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)م6142-4991( واقع القرار السياسي يف فلسطني يف ظل املساعدات واملنح اخلارجية دراسة قياسية
أضبد رزق حسُت الواوي
 السودان. جامعة البطانة/  قسم االقتصاد/  كلية الدراسات العليا،طالب دكتوراه اقتصاد

مستخلص
ىدفت الدراسة اىل قياس أتثَت ادلساعدات وادلنح اخلارجية على القرار السياسي الفلسطيٍت وتبيان أثرىا على التبعية السياسية
 وضع توصيات امام صناع القرار والباحثُت االقتصاديُت.)م6143 - 4661 (الفلسطينية للجهات الداعمة وادلاحنة ذلا يف الفًتة
 يتضح أن ىناك ارتباط بُت تبعية القرار. ومت استخدام ادلنهج الوصفي والكمي والتحليل القياسي لسلسلة زمنية،والسياسيُت لالستفادةمنها
 وىذا يعٍت أن ىناك ارتباط طردي قوي ودال إحصائياً عند،1.43 السياسي وادلساعدات وادلنح اخلارجية حيث بلغ معامل االرتباط حوايل
تبُت من نتائج دنوذج. دبعٍت أن القرار السياسي الفلسطيٍت يتبع لتأثَت اجلهات ادلاحنة للمساعدات وادلنح اخلارجية.% 4 مستوى داللة
 أي أن،االحندار اللوجسيت وجود عالقة طردية وذات داللة إحصائية بُت ادلساعدات وادلنح اخلارجية وتبعية القرار السياسي الفلسطيٍت
 وأن كل زايدة يف ادلساعدات وادلنح اخلارجية،ادلساعدات وادلنح اخلارجية تعترب مؤثرة بشكل إرنايب يف ربديد القرار السياسي الفلسطيٍت
دبقدار وحدة واحدة يؤدي إىل زايدة اللوغاريتم ادلرجح لنسبة احتمال التبعية يف القرار السياسي إىل عدم التبعية يف القرار السياسي دبقدار
أن كل زايدة يف ادلساعدات وادلنح اخلارجية دبقدار وحدة واحدة (مليون دوالر) تؤدي إىل زايدة نسبة احتمال تبعية القرار السياسي. 1.34
 وىذا يؤكد خطورة ادلساعدات وادلنح اخلارجية يف التأثَت على القرار السياسي،%66.15 إىل احتمال عدم تبعية القرار السياسي حبوايل
اوصى الباحثلضرورة البحث عن بدائل.الفلسطيٍت بشكل كبَت؛ دبعٍت أن القرار السياسي الفلسطيٍت غَت مستقر ويتبع لتأثَت اجلهات ادلاحنة
 وذلك للتخفيف من حدة التبعية االقتصادية والسياسية،عربية وإسالمية للمساعدات وادلنح اخلارجية وخباصة األمريكية وبعض األوروبية
.والتمهيد حنو ربقيق استقالل اقتصادي وسياسي فلسطيٍت

