي الجػػامع لتجربػػة النظػػاـ السياسػػي السمسػػطيني حبيػػب،

?:?= ،9AAا.

كقػػد كػػاف االحػػتبلؿ اإلسػ ار يمي دا ػػـ التػػأثير فػػي النظػػاـ السياسػػي السمسػػطيني مػػف خػػبلؿ السػػيطرة

عم مؤسسات السمطة كقصسيا بالصكاريل ،ثـ عدـ التزامو باالتساقيػات المكقعػة مػع السػمطة السمسػطينية
كفرض حصار سياسي كاقتصادم عم حركة حماس بعد فكزىا في االنتخابات التشريعية.

تعريف النظام السياسي الفمسطيني
َّ
إف التركيبة السياسية كاالجتماعية في أم مجتمع تسرز نظاميا السياسػي كتحػدد نسػؽ العبلقػات
السياسية في ىػذا المجتمػع ،كفػي حالػة المجتمػع السمسػطيني الػذم ًحٍيػ ىؿ بينػو كبػيف تأسػيس دكلتػو كتقريػر
مصيره ،كممارسة سيادتو لـ يكف بسعؿ تخمؼ في المجتمع السمسطيني كتشكيبلتو السياسػية كاالقتصػادية

كاالجتماعيػة ،كاَّنمػا كػاف بسعػػؿ قػكل خارجيػة كػػاف ليػا الػدكر الحاسػػـ فػي ىػذا الغيػػاب كفػي تحديػد طبيعػػة
كسػػمات النظػػاـ السياسػػي السمسػػطيني ،كبالػػذات الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،كالتػػي راقبػػت كأشػرفت عمػ

تككيف ىذا النظاـ الصكراني:89; ،ا.
كلطالمػػا كػػاف ىنػػاؾ إشػػكالية فػػي اإلق ػرار بكجػػكد نظػػاـ سياسػػي فمسػػطيني ينبثػػؽ عنػػو لليػػة اتخػػاذ
قرار سياسي سميمة بمعن الكممة مف عدمو ،كخاصة عند الحديث عف االمكانية المتػكفرة لبلنتقػاؿ بيػذا

ػكر كػأم نظػاـ سياسػي يعمػؿ عمػ التطػكير الػدا ـ كاالتجػاه
النظاـ مف مرحمة إل مرحمة أخػرل أكثػر تط نا
نحػػك ديمقراطيػػة حقيقيػػة كشػػسافية فػػي إدارة المؤسسػػات كالعمػػؿ عم ػ تحقيػػؽ الحكػػـ الرشػػيد ،فسػػمات أم
نظاـ سياسي تقاس السياسات التي يتبعيا كالتي تحدد للية اتخاذ القرار السياسي فػي ىػذا النظػاـ ،كالتػي

أساسػا عمػ سياسػات ديناميػة تساعميػة،
تبق إحػدل كظػا ؼ كميػاـ النظػاـ السياسػي المتعػددة التػي تقػكـ
ن
تعمؿ عم صياغة كتنسيذ سياسات تنمكية شاممة أىميا التحكؿ الػديمقراطي كلليػة اتخػاذ القػرار حبيػب،
?:?A ،9AAا.

لقػػد كػػاف طػػابع النظػػاـ السياسػػي أك الحقػػؿ السياسػػي السمسػػطيني الػػذم شػػكمتو منظمػػة التحريػػر

السمسطينية يتسـ بالشمكلية كاالتساع األفقي بسعػؿ متطمبػات العمميػة الكطنيػة كالنضػالية فػي ذلػؾ الحػيف،
كى ػػك م ػػا احت ػػاج إلػ ػ حال ػػة م ػػف التعب ػػة الكطني ػػة ف ػػي جمي ػػع المج ػػاالت ،فق ػػد ش ػ َّػكمت منظم ػػة التحري ػػر

ػامبل ،كل ػػـ تك ػػف فق ػػط عب ػػارة ع ػػف فص ػػا ؿ كتنظيم ػػات ،كتش ػػكيبلت عس ػػكرية
ػاء
جامعػ ػا ش ػ ن
ن
السمس ػػطينية كع ػ ن
ػر مػف األطػر كاالتحػادات ،كالنقابػات العماليػة ،كالطبلبيػة،
ػددا كبي نا
كسياسية ،كاَّنما ضػمت بنيتيػا كػذلؾ ع ن
كالنسا ية كاتحادات الكتاب ،كالمؤسسات اإلنتاجية كمراكز األبحاث كغيرىا االزعر? ،9AA> ،ا.
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النظام السياسي ويلية اتخاذ القرار السياسي:
تتمثؿ ىذه المرحمة في السترة الممتدة ما بيف تاريل إنشاء منظمة التحرير السمسطينية ،إل تاريل

تكقيػػع اتسػػاؽ أكسػػمك سػػبتمبر ;9AAـا ،كلػػذلؾ يسػػتكجب التعػػرؼ عمػ ىػػذه المرحمػػة التعػػرؼ عمػ تػػاريل
فعميػا عػف صػياغة اتخػاذ
منظمة التحرير السمسطينية التاريل كالنشأةا ككف المنظمػة المؤسسػة المسػ كلة ن
القرار السياسي السمسطيني.
اتَّسػػمت الحركػػة الكطنيػػة السمسػػطينية قبػػؿ @<ا ب"التجريبيػػة السػػاذجة ،كبالتػػالي كقعػػت ضػػحية

ػر عػػف تحػػالؼ النزعػػة العا ميػػة كاإلسػػبلـ
عػػدد مػػف األكىػػاـ ،كقػػد كانػػت قيادتيػػا مػػف حيػػث الجػػكىر تعبيػ نا

التقميدم ،كما بقيػت ىػذه القيػادة مغتربػة عػف حركػة المجتمػع ،عػاجزة عػف خمػؽ مؤسسػات كطنيػة حيكيػة كلػذلؾ،
فشمت في تحكيؿ شعارىا السياسي إل مشركع مجتمعي متكامؿ ناصكرم>=-:: ،:88= ،ا.

اسػ ػػتنتاج َّ
أف أبػ ػػرز مبلم ػ ػ الحيػ ػػاة الحزبيػ ػػة كالسياسػ ػػية التػ ػػي كانػ ػػت تميػ ػػز المجتمػ ػػع السياسػ ػػي

السمسطيني في ىذه السترة ،تمثمت في ظيكر أيطر تنظيمية أكثر منيا أحزاب سياسػية ،تكزعػت اتجاىاتيػا
بػػيف محمػػي كاقميمػػي كقػػكمي ،ككانػػت لجاليػػا القصػػيرة تعػػكد إل ػ عػػدـ نضػػكج مسيػػكـ اإلطػػار التنظيمػػي
لمحزب ،كبسبب كثرة االنشقاقات في سياؽ النزاع كالتنافس بيف العا بلت ،كالعمؿ في بي ة شديدة التعقيد
كالتغير ،كعدـ نضج التككيف المجتمعي ،كبالرغـ مف كؿ ذلؾ يجب االعتػراؼ ب َّأنيػا سػاىمت فػي صػقؿ

الشخصية المعنكية لمسمسطينييف كتكريس ىكيتيـ الكطنية ،فقد شارؾ بعضيا في قيادة الثػكرة كاإلضػراب

ضمف ا تبلؼ كطني.

فػػي أعقػػاب النكبػػة كقػػع الشػػأف السمسػػطيني كمػػو رىينػػة إرادة الػػدكؿ العربيػػة المجػػاكرة كتكجياتيػػا

كتجاذباتيػػا ،كشػػكمت العقا ػػد المييمنػػة فييػػا غطػػاء لتبريػػر إضػػاعة فرصػػة قيػػاـ سػػمطة فمسػػطينية ،كغػػاب
الصكت السمسطيني الخاص كالمميز عم صعيدم السكر كالممارسة السياسية ،كتشكمت حركات سياسية
كخصكصا في قطاع غزة ىبلؿ;: ،:88> ،ا.
كامتداد لحركات أـ في الكطف العربي
ن

كىذا ما أضعؼ تككيف قرار سياسي فمسطيني داخمي ،نتيجة ىذه التعب ة السياسية لمخػارج ،فقػد

أصب قطاع غزة خاضع إلدارة مصرية لقطاع غزة لحكػـ مصػر ،ككػذلؾ الضػسة الغربيػة خاضػعة لحكػـ
األردف بعد النكبة ،مما أضعؼ أم تحرؾ سياسي فمسطيني داخمي.
منػ ػػذ قيػ ػػاف منظمػ ػػة التحريػ ػػر عػ ػػاـ <>9Aـا ،تػ ػػـ التعامػ ػػؿ معيػ ػػا كتجسػ ػػيد لمكيانيػ ػػة السياسػ ػػية
السمسطينية ،مف حيث كجكد قيادة كمؤسسات ر يس المجنة التنسيذية لمنظمة التحرير ،كالمجنة التنسيذية،

كالمجمػػس المركػػزم ،كالمجمػػس الػػكطني السمسػػطيني ،كالقضػػاء الثػػكرم ،كمؤسسػػات أخػػرل أىميػػا الق ػكات

المسػػمحةا ،كمػػا هحػػدد الميثػػاؽ القػػكمي أكنال ثػػـ الػػكطني -االسػػتراتيجية كاليػػدؼ -فكانػػت بدايػػة اسػػتراتيجية
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الكسػػاح المسػػم ثػػـ بالتػػدريج كمػػف خػػبلؿ صػػياغات مبطنػػة تػػـ االنتقػػاؿ مػػف الكسػػاح المسػػم إل ػ العمػػؿ
السياسي ،كىذا التحكؿ باالستراتيجية رافقة أك باألدؽ كاف نتيجػة اسػتعداد لتحػكير األىػداؼ ،مػف تحريػر

كؿ فمسطيني إل القبكؿ بدكلة عم أساس الشرعية الدكلية أبراش :88A،ـ< ،ا.
كاف أبراشا مكفقنا في َّ
أف المبادئ التي انطمقت عمييا منظمة التحرير كانت سامية بالرغـ مف
انستاحيا كتقبميا لمكؿ مع اخػتبلؼ األيػديكلكجيات ،كبػالرغـ مػف احتكا يػا عمػ فصػا ؿ صػغيرة أك ليسػت
بالحجـ الجماىيرم المطمكب ،كلكي ال اتسؽ مع الكاتب عم بقاء ىذه المبادئ عم حاليا ،فسرعاف مػا

يجيا تتج ػػو إلػ ػ العم ػػؿ السياس ػػي عمػ ػ حس ػػاب اس ػػتراتيجية الكس ػػاح
تب ػػدلت ،كب ػػدأت منظم ػػة التحري ػػر ت ػػدر ن
ػاىير فػي
المسم  ،كما أ َّف منظمة التحرير لـ تعد تمثؿ الكػؿ السمسػطيني مػف خػبلؿ التطػكر الحاصػؿ جم نا

الشػػارع لصػػال أحػزاب سياسػػية أيخػػرل تبنػػت اسػػتراتيجية المقاكمػػة كحمػػاس كالجيػػاد ،كمػػا َّ
أف كجػػكد قيػػادة
المنظمة في الخارج ،ككاف النظاـ السياسي السمسطيني لنذاؾ ىك نظاـ حركة تحرر كطني تتناضػؿ مػف

ػر ف ػػي قي ػػاـ النظ ػػاـ السياس ػػي -منظم ػػة
دكر خطي ػ نا
خ ػػارج أ ارض ػػييا ،كجع ػػؿ المح ػػددات الخارجي ػػة تمع ػػب نا
التحرير -بداية ثـ التأثير كالتدخؿ السج في رسـ سياستو كحركاتو السياسية الحقنا.
أف اتساؽ أكسمك الذم كقعتو منظمة التحرير مع إس ار يؿ عاـ ;9AAـا َّ
َّ
تبيف لمباحثة َّ
كبير
سبب انشقاقنا نا
بػيف السمسػطينييف خمخػؿ مرتكػزات النظػػاـ السياسػي الػذم أسسػت لػو منظمػػة التحريػر طػكاؿ ثبلثػة عقػػكد،

كأزمػةي النظػػاـ السياسػػي ما ازلػػت ىػي التػػي تحكػػـ السياسػػة اليػػكـ تعرقميػػا ،مػػا عػػدا العمميػػات السدا يػػة كالتػػي
يبدك َّأنيا ال ترىف لمنظاـ الرسمي ،فقد أدل اتساؽ أكسمك إل خمخمة لمنظاـ السياسي السمسطيني.

كما كاستنتجت الباحثة َّ
أف عممية صنع القرار تعد مف أىـ الكظا ؼ التي يقكـ بيا أم نظاـ سياسي فػي
الحص ػػيمة النيا ي ػػة لمجم ػػؿ تس ػػاعبلت أم نظ ػػاـ سياس ػػي ،ك َّ
أف ىن ػػاؾ العدي ػػد م ػػف المتغيػػرات سػ ػكاء كان ػػت

مباشر في عممية صنع القرار السياسي ،كأف يكػكف القػرار
نا
سياسية أك اقتصادية أك اجتماعية تؤثر تأثي نار
عيا بمدل مطابقتو كرغبات المكاطنيف.
ن
فعاال عندما ينسجـ مع تطمعات الشعب كيككف القرار شر ن
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المبحث الثاني

الع قة بين المساعدات الخارجية وبين القرار السياسي
تمييد
أدبيػا
اكمػا ن
منذ عقػكده حتػ الكقػت الػراىف ،نجػد فػي األدبيػات المعرفيػة عمػ السػاحة المعرفيػة تر ن
كاسػ ػػع المجػ ػػاؿ ،ينػ ػػاقش مشػ ػػكمة عػ ػػدـ فاعميػ ػػة المسػ ػػاعدات الخارجيػ ػػة ،لكنػ ػػو فػ ػػي معظمػ ػػو تكصػ ػػؿ إل ػ ػ
اسػػتنتاجات متضػػاربة حػػكؿ المبػػررات الكجييػػة كالمقبكلػػة فػػي إعطػػاء المسػػاعدات اإلنما يػػة ،كأثػػر ىػػذه

ييمنا أكثر فػي ىػذا
المساعدات في النمك االقتصادم كاإلصبلحات المؤسسية في الدكؿ المستسيدة ،كما ُّ

المبحث ،ىك َّ
أف العكامؿ كاألسباب المحتممة ألكجو القصكر في إعطاء المساعدة اإلنما ية لتعزيز النمك
االقتصادم كاالكتساء الذاتي في البمداف السقيرة.

