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  اإلهداء

  ونهضة وصحوة شعوبهاا إلى ثورات العزة والكرامة العربية ونضاله
  

  شهدائنا األبرار وأسرانا  البواسل إلى الذين ضحوا من أجل أرض فلسطين
  

  إلى من أوصاني اهللا بها وقرن رضاه برضاها والدتي العزيزة أطال اهللا عمرها
  

  اهرة  رحمه اهللاإلى روح والدي الط
  

  زوجتي إلى من شاركتني متاعب أعباء الحياة رفيقة الدرب
  

   ابنتي غنى وابني يامن.إلى زينتي في الحياة الدنيا
  

أن يسهم في إنارة الطريق أمام كـل مـن          امآل  إلى كل هؤالء أهدي جهدي المتواضع،       
  . في فلسطينلديه الرغبة واإلرادة في المساهمة في عملية تنمية اإلدارة المحلية

  
  نضال مصطفى محمد كوع



أ 

  

  

  

  

  

  

  

  إقرار
  

،  وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة    تير، لنيل درجة الماجس   ،أنها قدمت لجامعة القدس   ب الرسالة    معد أقر أنا 
أو أي جزء منها لم يقدم لنيل درجة عليـا          دراسة،  ن هذه ال  أ له حيثما ورد، و    اإلشارةباستثناء ما تم    

  . آخر جامعة أو معهدةألي
  

  

  

  .: .................التوقيع
  

  نضال مصطفى محمد كوع
  

  ..................:التاريخ



ب 

  الشكر والعرفان
  

الشكر هللا أوالً والحمد هللا الذي أعانني ومنحني القدرة على إكمال هذه الدراسة المتواضعة، والصالة               
  .ن إلى يوم الدينوالسالم على أشرف المرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم ومن تبعه بإحسا

  
ثم شكري الجزيل وتقديري العميق إلى أستاذي الفاضل الدكتور عبد الناصر مكي الـذي كـان لـه       
فضل الرعاية والمتابعة والتشجيع واإلشراف وتقديم النصائح القيمة، كما أشـكر لجنـة المناقـشة               

 مـا  وكل وإشراف، هوتوجي نصح من لي قدماه ما الدكتور علي عبد الحميد والدكتور محمد بدر على

  .الالئق بالشكل الرسالة هذه إتمام اجل من بذاله
  

جميع األساتذة األفاضل والعاملين في معهـد  الدكتور زياد قنام و وال أنسى التقدم بالشكر الجزيل إلى       
التنمية الريفية المستدامة، وكل من ساعدني في الحصول على كتاب أو بحث أو أي مرجـع آخـر                  

ة، والى جميع المؤسسات والمراكز العلمية والحكومية واألهلية واألصدقاء الـذين           إلتمام هذه الدراس  
  .قدموا لي المساعدة من أي نوع كانت

  
  وما توفيقي إال باهللا

  والحمد هللا رب العالمين
  

  نضال مصطفى محمد كوع



ج 

  مصطلحات وتعريفات
  
ريق لتحقيـق   مجموعة من العناصر والمرتكزات التي توضح معالم الط       :  ستراتيجيةاال

 واألسلوب الذي يحدد كيفية     ،األهداف العامة أو القطاعية المرغوب فيها     
السير في هذا الطريق، والذي يتضمن إطارها جميع الجهود اإلنمائيـة           

  ).1997عريقات، (
مجالس الخدمات 

  المشتركة
وهي مجالس تنشأ بموافقة الهيئات المحلية المعنية والمتجـاورة ويـتم :

الـسلطة المركزيـة رئيـسا      ن  عيتمالي لكل مجلس، و   صص  مختوزيع  
جالس المحلية فـي عـضويته،      م، في حين يتم تمثيل رؤساء ال      للمجلس

ويجوز للوزير إنشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربـة مـن           
 األساسـية ذات التكلفـة      اتالهيئات المحلية، وهي تقوم ببعض الخـدم      
ه القيام بها مثـل المـدارس       العالية والتي ال يمكن لمجلس محلي بمفرد      

فلسطين، قانون المجالس الخدمات المشتركة المعدل،      (ومكبات النفايات   
2006.(  

هي وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي إداري معين تكون حـدوده            :  الهيئات المحلية
وفقاً للخرائط الهيكلية المعتمدة حسب األصول، وفي حالة عـدم تـوفر            

قـانون  فلسطين،  (دده لجنة االنتخابات المركزية     لما تح  ذلك تكون وفقاً  
  ).أ-2005، 10 انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم

هي التنمية التي تعتمد على تفعيل كل الموارد بمجتمع محلي ما باعتبار            :  التنمية المحلية
هذه الموارد والمؤهالت المحلية فاعالً مهماً في صناعة التغيير وضمان          

ستراتيجية العمل مـن أسـفل، وأن       اكما تنبني على      أيضاً هاستمراريت
  ).1980إبراهيم، (العمل القاعدي ضرورة قصوى لتحقيق التنمية 

تلك التغييرات التي تطرأ على إقليم ما بطريقة مقصودة بهدف تحـسين            :  التنمية اإلقليمية
 ئـه ظروف حياة سكانه، وتقليل التفاوتات المكانية والبشرية بـين أجزا         

 األمثل لموارده، وتحسين كفـاءة      االستخدامة، وذلك عن طريق     المختلف
  ).1987كفافي، (إمكاناته البشرية بكافة تفصيالتها 

التعريف اإلجرائي 
 ستراتيجيةال

  المجالس المشتركة

 اإلدارة العامة للمجالس المشتركة     بإشراف تم تطويرها    استراتيجيةوهي  :
، ومدتها خمس   2009ران  في وزارة الحكم المحلي الفلسطينية في حزي      

، وبتمويل من مكتب الوكالة اليابانية للتعـاون        )2014-2010(سنوات  
، االستراتيجيةفي فلسطين، وبتكليف معهد أريج بتطوير       ) جايكا(الدولي  



د 

وهي تعد إحدى المدخالت الرئيسية ضمن مشروع تحسين نظام الحكـم           
  وضـع تـصور مـستقبلي مـستدام        إلىالمحلي في فلسطين، وتهدف     

للمجالس المشتركة في الضفة الغربية في ضوء التحديات الكثيرة التـي           
  ).أ-2010فلسطين، وزارة الحكم المحلي، (تواجهها 

 المناطق الواقعة غربـي نهـر       إلىيشير   هو مصطلح جغرافي سياسي   :  الضفة الغربية
م، والتـي   1949األردن، وشرقي خط الهدنة العربية اإلسرائيلية عـام         

كيلو متـرا   ) 5878( فلسطين التاريخية، وتبلغ مساحتها      كانت جزءا من  
  ).1994النمورة، (ميال مربعا ) 2270(مربعا 

أي دمج الوحدات المحلية لتوفير مقومـات اإلدارة المحليـة الـسليمة،            :  الدمج
وإمكان إيجاد تناسب بين معدالت أداء الخدمات ونطاق اتساع الوحدات          

 عن عملية مستمرة تتكـون مـن        عبارة، وهي   )1996بربر،  (المحلية  
 والعمليات التي سيتم إنجازها ضـمن       تواإلجراءاسلسلة من األنشطة    

المبادئ القانونية والتنظيمية والمالية والفنية الواردة في سياسة الـدمج          
  ).2009، هورايزون للتنمية المستدامة(

طقة محـددة جغرافيـاً     دراسة شاملة لكافة جوانب الحياة المختلفة في من       :  التخطيط اإلقليمي
بهدف  بحيث تشمل النواحي الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية      

جامعة القدس المفتوحة   (تنمية اإلقليم ضمن التوجه اإلنمائي للدولة ككل        
)2000.(  

إنه تخصص جديد يعنى بتوظيف مجموعـة مـن العلـوم الطبيعيـة             :  التخطيط الحضري
 الوصول إلى تكوين بيئة حضرية مناسبة       واإلنسانية واستخدامها بهدف  

لحياة اإلنسان، وتطويرها بحيث يستطيع أن يـشبع حاجاتـه الماديـة            
  ).2006الموسوي ويعقوب، (والمعنوية 

التخطيط 
  ستراتيجياال

 دقيقة تقود   وأعمال قرارات   إلى الوصول   إلىعبارة عن جهد منظم يقود      :
عمل، وهذا يتطلب تخطيط     معرفة ماهية عملها وسبب هذا ال      إلىالمنظمة  

على أعلى مستوى وجمع المعلومات الدقيقة والمفيدة والتي من خاللهـا           
سـتراتيجية مـع ربطهـا      ايتم توضيح المهام واكتشاف وتطوير بدائل       

  ).Bryson, 2004(بالنظرة المستقبلية للمنظمة 
أي إيجاد أشكال وصور للتعاون بين الوحدات المحليـة بهـدف حـل             :  التعاون

التها المترتبة عن عدم كفاية مواردها ألداء الخـدمات المتنوعـة،           مشك
  ).1996بربر، (وتخطيط وتنفيذ وإدارة المشروعات المشتركة 



ه 

وهي قيام وحدات إدارية مستقلة بإدارة الـشؤون المحليـة لإلقلـيم أو             :  الالمركزية اإلقليمية
 متميـزة   المنطقة المحلية من الدولة، وهذا يعني أن هناك مصالح محلية         

يعهد باإلشراف عليها إلى وحدات إدارية مستقلة، ويعتبر هذا النوع من           
اإلدارة مرادفاً لنظام اإلدارة المحليـة، وتخـضع إلشـراف الحكومـة            

  ).(Mawhood,1983المركزية ورقابتها 
هي العمليات التي تتناول أنماط العالقات االجتماعيـة، واالقتـصادية،          :  التنمية االجتماعية

ثقافية، والنسق والنظم القيمية التي تؤثر في سلوك األفراد وادوارهم          وال
في مختلف التنظيمات التي ينتمون إليها فهي عمليات تغيير اجتمـاعي           
مستمرة تهدف إلى التغيير، والنهوض باألوضاع االقتصادية مع مراعاة         

عـويس وعبلـة،    (الظروف واإلمكانيات المتاحة ضمن سياسة واضحة       
1994  .(  

وهي استغالل البشر للموارد من أجل تلبية احتياجاتهم مـع المحافظـة            :  التنمية المستدامة
عليها كماً ونوعاً، وضمان تلبية احتياجـات األجيـال المقبلـة منهـا،             
والمحافظة على الموارد الطبيعية والفيزيائية بما يلبي احتياجات األجيال         

 على دعم حياة البشر بحيث      القادمة، وحماية قدرة المياه والتربة والهواء     
  ).2008قنام، (تكون نظيفة وغير ملوثة 

أداة ووسيلة لتحقيق المصلحة العامة لكافة قطاعات وفئات المجتمع من          :  التخطيط الفيزيائي
خالل وضع تصورات ورؤى ألوضاع مستقبلية مرغوبـة، ومفـضلة          

ي الوقت  لتوزيع األنشطة واالستعماالت المجتمعية في المكان المالئم وف       
المناسب، وبما يحقق التوازن بين الرؤى االسـتراتيجية والطموحـات          
والرغبات من ناحية، وبين محددات الموارد واإلمكانيات الواقعية مـن          

مع ضمان تحقيق التنسيق والتكامل في استيفاء احتياجات        . ناحية أخرى 
، فلسطين، وزارة الحكم المحلـي    (ومتطلبات القطاعات التنموية الشاملة     

  ).ب-2010



و 

  المختصرات
  

أينما وردت المختصرات أدناه، وفي أي جزء أو فصل من هذه الرسالة فإنها تعنـي وتـدل علـى                   
  :أدناهالمفاهيم التي تقابلها 

  

  :)العربية(قائمة المختصرات 

  

  ).2010، أريج(  القدس-معهد األبحاث التطبيقية  :  أريج 
  ).2001، ماس( يفلسطينالمعهد أبحاث السياسات االقتصادية   :  ماس 
فلـسطين، المجلـس االقتـصادي       ()بكدار(المجلس االقتصادي للتنمية واالعمار       :  بكدار

  .)2004الفلسطيني للتنمية واالعمار، 
، بيتـسيلم ( في األراضي المحتلة     اإلنسانالمركز اإلسرائيلي للمعلومات عن حقوق        :  بيتسيلم

2010 .(  
  

  :)نجليزيةاال(قائمة المختصرات 

  
Japan International Cooperation Agency. 

  ). محرم4، 2006هالل، (تعاون الدولي لالوكالة اليابانية ل
:  JICA 

. Rural Develoment Programme 
  .)2003برنامج التنمية الريفية المحلية، (برنامج التنمية الريفية 

: LRDP 

United Nation Dvelopment Programme. 
  ).2003مائي، نبرنامج األمم المتحدة اإل(لمتحدة اإلنمائي برنامج األمم ا

: UNDP 



ز 

  ملخصال
  

 اقتصرت، وقد   2011حزيران  وشهر   2010أيلول  أجريت هذه الدراسة في الفترة الواقعة بين شهر         
الحكم المحلي الفلسطيني ممثلة بوزارة الحكم المحلي، والهيئات المحلية، والمجـالس            على مؤسسات 
 المبحوثين مـن مـوظفي وزارة الحكـم         آراءمن خالل التعرف على      الضفة الغربية المشتركة في   

، حـول    ومـديريها  لمجالس المشتركة الهيئات اإلدارية ل  المحلي، ورؤساء الهيئات المحلية، ورؤساء      
القتهـا بالتنميـة المحليـة      عو وطموحاتهـا    ستراتيجية المجالس المشتركة في الضفة الغربية     آفاق ا 

 وتنتهي  2010لك في ظل التحديات الكثيرة التي تواجهها، والتي بدأ تنفيذها خالل عام             ، وذ واإلقليمية
حيث كان هناك ضرورة ميدانية لعمل هذه الدراسة وخاصة أن النجاح فـي صـياغة               . 2014لغاية  

االستراتيجية وأهدافها ال يضمن بالضرورة النجاح في تطبيقها، ومن المالحـظ أن هنـاك نقـصاً                
ستعدادات واإلجراءات من قبل القائمين على تنفيذ االستراتيجية في مواجهة التحديات           واضحاً في اال  

الكثيرة التي تقلل من نجاح االستراتيجية، وتقديم مقترح حلول لهم وألصحاب القرار قد تـساعدهم                
  .باتخاذ اإلجراءات المناسبة التي تعزز من نجاح االستراتيجية

  
الضفة الغربية فـي التنميـة       في ف على واقع المجالس المشتركة    إلى التعر وقد هدفت هذه الدراسة     

 والتعرف  المتوقع تحقيقها حسب سلم األولوية،    أهداف االستراتيجية   عن  كشف  المحلية واإلقليمية، وال  
والتعرف علـى قـدرة اإلدارة العامـة للمجـالس           االستراتيجية،    التي تحد من نجاح    يقاتالمععلى  

 والتعرف على دور االستراتيجية     ، االستراتيجية التي تسهم في نجاح    ساتالمشتركة على تحقيق السيا   
فقد تم   ستخدم الباحث المنهج الوصفي   اوألغراض تحقيق أهداف الدراسة     المتوقع في سياسية الدمج،     

  جمع البيانات 
  

قية في  ، واالستفادة من التجارب العالمية والعربية والنماذج التطبي       من خالل مراجعة األدبيات السابقة    
 االجتماعية واإلنسانية  مختصين في العلوم   لقاءات واتصاالت شخصية مع ال     وإجراءالعمل المشترك،   

رئيـسية للدراسـة لجمـع البيانـات،        وات  اعتمدت كأد ي   والت استبانه ومقابلة ، وتم تصميم    المختلفة
 العاملين في   المصلحة  مجتمع الدراسة من أصحاب     وتكون من ستة أقسام رئيسية،   تكونت االستبانه   و

شخصاً، وقام  ) 953(ستراتيجية، وبلغ عددهم     بتنفيذ اال  نقطاع الحكم المحلي من الذين سوف يقومو      
وتم  مفردة،   )95(لغ حجمها   ا أسلوب التخصيص األمثل والب    قيةالباحث باختيار العينة العشوائية الطب    

  ). SPSS وExcel( تحليل االستبانات وعرضها على برنامجي
  

  في التنمية المحلية   نحو واقع المجالس المشتركةالعينة أفرادأن اتجاهات تائج الدراسة  نوقد أظهرت



ح 

ستراتيجية المجالس المشتركة في تحقيـق األهـداف        ال ويوجد نجاح  جاءت بدرجة قليلة،     واإلقليمية
، ويوجد وعي وإدراك مـن قبـل        اًمجلس) 39 -60(المتعلقة بتقليص أعداد المجالس المشتركة من       

، بدرجة كبيـرة  االستراتيجية المتوقع تحقيقها والتي جاءت      ملين في قطاع الحكم المحلي بأهداف       العا
وكانت المعيقات الجيوسياسية المتمثلة باالحتالل اإلسرائيلي هي األبرز من بين التحديات التي تقلـل            

مـن بـين    من نجاح االستراتيجية وجاءت بدرجة كبيرة، وأما السياسات المالية كانت هي األبـرز              
السياسات المتوقع تحقيقها من قبل اإلدارة العامة للمجالس المـشتركة والتـي تـسهم فـي نجـاح                  

 بدرجة  في سياسة الدمج  المتوقع   االستراتيجيةدور  االستراتيجية وجاءت بدرجة كبيرة، وأخيرا جاء       
  .كبيرة

  
لس المشتركة مـن    بأداء ودور المجا  ضرورة االرتقاء   أهمها   وتضمنت الدراسة جملة من التوصيات    

 ، وتحديد العالقات بين الوحدات المحليـة باالسـتناد        ه المجالس وإصالح   نظام خالل إعادة النظر في   
وإعطاء دور للمختصين فـي العلـوم االجتماعيـة واإلنـسانية            نصوص دستورية أو قانونية،   إلى  

تطبيـق   خـالل    وحـدة إدارة األزمـة     علـى تـشكيل    ستراتيجية، والعمل وإشراكهم في تطبيق اال   
 والقيام بالتخطيط الفيزيائي لتغطية التجمعات المشتركة من خالل تخطيط شمولي يأخذ            االستراتيجية،

 ورفـد المجـالس     بعين االعتبار الموارد في هذه المناطق على صعيد الخدمات بأشكالها المختلفـة،           
ختلفة والتي تساهم في    المشتركة والبلديات بالكوادر المدربة القادرة على التعامل مع اإلحصائيات الم         

االستراتيجية، والعمل على تنفيذ السياسات المقترحة التي تسهم في نجاح          التنمية المحلية واإلقليمية،    
ورفع الوعي الجماهيري من خالل تطوير وتنفيذ حملة إعالمية وتعليمية وطنية بأهميـة التعـاون                

 العالقات العامة فـي قطـاع الحكـم         المجاورة، وتفعيل دور   والعمل المشترك بين الهيئات المحلية    
 جميع المشاركين في تنفيذ     بين، وضرورة التنسيق والتكامل     هورالمحلي الفلسطيني للتواصل مع الجم    

  .ستراتيجية مع التركيز على الكفاءةاال
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Title: Joint Councils Strategy in West Bank and its Relation with the 
Local and Regional Development (Prospects and Challenges) 

 
Abstract: 
 
This study that was conducted in the period falling between September 2010 and June 
2011 was limited to institutions of the Palestinian local government represented by the 
Ministry of Local Government, local bodies, and joint councils in the West Bank. The aim 
was identified through recognizing the opinions of the researched sample including the 
staff of the Ministry of Local Government, heads of local bodies, and heads of 
administrative bodies and joint councils in relation to the prospects of the joint councils in 
the West Bank and its ambitions as well as its relationship with the local and regional 
development bearing in mind the multi- challenges that it encounters during its 
implementation (2010 – 2014). It is necessary for such a study to be conducted since the 
success in drafting the strategy and its goals does not guarantee the success in its 
application. It is noticed that there is a severe shortage in the preparations and actions 
adopted by those in charge of executing the strategy in confrontation with many challenges 
that reduce the possibility of its success besides providing a proposition for solutions for 
decision makers that may contribute in adopting suitable measures for enhancing the 
strategy.  
 
This study aimed to identify the reality of joint councils in the West Bank in the local and 
regional development; in addition to revealing the goals of the strategy expected to be 
accomplished in accordance with the priorities. Moreover, it aimed to recognize the ability 
of the public administration for the joint councils to achieve the policies that facilitate its 
success besides getting acquainted with the expected strategy's role in the amalgamation 
policy. To achieve the goals of the study, the researcher opted to the descriptive approach. 
Thus, the data were collected through a review for previous literature, benefiting from the 
international and regional experiences besides the applied models in the joint work; in 
addition to arranging for meetings and personal contacts with specialists in the social and 
humanitarian sciences. It is worth noting that a questionnaire and a meeting have been 
designed as main tools to collect the data required. The questionnaire consists of six main 
sections while the community of the sample comprised the interested people working in 
the local government sector who will carry out the strategy (953 persons). To add, the 
researcher has adopted the random stratified sample that is the ideal allocation approach 
(95 items) where questionnaires were analyzed and presented using Excel and SPSS. 
 
The study resulted in identifying the trends of the respondents towards the reality of the 
joint councils affecting the local and regional development that came to a low degree; on 
the other hand, the strategy managed to achieve the goals concerning reducing  the 
numbers of the joint councils (60   39 councils). Further, there is a high level of awareness 
amongst the workers on the local government sector concerning the expected goals of the 
strategy. The geopolitical  
 
obstacles, manifested in the Israeli occupation, was the greatest to reduce the opportunity 
for success of the strategy; while the financial policies were the greatest to be achieved 
amongst the expected policies by the public administration of the joint councils that 
contributes in enhancing its success; finally, the expected role of the strategy in the 
amalgamation policy which scored a high degree. 



ي 

The study recommended: the necessity to promote the performance of the joint councils 
through reviewing its systems and peruse the required reforms, specifying the relations 
between the local units depending on stipulations of constitution and law, offering greater 
role for the specialists in the scientific and social sciences for further contribution in the 
strategy application, establishing a crisis management unit required through strategy 
application, conducting a physical planning that covers the joint communities through a 
comprehensive planning taking into account the recourses in this area in relation to various 
forms of services, supplying the joint councils with the trained teams capable of dealing 
with the various statistics that participates in the local and regional development, executing 
the suggested policies in support for the strategy, raising the public awareness through 
developing a national media and educational campaign focusing on the importance of 
cooperation and joint work between neighboring local bodies, activating the role of the 
public relations in the Palestinian local government sectors to contact the masses, and 
highlighting the crucial cooperation and integration amongst all the participants in carrying 
out the strategy focusing on the efficiency.  
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  الفصل األول

_____________________________________________________  

  خلفية الدراسة ومشكلتها
  

   المقدمة1.1

  
والالمركزية بأبعادهـا الـسياسية      شهدت السنوات الماضية اهتماماً متزايداً بموضوع الحكم المحلي       

واإلدارية واالقتصادية والمالية، وقد جاء هذا االهتمام في إطار االتجاه إلى توسيع نطاق مـشاركة               
ية الحكم وتقليص أدوار الدولة في اإلنتـاج واإلدارة المباشـرة، ومـنح             ودورهم في عمل   المواطنين

القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دوراً أكبر في عملية التنمية، ومن ثم ضرورة تركيزهـا               
على القضايا التي ال يستطيع سواها مواجهتها، وقد عبرت عن ذلك االهتمام تقارير البنـك الـدولي                 

مثل تحقيق الالمركزية وإعادة التفكير، وجعل الـدول   لم تحت العديد من العناوين    عن التنمية في العا   
أكثر قرباً من الناس، والتحول إلى المحليات، كما تجلى االهتمام بالالمركزية في تبني العديـد مـن                 

  ). 1998الرشود، (دول العالم التي أخذت بصورة أو بأكثر من صور الالمركزية 
  

 أيضاً  اء العام للدولة الحديثة، وتعتبر     المحلي إحدى السلطات المؤثرة في البن      وتعتبر مؤسسات الحكم  
عصب ممارسة العملية السياسية على المستوى المحلي للمجتمع لذا فإن نجاعـة هـذه المؤسـسات                

 على نجاعة النظام السياسي      من الدالالت المهمة   وفعاليتها في القيام بمهامها ودورها السياسي يعتبر      
 ونحن في فلسطين كان ال بد لنا من االستفادة من تجارب أنظمة الحكـم               ،)2006البابا،  (ره  واستقرا

العربية والعالمية المعاصرة لنبدأ من حيث انتهى اآلخرون، وال نبدأ التجربـة مـن الـصفر بغيـة            
 تباع سياسة التجربة والخطأ التي تكلـف الوقـت        ااالنطالق نحو خطوات واسعة إلى األمام بدالً من         

والجهد والمال الكثير، فالبدء بالجزء أكثر جدوى من الكل فهناك محافظات منكوبـة بـشكل كبيـر                 
قل، ويمكن االسترشاد بتجربة البرامج العربية كنموذج مماثل قابل للتطبيق وإن كان            أوأخرى بشكل   
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ية يرتبط موضوع الالمركزية في فلسطين بعوامل بنيو      و ). اَب 13،  2006عالونه،  (بشكل متوازن   
تعـش حتـى اآلن     مترافقاً مع اإلرث السياسي للبالد التي لم         تتعلق بالوضع االقتصادي واالجتماعي   

 فيما تمت عملية تقطيع لألوصال سواء بين الضفة والقطاع أو فـي أوصـال               .حالة استقالل ناجزه  
عديد مـن   مع استبعاد القدس من أي عمل في هذا المجال، وال زالت البنى التحتية لل             والضفة ذاتها،   

مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية غير محدثة، وما زال الجهاز الحكومي الفلسطيني مبنياً علـى              
  .)2008محمد، . ج(الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة 

 
 هرمهـا وكادرهـا     أدركت وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، بـأعلى       في السنوات األخيرة الماضية    

جي، وساعد في ذلك توجهات الحكومة واستجابتها لمتطلبات اإلدارة الحديثة          ستراتيأهمية التخطيط اال  
 2010ستراتيجية لمدة خمس سنوات سيبدأ تطبيقها عام        يب عمل المانحين بالعمل وفق خطط ا      وأسال

يهية ولجنة  ، ولهذا الغرض أصدر وزير الحكم المحلي قراراً بتشكيل لجنة توج          2014وتستمر لغاية   
وكـذلك عملـت    ،  17/9/2009: ستراتيجية لوزارة الحكم المحلي في تـاريخ      ة اال فنية إلعداد الخط  

وزارة الحكم المحلي على تبني المبادرات التطويرية بمـا يحقـق زيـادة الالمركزيـة المـشتركة                 
ستراتيجية المجالس المشتركة كإحـدى     هذا وقد بدأت ا    ).ج-2010فلسطين، وزارة الحكم المحلي،     (

ـ          مبادرات وزارة الحكم ا    دولي لمحلي الفلسطيني، وذلك بتمويل من مكتب الوكالة اليابانية للتعاون ال
ستراتيجية إحدى أهم المدخالت الرئيسية ضمن مشروع تحسين نظـام          في فلسطين، وتعد اال   ) جايكا(

  ). أ-2010فلسطين، وزارة الحكم المحلي، (الحكم المحلي في فلسطين 
  

 ستراتيجية المجالس المشتركة فـي الـضفة الغربيـة        اسة إلى التعرف على آفاق      وتهدف هذه الدرا  
 ودورها في وضع تصور مستقبلي مستدام لمجالس الخدمات المشتركة، وتنمية مفـاهيم             وطموحاتها

التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الهيئات المحلية الفلسطينية األمر الذي يدعم سياسـة الـدمج               
سـتراتيجية فـي    يات والمعيقات التي تواجه هذه اال     حدمع عدم إغفال الت    وتحسين مستوى الخدمات  

  .تحقيق أهدافها وأثرها على التنمية المحلية واإلقليمية
  

ويواجه الحكم المحلي في فلسطين مشاكل عقيمة على صعد شتى، هيكليـاً، وتنظيميـاً ووظائفيـاً،                
ي طـال المكونـات     وأدائياً، لقد تم تحديد هذه المشاكل في التقرير التشخيصي وخطة العمل والـذ            

األربعة لهذا القطاع، وزارة الحكم المحلي، واتحاد السلطات المحلية، ووحـدات الحكـم المحلـي،               
ستراتيجية المتعلقة بنظام الحكم المحلـي األولـي        إن محاولة التعرف على القضايا اال     . والمحافظات

سـسات المتـصلة بـه،    مؤيسهل تقديم رؤية واضحة تحدد الطابع الشمولي لهذا القطاع، ومختلف ال     
 ومهامها ومسؤولياتها، وقدرتها على االستجابة ودرجة فعالياتها لقد وفـر التقريـر             ويحدد أدوارها 
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، أولى يسهل تقـديم      تغطية شاملة للقضايا المهمة    2005 ، وخطة العمل لعام   2004التشخيصي لعام   
ـ قدما توصيات مفصلة من أجل التغيير لكنهما لم يحققا نجا    و رؤية واضحة،  اً فـي تقـديم رؤيـة    ح

قـضايا  الإن ولتوجيه عملية تطوير قطاع الحكم المحلي في فلـسطين،          ستراتيجيواضحة أو توجه ا   
 برزت الحاجة إلـى مثـل       2007مهمة مثل الالمركزية لم تكن محددة بوضوح، ولكن بحلول عام           ال

فلـسطين، وزارة  ( هذه الرؤية، والتي عبرت عنها في خطة الحكومة الفلسطينية للتنمية واإلصـالح  
  ).أ-2009الحكم المحلي، 