Abstract
This paper aims to determine the impact of foreign aid and external grants on the Palestinian political
dependency for subordinators and to the donors. The descriptive and quantitative approach and the
standard analysis of a time series were used. In addition to provide recommendations for decisionmakers, economic researchers and politicians to be used for economic development.It is clear that
there is a correlation between the dependence of the political decision and the foreign aid and external
grants, where the coefficient of correlation is about 0.76, which means that there is a strong and
statistically significant correlation at the level of significance of 1%. In other words, the Palestinian
political decision follows the influence of donors on foreign aid and external grants. The results of the
logistic regression model showed a positive and statistically significant relationship between foreign
aid and external grants and the dependency of the Palestinian political decision. In other words,
foreign aid and external grants are positively impacted in determining the Palestinian political
decision and each increase in foreign aid and external grants by one unit leads to an increase the
weighted logarithm of the ratio of probability of dependence in the political decision to nondependence in the political decision by 4.61.The results of the logistics model show that each increase
in foreign aid and external grants by one unit ($ 1 million) increases the likelihood of political
decision-making to the probability that the political decision will not be followed by 99.48%. In the
sense that the Palestinian political decision is unstable and therefore follows the impact of donors on
foreign aid and external grants to the Palestinian Authority.The researcher recommended the need to
search for Arab and Islamic alternatives for foreign aid and grants, especially American and some
European ones, in order to alleviate economic and political dependence and to pave the way for
achieving economic and political independence of Palestine.
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مقدمة
تعد ادلساعدات وادلنح اخلارجية ذلا أتثَت على التنمية يف الدول النامية وىي من اىم القضااي االقتصادية وتدفقت
ادلساعدات على الدول النامية من قبل ادلاحنُت وكانت االراضي الفلسطينية جء من ادلناطق اليت تدفق عليها ادلساعدات وادلنح
اخلارجية واصبح ذلا دور يف القرار السياسي واالقتصاد الفلسطيٍت والتبعية الدولية والعمل على استقطاب ادلساعدات الستخدامها
كأداة قوية يف سبويل التنمية للوصول اىل تنمية ذاتية و تعد التنمية عملية سياسية اقتصادية اجتماعية شاملة هتدف إىل ربسُت
جودة حياة الفرد واجملتمع يف االراضي الفلسطينية ،وبعد اندحار االحتالل جءئيا عن قطاع غءة يف العام  6112ومع طرح
اسًتاتيجية التأسيس للدولة يف العام  6115يف رام هللا ،يصبح من ادللح أن يتم دراسة إىل أي مدى ساىم ىذا التمويل يف التأثَت
ُ
على القرار السياسي الفلسطيٍت والتبعية الدولية للجهات ادلاحنة ادلقدمة ىذه ادلساعدات ىذا ما يركء عليو البحث يف ىذه الدراسة
على استقصائو .يعترب التمويل الدويل وادلساعدات وادلنح اخلارجية ذلا أثر على القرار السياسي الفلسطيٍت ولذلك البد من دراستو
ايضاً ليوضح أثرىا على التبعية السياسية والقرار السياسي .عاىن االقتصاد الفلسطيٍت العديد من االزمات وتعرضت ادلساعدات
الدولية وادلنح اخلارجية ادلمنوحة لألراضي الفلسطينية لظروف سلتلفة وارتبطت ابألوضاع السياسية بُت الفلسطينيُت واإلسرائيليُت
واالحتالل اإلسرائيلي ساىم يف منع العديد من ادلساعدات اخلارجية لألراضي الفلسطينية فكان للمساعدات اخلارجية والدولية
والتمويل الدويل اثر واضح على القرار السياسي على السلطة الفلسطينية.ان ادلساعدات وادلنح اخلارجية ادلقدمة لألراضي
الفلسطينية أذنية كبَتة  ،سوا يف دعم ادلشاريع التطويرية  ،أو يف سد العجء يف موازنتها ،إذ تشَت االحصائيات إىل أن ادلنح و
ادلساعدات الدولية ادلقدمة لفلسطُت قد شكلت ما نسبتو  %4.51من إصبايل الناتج احمللي يف الفًتة 6111-4663م ،وقد
تضاعفت ىذه النسبة يف االعوام الالحقة  ،فوصلت إىل  %43.34يف الفًتة ما بُت 6113-6114م  ،ويف االعوام االخَتة
شكلت ادلنح وادلساعدات الدولية ما نسبتو  %61.1من اصبايل الناتج احمللي للفًتة 6141-6114م.4.كما شكلت ادلساعدات
وادلنح اخلارجية يف عام  6142حوايل  64.5.26مليون دوالر وبلغت قيمة ادلساعدات وادلنح اخلارجية حوايل 4616.55
مليون دوالر .منذ إنشا السلطة الفلسطينية عقب اتفاق أوسلو عام 466.م  ،بدأ التمويل الدويل واخلارجي و ادلساعدات وادلنح
اخلارجية تتدفق على اجملتمع الفلسطيٍت يف فلسطُت  ،مث اندلعت االنتفاضة الفلسطينية يف شهر أيلول لعام 6111م وقادت إىل
تصعيد عسكري إسرائيلي أدى إىل تدىور األوضاع االقتصادية واالجتماعية واهنيار التنمية االقتصاديـة  ،وقامت الدول ادلاحنة
دبضاعفة مساعداهتا يف تلك الفًتة  ،وظلت ىذه األموال تتدفق لصاحل السلطة الفلسطينية فتءيد مرة وتقل أخرى وفرض احلصار
على قطاع غءة أثر سلباً على االقتصاد الفلسطيٍت.حيث اعتمدت السلطة الفلسطينية على التمويل الدويل وادلساعدات وادلنح
اخلارجية كمصدر رئيسي ذلا يف ادلوازنة ومشاريعها التنموية ادى اىل ارتباطها بدعم الدول ادلنح والتبعية ذلا والتساؤل الرئيسي
للدراسة ما مدى أتثَت ادلساعدات وادلنح اخلارجية على القرار السياسي يف األراضي الفلسطينية ،وتقدًن رؤية لصناع القرار ومرجع
للباحثُت لالستفادة من الدراسة فكان البد من دراسة ىذا ادلوضوع يف التنمية االقتصادية حملاولة معرفة نقات الضعف والقوة
النتعاش االقتصاد الفلسطيٍت  ،وكان للمواقف السياسية الفلسطينية سوا من السلطة الفلسطينية او فصائل ادلقاومة وعلى رأسها
ح ركة ضباس أثر على حجم التمويل وكان الضغط على الفلسطينيُت من اجلهات ادلاحنة لتأثَت على ادلواقف والقرارات السياسية.شلا
أاثر التساؤل عن ماىية اآلاثر ادلًتتبة على ادلساعدات وادلنح اخلارجية على القرار السياسي الفلسطيٍت .ما حجم التبعية الدولية
للقرار السياسي؟ وأثرىا على القرار السياسي الفلسطيٍت؟ ما ىو أتثَت ادلساعدات وادلنح اخلارجية على االوضاع السياسية
الفلسطينية؟ هتدف الدراسة اىل التعرف على أثر التمويل الدويل واخلارجي وادلساعدات وادلنح اخلارجية على القرار السياسي
 .1تٍاوات الجهاز المركسي لإلحصاء الفلسطٍىً6112 ،م .
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الفلسطيٍت .وتبيان أثر ادلساعدات وادلنح اخلارجية على التبعية السياسية الفلسطينية للجهات الداعمة وادلاحنة ذلا .وكذلك أثر
ادلساعدات وادلنح اخلارجية يف االراضي الفلسطينية ادلقدمة من الدول ادلاحنةوأثرىا على القرار السياسي الفلسطيٍت .تستقي الدراسة
أذنيتها من تسليط الضو على أثر التمويل الدويل وادلساعدات وادلنح اخلارجية على القرار السياسي .وقياس اُثر ادلساعدات وادلنح
اخلارجية على القرار السياسي الفلسطيٍت .مث زلاولة خدمة صناع القرار يف تبيان ذلم احلقيقة ليساعدىم يف ازباذ القرار ادلناسب يف
اجملال االقتصادي والسياسي يف التعامل مع ادلساعدات الدولية وادلنح اخلارجية .اتبعت الدراسة ادلنهجُت الوصفي التحليلي وكذلك
وادلنهج الكمي القياسي للبحث.فادلنهج الوصفي ىو يتضمن اجلانب النظري واجلانب ادليداين ويعتمد على ادلنهج الوصفي
التحليلي للوصول للحقائق ،وىو ادلنهج يستهدف تصوير وربليل وتقوًن خصائص رلموعة معينة أو موقف معُت ،وكذلك ذلدف
احلصول على معلومات كافية وىو طريقة من طرق التحليل والتفسَت بشكل علمي منظم من اجل الوصول إىل أغراض زلددة
لوضعية اجتماعية او إنسانية ،وكذلك إتباع ادلنهج الكمي من خالل عمل دنوذج قياسي احصائي.
مفهوم املساعدات واملنح