كفي ىذا المبحث يتـ محاكلة لدراسة – بالكصؼ كالتحميؿ – العبلقة بيف المساعدات الخارجيػة

كبػػيف الق ػرار السياسػػي ،كاعطػػاء مبػػررات المسػػاعدات الخارجيػػة مػػف قبػػؿ الػػدكؿ المانحػػة لمػػدكؿ الناميػػة،
كتحديد فاعميتيا ،كتحميؿ الحاجة إل المسػاعدات الخارجيػة ،كمصػادر المسػاعدات الخارجيػة ،الظػركؼ

اإلقميمي ػػة السياسػػػية كاالقتصػ ػػادية السػ ػػا دة لمحصػػػكؿ عم ػ ػ المسػ ػػاعدات ،كللي ػػة كضػ ػػع الق ػ ػرار السياسػػػي
كاالقتصادم لدل إدارة الدكؿ المساعدة ،كارتباط المساعدات بالتدخؿ في السياسة الداخمية لمسمطة ،ذلؾ

مف خبلؿ لراء نخبة في مجاؿ االقتصاد كالسياسة.
قمة كامب ديفيد وانتفاضة األقصى
بع ػػد فتػ ػرة طكيم ػػة م ػػف المساكض ػػات ب ػػيف الج ػػانبيف السمس ػػطيني كاإلسػ ػ ار يمي تمك ػػف الطرف ػػاف م ػػف
ػرؽ إلػ مسػػتكل
التكصػػؿ إلػ بعػػض التساىمػػات حػػكؿ قضػػايا الحػػؿ النيػػا ي ،إال أف ىػػذه التساىمػػات لػػـ تػ ى
االتسػػاؽ ،كبقيػػت مجػػرد خطػػكط عامػػة ،ككانػػت أبػػرز اإلشػػكاليات مػػا يتعمػػؽ منيػػا بمدينػػة القػػدس كالسػػيادة
عمييا إذ تركت ليتسؽ عمييا كؿ مف باراؾ كعرفات.
عم ىذه األرضية انطمقػت مباحثػات كامػب ديسيػد بعػد أف كجػو الػر يس بيػؿ كمينتػكف دعػكة إلػ
الر يس السمسطيني ياسر عرفات ،كر يس الكزراء اإلس ار يمي أييكد باراؾ .كاف اليدؼ منيػا ممارسػة نػكع
مػػف الضػػغط عم ػ كػػبل الطػػرفيف لمخػػركج باتسػػاؽ حػػكؿ القضػػايا النيا يػػة كخاصػػة قضػػية القػػدس ،إال أف
الضػػغط كػػاف فقػػط عم ػ ياسػػر عرفػػات بمطالبتػػو بمزيػػد مػػف التنػػازالت فيمػػا يخػػص السػػيادة عم ػ مدينػػة
القدس.
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كاف بيؿ كمينتكف يعكؿ عم الدكؿ العربية أف تساىـ معػو فػي الضػغط عمػ القيػادة السمسػطينية
المتمثمة لنذاؾ بالر يس ياسر عرفات ،كبالتالي قد يقدـ األخير تنازالت في ظؿ غطاء عربي ،إال أف ما
حدث ىك ما لـ يتكقعو بيؿ كمينتػكف ،حػيف رفضػت مصػر أف تمػارس الضػغكط عمػ ياسػر عرفػات ،بػؿ
بدت أكثر تصمبا مف القيادة السمسػطينية كمػا يػرل المراقبػكف ،كىػذا ينطبػؽ عمػ المكقػؼ السػعكدم الػذم
نظػػر إل ػ المكضػػكع مػػف زاكيػػة دينيػػة ككنيػػا راعيػػة لؤلمػػاكف اإلسػػبلمية المقدسػػة .فػػي حػػيف أف المكقػػؼ
اإلس ار يمي لـ يبد أم إشارات نحك سياسة جديدة فيما يخص مدينة القدس ،كال حت االستيطاف كىذا مػا
أدل إل ػ فشػػؿ القمػػة فػػي ظػػؿ رفػػض السمسػػطينييف التنػػازؿ عػػف ىػػذه القضػػايا الحساسػػة .مكقػػع ، bbc
2007ـ ،مكقػػع إلكتركنػػيا كبسػػبب فشػػؿ قمػػة كامػػب ديسيػػد لنػػذاؾ عم ػ األرض بػػدأت انتساضػػة الشػػعب
السمسطيني الثانية.
انتفاضة األقصى /28سبتمبر 2000م
جػػاءت انتساضػػة األقص ػ نتيجػػة مغػػايرة لسػػير األحػػداث التػػي أممتيػػا األط ػراؼ الداعمػػة لمعمميػػة
السػممية فػػي الشػػرؽ األكسػػط ،فبػدؿ أف تػػؤدم العمميػػة السػػممية إلػ تحقيػؽ السػػبلـ الػػدا ـ كالشػػامؿ ،كانػػت
النيايػػة انتساضػػة فمسػػطينية جديػػدة ،أعنػػؼ كأقػػكل ،إذ كصػػمت لثارىػػا لثػػار الحػػركب إف لػػـ تكػػف تسكقػػت
عمييا ،كما زاد االنتساضة السمسطينية غرابة ،أنيا بدأت بعد فترة زمنية لـ تتجاكز األربعة أشير مف قمػة
كامػػب ديسيػػد الثانيػػة كالتػػي ذىبػػت األط ػراؼ جميعيػػا إل ػ القمػػة بنيػػة التكصػػؿ إل ػ الحػػؿ الػػدا ـ كالشػػامؿ
لمصراع ،ىذه السمات جعمػت االنتساضػة السمسػطينية متميػزة عػف غيرىػا ،ككػاف ينظػر إلييػا بدايػة أنيػا ال
تكاد تعدكا ىبة النسؽ عاـ  1996ـ ككانت التكقعات تشػير إلػ أف االنتساضػة لػف تػدكـ طػكيبل ،خاصػة
فػػي ظػػؿ الخبلفػػات السمسػػطينية الداخمي ػػة .قطػػيش171 ،2007 ،ا ،إال أف األحػػداث سػػارت فيمػػا بع ػػد
بشػػكؿ متسػػارع كتجػػاكزت أغمػػب التكقعػػات لػػيس فقػػط فيمػػا يخػػص اسػػتمرار االنتساضػػة كلكػػف أيضػػا فػػي
حدتيا ،كعدـ قػدرة مشػاريع التسػكية السياسػية عمػ إيقافيػا أك حتػ عمػ التقميػؿ مػف تطكرىػا كلػذلؾ مػف
األىمية الكقكؼ عم أسباب االنتساضة السمسطينية كدكافعيا:
البيئة المميدة ل نتفاضة
العامل الديني:
اسػػتم اررية االعتػػداءات اإلس ػ ار يمية عم ػ المقدسػػات اإلسػػبلمية فػػي فمسػػطيف كالقػػدس خصكصػػا،
منذ عاـ  1967بدءان بالحريؽ كحت قضية حسر األنساؽ تحت المسجد األقص بما ييػدد كجػكده ،لػذلؾ
فإف األىميػة الدينيػة ليػذه األمػاكف فػي ظػؿ نمػك التكجػو الػديني لػدل السمسػطينييف ،كارتسػاع نسػبة مؤيػدم
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التيػػار اإلسػػبلمي داخػػؿ الشػػارع السمسػػطيني برنػػامج د ارسػػات التنميػػة بجامعػػة بيرزيػػت2000 ،ـ ،مكقػػع
إلكتركنيا ،كاف بمثابة التيي ة االجتماعية كاالستعداد النسسي لتقبؿ فكرة انتساضة فمسطينية ثانية.
إخفاقات عممية الس م
بعػػد سػػنكات عديػػدة مػػف الشػػركع فػػي العمميػػة السػػممية ،كانػػت النتػػا ج مغػػايرة لممتكقػػع عم ػ المسػػتكل
السمسػػطيني ،فمػػـ تنسػػذ إسػ ار يؿ التزاماتيػػا بمكجػػب االتساقيػػات عبػػد الكػػافي ،كىيبػػة155 ،2006 ،ا ،فيمػػا
كانػػت قػػد أحػػرزت تقػػدما كبيػ ار فػػي عبلقاتيػػا مػػع الػػدكؿ العربيػػة ،مػػع مبلحظػػة أف األمػػر لػػـ يقتصػػر فقػػط
عم عدـ تنسيذ إس ار يؿ اللتزامتيا ،كانما كصؿ أيضا إل انتياؾ التساىمات كاالتساقيات مف خبلؿ:
 -1اســتمرار االســتيطان :فقػػد تبنػػت الحككمػػة اإلسػ ار يمية عػػاـ 1995مشػػركعا يقضػػي ببنػػاء  15ألػػؼ
كحدة سكنية استيطانية ،بضكاحي القدس ،فيما كاف العمؿ جار عم قدـ كساؽ لرفع عدد السكاف
الييكد في القدس عبر خطة تقدـ بيا حزب العمؿ تيدؼ لجمػب  120ألػؼ مسػتكطف إلػ المدينػة
فػي الستػرة الكاقعػػة بػيف  ،1998-1995تبعتيػػا عػدة مشػػاريع لزيػادة عػػدد سػكاف القػػدس مػف الييػػكد
كالمس ػػتكطنات ك ػػاف أشػ ػػيرىا الب ػػدء فػ ػػي بن ػػاء مس ػػتكطنة ىارحكمػػػاه ف ػػي جب ػػؿ "أب ػػك غنيـ" .مركػ ػػز
المعمكمات الكطني السمسطيني ،مكقع إلكتركنيا
 -2عرقمــة الحيــاة اليوميــة :مػػف خػػبلؿ الح ػكاجز التػػي تسصػػؿ المػػدف السمسػػطينية عػػف بعضػػيا ،كتقييػػد
حركػ ػػة المسػ ػػافريف خػ ػػارج األ ارضػ ػػي السمسػ ػػطينية مػ ػػف خػ ػػبلؿ السػ ػػيطرة اإلس ػ ػ ار يمية عم ػ ػ المعػ ػػابر
الحدكدية ،باإلضافة إل االستمرار في عمميػات اعتقػاؿ السمسػطينييف كالتحقيػؽ معيػـ فػي السػجكف
اإلس ار يمية.
الوضع االقتصادي
 بقيػػت الحيػػاة االقتصػػادية السمسػػطينية تابعػػة بشػػكؿ كبيػػر إل ػ االقتصػػاد اإلس ػ ار يمي ،خاصػػة مػػف
خبلؿ العمالة السمسطينية في المشاريع اإلس ار يمية.
 تعػػرض كثيػػر مػػف المؤسسػػات الخيريػػة السمسػػطينية التػػي ترع ػ حاجػػات السػػكاف إل ػ التضػػييؽ
اإلس ار يمي.
 تقييد كصكؿ المساعدات الخارجية إل السمطة ،مف خبلؿ ربطيا بالتزامات السمطة األمنية.
 االعتػداءات اإلسػ ار يمية المباشػرة عمػ مصػادر رزؽ السمسػػطينييف ،كاأل ارضػػي الزراعيػػة .المركز
السمسطيني لحقكؽ اإلنساف2000 ،ـ ،مكقع إلكتركنيا
السبب المباشر النتفاضة األقصى:
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فػػي الكقػػت الػػذم كػػاف فيػػو الجػػك مشػػحكنا بػػيف الكفػػديف السمسػػطيني كاإلسػ ار يمي فػػي كامػػب ديسيػػد
بشاف ترتيبات الكضع الخاص لمدينة القدس ،كاف المجتمع الدكلي ينتنظر خطكات يمكف تسجيميا -في
خانة حسف النكايا -بعد فشػؿ كامػب ديسيػد ،عمػ أمػؿ أال يكػكف كامػب ديسيػد نيايػة الطريػؽ ،إذ إسػ ار يؿ
مػف كامػب ديسيػد لتؤكػد عمػ مػا أثارتػو أمػاـ كمينتػكف مػف تمسػكيا بالقػدس كالمسػتكطنات ،لكػف بخطػكات
عمميػػو ىػػذه الم ػرة ،فقػػد بػػدا الحػػديث يػػدكر عػػف تحػػالؼ بػػيف العمػػؿ كالميكػػكد ،بمػػا يعنػػي أف ىنػػاؾ تكافقػػا
إس ار يميا داخميا تجاه المكقؼ مف كامب ديسيد ،ليس ىذا فحسب بؿ ت ارفػؽ التػكتر السياسػي السػا د بشػأف
مدينػة القػدس مػع زيػػارة زعػيـ حػزب الميكػػكد ار يػؿ شػاركف حينيػػا إلػ المسػجد األقصػ  ،بمػا يحممػو ذلػػؾ
مػػف دالالت سياسػػية فػػي ظػػؿ إمكانيػػة دخػػكؿ الميكػػكد إل ػ الحككمػػة ،كىػػك مػػا حصػػؿ فعػػبل حػػيف أصػػب
شاركف ر يسا لكزراء إس ار يؿ ،كدالالت استس اززية لمشاعر السمسطينييف ،الذيف ثاركا غضبا ضػد مػا أقػدـ
عميو شاركف .المركز السمسطيني لئلعبلـ2000 ،ـ ،مكقع إلكتركنيا.
مراحل االنتفاضة
جماىيرية االنتفاضة
كىي المرحمة أك اليبة الشػعبية التػي تمػت زيػارة ار يػؿ شػاركف لممسػجد األقصػ مباشػرة ،تميػزت
االنتساضػػة خبلليػػا بالمقاكمػػة السػػممية إذ كػػاف الشػػباف السمسػػطينيكف يػػذىبكف إل ػ الح ػكاجز اإلس ػ ار يمية،
لئلعػػبلف عػػف احتجػػاجيـ عم ػ السياسػػات اإلس ػ ار يمية ،إال أف العنػػؼ اإلس ػ ار يمي فػػي ىػػذه المرحمػػة بمػػم
ذركتو ،مما أدل إل سقكط م ات الشيداء كلالؼ الجرح .
عسكرة اال نتفاضة
في ىذه المرحمة أخذت قكات األمف السمسطينية ،كالتنظيمات تستخدـ السبلح كشكؿ مػف أشػكاؿ
المقاكمػػة ،كبالػػذات فيمػػا يخػػص جنػػكد االحػػتبلؿ عم ػ الطػػرؽ االلتسافيػػة ،إضػػافة إل ػ المسػػتكطنات .ثػػـ
بػ ػػدأت العمميػ ػػات السدا يػ ػػة أك مػ ػػا تعػ ػػارؼ عميػ ػػو فمسػ ػػطينيا بالعمميػ ػػات االستشػ ػػياديةا فػ ػػي داخػ ػػؿ الخػ ػػط
األخضر ،إذ عمدت القكل السمسطينية إل إيقاع خسا ر في الجانب اإلسػ ار يمي ،كزعزعػة األمػف السػردم
كالجمػػاعي لمم ػكاطنيف اإلس ػ ار يمييف ،فتبنػػت كػػؿ فصػػا ؿ المقاكمػػة العمميػػات السدا يػػة نيجػػا ليػػا ،ككانػػت
كتا ب شيداء األقص التابعة لحركة فت العمكد السقرم لتنظيـ السمطة ،قد تبنت ىذا النيج أيضا.
تطوير وسائل المقاومة
كى ػػي مرحم ػػة اس ػػتخداـ الصػ ػكاريل ،إذ ط ػػكرت السص ػػا ؿ السمس ػػطينية صػ ػكاريل محمي ػػة الصػػػنع،
كأصبحت تستيدؼ القرل كالبمدات القريبة مف قطاع غزة.
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التيدئة واليدنة
تق ػػديـ السص ػػا ؿ السمس ػػطينية ليدن ػػة م ػػف ط ػػرؼ كاح ػػد بحي ػػث تكقس ػػت السص ػػا ؿ السمس ػػطينية ع ػػف
العممي ػػات السدا ي ػػة كاط ػػبلؽ الصػ ػكاريل عمػ ػ البم ػػدات اإلسػ ػ ار يمية مقاب ػػؿ قي ػػاـ إسػ ػ ار يؿ بكق ػػؼ عممي ػػات
االغتيػ ػػاؿ كالمبلحقػ ػػة ،تكقسػ ػػت السصػ ػػا ؿ عػ ػػف العمميػ ػػات كاطػ ػػبلؽ الصػ ػػكاريل ،فتكقسػ ػػت بعػ ػػدىا إس ػ ػ ار يؿ
بشكمجز ي إال أنيا عادت إل االستيداؼ كالقتؿ مف جديد
اآلثار والنتائج التي أحدثتيا االنتفاضة الفمسطينية
تركت االنتساضة السمسطينية مجمكعة مف اآلثار عم الجانب اإلسػ ار يمي كالسمسػطيني عمػ حػد
سكاء ،كشكمت ىذه اآلثار مجمكعو مف النتا ج كالتغيرات السياسية أك االجتماعية أك االقتصادية
اآلثار عمى الجانب اإلسرائيمي
 -1زعزعػػت األمػػف الشخصػػي كالجمػػاعي لمم ػكاطف اإلس ػ ار يمي ،فبػػالرغـ مػػف القمػػع المسػػتمر ككػػؿ
السياسات الكحشية اإلس ار يمية ،إال أف عدد القتم اإلس ار يمييف في االنتساضة بمم  1000قتيؿ.
األشقر كبسيسك2004 ،ـا.
 -2أحدثت االنتساضػة ت ارجػع فػي العقيػدة السياسػية الصػييكنية ،كمػا أثػرت سػمبا عمػ بنيػة المجتمػع
اإلس ار يمي كارتباطو باألرض فزادت اليجرة الييكدية مف إس ار يؿ إل أميركا كأكركبا .أبك جابر
كلخركف2001 ،ـا.
 -3أدت االنتساضة إلػ إحػداث تغيػرات سياسػية فػي النظػاـ السياسػي اإلسػ ار يمي ،فػؤلكؿ مػرة يتبنػ
صانع القرار اإلسػ ار يمي خطػة باالنسػحاب مػف الضػسة الغربيػة كالقطػاع كاف كانػت ىػذه الخطػة
ال تمبي طمكح الشعب السمسطيني بقياـ دكلتو ،أك حت الجدؿ الذم أثير حكؿ تكقيتيا كمغزاىا،
إال أف االنسحاب بحد ذاتو شكؿ منعطسا في السياسة السمسطينية كعبلقتو باالحتبلؿ .ا.
 -4أحػػدثت االنتساضػػة أضػ ار ار اقتصػػادية بالغػػة فػػي االقتصػػاد اإلسػ ار يمي .عسيسػػة2002 ،ـ ،مكقػػع
إلكتركنيا.
 -5أحػػدثت االنتساضػػة لثػػا ار بالغػػة فػػي التركيبػػة الحزبيػػة اإلس ػ ار يمية ،إذ أنػػو كنتيجػػة لبلنسػػحاب مػػف
قطاع غػزة انقسػـ حػزب الميكػكد كتػـ تشػكيؿ حػزب كػديما مػف أجػؿ تطبيػؽ خطػة االنسػحاب مػف
الضػػسة الغربيػػة مػػف جانػػب كاحػػد ،كفػػاز الحػػزب فػػي االنتخابػػات البلحقػػة ممػػا حػػكؿ إسػ ار يؿ إلػ
دكلو ليست ثنا ية الحزب.
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اآلثار عمى الجانب الفمسطيني
اآلثار االيجابية
 -1تكحي ػػد مختم ػػؼ الق ػػكل السمس ػػطينية تح ػػت ش ػػعار المقاكم ػػة ض ػػد الع ػػدك ،كى ػػك م ػػا فق ػػده الش ػػعب
السمسطيني خبلؿ سنكات أكسمك.
 -2إعادة الركح لمقضية السمسطينية كبالذات في محيطييا العربي كالعالمي.
 -3أظيرت االنتساضة السمسطينية طمع إس ار يؿ ككحشيتيا.
 -4كح ػػدت االنتساض ػػة السمس ػػطينية السمس ػػطينييف داخ ػػؿ الخ ػػط األخض ػػر كخارج ػػة ،كتمث ػػؿ ذل ػػؾ ف ػػي
انتساض ػػة الع ػػرب داخ ػػؿ الخ ػػط األخض ػػر كاستش ػػياد  13شخص ػػا م ػػف الع ػػرب المقيم ػػيف داخ ػػؿ
إس ار يؿ .مكقع عرب  ،48مكقع إلكتركنيا.
 -5رفعػػت االنتساضػػة السمسػػطينية مػػف مسػػتكل التعػػاطؼ العربػػي مػػع القضػػية السمسػػطينية كالتعامػػؿ
معيما ،كقد بدا ىذا كاضحا في الدعـ العربي سكاء السياسي أـ االقتصػادم لمشػعب السمسػطيني
عم مدار سنكات االنتساضة.
-6