 
نها أصبحت تمثـل مـستقبل الحكـم        إيوماً بعد يوم حيث     ودورها  المجالس المشتركة   وتزداد أهمية   

ي، وما يعانيه من    المحلي الفلسطيني، والمخرج المناسب والعالج الشافي لواقع الهيئات المحلية الحال         
جمهور الفلسطيني، وإن أهمية وضـع      المقدمة لل  ونوعهاالخدمات  على مستوى    وتدن تضخم عددي 

في نجـاح هـذه المجـالس       ة محددة وواضحة في الضفة الغربية ربما يكون له دور مهم            ستراتيجيا
ستراتجية مجالس الخدمات المشتركة    الذلك كان هناك ضرورة ميدانية لعمل دراسة حول         . المشتركة

وإن عدم القيام بمثل هـذه      ،  2014نتهي في العام     وت 2010في الضفة الغربية والتي بدأ تنفيذها عام        
ستراتيجية، ومدى نجاحها أو إخفاقها، ونقاط قوتهـا        عني عدم التوصل إلى حقائق حول اال      الدراسة ي 

التوصل إلـى حقـائق واقعيـة حـول هـذه           من  وضعفها، وسوف نتمكن من خالل هذه الدراسة        
 .ستراتيجية وسيتم طرح الحلول والتوصيات الممكنةاال

  

 مشكلة الدراسة  2.1

  

 بدأت وزارة الحكم المحلي الفلسطينية بتنفيذ استراتيجية المجالس المشتركة التي تعد            2010منذ عام   
 والتي سوف تنتهـي حتـى       ،إحدى أهم المدخالت الرئيسية لتحسين نظام الحكم المحلي في فلسطين         

المستمرة للمجـالس المـشتركة     ، وذلك لزيادة الخبرة التراكمية وعمليات التطوير        2014نهاية عام   
لضمان استدامتها، ولتنمية مفاهيم التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الهيئات المحلية التي تعاني             

 وشح في الموارد المالية والمديونية والتي اعتادت خالل السنوات الـسابقة            ،من مشكلة العدد الكبير   
هذا سوف يـؤدي إلـى مواجهـة أصـحاب          . لدمجة األمر الذي يدعم سياسة ا     على الفردية والذاتي  

مـن المعيقـات    العديـد     وذلك لوجود  ،الصعوبات بعض    االستراتيجية لقائمين على تنفيذ  المصلحة ا 
التحديات االقتـصادية،   بالمعيقات و ط الموضوعة والمتمثلة    والتحديات الكثيرة التي تعيق تنفيذ الخط     

ومن المالحظ أن هناك نقصاً واضحاً      ،  ة، واالجتماعية نية، والجيوسياسي واإلدارية والتنظيمية، والقانو  
على تنفيذ االسـتراتيجية لمواجهـة هـذه التحـديات     ن في االستعدادات واإلجراءات من قبل القائمي   

والمعيقات، وهذا سوف ينعكس سلباً على نجاح االستراتيجية، وخاصة أن النجـاح فـي صـياغة                
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هـذه  تأتي هذه الدراسـة لتحديـد       . نجاح في تطبيقها  االستراتيجية وأهدافها ال يضمن بالضرورة ال     
، وتقـديم مقتـرح      من نجاحها  تقللالتي   و المشكالت التي تواجه تنفيذ استراتيجية المجالس المشتركة      

تسهم في نجـاح     التي قد    المناسبة حلول قد تساعد الجهات المعنية وأصحاب القرار باتخاذ الخطوات        
مـا هـي     :ن صياغة مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي      وعلى ضوء ما تقدم يمك    ،  االستراتيجية

آفاق استراتيجية المجالس المشتركة في الضفة الغربيـة وتحـدياتها وعالقتهـا بالتنميـة المحليـة                
  واإلقليمية؟

  
    مبررات الدراسة3.1

  

  :تستند الدراسة إلى المبررات التالية
  

إقليمي ومكمل لعمل الهيئات المحليـة      اهتمام الباحث بدور المجالس المشتركة كإطار تنموي         •
  .الفلسطينية

 .ستراتيجية المجالس المشتركة في الضفة الغربية والبدء بتطبيقهااحداثة  •

ستراتيجية المجالس المشتركة في تقوية أواصر التعاون المشترك بين الهيئات           ال الدور المهم  •
 .المحلية ومعاينة أولية نحو دمجها

ستراتيجية المجالس المـشتركة وعالقتهـا بالتنميـة        ااسة عن   الضرورة الميدانية لعمل در    •
 .المحلية واإلقليمية

  .قلة الدراسات السابقة في موضوع الدراسة •
  

   أهمية الدراسة4.1

  

  :تعود أهمية هذه الدراسة إلى األهمية التالية
  

  :األهمية العلمية. 1.4.1
  

الس المشتركة يمكن أن تـشجع هـذه        إضافة إلى الجهود السابقة وإتمام نقص المعلومات حول المج        
ستراتيجية المجالس المـشتركة علـى      االدراسة على فتح آفاق لباحثين آخرين لعمل دراسات حول          

ـ     ،  ، وكذلك حول دمج البلديات     األخرى مستوى المحافظات   بجانـب   اًبحيث تعد هذه الدراسة مرجع
ة جديـدة للتـراكم العلمـي        يمكن الرجوع إليها كمصدر للمعلومات، وإضـاف        التي األبحاث السابقة 
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والمعرفي في موضوع الحكم المحلي في فلسطين وآفاقه المستقبلية بحيث تـستفيد منهـا المكتبـات       
  .والجامعات والوزارات والمؤسسات المعنية ذات العالقة

 
  :األهمية التطبيقية. 2.4.1

  

اع الحكم المحلـي  تفيد هذه الدراسة العاملين في قط: أهمية هذه الدراسة لقطاع الحكم المحلي  •
مـن الـذين    ) كةوزارة الحكم المحلي، هيئات محلية، مجـالس مـشتر        (في الضفة الغربية    
من خـالل   وتطبيقها على أرض الواقع خالل السنوات القادمة    ،ستراتيجيةسيقومون بتنفيذ اال  

 أن تساعدهم فـي التطبيـق الـسليم         الكشف عن المعارف والمهارات الضرورية التي يمكن      
كما تقدم لهم هذه الدراسة التغذية الراجعة من خالل تقديم          وية المجالس المشتركة،    ستراتيجال

يـة تطبيـق   المعلومات الضرورية عن العوامل التي يقترح إضـافتها لتحـسين مـدى فعال            
  . قات والعقبات التي تحد من نجاحها والمعي،ستراتيجيةاال

 خالل التنفيـذ والتطبيـق      ع تبدو من  لعل أهمية الدراسة للمجتم   : أهمية هذه الدراسة للمجتمع    •
ستراتيجية المجالس المشتركة، وال يتم ذلك إال من خالل كفاءة األشـخاص الـذين              السليم ال 

ستراتيجية علـى   ت والمعيقات التي تواجه تطبيق اال     سوف ينفذونها، ومن خالل تذليل العقبا     
لهيئـات المحليـة     وا ،أرض الواقع األمر الذي ينعكس على واقع نجاح المجالس المـشتركة          

الفلسطينية بشكل إيجابي وبالتالي يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمة المحليـة المقدمـة إلـى              
  . الناس وزيادة مستوى رضاهم عنها

  

  :األهمية النابعة من حدود الدراسة. 3.4.1
  

 بـدأ   ستراتيجية المجالس المشتركة لألعوام األربعة القادمة حيث      اتتزامن هذه الدراسة مع بدء تنفيذ       
 وهو إجراء هام تقوم به وزارة الحكم المحلـي مـن     ،2014 وتنتهي لغاية    2010تنفيذها خالل عام    

 والهيئات المحلية اعتمـادا     ،إلعادة تنظيم المجالس المشتركة    خالل اإلدارة العامة للمجالس المشتركة    
ه المجـالس    والـدور المنـوط بهـذ      ،على الخبرة المكتسبة في هذا المجال خالل السنوات الماضية        

 ومعاينة أولية نحو دمج الهيئات المحليـة مـن          ،المشتركة للنهوض بقطاع الحكم المحلي الفلسطيني     
 وقد برزت أهمية الدراسة كونهـا محاولـة تـشخيص وتقيـيم             ،خالل تنمية التعاون المشترك بينها    

المبحـوثين  الفلسطيني الحالي من خالل دراسة آراء       ستراتيجية المجالس المشتركة في ظل الوضع       ا
يني والذين سوف يقومون بتطبيق     من أصحاب المصلحة في قطاع الحكم المحلي الفلسط       واستقصائها  

  .ستراتيجية على أرض الواقعاال
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  أهداف الدراسة 5.1

  

 :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية
 

  . ضفة الغربيةبيان واقع المجالس المشتركة الحالي في التنمية المحلية واإلقليمية في ال •
 . ستراتيجية المجالس المشتركة في الضفة الغربيةاالكشف عن أهداف  •

سـتراتيجية المجـالس    االمعيقات الكفيلة بأن تحد أو تقلل من نجاح         / التعرف على التحديات   •
 .المشتركة

التعرف على اتجاه المبحوثين نحو قدرة اإلدارة العامة للمجالس المـشتركة علـى تحقيـق                •
ستراتيجية المجـالس   اقانونية واإلدارية والمالية المقترحة والتي تسهم في نجاح         السياسات ال 
 .المشتركة

 .ستراتيجية المجالس المشتركة في الضفة الغربية في سياسة الدمجإيضاح الدور المتوقع ال •

: ذات العالقة علـى إجابـاتهم مـن حيـث          التعرف على تأثير خصائص عينة المبحوثين        •
، المؤهل العلمي، الموقع الوظيفي، الراتـب،       مؤسسة الحكم المحلي  " تصنيف"نوع  الجنس،  (

 ).الدورات التدريبية، التخصص في الدراسة
 

  أسئلة الدراسة 6.1

  
  : األسئلة التاليةعنحاولت الدراسة اإلجابة 

  
  ما واقع المجالس المشتركة الحالي في التنمية المحلية واإلقليمية في الضفة الغربية؟ •
ستراتيجية المجالس المشتركة في الضفة الغربية المتوقع تحقيقها والتي تحتل          اما هي أهداف     •

 سلم األولوية  بحسب رأي المبحوثين؟

ستراتيجية المجالس المشتركة   االمعيقات الكفيلة بأن تحد أو تقلل من نجاح         / ما هي التحديات   •
 في الضفة الغربية؟

لمجالس المشتركة على تحقيق الـسياسات      ما هو اتجاه المبحوثين نحو قدرة اإلدارة العامة ل         •
 ستراتيجية المجالس المشتركة؟االقانونية واإلدارية والمالية المقترحة والتي تسهم في نجاح 

 ستراتيجية المجالس المشتركة في سياسة الدمج؟ما الدور المتوقع ال •

  ما هو تأثير خصائص المبحوثين على اإلجابات؟ •
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   فرضيات الدراسة7.1
  

  :اسة على الفرضيات التاليةترتكز الدر
  

  .ال تسهم المجالس المشتركة في الضفة الغربية بدرجة كبيرة في التنمية المحلية واإلقليمية •
سـتراتيجية  اال يمثل تخفيض أعداد المجالس المشتركة في الضفة الغربيـة أهـم أهـداف                •

 .المبحوثينالمجالس المشتركة المتوقع تحقيقها والتي تحتل سلم األولوية من وجهة نظر 

ال يمثل الوضع الجيوسياسي التحدي األكبر من بين التحديات التي تقلل وتحد مـن نجـاح                 •
 .ستراتيجية المجالس المشتركة في الضفة الغربيةا

اإلدارة مـن   ال تمثل السياسات اإلدارية المقترحة المتطلب األكبر من بين السياسات المتوقع             •
 .ستراتيجية المجالس المشتركةاتي تسهم في نجاح والتحقيقها العامة للمجالس المشتركة 

 .ستراتيجية المجالس المشتركة بدرجة كبيرة في تحقيق سياسة الدمجاال تسهم  •

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول آفـاق           •
 ≥ 0.05(توى الداللـة      ستراتيجية المجالس المشتركة في الضفة الغربية وتحدياتها عند مس        ا
α  (  تعزى للمتغيرات التالية :)   قطاع الحكم المحلي، الموقع الوظيفي،      "تصنيف"الجنس، نوع 

 .)الراتب، الدورات التدريبية، التخصص في الدراسة
  

    مصادر المعلومات8.1
  

  : أهمها المصادر من عدد على الدراسة هذه في الواردة المعلومات ترتكز
 

 الماجستير ورسائل والمراجع والدوريات الكتب تشمل وهي المصادر التي: ةالمصادر المكتبي •

 .المتعلقة بالحكم المحلي الفلسطيني والمجالس المشتركة المواضيع في والدكتوراه

الـدوائر   عـن  الـصادرة  والتقـارير  واإلحـصاءات  وتشمل النـشرات  :الرسمية المصادر •
 .المحلي الفلسطيني والمجالس المشتركةالحكومية ذات الصلة بمؤسسات الحكم  والمؤسسات

الصادرة عن المنظمات األهلية  والتقارير والدراسات األبحاث وتشمل :الرسمية شبه المصادر •
 . والمجتمع المدني

 وإجـراء مقـابالت   ،من خالل عمل استبيانالميدانية  الدراسات وتشمل :المصادر الشخصية •
 المجالس المشتركة، وإجـراء العديـد مـن    ستراتيجيةاوالتعرف على آراء المبحوثين حول  

اللقاءات واالتصاالت الشخصية مع المختصين في العلوم االجتماعية واإلنسانية واالسـتفادة           
  .ستراتيجيةيق السليم لال في التطبامنه
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 هيكلية الدراسة 9.1

  

شتمل الفصل األول على مقدمة الدراسة ومـشكلتها، وكـذلك     اتتوزع الدراسة على ستة فصول وقد       
أمـا  . األهمية، واألسئلة، والفرضيات، ومصادر المعلومات، وهيكليـة الدراسـة        ولى المبررات،   ع

شتمل على اإلطار النظري والدراسات السابقة، وأما الفصل الثالث فقـد اشـتمل             االفصل الثاني فقد    
لمجـالس  لتجارب عالمية وعربية فـي العالقـات المحليـة          : على الخلفية التاريخية للدراسة وهي    

مشتركة، مراحل تطور الهيئات المحلية الفلسطينية، مشكلة العدد الكبير للهيئات المحليـة، ولمحـة              ال
عامة عن الضفة الغربية كمنطقة للدراسة، تأسيس المجالس المشتركة الفلسطينية ومراحل تطورها،            

  .وجهود إصالح الحكم المحلي الفلسطيني
  

الدراسـة   ومجتمع ،جية الدراسة وإجراءاتها وأدواتهاشتمل على منهاوأما الفصل الرابع للدراسة فقد      
الفـصل  أمـا   .  وخصائص عينة الدراسـة    الدراسة ومحدداتها والتحليل اإلحصائي، وحدود    وعينتها  
لمحـاور  وتـصنيفها   على نتائج الدراسة ومناقشتها، وتقسيم المتوسطات الحـسابية         اشتمل  الخامس  

ة لكل محور، وتحليل نتائج اختبار الفرضيات، ونتـائج         الدراسة الرئيسية ودرجة الدور والقيمة الكلي     
أخيراً جاء الفصل السادس الذي     . التحليل الوصفي للمقابلة، وتحليل مقارن لنتائج االستبيان والمقابلة       

وتلـي الفـصل    ،  من خالله تم تلخيص أهم االستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليهـا الدراسـة            
  .راسة وفهارسهاالسادس قائمة المراجع ومالحق الد
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  الفصل الثاني

______________________________________________________ 

  والدراسات السابقةاإلطار النظري 
  

  ستراتيجية اال1.2

  

ـ           الحديث عن اال  ال يمكن    ن ستراتيجية بمعزل عن المستقبل، وال يمكن الحديث عن القيادة بمعزل ع
ستراتيجي أسلوب يمكن من خالله توجيه المؤسـسة بكـل أنـشطتها،         الالتفكير، وعليه فإن التفكير ا    

وتكوين رؤية مختلفة للعوامل الداخلية والخارجية القادرة على الخدمة والتغيير المطلوب في البيئـة              
المحيطة، والوصول إلى تحقيق األهداف الرئيسية من منظور جديد يركز بـصورة أساسـية علـى       

مفهـوم  في هـذا الجـزء مـن الفـصل          ما يلي سوف تتناول الدراسة      في. المستقبل وتحديد مالمحه  
م اإلدارة ستراتيجي ومكوناته ومخرجاتـه، مفهـو  مفهوم التخطيط، مفهوم التخطيط اال   ،  اإلستراتيجية

  .ستراتيجية، تطبيق وتنفيذ االستراتيجية، وأهمية تنفيذ االستراتيجيةاال
  

  :ستراتيجيةمفهوم اال. 1.1.2
  

 في التراث الفكري للبشرية، ففي الحضارة اليونانيـة         قديم) االستراتيجية(لح  طإن جذور مفهوم مص   
 STRRATA EGOE)(ستراتيجية من الكلمة اليونانية اشتقت كلمة اال) م. ق76-2600( مة القدي

هـذا  . التي تعني علم الجنرال، وتنفيذ االستخدامات المحددة لهذه الكلمة في تلك الفتـرة التاريخيـة              
نتقل من ميدان المعركة الحربية إلى ميدان اإلدارة، وأخـذ          اضمون العسكري للمصطلح    المفهوم والم 

 ابتـدأ مـن خمـسينيات القـرن         رجال األعمال والباحثون بإعطاء هذا المصطلح اهتمامهم المتزايد       
ستراتيجية مفهوم له العديد مـن التعريفـات         واال ،في الممارسة على أرض الواقع    تضح  ا و ،الماضي
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 ويعرفها آخرون   ،"ب يمثل أهمية دائمة للمنظمة ككل     سبيل للعمل يتعلق بجان    ":ها بأنها فالبعض يعرف 
خطط وأنشطة المنظمة التي يتم وضعها بطريقة تضمن درجة من التطابق بين رسالة المنظمة              "بأنها  

حبتـور،  " (وأهدافها، وبين هذه الرسالة والبيئة التي تعمل بها بصورة فعالـة وذات كفـاءة عاليـة               
2004 .( 

  
الخطـوة أو االتجـاه أو مـنهج العمـل          "نها هي   أستراتيجية على   اال) هنري منتزبرج (وقد عرف   

 نا من هنا إلى هناك، وهـي األسـلوب  الموضوع لتحقيق هدف ما، وهي الممر أو الجسر الذي يأخذ   
  ). Mintzberg,1979" (ونعني بذلك نمط أو طريقة العمل والثبات على سلوك معين

  

 المـدى  على المنظمة التي تضعها والخطط الفعاليات تلك"أنها  على ستراتيجيةاال لىثوماس إ وأشار

ـ  فاعلـة  بطريقـة  بها المحيطة ورسالتها، والبيئة المنظمة بين التالؤم تحقيق يكفل بما البعيد  ،"ؤةوكف
 سـالة ر المبكرة لتحديـد  المراحل تتضمن ستراتيجيةاال اإلدارة بأن القول يمكن تقدم ما على وتأسيساً

 يمكن ستراتيجيةواإلدارة اال ،والخارجية الداخلية لبيئتها المرافقة الظروف مع المنظمة وأهداف وغاية

  ).2003 الدوري،: (التالية الخطوات خالل من توضيحها
  

  . صياغة رسالة المنظمة وتحديد غاياتها وأهدافها •
 .ستراتيجيةصياغة اال •

 تحليل جوانـب     في البيئة الخارجية   التهديداتستراتيجي ويتضمن تحليل الفرص و    التحليل اال  •
 .القوة والضعف في البيئة الداخلية

مـستوى  (ستراتيجية علـى    البدائل اال  ستويات متعددة أهمها  ستراتيجية وتأخذ م  الخيارات اال  •
 ).المستوى الوظيفيومستوى وحدة األعمال، والمنظمة، 

 .ستراتيجيةتنفيذ اال •

 . أهداف المنظمة هي مدركة ومنجزةالتقييم ورقابة األداء للتأكد بأن •
 

ستراتيجية توفر للمنظمة أسلوباً متميزاً للتنبؤ بالمستقبل وتشكيله، وذلك باستخدام اإلمكانـات            وإن اال 
 ويعـود   ، المتاحة بواسطة نظام محكم التخاذ القرارات الرشيدة المبنية على معطيات فعلية وواقعية           

 إلى شخصين دون التنسيق بينهمـا       تطبيقاته الالحقة في اإلدارة   الفضل في تطوير هذا المفهوم وفي       
من العمل تمازجت مـع األسـلوب العلمـي         ) برنارد( فالتجربة العملية التي استقاها      يكمال الدائرة ل

حبتـور،  " (سـتراتيجية اإلدارة اال "ت انطالقة لما عـرف ب       المنهجي لألستاذ الجامعي الفريد، وكان    
2004 .(  
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  :خطيطمفهوم الت. 2.1.2
 

 ،ل في أي أمر أو مجال مـن المجـاالت  عبارة عن عملية تنبؤ بالمستقبهو  التخطيط بمعناه الشامل
 في ضـوء    سلوب المناسب لتحقيق هدف مستقبلي    تحديد الوسيلة أو األ    وبمعناه اإلداري المحدد هو    
ى السابق فـي    أشير إلى التخطيط بالمعن   :  وفي القرآن الكريم   ،ظروف المحيطة واإلمكانات المتاحة   ال

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا ولتنظر نفـس مـا           : " منها على سبيل المثال قوله تعالى      ضعأكثر من مو  
 وهذه اآلية فقط توجه ،)18/ 59سورة الحشر رقم " (قدمت لغد، واتقوا اهللا، إن اهللا خبير بما تعملون

س ما قدمت لغد وليس هناك أوضح       الذين آمنوا إلى تقوى اهللا وتأمرهم بين يدي ذلك أن تنظر كل نف            
وأما ،  على أي مستوى من المستويات    غداً  لنفسك   من ذلك في وجوب النظر المستقبلي لكل ما تقدمه        

فهو الغد القريب جـداً، والمتوسـط، والبعيـد علـى             يشير إلى المستقبل من تقسيماته     الغد فهو هنا  
  ). 2010الماضي، (المستوى الدنيوي، وفي كل أمر من أمور الحياة 

  
عاقبـة لبلـوغ   العمليات المترابطـة والمت  ويعرف التخطيط على أنه وسيلة علمية منظمة لسلسلة من

كما يعـرف التخطـيط     . ستراتيجية مقررة وخالل فترة زمنية محددة     اضمن   غايات وأهداف معينة  
 داف يـسعى الواعي واالستخدام األمثل للموارد االقتصادية والبشرية لتحقيق أه التوجيه"أيضا بأنه 

المجتمع في كل مرحلة لتحقيقها، وهذه سمة من سـمات العـصر الحـالي رغـم تبـاين األبعـاد                    
ـ                ام والتوجيهات التي تنصرف إليها العملية التخطيطية من حيث المركزيـة والـشمولية تبعـا للنظ

يجـي   النرو ويعود إبراز فكرة التخطيط بمفهومه العلمي إلـى العـالم         ،  االقتصادي الذي يعتمده البلد   
 للموازنة بـين االقتـصاد      مان أثناء الحرب العالمية األولى    ستخدمها األل او ،1910عام  ) شونهيدر(

وقد اتفق معظم الباحثين علـى أن التخطـيط ألي مؤسـسة أو             ). 2010بهنان،  (ومتطلبات الحرب   
احـة مـن    تنظيم يجب أن يعني االستخدام األمثل والفعال للموارد البشرية واإلمكانات والموارد المت           

ويمكن إجمال دوافع األخذ بأسلوب التخطيط       ).1999عوض،  (أجل تحقيق أهداف مستقبلية واضحة      
  ).2002البديري، : (وتطبيقه على مستوى الدولة أو اإلقليم هو

  
تحقيق العدالة االجتماعية من خالل توزيع وإعادة الدخول بين الـسكان واألقـاليم بـشكل                •

  .مقبول
 .رد الطبيعية المتاحة والكامنة والتوظيف السليم للموارد البشريةاالستغالل األمثل للموا •

 .تحقيق معدالت نمو اقتصادي عالية وتحسين مستوى معيشة السكان ونوعية حياتهم •

المساهمة في وضع الحلول المناسبة والموضوعية للمـشكالت االقتـصادية واالجتماعيـة             •
  .والديموغرافية والبيئية
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  :ستراتيجي ومكوناته ومخرجاتهمفهوم التخطيط اال. 3.1.2

  
قديم؛ حيث تحدثت  ستراتيجي مصطلح يكثر استخدامه في المجاالت العسكرية، وهو علمالتخطيط اال

لكنه في ذلك الوقت لم يكن يحمـل اسـم التخطـيط             ستراتيجيب اإلدارة القديمة عن التخطيط اال     كت
ستراتيجية تشمل خطط   اورؤى  كان هناك أيضاً خطط     ) ص( وفي عصر النبي محمد      ،ستراتيجياال

 ألن يعد تخطيطاً من النواحي الروحية والثقافية والعسكرية، وهذا بالطبعوتمويلها الجيوش اإلسالمية 
من مقومات التخطيط وجود المدة ثم شمول كل الجوانب، فالخطة التي ال تشمل كـل الجوانـب ال                  

ستراتيجية كتيكياً؛ ألن من شروط الخطة اال      ت بل تسمى تخطيطاً مرحلياً أو     ستراتيجياًاتسمى تخطيطاً   
  ).2000البدر، (طويلة األمد تزيد مدتها على عامين، والبد أن تكون شاملة  أن تكون

  
ستراتيجي على أنه عملية اتخاذ قرارات، ووضع أهداف واستراتيجيات وبرامج          ويعرف التخطيط اال  

ي الذي تلجأ إليـه اإلدارة      ه األسلوب العلم  ويعرف كذلك على أن   ،   ومتابعتها زمنية مستقبلية وتنفيذها  
). 2008الهمـوز،   (وإدارتها وصوالً إلى األهداف المنـشودة       وتوظيفها  الموارد المتاحة   في رصد   

فيما ينبغي تحقيقه  ستراتيجي بأهمية كبرى في العالم؛ نظراً لما يقدمه من رؤىويحظى التخطيط اال
). 2000البـدر،  (والمجتمع وصوالً للحكومـة   أو األسرةسواء من ِقبل الفرد  ت القادمةخالل الفترا

  ).1999غنيم، : (ستراتيجي من مجموعة من عناصر رئيسية هيويتكون التخطيط اال
  

  .ستراتيجيةاإلطار العام لال •
 .دراسة العوامل البيئية المحيطة بالتنظيم وتحديد سلبياتها وإيجابياتها على التنظيم •

جيات البديلة وتقييمها واختيار البديل األنسب الـذي يحقـق          ستراتيووضع اال   األهداف تحديد •
 .األهداف المنشودة في ظل اإلمكانيات المتاحة والظروف المحيطة

رسم السياسات وتحديد البرامج والمشاريع وتجزئة األهداف العامة أو الطويلة األجـل إلـى               •
 .أهداف متوسطة أو قصيرة األجل ووضع برامج التنفيذ الزمنية لها

م األداء في ضوء األهداف والخطط الموضوعة ومراجعـة         يديد الموازنات بأنواعها وتقي   تح •
 .وتقييم هذه األهداف والخطط في ظل الظروف المحيطة

توفير المتطلبات التنظيمية الالزمة، وتحقيق قدرة التنظيم على التكيـف بمـا يـتالءم مـع                 •
  . ستراتيجيةلمصاحبة والناجمة عن القرارات االالتغييرات ا

  
  ).1999خميس، : (ستراتيجي في ثالثة أنواع رئيسية هيلية التخطيط االوتتمثل مخرجات عم
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وهي خطة إنمائية تمتاز بأنها طويلة األجل، تشتمل على فلسفة التنظيم           : ستراتيجيةالخطة اال  •
ويـتم إعـدادها ورسـمها فـي        ،   والبرامج الزمنية لتحقيقها   بما في ذلك األهداف المنشودة    

 .إدارية عليامستويات 

،  أوجه النشاط الرئيسة فـي التنظـيم       وتميز هذه الخطط بأنها تعالج    : الخطة متوسطة األجل   •
-3ويتم إعدادها في مستوى اإلدارة الوسطى ولفترات زمنية متوسطة األجل تتراوح ما بين              

 .  سنوات7

ثابة وسيلة  تمتاز هذه الخطط بالتفاصيل الكثيرة وبالتالي فهي تكون بم        : الخطة قصيرة األجل   •
  . اإلرشاد لجميع النشاطات في المدى القصير

  

  :ستراتيجيةمفهوم اإلدارة اال .4.1.2

  

هي مفهوم واسع يشتمل على مضامين ال تهتم فقط بإدارة المراحل الحالية وإنما كـذلك المراحـل                 
الالحقة لتحديد مهمة وأهداف أية منظمة ضمن إطار البيئة الداخلية والخارجية لها، وهـي عمليـة                

مية وصياغة العالقة بين المنظمة والبيئة التي تعمل فيها مـن خـالل تحديـد رسـالة وأهـداف                   تن
حبتور، (ستراتيجيات نمو وخطط لمحفظة األعمال لكل العمليات واألنشطة التي تمارسها المنظمة            او

2004.(  
  

  : وتنفيذهاستراتيجيةاالتطبيق . 5.1.2

  
بل هي ثمرة حقيقية لجهود      راتيجية للمستقبل فحسب  ستاستراتيجية ليست مسألة هامة و    إن تطبيق اال  