يشَت مفهوم ادلنح وادلساعدات إىل " عملية نقل ادلوارد احلكومية من بلد إىل آخر ،وتكون ىذه ادلوارد على شكل مساعدات
نقدية سائلة أو قروض ميسرة إما بشكل مباشر من حكومات إىل أخرى (ادلساعدااتلثنائية) ،أو بشكل غَت مباشر (مساعدات
متعددة االطراف) .ويعرفها البعض أبهنا ادلوارد ادلقدمة من احلكومات الصديقة أو ادلنظمات غَت احلكومية أو األفراد أو ادلؤسسات
يف اجملتمع ادلدين ،وىي موارد مؤقتة ال شنكن االعتماد عليها ألهنا ترتبط بظروف معينة ،وتظهر اذنيتها يف حاالت احلروب
والكوارث هبدف التقليل من آاثرىا السلبية .4أما منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فعرفتها أبهنا تلك التدفقات ادلالية والبضائع
وادلساعدات التقنية ادلقدمة من احلكومات للدول النامية واليت يكون ىدفها تعءيء التنمية االقتصادية وربقيق الرفاىية االجتماعية،
وأتخذ ىذه ادلساعدات شكل ادلنح أو القروض ادلدعومة واإلعفا من الديون ،ويستثٌت من ىذا ادلنح أو ادلساعدات ادلقدمة
ألىداف غَت تنموية مثل ادلساعدات االمنية والعسكرية واالستثمارات االجنبيةادلباشرة .وعرفها آخرون ابهنا نقل صبيع ادلوارد
والسلع ادلادية وادلهارات واخلربات الفنية ،وادلنح ادلالية – اذلدااي-والقروض ادليسرة من اجلهات ادلاحنة إىل اجلهات ادلتلقية ذلذه
ادلساعدات .6ويعرفها يونس ..ان ادلنح وادلساعدات اخلارجية ىي انسياب لرؤوس االموال وانتقاذلا من البلدان ادلتقدمة إىل البلدان
النامية يف صور وأشكال سلتلفة.
ومن خالل استعراض ىذه التعريفات دلفهوم ادلنح وادلساعدات الدولية يرى الباحث شنكن التعريف التايل :تلك التحويالت من
ا دلوارد االقتصادية اليت تقدمها الدول ادلاحنة بصفتها السيادية او عرب إحدى ىيئاهتا احمللية إىل دول اخرى ،وقد تكون ىذه ادلوارد
االقتصادية على شكل اموال سائلة ،أو سلع وبضائع ،أو خربات فنية ،أو قروض ميسرة ،أو إعفا من الديون ،بشرط ان يكون
اذلدف من ىذه ادلساعدات ربقيق التنمية االقتصادية ذلذه الدول وال ترتبط أبي أىداف أخرى.
تعددت تصنيفات وانواع املنح واملساعدات الدولية وفقا للمعيار الذي يتم اختاذه يف التصنيف.

 /4من حيث مصدرها :تنقسم ادلنح وادلساعدات الدولية من حيث ادلصدر إىل ثالثة أقسام وىي:

 .1عثذ الحمٍذ  ،عثذ المطلة  ، 6111 ،اقتصادٌات المالٍة العامة  ،االسكىذرٌة  :الذار الجامعٍة  ،6112،ص .)622

4.Riddell.R.C.(2007).Does Foreign Aid Really Work?.(1 st ed.)New York: Oxford University Press Inc.
ٌ . 2ىوس  .عذوان حسٍه ٌىوس  .6111،التمىٌل الخارجً وسٍاسات االصالح االقتصادي-تجارب عرتٍة  ،دار المىاهج للىشر والتىزٌع  ،المطثعة
األولى  ،األردن  ،ص. ) 11
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أ /املنح واملساعدات متعددة االطراف
وىي ادلساعدات اليت تقدمها احلكومات للمنظمات الدولية مثل منظمة االمم ادلتحدة ،البنك الدويل ،وصندوق النقد الدويل،
وتسعى ىذه ادلنظمات للحد من الفقر يف الدول النامية.4
وىذا اذلدف ادلعلن من ىذه ادلنظمات والواضح اهنا تساعد حلد الكفاف وليس للنهوض والتنمية من وجهة نظر الباحث.
ب /املنح واملساعدات الثنائية الرمسية

وىي ادلساعدات وادلنح اليت تُقدم من احلكومة يف دولة ما بشكل مباشر إىل حكومة يف دولة أخرى.6
ج /املنح واملساعدات الثنائية غري الرمسية
وىي ادلساعدات ادلقدمة من مؤسسات غَت حكومية يف دولة ما إىل مؤسسات غَت حكومية يف دول أخرى..
 /6من حيث طبيعتها :قسيم ادلنح وادلساعدات الدولية من حيث طبيعة وماىية ىذه ادلساعدات إىل ثالثة انواع رئيسية ىي:
أ /األموال النقدية السائلة :وىي ادلبالغ النقدية اليت يتم ربويلها من دولة ألخرى ،وعادة ما تكون ىذه االموال بعملة الدول
ادلاحنة.1
ب /األموال العينية :وتشمل اآلالت وادلعدات والسلع اليت تقدمها الدول ادلاحنة \غلى الدول ادلمنوحة.2
ج /ادلساعدات الفنية :وتشمل نقل التكنلوجيا من دولة إىل أخرى وكذلك تءويدىا ابدلهارات واخلربات وادلعرفة واالستشارات
الالزمة يف اجلوانب التنموية ،ابإلضافة إىل تدريب طواقم وأتىيلهم واالرتقا هبم.3
 /3من حيث طريقة التصرف هبا :تنقسم ادلنح وادلساعدات الدولية من حيث طريقة التصرف هبا إىل نوعُت وذنا:4
أ /ادلساعدات ادلشروطة :ويف ىذا النوع تشًتط الدول ادلاحنة بعض الشروط على الدول ادلمنوحة ،مثل ربديد أوجو صرف ىذه
ادلساعدات سوا لتنمية قطاع معُت أو تلبية خلدمات معينة ،وقد تذىب الشروط ألبعد من ذلك ،كان تشًتط الدول ادلاحنة إجرا
تسهيالت ذبارية إلدخال بضائعها إىل الدولة ادلمنوحة.
ب /ادلساعدات الغَت ادلشروطة :يف ىذا النوع تًتك الدول ادلاحنة احلرية للدول ادلمنوحة يف ربديد أوحو صرف ادلساعدات يف أي
قطاع شا ت دون تدخل ،ولكن ىذا النوع ال يضمن االستخدام األفضل للمساعدات.
.World Vision Organization .(2015).What are the different types of aid?.
 .6المرجع الساتق ?.World Vision Organization .(2015).What are the different types of aid

1

 ..قنديل  ،رائدة  611. ،م ،ادلساعدات الدولية اجمللس التشريعي الفلسطيٍت  ،رسالة ماجستَت ،جامعة بَتزيت  ،رام هللا  ،ص.).4
 .1خريش ،حسٍت  ،مارس  ، 6114ادلنح وادلساعدات الدولية وأثرىا على التنمية االقتصادية يف االردن  ،ورقة مقدمة إىل مؤسبر ادلعوانت وادلنح الدولية وأثرىا على التنمية الشاملة يف
الوطن العريب ن القاىرة  :ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية .
 . 2ادلرجع السابق  ،خريش ،حسٍت  ،مارس  ، 6114ادلنح وادلساعدات الدولية وأثرىا على التنمية االقتصادية يف االردن  ،ورقة مقدمة إىل مؤسبر ادلعوانت وادلنح الدولية وأثرىا على
التنمية الشاملة يف الوطن العريب  .القاىرة  :ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية .
st