جعمت االنتساضة السمسطينييف يقكمكف بأكؿ انتخابات جامعة كنزيية كليست محككمػة

بالسقؼ اإلس ار يمي ،إذ أنو كتحت "شعار شركاء في الدـ شركاء فػي القػرار" تػـ إجػراء االنتخابػات
التشػػ ػريعية بع ػ ػػد تع ػ ػػديؿ ع ػ ػػدد أعض ػ ػػاء المجم ػ ػػس التش ػ ػريعي ليص ػ ػػب  132عضػ ػ ػكان ،كت ػ ػػـ إجػ ػ ػراء

االنتخابات .حمكدة2005 ،ـ94-85 ،ا.
اآلثار السمبية ل نتفاضة:

 _1فقػػد الشػػعب السمسػػطيني مػػا يقػػارب  5500شػػييد فػػي االنتساضػػة الحاليػػة ،مػػف بيػػنيـ مػػا يقػػارب
 450ش ػػييدان ى ػػـ م ػػف القي ػػادات السمس ػػطينية المعركف ػػة سػ ػكاء العس ػػكرية أـ السياس ػػية ،كفق ػػد الش ػػعب
السمسطيني فػي انتساضػة األقصػ القػادة المؤسسػييف لػثبلث تنظيمػات أساسػية :الشػيل أحمػد ياسػيف،

كالدكتكر عبد العزيز الرنتيسػي مػف حركػة حمػاس ،كالرفيػؽ أبػك عمػي مصػطسي عػف الجبيػة الشػعبية
تػػـ اغتيػػاليـ بالص ػكاريلا ،كالػػر يس السمسػػطيني ياسػػر عرفػػات إذ تػػتيـ إس ػ ار يؿ بأنيػػا قتمتػػو بالسػػـ.
مركز المعمكمات الكطني السمسطيني ،مكقع إلكتركنيا.
 -2تـ تدمير البنية التحتية لمؤسسات السمطة السمسطينية بالكامؿ سكاء المدنية أـ العسكرية.
 -3السمتػاف األمنػي الػذم كػاف مػف السػمات السػي ة التػي صػاحبت االنتساضػة السمسػطينية كمػا أطمػػؽ
عميو فكض السبلح مف قبؿ بعض العناصر.
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-4الجدار العازؿ كالذم أت عم األراضي السمسطينية كقضميا تارة بالضـ كتارة بالمصادرة ،حيث
اسػػتغمت إس ػ ار يؿ انشػػغاؿ العػػالـ بػػالحرب عم ػ اإلرىػػاب كقامػػت بػػاإلعبلف عػػف فك ػرة بنػػاء الجػػدار
العػػازؿ فػػي األ ارضػػي السمسػػطينية الػػذم ضػػـ مػػا يقػػارب  %12مػػف أ ارضػػي الضػػسة الغربيػػة .غنػػايـ،
مكقع الجزيرة نتا
مفاوضات طابا
عم الرغـ مف استمرار االنتساضة السمسطينية كتصاعد األعماؿ العسكرية .استمرت مساكضات
"طابػػا" فػػي مصػػرا ،سػػتة أيػػاـ ،لكضػػع مخطػػط ييػػدؼ إلػ إيقػػاؼ االنتساضػػة ،كاالتسػػاؽ عمػ أىػػـ بنػػكد
عمميػػة السػػبلـ ،التػػي تتضػػمف القػػدس كالبلج ػػيف كالمسػػتكطنات .كانتيػػت المساكضػػات مسػػاء السػػبت 27
ين ػػاير  2001ب ػػإعبلف بي ػػاف مش ػػترؾ ،تض ػػمف اتساقػ ػان عمػ ػ إط ػػار لمتابع ػػة المساكض ػػات بع ػػد االنتخاب ػػات

اإلسػ ػ ار يمية ف ػػي  6فب اري ػػر  ،2001م ػػف دكف التكص ػػؿ إلػ ػ أم اتس ػػاؽ ح ػػكؿ المس ػػا ؿ األساس ػػية ،كأعم ػػف

الطرفاف أنيما استطاعا تقريب كجيات النظػر ،كا ازلػة كثيػر مػف نقػاط االخػتبلؼ ،عمػ أمػؿ أف يػتـ لقػاء
بيف الر يس عرفات كاييكد باراؾ قبؿ االنتخابات اإلس ار يمية ،كلكف ذلؾ لـ يتحقؽ.

مميزات انتفاضة األقصى وخصائصيا
 .1من اسميا "انتساضة األقص " بعدان دينيان إضافة إل بعدىا السياسي.
 -2اتسػػاع المشػػاركة الشػػعبية س ػكاء مشػػاركة السمسػػطينييف فػػي داخػػؿ الخػػط األخضػػر أك فػػي األ ارضػػي
المحتمة عاـ .1967
 -3ظيػػكر العمػػؿ المسػػم كالمكثػػؼ فػػي انتساضػػة األقص ػ ككػػاف ىػػذا الظيػػكر عم ػ عػػدة مسػػتكيات
األكؿ :اش ػػتراؾ قػ ػكات األم ػػف السمس ػػطيني ف ػػي إح ػػداث المقاكم ػػة ،المس ػػتكل الث ػػاني :االس ػػتخداـ الكثي ػػؼ
لمعمميات السدا ية مف قبؿ السصا ؿ السمسطينية المختمسة ،كالمستكل الثالث:االنخراط الكاسع ألعػداد كبيػرة
في العمؿ المسم مما رفع مستكل ما يسم بالمطمكبيف السمسطينييف حسب التعريؼ اإلس ار يمي.
و
نحك لـ تستطع االنتساضة السابقة فعمو.
 -4تحريؾ العالـ العربي كاإلسبلمي عم
 -5االس ػػتخداـ الكاس ػػع لمماكين ػػة اإلعبلمي ػػة إذ ج ػػاءت انتساض ػػة األقصػ ػ ف ػػي ظ ػػؿ م ػػا يع ػػرؼ ب ػػالثكرة
اإلعبلمية.
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الخ صة
بعد فترة طكيمة مف المساكضات بيف الجانبيف السمسطيني كاإلس ار يمي تمكف الطرفاف مف
ترؽ إل مستكل
التكصؿ إل بعض التساىمات حكؿ قضايا الحؿ النيا ي ،إال أف ىذه التساىمات لـ ى
االتساؽ ،كبقيت مجرد خطكط عامة ،ككانت أبرز اإلشكاليات ما يتعمؽ منيا بمدينة القدس كالسيادة
عمييا إذ تركت ليتسؽ عمييا كؿ مف باراؾ كعرفات.

عم ىذه األرضية انطمقت مباحثات كامب ديسيد بعد أف كجو الر يس بيؿ كمينتكف دعكة إل

الر يس السمسطيني ياسر عرفات ،كر يس الكزراء اإلس ار يمي أييكد باراؾ .كاف اليدؼ منيا ممارسة نكع
مف الضغط عم

كبل الطرفيف لمخركج باتساؽ حكؿ القضايا النيا ية كخاصة قضية القدس ،إال أف

الضغط كاف فقط عم

القدس.

ياسر عرفات بمطالبتو بمزيد مف التنازالت فيما يخص السيادة عم

مدينة

كاف بيؿ كمينتكف يعكؿ عم الدكؿ العربية أف تساىـ معو في الضغط عم القيادة السمسطينية المتمثمة

لنذاؾ بالر يس ياسر عرفات ،كبالتالي قد يقدـ األخير تنازالت في ظؿ غطاء عربي ،إال أف ما حدث
ىك ما لـ يتكقعو بيؿ كمينتكف ،حيف رفضت مصر أف تمارس الضغكط عم ياسر عرفات ،بؿ بدت

أكثر تصمبا مف القيادة السمسطينية كما يرل المراقبكف ،كىذا ينطبؽ عم المكقؼ السعكدم الذم نظر

إل المكضكع مف زاكية دينية ككنيا راعية لؤلماكف اإلسبلمية المقدسة .في حيف أف المكقؼ اإلس ار يمي
ل ـ يبد أم إشارات نحك سياسة جديدة فيما يخص مدينة القدس ،كال حت االستيطاف كىذا ما أدل إل

فشؿ القمة في ظؿ رفض السمسطينييف التنازؿ عف ىذه القضايا الحساسة .كبسبب فشؿ قمة كامب

ديسيد لنذاؾ عم األرض بدأت انتساضة الشعب السمسطيني الثانية
المساعدات األمريكية لمسمطة الفمسطينية

بدأت المساعدات الدكلية لمسمطة السمسطينية مرافقا التساقيات أكسمك ،فبعد تكقيع إعبلف

المبادئ في كاشنطف بتاريل  ،1993/9/13دعت الكاليات المتحدة األمريكية لعقد مؤتمر لمدكؿ
المانحة لمناقشة أنسب اآلليات التي يمكف استخداميا لدفع عممية التنمية في األراضي السمسطينية عم

حد تعبيرىا ،كشارؾ في ىذا المؤتمر العديد مف المؤسسات كاليي ات الدكلية عم رأسيا البنؾ الدكلي

كاالتحاد األكركبي ،حيث تـ االتساؽ عم

تمكيؿ السمطة السمسطينية مف أجؿ النيكض بيا كتنسيذ

مشاريع تنمكية ما تـ منذ ذلؾ التاريل ،حيث تكل البنؾ الدكلي مسؤكلية اإلشراؼ عم تمكيؿ مشاريع
تنمكية باألراضي السمسطينية عف طريؽ األمكاؿ التي تقكـ الدكؿ المانحة بتقديميا لمسمسطينييف كفؽ للية
يتـ اعتمادىا مف خبلؿ البنؾ الدكلي كفي ظؿ إشرافو عم تمكيؿ ىذه المشاريع الذم كاف لو تأثير

كاض في سياسات السمطة السمسطينية في المجاالت المختمسة.
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وقد اتفقت الدول المانحة عمى خطوط عريضة أل راض وأىداف تقديم المساعدات الدولية لمشعب

الفمسطيني ،التي يمكن تمخيصيا بما يمي:

• دعـ عممية السبلـ بيف إس ار يؿ كمنظمة التحرير السمسطينية عف طريؽ دفع عجمة التنمية االقتصادية
في المناطؽ السمسطينية الضسة الغربية كقطاع غزةا ،كتنسيذ المشاريع التي مف المسترض أف تعمؿ
عم تحسيف مستكل المعيشة كنكعية الحياة لمسمسطينييف.

• إنشاء نظاـ شرؽ أكسطي قا ـ عم أساس األمف الجماعي ،كاالستقرار كالتقدـ لشعكب المنطقة ،كمف
ثـ إلحاقيا كسكؽ مشترؾ ،ككاعد بالنظاـ االقتصادم العالمي الجديد.

• إزالة كاحتكاء أسباب النزاع كالتكتر كالعنؼ ،كتشجيع اقتصاديات السكؽ كترسيل عمؿ المؤسسات
الديمقراطية ،كحماية حقكؽ اإلنساف.

كاستمرت مع مؤتمر أنابكليس “مؤتمر السبلـ في الشرؽ األكسط” الذم عقد في  27نكفمبر 2007

في كمية البحرية لمكاليات المتحدة في أنابكليس ،ماريبلند ،الكاليات المتحدة األمريكية .كانتي المؤتمر
مع صدكر بياف مشترؾ مف جميع األطراؼ ،كنظـ المؤتمر مف قبؿ الكاليات المتحدة كتحت إشراؼ
كزيرة خارجيتيا ككندكلي از رايس كاستمر ليكـ كاحد ،كخصت الكاليات المتحدة األمريكية المساعدات

لمسطمة السمسطينية في النطاؽ األمني كمحاربة اإلرىاب عم حد زعميا.

كتسيد أرقاـ نشرت عم المكقع اإللكتركني لككالة مساعدات التنمية األمريكية “يك اس ايد” أف الكاليات

المتحدة دفعت  ٩ُ٣مميكف دكالر إل السمسطينييف عبر ككالتيا ،يضاؼ إل ذلؾ  ٩َ٣مبلييف دكالر
مف المساعدات التي قدمتيا كاشنطف إل برامج األمـ المتحدة في األراضي السمسطينية ،كيتكجو القسـ
األكبر منيا لدعـ مؤسسات المجتمع المدني السمسطيني ،عم شكؿ مشاريع تنمكية ،كالنسبة األقؿ تأتي

عم شكؿ مساعدات مالية مباشرة لخزينة السمطة.

