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 نتائج الدراسة
 

هم اال وار في السااياسااخ اليارليخ لل ول في العاو  االييرا   ا أي  ورًا من يلعب العامل االقتصااا 

ياساااخ اليارليخ لل ول في العاو  االييرا   ا أصاااداة اال اا االقتصاااا يخ هي اال اا اال  ر في السااا

فاعليخ في العالقاة ال وليخ سااااااواب دلالديا السااااااياسااااااي المتم ل دالعاوداة االقتصااااااا يخ او دلالديا 

دا لااليلادي المتم ل دالمساااااع اة او الاوافق االقتصااااا يخ التي أ اااااة تاتل لالدًا  ديرًا من لوا

ي القتصااااا ي والماللل ول ويصااااوصااااًا ال ول  اة ال ال ا والسااااياساااايخ اليارليخ ال دلوماساااايالعمل 

وق  الطلاة ه ه ال راساااااااخ من اساااااااالخ قواميا أن السااااااالطخ فلساااااااطيليخ لم تلل  في تو ي  ، ال دير

تاايق أه ا  وغاياة اقتصااااا يخ في مااولخ تاايق اه ا  ال راسااااخ    أ ااالمسااااع اة اليارليخ 

االلادخ عن االسااالخ التي ت ااملتيا اياا الياة ال راسااخ توصاالة ال راسااخ الي ملموعخ من اللتاا  و 

 -هي:

 واة الساااياساااخ اليارليخ لل ول االقتصاااا يخ ال در  أهم أ المسااااع اة االقتصاااا يخيااا لة  .1

 السوفيتي.والغليخ م ل الوالياة المتا ا واليادان واالتاا  

ال ول المالاخ أ رة داإليلاب على السياساة اليارلخ  أن المساع اة الماليخ التي تا ميا .2

 وم الخ السلطخ الفلسطيليخ دين ال ول العرديخ والعالميخ.

مال من ردع قرن ما عر  د دلوماساايخ ال أ  رلم تلتي  الساالطخ الوطليخ الفلسااطيليخ يالل  .3

وهو ماا يعلي دتو ي  المساااااااااااااااعا اة الياارلياخ اليااالخ التي تاصاااااااااااااال علييا الساااااااااااااالطخ 

 لسطيليخ.الف

خ االقتصاااا يخ في الساااياسااا الساااياساااي للمسااااع اةدالماارلخ مع اللما ج الراا ا في تو ي   .4

فيتي اللمو ج الساااااااااااو  فإللا اناليارليخ م ل الوالياة المتا ا واالتاا  الساااااااااااوفيتي واليادان 

واليادالي ال ي يعتم  على المد أ االلساااااالي في توليخ المسااااااع اة االقتصاااااا يخ اليارليخ 

 ع ي ا.اللمو ج االوردي مم ال ب االتاا  االوردي   تلخ واا ا مل  سليين و  لك 

الي طلب المساااااااع اة  الفلسااااااطيليخت فع  رو  اقتصااااااا يخ وسااااااياساااااايخ الساااااالطخ الوطليخ  .5

  الملطاخاليارليخ وفي  ل االقمخ الماليخ والتغيراة ال ديرا في 



صااايخ وي ماة  ولواقمخ يم ن تا يمخ من موا  غ ااي المساااع اة اليارليخ هي لميع ما .6

 وغيرها.عامخ 

أن  راسااااخ المساااااع اة اليارليخ تع ل تطور الت ااااامن ال ولي الرتداطيا الو يق دالساااالم  .7

واألمن ال وليين ايث ان االو اع االلساليخ التي تيلفيا الع وان االسراايلي تست عي من 

   فعالخ وساال تلفياللميع أن يتلاول مسألخ المساع اة اليارليخ دالتل يم وأن ي ع ليا 

ه ه المساع اة لتعقيق اه ا  الا ومخ وتاويخ المصلاخ  داستي امتتعي  السلطخ الوطليخ  .8

 أير .العامخ وع م أعطاب أي ييب من تلك المساع اة الي أي  ولخ 

غياب التيطيط والتلساااااااااايق وت ايل الصااااااااااالاياة في   ارا المسااااااااااااع اة، و  لك اللقعخ  .9

م المؤسااساااة الرسااميخ واألهليخ،  ل ه ا أعطى المالاين ف را التمويليخ الياا ي ا ل   مع 

 سلديخ.

 صاااااعودخ  لراب المالبمخ ال اااااروريخ دين الاراراة الواقعيخ، ودين األه ا  االساااااتراتيليخ .11

  العري خ التي يرتدط ديا صالع الاراراة في موق  ا  .

 خي موالي ن الليدخ المساااااااولخ عن صاااااالع الاراراة، ق  تتدلى ملموعخ من المصااااااال  ف .11

 موق  معين والتي تيتل  عن تلك التي تف ااااااااااااااليا أو تتامل ليا أغلديخ الملتمع، وهو

 دالتالي ما يلعل ه ا الملتمع يتصااااااور أن الاراراة التي يتم صاااااالعيا لامايخ مصااااااال  ال

 يؤي ها وال تا ى داقتلاعه هي قراراة غير رياااااااااي ا أو غير مو اااااااااوعيخ في ماصااااااااالتيا

 اللياايخ.