إن تنفيـذ   . الفعلي على أرض الواقع   " التطبيق"متواصلة وخطوات متالحقة لكي يتضح موقع التنفيذ        
االسـتراتيجية  إن العالقة بين صـياغة      و ،ستراتيجية ليس عمالً بسيطاً بل إنه عمل خطير ومعقد        اال

همة ديناميكيـة صـعبة فـإن       ستراتيجية م ياغة اال ت عملية ص  إذا كان "ياسين  . كما يقول د  وتطبيقها  
ستراتيجية بصورة ناجحة تمثل في الواقع تحدياً أكثر صعوبة وتعقيداً ألن طريقة معالجـة              تطبيق اال 

معنى أن فـشل    ب،  هذا التحدي وترجمته إلى سلسلة من اإلنجازات يحدد مباشرة الجهد المبذول سابقاً           
فحسب، وإنمـا يعنـي فـشل اإلدارة        جية ال يقتصر على هذه المرحلة       ستراتياإلدارة في تطبيق اال   

  ).2004حبتور، (ستراتيجية ككل اال
  

 ومهما كانـت    ،ستراتيجيةوتحديد أهدافها اال  المؤسسة  ومهما كانت اإلدارة ناجحة في صياغة رسالة        
اصـة  اتيجي الخ سـتر استخدام نماذج وأدوات التحليل اال    دقيقة في تحليل البيئة الداخلية والخارجية و      
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تصبح كل خطواتها ال معنى لها إذا لم توضـع فـي             ستراتيجية المناسبة بعملية اختيار وصياغة اال   
ية كـل مـن     يوضح أهم ) 1.2(والشكل  ،  سياق تنظيمي مناسب وتنقل إلى خطوات تنفيذية صحيحة       

ة نتـائج ممكنـة لعالقـة صـياغ       ) 4(عن   ة تعبر ستراتيجية في مصفوف  عمليتي صياغة وتطبيق اال   
 يكـون لـدى      والنجاح هو أكثر النتائج احتماالً عندما      ،ستراتيجيةجية في محور تطبيق اال    ستراتياال

  ).2004حبتور، (ستراتيجية وتطبيق جيد أيضاً المنظمة صياغة جيدة لال
  

 Sussess / النجاح ROU/ eHe / المغامرة / لعبة الحظ  جيد

  Trouble / اإلشكالية Failure / الفشل  ضعيف
  

   ).2004حبتور،  ( مع تطبيقهاستراتيجيةتائج لعالقة صياغة االمصفوفة الن: 1.2 شكل
  

  :ستراتيجيةأهمية تنفيذ اال. 6.1.2

  

هدفاً متحركـاً  "في أفضل الحاالت تتغير الظروف تصبح       ف ، رؤية للمستقبل بطبيعتها غير أكيدة     أي "
ستراتيجية إن تنفيذ اال  .  الصحيح  ولكن نوعاً من التحرك في االتجاه       معين الفكرة ليست إصابة هدف   

ليـل كـل    هذا الموضوع ألهميته تناولته بالدراسة والتح     و ، الواقع يخص االتجاه وليس الغاية     هو في 
سـتراتيجية، تنفيـذ    تنفيذ اال : ت عليه عدة تسميات مثل    ستراتيجية، وأطلق مصادر وأدبيات اإلدارة اال   

بينمـا   .ستراتيجية موضـع التنفيـذ     أو وضع اال   ،الستراتيجي، عمليات التنفيذ االستراتيجي   الخيار ا 
.  د وهذا ما كتبه  " التطبيق"بمصطلح مرادف له سماه     " التنفيذ"استبدل بعض االختصاصيين مصطلح     

، "سـتراتيجية المنظمـة   امستلزمات تطبيق   " وياسين في    ،"ستراتيجيمكونات التطبيق اال  "غراب في   
ستراتيجية إلى خطة   ترجمة اال : "نادية عنوان . ارت د تفيما اخ ، و "ستراتيجيةتطبيق اال : "والمغربي في 

تيجية ال يـضمن    ستراالنجاح في صياغة اال   فإن  ) 2008غطاس،  (وحسب   ).2008غطاس،  " (عمل
فغالباً ما يكون التطبيق أكثر صعوبة إذ يحتوي على عمليات وأنشطة            النجاح في تطبيقها  بالضرورة  

  .)1.2(جدول  (واقع استقراء المفارقات الزوجيةفعلية، ويمكننا الوقوف على هذه الحقيقة من 
  

  ).2008غطاس،  (يبين المفارقات الزوجية بين صياغة االستراتيجية وتطبيقها: أ-1.2جدول 
  

  تطبيق االستراتيجية  صياغة االستراتيجية  
إن صياغة االستراتيجية يهـتم ببيـان ووضـع           1

  .مختلف العوامل قبل التطبيق
يهتم بإدارة العوامل المـؤثرة     إن تطبيق االستراتيجية    
  .أثناء العمليات واإلنتاج



 15

  ).2008غطاس،  (ين صياغة االستراتيجية وتطبيقهايبين المفارقات الزوجية ب: ب-1.2 جدول
  

  ستراتيجيةتطبيق اال  ستراتيجيةصياغة اال  
  .ستراتيجية على الكفاءةيركز تطبيق اال  .ستراتيجية على الفعاليةتركز صياغة اال  2
ستراتيجية يتمثل في التنبـؤ     إن أساس صياغة اال    .3

  .والتوقع المستقبلي
ستراتيجية يبنى علـى العمليـات      إن أساس تطبيق اال   

  .التشغيلية
سـتراتيجية مهـارات توقـع      تتطلب صياغة اال   .4

  .وتخمين وتحليل حسنة
ستراتيجية مهارات دفاعيـة وقيـادة      يتطلب تطبيق اال  

  .فعالة
تيجية التنسيق والتكامل فيما    ستراتتطلب صياغة اال   .5

  .بين عدد قليل من األفراد
ستراتيجية التنسيق والتكامل فيما بين     يتطلب تطبيق اال  

  .عدد كبير من األفراد
  

    مفهوم التنمية والتنمية المحلية2.2

  

بعد الحرب العالمية الثانية بين االقتصاديين واالجتمـاعيين الـذين     ) التنمية(نتشر استخدام مصطلح    ا
قسموا دول العالم من حيث بنياتها االقتصادية، وما وصل إليه التطور من حيـث مـستوى الحيـاة                  
االجتماعية والمعيشية إلى دول متخلفة وأخرى نامية ومتقدمة، ودول تحت التنمية أو في سبيلها إلى               

ة، نمـا،   نمى، النماء، الزيـاد   "أما على المستوى اللغوي، ورد في لسان العرب البن منظور           . التقدم
 ولهذا قيل نمى    ،"ينمو، نموا، زاد وكثر، ونميت الشيء أي رفعته عليه، وكل شيء رفعته فقد نميته             

الخضاب في اليد والشعر، إنما ارتفع وزاد وهو ينمو، وكل ارتفاع انتماء ونميت النـار تنميـة إذا                  
 بن منظـور، ا( الربح رفعتها وأشبعت وقودها، والنماء ألقيت عليها حطبا وذكيتها به، ونميت النار

1970(.  

  

نمى بالنون والميم والحرف المعتل أصل واحد يدل على ارتفاع وزيادة، والناميـة             "بن فارس   اوقال  
والخلق ألنه ينمون ويزيدون، وفي الحديث ال تمثل بنامية اهللا، ويقال نمـت الراميـة إذا ارتفعـت                  

دة والكثرة واالرتفاع والربح، واإلذكـاء      إذن في األصل اللغوي تعني الكلمة الزيا      ". وغابت ثم ماتت  
الذي تتم زيادته تلقائيا بغض النظر      ) نمو(أما التنمية فتوحي بمعنى فاعلي إرادي يعكس        وواإلشباع،  

  ). 2002بن فارس، ا(عن أي جهد خارجي مساعد في عملية الزيادة والرفعة، والربح واإلشباع 
  

  : أهداف التنمية. 1.2.2

  
  مدى قدرة "تعني و، بالمنظور التقليدي الصطالحي فوردت عدة تعريفات للتنميةوأما على المستوى ا
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االقتصاد القومي الذي يعاني من الركود لفترة ما على تحقيق زيادة سنوية في الناتج القومي بمعـدل        
 -1950( وقد خرجت دراسـات األمـم المتحـدة للـسنوات       ،" بالمائة أو أكثر   7 إلى   5يتراوح من   

إن عمليات التنمية هي التي يمكن عن طريقها توجيـه          "ع التنمية بالتعريف القائل     عن أوضا ) 1956
جهود المواطنين والحكومة لتحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية فـي المجتمعـات المحليـة،             

  أما التنمية بالمنظور الحديث تعني     ."ومساعدتها إلى المساهمة في تقدم المجتمع بأقصى طاقة ممكنة        
والتي تتضمن إجراء تغييـرات جذريـة فـي الهياكـل االجتماعيـة              ملية المتعددة األبعاد،  تلك الع "

جنباً إلى جنب مع زيادة معدالت النمـو االقتـصادي           والسلوكية والثقافية والنظم السياسية واإلدارية    
 والتنميـة هـي     ،"تئصال الفقر المطلق في مجتمع ما     وتحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي، واس      

لعملية التي يمكن بمقتضاها توجيه الجهود لكل من األهالي والحكومة لتحسين الظروف االجتماعية             ا
واالقتصادية في المجتمعات المحلية لمساعدتها على االندماج في حياة األمة، واإلسهام فـي تقـدمها             

  ).2010الحولي، (بأقصى ما يمكن 
  

تنمية المجتمـع  " هو المتحدة األمم هيئة التنمية عند المجلس االقتصادي واالجتماعي في تعريفوأما  
علـى المنـاطق    أساساً من اإلجراءات الشاملة التي تستخدم لرفع مستوى المعيشة، وتركيز اهتمامها

العملية المرسومة لتقدم المجتمـع جميعـه    : " هي 1955 عام   المتحدة األمم   هيئة تعريفأما  ". الريفية
 وحسب برنـامج    ،"رة المجتمع المحلي وإشراكه   اجتماعياً واقتصادياً، وتعتمد بقدر اإلمكان على مباد      

  ).2010سميرة،  (:األمم المتحدة اإلنمائي يتسع مفهوم التنمية ألبعاد ثالثة هي
  

  .ن الصحة وتطوير المعرفة والمهاراتتكوين القدرات البشرية، مثل تحسي •
استخدام البشر لهذه القدرات في االستمتاع، أو اإلنتاج، سلعاً وخدمات، أو المساهمة الفاعلـة     •

 .النشاطات الثقافية واالجتماعية والسياسية في

  . في إطار إثراء المفهوم المبينمستوى الرفاه البشري المتحقق •
  

عنـدما أصـدرت     1990ح التنمية البشرية منذ عام       خاصاً بمصطل  ولقد أولت األمم المتحدة اهتماماً    
 القدرات البـشرية    عملية توسيع "التقرير األول للتنمية البشرية، ويمكن تعريف التنمية البشرية بأنها          

جانب تكوين القدرات وجانب    :  ويالحظ بهذا الصدد أن التنمية البشرية لها جانبان هما         ،"واالنتفاع بها 
  ).2003عطية، (هذه القدرات االستفادة من 

  
فالتنمية حركة تستهدف تحقيق حياة أحسن للمجتمع المحلي نفسه من خـالل المـشاركة اإليجابيـة                

أو من خالل مبادرة المجتمع المحلي نفسه، وإذا لم تتيسر هذه المبادرة فإن هـذه الحركـة                  لألهالي
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ول على اسـتجابة جماعيـة وفعالـة        تستخدم األساليب التي توقظ وتثير هذه المبادرة ضماناً للحص        
 االقتصادي واالجتمـاعي    رفع المستوى : "تنمية بشكل عام إلى    وتهدف ال  ،)2010سميرة،  (للحركة  

والثقافي لدى المواطنين، وتحسين أحوالهم المعيشية، وإشباع الحاجات األساسية ألفـراد المجتمـع،             
الطبقية، وتهيئـة الفـرص المتكافئـة       وتحقيق التجانس بين طبقات المجتمع، وذلك بتذويب الفوارق         

ألن دور   للجميع حسب قدراتهم، وأخيراً تأكيد المشاركة الشعبية في جهود التنمية من بدايتها لنهايتها            
 ويبرز أكثر فأكثر بإسهامه المباشر حسب طاقتـه فـي كـل             ،اإلنسان كمواطن في مجتمعه يتحقق    

  ).2010الحولي، ( بلده مرحلة من مراحل البناء التنموي المستهدف تحقيقه في
  

  : مفهوم التنمية المحلية. 2.2.2

  

رغم االختالف وتباين وجهات النظر حول مفهوم التنمية المحلية إال أنـه يمكـن تعريفهـا بأنهـا                  
السياسات والبرامج التي تتم وفق توجهات عامة إلحداث تغيير مرغوب فيه في المجتمعات المحلية              

 ويتـضح أن القاعـدة      ،)1989رشـيد،   ( نظام توزيع الدخول     بهدف رفع مستوى المعيشة وتحسين    
 فنجاح تجربة أي دولة في النمو يرجع إلى اعتمادها           التنمية المحلية تكون بالمشاركة    األساسية لنجاح 

 وإذا ما تجاهلت الدولة هذا العنصر       ،على مواردها المحلية وأثمن هذه الموارد هو العنصر البشري        
على التنمية وهو وجود عنصر بشري يزداد       اً  ها ستخلق عبئا مستمر   وركزت على عناصر أخرى فإن    

  ). 2003الكايد، (عددا ويقل كفاءة دون أن يقدر على تقديم جهد متزايد لخدمة التنمية 
  

مية لكونها وسيلة لتحقيق التن    اد االهتمام بالمجتمعات المحلية   ظهر مفهوم التنمية المحلية بعد ازدي     وقد  
فالجهود الذاتية والمشاركة الشعبية ال تقـل أهميـة عـن الجهـود             ،   القطري الشاملة على المستوى  
مما يستوجب    وتنفيذها مشروعات التنمية عبر مساهمة السكان في وضع       تنميةالحكومية في تحقيق ال   

تضافر الجهود المحلية الذاتية والجهود الحكومية لتحسين نوعية الحيـاة االقتـصادية واالجتماعيـة              
ويقوم مفهوم التنمية المحلية    ،  ضارية للمجتمعات المحلية، وإدماجها في التنمية القطرية      والثقافية والح 

  ).2007ولد حمدون، : (على عنصرين رئيسيين هما
  

المشاركة الشعبية في جهود التنمية المحلية، والتي تقود إلى مشاركة الـسكان فـي جميـع                 •
التي يعيـشونها معتمـدين علـى       الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشتهم ونوعية الحياة        

  .مبادراتهم الذاتية
توفير مختلف الخدمات ومشروعات التنمية المحلية بأسلوب يشجع االعتماد علـى الـنفس              •

  . والمشاركة
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  :مشكالت التنمية في اإلدارة المحلية. 3.2.2

  

  ).1971الجندي،: (تتمثل مشكالت التنمية في اإلدارة المحلية فيما يلي
  

 في المحليات الصغيرة يحتـاجون      ةًصا خ ،   إن األعضاء المنتخبين   :لبشريمشكلة العنصر ا   •
  . وقت كبير حتى يمكن استيعابهاإلى الجوانب، وهي تحتاج ةإلى خبرات فنية متعدد

 فالوحدات المحلية الصغيرة لم     :حاجة الوحدات المحلية إلى التكامل االقتصادي واالجتماعي       •
تحتاج إلى خدمات كبيـرة كالمـدارس والكهربـاء         يعد لها اليوم ضرورة ذلك أن الوحدات        

إذا الوحدة المحليـة    ووالماء والمستشفيات، وهذه الخدمات تحتاج إلى أموال كبيرة إلدخالها،          
كان نصيب الفرد من التكلفة     و تأدية الخدمات إليها ذات جدوى اقتصادية،        تكونكبيرة  كانت  
 وضم هذه المجالس    ،روية بتقليل أعدادها  لذلك كان االتجاه نحو زيادة حجم المجالس الق        قليال

مما يساعد على خلق مدن صغيرة تساعد على زيادة          إلى بعضها إليجاد وحدات محلية أكبر     
 .وتحسين الخدمات التي تقدم للجماهير

لما كانت المناطق الريفية لم تنل في الماضي حقها          :مشكلة التمويل والموارد المالية المحلية     •
لذلك كان لزاماً أن تنـال تلـك         بالقدر الذي حظيت به المدن الكبرى     في مشروعات التنمية    

  .المناطق نصيباً عادالً ومناسباً بما يتفق مع حاجاتها الملحة للتنمية االجتماعية واالقتصادية
  

  :الالمركزية اإلدارية ومساهمتها في التنمية المحلية. 4.2.2

  
ت المحلية تـشكل إطـاراً مالئمـاً إلشـراك          إن الالمركزية بما تمنحه من صالحيات أوسع للهيئا       

كما تـساهم الالمركزيـة فـي نـشر          تنفيذ ومتابعة تنميتها الذاتية   المجتمعات المحلية في تخطيط و    
الديمقراطية ومشاركة مختلف الفاعلين في العملية التنموية، والتي أصبح المجـال المحلـي خـالل               

 استغالل أمثل للموارد الطبيعية المحلية المتاحـة  بهدف تحقيق  الثالثة األخيرة إطارها األنسب    العقود
 ولعل مساهمة الالمركزية في تحقيق التنمية المحلية تتجلى         ،والكامنة، وتشغيل األيدي العاملة المحلية    

في كونها تساعد على الحد من البيروقراطية اإلدارية وتسريع وتسهيل عملية صنع القـرار اإلداري              
  .)2007ولد حمدون، (والتنموي 

  
  :المشاركة الجماهيرية ودورها في التنمية المحلية. 5.2.2

  

  إن المجتمع المحلي يتكون من عناصر متشابكة ومترابطة مع بعضها البعض، وتتكون المجتمعات 
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المحلية عادة طبقاً لحدودها الجغرافية وموقعها اإلقليمي، وتربطها المصالح المشتركة من اجتماعيـة     
اليد المكتسبة، والمشاركة الوجدانية التي تنشأ من روابط أسرية واالشتراك في           وثقافية والعادات والتق  

ومحـالت  الخدمات التي تؤدى لصالح تلك المجموعة من مدارس ومستشفيات وأندية ودور عبـادة              
والمبادئ األساسية في تنمية المجتمع تقوم على مـساندة المـواطنين           ،  عامة وغيرها من المؤسسات   

هم وليسهموا في الجهود التي تبذل لتحسين مستوى معيشتهم وتدريبهم على الحكم            لكي يساعدوا أنفس  
 ). 1971الجندي، (الذاتي 

 
 واإلشراف على   التقييمإسهام المواطنين بدرجة أو أخرى في       "ويقصد بالمشاركة في التنمية المحلية      

  إن  وبداهة ،"األجهزة المحلية الذاتية، أو بالتعاون مع     بمجهوداتهم  تنفيذ سياسات التنمية المحلية سواء      
وقد تأخذ أحـد الـشكلين أو        ،ةخلق نظام فعال في المشارك     هو   من أهم وسائل تدعيم التنمية المحلية     

  ).1977رشيد، : (هماوكالهما معاً 
  

حيث تتطلب الديمقراطية في الحكم مشاركة جمـوع المـواطنين عـن            : المشاركة السياسية  •
  . لسياسيةطريق مؤسساتهم في صنع القرارات ا

 ونقصد بذلك حاجة مشاريع اإلنماء االقتصادي إلى مـشاركة مجمـوع            :المشاركة اإلنمائية  •
 وتتعلق المشاركة هنا بقيام األهالي بوضـع قـرارات          ،المواطنين في تنفيذ جانب كبير منها     

 . لإلنماء واإلشراف على تنفيذها

  
  : مشكالت تحقيق المشاركة الفعالة في التنمية المحلية.6.2.2

  
رشـيد،  : ( مـن المـشكالت أهمهـا      اًتواجه عملية تحقيق المشاركة الفعالة في التنمية المحلية عدد        

1977.(  
  

وتتركز هذه المشكالت عادة حول اختالف البنيان االجتماعي، ومـن          : المشكالت االجتماعية  •
ة التنمية  ثم الثقافة العامة في المجتمعات المتخلفة عن البنيان االجتماعي الالزم إلنجاح عملي           

  .الريفية
وتتأتى المشكالت السياسية من احتمال نمو دور األجهزة اإلدارية فـي           : المشكالت السياسية  •

 .المحليات إلى الحد الذي يعوق عمليات المشاركة ذاتها

وهي من أهم العقبات التي تعوق المواطنين في ريف البلدان الناميـة            : المشكالت االقتصادية  •
منها مشكلة نقص مواردهم النقدية، وهذه المشكلة         في التنمية المحلية   من المشاركة اإليجابية  
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 وارتباط ذلك التخلـف فـي       ،عام هو التخلف الواضح في قوى اإلنتاج      ر  ينظر إليها في إطا   
 .عالقتها مع بنيان اجتماعي متخلفالقوى اإلنتاجية و

  
  :مفهوم العالقات العامة ودورها في التنمية المحلية. 7.2.2

  
صي للقـائمين علـى   ن القول بأن العالقات العامة نوع من الدعاية التي يقصد بها المجد الشخ  ال يمك 

،  والمشاركة في مجهوداتهـا    ،إنما المقصود بها استثارة اهتمام الناس بعمل المجالس        اإلدارة المحلية 
قنـاع  التوصـل بـاإلعالم واإل    "في تعريفه للعالقات العامة أنهـا       ) Bernays(ويقول األستاذ برنز    

أما معهـد العالقـات العامـة       ". والتكييف لكسب التأييد العام لنشاط أو أهداف أو حركة مؤسسة ما          
الجهود اإلدارية المرسومة والمستمرة التي تهدف إلى إقامة وتدعيم وتفاهم          "البريطاني فيعرفها بقوله    

ــا  ــة وجمهوره ــين هيئ ــادل ب ــتاذ ،"متب ــا األس ــه  ) James.I.Camy( ويعرفه ــي مؤلف ف
)GovernmentPublicity (    مجمـوع   ت العامة في نطاق الحكومة بأنها     حيث يتكلم هنا عن العالقا

الرئيسية والثانوية بين اإلدارة العامة والمواطنين، وما يتخلل هذه العالقات مـن مـؤثرات              العالقات  
 الناس   ونذكر التعريف الذي أتى به فولتير للعالقات العامة قبل أن تصبح موضع اهتمام             ،"وتفاعالت

الجنـدي،  " (إن الطريق الوحيدة لحمل الناس على إطرائنا هي أن يكـون أداؤنـا حـسناً              " :إذ يقول 
الجندي، : (ومفهوم ذلك أن العالقات العامة في الحكم المحلي ترمي إلى أهداف كبيرة وهي             ).1971
1971.(  

  
لعالقات العامـة   تنمية الثقة والمحبة بين الجماهير والمجلس المحلي، ولذلك كان على رجل ا            •

 . يبتعد عن الغش والخداع والتضليل والدعاية الكاذبةأن

 .استثارة اهتمام الناس بالخدمة العامة ودعوتهم إلى ممارستها •

 .تكتيل الجهود الجماهيرية لمساندة المجلس في الوصول إلى أهدافه •

سؤولية مع  القضاء على االنفصالية بين الشعب والحكومة، وتدريب الجماهير على تحمل الم           •
  . مما يعود على الجماهير والمجلس بالتماسك المجلس في سياسته

  
  العالقات بين الهيئات المحلية 3.2

  
سواء كانـت عالقـة      ونقصد بهذا النوع تلك العالقات التي يتم قيامها بين الهيئات المحلية وبعضها           

و بآخر في مختلف الدول      وكما يالحظ فإن هذه العالقات أصبحت موجودة بشكل أ         ،أفقية أو عمودية  
  . كما أن االتجاه العام أصبح يؤيد وجودها ويدعو من أجل تقويتها وتدعيمها المعاصرة
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  :التعاون المشترك بين الهيئات المحلية. 1.3.2
 

  ).1984عساف، : (إن أهم الدواعي للتعاون المشترك بين الهيئات المحلية هي
  

قد يؤدي على   ورة أو العاملة في إطار بعضها،       تدعيم العالقات المحلية وخاصة بين المتجاو      •
مما ينـسجم    المدى البعيد إلى توحيدها في إطار كلي يجمعها لتبرز معا كوحدة محلية كبرى            

  .مع االعتبارات الفنية
  وبعـضها  ،إن ذلك يدفع في اتجاه خلق ما يسمى بالمشاريع المشتركة بين الهيئات المحليـة              •

ن هذا االتجاه سيعالج مشكلة     إحيث   الفنية بصورة مباشرة  األمر الذي ينسجم مع االعتبارات      
لتصير أكثر فعاليـة ضـمن       النقص في الموارد والكفاءات التي تعاني منها بعض الوحدات        

 . الجهد التكاملي الذي توفره سياسة المشاريع المشتركة

حـد مـن    إن في ذلك ما يدفع إلى خلق االتحادات المحلية أو التنسيق المحلي بالقدر الذي ي               •
 .جموحات السلطة المركزية في مواجهة الهيئات المحلية وأعمالها

يؤدي ذلك إلى خلق نوع من المسؤولية الجماعية الرامية إلى النهوض بالريف وغيره مـن                •
  .المناطق المختلفة وتطويرها

  
  :عالقة الوحدات المحلية فيما بينها في الدول العربية. 2.3.2

  
يتمـثالن   و ،في الدول العربيـة    موجودبعضها  ، و ين الوحدات المحلية  نمطان للعالقات ب  يوجد هناك   

  ).2005الطعامنة وعبد الوهاب، ( :فيما يلي
  

 وتعني هذه العالقة أن الوحدات المحلية في المستويات األعلـى         ): تدريجية(عالقة هيراركية    •
 أمثلـة    ومن ،تمارس سلطة اإلشراف والرقابة على الوحدات المحلية في المستويات األدنى         

 ومن المآخذ على هذا الـنمط       ،لنمط جمهورية مصر العربية وسوريا    الدول التي تنتهج هذا ا    
وبالتـالي يـضعف مـن       ،)مثل محافظـة  (توى المحلي األعلى    هو تركيز السلطة في المس    

بما يتنافى مع االتجاهات المعاصـرة فـي         ية وحرية حركة المستويات المحلية الدنيا     استقالل
  .يات اإلدارة المحليةتمكين جميع مستو

للقيام بالمـشروعات    وتتمثل في إنشاء كيان قانوني يضم مجموعة من البلديات        : عالقة أفقية  •
 ومن أمثلة ذلك حق البلديات فـي كـل مـن            ،المشتركة التي تعود بالنفع العام لهذه البلديات      

ميادين الهندسية  لمساعدة أجهزة البلديات في ال    ) نقابة(تونس والمغرب ولبنان في إنشاء اتحاد       
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مجـالس الخـدمات    "يتم تشكيل مـا يـسمى ب          وفي األردن  ،والصحية واإلدارية والمالية  
والتي يضم كل منها مجموعة من البلديات المتقاربة جغرافياً للقيام بالمـشروعات            " المشتركة

ل  ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الدو       ،عجز عن القيام بها بلدية بمفردها     والخدمات التي ت  
العربية التي ال تتضح فيها من الناحية القانونية طبيعة العالقات بـين المـستويات المحليـة                

  . وبعضها البعض مثل السعودية
  

  :فوائد تخفيض أعداد الوحدات المحلية. 3.3.2

  
يبدو أن هناك ميالً متزايداً إلى تخفيض عدد الوحدات المحلية، وهذا يعني زيادة رقعتها الجغرافيـة                

 عدد سكانها، ويأتي ذلك من خالل زيادة عدد السكان زيادة طبيعية أو هجرة، وقـد تكـون                  وزيادة
غـانم،  : (للوحدات الكبيرة نسبياً مزايا تتفوق بها على الوحدات المحلية الصغيرة وهذه المزايا هـي             

2004(.(  
  

أنها عادة تتمتع بموارد أكبر، ومن ثم يصبح في مقدورها أن تقـدم خدمـة عامـة أحـسن                    •
اسطة كفايات بشرية متخصصة ومؤهلة، وبالتالي تصبح في موقف يمكنها إثبات وجودها،            بو

  .ومن ثم يمكنها أن تجذب بسهولة اهتمام المواطنين ببرامجها
إن كبر حجم الوحدات المحلية ال يسمح للحكومة المركزية بالتدخل بشكل كبير في الـشؤون                •

صاً اكبر لتنميـة قـدراتها أو إمكانياتهـا         بل على العكس يتيح للوحدات المحلية فر       المحلية
 .اإلدارية في تعاون متبادل مع الحكومة القومية

تتمتع الوحدات المحلية األكبر بفرص أحسن نسبياً لتحقيق االستفادة من اقتصاديات اإلنتـاج              •
  . الكبير

  

  :أسس تحديد حجم الوحدات المحلية. 4.3.2
 

 فالتـضاريس  مل جغرافية بحتة، وعوامل تاريخيـة  عواإن تحديد حجم الوحدات المحلية تؤثر عليها        
 كذلك نجد التاريخ يقدم بـدوره تحـديات         .يمية طبيعية لوحدات الحكم المحلي    كثيراً ما تقدم حدود إقل    

 يمكن تحقيق العدالة في تحديد المناطق المختلفة من         اً جوهري اً والواقع أن هناك مطلب    ، لألقاليم أخرى
 وهناك ثالثة أساليب معروفـة إلـى        ،رد والتقدم االقتصادي واالجتماعي   اناحية القوة السكانية والمو   