كيعتبر تقديـ المعكنات بالنسبة لمكاليات المتحدة األمريكية رىف مكافقة لجنة اعتمادات العمميات

الخارجية في الككنجرس األمريكي ،كىذه المجنة قبؿ أف تقرر المصادقة عم تقديـ المعكنة تنظر أكالن
إل تقرير ترفعو ليا أجيزة المخابرات األمريكية حكؿ مدل عبلقة منظمة التحرير السمسطينية كالسمطة

الكطنية السمسطينية بالحركات السمسطينية المعارضة كطبيعة إجراءاتيا كفعاليتيا لضماف أمف إس ار يؿ،
كبما فييا جنكد االحتبلؿ كالمستكطنيف ،كيشير البعض إل اف إجمالي ما قدمتو الدكؿ المانحة مجتمعة
مف مساعدات لمسمطة السمسطينية منذ قياميا حت

اآلف نحك  37مميار دكالر ،ما يعادؿ بالمتكسط

حكالي مميار كنصؼ المميار دكالر سنكيا ،لكف في لخر سنتيف تراجعت المساعدات إل 700-600
مميكف دكالر ،كيمكف تمخيص دكافع المعكنة األمريكية ،في النقاط التالية:

• اوال يشكؿ أمف إس ار يؿ اليدؼ األكؿ مف كؿ سياسة تنتيجيا الكاليات المتحدة األمريكية تجاة الشرؽ
األكسط بشكؿ عاـ كالسمسطينييف عم كجو التحديد ،كليس بخاؼ أف ضل مبلييف الدكالرات األمريكية
في المؤسسة األمنية السمسطينية ،ليس لتطكير المنظكمة األمنية السمسطينية كلكف لضماف استقرار
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كحسظ أمف “إس ار يؿ” كبمكجب ىذا المنطؽ األعكج ،أضحت السمطة السمسطينية مقاكال لبلحتبلؿ

اإلس ار يمي ،بمعية المساعدات األمريكية كاشتراطاتيا ،كلكف ىذه المساعدات لـ تدـ االحتبلؿ اإلس ار يمي
فحسب ،كانما جعمتو مربحا إلس ار يؿ كالقتصادىا كشركاتيا ،إذ يستخدـ ىذا الدعـ األمريكي م ار ار لدفع
فكاتير الشركات “اإلس ار يمية” ،التي تستغؿ االقتصاد السمسطيني أبشع استغبلؿ ،كتسرض عم السمطة
السمسطينية دفع مبالم طا مة ،بدؿ استخداـ المكارد االقتصادية األساسية المختمسة.

• االستثمار في المناطؽ السمسطينية مف االعتبارات األمريكية اليامة في عممية الدعـ الذم تقدمو
لمسمسطينييف ،فتقارير برامج المساعدات تأكد أف ىدفيا ىك تقكية قبكؿ السمسطينييف بالتسكية السممية،

كفي نسس الكقت يشرح الدليؿ التجارم الذم أعدتو الكاليات المتحدة لمشركات األمريكية كيؼ يمكنيا
تكسيع تسكيؽ منتجاتيا في المناطؽ السمسطينية حيث تأكد في مقدمتو عم

فرص االستثمار،

فالمساعدات التي تقدميا ال تتجاكز دفع العممية السممية التي تحقؽ ألمريكا استراتيجيتيا كمصالحيا في
الشرؽ األكسط.

• أداة لمضغط كاالبتزاز السياسي ،كتكجيو السمطة السمسطينية نحك ما تمميو إس ار يؿ كمف خمسيا الكاليات
المتحدة األمريكية ،أم أنيا تسع لترسيل تبعيتيا لئلدارة األمريكية كالسير في ركابيا.

• كسيمة لترسيل االنقساـ كعدـ قياـ الكحدة الكطنية كعدـ كجكد تكافؽ بيف السمطة كحركة حماس كأم
تحالؼ إسبلمي عم كجو التحديد داخؿ فمسطيف.

• كسيمة لمغزك الثقافي كنشر األمركة بيف السمسطينييف.

• تقكيض االقتصاد السمسطيني كجعمو اقتصاد ىامشيا يقكـ عم المعكنات كما تقدمو لو إس ار يؿ.

ثانيا -تطكر حجـ المساعدات األمريكية لمسمطة السمسطينية :اتض أف المساعدات ظمت في تزايد
اعتبا ار مف العاـ  1994ك حت العاـ  2000حيث انخسضت ال حدكد  60مميكف دكالر بعد قر ار
الر يس بيؿ كمنتكف بتخسيض المساعدات االمريكية لمسمطة السمسطينية عم أثر فشؿ قمة كامب ديسيد

 2ك رفض الر ي س ياسر عرفات التكقيع عم الحؿ الذم عرضو الر يس كمينتكف ك الذم ىك نسس
التصكر االس ار يمي لحؿ القضية السمسطينية .ك عادت المساعدات لبلرتساع كارتسعت إل  512مميكف
دكالر في عيد بكش اإلبف ،بينما قسزت في السنة األكل لباراؾ أكباما عاـ  2009إل مميار دكالر،

لكنيا تراجعت عاـ  2010إل  687مميكف دكالر ،كارتسعت مجددان إل مميار دكالر عاـ  ،2013قبؿ
أف تتراجع مرة أخرل إل

 497مميكف دكالر بينما ارتسعت عاـ  2015لتسجؿ  557مميار دكالر

كتراجعت في عاـ  2016إل  457مميكف دكالر ،قبؿ أف تيخسض إل  285مميكف دكالر في السنة
األكل لح كـ ترامب .ك عادة ك كما ىك الحاؿ مع بيؿ كمينتكفا ما يككف قرار خسض اك زيادة حجـ
المساعدات االمريكية لمسمطة السمسطينية مرىكنا بالكاقؼ السياسية االمريكية ك مدل تكافقيا مع

المكاقؼ االمريكية
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وتنقسم المعونة األمريكية لمسطمة الفمسطينية ،إلى نوعين ىما:
• المساعدات األمنية كتستأثر بالجانب األكبر.

• المساعدات االقتصادية كاإلنسانية ،كالمعنية بالبلج يف عم

المستكل اإلنساني ،حيث تقكؿ دراسة

أمريكية إف أميركا أكبر دكلة متبرعة لككالة غكث كتشغيؿ البلج يف السمسطينييف األكنركا التابعة

لؤلمـ المتحدة ،منذ تأسيس الككالة عاـ  ،1950قدمت منذ ذلؾ الحيف حكالي  4مميارات دكالر

كمساعدات إنسانية لمسمسطينييف.

ثالثاً -تكابع كلثار المساعدات األمريكية عم االقتصاد السمسطيني:

تعد المساعدات االقتصادية األمريكية إل الخارج كاحدة مف األدكات السعالة لتحقيؽ أىداؼ السياسية

الخارجية األمريكية ،كمنذ خرجت الكاليات المتحدة إل الكجكد كقكة عالمية كبرل بعد الحرب العالمية
الثانية ،لعبت المساعدات دكر بالم الحيكية كأداة لتحقيؽ ىدؼ أساسي يتـ تعريسو عم

المستكل

الرسمي بأنو تعزيز األمف القكمي لمكاليات المتحدة األمريكية ،كفي القمب مف ذلؾ الكياف الصييكني

الذم يعد بمثابة الست المدلؿ لمكاليات المتحدة األمريكية.

كعميو ،فإف المتتبع لمسار المساعدات األمريكية لمسمطة السمسطينية ال يساكره الشؾ إطبلقان في ككنيا

ال تغني كال تسمف مف جكع ،كانما ىي أداة مف أدكات السياسة الخارجية األمريكية تيدد بيا تارة
كترغب بيا تارة أخرل كمما لزـ األمر ،كمنذ اتساقية كامب ديسيد لـ يكف الدكر األمريكي نزييان يتمتع
بالحياد عم

اإلطبلؽ ،بؿ سجمت المكاقؼ كاألحداث االنحياز التاـ لمكياف الصييكني في ظؿ عدـ

كجكد رد فعؿ حقيقي تجاه تمؾ السياسة مف الدكؿ العربية ،كقد أكدت العديد مف الدراسات سمبية ىذه
المساعدات تارة لككنيا مشركطة بعممية السبلـ كبأمف إس ار يؿ كما أكضحنا سابقان ،كأخرل لككنيا ال
تكجو إال لمشاريع غير ذات جدكل كال تحدث إيجابيات عم االقتصاد كالمكاطف السمسطيني ،كمف بينيا

دراسة ظاىر 2010،ا التي تكصمت إل
تيدؼ إل

أف المساعدات األمريكية المقدمة لمسمطة السمسطينية ال

دعـ سياسات السمطة كتحقيؽ تنمية بقدر ما تيدؼ إل

ترسيل تبعيتيا لئلدارة األمريكية

كالسير في ركابيا ،ناىيؾ عف ككف ىذه المساعدات ذات طباع ثقافي ييدؼ إل نشر األمركة بيف

السمسطينيف .كما تكصمت الدراسة أيضا إل

أنو ال يسم

لمسطمة السمسطينية أف تستغؿ ىذه

المساعدات في مشاريع إنتاجية تستطيع االستسادة منيا .أم أنيا ال تتمتع بحرية استغبلليا حت ال

تتمكف مف االستغناء عنيا مستقببلن ،كذىبت دراسة ثابت2010 ،ا إل أف المساعدات األمريكية ال
تيدؼ المكاطف السمسطيني ،بؿ تدفع نحك نيج سياسي تريده في األراضي السمسطينية يحقؽ مصال

إس ار يؿ.

رابعاً -مكقؼ السمطة السمسطينية مف المعكنة األمريكية:

في ظؿ عدـ كجكد إرادة حقيقية لدل القا ميف عم السمطة السمسطينية في الكقكؼ أماـ أمريكيا ،كألف

استمرار تمقي السمطة السمسطينية لممعكنة األمريكية ال يعني إال مزيدان مف التنازالت ،إال أف ما عبرت
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عنو حككمة عباس ،مف أف «انييار السمطة ليس مصمحة إس ار يمية كال أمريكا» ،كمكضحان أف ىذه

المساعدات تنسؽ عم حسظ األمف كالخدمات ،كتيعسي االحتبلؿ اإلس ار يمي مف مسؤكلياتو ،كقاؿ
المستشار االقتصادم لمر يس السمسطيني ،إف السمطة تمقت مساعدات غير مباشرة مف اإلدارة األمريكية
عاـ 2016

قدرىا  260مميكف دكالر فؽ .،كأكض  ،أف ىذه المساعدات كانت تذىب في 3

تكرد خدمات الكيرباء كالطاقة إل السمطة،
اتجاىات :األكؿ إل الشركات كالمؤسسات اإلس ار يمية التي ٌ
كالثاني إل المستشسيات كالقطاع الصحي في القدس ،كالثالث إل مشاريع البن التحتية التي تنسذىا
الككالة األمريكية لمتنمية مباشرة ،كأضاؼ أف كقؼ المساعدات األمريكية سيزيد نسبة العجز

كالمصاعب التي تكاجييا السمطة ،ك«سيترتب عميو البحث عف مصادر بديمة ،لكف بالتأكيد لف يؤدم

إل

انييار السمطة» ،لكنو أشار إل

أف كقؼ المساعدات األمريكية عف «أكنركا» ستترتب عميو

عكاقب سياسية ،مكضحان أف « قضية البلج يف كاحدة مف القضايا الر يسية لمحؿ النيا ي ،كالبلج كف

ينتظركف حبلن سياسيان لقضيتيـ ،كفي حاؿ مبلحقتيـ في الخدمات التي يتمقكنيا ،فإف ذلؾ سيسقدىـ

التشدد السياسي.
كسيعزز
ٌ
األمؿ في أم حؿ سياسي ي
كفي نسس السياؽ رأم لخركف أف كقؼ المساعدات األمريكية سيمقي بظبللو عم

استمرار العمؿ

بمشاريع البن التحتية الممكلة مف مؤسسات أمريكية مثؿ USIADا التي تشرؼ عم تشغيؿ اآلالؼ

مف العاطميف عف العمؿ ،كىك األمر الذم سيؤثر عم نسب البطالة التي تكاجو ارتساعا غير مسبكؽ

في األراضي السمسطينية بتخطييا حاجز .%54

خاتمة

مثمت العبلقات األمريكية السمسطينية حالة مف االستقطاب كالسعي الدؤكب نحك تحقيؽ
مصمحة كأمف الكياف الصييكني .كمنذ بداية عممية السبلـ اليشة منذ كامب ديسيد  1978لعبت

دكر غير نزيو في دعـ الكياف الغاصب ،كتنامي دكرىا مع مؤتمر أكسمك
الكاليات المتحدة األمريكية ن
 ،1993الذم عم ضكءه شكمت المساعدات األمريكية أداة مف أدكات إخضاع السمطة كتكجيييا
سياسيان تارة كتعميؽ االنقساـ تارة أخرل .كبذلؾ تقكـ اإلدارة األمريكية بتقديـ المساعدات لمسمطة
السمسطينية مف أجؿ بنا يا كترسيل اعتمادىا عم الحد األدن الذم تصب بو أداة ضغط حاؿ تعثر
العممية السممية كالتي تست لفاؽ النجاح أماـ االستراتيجية األمريكية ،حيث لـ تتكاف طكؿ تاريل العممية

السممية ال از سة مف استخداـ ىذه المساعدات كأداة ضغط عم

السمسطينييف مف أجؿ دفع العممية

السممية باالتجاه الذم يخدـ المصال اإلس ار يمية األمريكية عم حساب سياسات السمطة السمسطينية،

كقد اتضحت ىذه الرؤية مف خبلؿ الق اررات كالغريدات األخيرة كي تبتذ شعبان ال يممؾ قكتو كال يممؾ
حريتو ،كعميو ،فيؿ يمكف إيجاد دكر إسبلمي -عربي يغني الشعب السمسطيني عف تمؾ المساعدات

التي ال تغني كال تسمف مف جكع كال تعني سكل التعبية كالمشركطة
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كترى الباحثة أف االمكاؿ كالمساعدات التي تأتي معظميا مف دكؿ غربية عم عبلقة قكية بإس ار يؿ
كليا رؤيتيا الخاصة بمسار التسكية كاستحقاقاتيا ىي مساعدات كامكاؿ مسيسة ترتبط بأجندات ىذه

الدكؿ كعم رأسيا الكاليات المتحدة الحميؼ االكبر إلس ار يؿ كيخط صانع القرار السياسي السمسطيني
إف ظف انو سيحقؽ يكما كحدة كطنية كبناء تمثيميا شامؿ كمؤسسات فعمة كيحرر االرض كالمقدسات

كيبني اقتصاد انتاجيا كيبق في الكقت نسسو مستمتعا بتدفؽ المن كالمساعدات األميركية كالغربية

الحاجة إلى المساعدات الخارجية
الكاقع السمسطيني االقتصادم بحاجة ماسة إل المساعدات الخارجية سكاء كانػت مباشػرة أك غيػر
مباشػ ػرة  ،كالكاق ػػع السمس ػػطيني ف ػػي كض ػػع احتبلل ػػي كبي ػػر ص ػػادر ك ػػؿ مػ ػكارده االس ػػتثمارية كاالقتص ػػادية،
كبالتالي يتطمب أف يككف لديػو الحاجػة الماسػة مثػؿ أم دكلػة خارجػة مػف االحػتبلؿ الحصػكؿ مسػاعدات