2

.. Riddell.R.C.(2007).Does Foreign Aid Really Work?.(1 ed.)New York: Oxford University Press Inc
7
. Keeley .B.(2012).From Aid to Development: The Global Fight against poverty. Paris: OECD Publishing.
Publishing.
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 /1من حيث شكلها :شنكن تقسيم ادلنح وادلساعدات من حيث شكلها إىل ثالثة أنواع وىي:
أ /ادلنح  :ربويالت مالية ( نقدية وعينية) من دولة إىل دولة أخرى وىي غَت مسًتدة وال تدخل يف نطاق ادلديونية اخلارجية العامة
للدول ادلتلقية للمنحة.4
ب /القروض ادليسرة  :وىذه القروض زبتلف يف السوق من حيث سعر الفائدة وفًتات السماح والسداد  ،إذ أنو تكون أسعار
الفائدة عليها منخفضة  ،وفًتات السماح والسداد ذلا اطول ،أما إذا تساوت ىذه ادلعايَت بُت القروض ادليسرة والقروض العادية
فال يتم اعتبارىا منحة ؛ بل قرضا عادايً .6

ج /ادلساعدات الفنية  :وتتمثل يف نقل التكنولوجيا واخلربات العلمية والعملية من دولة ما إىل دولة أخرى ..
انواع اخرى للمنح واملساعدات الدولية
أ /ادلساعدات الغذائية  :مساعدات مقدمة من دولة إىل دولة أخرى بشكل طارئ على شكل غذا وإمدادات  ،وابلتحديد إىل
الدول اليت تعصف الكوارث الطبيعية أو البشرية هبا اجملاعات واحلروب وغَتىا .1
ب /ادلساعدات االنسانية أو الطارئة :تقدم ىذه ادلساعدات إىل الدول ادلنكوبة أو اليت تتعرض لكوارث ويكون اذلدف من ىذه
ادلساعدات التخفيف من حدة األزمات والكوارث.2
ج /مساعدات ادلشاريع :وىي ادلساعدات اليت تستهدف مشاريع معينة ،مثل بنا مدارس  ،او بنا مستشفيات  ،أو مشاريع

البنية التحتية .3
د /مساعدات الربامج :وىي مساعدات تقدم لقطاع ابلكامل دون ربديد االنشطة أو ادلشاريع  ،مثل ادلساعدات القادمة لتنمية
قطاع التعليم  ،أو قطاع الءراعة  ،أو قطاع الصحة  ،وغَتىا من القطاعات .4
ه /مساعدات ادلوازنة :ىي ادلساعدات ادلقدمة إىل دولة ما هبدف دعم موازنتها  ،يف دبثابة قناة دعم مباشر للنظام ادلايل يف ىذه
الدولة  ،مثل ادلساعدات ادلقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية .5

 . 4عبد العءيء ،مسَت  4665 ،م  ،التمويل الدويل :ادلدخل االدخاري ،ادلدخل اإلسالمي  ،ادلدخل الدويل  ،القاىرة  ،مكتبة ومطبعة األصقاع الفنية . ).
 .6البطريق  ،أضبد  ، 6111،السياسات الدولية يف ادلالية العامة  ،االسكندرية  :الدار اجلامعية  ،ص.)41
.

 .مرجع سابق .خريش ،حسٍت  ،مارس  ،6114ادلنح وادلساعدات الدولية وأثرىا على التنمية االقتصادية يف االردن  ،ورقة مقدمة إىل مؤسبر ادلعوانت وادلنح الدولية وأثرىا على

التنمية الشاملة يف الوطن العريب ن القاىرة  :ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية .
4

.Barrett. C .(1998. August ). Food Aid :Is It Development Assistdnce.Trade promotion .Both. or
Neither?American Journal of Agricultural Economics.80(3).566-571.
5
.Bjornskov .C. (2013) .Types of foreign aid. Aarhus :Aarhus University.(economics working papers). 5
Riddell.R.C.(2007).Does Foreign Aid Really Work?.(1 st ed.)New York: Oxford University Pressمرجع ساتق .12
Inc..
7
. Kabete . C . (2008) .Foreign Aid and Economic Growth :The Case Study of Tanzania .(Master
Thesis).International Institute of Soscial Studies .Netherlands..
20.Abu Ajwa. N . (2011). Effect of International Aid in Achieving Economic Development in the Palestinian .
Territories ( Unpublished Master Thesis). The ISLAMIC University .gaza
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و /ادلساعدات التنموية  :ادلساعدات ادلقدمة من دولة إىل دولة أخرى هبدف ربقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ذلا .4
الدراسات السابقة
العامودي(6143م) :6الدراسة إىل توضيح العالقة بُت القرار السياسي للسلطة الفلسطينية وادلساعدات األمريكية ادلقدمة
للسلطة يف الفًتة زلل الدراسة ابألخذ بعُت االعتبار ارتباط ىذه ادلساعدات ابدلواقف السياسي الفلسطينية .استخدمت الدراسة
دنوذج االحندار اللوجسيت دلعرفة مدى أتثَت ادلساعدات األمريكية على القرار السياسي الفلسطيٍت يف الفًتة 6116-4661م،
وخلصت الدراسة إىل وجود أتثَت حقيقي للمساعدات األمريكية على القرار السياسي الفلسطيٍت ،وأن اذلدف احلقيقي من ورا
ىذه ادلساعدات ىو التقدم يف عملية التسوية السياسية اليت تشرف عليها الوالايت ادلتحدة األمريكية وربط ادلساعدات دبدى التءام
السلطة الفلسطينية ابالتفاقيات ادلوقعة مع االحتالل اإلسرائيلي ،كما ركءت ىذه ادلساعدات على اجلوانب األمنية دلنع اهنيار
السلطة ،حىت يتسٌت ذلا الوفاق ابلتءاماهتا.
قيطة (6119م) :3تبحث الدراسة فعالية سبويل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف تنمية اجملتمع الفلسطيٍت من عام 6111م
حىت عام 6115م ،حيث استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي للفًتة ادلذكورة .وخلصت الدراسة إىل أن التمويل ادلقدم
من الوكالة األمريكية قد ساىم بشكل أساسي يف تلبية متطلبات التنمية البشرية يف اجملتمع الفلسطيٍت ،ولكنو ال يليب طموحات
وتطلعات الفلسطينيُت ،كما أن ىذه ادلساعدات مل تتمكن من سبكُت اجملتمع الفلسطيٍت من ربقيق االستقالل وتقرير ادلصَت،
ووضع األسس الالزمة لتحقيق التنمية البشرية ادلستدامة .وأوصت الباحثة ادلنظمات غَت احلكومية بءايدة قدرهتا الذاتية يف رلال
اإلدارة ،والوكالة األمريكية للتنمية الدولية إبقامة روابط بُت جهود اإلغاثة الطارئة والتنمية طويلة األجل للربامج اليت تسهم يف
التنمية ادلستدامة.
لبد (6111م) :1ىدفت الدراسة إىل التعرف على أىداف وطبيعة ادلساعدات الدولية ادلقدمة من طرف الدول ادلاحنة للسلطة
الوطنية الفلسطينية وأثرىا على االقتصاد الفلسطيٍت بصورة عامة ،وأثر ذلك على تطورات األوضاع االقتصادية واالجتماعية،
وكذلك التعرف على مدى قدرة السلطة الوطنية يف التغلب على ادلعوقات والصعوابت اليت ربول دون االستغالل األمثل
للمساعدات الدولية .استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاىرة زلل الدراسة ،واستعرض أىم اإلحصائيات
للمساعدات الدولية وأوجو صرفها ،والتعليق عليها .وخلصت الدراسة إىل أن ادلساعدات ادلقدمة للسلطة الفلسطينية سياسية
ابمتياز ،وأهنا مل ربقق األىداف ادلرجوة منها بسبب أخذ االعتبارات السياسية كهدف رئيسي سندم الطرف اإلسرائيلي أكثر من
الفلسطيٍت ،وأوضحت أيضاً أن االعتماد على تلك ادلساعدات أصبح شنثل عبئاً ثقيالً على االقتصاد الفلسطيٍت خصوصاً يف
ربقيق استقاللو االقتصادي والسياسي ،كما أن االحتالل اإلسرائيلي مل يدخر جهداً يف وضع العراقيل اليت تقلل من فعالية تلك
ادلساعدات.