  ).1977رشيد، : (اآلن في تحديد حجم الوحدات المحلية وهي
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التحديد على أساس كمي بحت بمعنى تقسيم الدولة إلى وحدات كل منها من حجـم ثابـت،                  •
  .الجتماعية هذا األسلوب أنه تحكمي ويتجاهل االعتبارات الجغرافية وا علىيعابو

التحديد على أساس حاجة العمل ومهام اإلدارة المحلية، وذلك بتقسيم الدولـة إلـى منـاطق                 •
الخ، حسب نطاق العمليات وإمكانيات اإلدارة والتنظـيم المعمـول بـه،            ... تعليمية، صحية 

 .ويعاب على هذا األسلوب صعوبة التنسيق بين وحدات الخدمات المختلفة

يأخذ التقسيم الطبيعي المتداول فـي االعتبـار وقـد          و جغرافي،   التحديد على أساس طبيعي    •
  . يترتب عليه عدم عدالة في توزيع الثروة الطبيعية

  

  :سلبيات تخفيض أعداد الوحدات المحلية. 5.3.2

  

محلية عن المواطنين الـذين     حيث تبتعد السلطات ال    ر حجم الوحدات المحلية من مساوئ     وال يخلو كب  
ن هناك عالقة عكسية بين حجم الوحدة المحلية وقدرة المـواطنين علـى             إقال   فكثيراً ما ي   ،تخدمهم

احتوائها والسيطرة عليها، ولذلك كثيراً ما تقضي عمليات توسـيع الوحـدات المحليـة إجـراءات                
فقد يوصى بتشكيل مجالس اختيارية أدنى من مـستوى المجـالس            تستهدف الوصول إلى الجماهير   

، أو بتشكيل لجان غير رسمية في األحيـاء         "الحضرية الكبرى "الوحدات  أو مجالس   " الموحد"المحلية  
التي يرأسها أحد أعضاء المجلس المحلي، وكثيراً ما تظل الوحدات المحلية القديمة رغـم إلغائهـا                
رسمياً ذات وظيفة في المجتمع المحلي، وتقدم إدارة الفروع حالً آخر لهذه المـشكلة وهـو إنـشاء                  

 المحلية إدارتهـا    لى مستوى أدنى من مستوى الوحدة المحلية وتتولى الوحدة        إدارات فروع محلية ع   
 ولكن إعادة تشكيل حدود الوحدات المحلية ليس مهمة سهلة، ومن ثم ينصح بمـا               ،واإلشراف عليها 

  ).)2004غانم، : (يلي
  

• على رغبة المواطنينتبني االندماج الطوعي بناء .  
 . الوحدات المحليةالتعويل أكثر على مخططات التعاون بين •

   .أن ال تسيطر على العملية اعتبارات السياسة القومية •
 

  :التخطيط المشترك بين الوحدات المحلية والتخطيط اإلقليمي. 6.3.2
  

 بهدف التأكيد علـى إعطـاء       ط بين الهيئات المحلية المتجاورة    التخطيط المشترك وهو تحفيز التخطي    
شبه اإلقليمية، وهذا من شأنه أن يوفر إطاراً ودافعا لتعـاون           أهمية أكبر للطرق الواصلة اإلقليمية و     

أفضل بين البلديات لدعم سياسة الدمج، وتوحيد الهيئات المحلية الـصغيرة إلـى كيانـات سياسـية                 
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عـام للتطـوير     المرحلة األولى، إعداد إطار   : وإدارية قابلة للحياة، وهو يتم من خالل مرحلتين هما        
قبلي، وحدود النمـو    ات واإلستراتيجيات الرئيسية للتطوير العمراني المست     الفراغي الذي يحدد السياس   

 إعداد خطة مفصلة الستخدام األرض وتقـسيمها وقـوانين البنـاء             والمرحلة الثانية  ،لمناطق البناء 
التي تستخدم للتأكـد مـن تـوفير        ولألراضي التي حددتها المرحلة األولى، وخطط قطاعية انتقائية         

  ).ب-2009وزارة الحكم المحلي، فلسطين، ( للتطوير المستقبلي الخدمات األساسية
  

اإلقليمي لمحافظات الـضفة   المخطط  فإنالعمراني التخطيط وسياسات اإلقليمي التخطيط إلى وبالنسبة
قترح تنمية حضرية وريفية متوازنة تستند على تـدرج هرمـي   ي). 2010-2008(الغربية لألعوام  

 التجمعـات العمرانيـة،   أكبر والخليل لحم بيتوالقدس، والبيرة، واهللا،  ورام نابلس تعتبرو ،للمراكز

 جنين مثل لمراكز المناطق ستراتيجيةاال الحضرية التنمية أن كما. اإلقليمية المراكز تمثل فهي وبالتالي

 الذكرب  ويجدر،المراكز اإلقليمية لدور والداعم المكمل العنصر تكون سوف وأريحا وطولكرم وقلقيلية

 المشتركة الخدمات تمثلها مجالس والتي ريفية، إقليمية مراكز بإيجاد المحلي الحكم وزارة اقتراح أنب

  ودائمـة  متوازنـة  ريفيـة  تحقيق تنميـة  يعتبر عنصراً تخطيطياً مكمالً لضمان والتطوير للتخطيط
 ).2006عناني، (
 

ـ   "وأما التخطيط اإلقليمي بمفهومه العام يعني        ات والمـوارد بـشقيها الطبيعـي       دراسة كافة اإلمكاني
 من أجل تحديد اإلمكانيات والموارد المتاحة في هذا          المستقل في إقليم معين    غيروالبشري المستقل وال  

 والموارد خالل فترة زمنية محددة لكي يـتم تحقيـق           اإلقليم، وبعد ذلك يتم استغالل هذه اإلمكانيات      
وتتعدد األسباب التي دفعت حكومـات       ).)2004غانم،   ("المنشودة لنهوض وإنعاش اإلقليم    األهداف

 خاصة وأن كثيراً من الدول النامية أخذت بأسلوب التخطيط          ل لألخذ بأسلوب التخطيط اإلقليمي    الدو
 المـشكالت اإلقليميـة،     القومي، ولم تلجأ إلى األخذ بأسلوب التخطيط اإلقليمي إال بعد أن تفاقمـت            

  ).2008محمد، . م(نها عدم التوازن بين أقاليم كل م واشتدت صور
  

  :مراكز النمو. 7.3.2

  
 علـى المـستوى   التراكم أو االستقطاب عملية للتعبير عن يستخدم فغالباً ما والنم مراكز مفهوم وأما

 تحقيق على الوظيفي وقدرتها الجغرافي ودورها موقعها خالل من المراكز هذه تمييز  ويمكن،اإلقليمي

 النمـو  عمليـة  أثنـاء  الفروق المكانية خالل من المراكز تظهر هذه ما وعادة والمساعدة عليه، النمو

 أهم  وإن،األخرى األقاليم نفسها واألقاليم في األساسية غالباً على طرق المواصالت موقعها ويتركز

 هيرشمان نظرية هي القطب المقترح ومركز اإلقليم واقع مع وتتطابق تخدم والتي االستقطاب نظريات
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 األيـدي  هجـرة  على االستقطاب مفهوم هيرشمان حيث أطلق. لكريستلر لمركزيةا األماكن ونظرية

 أو وباالستقطاب) المدينة( المركز إلى )األرياف( الهوامش من المال والبضائع ورأس المنتقاة العاملة

 المركز من الموجبة والتقنية االقتصادية اآلثار انتشار يحدث فإنه الريف، في نمو ثانوي لمركز الجذب

إلـى   مستمرة والخبرات المال رأس هجرة نإ حيث ماإلقلي واقع مع تتالءم النظرية  وهذه،الهامش لىإ
 ما وكل وإدارته واقتصادياته وخدماته اإلقليم يكون ألن التخطيط يتوجب الريف، ولضبطها من المدينة

الحاضـر   الوقت في هو كما عوامل طرد تكون أن من بدالً جذب عوامل اليومية اإلنسان بحياة يتعلق
  ). 1998الغزاوي، (
  

تكمن بالتعرف على تـدرج الخـدمات العامـة    ) Gold Lond(وإن الدراسة التي قدمها جولد لوند 
 بدءاً من المركز اإلقليمي حتى المجاورة السكنية علـى  سعة الخدمة التي تؤديها كل مدينةوأهميتها و 
  وقد جـاء   ،ومجاورة سكنية ) بلدية(مركز بلدة   و،  )مديرية(مركز اإلقليم، مركز مدينة     : النحو التالي 

 بالداللة على الدور الذي يلعبه المركـز فـي خدمـة اإلقلـيم           كرستلر بمصطلح المحالت المركزية   
والتفاعل معه، واعتمد كرستلر من خالل نظريته في تدرج التجمعات العمرانية، وذلك كما يظهـر               

  ).2.2(في الشكل 
  

  
  

  ).2004دويك،  ( نظرية كرستلرهيكلية المراكز في: 2.2شكل 
  

 والـسلع  جميع الخدمات العليا تستطيع تزويد المرتبة في المراكز فإن لكرستلر وفقاً أنه الذكرب ويجدر

 حجـم  زاد كلما أنه منها، كما األدنى المراتب في توجد التي والسلع الخدمات وكذلك مرتبتها في التي

بلديـة   المقترح مثالً اإلقليم أن مركز كيف كرستلر ريةنظ من االستفادة  ويمكن،وظائفه زادت المركز
 الرئيسية والخدمات االحتياجات واإلمكانيات بكل بها المحيطة األخرى التجمعات جميع سيمد )عتيل(

  ). 2006عناني، (الرسمية  وخاصة
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   الدراسات السابقة4.2

  

 علـى  طـالع اال وكـذلك  ،اتوالبيان المعلومات بعض وتوفير للدراسة النظرية الجوانب تغطية هدفب
 ومقارنة أوجه االلتقاء واالختالف السابقة الدراسات بعض من اإلستفادة تم المشابهة الدراسية الحاالت

  .مع الدراسة الحالية
  

  :الدراسات العربية. 1.4.2

  
  :وهيعلى عدة دراسات قة السابالعربية قد شملت الدراسات و
  

لجاهزية المؤسساتية للهيئات المحلية في محافظة رام اهللا        ا"وهي بعنوان   ): 2010أبو ظاهر،   (دراسة  
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الجاهزية المؤسساتية للهيئات         ". والبيرة إلدارة النفايات الصلبة   

التنـسيق والتـشبيك،    والتخطـيط،   والمحلية إلدارة النفايات الصلبة، من حيث امتالك المعلومات،         
عدات واآلالت والخبراء والكوادر والعمال، والتمويل، من خالل التعرف على          الموالتقييم والرقابة،   و

 وقـد أجريـت     ،لكفيلة بتعزيز ورفع هذه الجاهزية    الصعوبات التي تعيق هذه الجاهزية، والوسائل ا      
الدراسة على الهيئات المحلية في كل من رام اهللا والبيرة، في الفترة الواقعة بـين شـهري شـباط                   

رؤساء الهيئات المحلية مـن خـالل       :  فئات ، وتكون مجتمع الدراسة من ثالث     2009وتشرين ثاني   
، )6(هيئة محلية، ورؤساء شعب الـصحة والنفايـات الـصلبة           ) 81(هم  دالمسح الشامل البالغ عد   

، وقد أخذت الباحثة العينتين الصدفية والقصدية على        )13(وخبراء من ذوي االختصاص في المجال       
  . راسة استخدمت المنهج الوصفي، واالستبانة كأداة للدراسةالتوالي، ومنهجية الد

  
عوامل خارجية تعيق تحقيق الجاهزية للهيئات المحلية إلدارة النفايات         وجود  الدراسة  نتائج   من   وكان

 واإلجراءات التي يفرضها والمـشاكل الماليـة، ووجـود          ،الصلبة، وتتمثل في االحتالل اإلسرائيلي    
 في الكـوادر البـشرية وطـواقم العمـل          ت االختصاص، وهناك نقص   ق بين جها  ضعف في التنسي  

 وكان هنـاك بعـض المقترحـات        ،غير منتظمة المدربة والمتخصصة، والعملية الرقابية والتقييميه      
 وتحـديث   ، إنشاء مجالس خدمات إقليمية للنفايـات الـصلبة        :المهمة التي أوصت بها الدراسة منها     

 .وجود مكب ضمن مواصفات صحية ومعايير عالميةاألنظمة والقوانين، والدعم باتجاه 

  

الغربية باإلضافة إلى دورها في تعزيز وحدات الحكم المحلي، وكذلك العقبـات والمعيقـات التـي                
دراسة تواجهها، حيث تشكل المجالس المشتركة العمود الفقري للخدمات المقدمة للمواطنين في كافة             
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س المشتركة في الضفة الغربية في التنميـة والحكـم          دور المجال "وهي بعنوان   ): 2009عبد ربه،   (
المجـاالت  هدفت الدراسة إلى بحث الدور التنموي لمجالس الخدمات المشتركة في الضفة            ". المحلي

لممتدة من آذار لغايـة      وقد أجريت في الفترة الزمنية ا      ، واالجتماعية والصحية والتعليمية   االقتصادية
 من رؤساء ومهندسين ومحاسبين ومدراء ومـدراء تنفيـذيين           وتكون مجتمع الدراسة   ،2008أيلول  

مبحوث، وتكونـت   ) 108(لمجالس الخدمات المشتركة في الضفة الغربية حيث بلغ عدد المبحوثين           
مجلساً مشتركاً بينمـا    ) 40(عينة الدراسة من خالل المسح الشامل لمجتمع الدراسة التي بلغ عددها            

أما أدوات الدراسة فتكونت من االستبانة والمقابلة،       و ،امبحوث) 96 (بلغ العدد اإلجمالي لعينة الدراسة    
  . عتمد الباحث المنهج الوصفي باعتباره المنهج األنسب للدراسةاو
  

قات سواء كانت متعلقة بـاالحتالل      يوكانت نتائج الدراسة التي تم الوصول إليها هو تحديد أبرز المع          
التمويل الالزمة إلحداث تنمية حقيقيـة فـي المجتمـع          اإلسرائيلي أو ما يتعلق بعدم توفر مصادر        

المحلي، وتمكنت الدراسة من تشخيص المقومات المادية والبشرية المتوفرة لدى المجالس المشتركة،            
كما بينت وجود ضعف في طبيعة اإلجراءات المتبعة لترسيخ الشفافية والمـساءلة والرقابـة، إلـى                

تحديد االحتياجات، وكشفت الدراسة عن وجود مجـالس        جانب ضرورة إشراك المجتمع المحلي في       
مشتركة تفتقر للمقومات األساسية الستمراريتها، وأوضحت الدراسة أن إجراء االنتخابات للهيئـات            

 وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمهـا، ضـرورة           ،المحلية يعزز مصداقية المجالس   
مشاريع تنمويـة مـشتركة مـع القطـاع الخـاص،        المحافظة على تنوع مصادر التمويل، والقيام ب      

وضرورة تطوير وتعديل األنظمة والقوانين المعمول بها لتقليص العدد المتضخم من الهيئات المحلية             
 . من خالل الدمج

 
ستراتيجيات التنميـة الريفيـة المتكاملـة فـي األراضـي           ا"وهي بعنوان   ): 2009قشوع،  (دراسة  

 الواقع تقييمإلى هدفت هذه الدراسة ". شعراوية في محافظة طولكرمالفلسطينية حالة دراسة منطقة ال

فيها  التنموي الواقع بها واستكشاف الموجودة واألنشطة خصائصها حيث من الشعراوية لمنطقة الحالي
المحلـي، ووضـع    المجتمـع  مـشاركة  خالل من من التكامل كنوع التنمية واقع تحقق مدى أي والى

 هـذه  ، وتـستهدف 2009 أجريت الدراسة في عـام  .مية الريفية المتكاملةستراتيجيات مالئمة للتنا

في حين بلـغ عـدد    عمرانيا تجمعا 14 تضم والتي طولكرم مدينة شمال إلى الواقعة المنطقة الدراسة
 50558هـو   % 2.3 وحسب معدل النمو الـسكاني       2009سكانها الذي يمثل مجتمع الدراسة لعام       

 المسح الميداني منهج استخدم حيث التحليلي الوصفي المنهج على يتهافي منهج الدراسة اعتمدت نسمة

الدراسة، والمقابالت الشخصية مـع المؤسـسات الحكوميـة وغيـر      منطقة العمرانية في للتجمعات
 المسح على عمليةت شتملاو ،الحكومية في منطقة الدراسة بشكل خاص ومحافظة طولكرم بشكل عام
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 األوضـاع و الخدمات ونوعيتها، مستوىو الجغرافية،واالقتصادية، و ،االجتماعية السكانية األوضاع

  .المنطقة هذه منها تعاني التي على المشاكل والتعرف اإلقليمية والعالقات اإلدارية،
  

 وكذلك خصائـصها  الشعراوية لمنطقة واالجتماعية االقتصادية األهمية مدى الدراسة نتائج وأظهرت

 أشـارت  أيـضاً . مائي حوض اكبر على ووقوعها الجغرافي موقعها حيث من والديمغرافية الطبيعية

 الفـصل  إقامـة جـدار   نتيجة وسياسية وفيزيائية اقتصادية مشاكل من تعاني المنطقة هذه بأن النتائج

 الدراسـة  أوصـت . المنطقـة  في البطالة نسبة ارتفاع إلى أدى مما أراضيها أخصب على العنصري

 مجلـس  دور  وفي النهاية أكدت الدراسة علـى تفعيـل  ،الريفي رالتطوي إستراتيجية بضرورة تبني

 بشكل الشعراوية المشاريع لتجمعات لتنفيذ والمحلية الدولية المنح توجيه خالل من المشترك الخدمات

 الخـدمات المـشتركة   المحلية ومجلـس  الهيئات تطويروالتجمع،  وأولويات معايير وحسب، متساٍو

  .التخصصات افةك في علميا المؤهلة بالكوادر
 

ستراتيجي في الحكم المحلي الفلسطيني الواقـع       التخطيط اال "وهي بعنوان   ): 2006،  ردايدة(دراسة  
 إلى التعـرف علـى واقـع التخطـيط         هدفت الدراسة ".  الضفة الغربية  –واإلمكانات، حالة دراسية    

ركة من خالل أخـذ     ستراتيجي في وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشت         اال
ثر ذلك على   أستراتيجي و  التخطيط اال  ية، والتعرف على إمكانيات ومعيقات    حالة دراسية الضفة الغرب   

 والتعـرف علـى مفهـوم       ،رأداء الوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة للتخطيط والتطوي       
طيني، والمساهمة في   ستراتيجي، وخلق الوعي التخطيطي لدى قطاع الحكم المحلي الفلس        التخطيط اال 

وضع األسس الصحيحة للتخطيط التي تقود إلى تحـسين أداء وزارة الحكـم المحلـي والبلـديات                 
والمجالس المشتركة، وقد أجريت هذه الدراسة في الفترة الزمنية الواقعة بـين شـهر تـشرين أول                 

 فـي كافـة     ن مجتمع الدراسة األول من جميع رؤساء البلديات       ، وتكو 2006 وشهر حزيران    2005
والبالغ ) أ و ب  ( بلديات    إلى محافظات الضفة الغربية والمصنفة حسب تصنيف وزارة الحكم المحلي        

 الثاني فـي وزارة الحكـم       المجتمع أما   .بلدية في الضفة الغربية   ) 84(بلدية من أصل    ) 33(عددها  
ـ      ،المحلي وهو يتكون من الوكيل والوكالء المساعدين       دراء لـإلدارات    وكافة المدراء العـامين والم

العامة في الوزارة، والمجتمع الثالث يتكون من رؤساء المجالس المـشتركة للتخطـيط والتطـوير               
) مجالس فاعلة ومرشحة لالستمرار لفترات طويلة     (والمصنفة حسب تصنيفات وزارة الحكم المحلي       

وقـد  ،  دراسـة الدراسة فهي كامل مجتمـع ال     أما عينة   .  مجلساً في الضفة الغربية    40ويبلغ عددها   
ستخدم الباحث إلنجاز هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقام بجمـع المعلومـات واختبـار               ا

  . "االستبانة والمقابلة"الفرضيات باالستعانة بأدوات الدراسة 
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هـم وإلمـامهم    وقد أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية المبحوثين يؤكدون وبالمستوى المتوسط إدراك          
ستراتيجي واَلياته، كما أكد المبحوثون إدراكهم للتعامل مع القوى البشرية وفق           يط اال بمتطلبات التخط 

اَلياتها وأهميتها في التخطـيط     ستراتيجي وفهمهم للمشاركة المجتمعية و    متطلبات وقواعد التخطيط اال   
 بما   البيئة  والحفاظ على  ،ستراتيجي، وإدراكهم للتعامل مع الموارد المالية والمادية والعامل الزمني        اال

ستراتيجي، كما أكدوا على إدراكهم ألهمية القوانين واألنظمـة ودور          يتناسب مع قواعد التخطيط اال    
 ومن أهم توصيات هذه الدراسة إعادة صياغة        ،ستراتيجيلس المشتركة في عملية التخطيط اال     المجا

كـوادر واللجـان    رسالة الحكم المحلي الفلسطيني لتكون أكثر وضوحاً، والتركيز علـى زيـادة ال            
المتخصصة في التخطيط اإلستراتيجي وتكثيف البرامج التدريبية لكافة مستويات العاملين في قطـاع             

  .ستراتيجي بشكل خاصفي التخطيط بشكل عام والتخطيط االالحكم المحلي الفلسطيني 
  

مـن  تقييم دور الجهات المانحة في دعم وتمويل المـشاريع          "وهي بعنوان   ): 2006حبش،  (دراسة  
هدفت هذه الدراسـة إلـى      ".  محافظة جنين  –وجهة نظر مجالس الخدمات المشتركة، حالة دراسية        

معرفة أنماط المشاريع الخدماتية والتنموية التي تعمل المؤسسات المانحة على تمويلها وتنفيذها فـي              
فظـة  فـي محا  ) مجالس الخدمات المشتركة، الهيئات المحلية    (فلسطين عبر مؤسسات الحكم المحلي      

جنين، ومعرفة مدى االشتراطات التي ترتبط بالتمويل الالزم لتلك المشاريع، وذلـك مـن خـالل                
التعرف على وجهات نظر القائمين على إدارة وقيادة مؤسسات مجالس الخدمات المشتركة والهيئات             

 وقد أجريت هذه الدراسة على كامل المجتمع الدراسي المؤلف من كـل           . المحلية في محافظة جنين   
مجلساً، والتـي تتكـون     ) 12(مجالس الخدمات المشتركة الواقعة في محافظة جنين، والبالغ عددها          

هيئة محلية، وتكونت عينة الدراسة من كل أعضاء مجالس الخدمات المشتركة           ) 78(عضويتها من   
مجالس في محافظة جنين، فإن العينة تتألف فقط من مجموع أعضاء تلك الهيئات             ) 5(الكبرى وهي   

هيئة محلية أي تمثل كافة الهيئات المحلية بشكل كامل، وقد تم تنفيـذ الدراسـة               ) 78(البالغ عددها   و
حيـث اسـتخدم    ). 2006 حزيـران    -2004شباط  (وإنجازها في ثالثة فصول دراسية امتدت من        

المحليـة ومجـالس    الباحث أدوات الدراسة وهي المقابلة مع العديد من المسؤولين في حقل الهيئات             
جل الحصول علـى المعلومـات والبيانـات        أأما االستبانة فقد استخدمت من      و ،دمات المشتركة الخ

 وقد اعتمدت الدراسة على المـنهج الوصـفي لمالءمتـه أغـراض             ، الدراسة األولية الالزمة لهذه  
  . الدراسة

  
 أن مجالس الخـدمات المـشتركة هـي مؤسـسات           :وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها      

ية، والمستويات التعليمية يغلب عليها المستوى التعليمي األولي والمتوسط، كذلك خلـو هـذه              ذكور
المجالس من أي نوع من أنواع الدوائر واألقسام المتعلقة والمتخصصة بالدراسات واألبحـاث ذات              
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جد العالقة بعمل وأهداف هذه المجالس، كما أن المنح والمشاريع التي تقدم لها هي مشروطة، وال يو               
 علماً أن هـذه     .ي التصرف في تلك المنح والمشاريع     هامش من الحرية والصالحية لهذه المجالس ف      

المنح تقدم وقت األزمات الطارئة، وال تمول الجهات المانحة مشاريع اقتصادية أو تنمويـة وإنمـا                
لـسياسية  تمول المشاريع التي تنسجم مع أهداف تلك الجهات التي تهدف إلى خلق واقع من التبعية ا               

 ضـرورة تـشكيل     :أهمهاوهذه الدراسة   ت   وأما توصيا  ،والثقافية واالقتصادية لها في هذا المجتمع     
 باإلضافة إلى ضرورة اعتمادها علـى        دراسات لمجالس الخدمات المشتركة    دوائر أبحاث أو أقسام   

ـ   ونفسها من خالل إيجاد مشاريع تنموية مستدامة،    ه ضرورة تشكيل مجلس إعالمـي ولجـان توجي
محلي من قبل هذه المجالس لتكثيف الوعي الجماهيري إزاء قضايا التنمية والتمويل، واالعتماد على              

 .الذات، ورسم أنماط اإلدارة المحلية من منظور الالمركزية والحكم الصالح
 

التخطيط لتطوير إقليم الشعراوية وتنميته في شمال محافظـة  "وهي بعنوان  ): 2006عناني،  (دراسة  
 طولكرم، كمـا  محافظة شمال في الشعراوية إقليم واقع وتحليل إلى دراسة هدفت الدراسة. "طولكرم

ستخدم الباحـث أداة  ا وقد ،اإلمكان قدر شمولية  بطريقة وتنميته تطويره وفرص إمكانيات في بحثت
الدراسة وهي استمارة لمسح التجمعات السكانية، وارتكز في المنهجيـة الدراسـة علـى الدراسـة                

انية وجمع المعلومات الميدانية، ومن خالله تم تحليل المعلومات والمعطيات التي تم الحـصول              الميد
وكانت من نتائج . والتنموي اإلقليمي للتخطيط التصورات من وضع والتمكن تقييمها تم ثم عليها ومن

ـ  التطويرية العملية أمام تقف حديثة فيزيائية معوقات يعاني من الدراسة أن اإلقليم وأهمهـا   شودة،المن
لإلقليم واألراضي المـصنفة   التابعة الخصبة األراضي من شاسعة مساحات التهم الذي الفاصل الجدار

Cوالتطوير للتخطيط المشترك المجلس زال وأنه ال والخدمات، العمراني التوسع من وتحد تمنع  التي 

 التخطيطيـة  واإلجراءات دواتاأل بعض إلى كبير وبشكل الشعراوية تفتقر إقليم في المحلية والهيئات

 بكفاءة تنموية عملية أي إدارة على قادرة غير يجعلها الذي األمر لذلك، واإلمكانات الالزمة األساسية

 تحديـد المـشاريع   عملية على سلبياً مردوداً يعطي الذي األمر األساسية التنمية لمبادئ وفقاً عالية أو

  . اإلقليم تجمعات في العمراني مالتنظي وعلى ،وأولوياتها الملحة التطويرية
  

 العالقـة  وذات المعنية الجهات كافة قبل من األقصى اإليجابي وأوصت الدراسة بضرورة االستغالل

 لميـزات  ذاتهـا  المحلية والهيئات الزراعة ووزارة التخطيط ووزارة المحلي وزارة الحكم وبخاصة

تطوير  على خاص بشكل والتركيز ،والجوفية يةالسطح ثرواته باستغالل والديمغرافية اإلقليم الطبيعية
 دائـم  وبشكل الجهود تتركز اإلقليم، وبأن تنمية آفاق من رئيسياً أفقاً يشكل الذي الزراعة قطاع وتنمية

 للتخطـيط  المشترك الخدمات ومجلس الهيئات المحلية ممثلي (الشعراوية إقليم في القرار صناع لدى

 يقـودان  واللـذين  المالئمين التنموي اإلقليمي تراتيجي والتخطيطساال التخطيط تطوير  في)والتطوير
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 المحلي الحكم وزارة تقوم معيشته، وبأن مستوى ورفع رفاهية اإلنسان وهو المنشود الهدف إلى اإلقليم

  .بتفعيل المشاركة المحلية والهيئات المشترك الخدمات ومجلس
  

إلقليمي والتطور العمراني للقـرى الواقعـة       التخطيط ا "وهي بعنوان   ): 2005عبد الهادي،   (دراسة  
 عـام  بـشكل  التجمعات الفلـسطينية  تهدف الدراسة إلى إبراز معاناة". شمال غرب محافظة نابلس

 مـن  االحتالل قوات ما تمارسه بسبب خاص بشكل نابلس غرب شمال الواقعة الفلسطينية والتجمعات

 الـصعيد   علـى  المنطقـه  في القائم وضعال تحليل خالل من وذلك تعسفية بالغة الضرر، إجراءات

 تخطيط سياسة إلعداد وذلك والخدماتي، والديموغرافي واالجتماعي واالقتصادي واإلداري العمراني

اآلتيـة   والبلدات القرى شملت المنطقة حيث في السكانية بالتجمعات النهوض أجل من وتنظيم عمراني
 طلـوزة،  الناقورة، ياصـيد،  سبسطية، امرين، بيت برقا، الشمالية، عصيرة( وهي كمجتمع للدراسة