مالي ػػة كى ػػذه المس ػػألة ال تتع ػػارض م ػػع التحري ػػر كاالس ػػتقبلؿ م ػػف االح ػػتبلؿ كلك ػػف المس ػػاعدات المكجي ػػة

لمسمسطينييف ليس لينعـ بشخصو حياة كريمة كلكف لمسػيطرة عمػ القػرار السمسػطيني ،كبػذلؾ جعػؿ القػرار
بم ٍف يقدـ الماؿ يمصدؽ المثؿ َّ
أف صاحب الماؿ ىك الحػاكـ صػاحب
السمسطيني في أحياف كثيرة مرىكف ى
الحقيبة المالية ىك الذم يسرض عم األجندة السمسطينية .أبك عامر2017/11/15 ،ـ ،مقابمةا
كلكػػف يػػرل النمركط ػػيا مػػدل الحاجػػة إلػ ػ المسػػاعدات الخارجيػػة ،ب ػ َّ
ػأف الظػػركؼ التػػي يعيش ػػيا

كخصكصػ ػا بع ػػد حال ػػة
الش ػػعب السمسػ ػطيني ظ ػػركؼ قاس ػػية كص ػػعبة م ػػف الناحي ػػة السياس ػػية كاالجتماعي ػػة
ن
االنتساضة األيكل كاالغبلقات المتكررة لؤلراضي السمسطينية ،كبالتالي منع عشػرات اآلالؼ مػف األيػادم

العاممة في قطاع غزة بالعمؿ في األراضي المحتمة كتحديدان في الضسة الغربيػة ىػذا كمػو أضػاؼ أعبػاء
كثيػ ػرة عمػ ػ االقتص ػػاد السمس ػػطيني ،كارتسع ػػت أع ػػداد البطال ػػة بمع ػػدالت غي ػػر مس ػػبكقة كبالت ػػالي أص ػػب

المنتجػيف فػػي الضػػسة كعمػ دكف تحديػػد فػػي قطػػاع غػزة بسػػبب الحصػػار أصػػب لػػدييـ قػػدرة ضػػعيسة مػػف
االستثمار كخمؽ فرص عمؿ مما يزيد مف األعباء االقتصادية السمسطينية كبالتالي يصب ضركرة ممحػة

لممسػػاعدات الخارجيػػة كذلػػؾ لمسػػاعدة االقتصػػاد فػػي الػػدا رة المغمقػػة أم الػػدا رة األكثػػر اتسػػاعان كتسػػاىـ
بالناتج المحمي .النمركطي2017/11/17 ،ـ ،مقابمةا

َّ
كبيف الكاديةا أننا بحاجة ماسة إل المساعدات الخارجية ،حيث َّ
إف فمسطيف ليس فييا أم مكارد

خاصػػة يرتكػػز عمييػػا كطػػرؼ دعػػـ المػكاطف سػكاء كػػاف المػكاطف مكظسػان أك ال يعمػػؿ بكظيسػػة؛ لػػذلؾ فػ َّ
ػإف

االقتصػػاد السمسػػطيني غيػػر قػػادر عمػ تمبيػػة االحتياجػػات ،حيػػث المسػػاعدات إحػػدل المصػػادر األساسػػية
التي يككف ليا انعكاس عم حياة المكاطف السمسطيني ،كالظرؼ االقتصػادم صػعب ال تقػدر عمػ تمبيػة
احتياجات المكاطف كبزيادة السػكاف بقيػت ىػذه المسػاعدات منصػكص عمييػا فػي اتساقيػة أكسػمك كنقصػت
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كمػػع الحػػركب المتكػػررة كالجػػدار العػػازؿ كأثػػرت عم ػ مسػػتكل دخػػؿ النػػاس كجعمػػت مػػف م ػكاقعيـ التػػي

يتقمدكنيا كبذلؾ نحف بحاجة ماسة لممساعدات الخارجية .الكادية2017/11/20 ،ـ ،مقابمةا

كأشار جمعة ا َّ
أف تكػكف تحػت سػيطرة السػمطة سػكاء كػاف بالضػسة أك
أف كؿ المػكارد التػي تجػب ٍ
قطػاع غػزة تحػت سػػيطرة االحػتبلؿ ،ك َّ
أف الظػػركؼ االقتصػادية كاالجتماعيػػة سػكاء بالضػػسة أك القطػػاع أك
الشػػتات تسػػرض عمينػػا قبػػكؿ المسػػاعدات مػػف شػػت األط ػراؼ ،كلكػػف حقيقيػػة قبػػكؿ المسػػاعدات الخارجيػػة
أف يبق ػ ػ القػ ػرار الػػػكطني
يعتم ػػد عمػ ػ شػ ػػيء مي ػػـ اتخذت ػػو القيػ ػػادة السمس ػػطينية من ػػذ فت ػ ػرة طكيم ػػة ،كى ػػك ٍ
السمس ػػطيني مس ػػتقؿ بعي ػ نػدا ع ػػف الت ػػأثيرات الخارجي ػػة رغ ػػـ محاكل ػػة بع ػػض الم ػػانحيف الت ػػدخؿ ف ػػي الش ػػأف
السمسطيني كباألحرل الشأف السياسي كما يحدث مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكي منذ اعػبلف الػر يس

االمريكي ركنالد ترامب القدس عاصمة دكلة إس ار يؿ كتقميص مساعدات األنركا.

كلك ػػف الحقيقي ػػة كػ ػػؿ المس ػػاعدات الت ػػي قػػػدمت بعق ػػكد الػ ػػزمف سػ ػكاء م ػػف ال ػػدكؿ العربي ػػة اك مػػػف

األص ػػدقاء أك اإلتح ػػاد األكرب ػػي ل ػػـ تك ػػف مس ػػاعدات مش ػػركطة كلك ػػف مس ػػاعدات ألجػ ػؿ مس ػػاعدة ش ػػعبنا
كبالتالي ىناؾ أىمية لممساعدات الخارجية.
كيرل حم ػػدا س ػػبب الظ ػػركؼ االس ػػتثنا ية ف ػػي األ ارض ػػي السمس ػػطينية كىيمن ػػة االح ػػتبلؿ عمػ ػ ك ػػؿ

مقدرات الشعب السمسػطيني ،كفػرض قيػكد مشػددة عمػ حركػة االقتصػاد كالتجػارة كسػيطرتو عمػ المعػابر

كالتحكـ فػي مساصػؿ االقتصػاد السمسػطيني ،نشػأت حالػة غيػر طبيعيػة بػرزت فػي مظػاىر السقػر كالبطالػة
تينػا لبلقتصػاد اإلسػ ار يمي ،كمػف ىنػػا
كت ارجػع النمػك االقتصػػادم ،كأصػب االقتصػػاد السمسػطيني مر نتبػا كمر ن
أف تع ػػكض ال ػػنقص ف ػػي الق ػػدرة السمس ػػطينية عمػ ػ ت ػػكفير
ب ػػرزت الحاج ػػة إلػ ػ مس ػػاعدات خارجي ػػة يمك ػػف ٍ

االحتياجات  .فيمػا لػك تػـ إَّنيػاء االحػتبلؿ فإَّنػو ل ٍػف تكػكف حاجػة ممحػة لممسػاعدات الخارجيػة بػؿ بإمكػاف
تطكر في تطكر االقتصاد كالنمك كاالزدىار.
الشعب السمسطيني اف يقدـ نمكذجا م نا
كيبيف الكاديةا َّ
أف نكع المساعدات التي تحصؿ عمييػا السػمطة السمسػطينية ىػي كػؿ األنػكاع التػي
ٌ
كردت فػػي فمسػػطيف عم ػ مسػػتكل األمػػف السياسػػي كاالقتصػػادم كاالستشػػارم حيػػث َّ
أف الػػدكؿ التػػي تقػػدـ

أف تك ػػكف االستش ػػارة م ػػف خبللي ػػا كبطم ػػب ذل ػػؾ ك ػػؿ أنػ ػكاع المس ػػاعدات كعمػ ػ حس ػػب
المش ػػاريع تطم ػػب ٍ
اطبلعي َّ
أف كؿ ىذه المساعدات كردت في السمطة السمسطينية عػاـ 1993ـا إلػ ىػذه المحظػة ،كلكػف
نحػػف لسػػنا بحاجػػة إل ػ تمػػؾ المسػػاعدات بقػػدر مػػا نحتػػاج مػػف مسػػاعدات مسػػتدامة ليػػا أثػػر يقػػدـ ىػػذه

المسػػاعدات كنحػػف لسػػنا بحاجػػة لمسػػاعدات تنظيػػؼ الشػكارع فػػي فمسػػطيف كنحػػف لسػػنا بحاجػػة لبلستشػػارة
كنحف لدينا قػدرات استشػارية تسػي بػالغرض نحػف بحاجػة إلنشػاء مصػانع لتشػغيؿ األيػدم العاممػة كانشػاء

م اركػػز تػػدريب ميمػػة ليسػػتسيد منيػػا الم ػكاطف كبحاجػػة إلصػػبلح األ ارضػػي الزراعيػػة الستكشػػاؼ الم ػكارد

الطبيعية الكادية2017/11/20 ،ـ ،مقابمةا.
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مصادر المساعدات
الحقيق ػػة بع ػػد اتس ػػاؽ أس ػػمك ف ػػي 1993ـا ق ػػدـ المجتم ػػع ال ػػدكلي لتق ػػديـ المس ػػاعدات ف ػػي الكالي ػػات

المتحػػدة كاليابػػاف كاالتحػػاد االكركبػػي كالسػػعكدية كالككيػػت كالج از ػػر كىنػػاؾ المؤسسػػات مثػػؿ البنػػؾ الػػدكلي
كصػػندكؽ الػػدكلي كمجمػػس التعػػاكف الخػػارجي كىػػذه المسػػاعدات قػػدرت 2ا ممي ػار دكالر خػػبلؿ السػػنكات

الماضػػية كلكػػف بعػػد انتساضػػة األقصػ عػػاـ 2000ـا أاصػػبحت ىنػػاؾ دكنال منتظمػػة كدكؿ تراجعػت أبك

عامر2017/11/15 ،ـ ،مقابمةا.

كيرل النمركطيا َّ
أف الغرض مف المساعدات التػي تتبلقيػا السػمطة الكطنيػة كالشػعب السمسػطيني
مساعدات متنكعة كالمساعدات التي يتمقاىا المجتمع السمسطيني كمجتمع أسرل ىي المسػاعدات انجػي

اكزا يتبلقكا خبلؿ المؤسسات NGOSا فيي عبارة عف مساعدات عينية تيدؼ إل تغطية احتياجات
االس ػرة االسػػتيبلكية كجػػزء اخػػر فػػي ىػػذه المسػػاعدات التػػي تػػأتي إل ػ منظمػػات NGOSا ىػػي تطػػكير

جدا.
بعض المشاريع الصغيرة البسيطة مشاريع تمكيف أ
المرة أك تحسيز الشباب كلكف أثره محدكد ن
الجػػزء اآلخػػر التػػي تتمقاىػػا السػػمطة السمسػػطينية كىػػذه المسػػاعدات التػػي تعمػػؿ عم ػ دعػػـ المكازنػػة

الماليػػة كثػػـ تقػػكـ السػػمطة السمسػػطينية عم ػ تكزيعيػػا عمػ قطاعػػات مختمسػػة مػػف التعمػػيـ الصػػحي كقطػػاع

األمػػف الػػذم يأخ ػذ الحيػػز األكبػػر فػػي ى ػذه المسػػاعدات ،كبالتػػالي ىػػذه المسػػاعدات تأخػػذ لػػتعـ المكازنػػة
كمساعدتيا NGOSا  .النمركطي2017/11/17 ،ـ ،مقابمةا.
كقػػد نػ ٌػكه الػػدكتكر /مطػػر :عمػ َّ
أف االتحػػاد االكركبػػي أكثػػر تقػػديـ المسػػاعدات رغػػـ َّأنػو تكجػػد دكؿ
عربيػة تقػػدـ المسػاعدات كلكػػف بشػػرط محػدكد ،كبػػذلؾ حتػ مسػاعداتيا َّأنيػػا تعثػػرت ،كعمػ سػػبيؿ المثػػاؿ

عبلقػػة الػػر يس محمػػكد عبػػاس مػػع السػػعكدية فػػي حػػاؿ أم تحػػالؼ مػػع حركػػة حمػػاس سػػكؼ يػػتـ قطػػع
المساعدات.
كرأل جمعػػةا َّ
أف السػػمطة تتمق ػ مسػػاعدات ماليػػة كبي ػرة خاصػػة مػػف بعػػض الػػدكؿ العربيػػة مثػػؿ
العراؽ كالج از ر كليبيا ىي ما نسمييا بالدكؿ الشقيقة كمساعدات تمن مف االتحاد األكربي كيأخذ النسبة

ضػا بعػض
الثانية كالنسبة األكبر ىي المساعدات األمريكية كتسم ىذه المسػاعدات بػالمن كاليبػات كأي ن
الدكؿ تقدـ لنا المساعدات العينية مثؿ ركسيا كالصيف .النمركطي2017/11/30 ،ـ ،مقابمةا
كلقػػد أشػػار حمػػدا أ َّ
ىف المسػػاعدات تتكقػػؼ عم ػ طبيع ػة أك تكجيػػات الػػدكؿ المانحػػة ،فينػػاؾ دكؿ
تختار القطاع االقتصادم ،كىناؾ مف يختار مجػاؿ البنػ التحتيػة ،كىنػاؾ مػف يقػدـ األكلكيػة فػي مجػاؿ

الت ػػدريب كالتط ػػكير ،كىن ػػاؾ جي ػػات تقػ ػكـ عمػ ػ تق ػػديـ ف ػػرص عم ػػؿ كمس ػػاعدة األس ػػر السقيػ ػرة  ،كالس ػػمطة
السمسػػطينية تتمق ػ مسػػاعدات عينيػػة كماليػػة مػػف جي ػات دكليػػة كثي ػرة اىميػػا الكاليػػات المتحػػدة كاالتحػػاد
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االكركبػػي إضػػافة إل ػ بعػػض الػػدكؿ العربيػػة ،كىنػػاؾ اجتمػػاع دكرم لمػػدكؿ المانحػػة كالتػػي تحػػدد المكازنػػة
المخصص ػ ػػة لمسمس ػ ػػطينييف ىن ػ ػػاؾ اجتم ػ ػػاع دكرم لم ػ ػػدكؿ المانح ػ ػػة كالت ػ ػػي تح ػ ػػدد المكازن ػ ػػة المخصص ػ ػػة
لمسمسطينييف كالمجاالت التي يجب أف تدفع فييا .كلقد َّبيف حمدا المصػدر الػر يس لممػن الماليػة يتركػز
في الكاليات المتحدة كاالتحاد االكركبي كالياباف كالدكؿ العربية اضافة ال المؤسسات الدكلية.