1

.Bjornskov .C. (2013) .Types of foreign aid. Aarhus :Aarhus University.(economics working papers).
 . 6مرجع سابق  ،العامودي ،معاذ .) 614.( ،أثر ادلساعدات األمريكية ادلقدمة للسلطة الفلسطينية على القرار السياسي الفلسطيٍت يف الفًتة ( ،)6116 - 4661رسالة ماجستَت
ماجستَت غَت منشورة ،كلية التجارة ،اجلامعة اإلسالمية ،غءة.
 ..قيطة6116 ،م) فعالية سبويل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف تنمية اجملتمع الفلسطيٍت من عام 6115-6111م.
 . 1عماد لبد  ، 6111 ،ذبربة السلطة الفلسطينية يف استغالل ادلساعدات الدولية  ،رللة اجلامعة االسالمية  ،اجمللد الثاين عشر  ،العدد الثاين  ،غءة).
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أمحد (6146م) :4ىدفت الدراسة اىل عرض أىم عناصر ادلساعدات االقتصادية اخلارجية وأثرىا على اقتصادايت الدول
اإلفريقية وخباصة دولة كينيا من أجل إبراز أىم مالمح عمليات تقدًن وإدارة ادلساعدات االقتصادية اخلارجية يف كينيا ،استشراف
مستقبل تلك ادلساعدات يف ظل تنامي احلاجة إليها يف ظل النظام العادلي اجلديد .واستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي
يف وصف الظاىرة ،وكذلك ادلنهج التحليلي الكمي القياسي يف الدراسة .أىم نتائج الدراسة ان للمساعدات اخلارجية دور مهم يف
االقتصاد الكيٍت.
 : Javid and Qayyum ( 2011)6ىدفت الدراسة إىل معرفة أتثَت ادلساعدات اخلارجية على النمو االقتصادي يف
ابكستان من خالل البحث يف السياسات االقتصادية الكلية .استخدمت الدراسة ادلنهج التحليلي الكمي القياسي ،ومت بنا
دنوذج االحندار ادلتعدد ،حيث استخدم الباحث الناتج احمللي اإلصبايل احلقيقي كمتغَت اتبع لقياس النمو االقتصادي ،وكالً من
ادلساعدات اخلارجية والتضخم وعجء ادلوازنة واالنفتاح التجاري كمتغَتات مستقلة .خلصت الدراسة إىل أن ادلساعدات اخلارجية
قد أثرت بشكل إرنايب على النمو االقتصادي يف ابكستان بشرط ابتاع السياسات الكلية اجلديدة ،وقياساً على النتائج التجريبية
السابقة فإن ىناك عالقة عكسية بُت ادلساعدات اخلارجية والنمو يف إصبايل الناتج احمللي.
 : Rober( 2010)3حبث يف السبل الفعالة يف تقدًن ادلساعدة العسكرية األمريكية ادلختلفة األوجو ،سوا على صعيد
التدريب ،أو التوجيو أو اإلدارة ،للدول الفاشلة أو ذات األوضاع األمنية اذلشة ،وذلك يف إطار ما يسميو الكاتب " بنا قدرات
الشريك " وخلصت الدراسة إىل وجوب إجرا تغيَتات مهمة يف أدا الوالايت ادلتحدة يف ىذا اخلصوص ،زلذراً " العسكرة
الءاحفة على السياسة اخلارجية األمريكية يف حال مل يتم تدارك األخطا اليت ربصل يف األدا ألمريكي.
زانويت (6141م)  :1تناولت الدراسة التقلبات احلاصلة بشكل كبَت يف السنوات اخلمس األخَتة يف االراضي الفلسطينية ،شلا
أعاق تنفيذ مشاريع اإلعانة واإلغاثة الطويلة األمد اليت من ادلمكن أن زبدم مصاحل الوالايت ادلتحدة.وكشفت الدراسة عن حجم
التمويل ادلقدم للسلطة من مساعدات لدعم األمن والتطوير وبرامج اإلصالح .كما وبينت الدراسة التمويل ادلقدم من قبل أمريكا
كأكرب مانح لألونروا ،اليت تشغل الالجئُت الفلسطينيُت.
التعليق على الدراسات السابقة
ا تضح للباحث ابن صبيع الدراسات السابقة ذلا عالقة علمية قيمة وحيث منها من انقش ادلنح وادلساعدات الدولية واخلارجية
والتمويل الدويل دبفهومها وانواعها ادلختلفة وادلؤشرات االقتصادية اليت تؤثر على االقتصاد الفلسطيٍت وقد استفاد الباحث منها
حيث بلورة لديو افكار لكتابة ىذه الرسالة وكذلك استفاد الباحث من الدراسات القياسية وخصوصا يف ربديد ادلتغَتات التابع
وادلستقل واالساليب االحصائية ادلناسبة اليت تدعم ىذه الدراسة .ويرى الباحث ان ىذه الدراسة ستضيف جديدا يف مستوى
الدراسات احمللية والعربية من خالل زلاولة دراسة اثر ادلنح وادلساعدات اخلارجية على القرار الفلسطيٍت واخذ بعُت االعتبار االمور
اليت تؤثر على القرار السياسي الفلسطيٍت  .ىذه الدراسة استكماال لسلسلة دراسات سابقة واليت كانت قريبة من ىذه الدراسة
 . 4أضبد6146 ،م .زلددات وآاثر ادلساعدات االقتصا دية االرجية على التنمية االقتصادية مع التطبيق على اقتصاد كينيا منذ العام 4662م.
2