، وهذه القرى هي عينة الدراسة من خالل المسح الـشامل الـذي   )اجنسنيا جبيل، نصف ديرشرف،
 قيـام  في ساعد المنطقة في المشترك الخدمات مجلس وجود إن. 2008أجراه الباحث عليها في عام 

  وترتكز،المشترك الخدمات مجلس خالل من ةلتطوير المنطق جدية مساٍع  وهناك،المشاريع من العديد

 والنماذج النظريات مراجعة تتناول نظرية خلفية: وهي الثالثة المحاور على منهجيتها في الدراسة هذه

 الحـاالت  بعـض  وكـذلك  السكانية، التجمعات بين والتفاعل المكاني اإلقليمي بالتخطيط العالقة ذات

 منطقـة  فـي  القائم للوضع ميدانية ، ودراسةوالمعيقات مشاكلنفس ال تواجه وأقاليم لمناطق الدراسية

 واالقتـصادية  الجغرافيـة  الجوانـب  واإلحصاءات حـول  والبيانات المعلومات جمع تشمل الدراسة

 في للمنطقة ةتخطيطي سياسة أو خطة السكانية، ووضع التجمعات بين والعالقة واالجتماعية والعمرانية

  .المنطقة في مشترك خدمات مركز اقتراح وإمكانية السكانية لتجمعاتا بين العالقة اإلقليمية إطار
  

التخطـيط،   إلى تفتقر األخرى الفلسطينية المناطق شأن شأنها الدراسة منطقة نأوكانت نتائج الدراسة 
 مشاريع أنها أي نالمواطني ومتطلبات عن احتياجات منبثقة مشاريع عن عبارة هي المشاريع كافة نوأ

 بالـصرف  الخاصـة  المجـاري  شـبكة  إلى الدراسة منطقة في التجمعات وتفتقر ططة،مخ غير آنية

 بعمـل  متق لم التجمعات معظم نإ السكانية حيث للتجمعات الهيكلي التخطيط ووجود مشكلة الصحي،

 إلى وبحاجة سيئة بحالة الدراسة منطقة في الطرق معظم وإن اإلسرائيلية، الهيكلية للمشاريع توسعات

 كـل  وأن البعض، بعضها عن منفصلة الدراسة منطقة في السكانية التجمعات أن  ولوحظ،يلتأه إعادة

بينهـا   المـسافة  قرب من بالرغم اآلخر عن ومستقل منفصل بشكل وأهدافه طموحاته إلى منها يتطلع
 اعتبـار   وقد أوصت الدراسة على تشجيع،التجمعات هذه أغلب بين العمراني التواصل من وبالرغم

 سبـسطية  بلـدة  المنطقة، واعتمـاد  في والخدماتي والتجاري الصناعي المركز الشمالية يرةعص بلدة

  التي اإلقليمية الطرق شبكة تاريخية، وتخطيط أهمية من لها لما الدراسة منطقة في السياحي المركز
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  . الدراسة منطقة في التجمعات السكانية بين والتواصل االتصال تسهيل شأنها من 
  

اتجاهات التخطيط اإلقليمي لمنطقة جنوب شرق نـابلس        "وهي بعنوان   ) 2004 شهاب،   أبو( دراسة  
تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى تحليل الوضع القائم فـي           ". واقتراح إقامة مركز خدمات مشترك    

المنطقة على الصعيد العمراني، اإلداري، االقتصادي، االجتماعي، الخدماتي، وذلك إلعداد سياسـة            
 وبشكل خاص دراسـة     ،م عمراني من أجل النهوض بالتجمعات السكانية في المنطقة        تخطيط وتنظي 

وقد ركزت الدراسـة    . العالقة التفاعلية المتبادلة بين التجمعات السكانية ومراكز الخدمات المشتركة        
في منهجيتها على الخلفية النظرية والنماذج ذات العالقة بالتخطيط اإلقليمي، ودراسة ميدانية للوضع             

لقائم في منطقة الدراسة، ودراسة تحليلية وتقيميه واستنتاجات من خالل ربط الدراسـة الميدانيـة               ا
بهدف تحديد اتجاهات التطور الممكنة، ووضع خطة أو سياسة تخطيطية للمنطقة في إطار العالقـة               

تـصرت  وقد اق . اإلقليمية بين التجمعات السكانية وإمكانية اقتراح مركز خدمات مشترك في المنطقة          
 تجمعاً سكانياً ،    20الدراسة على القرى التي تقع جنوب شرق نابلس وتسمى قرى المشاريق وتضم             

 وهي بلدات عقربا، قبالن، وقـرى قـصرة،         )تجمعاً سكانياً ( 12ولكن اقتصرت هذه الدراسة على      
تلفيت، يتما، دوما، قريوت، مجدل بني فاضل، أوصرين، جوريش، جالود، يانون، وهي تجمعـات              

توزع إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس، حيث يبلغ مستوى االرتفاع عن سطح البحر في إقلـيم         ت
 دونم بما فيها أراضي الغور أو       265304م، وتبلغ مساحة إقليم الدراسة حوالي       700الدراسة حوالي   

 وأن مجموع أعداد السكان المتوقعة لـسكان هـذه التجمعـات          . فصايل والتي تعود إلى بلدة عقربا     
 نسمة، وقد قام الباحث بتطبيق عدة نظريـات علـى اإلقلـيم             44984م إلى   2010سيصل في عام    

  . مقارنة مع مدينة نابلس الدراسة إلظهار أهمية بلدة عقربا كمركز خدمات مشترك
  

 وقد لعب موقع    ،وقد كانت نتائج الدراسة أن موقع الدراسة يعتبر ثاني تجمع سكاني بعد مدينة نابلس             
ر البديل العملي فيما يتعلق بتقديم الخدمات لجمهور المستفيدين في أكثـر مـن جانـب                الدراسة دو 

 وقد أوصت الدراسة بضرورة     ،صحي، إداري اقتصادي، تجاري، وخصوصاً في األحداث السياسية       
التركيز على تأسيس أو إعادة تأهيل البنى التحتية للمراكز المحلية ومراكـز الخـدمات المـشتركة                

 وشق الطرق   ، وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي     ،يتعلق بالطرق الداخلية  وخصوصاً فيما   
  .الزراعية في التجمعات الريفية، وتعزيز وتطوير الجانب الخدماتي في مركز الخدمات المشترك

  
التطور العمراني للتجمعات الواقعة جنوب محافظـة جنـين         "وهي بعنوان   ) 2004ربايعة،  (دراسة  

 داخـل  العمرانية التجمعات الباحث التي شملت هدفت دراسة". كز خدمات مشتركواقتراح اقامة مر

 بهـدف  وذلـك  والعمرانية واالقتصادية، الديموغرافية،و الجوانب الجغرافية، من العديد الدراسة إقليم
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 التحـوالت  جـراء  مـن  التجمعـات  هـذه  علـى  األخيرة في السنوات طرأت التي التغيرات رصد

 ومن الفلسطينية، الوطنية السلطة قدوم بعد خاصة والسياسية تصادية، والعمرانية،الديموغرافية، واالق

 والعمرانيـة  الديموغرافيـة  الناحية من الدراسة منطقة وشخصية خصائص إبراز أهم على العمل ثم

 التجمعات بهذه النهوض أجل من وتنظيمية تخطيطية سياسة إلعداد وذلك استعماالت األراضي وواقع

المناسـبة   الحلول طرح ثم ومن ،التجمعات هذه منها تعاني التي المشاكل أهم على ، والتعرفالعمرانية
 تنموية خطة  ووضع،التجمعات لهذه مشترك خدمات مركز إنشاء في تتبلور شاملة تنموية خطة وفق

 وتكـون  مـدروس،  بـشكل  التنموية واالحتياجات األولويات وضع من المحلية الهيئات تمكن إقليمية

 التجمعـات  بتوزيـع  تهـتم  التي الرياضية والنماذج النظريات من مماثلة، واالستفادة لمناطق ذجانمو

 إلقلـيم  والمجاورة جنين مدينة جنوب الواقعة المنطقة الدراسة هذه شملت وقد. األقاليم داخل العمرانية

بلدة  بين ما سكانيا تجمعا عشر ثالثة تضم حيث المختلفة واستخداماتها أراضيها بكافة نابلس وطولكرم،
 الزاوية، جبع، العصاعـصة،  عنزا، صانور، الجربا، سيريس، الجديدة، صير، ميثلون،: وهي وقرية

 عـدد  ويبلـغ ، والعطارة، وقد كان المركز المحلي المقترح هو بلدة ميثلون الظهر سيلة الفندقومية،

 سـكان  إجمـالي  من %)17(نسبته  ما أي نسمة (33229) م 1997تعداد وفق الدراسة منطقة سكان

 بلغت حين في .دونم (4111) المبنية المنطقة ومساحة دونم،) (109785أراضيه  ومساحة المحافظة،

 الوصـفي  المنهج الدراسة هذه في الباحث استخدم  لقد.اًدونم (101221) األراضي الزراعية مساحة

 والنظـري، دراسـة   العام على اإلطار منهجيتها في الدراسة ترتكز هذه حيث التحليلي واإلحصائي

  .واالستنتاج والتقييم ميدانية، المالحظة الشخصية، التحليل
  

نـسمة حيـث يفـوق      ) 33229(وأظهرت نتائج الدراسة أن إقليم الدراسة يتمتع بحجم سكاني كبير           
نسمة، كما تبين من خالل الدراسة أن هناك قـصوراً واضـحاً فـي              ) 26650(سكان مدينة جنين    
 داخل اإلقليم، واتفقت نتائج الدراسة الرياضية الوصفية مع ما جاء فـي مـشروع           الخدمات المختلفة 

وزارة التخطيط والتعاون الدولي بوقوع بلدة ميثلون كمركز محلي يعمل علـى خدمـة التجمعـات                
 وجاءت توصيات الدراسة فيما يتعلق بإقليم الدراسة على ضرورة العمل على            ،المحيطة داخل اإلقليم  

مات مشترك تمثل فيه كافة التجمعات يعمل إلى جانب المجالس البلديـة والمحليـة              إنشاء مجلس خد  
 ويكون قوي وفعال ومستدام بحيث يكون قادراً على القيام بواجباته المختلفة، وأن             ،على إدارة اإلقليم  

يعمل المجلس المشترك بالتنسيق مع المجالس البلدية والمحلية داخل اإلقليم علـى تـوفير بـرامج                
   . تية مالئمة لتطوير اإلقليم تشمل القطاعات المختلفةخدما

 
دور مجالس الخدمات المشتركة في التنميـة المحليـة فـي           "وهي بعنوان   ) 1995ربابعة،  (دراسة  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور مجالس الخدمات المشتركة فـي            ". األردن دراسة ميدانية  
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ل إجراء مسح شـامل آلراء أعـضاء مجـالس الخـدمات     التنمية المحلية في األردن وذلك من خال  
عـضواً فـي مجـالس الخـدمات        ) 322(المشتركة في جميع محافظات المملكة، والبالغ عـددهم         

اسـتبانه تـم    ) 322( وتحقيقاً ألهداف الدراسة فقد تم تصميم استبانه وتوزيعها وقد بلغت            ،المشتركة
) 240(ات لعدم اكتمالها للبيانات، وبذلك تم اعتماد        استبان) 7(استبانه استبعدت منها    ) 247(استرداد  

من االستبانات الموزعة وقد تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج         % 75استبانه وهذا يشكل ما نسبته      
  . اإلحصائي وأسلوب الدراسة الميدانية إلنجاز الدراسة

  
 الدراسـة نحـو الـدور       ن اتجاهات أفراد عينة   أ وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها       

، وأن معظم خدمات المجالس تقتصر على الخدمات البيئية في          اًالتنموي للمجالس المشتركة كان سلبي    
إقامة المسالخ والمقابر ومكبات النفايات ورش المبيدات، وأن دور هذه المجالس المشتركة في مجال              

ن معدوماً، وأظهرت كذلك الدراسـة      الخدمات االجتماعية والصحية واالقتصادية والتعليمية يكاد يكو      
عدم وجود عدالة في توزيع الخدمات المقدمة من المجالس المشتركة بين األعضاء في مجال الدور               

 وتضمنت الدراسة جملة من التوصيات التي أهمها دراسة عمليات الدمج ألعداد المجـالس              ،التنموي
والتـشريعات المنظمـة لمجـالس      إعادة النظر في األنظمـة      والمحلية في مجلس خدمات مشترك،      

ضرورة توفير الرقابـة    والخدمات المشتركة بحيث تشمل الخدمات والمشاريع التنموية الضرورية،         
  . المشتركة بالصالحيات المناطة بهالكافية للتأكيد على قيام مجالس الخدمات

  

  :الدراسات السابقةمع   االتفاق واالختالفهأوج. 2.4.2

  

ة بين مناطق متعددة في الضفة الغربية وسنوات عدة، وكان من بينها دراسة             تنوعت الدراسات السابق  
واحدة فقط في األردن، ولكن ما الحظه الباحث بشكل عام أن تلك األدبيات والدراسات السابقة تلتقي                
مع الدراسة الحالية في أوجه كثيرة كما ال تتشابه معها في العرض والفكرة، ولكن يعـدها الباحـث                  

 بل قد تكون ذات أهمية مميزة قياساً مع تلك األدبيـات،            .لة ومتممة لتلك األدبيات السابقة    دراسة مكم 
 اً جديد اًوخاصة أنها ال تختلف معها إال في جانب واحد وهو أن هذه الدراسة الحالية تتناول موضوع               

 واإلقليميـة،   ستراتيجية المجالس المشتركة في الضفة الغربية وعالقتها بالتنمية المحلية        ا حول   مهماًو
 من قبـل وزارة الحكـم   2014 وسوف تنتهي لغاية عام 2010وتنفيذها خالل عام    تطبيقها  التي بدأ   

المحلي الفلسطينية ممثلة باإلدارة العامة للمجالس المشتركة، وما سوف يترتب عليها من إنجـازات              
حلية، وتعتبـر معاينـة     في نشر ثقافة التوحيد والدمج، وتقليص عدد المجالس المشتركة والهيئات الم          

أما أوجه االتفاق بـين الدراسـة الحاليـة         . أولية ألغراض دمج الهيئات المحلية في الضفة الغربية       
  :والدراسات السابقة فيمكن إيضاحها فيما يلي
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عبد الهـادي،    (التأكيد على أهمية المجالس المشتركة في التنمية المحلية واإلقليمية، فقد ذكر             •
لس خدمات مشترك في منطقة شمال غرب نابلس ساعد في القيـام            بأن وجود مج  ): 2005

بالعديد من المشاريع مثل تعبيد الطرق ومشاريع مجمعات الخدمات باإلضافة إلـى تزويـد              
علـى ضـرورة    ) 2009قـشوع،   (المنطقة بالمعدات الالزمة للصيانة، وهذا ما أوصت به         

لية والمحلية لتنفيذ المشاريع في     تفعيل مجلس الخدمات المشترك من خالل توجيه المنح الدو        
على ضرورة وضع   ) 2004أبو شهاب،   (، وكذلك ما اقترحه     منطقة الشعراوية بشكل متساوٍ   

خطة أو سياسة تخطيطية للمنطقة في إطار العالقة اإلقليمية بين التجمعات السكانية وإمكانية             
وصـى بـه    اقتراح مركز خدمات مشترك في منطقة قرى جنوب شرق نابلس، وهذا مـا أ             

على ضرورة العمل على إنشاء مجلس خدمات مشترك تمثل فيـه كافـة             ) 2004ربايعة،  (
تجمعـات  التجمعات بحيث يعمل الى جانب المجالس البلدية والمحلية علـى إدارة اإلقلـيم لل      

  ).2006عناني، ( وهذا ما أكد عليه أيضاً ،الواقعة جنوب محافظة جنين
سـتراتيجية  استراتيجي من خالل إعـداد رؤيـة و       ط اال د على أهمية التخطيط والتخطي    التأكي •

ستراتيجية المجالس المـشتركة إحـدى أهـم        اوطنيتين للحكم المحلي الفلسطيني، هذا وتعد       
من خالل وضع تصور مستقبلي مستدام      " تحسين نظام الحكم في فلسطين    "المدخالت لبرنامج   

أهميـة إعـادة صـياغة      ): 2006ردايدة،  (فقد ذكر   . للمجالس المشتركة في الضفة الغربية    
للجان رسالة الحكم المحلي الفلسطيني لتكون أكثر وضوحاً، والتركيز على زيادة الكوادر وا           

ستراتيجي، وتكثيف البرامج التدريبية في كافة المستويات العاملين في قطاع          في التخطيط اال  
ومعلنة لدى  ستراتيجية مكتوبة وواضحة    االحكم المحلي الفلسطيني، وضرورة صياغة رؤية       

 .وزارة الحكم المحلي الفلسطينية

وزارة حكم محلي، هيئات محلية، مجالس      (االعتراف بعجز قطاع الحكم المحلي الفلسطيني        •
عن القيام بدورها المطلوب في التنمية القومية واإلقليمية والمحلية نتيجـة وجـود             ) مشتركة
ية وتنظيمية، وهذا ما أكدت عليه      إدارواجتماعية،  وقانونية،  ومالية،  وجيوسياسية،  : معيقات

أن هناك عوامل خارجية تعيق تحقيق الجاهزية للهيئـات         ) 2010أبو ظاهر،   (في دراستها   
المحلية إلدارة النفايات الصلبة، وتتمثل في االحتالل اإلسرائيلي، ووجود ضعف في التنسيق            

دربـة  بين جهات االختصاص، وهناك نقص في الكـوادر البـشرية وطـواقم العمـل الم              
والمتخصصة، والعملية الرقابية والتقييمية غير منتظمة، وان هناك ضرورة إلنشاء مجالس           

 . خدمات للنفايات الصلبة وتحديث األنظمة والقوانين

ضرورة تحقيق اإلصالحات في قطاع الحكم المحلي الفلسطيني في جميع الجوانب المختلفة،             •
بـضرورة  ) 2009عبد ربـه،    (فقد ذكر   . ةوهذا ما أكدت عليه الدراسات واألدبيات السابق      

المحافظة على تنوع مصادر التمويل، والقيام بمشاريع تنموية مشتركة مع القطاع الخـاص،      
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وضرورة تطوير وتعديل األنظمة والقوانين المعمول بها لتقليص العدد المتضخم من الهيئات            
 تتوفر فيها المقومات    المحلية من خالل الدمج، وضرورة معالجة المجالس المشتركة التي ال         

الالزمة الستمرارها، وتأسيس صندوق تنموي للمجتمع المحلي خاص بالمجالس المشتركة،          
وإيجاد آليات وأنظمة حديثة تسمح بإجراء انتخابات مباشرة للمجالس المشتركة فـي نطـاق       

حـبش،  (جغرافي يقع ضمن صالحية المجلس المشترك، وهذا ما أكد عليه فـي دراسـته               
ستراتيجية المجالس المـشتركة تـم اقتـراح        اونجد أنه في الدراسة الحالية حول        ،)2006

القانونية والمالية واإلدارية والتنظيمية التي تعتبر مـن        : مجموعة من السياسات العامة وهي    
ألربعة متطلبات شروط نجاح تنفيذ خطة العمل المقترحة لإلدارة العامة للمجالس المشتركة            

 .ستراتيجية المجالس المشتركة والتي تسهم في نجاحهاال تطبيق  المقبلة خالاألعوام

ضرورة االستفادة من التجربة األردنية في مجالس الخدمات المـشتركة، وذلـك لتقـارب               •
حيث نجد أن التجربة األردنية فـي المجـالس          المجتمعين الفلسطيني واألردني من بعضهما    

 بداية إنشائها، وهذا ما توصلت إليه في        المشتركة مرت في العديد من المشكالت الكبيرة في       
 والدراسة الحالية هي أيضاً تطرق للتجربة األردنيـة، وذكـرت           ،)1990ربابعة،  (دراستها  

خاللها أن الحكومة األردنية ممثلة في وزارة الشؤون البلدية مصممة باالرتقاء بـأداء ودور              
ظـام هـذه المجـالس      مجالس الخدمات المشتركة من خالل إعادة النظر فـي دسـتورية ن           

لـسنة  ) 17( حيث أخذت قراراً بإلغاء نظام مجالس الخدمات المـشتركة رقـم             .وإصالحه
نظام ( من خالل إصدار نظام المجالس الخدمات المشتركة الجديد، ويسمى هذا النظام             1983

  .1/10/2009: والمعمول به من تاريخ) 2009مجالس الخدمات المشتركة لسنة 
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  ثالثالفصل ال

______________________________________________________ 

  الخلفية التاريخية للدراسة

  
  )المجالس المشتركة(تجارب عالمية وعربية في العالقات المحلية  1.3

  

بمـا يـسمى    ، و  موسعاً من نماذج الهيئات المحلية المتميـزة       ثل مجالس الخدمة المشتركة نموذجاً    تم
المشاريع العامة بحيث تشمل خدمة المواطنين في أكثر من مجلس بلـدي            تجميع وتقليص الخدمات و   

 وكنظرة أولوية فهي مقبولة على أساس أنها نوع من أنواع الوحدة بكل أبعادها، ولكن من                ،أو قروي 
  ).1987الرواشدة، (وجهة نظر تشريعية تحمل في طياتها كفكرة إيجابيات وسلبيات 

  
يعتبر نموذجاً تنموياً وخـدماتياً      ية والتطويرية اإلقليمية المشتركة   إن هذا النوع من المجالس الخدمات     

، وكـذلك   )Bhook( ففي القارة الهندية يسمى      ،مطبقاً في معظم دول العالم وخاصة القارة االَسيوية       
رشيد،  ()الكميون(األمر في بالد الصين الواسعة حيث يطلق على هذه المجالس المشتركة مصطلح             

 وسوريا حيث   ، بشكل أو باَخر في دول الجوار مثل مصر        تم تطبيقه  هذا النمط    كما إن مثل  ). 1977
  ). 1980األشرم، " (مجلس الوحدة الريفية"يطلق عليها في الجمهورية السورية مصطلح 

  
 من الكثير في به معمول إطار وهو المحلية، الهيئات لعمل مهماً ومكمالً اًإطار المشتركة المجالس وتعد

 إليها خدمة النفايات الصلبة والمسالخ والمناطق الصناعية وغيرها من يوكلاألردن في ف، العالم دول
الواليات المتحدة األمريكية تشكل المحافظات المكونة من ممثلي الهيئـات المحليـة             وفي   ،الخدمات

الصلبة والصرف الصحي والتخطـيط  لتقديم الخدمة المشتركة بين هذه الهيئات والتي تشمل النفايات   
 أشكال متعددة مـن مجـالس       أما في اليابان فيوجد   . تحاد الهيئات المحلية  اقليمي، وفي كندا تسمى     إلا
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 والصرف الصحي والطاقة    ، النفايات الصلبة  :التي تشكل لتقديم العديد من الخدمات مثل      ، و الخدمات
تلفـة مـن     وتقدم خدمات مخ   ،(Inter-cities) توأخيراً وليس اَخراً في البرازيل فقد سمي      ،  وغيرها

ضمنها النفايات الصلبة والصرف الصحي والمياه والتخطيط االقليمي الذي يشمل الطـرق والنقـل              
وهناك عدد مـن التجـارب العالميـة         ،)أ-2010فلسطين، وزارة الحكم المحلي،     (والبيئة وغيرها   

  .في العالقات المحليةوالعربية 
  

  .)ةالمجالس المشترك (ت المحليةبعض التجارب العالمية والعربية في العالقا: 1.3جدول 
  

  التسمية  طبيعة العالقة بين الوحدات المحلية  الدولة

   البلدياتنقابة    .تتعاون عدة مجالس بلدية في سبيل إنجاز مشروعات عامة  فرنسا
  الكميون  . بلدية7997، وهي تضم  اقليما19ًتقسم إيطاليا إلى   إيطاليا
  المجالس المشتركة  .ن عدة وحدات محلية لمواجهة أمر مشتركعندما تدعو الحاجة إلى تعاو  إنجلترا
،  بين مجموعة مناطق متقاربه    أوجه التعاون في تقديم الخدمات المشتركة       أمريكيا

  .والدخول في اتفاق مشترك مع وكالة عامة أخرى
  المجالس المشتركة

 مجلـساً   410 وأصـبحت    1113دمج المجالس القروية التي كان عددها         المجر
  .ركاًمشت

  المجالس المشتركة

وتكون مقاطعة لتقديم الخدمات    ) بلدية(تشترك مجموعة من عدة كميونات        يوغسالفيا
  .المشتركة

  الكميون

 قرية، ويـشمل مـساحة      100كل مشروع يتم تكوينه بواسطة تجميع كل          الهند
  . ألف نسمة70-60 ميل مربع بكثافة سكانية من حوالي 150-200

Bhook 

  االَمت  .ين جهاز وظيفي يقوم لخدمة عدة قرى صغيرة محدودة المواردتكو  ألمانيا 
  نقابة البلديات  .العالقة بين البلديات تأخذ طابع التعاون المشترك  لبنان
تتولى المجالس المحلية في الوحدات األعلى الرقابـة واإلشـراف علـى              سوريا

  .المجالس المحلية في الوحدات األدنى الداخلية
  الريفيةمجلس الوحدة 

اختصار عدد مجالس القرى من خالل عملية اإلدماج واستبعاد المجـالس             مصر
كل مجلس  متوسط  حداها، وأصبح   إالصغيرة أو المتجاورة واالستغناء عن      

  . ألف نسمة27قرية 

  مجلس الوحدة الريفية

عمل مشترك أو مشاريع أو خدمات ذات مصلحة مشتركة بين الوحـدات              المغرب
  .المحلية

   البلدياتنقابة

عمل مشترك أو مشاريع أو خدمات ذات مصلحة مشتركة بين الوحـدات              تونس
  .المحلية

  نقابة البلديات

 فيمـا   إلى مشروعات مشتركة  المجاورة  حينما تحتاج المجالس الصغيرة       الجزائر
  .بينها

  نقابة البلديات
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  ):المجالس المشتركة(تجارب لثالث دول في العالقات المحلية . 1.1.3

  

فـي سـياقات   ثالثة  لدول )المجالس المشتركة(العالقات المحلية  في  ى تجارب   يتم القاء الضوء عل   س
وذلك ألهميتها الكبيرة على قطاع الحكم المحلي الفلسطيني بشكل عـام وعلـى المجـالس                مختلفة،

منهـا تجـربيتين لـدولتين      . على الصعيدين النظري والعملي    ستراتيجيتها بشكل خاص  االمشتركة و 
األردن وإسرائيل، وخاصة لتأثر الحكم المحلي الفلسطيني بهما بشكل مباشر علـى            : طتين وهما محي

 وأما التجربة الثالثة فهي لدولة عالمية       ،جميع األصعدة السياسية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية     
، وهي دولة   صديقة قامت بنقل خبراتها الرائدة لنا في مجال تحسين نظام الحكم المحلي في فلسطين             

ستراتيجية المجالس اتقديم الدعم المادي والخبرات الفنية الخاصة بتطوير   اليابان، وما قامت به من
  . المشتركة

  

  :تجربة المملكة األردنية الهاشمية في مجالس الخدمات المشتركة. 1.1.1.3

  

 هـو أن    "ت المشتركة التجربة األردنية لمجالس الخدما   "األول  ج  إن األساس المنطقي الختيار النموذ    
فلسطين واألردن كانا يكونان القسم الجنوبي من المنطقة التي عرفت تاريخياً وجغرافياً في العهـود               

 وفي فترة ما    ،اإلسالمية باسم بالد الشام، وظلت تعرف كذلك حتى أواخر فترة حكم الدولة العثمانية            
 عرفت أحياناً باسم سورية الكبرى، وأحيانـاً باسـم سـورية العموميـة     الحرب العالمية األولى بعد

  ).2010الموسوعة الحرة، (
  

في فلسطين في القرن التاسع عشر على ضوء قوانين         ) المجالس البلدية (لسلطات المحلية   ولقد بدأت ا  
، والـذي   1877، وقانون البلديات لعـام      1871الدولة العثمانية، وخاصة قانون إدارة الواليات لعام        

يعتبر األساس القانوني والمرتكز التنظيمي لتركيبة المجالس البلدية، وعمل البلـديات فـي العهـد               
يضم بشكل دائم، باإلضافة إلى نـابلس       ) لواء نابلس (الذي سمي أيضاً      : لعثماني، وكان لواء البلقاء   ا

أما في الجانب الـشرقي مـن       ، و أقضية جنين وبني صعب وجماعين في جانب نهر األردن الغربي         
بين نهر الزرقاء ونهـر     ) عمان كانت قرية صغيرة في قضاء السلط      (النهر فكان يضم قضاء السلط      

  ).1994النمورة، (عندما ضم القضاء إلى والية سوريا  1905لموجب، وذلك حتى العام ا
  

الملك فيـصل   البالد وحدة واحدة بأرضها وسكانها حتى نهاية الحكومة العربية التي شكلها بقيت هذه
 الحكم الفيصلي في تمـوز عـام    وبعد انتهاء،في سوريا بعد انتهاء معارك الثورة العربية الكبرى

المنطقة مـن قبـل،     ا  المنطقة إلى مناطق نفوذ لم تعهده     بدأت الحكومات االستعمارية تقسيم      م1920
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بريطانيا بلفور القاضي بإنشاء وطـن       وكان قد سبق ذلك التقسيم القرار الذي أصدره وزير خارجية         
وفي فترة الحكم البريطاني التي بـدأت عـام          .)2010الموسوعة الحرة،    (فلسطين قومي لليهود في  