الظروف االقميمية السياسية واالقتصادية السائدة لمحصول عمى المساعدات
لػػيس ىنػػاؾ تكقيػػت محػػدد لطمػػب المسػػاعدات يىنػػاؾ دكؿ تقػػدـ دعػػـ فػػي بدايػػة السػػنة بشػػكؿ دكرم
س ػكاء كانػػت الظػػركؼ السياسػػية مشػػجعة أـ غيػػر ذلػػؾ ،ككانػػت المسػػاعدات السياسػػية مرىكنػػة بالكضػػع
السياس ػػي مث ػػؿ أمريك ػػا ت ػػرىف تقي ػػيـ مس ػػاعداتيا بالعمم ػػة الس ػػياحية م ػػع إسػ ػ ار يؿ ،كعن ػػد تتكق ػػؼ الس ػػمطة

السمس ػػطينية ع ػػف مكقسي ػػا اتج ػػاه اسػ ػ ار يؿ تق ػػؼ تم ػػؾ المس ػػاعدات كل ػػذلؾ ك ػػاف كاض ػػحان كى ػػذا ال ينك ػػر أف

المسػ ػػاعدات الخارجيػػػة ىػ ػػي عبػػػارة عػػػف مػ ػػاؿ سياسػ ػػي بالدرجػ ػػة األكل ػ ػ  " .تعامػ ػػؿ مػ ػػع اس ػ ػ ار يؿ تكجي ػ ػو

مساعدات ،تكقسكا مع اس ار يؿ تكقست المساعدات"  .أبك2017/11/15 ،ـ ،مقابمةا
كأشػػار د .خميػػؿ بػػأف المسػػاعدات التػػي تتمقاىػػا السػػمطة تخػػص قطػػاع غ ػزة بمػػا أَّنيػػا تػػذىب إل ػ

المقاص ػة ثػػـ مػػف
المكازنػػة كاف المكازن ػة ليػػا أج ػزاء كيكجػػد جانػػب االي ػرادات كايراداتيػػا يػػأتي مػػف جانػػب
ٌ
ايرادات المحمية كالمساعدات الخارجية التي تشغؿ %30ا مف ىػذه المسػاعدات ،كالسػمطة عنػد تبلقييػا
المسػ ػػاعدات يػ ػػتـ تخصػ ػػيص جػ ػػزء لمكازنػ ػػة غ ػ ػزة كلكػ ػػف التػ ػػي يسػ ػػتسيد منػ ػػو قط ػ ػاع غ ػ ػزة كىػ ػػي المشػ ػػاريع

التطكيرية .النمركطي2017/11/17 ،ـ ،مقابمةا.

كلقػػد بيف حمػػداىناؾ مصػػمحة لممجتمػػع الػػدكلي لتقػػديـ المسػػاعدة لمسػػمطة مػػف أجػػؿ أ ٍف تسػػتمر فػػي
عمميا  ،كأ ٍف تحافظ عم االتساقيات مػع اسػ ار يؿ  ،كىػذا يعػزز مػف التكجػو السياسػي كالسػممي لمسػمطة ،

كمػا َّ
أف تظػؿ السػمطة ممتزمػة باتساقػات السػػبلـ
أف الكاليػات المتحػدة التػي ترعػ التسػكية السياسػػية معنيػة ٍ
أف تقؼ ضد أم محاكالت إلجياض جيكد التسكية كىذا ما يجعؿ الماؿ المقدـ مف الدكؿ المانحة م
كٍ
أف قمػػة الم ػكارد خاصػػة ك َّ
كأ ٌكػد مطػػرَّ /
أف االحػػتبلؿ يػػتحكـ بتمػػؾ الم ػكارد بطبيعػػة الحػػاؿ نحػػف دكلػػة

ليست مستقمة خاصة االحتبلؿ االس ار يمي مس كؿ عف مكاردىا االقتصػادية كبالتػالي بحاجػة إلػ الػدعـ
الخػػارجي كىنػػاؾ حاجػػة إل ػ الػػدعـ الخػػارجي بسػػبب الكضػػع الحػػالي فػػي فمسػػطيف بشػػكؿ عػػاـ الظػػركؼ

السياسػػية الػػدعـ الػػذم يػػأتي مػػف الخػػارج م ػرتبط بػػالظركؼ السياسػػية ،كشػػعب لػػـ يحقػػؽ اسػػتقبللو بػػذلؾ

يحتػػاج لػػدعـ بمػػا َّ
أف االحػػتبلؿ يسػػيطر عمػ مػكارده ال يمكػػف أف يحقػػؽ اقتصػػاد كنيضػػة فػػي ظػػؿ كجػػكد

االحػػتبلؿ كاالضػػطرابات المكجػػكدة الغػػرض مػػف المسػػاعدات فيػػؿ المسػػاعدات فنيػػة كاستشػػارية فقػػط أىـ

مسػاعدات غذا يػة ماليػػة لػدعـ المكازنػػة كميػزاف المػػدفكعات ،كيقػدـ إلػ السػمطة جميػػع أنػكاع المسػػاعدات
103

المالية االستشارية أك حت باألجيزة كالمعدات كأيضا تقديـ مباشر مػالي أك إنسػاني كلكػف يغمػؼ بطػابع
سياسي .مطر2017/11/24 ،ـ ،مقابمةا.

كأ َّك ػ ػد جمعػ ػػة ا َّ
أف المتغي ػ ػرات االقميميػ ػػة كالدكليػ ػػة تػ ػػنعكس عم ػ ػ الحالػ ػػة السياسػ ػػية كاالقتصػ ػػادية

كاالجتماعية كالمسألة ليست مزاجية كمتغيرة إنما ىذه المن كاليبات ثابتة كلكف ىناؾ تأثير عم بعض
الػػدكؿ كبػػذلؾ قمػػت المػػن كاليبػػات كالتخسيػػؼ أك التقمػػيص منيػػا يسػػبب انييػػار الكضػػع االقتصػػادم فػػي

غزة.

يلية وضع القرار السياسي واالقتصادي لدى ادارة الدول المساعدة
ىنػػاؾ مػػا يتس ػم زكاج المػػاؿ بالسػػمطة المسػػاعدات الخارجيػػة لػػـ تكػػف الػػدكؿ المانحػػة مؤسسػػات

يكيػا كانػػت معنيػػة بػػدعـ السػػمطة كرشػػكة
خيريػػة بػػؿ كانػػت محككمػػة بالدرجػػة األكلػ بػػالقرار األمريكػػي أمر ن
مؤخر الدعـ المالي مرىكف بالدعـ السياسػي كبػذلؾ ىنػاؾ مساكضػات ىنػاؾ دعػـ
نا
سياسية السمطة عممت

يكيػا
مالي تكقؼ المساكضات يعني تكقؼ الدعـ المالي ،كال تكجد تيديدات التيديد كاف اقميميان كدكليان أمر ن

بما أف متمسكة بالقرار السياسي عم مستكل العالـ كانت تركز عف صكرة كأخرل لدكؿ عربية كأكركبية

إ َّف اسػػتمرار الػػدعـ المػػالي مػػع اسػػتمرار التسػػاكض كلقػػد شػػعرت السػػمطة َّ
أف ىنػػاؾ ابت ػزاز مػػالي إذا كقسػػت
التسػاكض مػػع إسػ ار يؿ سػػكؼ تكقػؼ أمريكيػػا خسضػت مسػػاعدات دكؿ عربيػة كىػػك القػرار األمريكػػي .أبػػك
عامر2017/11/17 ،ـ ،مقابمةا.

أف للية المساعدات ىي مساعدات مسيسة كجزء منيا انساني حيث َّ
كأشار النمركطيا َّ
أف
أف تصؿ المرحمة إل حالة االنييار كلمكاقع السياسي.
االتحاد األكركبي غير معني ٍ
دكؿ المانحة لدييا سياسات كشركط محددة في التعامؿ مع المن المقدمة لمسمطة  .كىي تقرر

ميزانية كلليات الدفع مف خبلؿ مؤتمرات دكلية اك مف خبلؿ معاىدات رسمية مع السمطة ،بحيث
تصرؼ األمكاؿ في األكجو التي تقررىا الدكؿ المانحة كتككف تحت إشرافيا كمراقبتيا  .كقد كاف فكز
حماس في االنتخابات سنة 2006ـا نمكذجان كاضحان إلشكالية الماؿ السياسي الذم يقدمو المانحكف
لمسمطة السمسطينية ،فقد تكقؼ الدعـ المالي المباشر الذم يصؿ لمحككمة ،كما تكقؼ تحكيؿ أمكاؿ

المقاصة التي تجبييا "إس ار يؿ" ،كتعرضت حككمة حماس لمحاكالت إفشاؿ كاسقاط كحصار مكشكفة،

يميا لمسار التسكية السممية.
ألَّنيا ال تتكافؽ مع المعايير المكضكعة غر نبيا كاس ار ن

كحت يتـ االلتساؼ عم حككمة إسماعيؿ ىنية ،فقد قػاـ االتحػاد األكركبػي فػي سػنة 2006ـا

بإيجػػاد لليػػة بديمػػة ،بحيػػث يػػتـ إيصػػاؿ منحػػو كمسػػاعداتو بشػػكؿ مباشػػر ،كدكف المػػركر بقن ػكات حككمػػة
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السمطة السمسطينية التػي تقكدىػا حمػاس ،كلتحقيػؽ ذلػؾ أسػس مػا تسػم اآلليػة الدكليػة المؤقتػة أك اآلليػة

السمسطينية األكركبية.

كأشار جمعةا َّأنو تكجد لدينا مشكمة حقيقية كىي اتساقيو باريس االقتصادية كىذا أمر نمقتو مف

كامبل في اقتصادنا الكطني
تابعية التساؽ أسمك كىذه االتساقية يجب أف تنتيي حت نستطيع أف نتحكـ ن

كال يككف مرىكنان باالحتبلؿ االس ار يمي.

أما ما نبلحظو مف كجكد الغاز الطبيعي كاستيبلء االحتبلؿ عميو رغـ كجكدة عم شكاطل بحر
غزة كفي الحدكد المسمكحة لسمطة الكطنية.
ىناؾ اعتبارات مختمسة لمدكؿ التي تقدـ المن  ،فيناؾ دكؿ ليا اعتبارات سياسية مثؿ الكاليات

المتحدة كاالتحاد االكركبي كالتي تريد لمسمطة السمسطينييف عمكمان أف يبقكا في مسار التسكية السياسية

أف يبتعدكا عف مسار المقاكمة ضد اس ار يؿ  ،لكف ىناؾ دكؿ تنطمؽ مف منطمؽ المساعدة اإلنسانية
كٍ
دكف أ ٍف تنتظر أم مقابؿ سياسي  ،كىناؾ دكؿ تجمع ما بيف البعد السياسي كاإلنساني ذات طابع ديني
حيث يربطنا فييا نسس الديانة مثؿ تركيا حيث يتـ تقديـ المساعدات لترسيل الديف االسبلمي كأبق

ىذه البقعة اإلسبلمية عم كجو األرض.
ارتباط المساعدات بالتدخل في السياسة الداخمية لمسمطة
اتساقيػػات السػػمطة السمسػػطينية مػػع دكؿ العػػالـ ت ػرتبط بعضػػيا بػػبعض مػػف خػػبلؿ تقػػديـ مسػػاعدات

مباش ػرة أك غيػػر مباش ػرة ،كىنػػاؾ تقػػديـ ضػػمف ك ػكادر بش ػرية مؤسسػػات كىنػػاؾ تقػػدـ مسػػاعدات عينيػػة،

كتعتب ػػر المس ػػاعدات الت ػػي تق ػػدميا ال ػػدكؿ المانح ػػة م ػػف ض ػػمف المطالب ػػة بحقكقن ػػا ،كلك ػػف تي ػػدؼ تق ػػديـ

المساعدات لمشعب السمسطيني ال أريد أف أنسي الجانب اإلنساني كلكف صانع القرار ليس مؤسسة خيرية
الدكؿ األكركبيػة تقػدـ الػدعـ المػالي حػيف ال يكصػمكا السمسػطيني كسػاحيـ العسػكرم ضػد اسػ ار يؿ السػطمة
السمسطينية منخرطة عم االتساقيات مع إس ار يؿ فإَّنيا تقدـ مساعدات.

بالضػػركرة الػػدكؿ االكركبيػػة المتاحػػة تتػػدخؿ فػػي تساصػػيؿ التساصػػيؿ فػػي تكزيػػع األجنػػدات الب ػرامج
الخطط السياسية كىذا التدخؿ ينتقص مف السيادة السمسطينية المتكىمة المكازنػة السمسػطينية تتطمػع عميػو
الػػدكؿ المانحػػة س ػكاء بصػػكرة أك بصػػكرة أخػػرل لكػػف المكافقػػة أك حجػػب الثقػػة ،الػػدكؿ األكركبيػػة تػػدخؿ

المساعدات التي تقدميا السمطة سكء الجانب الز ارعػي الصػحي الػدكؿ المتاحػة تػدخؿ فػي بعػض القػرار
السياسػػي السمسػػطيني ،كفػػي النيايػػة يصػػعب االسػػتغناء عػػف المسػػاعدات مػػا لػػـ يكجػػد مػكارد أخػػرل تعتمػػد
عمييػػا السػػمطة ،كا َّف مسػػتقبؿ المسػػاعدات الخارجيػػة المقدمػػة مرىكنػػة بق ػرار سياسػػي السػػمطة السمسػػطينية
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تعمػ ػ ػػؿ اذا مػ ػ ػػا اسػ ػ ػػتمر بػ ػ ػػالقرار األكركبػ ػ ػػي األمريكػ ػ ػػي باسػ ػ ػػتمرار العبلقػ ػ ػػة مػ ػ ػػع إس ػ ػ ػ ار يؿ .أبػ ػ ػػك عػ ػ ػػامر،
2017/11/15ـ ،مقابمةا.

كيبف النمركطيا َّ
أف ىذه المساعدات ممكف االستغناء عنيػا إذا أصػب كيانػان كاقتصػادان أم لػدينا حريػة

أك دكلة أك شبو دكلة منستحة ككجو مثاؿ إذا تـ فػت معبػر رفػ سػكؼ تػنخسض معػدالت البطالػة  .النمركطػي،
2017/11/17ـ ،مقابمةا.
ػر َّ
أك ػد الػػدكتكر /مطػػر َّ
أف تكػػكف عم ػ كتي ػرة كاحػػدة كعم ػ سػػبيؿ
كأخيػ نا
أف المسػػاعدات ال يمكػػف ٍ
المثاؿ نقؿ السػسارة اإلسػ ار يمية إلػ القػدس كتيديػدات الػر يس األمريكػي ،بػذلؾ نحػف مقبمػيف عمػ مشػكمة

كبيػ ػرة كب ػػذلؾ الكالي ػػات المتح ػػدة س ػػكؼ تص ػػب غي ػػر راعي ػػة لمص ػػال الس ػػبلـ كعن ػػد كج ػػكد أم خم ػػؿ ف ػػي

العبلقػػات فػ َّ
ػإف السػػمطة السمسػػطينية فػػي أم خمػػؿ مػػع عبلقتيػػا مػػع اس ػ ار يؿ كعػػدـ تمبيتيػػا لرغبػػة الكاليػػات
المتحدة سكؼ يتـ قطع المساعدات ،كأف جميع المساعدات ليا جانب سياسي كلكف تحدث عم حقػكؽ

االنسػػاف حت ػ ىػػذا الجانػػب يغمػػؼ بالجانػػب السياسػػي ،كلكػػف حت ػ الكاليػػات المتحػػدة التػػي تعتبػػر راعيػػة
لمسبلـ لماذا لـ تدخؿ قضية الشعب السمسطيني كتصمت عمػ جػ ار ـ االحػتبلؿ ألَّنيػا تغمػؼ المسػاعدات

اإلنسانية بطابع السياسي .مطر2017/11/24 ،ـ ،مقابمةا.

كأ َّف المسػ ػػاعدات الخارجيػ ػػة متكقسػ ػػة عم ػ ػ الدبمكماس ػ ػية كالسياسػ ػػة الخارجيػ ػػة السمسػ ػػطينية ،كك ازرة

الخارجي ػػة ليػ ػػا دكر فػ ػػي التكاصػ ػػؿ مػػػع الػػػدكؿ كالمنظمػ ػػات الدكلي ػػة كشػ ػػرح الظػ ػػركؼ اإلنسػ ػػانية كمعانػػػاة

السمسطينييف ،كما َّأنيا تقكـ بتقػديـ االقت ارحػات كالمشػاريع الخاصػة باألكلكيػات إلػ الػدكؿ المانحػة ،كمػف
خػػبلؿ تكاصػػميا كتكاجػػدىا ف ػي العديػػد مػػف الػػدكؿ تجتيػػد فػػي تػػكفير مصػػادر لممسػػاعدات حيػػث َّ
إف ىػػذه

المساعدات ليست منو مف أحد َّإنمػا ىػي مسػاعدات حسػب القػ اررات الدكليػة كىػي مػا اتسػؽ عميػو القػانكف
الدكلي كبما َّ
أننا تحت االحتبلؿ كىجرنا مف أرضنا كنحف مف ندفع الثمف .