(Javid and Qayyum, 2011) Foreign Aid – Growth Nexus in Pakistan: Role of Macroeconomic Polices
Rober, 2010) the future (Helping other dfend themselves) of the U.S security assistance.
4
 . U.S aid to the Palestiniansزاوىتً6111 ،م
3
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اليت تتعلق أبثر ادلنح وادلساعدات اخلارجية على القرار السياسي الفلسطيٍت دراسة قياسية يف الفًتة اليت ما بُت 6143-4661م
واليت مرت فيها االراضي الفلسطيٍت بفًتات سلتلفة من التمويل وادلنح وسياسات أثرت على القرار الفلسطيٍت يف االراضي
الفلسطينية منذ قدوم السلطة الفلسطينية ومرورا ابحلصار الذي فرض  46عام على قطاع غءة وواقع القرار السياسي يف ظل
انتفاضة االقصى والقدس واالنقسام السياسي .وستقوم الدراسة ىذه أبخذ سلسلة زمنية سبتد من  4661حىت 6143م يف
االراضي الفلسطينية وىو ما مل تناقشو أي دراسة سابقة يف ىذه الفًتة خصوصا يف ظل ادلتغَتات السياسية واالقتصادية وسياسات
التمويل ادلتبعة من اجلهات ادلاحنة الدولية واالمريكية واالوربية .وىذه الدراسة ستبحث ىذا ادلوضوع لتضع بُت يدي الباحثُت
احلقيقة وبعض التوصيات والنتائج ولتكون بُت يدي صناع القرار السياسي واالقتصادي يف االراضي الفلسطينية .
النموذج القياسي
نظراً لكون ادلتغَت التابع يعرب عن القرار السياسي وىو متغَت نوعي وابلتايل فإن ىذا النموذج من النوع اللوجسيت logit
حيث تكون العالقة بُت االحتمال وادلتغَت التفسَتي غَت خطية ،كما تًتاوح قيم االحتمال بُت الصفر والواحد .وأتخذ ىذه
العالقة الصيغة التالية:

= )Pi = E(Yi / Xi

 : Yالقرار السياسي مستقل ال يوجد تبعية 0
1
يوجد تبعية
 : Xحجم ادلساعدات وادلنح اخلارجية .

املتغري التابع :القرار السياسي ويرمء لو ابلرمء  PDوالذي يتم دراستو يف ىذا البحث ىو التبعية يف القرار السياسي ومتغَت اصم
أي أيخذ القيم  4وتعٍت ان ىناك قرار سياسي مستقالً ،والقيم  1تعٍت عدم وجود قرار سياسي مستقل.

املتغري املستقل :ادلساعدات وادلنح اخلارجية Y

اعتمدت ىذه الدراسة على بياانت السالسل الءمنية لالقتصاد الفلسطيٍت ،واليت سبثلت يف البياانت الرمسية الصادرة عن اجلهاز
ادلركء لإلحصا الفلسطيٍت وسلطة النقد الفلسطينية للفًتة الءمنية من  4661إىل 6143م ،وذلك حسب توافرىا يف التقارير
والنشرات الرمسية وادلواقع اإللكًتونية .مت صياغة دنوذج احندار لوجسيت لقياس العالقة بُت القرار السياسي وادلساعدات وادلنح
اخلارجية وأثرىا عليو خالل الفًتة الءمنية ( )6143-4661على النحو التايل:
( )+ε
حيث أن النموذج اللوجسيت كما يلي:
املتغري التابع :لتبعية يف القرار السياسي  :DUMوىو متغَت وذني مت إدراج بياانت ىذا ادلتغَت من خالل إعطا الفًتة 6111
  6116القيمة  4وكذلك الفًتة  6143 - 6114حيث خالل ىذه الفًتات مت استخدام ادلساعدات وادلنح اخلارجية كأداةضغط على القرار السياسي الفلسطيٍت ،وذلك بعد اندالع انتفاضة األقصى عام 6111م ،والفًتة الثانية ()6143-6114
كانت بعد فوز حركة ضباس ابالنتخاابت ومن مث بعد قوع االنقسام السياسي الفلسطيٍت حيث مت استخدام ادلساعدات للضغط
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على السلطة لتعطيل ادلصاحلة أيضاً والتوافق الداخلي الفلسطيٍت ،أما ابقي السنوات(  )6111-461و كذلك من (-611.
 )6113فقد أعطيت القيمة  1على اعتبار أنو كان يسودىا االستقرار السياسي النسيب ،والقيمة واحد تعٍت ىناك تبعية يف القرار
السياسي والقيمة صفر تعٍت عدم وجود تبعية يف القرار السياسي أي أن القرار السياسي مستقل ،ولذلك يكون ىناك احتمالُت إما
أن يكون القرار السياسي يف سنة ما قد أتثر ابدلساعدات اخلارجية أو مل يتأثر .والقرار السياسي يتأثر بشكل كبَت ابلوضع
السياسي ال انفصام بينهم على االطالق فإذا كان الوضع السياسي مستقر فإن القرار السياسي يتم أبرحية واستقاللية أما إذا كان
العكس وضع سياسي صعب ومنهار ومأزوم وخالفات فإنو سيؤثر ابلطبع على القرار السياسي ادلتخذ ومدى التأثَت عليو من
مؤثرات ضغط وأدوات سلتلفة.
املتغري املستقل :املساعدات الدولية  :AIDكما مت تعريفها سابقاً.
حتليل العالقة بني التبعية يف القرار السياسي واملساعدات اخلارجية

تقدير النموذج اللوجسيت :مت تقدير للنموذج اللوجسيت وذلك هبدف تفسَت العالقة ومعرفة أثر ادلساعدات وادلنح اخلارجية يف
التأثَت على القرار السياسي خالل الفًتة  4661إىل 6143م ،وكانت نتائج التقدير كما يلي:
جدول ( )1نتائج تقدير النموذج اللوجسيت
Dependent Variable: DUM
Variable
Coefficient
Std. Error
Z –Statistic
Prob.
-29.65626
12.32654
-2.405886
0.0161
C
A
4.614617
1.883577
2.449923
0.0143
McFadden R-squared =0.55 ,
LR statistic =17.4 , Prob(LR statistic) = 0.000029