تم استخدام نظام الهيئات المحلية حيث      و ،1921استمر العمل وفقاً للنظام العثماني لغاية عام         1917
 وضع قانون جديد للبلديات في      1934يئة مجموعة من القرى أو المستعمرات، وفي عام         تمثل كل ه  

فلسطين من خالله أحكمت سلطات االنتداب المركزية سيطرتها علـى الهيئـات المحليـة ومنعـت                
في حين أعطى قانون البلديات للمجالس اليهودية االستقاللية تمهيداً إلقامة الوطن القومي            و ،تطورها

  ).1996الجرباوي، (اليهودي 
  

  ضمناًكان موجود حكم ذاتي ونشأ في ظل هذا االنتداب إمارة شرق األردن وهي كيان سياسي ذو

 المملكة األردنية الهاشـمية  ولغاية تاريخ إعالن استقالل 1923 رسميا منذ منطقة فلسطين االنتدابية

 وعنـد  ،)1996الجربـاوي،   (نهر األردن لت معظم األراضي الواقعة شرقي، وشم1946في عام 
 إداريـة مـا      تم تقسيم فلسطين إلى ثالثة مناطق سياسـية        1948انتهاء االنتداب البريطاني في عام      

خضعت خاللها الضفة الغربيـة للحكـم األردنـي         ) يعرف بإسرائيل، الضفة الغربية، قطاع غزة     (
 1954 و 1951وخاللها تم استحداث مجموعة من القوانين البلدية منها قـانون البلـديات لألعـوام               

  ).2004إشتيه وحباس،  (1955و
  

مات المشتركة على المادة الخامسة الفقرة      وقد اعتمدت وزارة الشؤون البلدية في تأسيس مجالس الخد        
 وكانت نقطـة    ،)2007الصرايرة،   (1955من عام   ) 29(من قانون البلديات األردني رقم      ) 5(رقم  

البدء لمجالس الخدمات المشتركة في المملكة األردنية واتجاه جديد أخذ به قانون البلـديات المعـدل                
ر بتنسيب من المتصرف أو المحافظ إنشاء مجلـس         فأجاز للوزي ) 41(المادة   1982لسنة  ) 22(رقم  

خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية أو القرويـة يتمتـع بالشخـصية المعنويـة                
  ).1994غزوي، (
  

 األثر الكبير في إيجاد نقلـة       1983لسنة  ) 17(وكان لصدور نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم        
والتجمعـات الـسكانية    ت  قديم الخدمات المشتركة لعدد من البلديا     نوعية لمفهوم اإلدارة المحلية، وت    

وقد بلغ عدد مجـالس الخـدمات       ،  المتجاورة، وتقديم خدمات للمناطق الواقعة خارج حدود البلديات       
 مجلسا تشرف على مكبات النفايات، ومجلـس واحـد فقـط            16منها   مجلساً) 22(المشتركة حالياً   

وبـدأ   ،)2010  األردنية الهاشمية، وزارة الـشؤون البلديـة،       المملكة (يهيشرف على محطة تحويل   
 وتم طرح الموضوع بشكل علني بعد توقيع اتفاقية وادي          1991التفكير بفكرة الدمج في األردن عام       

أوضـحت أنهـا    التي    وذلك في خطة أعلنت عنها الحكومة األردنية       1996عربة مع إسرائيل عام     
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ت كبيرة ذات كفاءة عالية والسيطرة على التوسـع العمرانـي           تهدف من هذه الخطة إلى إنشاء بلديا      
  ).  أ-2004فلسطين، وزارة الحكم المحلي، (القائم على حساب األراضي الزراعية 

  
والمتابع للمراحل السابقة لمجالس الخدمات المشتركة في األردن يجد أنها مرت فـي العديـد مـن                 

ذه المجالس عملت وزارة الشؤون البلدية في األردن         وألهمية ه  ،المشكالت الكبيرة في بداية إنشائها    
مع المحافظة علـى     على تطويرها وخاصة في مواجهة الطلب المتزايد للتخلص من النفايات الصلبة          

الصحة العامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، واإلسهام في مسيرة التنمية المستدامة، ورغـم مـا               
 نفيات صديقة للبيئـة بحلـول       اتفقد سعت إليجاد مكاب     عمل تلك المجالس من شوائب     نظاميعتري  
 وبلـغ عـدد المجـالس       ،طن يومياً من النفايات المنزلية والصناعية     ) 3500( تستقبل حوالي    2010

تشرف على مكبات النفايات، وتبلغ موازنة تلك المجـالس سـتة           ) 16(مجلساً منها   ) 21(المشتركة  
) 1463(ية متنوعة ويعمل في هذه المجالس أكثـر مـن           آل) 213(يتوفر فيها حوالي     اًماليين دينار 

  ).2010المملكة األردنية الهاشمية، وزارة الشؤون البلدية، (موظفا ومستخدما 
  

االرتقاء بأداء  على  ويبدو أن حكومة المملكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الشؤون البلدية مصممة            
 وإصالحه  ،لنظر في دستورية نظام هذه المجالس     ودور مجالس الخدمات المشتركة من خالل إعادة ا       

إصـدار نظـام    ب 1983لسنة  ) 17(بإلغاء نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم        حيث أخذت قراراً  
نظام مجالس الخـدمات المـشتركة لـسنة        (المجالس الخدمات المشتركة الجديد، ويسمى هذا النظام        

من قانون البلـديات رقـم      ) 40(لمادة  الصادر بمقتضى ا  ، و 1/10/2009والمعمول به من    ) 2009
  ). 2009المملكة األردنية الهاشمية، نظام مجالس الخدمات المشتركة األردني،  (2007لسنة ) 14(
  

  :)طة التوحيد والمجالس اإلقليميةخ(اإلسرائيلية في العالقات المحلية  التجربة .2.1.1.3

  

ام بخصوصيات هذا الحكم، والتي هي جزء       عند الحديث عن الحكم المحلي في إسرائيل علينا االهتم        
من التطورات السياسية واالجتماعية التي اجتاحت فلسطين إبان االنتداب البريطاني وتلك التطورات            

إن من المميـزات األساسـية    .1948 إسرائيل عام التي أدت إلى نكبة شعبنا الفلسطيني وإقامة دولة   
 األول  : تواجد في فلسطين نوعان من الحكم المحلي       1948للحكم المحلي في إسرائيل أنه حتى العام        

 والتي هي امتداد للمميزات العامـة إبـان االنتـداب           ،الحكم المحلي في المناطق العربية الفلسطينية     
 والثاني المستوطنات اليهودية التي تواجدت في فلسطين خاصة بعد الهجـرات الكبـرى              ،البريطاني

 والتي تميزت بخليط بين مفاهيم أوروبية وواقع        ،1929ام   واستمرت لغاية ع   ،1922التي بدأت عام    
  ). أيار26، 2009دياب، (محلي 
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  حيث تم إعالنها من قبـل المجلـس اليهـودي   1948 أيار عام 14وقد تأسست دولة إسرائيل في 

 في فلسطين في اليوم المتمم لفترة االنتداب البريطاني حسب قرار األمم المتحدة وحكومة الصهيوني

 وإبادة الكثيـر  ،الفلسطينية النكبة  وفي ظل حرب بين العرب واليهود الصهاينة أسفرت عن،بريطانيا
وفي  وقطاع غزة الضفة الغربية حيث أصبح معظم سكانها الجئين في من المدن والقرى الفلسطينية

إسرائيل هدفا لهـا اسـتقبال    وقد أعلنت دولة،  داخليا في إسرائيل مهجرينوبعض البلدان العربية أ
، وتـوطينهم فـي الدولـة       الحرب العالمية الثانية  اليهود الذين تم ترحيلهم من شرقي أوروبا خالل         

  ).  2010الموسوعة الحرة، (اليهودية 
  

فكان أن خـضعت الـضفة الغربيـة         1967وقامت إسرائيل باحتالل البقية الباقية من فلسطين عام         
ن البلديات األردنية والبريطانية التي كانت سائدة في        وتبنت إسرائيل قواني  ،  وقطاع غزة إلى سيطرتها   

كذلك قامت بإدخال تعديالت على القوانين الـسائدة بمـا يـتالءم مـع               الضفة الغربية وقطاع غزة   
حكام الرقابة على هيئات الحكم المحلي مما أدى إلى المزيد من التهميش            إبذلك تم    مصالحها وأهدافها 

 االحتالل قراراً بإلغاء االنتخابات وتم تنفيـذ القـرار عـام             أصدرت سلطات  1980لدورها، وعام   
قامت إسرائيل بتعيين رؤساء بلديات      1986 وفي عام    ،"اإلدارة المدنية " واستحداث ما يسمى     1982

  ).2004إشتيه وحباس، (عرب ولجان محلية إلدارة شؤون بعض البلديات 
  

لكن في الواقع اليهودي في أرض فلـسطين        وتاريخياً نجد أن الحكم المحلي سبق الحكم المركزي، و        
األمر الذي أثّر على العالقـة بـين         قبيل قيام الدولة العبرية فإن الحكم المركزي سبق الحكم المحلي         

فقد أثـرت تطـورات عديـدة         وحتى اليوم  ،1948في الفترة بين     الطرفين لصالح الحكم المركزي   
 أكان ذلك على الجانب العربي أم اليهـودي         ومميزات خاصة لتطور الحكم المحلي اإلسرائيلي سواء      

 2000 ولغاية عام    1948 وأما مراحل تطور الحكم المحلي في إسرائيل فكان من عام            ،في إسرائيل 
  ). أيار26، 2009دياب، : (قد مر بثالثة مراحل أساسية وهي

  
  .1972 ولغاية عام 1948فترة المركزية من عام  •
 .1990غاية عام  ول1972فترة تقاسم الوظائف من عام  •

  .  ولغاية اآلن1990بداية مرحلة االتجاه نحو االستقالل المحلي من عام  •
  

إسـرائيل، وزارة الخارجيـة     : (ويعترف القانون اإلسرائيلي بثالثة أشكال من السلطات المحلية هي        
  ).2008اإلسرائيلية، 
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ن ألف نـسمة،    مع عدد سكان يفوق عشري    البلديات وهي التي تكون إطار المراكز الحضرية         •
  . بلدية69ويوجد في إسرائيل حالياً 

) 20000-1000(المجالس المحلية وهي التي تدير بلديات يتراوح تعداد سكانها مـا بـين               •
 . مجلساً محليا141ً، ويوجد في إسرائيل حالياً نسمة

، ويوجد في إسرائيل    المجالس اإلقليمية وهي المسؤولة عن عدة قرى تجتمع في منطقة معينة           •
  . مجلساً إقليميا54ًياً حال

  
تم عمل خطة تسمى خطة التوحيـد والـدمج          فقد   وعن إمكانية دمج هيئات محلية في بلديات كبيرة       

والتي أعدت من قبل لجنة مكونة من وزارة المالية ووزارة الداخلية ومكتب رئيس الـوزراء عـام                 
تم عرضها على الكنيست فـي       و ،، وتم إرسالها إلى السلطات المحلية إلبداء مالحظاتها عليها        1998

  ).  أ-2004فلسطين، وزارة الحكم المحلي، ( إلقرارها 2004شهر أيار عام 
  

وحسب الحكومة اإلسرائيلية فإن الهدف من الدمج هو توفير الوظائف والميزانيات، وكـذلك مـنح               
حـق لهـا     آالف نسمة ال ي    10فمثالً قرية يقل عدد سكانها عن       . أفضلية لسلطات محلية أكثر سكاناً    

قانوناً بناء مدرسة يتم فيها تدريس مواد تخصصية معينة، ولكن إذا تم دمجها فستصبح بلدة كبيـرة،                 
كما أن عملية الدمج ستؤدي إلى توفير مصاريف من خـالل           ، و وبالتالي سيسمح لها بإنشاء المدرسة    

 رؤساء وعـدد    بدالً من وجود ثالثة أو أربعة      وجود رئيس واحد لعدة مجالس محلية مع نائب واحد        
 ويذكر أن وزارة الداخلية اإلسرائيلية أصدرت قراراً بدمج عدد كبيـر مـن              ،كبير آخر من النواب   
، وبعد ذلك تراجعت إلى     ا أو محلي  ا بلدي ا مجلس 38 إلى   ا أو محلي  ا بلدي ا مجلس 70القرى وتقليصها من    

 مجـالس   4عربية في    قرية   12 سلطة محلية عربية، ولكنها في النهاية أقرت دمج          46محاولة دمج   
، ونتيجة لهذا القرار أعلنت القرى العربية وهي في الغالب قـرى درزيـة              محلية فقط كمرحلة أولى   

  ).2003شعبان، (اإلسرائيلي  اإلضراب واالحتجاج مقابل ديوان رئاسة الوزراء
  

لخاصـة  وجاءت خطة الدمج اإلسرائيلية من أجل توفير ميزانيات دون األخذ باالعتبار االحتياجات ا            
أهمها قضية   و ومخاوف عديدة في الوسط العربي،    للقرى العربية، وأثارت أيضاً قضية الدمج مشاكل        

وأخرى منخفض، وأخرى عدد سكانها      متع بمستوى اجتماعي واقتصادي عالٍ    التجانس فهناك قرى تت   
أخـرى  أكثر من األخرى إال أن األهم هو وجود قرى عريقة اسمها محفور في التاريخ الفلسطيني و               

جديدة، وإذا ما حملت القرى المدموجة اسم القرى الجديدة، فإن ذلك سيؤدي إلى محو االسم األصلي                
يمـة،  (والذي يضم القرى العربية     ) اسم عبري (ومثال على ذلك المجلس اإلقليمي زيمر        من الذاكرة 

والذي يضم القرى   ) جايا(أو االسم الجديد لمجموعة قرى بعد الدمج وهو         ) بير السكة، ابثان، المرجة   
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، ولذلك فإن قضية الدمج مرفوضـة مـن الوسـط           )يركا، أبو سنان، جت، يانوح، جولس     (العربية  
فإنه تم من خالل قانون كنيست وقرار حكومة، حيث أقر القانون خفض             وألجل تمرير ذلك  . العربي

د سكانها عـن    بحيث ال يكون للسلطة المحلية التي يقل عد        عدد نواب الرؤساء في السلطات المحلية     
بنائب واحد، وقد   نسمه  ألف  ) 20-10(بينما تحظى التي يتراوح عدد سكانها بين          آالف أي نائب   10

مجد الكروم، البعنة، دير األسد ويركا، حيث،       : أقرت الحكومة اإلسرائيلية دمج القرى العربية التالية      
  ).2003عبان، ش(أبو سنان، يانوح، جولس ودالية الكرمل، عسفيا، باقة الغربية، جت 

  
اإلسرائيلية على المستوطنات والمستوطنين     وقامت سلطات الحكم اإلسرائيلي بتطبيق معظم القوانين      
على الرغم مـن أن الـضفة الغربيـة          هذا. في الضفة الغربية، وبهذا ضمتهما عملياً لدولة إسرائيل       
ونتيجة هـذا  ، ني والعسكريهو القانون األرد  رسمياً ليست جزءاً من إسرائيل، والقانون الساري بها       

كما اكتـسبت هـذه الـسياسة        الفصل المبني على التمييز    الضم نشأت في األراضي المحتلة سياسة     
تحدد بموجبهمـا    يوجد جهازان قضائيان منفصالن في نفس المنطقة       وفي هذا اإلطار  ،  وضعاً قانونياً 

ل على غرار الحكم المحلـي       الحكم المحلي في المستوطنات يعم     .القومي حقوق الفرد حسب انتمائه   
 إسرائيل ويعمل بصورة مشابهة، ويتجاهل القانون األردني الذي من المفروض أن يكون هـو              داخل

 ثـالث :  سلطة محلية يهودية في مناطق الـضفة الغربيـة         24 وهنالك   ،الساري في الضفة الغربية   
 وطنة معتـرف بهـا   مـست 123 محلي وسبعة مجالس إقليمية، يقع تحت سلطتها اً مجلس 14بلديات،  

  مستوطنة في المناطق التي ضمت إلـى القـدس عـام           12باإلضافة إلى ذلك بنيت      كبلدان منفصلة 
  ).2010، بيتسيلم(، وعلى هذه المستوطنات يسري القانون اإلسرائيلي بشكل رسمي 1967

  

  : التجربة اليابانية في المجالس المشتركة ودمج البلديات.3.1.1.3

  

التي تعتبر رائدة في مجال اإلدارة المحلية والتي تقوم بنقل خبراتها لنا في              ليابانالنموذج الثالث هو ا   
 تقوم به اليابان من تحـسين        ولهذا الدور المميز الذي    ، فلسطين مجال تحسين نظام الحكم المحلي في     

سـتراتيجية المجـالس    نظام الحكم المحلي في فلسطين بشكل عام وتقديمها الدعم المادي والفنـي ال            
كان ال بد أن يكون لنا وقفة مع التجربـة اليابانيـة فـي               مشتركة في الضفة الغربية بشكل خاص     ال

 وخاصة أن اليابـانيين قـوم       ،المجالس المشتركة ودمج البلديات، واالستفادة من هذه التجربة الرائدة        
ي النـصف   كما بدأنا ف   شرقيون مثلنا بدءوا مسيرتهم نحو التقدم من واقع العزلة والتخلف الحضاري          

ولكن شتان ما بين بداية وبداية، وهي تمثـل طليعـة قـوة             ،  ول من القرن التاسع عشر الميالدي     األ
بشرية حضارية هائلة جديدة توشك أن تتسلم زمام القيادة العالمية من الجنس األبيض، وهـي قـوة                 

  ).  حزيران25، 2009ح، عبد العاطي، (شرقية ليست لها أطماع بالنسبة لنا 
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هي الممثل الحكومي التابع للحكومـة اليابانيـة فـي          ) JICA(كالة اليابانية للتعاون الدولي     وتعد الو 
 ومـن  ،اليابانية للشعب الفلـسطيني  فلسطين، وتعتبر المسؤولة عن جميع المنح المقدمة من الحكومة

 حيث وقعت مع معهد أريج عقداً فـي         .ضمن الجهود التي تبذلها تحسين الحكم المحلي في فلسطين        
 ،)2008أريـج،   ( إلجراء مسح أساسي متكامل للمجالس المشتركة في الضفة الغربيـة            2008ب  آ

 وشباط  2009والى تنفيذ استشارة فنية وقعت اتفاقيتها مع معهد أريج في الفترة الواقعة بين حزيران               
، وذلك لـصالح    2014-2010ستراتيجية المجالس المشتركة لألعوام     ا وهي خاصة بتطوير     2010
ستراتيجية المجالس  ا وقد عملت االستشارة الفنية الخاصة بتطوير        ،ة العامة للمجالس المشتركة   اإلدار

 سنوات لمساعدة دائرة المجالس المـشتركة        تطوير خطة عمل مرحلية عمرها خمس      المشتركة على 
  ).2010أريج، ( وتقوية أو إعادة إنشاء المجالس المشتركة ،لتفعيل

  
 -1888 ولم تعرفه إال في سنوات       ،لمحلية في اليابان نجد أنه بدأ متأخرا      وفيما يتعلق بنظام اإلدارة ا    

 حيث أخذ عن نظام اإلدارة المحلية في بروسيا، وهذا النظام كان يتميز بشدة الميل لـإلدارة                 1890
المركزية والحد من سلطات المحليات، ولكن حدث تطور كبير بعد الحرب العالمية الثانيـة حيـث                

 وجهود  ى تدعيم الحكم المحلي والتقليل من تركيز السلطة على المستوى المركزي،          اتجهت اليابان إل  
إصالح الحكم المحلي في اليابان يستند إلى األنظمة التي أدخلتها الحكومة الوطنية كجزء من حملتها               

 1947 وقد تأكد هذا بصدور الدسـتور اليابـاني عـام            لتحديث البالد في نهاية القرن التاسع عشر      
والقوانين المكملة له، وبهذا أصـبحت مـشاركة          المجالس المحلية الذي صدر في نفس العام       وقانون

السري المباشر، ومدة المجلـس  المواطنين في اإلدارة المحلية حقيقة ثابتة وذلك عن طريق االقتراع          
  ).1971الجندي، ( سنوات أربع

  
أوالً، نوعية ومـستوى    : ين أساسيين رتفاع مستوى التوحيد والدمج في اليابان هو نتيجة لمبدأ        اوكان  

الخدمات المقدمة يجب أن يكون مماثالً في جميع أنحاء اليابان، وذلك تمشياً مع تلك التـي توفرهـا                  
الحكومة المركزية، وثانياً، التعامل مع جميع المناطق وطنياً من خالل تطبيق حلول موحدة، بدالً في               

ولتشجيع عمليـة االنـدماج الطـوعي       ا،  لحلهظروف معينة من محاولة إلقامة مؤسسات مخصصة        
للبلديات تم توفير األحكام والقوانين ذات الصلة، وخصصت اعتمادات مالية لضمان دمج البلـديات              

؛ سمح بالملحقات تخـصيص الـضرائب المحليـة لهـا           ولكي ال تكون محرومة بسبب االندماجات     
ية كانـت مـشروطة للحـاالت       ووضعت القروض للمناطق الخالية من السكان، والسندات الحكوم       

 وحكومة اليابان تشجع سياسـة االنـدماج مـن          ،الخاصة لتمويل تكاليف التخطيط للمدينة بعد الدمج      
نقل مبالغ كبيرة من األموال لبلديات جديدة والحد من منح البلديات           : خالل الحوافز المالية والعقوبات   

  ).Makky, 2007 (:بالمراحل التاليةالتي ترفض سياسة الدمج، وقد مرت عملية التوحيد والدمج 
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  .  محافظة47ظل عدد المحافظات ) 1912-1868(خالل فترة عصر ميجي  •
، وهو ما يسمى بعصر االندفاع نحو االندماج، والعديد         1950خالل فترة عصر شوا في عام        •

 بلدية  3975 أصبحت   1953 بلدية في عام     9868من البلديات والقرى دمج، وبعد أن كانت        
 %.50، ونسبة البلديات أنخفض بنسبة تزيد عن 1956عام 

 2005 بلدية في عام     2834تم تخفيض عدد البلديات في اليابان من        خالل السنوات األخيرة     •
  .2006 بلدية  في عام 1821إلى 

  
تعتمد اليابان على الحكومات المحلية أكثر من الحكومة المركزية فـي تـسيير أمورهـا               وأما اليوم   

تج مستويات مختلفة للتطور في تنفيذ التشريعات والقوانين في المحافظات والمـدن            اليومية، وهذا ين  
 47وتقـسم اليابـان إلـى    ، على حسب حجمها وحاجتها مما يجعل القوانين مالئمة لحالة كل منطقة     

س الحكومة المحليـة   أير. ، ويتم تقسيم المدن الكبيرة إلى أحياء وبلدات أو قرى أو مقاطعات           محافظة
كما أنـه    في التقسيمات األصغر كالمدن والقرى    ) تشو(في المحافظة و    ) تشيجي(ما يسمى بالحاكم    

يشابه مجلس الشعب الـوطني ويـتم انتخـاب         ) غيكاي(ي  في معظم الحكومات المحلية مجلس محل     
  ). 2010الموسوعة الحرة، (أعضاء الحكومة المحلية بانتخابات تجري كل أربع سنوات 

  
   مراحل تطور الهيئات المحلية الفلسطينية2.3

  
كانت فلسطين بحدودها التاريخيـة      لقد تطور الحكم المحلي الفلسطيني عبر مراحل تاريخية متالحقة        

العثمانيون والبريطانيون واألردنيون في الضفة الغربيـة  (هي تحديداً  ، و لها خاضعة لقوى أجنبية   خال
إال أن هذه القوى لم تعمل علـى تمكـين           )واإلدارة المصرية في قطاع غزة واالحتالل اإلسرائيلي      

حلي بالنسبة  إذ لم يكن الحكم الم     النظام ليكون ممثالً للمصالح والتطلعات الصادقة للشعب الفلسطيني       
  .لها سوى امتداد للسلطة المركزية، واستخدمته القوى الحاكمة وسيلة للسيطرة

  
  :تطور الهيئات المحلية في عهد السلطات األجنبية التي حكمت فلسطين. 1.2.3

  
في فلسطين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر فـي      ) المجالس البلدية (بدأت السلطات المحلية    

" 111"م والذي نصت المادة     1871دولة العثمانية وخاصة قانون إدارة الواليات لعام        ضوء قوانين ال  
م 1877 وكذلك قانون البلديات لعام      ،منه على تشكيل المجالس البلدية في مراكز الوالة والمتصرفين        

هـد  والذي يعتبر األساس القانوني والمرتكز التنظيمي لتركيبة المجالس البلدية وعمل البلديات في الع     
: مجلساً بلـدياً، وهـي    ) 22(لقد ترك العثمانيون فلسطين بعد الحرب العالمية األولى وبها          . العثماني
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بلديات عكا، حيفا، شفاعمرو، صفد، الناصرة، طبريا، بيسان، جنين، طـولكرم، نـابلس، رام اهللا،               "
إشـتيه  (زة، خانيونس   القدس، اللد، الرملة، يافا، بيت جاال، بيت لحم، الخليل، بئر السبع، المجدل، غ            

  ).2004وحباس، 
  

فيمكن الحديث عن مرحلتين تأثرت بهـا        م1917وأما في فترة الحكم البريطاني التي بدأت في العام          
ستمر العمل في البداية وفقـاً لقـانون البلـديات          اففي مرحلة االحتالل العسكري     ،  المجالس المحلية 

أما في  .  نظام جديد باسم نظام الهيئات المحلية      م تم استحداث  1921م، وفي عام    1877العثماني لعام   
م أن تكون الدولة المنتدبة     1922المرحلة الثانية وهي مرحلة االنتداب فقد تضمن صك االنتداب لعام           

م وضـع   1934 وفي عـام     ،مسؤولة عن وضع البالد في األحوال السياسية واإلدارية واالقتصادية        
م، وقد تضمن القـانون الجديـد   1877القانون العثماني لعام    قانون جديد للبلديات، وبموجبه تم إلغاء       

سلطات مطلقة للمندوب السامي من حيث حقه في حل البلديات وتغيير حـدودها وتعيـين الـرئيس                 
وإلغاء نتائج االنتخابات وتصديق الموازنات، وبشكل عام فإن عدد البلديات في فلسطين فـي عهـد                

) تل الربيع (بلديتين عما كان في العهد العثماني هما تل أبيب          بزيادة  ) 24(االنتداب البريطاني أصبح    
مجلساً عربياً والباقي مجـالس     ) 11(مجلساً محلياً منها    ) 38(، فيما أصبح هناك     )ملبس(وبتاح تكفا   

  ).)1997خمايسي، (يهودية 
  

داريـة   مناطق سياسية إ   م تم تقسيم فلسطين إلى ثالث     1948عند انتهاء االنتداب البريطاني في عام       
حيث خضعت هذه المناطق تحت إدارات سياسية       ) ةما يعرف بإسرائيل، الضفة الغربية وقطاع غز      (

فكانت المنطقة التي أقيمت بها إسـرائيل تـشكل حـوالي      . مختلفة بما في ذلك قانون التنظيم والبناء      
 ،نحكومة جديدة ذات سـيادة إلصـدار قـواني        ساطة  من مساحة فلسطين االنتدابية وتدار بو     % 70

أما منطقة الضفة الغربية فقد خضعت للسيادة األردنية        ، و وإعداد خطط وإدارة تنميتها حسب حاجتها     
م، وقبله كان قد صدر قـانون       1966لعام  ) 79(والتي قامت بإصدار قانون تنظيم وأبنية معدل رقم         

نون تنظيم   فخضعت لإلدارة المصرية والتي أبقت قا      ةأما منطقة قطاع غز   . م1955تنظيم المدن لعام    
  ). 1997حلبي، (م ساري المفعول رغم بعض التعديالت الجزئية عليه 1936المدن لعام 

  
تم استحداث مجموعة من القوانين البلديـة منهـا قـانون            خالل فترة الحكم األردني للضفة الغربية     

بلديـة  ) 25(م، وقد بلغ عدد البلديات في العهد األردني         1955 و   1954م و   1951البلديات لألعوام   
أريحا، البيرة، قلقيلية، يعبد، بيت ساحور، عنبتا، طوباس، سـلفيت، ديـر دبـوان،              "بإضافة بلديات   

وفي قطاع غزة فقد أصـدرت      ،  "حلحول، بيرزيت، عرابة، بيتونيا، سلواد، بني زيد، قباطية، دورا        
م، 1948 قبل عام    م والمتضمن العمل بالقوانين الفلسطينية القائمة     1955 عام   اًاإلدارة المصرية قانون  
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م، وقـد   1944م وقانون إدارة القـرى لعـام        1934وهذا يعني استمرار العمل بقانون البلديات عام        
ـ                ةاقتصرت المجالس المحلية في مرحلة اإلدارة المصرية على بقاء بلديتي غزة وخـانيونس وثالث

  ).2003فلسطين، وزارة الحكم المحلي، (مجالس قروية 
  

لي كانت سياسة إسرائيل اتجاه السلطة المحليـة الفلـسطينية هـي امتـداد              وخالل الحتالل اإلسرائي  
ترة ، ولم تقم سلطة االحتالل اإلسرائيلي طول الف        تسلط وهيمنة  يي سياسة لغربية السابقة، وه  للسياسة ا 

 بلديات واحدة في الضفة الغربية لبلدة يطا، واثنتين بالقطاع لمدينتي           االحتاللية سوى استحداث ثالث   
ير البلح، ولم تقم بتطوير الهيئات المحلية وإنما كان الهدف الرئيـسي لالحـتالل يـتلخص                رفح ود 