الخ صــــة :مػػػف ىنػ ػػا تػ ػػرل الباحثػ ػػة َّ
أف االحػ ػػتبلؿ يييػػػل الظػ ػػركؼ لتقػ ػػديـ المسػ ػػاعدات كيجعػ ػػؿ

أف نعمؿ فبذلؾ يشكؿ خطر عمػ كجػكده
السمسطيني بحاجة ماسة كعندما يشعر االحتبلؿ ى
بأنَّنا نستطيع ٍ
كىػػذا مػػا ال يسػػع االحػػتبلؿ إليػػو كيسػػع لجعػػؿ فمسػػطيف بحاجػػة إل ػ المسػػاعدات ،فػػإذا تػػـ قطػػع ىػػذه

المساعدات ف َّ
ػاديا،
ػإف السػمطة السمسػطينية ال تسػتمر سػنة أك سػنتيف ،ك َّأنيػا ليسػت معنيػة باسػتقبللنا اقتص ن

أف تقكـ دكلػة بغيػره ىػؿ المسػاعدات ىػي مسػألة تعػكد أك
حيث مقكمات كؿ دكلة ىك االقتصاد ال يمكف ٍ
نحف بحاجة إل مساعدات لسترة طكيمة كىك سؤاؿ ميـ يسترض خبلؿ 20ا عػاـ كأكثػر َّ
فإنػو نقػص مػف

أف يكػكف ىنػاؾ تنػػاقص
المسػاعدات التػي تصػؿ إلينػا كصػػاحب الحػؽ ىػك صػاحب القػرار مػػف المستػرض ٍ
ف ػ ػػي كمي ػ ػػة المس ػ ػػاعدات ،كى ػ ػػذا مس ػ ػػركض من ػ ػػذ نش ػ ػػأة الس ػ ػػمطة حي ػ ػػث إ َّني ػ ػػا لبن ػ ػػة الدكل ػ ػػة السمس ػ ػػطينية.
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نتائج الدراسة
دكر مف أىـ األدكار في السياسة الخارجية لمدكؿ فػي العقػكد األخيػرة أصػبحت
يمعب العامؿ االقتصادم نا
األداة االقتص ػػادية ى ػػي األداة األكثػػػر فاعمي ػػة ف ػػي العبلقػ ػػات الدكلي ػػة سػ ػكاء بجانبيػػػا السياسػ ػي المتمثػ ػػؿ
بالعقكبػػات االقتصػػادية أك بجانبيػػا االيجػػابي المتمثػػؿ بالمسػػاعدات أك الحػكافز االقتصػػادية التػػي أضػػحت

كخصكصػا الػدكؿ ذات الثقػؿ
كبير مف جكانب العمؿ الدبمكماسي كالسياسية الخارجيػة لمػدكؿ
جانبا نا
تحتؿ ن
ن
االقتصػػادم كالمػػالي الكبيػػر ،كقػػد انطمقػػت ىػػذه الد ارسػػة مػػف أسػ مة قكاميػػا َّ
أف السػػمطة السمسػػطينية قػػد نجحػػت فػػي
تكظيػػؼ المسػػاعدات الخارجيػػة كػػأداة تحقيػػؽ أىػػداؼ كغايػػات اقتصػػادية فػػي محاكلػػة تحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة
كاالجابة عف االس مة التي تضمنتيا اشكاليات الدراسة تكصمت إل مجمكعة مف النتا ج ىي:
 .9شكمَّت المساعدات االقتصادية أىـ أدكات السياسة الخارجية لمدكؿ االقتصادية الكبرل كالغنيػة مثػؿ
الكاليات المتحدة كالياباف كاالتحاد األكركبي.
َّ .:
أف المساعدات المالية التي تقدميا الدكؿ المانحة أثرت باإليجاب عم السياسات الخارجية كمكانػة
السمطة السمسطينية بيف الدكؿ العربية كالعالمية.
; .لػػـ تنػػتيج السػػمطة السمسػػطينية خػػبلؿ أكثػػر مػػف ربػػع قػػرف مػػا عػػرؼ بدبمكماسػػية المػػاؿ كىػػك مػػا يعنػػي
بتكظيؼ المساعدات الخارجية اليا مة التي تحصؿ عمييا السمطة السمسطينية.

< .بالمقارنة مع النماذج ال ار دة فػي التكظيػؼ السياسػي لممسػاعدات االقتصػادية فػي السياسػة الخارجيػة
مثؿ الكاليات المتحدة كاالتحاد األكركبي كالياباف ،كأ َّف النمكذج األكركبي كالياباني الذم يعتمد عم

المب ػػدأ اإلنس ػػاني ف ػػي تكجي ػػو المس ػػاعدات االقتص ػػادية الخارجي ػػة كك ػػذلؾ النم ػػكذج األكرب ػػي مم ػػثبلن
باالتحاد األكربي ككتمة كاحدة منذ سنييف عديدة.

= .تػػدفع ظػػركؼ اقتصػػادية كسياسػػية السػػمطة السمسػػطينية إل ػ طمػػب المسػػاعدات الخارجيػػة كفػػي ظػػؿ
األزمة المالية كالتغيرات الكبيرة في المنطقة.

> .المسػػاعدات الخارجيػػة ىػػي جميػػع مػػا يمكػػف تقديمػػة مػػف مػكاد غذا يػػة كلػكازـ صػػحية كخػػدمات عامػػة
كغيرىا.

?َّ .
أف د ارسػػة المسػػاعدات الخارجيػػة تعكػػس تطػػكر التضػػامف الػػدكلي الرتباطيػػا الكثيػػؽ بالسػػمـ كاألمػػف
الدكلييف ،حيث َّ
إف األكضاع اإلنسانية التي تخمسيا االعتداءات االس ار يمي تستدعي مف الجميع أف
أف يضع ليا كسا ؿ تنسيذ فعالة.
يتناكؿ مسألة المساعدات الخارجية بالتنظيـ ،ك ٍ
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@ .تتعيػػد السػػمطة السمسػػطينية باسػػتخداـ ىػػذه المسػػاعدات لتعزيػػز اىػػداؼ الحككمػػة كتقكيػػة المصػػمحة
العامة كعدـ إعطاء أم شيء مف تمؾ المساعدات إل أم دكلة أخرل.

 .Aغي ػػاب التخط ػػيط كالتنس ػػيؽ كت ػػداخؿ الص ػػبلحيات ف ػػي إدارة المس ػػاعدات ،كك ػػذلؾ النزع ػػة التمكيمي ػػة
الشديدة لدل معظـ المؤسسات الرسمية كاألىمية ،كؿ ىذا أعط المانحيف فكرة سمبية.

 .98صػػعكبة إجػراء المبلءمػػة الضػػركرية بػػيف القػ اررات الكاقعيػػة ،كبػػيف األىػػداؼ االسػػتراتيجية العريضػػة
التي يرتبط بيا صانع الق اررات في مكقؼ حدد.

َّ .99
إف النخبػػة المس ػ كلة عػػف صػػنع الق ػ اررات ،قػػد تتبن ػ مجمكعػػة مػػف المصػػال فػػي مكاجيػػة مكقػػؼ
معيف ،كالتي تختمؼ عف تمؾ التي تسضميا أك تتحمس ليا أغمبية المجتمػع ،كىػك بالتػالي مػا يجعػؿ
ىػذا المجتمػػع يتصػػكر َّ
أف القػ اررات التػػي يػػتـ صػنعيا لحمايػػة مصػػال ال يؤيػدىا كال تحظػ باقتناعػػو
ىي ق اررات غير رشيدة أك غير مكضكعية في محصمتيا النيا ية.

 .9:ضركرة قياـ مؤسسات السمطة كمف خبلؿ الخطط المكضكعة الستيعاب المساعدات الدكلية
بتعميـ برامج كمشاريع العمؿ التي تربط بيف اإلغاثة كالتنمية.
; .9تعزيز المشاركة المجتمعية في رسـ السياسات ككضع الخطط التنمكية كالطار ة مف خبلؿ
إعطاء دكر أكبر لكحدات الحكـ المحمي في تعميـ إدارة مشاريع المساعدات الدكلية.
< .9ضركرة تحديد المشكمة كصياغتيا بكضكح كتحميؿ كتجميع البيانات لكي ييتخذ القرار السياسي
تنمكيا في إطار رؤية سياسية معينة.
خالصا أك
سياسيا
السميـ ،سكاء أكاف
ن
ن
ن
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توصيات الدراسة
 .9العمؿ عمػ مراجعػة سياسػة التكظيػؼ لممسػاعدات الخارجيػة حيػث ٌأنػو عمػ الػدكاـ العمػؿ يجػب
االستعانة بخبراء متخصصيف لتقديـ دراسة جدكل سياسية كاقتصادية ألم مشركع.
 .:ضػػركرة قيػػاـ مؤسسػػات السػػمطة كمػػف خػػبلؿ الخطػػط المكضػػكعة السػػتيعاب المسػػاعدات الدكليػػة
بتعميـ برامج كمشاريع العمؿ التي ترتبط بيف االغاثة كالتنمية
; .تعزيػػز المشػػاركة المجتمعيػػة فػػي رسػػـ السياسػػات كالخطػػط التنمكيػػة كالطار ػػة مػػف خػػبلؿ إعطػػاء
دكر أكبر لكحدات الحكـ المحمي في تعميـ إدارة مشاريع المساعدات الدكلية
< .ضركرة تحديد المشكمة كصياغتيا بكضكح كتحميؿ كتجميع البيانات لكي يتخػذ القػرار السياسػس
السميـ  ،سكاء أكاف سياسيان خالصان أك إطاررؤية سياسية معينة.

= .اختي ػػار الب ػػديؿ كاتخ ػػاذ القػ ػ اررات المبل م ػػة ،كى ػػي خط ػػكة ميم ػػة ،حي ػػث تست ػػرض التقي ػػيـ الش ػػامؿ
اتيجيا كا ٍف
كالمكضػػكعي لكػػؿ البػػدا ؿ كاختيػػار األفضػػؿ كالمبل ػػـ لحػػؿ المشػػكمة حػ نػبل شػ ن
ػامبل كاسػػتر ن
تكتيكيا أك بصكرة تدرجية.
بدأ الحؿ
ن

>.

مػػف الضػػركرم تكزيػػع الصػػبلحيات خاصػػة صػػبلحيات ص ػناعة الق ػرار عم ػ جميػػع السػػمطات العامػػة

حتَّػ ػ ال تنس ػػرد س ػػمطة يعيني ػػا فػ ػي ى ػػذه العممي ػػة الميم ػػة الحيكي ػػة ،كحتَّػ ػ ال يتح ػػكؿ الحك ػػـ إلػ ػ حك ػػـ
استبدادم.

خصكصػا ،يتمثػؿ فػي تكػكيف
عمكما كالتنمػكم
? .ضركرة تحديد إطار كاض كفعاؿ لصنع القرار
ن
ن
جياز لو مستكياتو كتتسـ قنكات االتصاؿ بيف قطاعاتو بالسرعة الكاجبة كالكساءة العالية.
@ .تحديد كاضػ لمتكجيػات األساسػية لمسياسػة السمسػطينية بمػا يقػكد إلػ تحريػؾ جميػع المعػاكنيف
كالمختصيف بأجيزة صنع القرار في إطار ىذه التكجيات .كيستثن مػف ذلػؾ التضػارب المتعمػد

كسياسة تكتيكية مرتبطة بالمكقؼ كالقصد منيا التمكيو.
.A

مػػف الضػػركرم تسعيػػؿ دكر جماعػػات الضػػغط كاألح ػزاب السياسػػية ككسػػا ؿ االعػػبلـ خاصػػة الصػػحافة

فع ػاؿ كمػػؤثر فػػي عمميػػة صػػنع القػرار السياسػػي ،عمػ اعتبػػار َّ
أف جميعيػػا قنػكات معب ػرة
ليكػػكف ليػػا دكر َّ
عف اتجاىات الرأم العاـ ،كبالمقابؿ تثبيػت ىػذا الػدكر بشػكؿ قػانكني حتػ ال تسػتطيع السػمطة التنسيذيػة
كىي المكمسة بإصدار الق اررات تيميش دكر ىذه الجماعات كاألحزاب.
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 .98ضركرة اقامة عبلقات سياسية كاقتصػادية مػع الػدكؿ األكربيػة كالعربيػة؛ لً ىمػا تتممكػو ىػذه الػدكؿ
مف مكارد اقتصادية تساعد االقتصاد السمسطيني لمخركج مف أزمتيا.
 .99كمػػا تػػدعك الباحثػػة السػػمطة السمسػػطينية الػػي اسػػتخداـ لغػػة المصػػمحة مػػع الػػدكؿ المانحػػة لكػػي
تحصؿ عم المزيد مف الػدعـ المػالي كالسياسػي ،الف الػدكؿ المانحػة تبحػث عػف المصػمحة فػي

النياية .كماداـ ال يشعر اف مصالحة في خطر ،فمف يقدـ المزيد مف الدعـ المالي كالسياسي .
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المصادر والمراجع

أوًال -الكتب العربية:
.1

أبك جابر ،إبراىيـ ،كلخركف2001 .ـا .االنتساضة -تغير معادالت الصراع فػي المنطقػة .ط.1

.2

األشقر ،إسماعيؿ ،كبسيسك ،مؤمف2004 .ـا .دراسة تكثيقية لمقتمػ كالجرحػ الصػياينة خػبلؿ

.3

لؿ سػػعكد  ،ميػػا بنػػت عبػػداهلل بػػف عبػػدالعزيز بػػف جمػػكم السيػػد كنصػػؼ قػػرف مػػف العطػػاء كاإلنجػػاز

عماف :مركز دراسات الشرؽ األكسط.

انتساضة األقص 2004/12/31-2000/9/28ـ .غزة :المركز العربي لمبحكث كالدراسات.
1423 - 1373ىػ 2002 - 1953 /ـا" ،الطبعة األكل 1423ىػ2002-ـ ،دار نشر.

.4

تمػ ػػار ،يكسػ ػػؼ 2006ا ،أسػ ػػتاذ محاضػ ػػر بكميػ ػػة العمػ ػػكـ السياسػ ػػية كاالعػ ػػبلـ ،تحميػ ػػؿ المحتػ ػػكل

.5

عاما مف العطاء كاالقتصاد ،دار الكتاب العربي الككيتي.
الجمعة ،حيدر 2003ا خمسكف ن

.6

حبيب ،مجدم 1997ا ،سيككلكجية صنع القرار ،مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة.

.7

الحس ػ ػػني ،سػ ػ ػػميـ 1987ا ،مب ػ ػػادئ الرؤسػػ ػػاء األمػ ػ ػريكييف ،ط ،1المرك ػ ػػز اإلس ػ ػػبلمي لؤلبحػػ ػػاث

لمباحثيف كالطمبة الجامعييف ،الطبعة األكل  ،الج از ر.

السياسية ،لندف.
@.

ديػػاب ،عبػػد الستػػاح 9AAAا ،طريقػػؾ إل ػ اإلدارة السعالػػة ،ط ،9دار التكزيػػع كالنشػػر االسػػبلمية،
القاىرة.