ومن خالل النتائج ادلوضحة ابجلدول ( )4شنكننا صياغة النموذج ادلقدر على شكل معادلة رايضية وفق ما يلي:
) )DUM = 1-@CLOGISTIC(- (-29.65 + 4.61 * A
واليت أتخذ كذلك الصيغة التالية:
)-(-29.65+4.61*A

DUM = ⁄

حيث أن  eىي أساس اللوغاريتم الطبيعي ،وتساوي  6.445تقريباً.
التحقق من جودة النموذج والتصنيف للنموذج املقدر
معامل (:)McFaddenR-squaredنالحظ من خالل اجلدول ( )4أن قيمة معامل التحديد بلغت (R-
 )squared = 0.55وىذه القيمة تشَت إىل أن ادلتغَت ادلستقل يف النموذج ادلقدر يفسر ما نسبتو  %55من التغَت احلاصل يف
ادلتغَت التابع ،أما النسبة ادلتبقية فًتجع إىل عوامل أخرى.
اختبار ) :(Zنالحظ من جدول ( )4أن القيمة االحتمالية الختبار ) )Zاحملسوبة للمتغَت ادلستقل ىي ذات داللة معنوية ألهنا
أقل من  ،%2لذلك صبيع ادلتغَت ادلستقل يف النموذج ادلقدر ىو دال إحصائياً.
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اختبار) :(LR statisticنالحظ من جدول ( )4أن قيمة االختبار بلغت ( )LR statistic = 17.4بقيمة احتمالية
( )Prob.(LR statistic) = 0.000029وىي أقل من ( ،)1.12واليت تتبع توزيع   2بدرجة حرية واحدة ،وىذا يعٍت
أن ىناك عالقة بُت ادلتغَت ادلستقل وادلتغَت التابع وىذا يعٍت أن النموذج ادلقدر جيد وشنكن التنبؤ بو.
النتائج
 /4تبُت من نتائج دنوذج االحندار اللوجسيت وجود عالقة طردية وذات داللة إحصائية بُت ادلساعدات وادلنح اخلارجية وتبعية القرار
السياسي الفلسطيٍت ،أي أن ادلساعدات وادلنح اخلارجية تعترب مؤثرة بشكل إرنايب يف ربديد القرار السياسي الفلسطيٍت ،وأن كل
زايدة يف ادلساعدات وادلنح اخلارجية دبقدار وحدة واحدة يؤدي إىل زايدة اللوغاريتم ادلرجح لنسبة احتمال التبعية يف القرار
السياسي إىل عدم التبعية يف القرار السياسي دبقدار .1.34
 /6كذلك توضح نتائج النموذج اللوجسيت أن كل زايدة يف ادلساعدات وادلنح اخلارجية دبقدار وحدة واحدة (مليون دوالر) تؤدي
إىل زايدة نسبة احتمال تبعية القرار السياسي إىل احتمال عدم تبعية القرار السياسي حبوايل  ،%66.15وىذا يؤكد خطورة
ادلساعدات وادلنح اخلارجية يف التأثَت على القرار السياسي الفلسطيٍت بشكل كبَت؛ دبعٍت أن القرار السياسي الفلسطيٍت غَت مستقر
وابلتايل ىو يتبع لتأثَت اجلهات ادلاحنة للمساعدات وادلنح اخلارجية للسلطة الفلسطينية.
 /.ادلساعدات وادلنح اخلارجية ادلقدمة للسلطة الفلسطينية ىي سياسية ابمتياز ،وال يتوقع ذلا أن تؤدي إىل إحداث تغَتات تنموية
حقيقة بسبب ضعفها عن احلد األدىن ادلطلوب ،وعدم زبصيص احلد ادلناسب للقطاعات اإلنتاجية.
 /1تركء ادلساعدات وادلنح اخلارجية – خصوصا ثنائية األطراف – مثل ادلساعدات األمريكية على اجلوانب العسكرية واألمنية
للسلطة ،واجلء األخر موجو دلنع اهنيار السلطة ،حىت تكون قادرة على الوفا ابلتءاماهتا ،على حساب إحداث تنمية حقيقية
ابألراضي الفلسطينية.
 /2الشواىد دراسة الباحث معاذ حسن العامودي اليت كانت بعنوان أثر ادلساعدات االمريكية ادلقدمة للسلطة الفلسطينية على
القرار السياسي الفلسطيٍت يف الفًتة . 6116-4661
 /3كانت الدراسة  :تبُت ان ىناك عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بُت ادلساعدات االمريكية والقرار السياسي  ،أثبت النتائج
فرضية البحث الرئيسية أبن ىناك أتثَت فعلي للمساعدات االمريكية ادلقدمة للفلسطينيُت على القرار السياسي الفلسطيٍت وىذا
التأثَت انعكس على استقاللية القرار السياسي وجا ت ىذه النتيجة مطابقة لنتيجة دراسة سابقة ( ضبدان  )6141 ،واليت
خلصت اىل ان منظومة ادلساعدات الدولية قد نشأت خلدمة ادلصاحل السياسية للماحنُت أكثر من كوهنا خدمة الحتياجات
ادلستفيدين منها  ،وقد كانت الركيءة األساسية للمساعدات ىي دعم عملية السالم  ،كما توافقت ىذه النتيجة مع دراسة سابقة
(خنلة  ، )6111،واليت خلصت إىل ان أموال ادلاحنُت الرمسيُت تركء على قطاعات متخصصة بعينها تعمل على خلق نوع من
الضغط والتبعية السياسية كقاع رواتب ادلوظفُت  ،والبٌت التحتية  ،وىو ما يعطيها رلاالً للضغط السياسي من خالل إيقاف ىذا
الدعم كوسيلة للتأثَت على القرار السياسي  ،كما وتوافقت ىذه النتيجة مع ما أفرزتو نتائج ادلقابالت اليت مت اجراؤىا مع
شخصيات فلسطينية سياسية ابرزة.
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 /4لقد كان أتثَت ادلساعدات وادلنح اخلارجية على القرار السياسي الفلسطيٍت متغَتاً من فًتة ألخرى وىذا يؤكد الفرضيات حيث
قلصت الوالايت ادلتحدة األمريكية مساعداهتا  ،وفرضت حصاراً اقتصادايً وسياسياً على الرئيس الفلسطيٍت ايسر عرفات من أجل
إيقاف انتفاضة االقصى  .كما اهنا منعت ادلساعدات وادلنح عن حكومة ضباس اليت فازت يف االنتخاابت التشريعية الفلسطينية ،
وىددت بقطعها عن السلطة الفلسطينية  ،إن تعاملت مع حكومة ضباس .