بالعمل المستمر والمبرمج لتدمير الوجود الفلسطيني في فلسطين وإلحاق األرض الفلسطينية المحتلة            
، واستخدمت سلطة االحتالل اإلسرائيلي هيئات السلطة المحلية فـي          1948 بسابقتها عام    1967عام  

  ). 1996الجرباوي، (الضفة الغربية وقطاع غزة لبسط سيطرتها على الفلسطينيين 
  

  :تطور الهيئات المحلية في عهد السلطة الوطنية. 2.2.3

  

لتعقيد، وبعد احـتالل     في ظروف شديدة ا    25/5/1994تسلمت وزارة الحكم المحلي مهامها بتاريخ       
إحدى هذه  و،  لها هدفا مباشرا لسياسات االحتالل    كان قطاع الحكم المحلي خال     ثالثين عاما دام قرابة   

السياسات كانت تتمثل بعدم تأطير التجمعات السكانية بأطر هيئات محلية، وذلك حتى تـتمكن مـن                
 ،السيطرة على مجتمعها المحلي من خالل إيجاد مراكز قوى عبر المخاتير أو شخـصيات أخـرى               

) 139 (1994 وزارة الحكم المحلي مهامها عام       بلغ عدد الهيئات المحلية الفلسطينية عندما تسلمت      و
   ).2006القاروط، ( مجالس قروية) 109(بلدية، و) 30(هيئة محلية، منها 

  
لرفع مكانة عدد من التجمعات      وليس من المستغرب قيام السلطة الوطنية باستغالل الفرصة المبكرة        

 عمليا تحت االحتالل اإلسرائيلي     ن عدد المجالس كان مجمدا    إإذ   بتشكيل مجالس محلية فيها    المحلية
 إال أن ذلك ال يبرر الزيادة الدراماتيكية التي حدثت بما في ذلك تشكيل مجالس في                .1969منذ عام   

ولذا ال بد لنا أن نستنتج بأن هناك عوامل أخـرى دفعـت             ،  بعض المجتمعات المحلية الصغيرة جدا    
لديات، ومن هذه العوامل الضغط السياسي من       الخاص بإنشاء مثل هذه الب     الوزارة التخاذ هذا القرار   

وصنفت البلديات التي كانـت      ).2003برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،     (قادة هذه المجتمعات المحلية     
بينما صنفت الهيئات   " ب"أو  " أ" والتي تمتلك خبرات في اإلدارة المحلية بـ         1967م  موجودة منذ عا  

بالرغم من المفارقـة    " هـ"أو  " د"،  "ج"لسلطة الفلسطينية بـ    المحلية التي شكلت رسمياً بعد مجيء ا      
التي واكبت عملية االنسحاب اإلسرائيلي وبناء المؤسسات       ) 2000-1994(خالل الفترة   و ،في أدائها 
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تم إصدار التشريعات والقوانين التي تعتمد باألساس على القوانين المعمول بها أو التي عمل بها قبل                
وكان من بين األجهزة التي أنشأت أو فوضت صالحية إدارتهـا           ،   الفلسطينية دخول السلطة الوطنية  

للسلطة الفلسطينية أجهزة التنظيم والبناء والتي اعتمدت في تكوينها وعملها على قوانين التنظيم التي              
م إضافة إلى بعض التعديالت التي أدخلت من قبل سـلطات           1967سبقت االحتالل اإلسرائيلي عام     

خالل الفترة الواقعـة بـين       وتوزيعها   يبين تطور أعداد الهيئات المحلية    ) 2.3(الجدول  االحتالل، و 
  ). Mahrok, 1995 (2003 -1994عامي 

  
  ).2004اشتيه وحباس، (تطور أعداد الهيئات المحلية الفلسطينية وتوزيعها : 2.3جدول 

  

  1994الهيئات المحلية بعد عام   1994الهيئات المحلية قبل عام   المنطقة

  مجلس  بلدية  

  قروي

  مجموع

  الهيئات

  مجلس  بلدية

  قروي

لجان 

  مشاريع

  مجموع

  الهيئات

  محافظات الضفة الغربية

  78  40  26  12  18  14  4  جنين
  17  9  5  3  3  2  1  طوباس
  35  12  12  11  16  14  2  طولكرم
  34  17  12  5  5  4  1  قلقيلية
  60  1  50  9  18  17  1  نابلس
  19  -  10  9  9  8  1  سلفيت
  70  2  53  15  18  11  7   والبيرةرام اهللا
  9  1  5  3  1  -  1  أريحا
  29  1  18  10  8  7  1  القدس

  39  8  21  10  7  4  3  بيت لحم
  94  50  27  17  20  16  4  الخليل

  484  141  239  104  123  97  26 )الضفة الغربية(المجموع 

  محافظات قطاع غزة
  3  -  -  3  3  3  -  شمال غزة

  3  2  -  1  1  -  1  غزة
  7  -  2  5  7  6  1  )لحدير الب(الوسطى 
  8  2  -  6  6  5  1  خانيونس

  5  4  -  1  1  0  1  رفح
  26  -  -  16  18  14  4  )قطاع غزة(المجموع 

  510  149  241  120  141  111  30  المجموع الكلي
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 موقـع  كانت من خـالل  الفلسطينية البلديات لتقسيم تبعتا التي التصنيف معايير أن تقدم مما ويتضح

 بالبلـديات  يتعلـق  فيمـا  السكان هذا استخدامها، وعدد أو نشأتها  وتاريخالمحافظة في المحلية الهيئة

 إلى المحلية الفلسطينية الهيئات بتصنيف يتعلق فيما  أما.)أ، ب، ج، د(فئات  إلى وتقسيمها الفلسطينية

لـم   حلـي مال الحكـم  وزارة قـرارات  من أياً فإن )مشاريع لجنة قروي، مجلس محلي، مجلس بلدية،(
  ). ب-2005فلسطين، وزارة الحكم المحلي، (النحو  هذا على تصنيفها ومعايير اًأسس يتضمن

  
  : مشكلة العدد الكبير للهيئات المحلية الفلسطينية. 3.2.3

  
لقد عملت وزارة الحكم المحلي على زيادة عدد الهيئات المحلية الفلسطينية ازدياداً ملحوظاً، بحيـث               

 التفاوت في أعداد الـسكان الخاضـعين        غير أنها لم تراعِ   هيئة محلية،   ) 400(بلغ عددها أكثر من     
 االختالف فـي كفـاءة الهيئـات المحليـة          عة لوالية هذه الهيئات، ولم تراعِ     وحجم المناطق الخاض  

ومستوى الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين بحسب الخبرة وحجم الموارد المالية ومدى مقـدرتها              
يرية لمواطنيها، وبرغم أنها قامت بتصنيف الهيئات المحليـة         على توفير الخدمات األساسية والتطو    

فان هذا التقسيم ولد في كثير من األحيان نزاعا على الصالحيات بـين         ج كما ذكرنا سابقا   .ب. إلى أ 
ما يالحظ في القانون أن الصالحيات الواسـعة        ، و الوزارة وعدد من البلديات وخاصة الكبرى منها      

 وزير الحكم المحلي بالتحديد قد قيدت هيئات المجالس بشكل كبيـر،            لوزارة الحكم المحلي ولشخص   
عبـد العـاطي، سـبتمبر      . ص(ولم تترك لهذه المجالس المجال الالزم إلدارة أعمالها وصالحياتها          

2005.(  
  

سواء كانت هذه المشكلة ناتجـة عـن األسـباب التـي             ة بالعدد الكبير للهيئات المحلية    وهناك مشكل 
 لـيس لـديها     اً سـكاني  اً تجمع 355هذا يعني أن    ، و  ناتجة عن عدم كفاية التخطيط     ذكرناها سابقا أو  

إن  )رئيس هيئة محلية  ( هيئة محلية ليس لديها قيادة أو قائد متفرغ          379 وإن   ،مخطط هيكلي مناسب  
 رعاية شؤونهم واالهتمام بمصالحهم   هذا العدد من الهيئات المحلية ال يتمتع سكانها باالهتمام الكافي ل          

لى  نسمة ويصل إ   5000ن هذا العدد من الهيئات المحلية عدد سكانه اقل من           إو لتخطيط لمستقبلهم، وا
 ستراتيجية نحـو  ا العقل الجمعي لوزارة الحكم المحلي خطوة         خطا 2003 وفي العام    ،بضع عشرات 

خفقت إال أنها أ   م جدا في فكر وزارة الحكم المحلي       وهذا تطور ها   ،االعتراف واإلقرار بهذه المشكلة   
 حشد رأي عام داخل المجتمع الفلسطيني يؤيد موقفها واعترافها بهـذه المـشكلة              فيفي تلك الفترة    

  ).  حزيران14، 2005القاروط،(

  
  ستراتيجية نحو االعترافا العقل الجمعي لوزارة الحكم المحلي خطوة  خطا2003وفي العام 
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إال أنها أخفقت حتى اآلن       الحكم المحلي  ةوهذا تطور هام جدا في فكر وزار      ،   واإلقرار بهذه المشكلة  
كادر وزارة الحكم   .  حشد رأي عام داخل المجتمع الفلسطيني يؤيد موقفها واعترافها بهذه المشكلة           في

سـتراتيجية اإلقنـاع بالمزايـا      استراتيجية مزدوجة لمعالجة هذه المشكلة األولى       االمحلي قام ببلورة    
ستراتيجية مثـل اسـتحداث     جاورة، وقدمت تجارب في هذه اال     للدمج الكلي بين الهيئات المحلية المت     

ستراتيجية الدمج الوظيفي الكلي أو الجزئي والتي تعمل على         ابلدية االتحاد وبلدية الزيتونة، والثانية      
 وقد قدمت تجارب معقولة فـي       ،ستراتيجية اإلدارة العامة لمجالس الخدمات المشتركة     تحقيق هذه اال  

  ). حزيران14، 2005اروط،الق(ستراتيجية هذه اال
  

 وزارة مـن  بتوصية الفلسطيني الوزراء مجلس اتخذ فقد والمبادرات التوصيات من العديد على وبناء

 حـدود  فـي  ودمجها منها الصغيرة وخاصة ،المحلية الهيئات عدد لتخفيض قرار المحلي أول الحكم

 عـام  لغايـة  المحلية للهيئات ائيالنه العدد بذلك يئة، وأصبح ه23عددها  وبلغ ،كبيرة محلية هيئات

 لتخفيض الناجحة العملية هذه من وبالرغم، كافة المحافظات على موزعة محلية هيئة 484 هو  2008

 التنميـة  عمليـة  علـى  عبئاً يزال يشكل وما ضخماً بقي الفلسطينية المحلية الهيئات عدد أن إال العدد

  ).2008حميد، ( المحلية

  
  كمنطقة للدراسةة  الغربي  لمحة عامة عن الضفة3.3

  
يشير إلى المناطق الواقعة غربي نهر األردن، وشرق         مصطلح جغرافي سياسي  : الضفة الغربية هي  

م، والتي كانت جزءاً من فلسطين االنتدابية، وتبلغ مساحة         1949خط الهدنة العربية اإلسرائيلية عام      
، ويبلغ طولها من جنين في الـشمال        ) ميال مربعاً  2270(كيلو متراً مربعاً    ) 5878(الضفة الغربية   

قـدم فـي    ) 3000(كما يتراوح ارتفاعها بـين       كيلو متراً ) 170(إلى الظاهرية في الجنوب حوالي      
 ويمكن تقـسيم المـساحة      ،قدم تحت سطح البحر في منطقة البحر الميت       ) 1290(الشمال والوسط و  

، %27 صـخرية    صحارى وأراضٍ : يةى األنواع األربعة التال   اإلجمالية ألراضي الضفة الغربية إل    
  ).1994النمورة، % (36 قابلة للزراعة  أراٍض،%5 غابات ،%3  مراٍع

  

،  تقريبـاً  2كـم ) 5661(وحسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تبلغ مساحة الضفة الغربية           
فلـسطين، الجهـاز المركـزي لإلحـصاء        ( الغرب إسرائيل من  ويحدها من الشرق نهر األردن و     

 األردن نهـر  فيحدها  فلسطين الشرقي من األوسط الجزء الغربية الضفة تحتل و).1997سطيني، الفل

 عـامر  ابن الغرب، وسهل مرج من والخليل والقدس هضاب نابلس وسهل الشرق، من والبحر الميت

  ).1973الدباغ، ( جنوباً النقب الشرقي من صحراء الشمالي والجزء من الشمال،
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 40دائرتي عرض  بين ما ةالعالمي الفلكية اإلحداثيات على الغربية فهي تقع لضفةالفلكي ل وأما الموقع
 خـط   شـرقي 35  40 و 34  35طول  خطي بين تقع كماو االستواء، دائرة  شمال32 10 و 31

 فلـسطين،  من الشرقي األوسط الجزء الغربية فهي تحتل الجغرافي للضفة الموقع و،الدولي غرينتش

الغـرب،   مـن  والخليل والقدس نابلس هضاب وسهل الشرق، من الميت البحرو نهر األردن ويحدها
الـدباغ،  (في الجنوب  النقب صحراء من الشرقي الشمالي والجزء الشمال، من عامر ابن مرج وسهل
1973.( 

 
 مماثالً للتقسيم الطبوغرافي الطبوغرافي تقسيمها جعل قد فلسطين وسط في الغربية الضفة وقوع وإن

 شـبه  المنطقة"هي  مناطق طبوغرافية أربع إلى الغربية الضفة أراضي تقسيم سطين ويمكن لفل العام

 ،)2006أحمـد،  ( "الغورية الشرقية، المنطقة المنحدرات الوسطى، منطقة الجبلية الساحلية، المنطقة
وتشكل المياه أثمن عنصر من عناصر البيئة الطبيعية في محافظات الضفة الغربية وهي محـدودة،               

اك ثالثة أحواض جوفية رئيسية هي الحوض الغربي والحوض الـشمالي الـشرقي والحـوض               وهن
  ).1999ذوابة، وآخرون، (الشرقي 

  
  :عدد السكان وأنواع التجمعات المحلية في الضفة الغربية. 1.3.3

  
 ماليـين نـسمة مـوزعين فـي         9عدد الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم حالياً بما يزيد عن           ريقد

 ووفقـاً لتقـديرات الجهـاز       ،والدول العربية وباقي دول العالم     وفي إسرائيل    ، الفلسطينية األراضي
فإن عدد السكان الفلسطينيين المقيمـين فـي األراضـي           2004المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام     

مقيمون في الـضفة الغربيـة      %) 63.3( مليون نسمة    2.4منهم    مليون نسمة  3.8الفلسطينية يقارب   
إسحاق، سعد، سلمان، هريمـات، روزنـس،   ( مقيمون في قطاع غزة%) 36.7(ون نسمة   ملي 1.4و

  ). 2005عبد اللطيف، 
  

حسب  و وتُقسم التجمعات المحلية في الضفة الغربية إلى ثالثة أنواع وهي حضرية وريفية ومخيمات            
ثـر هـي     نـسمة أو أك    10.000المناطق العمرانية التي يصل عدد سكانها إلى        : المواصفات التالية 

-4000أيضاً يتم الداللة على التجمعات العمرانية المحلية التي عدد سكانها بـين             . مناطق حضرية 
 نسمة  4000 والتجمعات العمرانية التي عدد سكانها أقل من         ، نسمة على أنها مناطق حضرية     9999

، والتـي    والتجمعات العمرانية التي يشار إليها بأنها مخيمات الجئـين         ، نسمة 9900-4000أو بين   
بإدارتهـا هـي    ) UNRWA(تقوم وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين في الشرق األدنى           

 ألف  180 لالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية يسكن فيها ما يقارب           اً مخيم 19وهناك  ،  مخيمات
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و % 45و% 48الالجئين بنسب   مناطق الحضرية والريفية ومخيمات     وتتوزع على ال  ،  الجئ مسجل 
  ). 2005إسحاق، سعد، سلمان، هريمات، روزنس، عبد اللطيف، (على التوالي % 6.5

  

  :الضفة الغربية خلفية تاريخية وسياسية. 2.3.3

  

لقد خضعت الضفة الغربية خالل الحقب الماضية إلى خطط تطوير مختلفة، أثرت بـدورها علـى                
ث تم خالل القرن الماضي إعادة تشكيل        حي ي المنطقة جميع مظاهر البنية االجتماعية واالقتصادية ف     

الحدود اإلدارية في الضفة الغربية عدة مرات عن طريق سلطات الحكم المختلفة التي كانت تحكـم                
 ،مثل اإلمبراطورية العثمانية واالنتداب البريطاني والحكم األردني واالحتالل اإلسـرائيلي          فلسطين

 قامت السلطة الوطنيـة الفلـسطينية بوضـع         1993 وبعد عام    ،وأخيراً السلطة الوطنية الفلسطينية   
تتشكل الضفة الغربية من      وبحسب هذه الحدود الحالية    ،تعريف جديد للحدود اإلدارية للضفة الغربية     

، وقد تمت تـسمية المحافظـات الفلـسطينية         )إحدى عشرة منطقة  (إحدى عشرة محافظة فلسطينية     
 MOP)(د قامـت وزارة التخطـيط الفلـسطينية         وق،  بأسماء المدن الرئيسية الواقعة في كل منطقة      

بتعريف هذه المدن الرئيسية بأنها المراكز الحضرية اإلقليمية للمحافظات، وذلـك وفقـاً للعوامـل               
تحتية االجتماعية المتـوفرة    الطبيعة الوظيفية للمدينة، الخدمات الحضرية وتسهيالت البنية ال       : التالية
 ، وللمراكـز اإلقليميـة األخـرى    ،تجمعات الفلسطينية المحيطـة   الدور الذي تقوم به بالنسبة لل      فيها،

جنين، طولكرم، نابلس، قليقيلية، طوباس، سـلفيت،       : والمحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية هي     
إسـحاق، سـعد، سـلمان، هريمـات،        (الخليل   أريحا، القدس الشرقية، بيت لحم،       رام اهللا، البيرة،  

  ). 2005روزنس، عبد اللطيف، 
  

  :وسياسية في الضفة الغربيةي الجالوضع. 3.3.3

  

 ، وهي1995 للعام المرحلية أوسلو التفاقات وفقاً مختلفة مناطق ثالث إلى الغربية الضفة وقد تم تقسيم

ـ  3.456440 مساحته ما وتغطي الكاملة اإلسرائيلي االحتالل سيطرة تحت وتقع ،)ج (المنطقة  اًدونم
 سلطةللاإلدارية  السيطرة تحت تقع) ب (المنطقةو ،الغربية ةالضف من% 60 حوالي أي ياألراض من

  1.035.375 مـساحته  ما وتغطي اإلسرائيلي، االحتالل لقوات األمنية والسلطة الفلسطينية، الوطنية
 واألمنية اإلدارية السيطرة تحت وتقع) أ (ومنطقة ،الضفة الغربية من %18أي  األراضي من ماًدون

%  17األراضـي أي  من ات دونم 1004805 مساحته ما وتغطي الفلسطينية، ةالوطني للسلطة الكاملة
 200 مـن  يقـارب  مـا  ويوجد ذا ه).أ-2010فلسطين، وزارة الحكم المحلي، ( الغربية الضفة من

 مجموع  ويبلغ،غير قانونية استيطانية ؤرةب220 و الغربية الضفة في قانونية غير إسرائيلية مستوطنة
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 المـساحة   وتبلغ،الغربية الضفة سكان من % 21 نسبته ما يمثلون حيث 498.543المستوطنين  عدد

 هـذا  .الغربية الضفة من% 3حوالي  أي اًدونم 188266 اإلسرائيلية تحتلها المستوطنات التي الكلية

 ويبلغ ة،الغربي الضفة من% 40ما يقارب  اإلسرائيلية للمستوطنات الهيكلية المخططات مساحة وتصل

ـ  733696 حـوالي  ويعزل كلم، 767 الغربية الضفة في اإلسرائيلي العازل الجدار طول مـن   اًدونم
الجدار  بسبب اًفلسطيني اًسكاني اًتجمع 78     من أكثر يتأثر حيث ةالغربي الضفة من % 13أو األراضي

  ).أ-2010فلسطين، وزارة الحكم المحلي، (
  

 التفتـيش  نقـاط : "الغربية فهـي  الضفة في نيينالفلسطي حركة تقيد التي المادية وأما أشكال التدابير

 الطرق، الخنـادق، بوابـات   الترابية، حواجز العشوائية، السواتر الطيارة أو التفتيش الجزئية، نقاط

والميـاه   الجـوي،  المجـال  علـى  إسرائيل دولة  وتسيطر،"الطرق، بوابات الجدار الطرق، جدران
 الكلـي  االقتصاد وحرية الحركة وأدوات  الضفة الغربية،الفلسطينية في الطبيعية والموارد اإلقليمية،

  .)2010مشعشع، وآخرون، ( االستقاللية االقتصادية من تمكن التي
  

فتمـت مـصادرة     ونتيجة لذلك خسر الفلسطينيون أثناء سنوات االحتالل جل مـواردهم الطبيعيـة           
كثيـرة ومتـشابكة    عبر أساليب وسياسـات      وعمدت سلطات االحتالل  ،  أراضيهم ومصادرة مياههم  

ومعقدة إلى انتزاع أكبر مساحة من األراضي الفلسطينية، وكمية أكبر من مصادر المياه في الـضفة         
  ).2003النقيب، (الغربية 

  

  
  

  ).2005أريج،  (لتنمية والبيئة والنزاع السياسيالعالقة العضوية بين ا: 1.3شكل 
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طالما هي تحـت     ألراضي الفلسطينية المحتلة   على استحالة قيام تنمية شاملة في ا       اًوأن هناك إجماع  
ستراتيجيات مواجهة  اولكن مقاومة االحتالل طويل األمد تستوجب العمل على تنفيذ          ،  سلطة االحتالل 

  ).2005ماس، ( واقتصادية وثقافية أيضاً ،سياسيةة على جبهات متعدد

  

  
  

  .2010وسياسية للضفة الغربية لعام يلخريطة الجا: 2.3شكل 
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  ومراحل تطورهاالفلسطينية يس مجالس الخدمات المشتركة  تأس 4.3
  

لقد جهدت وزارة الحكم المحلي ومنذ تأسيسها على تقديم الخدمات األساسية الشاملة لكل المجـالس               
والهيئات المحلية في القرى والمدن والتجمعات السكانية الفلسطينية، ولكن نتيجة لضعف اإلمكانيات            

ية الفلسطينية والتي تزيـد      للحاجات المتعددة للهيئات المحل    لمحلي، ونظراً المتاحة لدى وزارة الحكم ا    
إن الوزراة وضعت نصب عينيها تلبية تلك       ف  مضاعفة عن اإلمكانيات المتوفرة لهذه الوزراة      أضعافاً

ستراتيجية أن تـضافر    امن  فة، وذلك إنطالقاً    الحاجات المحلية لهذه المجالس والهيئات المحلية المختل      
د وتكاتف هذه المجالس مجتمعة سيحقق الكثير من التكامل والتعاون فيمـا بينهـا، وبالتـالي                الجهو

إذا ات المحلية باإلمكانيات المحدودة     سيكون هذا التعاون قادراً على تلبية وتحقيق الخدمات لهذه الهيئ         
  ).2003فلسطين، وزارة الحكم المحلي، (تم استخدامها بشراكة منظمة 

 
  : ة مجالس الخدمات المشتركةبروز فكر. 1.4.3

  

تلـوح  حيث بدأت    1991 واإلسرائيلي عام    منذ إنطالق الحوار والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني      
في ) UNDP( واالتفاقيات السياسية شرع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي         ،باألفق بوادر الحل السلمي   

، 1992جنين عـام    ها مجلس الخدمات في     تنفيذ بعض المشاريع في االراضي الفلسطينية، وكان أهم       
  . )2006حبش، ( ة بين الريف والمدينةالمحلية، وتقليل الفجووذلك إلحداث حالة من التننمية 

  

قامـت هـذه     1994محلي عـام    لذلك منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وتشكيل وزارة الحكم ال         
حيث تم االتفاق بين الطرفين على       )UNDP(االتصاالت الالزمة مع إدارة برنامج      جراء  بإالوزارة  

ديـد  العمل في مجال التنمية المحلية الريفية من خالل تح        مل المشترك وتوسيع برامج ومخططات      الع
  ).1999األعرج، كانون أول (للمناطق األكثر فقراً وعوزاً  األولويات والحاجات المحلية

  
 باالتفاق بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي       )LRDP(ولقد تم تأسيس برنامج التنمية الريفية المحلية        

)UNDP(،      وصندوق األمم المتحدة االقتصادي (UNCDF)      حيث يتم من خـالل هـذا البرنـامج
باإلضافة  صالحتشكيل لجان تخطيط إقليمية من أجل تحقيق حكم محلي          ) LRDP(اإلنمائي المحلي   
ارة في الضفة   لجماعي في مناطق ريفية مخت    التقليص المستدام للفقر ا     عديدة أهمها  الى تحقيق أهداف  

نيـة   ووزارة الحكم المحلي فـي مجـاالت الب        ،من خالل دعم السلطات المحلية     الغربية وقطاع غزة  
، منتدى الدول العربيـة للحكـم المحلـي       ( لألولويات التي يحددها السكان المحليون    التحتية، ووفقاً   

2005 .(  
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  : تركةمراحل تأسيس وتطور المجالس المش. 2.4.3

  
تمثل مجالس الخدمة المشتركة نموذجاً موسعاً من نماذج الهيئات المحلية متميزة بما يسمى تجميـع               

 ن في أكثر من مجلس بلـدي أو قـروي          والمشاريع العامة بحيث تشمل المواطني     ،وتقليص الخدمات 
   .المراحل التي مرت بها المجالس المشتركة) 3.3(ويبين الجدول  .)1987الرواشدة، (
  

  .مراحل تأسيس المجالس المشتركة وتطورها: 3.3جدول 
  

  التطور  السنة  المرحلة

  تأسيس أول مجلس خدمات مشترك في منطقة جنين  1995-1992  المرحلة األولى
شملت جميع أنحاء الوطن وكانت بإسم لجان التخطيط          2003-1996  المرحلة الثانية

  .اإلقليمية والمجالس المشتركة
شملت توحيد التسمية وتـشكيل المجـالس المـشتركة           2004-2003  المرحلة الثالثة

  .بواقها الحالي
  .تشكيل اإلدارة العامة للمجالس المشتركة  21/4/2004  المرحلة الرابعة
الفترة الواقة بين حزيران   المرحلة الخامسة

  2004وأيلول 
تعزيز وإبراز دور المجالس المشتركة بالتعاون مع ال        

UNDP.  
  الفترة الواقعة بين تشرين  ادسةالمرحلة الس

 2008كانون ثاني /2004أول 
توحيد الرؤية حول دور المجالس المشتركة في التنمية        

استراتيجية المجـالس المـشتركة     (صالح المحلي   واإل
  ).وذلك بالتعاون مع جايكا

  
  :1995ولغاية عام  1994عام تأسيس أول مجلس مشترك في محافظة جنين . 3.4.3

  

 في تنفيذ بعض    )UNDP(المجالس المشتركة مع بداية عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي          بدأ تشكيل   
المشاريع في األراضي الفلسطينية مع انطالق الحـوار والمفاوضـات بـين الجانـب الفلـسطيني                

وقد ضم   ،1992واإلسرائيلي، وكان ذلك من خالل تشكيل مجلس الخدمات المشترك في جنين عام             
 وما زال هذا المـشروع قائمـاً حتـى اآلن وذلـك             ،)كفر راعي، فحمة، الرامه    (قرى هذا المجلس 

فلسطين، وزارة الحكم المحلي،    (إلحداث حالة من التنمية المحلية وتقليل الفجوة بين الريف والمدينة           
هنا يجب أن نالحظ أن البدايات ليست       .  وهو مجلس للخدمات المشتركة للنفايات الصلبة      ،)أ-2004

القـاروط،  (ننا نقر بحاجتنا إلى هذا النوع من المجالس         ف على أ  من ناحية الفكرة والوظائ   فلسطينية  
2006.(  
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وبرنامج التنمية اإلنمائي التـابع   ،(UNCDF)ي وقد عمل كل من صندوق األمم المتحدة االقتصاد 
منذ بداية عام   و ،(LRDP)برنامج التنمية الريفية المحلية     ) تدشين(تفقا معاً على بدء     الألمم المتحدة و  

عتمد برنامج التنمية الريفية المحلية مبدأ ترويج الالمركزية وتقوية البنى المؤسساتية عـن             ا 1994
،  في البنى التحية والخدماتيه ومعدالت الفقر المرتفعة في المنـاطق الريفيـة            صطريق معالجة النق  

لفرص والدعم الفني كوسائل    ا عمد البرنامج على توفير المصادر     ولجسر الهوة بين األرياف والمدن    
التركيز األساسي كـان    ، و لتحسين القدرات المؤسساتية للجان التخطيط اإلقليمية لتنفذ برامج تنموية        

ت المختصة في الـسلطة     موجهاً على المستوى المحلي بقدر أكبر من األنشطة التنسيقية مع الوزارا          
لمحلية، والتي شملت مشاركة جيدة تحتـاج  عملية التخطيط بالمشاركة ا ذلكباإلضافة الى    الفلسطينية