.9

عب ػ ػػد الك ػ ػػافي ،إس ػ ػػماعيؿ عب ػ ػػد الست ػ ػػاح ،كىيب ػ ػػة ،محم ػ ػػكد منص ػ ػػكر2006 .ـا .إدارة االنتساض ػ ػػة
السمسطينية ،كنمػكذج إلدارة الصػراعات كاألزمػات الدكليػة ،نظػرة مقارنػة إلدارة انتساضػة الحجػارة /

انتساضة األقص  .ط .1القاىرة :مركز اإلسكندرية لمكتاب.

 .98العطية ،ماجدة ;:88ا ،سمكؾ لمنظمة ،ط ،9دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 .11العمػػرك ،ثػػركت 2004ا ،المسػػاعدات األمريكيػػة كالتحػػكؿ الػػديمقراطي فػػي األردف ،عمػػاف ،دار
مجدالكم لمنشر كالتكزيع.
 .12النعيمي ،لقماف 2009ا ،تركيا في االستراتيجية األمريكية المعاصرة ،دراسة في تطكر العبلقات
التركية األمريكية بعد الحرب الباردة 2007-1991ا ،دار بف األثر لمطباعة كالنشر.

 .13كالترز ،ركبرت 1974ا ،المعكنات األمريكية ،تحميؿ مقارف ترجمة نبيؿ صػب ا ،الككيػت ،دار
القمـ.
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ثانيا -الرسائل العممية:
ً
 .9بني عكدة ،عبد القادر =:89ا "دكر الدعـ العربي كاإلسبلمي لمقضية السمسطينية في االستغناء
عف الدعـ األجنبي ،رسالة ماجستير مف جامعة النجاح ،فمسطيف ،غير منشكرة.

 .2سماره ،نادر خميس 2013ا :المساعدات الخارجية كلثارىػا عمػ النمػك االقتصػادم السمسػطيني،
رسالة ماجستير ،كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية ،جامعة األزىر ،غزة.
 .3شريـ ،أميمة 1996ا ،المساعدات الخارجية اليابانية كػأداة لمسياسػة الخارجػة ،رسػالة ماجسػتير،
الجامعة األردنية ،عماف ،األردف.
 .4عثمػػاف عثمػػاف ،كقاسػػـ ،عبػػد السػػبلر ،كأبػػك خمػػؼ ،نػػايؼ ،كنعي ػرات ،ار ػػد2009 .ـا .د ارسػػات
فمسطينية .نابمس :جامعة النجاح.

 .5العجرمػػي ،حسػػف 2015ا ،المسػػاعدات التركيػػة فػػي األ ارضػػي السمسػػطينية كأثرىػػا عم ػ االنقسػػاـ
السمسطيني  ،2012-2006رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة.

 .6العجمػػي ،مبػػارؾ 2011ا ،المسػػاعدات االقتصػػادية أداة بػػيف أدكات السياسػػة الخارجيػػة الككيتيػػة،
رسالة ماجستير ،قسـ العمكـ السياسية ،جامعة الشرؽ األكسط.

 .7محم ػ ػػد ،ح ػ ػػازـ حس ػ ػػنيف2001 .ـا .المس ػ ػػاعدات األمريكي ػ ػػة لمس ػ ػػمطة السمس ػ ػػطينية ..ت ػ ػػاريل م ػ ػػف
اإلمبلءات كالتبعية ،مصر :منشكرات المركز البديؿ لمتخطيط كالدراسات االستراتيجية.

 .8معيد أبحاث السياسات االقتصادية السمسطيني ماسا 2005ا .نحك تكظيؼ أنجع لممساعدات
الخارجية المقدمة لمشعب السمسطيني ،ص ص . 25-21

 .9مييػػدات ،غػػازم 2005ا ،أثػػر المسػػاعدات األمريكيػػة عم ػ صػػناعة القػرار السياسػػي فػػي الشػػرؽ
األكسط ،دراسة حالة األردف كالمغرب ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة اليرمكؾ ،األردف.
ثالثًا -الدوريات العربية:
 .1ابػراش ،إبػراىيـ 2009ا ،جػػذكر االنقسػػاـ السمسػػطيني كمخػػاطرة عمػ المشػػركع الػػكطني ،مؤسسػػة
الدراسات السمسطينية ،مجمة الدراسات السمسطينية ،المجمد  ،20العدد .78

 .2األزع ػ ػػر ،محم ػ ػػد 1996ا ،النظ ػ ػػاـ السياس ػ ػػي كالتح ػ ػػكؿ ال ػ ػػديمقراطي ف ػ ػػي فمس ػ ػػطيف ،المؤسس ػ ػػة
السمسطينية لدراسة الدمقراطية مكاطفا ،الطبعة األكل  ،راـ اهلل ،فمسطيف.
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 .3اشػ ػػتيو ،محمػ ػػد 2003ا ،االقتصػ ػػاد السمسػ ػػطيني فػ ػػي المرحمػ ػػة االنتقاليػ ػػة ،المجمػ ػػس االقتصػ ػػادم
السمسطيني لمتنمية كاالعمار بكدارا ،الطبعة الثانية ،فمسطيف.

 .4بسػػتكي ،نضػرة 2004ا ،اليابػػاف كالخمػػيج :اسػػتراتيجية العبلقػػات كالمشػػركع النيضػػكم ،المؤسسػػة
العربية لمدراسات ،بيركت.

 .5ترتيػػر ،عػػبلء 2012ا ،المسػػاعدات كالتنميػػة فػػي فمسػػطيف :أم شػػيء إال العبلقػػة المباش ػرة ىػػؿ
تساىـ المساعدات في التنمية؟ ،معيد إبراىيـ أبك الغد لمدراسات الدكلية ،جامعة بيرزيت.

 .6التقرير االستراتيجي السمسطيني 2014ا ،مركز الزيتكنية لمدراسات كاالستشارات ،بيركت
? .التكريتػ ػػي ،محمػ ػػد >:88ا ،صػ ػػناعة الق ػ ػرار ،مجمكعػ ػػة محاض ػ ػرات ،ممتق ػ ػ التطػ ػػكير اإلدارم،
االسطنبكؿ ،تركيا.

 .8الجيػػاز المركػػزم لئلحصػػاء السمسػػطيني ":كتػػاب فمسػػطيف اإلحصػػا ي السػػنكم رقػػـ 5ا" راـ اهلل،
فمسطيف ،تشريف ثاني .

 .9حسف ،إبراىيـ محمد 1996ا ،الصراع الدكلي في الخميج العربي ،العدكاف العراقي عم الككيت
"األبعاد كالنتا ج العربية كالدكلية" ،مؤسسة الشراع العربي ،الككيت.
 .10حماد ،نمر 2011ا ،إشادة فمسػطينية بػدعـ الككيػت "الحاسػـ كاألصػيؿ لمقضػية السمسػطينية أمػاـ
الضغكط الغربية ،العدد .126
 .11حمووود  ،ريووا

2005( .م) .انعكاسوواا اتنتضا ووة الووب الفووعي الضلاووا،ني س،اسوو،ا ،ا تماا،ووا،

اقتصاديا ،صح،ا .مجلة دراساا شرق أوسا،ة ،العدد (.)30-29

 .12دركيش ،خميؿ 1993ا ،الياباف كأزمة الخميج ،مجمة مستقبؿ العالـ اإلسبلمي ،قبرص ،العدد.3
 .13دعيس ،إسماعيؿ 1989ا ،المساعدات الخارجية ،مجمة الدبمكماسي ،العدد .12
 .14دكيػػدار ،حنػػاف 1997ا ،الكاليػػات المتحػػدة كالمؤسسػػات الماليػػة الدكليػػة ،مجمػػة السياسػػة الدكليػػة،
العدد .127

 .15الديحاني ،ماجد 2004ا ،الصندكؽ الككيتي لمتنمية االقتصادية ،كدكرة كسسير لمتنمية في العالـ
الثالث ،الككيت.
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 .16الرفػػاتي ،عػػبلء الػػديف 2006ا :كاقػػع المسػػاعدات كالقػػركض العربيػػة كالدكليػػة لمشػػعب السمسػػطيني
كتحػػدياتيا ،كرقػػة عمػػؿ مقدمػػة إلػ مػػؤتمر تنميػػة كتطػػكير قطػػاع غػزة بعػػد االنسػػحاب اإلسػ ار يمي،

كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 .17زىراف ،جماؿ 1999ا ،اإلطار النظرم لصنع القرار :رؤية استراتيجية لصنع القرار التنمكم في
مصر ،القاىرة ،جامعة قناة السكيس.
 .18الش ػراح ،رمضػػاف عم ػ

1994ا ،الككيػػت التنميػػة العربيػػة فمسػػطيف ،مركػػز البحػػكث كالد ارسػػات

الككيتية ،الككيت.
 .9Aشعباف ،رضكاف :888ا ":تنمية رغػـ الصػعاب ،المسػار االنتقػالي لبلقتصػاد السمسػطيني " معيػد
أبحاث السياسات االقتصادية السمسطيني ماسا ،كالبنؾ الدكلي.

 .20الصػػباح ،مالػػؾ جػػابر فيػػد 2006ا ،العبلقػػات الككيتيػػة السمسػػطينية ،مركػػز البحػػكث كالد ارسػػات
الككيتية ،الككيت.

 .21الصػػندكؽ الكػػكيتي لمتنميػػة 2011ا ،القػػركض كالمػػن كالمعكنػػات السنيػػة المقدمػػة لمػػدكؿ العربيػػة
حت مارس  ،2011الككيت.

 .::ظاىر ،فارس فا ؽ :88:ا :تأثير المساعدات األمريكية عم التنمية في فمسػطيف ،شػبكة أمػيف
اإلعبلمية ،ديسمبر.

 .23الظاىر ،مسعكد 2004ا ،النيضة اليابانية المعاصرة :الدركس المستسادة عر نبيا ،مركػز د ارسػات
الكحدة العربية ،بيركت.
 .24عػ ػػارؼ ،نص ػ ػػر 2001ا ،األبعػ ػػاد الثقافي ػ ػػة لممس ػ ػػاعدات الخارجي ػ ػة لمع ػ ػػالـ العربػ ػػي ،ف ػ ػػي كت ػ ػػاب
المس ػػاعدات الخارجي ػػة كالتنمي ػػة ف ػػي الع ػػالـ العرب ػػي :رؤي ػػة م ػػف منظ ػػكر عرب ػػي كاس ػػبلمي ،ط ،1

المركز العممي لمدراسات السياسية ،عماف ،األردف.

 .25عبػػد الك ػريـ  ،نص ػر ،العبلقػػات األكركبيػػة السمسػػطينية :الػػدكر االقتصػػادم األكركبػػي ،كرقػػة بحثيػػة
مقدم ػػة إلػ ػ مػػػؤتمر السياس ػػات الخارجي ػػة األكركبيػ ػػة تج ػػاه القض ػػية السمسػ ػػطينية ،مرك ػػز الزيتكنػػػة
لمدراسات كاالستشارات ،بيركت – لبناف.2010 ،
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 .26عبػػد الكػريـ ،نصػػر 2012ا ،مسػػتقبؿ المسػػاعدات الدكليػػة كالخيػػارات الممكنػػة لتحقيػػؽ االسػػتدامة
المالية لمسمطة الكطنية السمسطينية ،كرقة عمؿ مقدمة في كرشة العمؿ الثالثة بعنكاف "المساعدات

الدكلة" ،جامعة بيرزيت.
? .:عبػػد الكػريـ ،نصػػر كمكحػػكؿ ،باسػػـ =:88ا :نحػػك تكظيػػؼ أنجػػع لممسػػاعدات الخارجيػػة المقدمػػة
لمشعب السمسطيني ،معيد أبحاث السياسات االقتصادية السمسطيني ماسا ،فمسطيف.
 .28عب ػػد المعط ػػي ،ب ػػدر 2000ا ،الياب ػػاف كالبح ػػث ع ػػف دكر ع ػػالمي جدي ػػد الس ػػرص كالقي ػػكد ،مجم ػػة
السياسة الدكلية ،العدد .14
 .29العجمػػة ،مػػازف ،االقتصػػاد السياسػػي لمدكلػػة السمسػػطينية ،سمسػػمة ق ػراءات اسػػتراتيجية ،العػػدد الثػػاني
عشر ،مركز التخطيط السمسطيني ،غزة ،نكفمبر .2013

 .30عبلية ،مكس

2015ا ،عدـ فاعمية المساعدات الخارجية لمدكؿ النامية بيف المطرقة كالسنداف،

جامعة صنعاء ،اليمف ،بحكث اقتصادية كعربية.

 .31عكرت ػ ػػاني ،ىش ػ ػػاـ 1994ا ،االتساقي ػ ػػة االقتص ػ ػػادية السمس ػ ػػطينية – اإلس ػ ػ ار يمية ،مرك ػ ػػز البح ػ ػػكث
كالدراسات االقتصادية ،نابمس ،فمسطيف.

 .32غيبلف ،بدر 1987ا ،األبعاد السياسية لممساعدات الخارجية ،مجمة النسط كالتنمية ،العدد.1
 .33قطػػيش ،فاديػػة2007 .ـا .دكر االنتساضػػات السمسػػطينية فػػي إنيػػاء االحػػتبلؿ اإلس ػ ار يمي كلفػػاؽ
انتساضة ثالثة ،مجمة دراسات شرؽ أكسطية ،العدد 38ا.

 .34لبد ،عماد سعيد 2004ا :تجربة السمطة السمسطينية في استغبلؿ المساعدات الدكليػة -1994
2003ا ،مجم ػػة الجامع ػػة اإلس ػػبلمية ،سمس ػػمة الد ارس ػػات اإلنس ػػانية ،المجم ػػد الث ػػاني عش ػػر ،الع ػػدد

الثاني ،غزة ،فمسطيف.
 .35ماسا ،معيد أبحاث السياسات االقتصادية2005 ،ا ،نحك تكظيؼ أنجع لممساعدات الخارجػة
المقدمة لمشعب السمسطيني.
 .36مجمة الخميج 2014ا ،فمسطيف الكجية األكل لممساعدات اإلماراتية ،العدد .26
 .37مركز الزيتكنية لمدراسات االستشارية 2009ا ،التقرير االستراتيجي ،مايك.
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 .38المسػػاعدات الخارجيػػة 2014ا ،االمػػارات العربيػػة المتحػػدة ،ك ازرة التنميػػة كالتعػػاكف الػػدكلي ،أبػػك
ظبي.

 .39مقمد ،إسماعيؿ 1982ا ،نظريات السياسة الدكلية ،جامعة الككيت.
 .40مكاكم ،محمد 2001ا ،دكر المساعدات الخارجيػة فػي إطػار فمسػسة كسياسػات بػرامج اإلصػبلح
كالتكييؼ الييكمي ،المركز العممي لمدراسات السياسية ،عماف ،األردف.

 .41ناص ػػكرم ،أحم ػػد 2005ا ،د ارس ػػة تحميمي ػػة لعممي ػػة ص ػػنع القػ ػرار ،مجم ػػة جامع ػػة دمش ػػؽ لمعم ػػكـ
االقتصادية كالقانكنية ،جامعة دمشؽ ،العدد  ،1المجمد.21

 .42ناضػ ػ ػػر ،نس ػ ػ ػريف 2012ا ،المسػ ػ ػػاعدات الخارجيػ ػ ػػة األمريكيػ ػ ػػة إلس ػ ػ ػ ار يؿ ،مؤسسػ ػ ػػة الد ارسػ ػ ػػات
السمسطينية.

;< .نخم ػػة ،خمي ػػؿ <:88ا :أس ػػطكرة التنمي ػػة ف ػػي فمس ػػطيف ،ال ػػدعـ السياس ػػي كالمراكغ ػػة المس ػػتديمة،
الطبعة األكل  ،مؤسسة مكاطف ،راـ اهلل ،فمسطيف.

 .44ىبلؿ ،جميؿ 2006ا الطبقة الكسط السمسطينية ،بحث في فكض اليكية كالمرجعية ،بيركت:
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