فرضت احلصار على قطاع غءة من  6113حىت اترسنو واوقفت ادلساعدات عن قطاع غءة وحكومة ضباس
 /5ال سنضع القرار السياسي الفلسطيٍت دلشاركة كافة االطراف يف الساحة الفلسطينية  ،فالتحكم فيو رلموعة من االشخاص
شنثلون فصيالً واحداً  ،وقد تطابقت ىذه النتيجة مع ما أفرزتو ادلقابلة مع السياسيُت والذي اعترب ان الرئيس الفلسطيٍت زلمود
عباس ىو من يتحكم يف القرار السياسي الفلسطيٍت مع من حولو من شخصيات متجانسة يف الرؤى وادلصاحل  ،وال شنكن ذلؤال
اخلروج عن السياسة االمريكية الداعم االساسي للكيان الصهيوين .
 /6تركء ادلساعدات األمريكية –خصوصاً ثنائية األطراف -على اجلوانب العسكرية واالمنية للسلطة الفلسطينية  ،واجلء اآلخر
موجو دلنع اهنيار السلطة ،حىت تكون قادرة على الوفا ابلتءاماهتا  ،على حساب إحداث تنمية فلسطينية حقيقية .
 /41وقد اكدت دراسة ( قيطة  )6116 ،ان ادلساعدات الدولية واالمريكية على وجو اخلصوص مل تتمكن من سبكُت اجملتمع
الفلسطيٍت من ربقيق االستقالل وتقرير ادلصَت  ،ومل تلبث تطلعات الفلسطينيُت حنو تنمية اقتصادية حقيقية
التوصيات
 /4ضرورة البحث عن بدائل عربية وإسالمية للمساعدات وادلنح اخلارجية وخباصة األمريكية وبعض األوروبية ،وذلك للتخفيف
من حدة التبعية االقتصادية والسياسية والتمهيد حنو ربقيق استقالل اقتصادي وسياسي فلسطيٍت.
 /6إعادة النظر بكل االتفاقيات ادلوقعة مع االحتالل مثل اتفاقية ابريس االقتصادية والعمل على إلغائها ألهنا ال تليب احلاجة
الفعلية لتحقيق تنمية اقتصادية وسياسية حقيقية ابألراضي الفلسطينية.
 /.إنشا جلنة وطنية مستقلة خاصة ابدلساعدات وادلنح اخلارجية ،وجلنة رقابة عليها ،حبيث تكون ىذه اللجنة مشًتكة من خربا
اقتصاديُت وخربا سياسيُت وذلك هبدف إدارة ىذا ادللف ابلشكل الصحيح والذي زنقق أفضل نتائج شلكنة.
 /1ضرورة حث البلدان العربية واإلسالمية على توفَت األموال الالزمة لالقتصاد الفلسطيٍت هبدف مساعدتو على االستغنا عن
ادلساعدات وادلنح اخلارجية األمريكية واألوروبية بشكل تدررني واليت تدفع ذلا السلطة شبناً ابىظاً شلثالً بشروط سياسية واقتصادية
مقيدة.
املراجع
 /4إبراىيم أبراش  ،6115 ،النظام السياسي الفلسطيٍت ورقة حبثية جامعة االزىر  ،غءة  ،ص .)63
 /6إبراىيم أبراش  ، 6141 ،ادلساعدات الدولية لغءة بُت ىشاشة االقتصاد والواقع السياسي  ،رللة سياسات  ،معهد السياسات العامة  ،رام هللا ،
العدد .46
 /.أضبد6146 ،م .زلددات وآاثر ادلساعدات االق تصادية االرجية على التنمية االقتصادية مع التطبيق على اقتصاد كينيا منذ العام 4662م.
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 /1االمانة العامة جلامعة الدول العربية –قطاع فلسطُت واألراضي العربية احملتلة  ،ورقة معلومات موجءة حول ادلساعدات العربية لدعم الشعب
الفلسطيٍت وسلطتو الوطنية يف االراضي الفلسطينية احملتلة  ،6116-6111القاىرة . 6141/2/42 ،
 /2البطريق  ،أضبد  ،6111،السياسات الدولية يف ادلالية العامة  ،االسكندرية  :الدار اجلامعية  ،ص.)41
 /3خريش ،حسٍت  ،مارس  ،6114ادلنح وادلساعدات الدولية وأثرىا على التنمية االقتصادية يف االردن  ،ورقة مقدمة إىل مؤسبر ادلعوانت وادلنح الدولية
وأثرىا على التنمية الشاملة يف الوطن العريب ن القاىرة  :ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية .
 /4زانويت6141 ،م U.S aid to the Palestinians
 /5زىران ،زىران ، 466.،من زنكم مصر ؟ دراسة يف عملية صنع القرار السياسي يف مصر والعامل الثالث ،الطوجبي دار ادلعارف للنشر والتوزيع ،
القاىرة ،466. ،ص.)6
 /6العامودي ،معاذ .)614.( ،أثر ادلساعدات األمريكية ادلقدمة للسلطة الفلسطينية على القرار السياسي الفلسطيٍت يف الفًتة (،)6116 - 4661
رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية التجارة ،اجلامعة اإلسالمية ،غءة.
 /41عبد احلميد  ،عبد ادلطلب  ، 6144 ،اقتصادايت ادلالية العامة  ،االسكندرية  :الدار اجلامعية  ،6112،ص .)6..
 /44عبد العءيء ،مسَت  4665 ،م  ،التمويل الدويل :ادلدخل االدخاري ،ادلدخل اإلسالمي  ،ادلدخل الدويل  ،القاىرة  ،مكتبة ومطبعة األصقاع الفنية
 /46عبد الفتاح  ،سيف  ،وآخرون  ، 6114،ادلساعدات اخلارجية والتنمية يف العامل العريب رؤية من منظور عريب إسالمي  ،عمان  :ادلركء العايل
للدراسات السياسية .).6115
 /4.عصام بٍت فضل ،6116 ،دور االرباد األوريب يف التنمية السياسية ذباه األراضي الفلسطينية  ،جامعة النجاح الوطنية ،انبلس ،ص -61.
.).611
 /41عصام بٍت فضل  ، 6116 ،دور االرباد األورويب يف التنمية السياسية ذباه األراضي الفلسطينية  ،رسالة ماجستَت  ،جامعة النجاح الوطنية ،
انبلس  ،ص .).611-61.
 /42عماد لبد  ،6111 ،ادلعوانت االمريكية ( اسرائيل – مصر – السلطة الفلسطينية ) ،رللة رؤية  ،السلطة الفلسطينية  ،اذليئة العامة لالستعالمات
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