و أ لع الاراراة على استيعاب ال رول المستفا ا من تلارده الما يخع م ق را لياق ص .12

أيطاب د من يدرا تعامله مع دعض المواق  المتيااااديخ، وهو ما يارم عليه فرصاااخ الوعي

م مع  الممارساااااااااخ، واالساااااااااتفا ا من الترا م التارييي في الممارساااااااااخ، و  ا ع م ق رته في

صالح ال  يطأ أواًل دأول.األايان على ممارسخ اللا  ال اتي وا 



 توصيات الدراسة
العمل على مرالعخ ساااااياساااااخ التو ي  للمسااااااع اة اليارليخ ايث أله على ال وام العمل  .1

  .ميروع يأللتا يم  راسخ ل و  سياسيخ واقتصا يخ  متيصصينيلب اال ستعاله ديدراب 

ن ار خ اعلى  ور  يساااع المساااع اة االقتصااا يخ الي المياااريع التلمويخ  دتوليهاالهتمام  .2

  .االقتصا  الفلسطيلي

سياسخ االستغلاب عليا في ال ال يم نتداي المساع اة االقتصا يخ اليارليخ وسيلخ ايويخ  .3

  االاتالل.اليارليخ  ون فلسطين  ولخ واقعخ تاة 

الملاساادخ للا  من ااتيالاة المساااع اة  االقتصااا يختي  الساالطخ الوطليخ لميع الت ادير  .4

في االخ  المساااااااااااااااع اةفي ه ه  لاصلتاليال من يطر اا وث  وتيااااااااااااااليع قياا ا االلتااج

 .الطوارئ

 ااااااارورا أن توله المسااااااااع اة اليارليخ االقتصاااااااا يخ  لى الياااااااعوب مدايااااااارا وليل  لى  .5

الا وماة اتى ت رك اليعوب م   ارص ال ول المالاخ على تو يق عالقاتيا مع ال ول 

 العرديخ.

و ااااوعخ السااااتيعاب المساااااع اة  اااارورا قيام مؤسااااساااااة الساااالطخ ومن يالل اليطط الم .6

 ال وليخ دتعميم درام  ومياريع العمل التي تردط دين اإلغا خ والتلميخ.

تعقيق الميار خ الملتمعيخ في رسم السياساة وو ع اليطط التلمويخ والطاراخ من يالل  .7

  عطاب  ور أ در لوا اة الا م المالي في تعميم   ارا مياريع المساع اة ال وليخ.

الارار  ني و   المياااااا لخ وصااااااياغتيا دو ااااااوح وتاليل وتلميع الديالاة ل ي  اااااارورا تا ي .8

 .يلخسياسيخ مع السياسي السليم، سواب أ ان سياسيًا يالصًا أو تلمويًا في  طار رؤيخ

 وهي يطوا هامخ ايث تفترض التاييم اليااااااااااااااامل، ايتياار الد يل واتيا  الاراراة المالامخ .9

  اال والمالام لال المياا لخ ااًل ياااماًل واسااتراتيلياً والمو ااوعي ل ل الد اال وايتيار األف

ن د أ الال ت تي يًا أو دصورا ت رليخ.  وا 



من ال روري توقيع الصالاياة ياصخ صالاياة صلاعخ الارار على لميع السلطاة  .11

العامخ اتى ال تلفر  سااالطخ يعيليا   ه ه العمليخ الميمخ الايويخ واتى ال يتاول الا م 

  لى ا م استد ا ي.

 ااارورا تا ي   طار وا ااا  وفعال لصااالع الارار عمومًا والتلموي يصاااوصاااًا، يتم ل في  .11

ال فابا و  ت وين لياق له مساااتوياته وتتسااام قلواة االتصاااال دين قطاعاته دالسااارعخ الوالدخ

 العاليخ.

خ دما ياو   لى تاريك  اف الفلساااااااطيليختا ي  وا ااااااا  للتولياة األسااااااااسااااااايخ للساااااااياساااااااخ  .12

أليقا صااااالع الارار في  طار ه ه التولياة. ويسااااات لى من  لك المعاولين والميتصاااااين د

 المتعم   سياسخ ت تي يخ مرتدطخ دالموق  والاص  مليا التمويه. الت ارب

من ال اروري تفعيل  ور لماعاة ال اغط واألاقاب السياسيخ ووساال االعالم ياصخ  .13

ار  ن ى اعتدالصاااااافخ لي ون ليا  ور فعال ومؤ ر في عمليخ صاااالع الارار السااااياسااااي عل

لميعيا قلواة معدرا عن اتلاهاة الرأي العام ودالماادل ت دية ه ا ال ور دياااااااااا ل قالولي 

اتى ال تسااااااااااااااتطيع الساااااااااااااالطخ التلفي يخ وهي الم لفخ دإصاااااااااااااا ار الاراراة تيم   ور ه ه 

 اللماعاة واألاقاب.

 ه ه العرديخ لما تتمل هو  ااااارورا اقامخ عالقاة ساااااياسااااايخ واقتصاااااا يخ مع ال ول االورديخ  .14

  قتصا  الفلسطيلي لليروج من أقمتيا.ال ول من موار  اقتصا يخ تساع  اال
 