الهمـوز وصـالح،    ( لتبسيط أكبر وذلك لتقليص مدة التخطيط ولتحسين مشاركة المجتمع المحلـي          
2005 .(  

 
  ):2003-1996(لجان التخطيط االقليمية والمجالس المشتركة  .4.4.3

  
ـ    1996 عـام  UNCDF و UNDPوكان التقييم المنفذ مـن قبـل   ن  أوصـى بمرحلـة ثانيـة م

 UNCDF و UNDP بدعم كـل مـن  1997 مع تعديالت طفيفة والتي بدأت عام  LRDPبرنامج
 MPRC’sنشاء لجان التخطيط اإلقليميـة       تم اختيار أربعة أقاليم جزئية إل      وبالتالي،  وحكومة اليابان 
الدروس التي تم تعلمهـا مـن        وعلى قاعدة    ،اريع البنية التحتية  قليمي لمش إوتنفيذي   كجسم تخطيطي 

ن مبـادرة   وإ،  شتركة لخدمة مجموعات من القـرى     تم االتفاق على خلق مشاريع م      حلة األولى المر
 .خلق المشاريع المشتركة كان الخطوة األولى باتجاه اإلصالح في الحكم المحلي في المناطق الريفية             

 1999 عام    والتي بدأت  ،إن المرحلة األولى والثانية من برنامج التنمية المحلية مهدتا للمرحلة الثالثة          
تـم توسـيع    و ،USAID و ECبالبناء على الخبرات السابقة وبتمويل من المفوضـية األوروبيـة           

البرنامج ليغطي أحد عشر إقليماً جزئياً وبارتفاع كبير في التمويل لمـصلحة القـرى والمـشاريع                
وبشكل أكبر مهدت لمرحلة من الجهود المتزايدة للحصول على وضع قـانوني مناسـب              ،  المشتركة

 وإيرادات مستمرة لدعم استمرارية     ،للجان التخطيط اإلقليمية وذلك لتوفير تنمية القدرات المؤسساتية       
  ). 2005الهموز وصالح، (المؤسسات التي تعمل على مستوى إقليمي جزئي 

  
ء بحيث يشكل كل جزء منها وحـدة        ا وإنطالقاً من هذا الفهم فقد تم تقسيم كل محافظة الى عدة أجز           

عتمـاد معيـار التفاعـل الـسكاني        احيـث تـم      ملة يطلق عليها لجنة تخطيط إقليمية     تخطيطية كا 
  والتواصل الجغرافي واالقتصادي ومستوى الخدمات المتاحة، وكذلك أن يكون مركز          ،)الديمغرافي(

لالستفادة من خبرة البلديـة فـي إدارة وتنفيـذ المـشاريع            ) ب(اإلقليم الجزئي بلدية ذات تصنيف      
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يتم تشكيل لجنة التخطيط اإلقليمية من ممثلين عـن المجـالس             اختيار اإلقليم الجزئي   وبعد المختلفة،
وقد بلغ عدد   ،  البلدية والقروية المنضوية في إطار هذا اإلقليم وبمصادقة الحكم المحلي في المحافظة           

منتشرة  مجلساً بلدياً وقروياً     220لجنة تخطيط إقليمية وضمن أكثر من       ) 15(اللجان اإلقليمية حوالي    
فلـسطين،   (2003في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وذلك حتى منتـصف حزيـران              

  ). أ-2004وزارة الحكم المحلي، 
  

لضفة وغـزة،   الجنة في   ) 17( حوالي   2003-1994وقد زاد عدد هذه اللجان اإلقليمية بين سنوات         
 اإلتحـاد األوروبـي    لعربي للتنميـة  وقد تم دعم هذا البرنامج من قبل اليابان وهولندا والصندوق ا          

مليون ) 33(حيث بلغ ما أنفق على المشاريع حوالي         .)USAID(والوكالة األمريكية للتنمية الدولية     
 وبلغ عدد المشاريع المنفذة من خالل اللجان التخطيط اإلقليمية حتى            ،)2006ردايدة، تموز   (دوالر  

  ).2005الهموز وصالح، (الف نسمة ) 714(لي مشروعاً أستفاد منها حوا) 220 (2003بداية عام 
  

ولكن على الرغم من أن هذه اللجان اإلقليمية تتمتع بقدر كبير مـن التمويـل واإلشـراف الفنـي                   
إال أن هذه اللجان عانت الكثيـر مـن          واإلداري المتخصص من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي       

أهمها وأكثرها بروزاً قلة المردود المالي مـن         ثرالمشاكل، ويعتريها الكثير من نقاط الضعف والتع      
باإلضافة الى ضعف القـدرة المؤسـساتية       ،  مما يحد من استدامة هذه المشاريع      المشاريع المشتركة 

الذاتية لهذه اللجان، باالضافة الى عدم وجود وضعية قانونية لمسار عمل وتشريع شخـصية هـذه                
لدعم المـالي   اوزيادة على هذا فإن اعتماد هذه اللجان على         اللجان أمام المؤسسات الدولية اإلقليمية،      

لجهات المانحة، يجعل منها غير قادرة على االستقالل بشخصيتها التنمويـة، وال            اشبه الكامل على    
يخلق منها مؤسسة قادرة على االستمرار مما يقضي أن تتطور هذه اللجان الى مؤسسات ديناميكيـة                

 الذي عملت به في مراحل برنامج التنمية الريفية المحليـة األولـى             قادرة على االبتعاد عن اإلطار    
  ).2005منتدى الدول العربية للحكم المحلي، (وذلك لضمان ديمومتها 

  
ولتحقيق سياسة التعاون والتكامل بين الهيئات المحلية وتلبية وتحقيق الخدمات لهذه الهيئات المحليـة              

مجالس الخـدمات   " وزارة الحكم المحلي الفلسطيني      ستحدثتفقد ا  ولتحقيق سياسة تعاونية فيما بينها    
وال سيما أن وزارة الحكم المحلي الفلسطيني تهدف من وراء تـشكيل هـذه المجـالس                ،  "المشتركة
ليس فقط التعاون وتوزيع اإلمكانيات القليلة لتغطي احتياجات هـذه الهيئـات المحليـة               وإستحداثها

أي بلدية  ( المشتركة بالتدريج لدمجها مستقبالً في جسم واحد         لى تهيئة الهيئات  إوحسب، وإنما تهدف    
لجوانب العمرانية، وتداخل الحـدود     اسيما وان تطور هذه الوحدات السكانية المتجاورة من         ). واحدة

ستراتيجية اكل ذلك يجعل من      فق اإلجتماعي بين سكانها   االجغرافية بينها باإلضافة الى التمازج والتو     
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السكانية المتعددة الى موقع سكاني واحد يدار من قبل مجلـس أو إدارة محليـة               تحول هذه المواقع    
  ).2006حبش، (أمر طبيعي ) بلدية(واحدة 

  
 متضمنة من خـالل     ومجالس الخدمات المشتركة لها أصول في القانون األردني السابق وهي أصالً          

استجابة لالحتياجات المحلية   تم تشكيل هذه المجالس ك    ، و م1997قانون الحكم المحلي الفلسطيني لعام      
 وهي أيضا وسيلة لبرامج االستثمار الممولة من خالل الممولين، ومجالس           ،للتزود بالخدمات المحلية  

 خـالل إطـار عمـل       الخدمات المشتركة عبارة عن مجموعة من السلطات المحلية التي تجتمع من          
تمل أن تكون مجالس الخـدمات      بينما من المح   لمواطنين المشتركين في هذا التجمع    معروف لتزود ا  

المشتركة في المستقبل على شكل بلديات صغيرة ضمن وحدات كبيرة إما عن طريق التركز أو عن                
المصادر المالية للمجلس تتضمن مساهمات من       تطور و ،لس الخدمات المشترك ينمو   طريق جعل مج  

  ). 2005 وصالح، الهموز(كون من المانحين جميع الهيئات المحلية التي تشكل المجلس أو ت
  

المجالس المشتركة الموجودة في مناطق السلطة الفلـسطينية الـى نـوعين            ويمكننا تقسيم وتصنيف    
  ).2009حامد،  (:رئيسيين هما

  
 وتقوم هيئات محلية عدة تشمل منتخبة تنفيذية هيئة ذات مجالس وهي: الخدمات متعددة مجالس •

 هـذه  تملـك  ما المجلس، وغالبا في المشتركة المحلية الهيئات لمواطنية خدم من أكثر بتقديم

 شـكلين  أحد المجالس  وتأخذ هذه،المتواصل والعمل االستمرار ومقومات إمكانيات المجالس

 تضم كبيرة بلدية  وقابلة ألن تصبح،للدمج قابلة مشتركة مجالسبدمجها  باحتمالية يتعلق فيما

  .فيها المشتركة السكانية والتجمعات الهيئات المحلية
 خدمة على تقديم تقوم التي المجالس وهي": المتخصصة"لمجالس المشتركة أحادية الخدمة أو ا •

 أو الـصحي  المعلومات، الـصرف  تكنولوجيا الكهرباء، المياه، النفايات، خدمات مثل واحدة

  .غيرها

  

مل، اإلقليمي يرى تشابه األهداف وآليات الع     الخدمات المشتركة ومجالس التخطيط     جالس  والمتتبع لم 
 تغير مسمى لجان التخطيط اإلقليميـة بـشكل رسـمي الـى             2003ومنذ األول من شهر أغسطس      

 والذي يعتبر إحرازا هاما على مستوى       ،)JCSPD(المجالس المشتركة للخدمات والتخطيط والتنمية      
ت عمل برنامج التنمية الريفية المحلية في مجال البناء المؤسساتي بالنظام الداخلي، ومجالس الخـدما             

المشتركة يوضح بأن هذا التغيير يتخطى الهدف المبدئي كما حدد فـي اتفاقيـة منحـة المفوضـية                  
حيث تعترف بالنطاق األوسع لمسؤوليات مؤسسات الحكم المحلـي لمجـالس الخـدمات              األوروبية
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إن مجالس الخدمات المشتركة المنتشرة في كافة محافظـات          ).2005الهموز وصالح،   (المشتركة  
، وكـذلك فـإن لجـان       ةمجلس خدمات مشترك  ) 51(س والضفة الغربية، والبالغ عددها      غزة والقد 

فانه قد   نة تخطيط إقليمية  لج) 17(التي وصل عددها في كل محافظات الوطن الى          التخطيط اإلقليمية 
 ،"أكثر من هيئة محلية منضوية ألكثر من مجلس خدمات مشترك ولجنة تخطـيط إقليميـة   "أصبحت  

دى الى نتائج عكسية مما استدعى النظر في هذه األجسام الخدماتية والبحـث عـن               وهذا بحد ذاته أ   
حـبش،  (شكل تعاوني أكثر تنظيماً يؤدي خدمات للمواطنين دون تضارب وتنـازع للـصالحيات              

2006.(  
  

  :توحيد التسمية وتشكيل مجالس الخدمات المشتركة للتخطيط والتطوير. 5.4.3

  

لت عقبة حقيقية أمام تقدم كل من مجـالس الخـدمات المـشتركة             إن الصعوبات والعراقيل التي شك    
إلضافة الى االزدواجية في    االتشابه والتضارب في الخدمة المقدمة أحياناً، ب       ولجان التخطيط اإلقليمية  

 واالعتمـاد   ،مع شح الموارد المالية لمجالس الخدمات المـشتركة        عضوية الهيئات المحلية لكل منها    
لخارجي للجان التخطيط اإلقليمية، وكل ذلك مقترن بعدم الفهم الكامل للـسكان            الكلي على التمويل ا   

لقد شكلت هذه القضايا معيقاً حقيقياً أمام تقدم مـسيرة تلـك       ، و المحليين ألهمية هذه الهيئات اإلقليمية    
  ).2005منتدى الدول العربية للحكم المحلي، ( الهيئات الخدماتية المحلية

  
يد الرؤيا حول اللجان التخطيط اإلقليمية ومجالس الخدمات المشتركة فقـد تـم             وأما فيما يتعلق بتوح   

 سنوات علـى إنـشاء      ى إنشاء وزارة الحكم المحلي وسبع     سنوات عل ر  ذلك بعد مرور أكثر من عش     
ومن هنا فقد كان التوجه الرسمي وباالجمـاع        ،  لجان التخطيط االقليمية ومجالس الخدمات المشتركة     

دية في وزارة الحكم المحلي بضرورة دراسة واقـع لجـان التخطـيط اإلقليميـة               لدى األوساط القيا  
ومجالس الخدمات المشتركة، ومن ثم محاولة الوصول الى أشكال أرقى للتعاون بين الهيئات المحلية              

  ).ب-2004فلسطين، وزارة الحكم المحلي، (الفلسطينية 
  
 التخطيط لجان تحويل بموجبه تم المحلي الحكم وزارة في  2003عام قرار اتخاذ تم فقد ذلك على بناءو

 معـدل  نظام 2003   عام في صدر فقد التطور مشتركة، واستجابة لهذا مجالس خدمات الى قليميةإلا

 المـشتركة  الخـدمات   لمجـالس  2003لـسنة  (1) رقم نظام "ب عرف المشتركة الخدمات لمجالس

 المـشتركة  مجالس الخـدمات  وبرامج وخطط نشاط تنظيم الى النظام هدف وقد "روالتطوي للتخطيط

المـشتركة   الخـدمات  بمجـالس  تعرف بعد فيما لتصبح قليميةإلا التخطيط لجان تجربة من واالستفادة
  ). 2008حميد، (والتطوير  للتخطيط
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فقد تم اتخاذ قرار فـي       وعليه ومن هذا الفهم المشترك لواقع ومستقبل هذه األجسام اإلدارية المحلية          
لة مجلـس خـدمات مـشتركة،    م المحلي تم بموجبه اعتبار لجنة التخطيط اإلقليمية بمنز      وزارة الحك 
 على دراسة فنية وميدانية عديدة قامت بها وزارة الحكم المحلي، وطواقم متخصصة فـي               وذلك بناء 

هذا المجال اإلداري، وباالرتكاز على ذلك فقد تحولت لجان التخطيط اإلقليمية في كـل محافظـات                
) 55(محافظة، وكذلك مجالس الخدمات المشتركة التي بلغ مجموعهـا          ) 15(لبالغ عددها   الوطن وا 

كل منها يحمل إسـم       للخدمات المشتركة  اًمجلس) 70(حيث أصبح هناك    ة  مجلساً الى مجالس موحد   
  ).2006حبش،  ("مجلس الخدمات المشتركة للتخطيط والتطوير"
  

مشتركة بين تلك المجالس التي تقوم بتقـديم خدمـة           في مفهوم المجالس ال    وكما أنه يوجد هناك خلط    
 Economy)( واحدة مشتركة لمجموعة من الهيئات المحلية بهدف االستفادة من مبدأ حجم الـسوق 

of scale ورفع وتحسين مستوى هذه الخدمة وهو األساس ،في تخفيض تكلفة هذه الخدمة من جهة 
جمع ونقل  (شؤون تقديم خدمات معينة مثل خدمة       الذي تم بموجبه تشكيل معظم المجالس التي تعنى ب        

ها ؤ وبين مجالس التخطيط والتطوير المـشتركة والتـي تـم إنـشا         ،)والتخلص من النفايات الصلبة   
بغرض التغلب على ظاهرة وجود عدد كبير من الهيئات المحلية الصغيرة والتي فشلت بمفردها من               

 وذلـك   ، التي نص عليها قانون الحكم المحلي      نيها لمواط القيام بواجبها في تقديم الخدمات الضرورية     
ن ان النوع ا لقد أخضع هذ   .بسبب غياب المقومات الضرورية لوجود هيئات حكم محلي فاعلة وقادرة         

من المجالس لنفس اإلطار القانوني والتنظيمي الذي تضمنته بنود قانون الحكم المحلي الـذي يـنظم                
تطـوير   جعل من تجربة إنشاء مجـالس التخطـيط وال         المجالس المشتركة ذات الخدمة الواحدة مما     

صالح قطاع الحكم المحلي التي تبنتها السلطة الوطنيـة الفلـسطينية           محاولة منقوصة ضمن خطة إ    
  ).2007الرؤية الجديدة لإلستشارات اإلدارية والتسويقية، (
  

ـ           لخـدمات  أو مجـالس ا   ة  وخالصة القول إن مجالس الخدمات المشتركة ولجان التخطـيط اإلقليمي
ال يمكنها العمل وال تتمكن مـن تنفيـذ المـشاريع            "المجالس اإلقليمية "المشتركة للتخطيط والتطوير    

ستراتيجيات تطويرية  اكما أنها ال تستطيع رسم وتخطيط       و التنموية الخدماتية ذات المستوى الواسع،    
األموال هبات خارجيـة    سواء كانت هذه     إال بالحصول على الدعم المالي الالزم      تنموية بعيدة المدى  

  .من جهات أخرى و، أ من منظمات إقليمية ودوليةوأو مساهمات محلية، أ
  

  : تأسيس اإلدارة العامة للمجالس المشتركة.6.4.3

  
  وبخبرة، المحلي الحكم لوزارة الزمني بالعمر مقارنة نسبيا حديثة المشتركة المجالس إنشاء فكرة تعتبر
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 الـسلطة  مع دخول تزامن الذي المحلي الحكم وزارة تأسيس فمنذة حليالم الهيئات إدارة في الوزارة 

 أو منهـا  الكبيرة السكانية سواء المحلية والتجمعات الهيئات وتشجيع دعم إلى الوزارة عمدت الوطنية

 تمويل على والحصول، التقدم لمشاريع بهدف المشاريع لجان أو قروية مجالس تشكيل على الصغيرة

 فـي  المشتركة المجالس وتأسيس إنشاء على عملت المحلي الحكم وزارة فإن  لذاالمانحة الجهات من

  ).2009حامد، (المناطق  تلك في المواطنين خدمة على لتعمل الفلسطينية الوطنية مناطق السلطة كافة

  
 سنوات من هذه التجربة تقدم وزارة الحكم المحلي على إجراء دراسة            وألول مرة وبعد مرور عشر    

قامت عدة لقاءات إلدخال تحسينات على نظام رقم        م أ ث سبق ذكرها التي  لخدمات المشتركة   لمجالس ا 
المسمى نظـام   2003لسنة ) 1(النظام المعدل رقم   دخل  و،  1/8/2003:  في تاريخ  1998لسنة  ) 1(

مل بمجالس الخدمات المـشتركة     مجالس الخدمات المشتركة حيز التنفيذ، وشهد ألول مرة دخول الع         
قبل وزير الحكم المحلي     تيجية وسياسات وزارة الحكم المحلي، وأثناء بناء هيكلية الوزارة        سترااإلى  

فـي سياسـات وزارة      قانونياً وبعداً    مجالس الخدمات المشتركة إطاراً   لن  طرحاً هاماً يفيد بأ    األسبق
لهيكلية  ومن الضروري أن يكون لمجالس الخدمات المشتركة إطاراً إدارياً يظهر في ا            ،لحكم المحلي ا

شـهدت وزارة الحكـم      12/4/2004: وبتاريخ،  ات المشتركة يقوم باألعمال المتعلقة بمجالس الخدم    
المحلي والدة اإلدارة العامة لمجالس الخدمات المشتركة حيث أصدرت هذه اإلدارة منشوراً حـددت              

  ).2006القاروط، (فيه أهداف الدائرة ومميزات العمل بمجالس الخدمات المشتركة 
  

علـى   سب إرشيف وزارة الحكم المحلي فقد تم تحديد أهداف اإلدارة العامة للمجالس المشتركة            وبح
لتطوير قدرات المجالس   امة من خالل وضع السياسات والخطط والبرامج        ع عدة أصعدة منها أهداف   

أما على مستوى الوزارة فهي تسهم في الجهود نحو إصالح الحكم المحلـي للهيئـات               والمشتركة،  
ة المتردي، وأما على مستوى المجالس المشتركة والهيئات المحلية فهي تقوم وتعمـل علـى               المحلي

نضمام لعضوية مجـالس خـدمات      ت المحلية والتجمعات السكانية لال    استقطاب أكبر عدد من الهيئا    
مشتركة فاعلة وبصالحيات مكتملة للوصول الى مرحلة الدمج التام، وأما على مستوى المؤسـسات              

اصل على خطط الـدائرة      تعمل على إطالعهم المتو    هيداعمة للتنمية المحلية في فلسطين ف     الدولية ال 
  ). 2009عبد ربه، (حيث االحتياجات واألولويات والمعلومات والمجالس من 

  
  :2004عام وإبرازها  تعزيز دور المجالس المشتركة .7.4.3

  
رحلة  تعزيز وإبراز دور المجلس       هي م  2004بين حزيران وأيلول    وقد سميت هذه المرحلة الواقعة      

 2004 الـى عـام      2003ن المالحظة الجوهرية ما بـين        وإ ،)UNDP(المشترك بالتعاون مع ال     
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تتلخص في نشر الوعي لدى الهيئات المحلية لدى الهيئات المحلية بأهمية مجالس الخدمات المشتركة              
رات اءات وسلـسلة مـن اإلصـد       وإعداد دليل اإلجر   ،ومطبوعات اإلدارة  وأهدافها المحددة بمنشور  

هدافها وتوظيفـه   كما تمكنت اإلدارة العامة للمجالس المشتركة من استقطاب الدعم المالي أل          ة، و الهام
إن هذه التجربة من ناحية     . ة جيدة في مجال اختصاصها    بن اإلدارة قد راكمت تجر    كما أ  بشكل خالق 

 فعال في تطوير منظومة الحكم المحلي       التخطيط وحشد التمويل والتنفيذ والتقييم سوف تساهم بشكل       
  ).2006القاروط، (في فلسطين 

 
المتحـدة   مـم األ مؤسـسة  مـع  بالتعـاون  نفذ  والذي(LRDP)الريفية  التنمية برنامج بأن شك وال

(UNDP)الفلـسطينية  األراضـي  فـي  المـشتركة  المجالس دور تشكيل في  مركزيادوراً لعب  قد 
هـذه   فـي  البرنامج هذا الى اإلشارة ارتأينا فقد المشروع الحيوي اهذ هميةعلى أ وللداللة ،وتعزيزها
 اإلدارة بـين  مـا  بالتعاون عقدت التي ورش العمل وتوصيات نتائج أهم على التركيز كذلكة المرحل

، 2004 أيلـول  وحزيران ما بين الواقعة الفترة في المحلي الحكم وزارة في المشتركة للمجالس العامة
 حيث بلغت نـسبة . االنمائي المتحدة األمم برنامجوالريفية،  التنمية ساتية لبرنامجالمؤس الشؤون وبين

ـ 86%الـورش   وحضور االستبيان تعبئة في شاركت الغربية التي الضفة في المحلية الهيئات  ت بلغ
كبيـرة   واحـدة  هيئـة  في الصغيرة المحلية للهيئات التام الدمج عملية الذين يؤيدون نسبة المشاركين

هـي   المـشتركة  المجالس تواجه التي العقبات أهم أن يؤكدون  نسبة المشاركين الذين تبلغو، %78
  ).2008حميد، ( 34%مالية 

  
  : توحيد الرؤية حول دور المجالس المشتركة في التنمية واالصالح المحلي.8.4.3

  

والتطوير في  نهاء المرحلة األولى من خطة عمل دائرة المجالس المشتركة للخدمات والتخطيط            إبعد  
براز وتعزيز دور المجالس المـشتركة فـي فلـسطين،          إوزارة الحكم المحلي، والتي تركزت حول       

بدأت المرحلة الثانية من خطـة تطـوير         (UNDP)والتي تمت بالتعاون مع برنامج التنمية الريفية        
ة ورش  بانعقاد ورشة العمل األولى من ضـمن سلـسل         قدرات المجالس المشتركة والهيئات المحلية    

لمشتركة فـي عمليـة اإلصـالح       دور المجالس ا  " الوطن تحت عنوان     عمل شملت جميع محافظات   
لقد وضعت الورشة مجموعـة     ). جايكا(وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي        ،  "المحلي

ة تتركز على توحيد الرؤية حول دور وأهمية المجالس المـشتركة فـي وزار             من األهداف لتحقيقها  
الحكم المحلي وخارجها، وكذلك العمل على تخفيض عدد الهيئات المحلية الفلسطينية الى الحد األدنى              
الممكن باإلضافة الى توحيد الجهود المحلية والدولية لدعم هذه الهيئات، والعمـل علـى تـصنيف                

   ).2008حميد، (ئم مع متطلبات الواقع الفلسطيني المجالس المشتركة وتقييمها لتتال
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 في المشتركة المجالس دور حول الدائرةو الوزارة رؤية وتحديد هدفت ورش العمل هذه الى توحيدو

 والجهـات  الـوزارة  دوائـر  بين ما والتنسيق التكامل وخلق ،المستقبل في المحلي واالصالحالتنمية 

 المحلي الحكم وزارة في المشتركة المجالس وأهمية دور حول الرؤية توحيدوبهذا الموضوع،  المعنية

 الممكـن، وتوحيـد   األدنى الحد الى الفلسطينية المحلية الهيئات عدد تخفيض على العملووخارجها، 

 لتتالئم وتقييمها المشتركة المجالس تصنيف على المجالس، والعمل هذه لدعم والدولية المحلية الجهود

والمستدامة  الشاملة المحلية نميةعملية الت لقيادة وقدرتها ئهاأدا الفلسطيني، وتطوير الواقع متطلبات مع
  ).2008حميد، (
  

ومما ال شك فيه بأن المجالس المشتركة تلعب دوراً مهماً وأساسياً في عملية تطوير واقعها الخـاص         
 وتوزيـع المـشاريع     ،فهذه المجالس تسعى لتوفير الخدمة األفضل      ومفهوم الحكم المحلي بشكل عام    

يموغرافي ذي عالقات سليمة يغلب فيها البعد اإلقليمي وليس         حسب األهمية واألولوية، وخلق واقع د     
  مسيرة هذه المجالس الى أنه      تالعائلي، ورغم بعض النجاحات واإلخفاقات التي واجه       واالعشائري  
  . والعقبات التي تواجهها هناك العديد من المعيقات ما زال

  
  : مجالس الخدمات المشتركة في الضفة الغربيةمعيقات. 9.4.3

  
 ند النظر إلى وضع المجالس المشتركة القائمة حالياً في كافة المحافظات، وبين الهيئـات المحليـة               ع

نجد أن حالة العشوائية التي كانت سائدة عند تشكيل الهيئات المحلية انعكست أيضاً علـى تـشكيل                 
وجود رؤية  مما ساهم في زيادة حالة اإلرباك في الوزارة والمتمثلة بعدم            مجالس الخدمات المشتركة  

  ).2006ردايدة، تموز (ستراتيجية واضحة حول حكم محلي فلسطيني نموذجي ا
  

وقد جابه هذه التجربة الرائدة لمجالس الخدمات المشتركة العديد من المعيقات، والتي حالت دون أن               
 ولعل أهم هذه المعيقـات هـو        ،تقوم هذه المجالس بتحقيق العديد من األهداف التي أنشأت من أجلها          

إنشاء معظمها مع بداية االنتفاضة الثانية وما رافق هذه االنتفاضة من انعكاسات سلبية على قطـاع                
سواء كان ذلك المتعلق بالوضع االقتصادي والسياسي بشكل عـام أو ذلـك المتعلـق             الحكم المحلي 

حقيـق  إضافة إلى ذلك فقد كان هناك بعض المعيقات الذاتية التي حالت دون ت             بغياب سلطة القانون  
وأما  ).2007الرؤية الجديدة لالستشارات اإلدارية والتسويقية،      ( األهداف المرجوة من هذه المجالس    

  ).2008حميد، : ( التي تعاني منها المجالس المشتركة فهيأهم المعيقات
  

 .المعيقات التنظيمية واإلدارية واستمرار النهج المركزي وعم تفويض الصالحيات •
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لجغرافية واستمرار االحتالل في إعاقة التواصل الفيزيائي بين الهيئات          السياسية وا  المعيقات  •
  .المحلية

 . االقتصادية وعدم توفر الموارد الماليةالمعيقات. •

 . القانونية وعدم تعديل النظام األساسي أو إشراك المجالس المشتركة في التعديلالمعيقات •

ين بسبب النزعة العائليـة والحزبيـة        االجتماعية وعدم القدرة التواصل مع المواطن      المعيقات •
  .الضيقة وغياب المشاركة المجتمعية

  
  إصالح الحكم المحلي الفلسطيني5.3

 
 ظهر عهد جديد فـي      1994منذ تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية صالحياتها في الحكم المحلي عام           

 ، اإلسـرائيلي  مسيرة الهيئات المحلية للتعويض عن سنوات الحرمان الطويلة فـي ظـل االحـتالل             
وركزت هذه الهيئات المحلية والوزارة المشرفة على أدائها على استحداث وتطوير البنيـة التحتيـة               
المدمرة والتي كانت توصف بالتخلف في المدن الرئيسية وانعدامها في القرى واألرياف الفلسطينية،             

 السيادة علـى األراضـي   ومما ال شك فيه أن عدم االستقرار السياسي وعدم قيام دولة فلسطين ذات           
سـتراتيجي للحكـم المحلـي    الفلسطينية ووجود معيقات االحتالل اإلسرائيلي جعلت من التخطيط اال 

ونتيجة لذلك اعتمدت الهيئـات المحليـة مبـدأ         ،  الفلسطيني وهيئاته أمراً صعباً إن لم يكن مستحيالً       
حكم المحلي ونتيجة لمـا سـبق       التخطيط لكثير من المشاريع، وفي حقيقة األمر لم تستطع وزارة ال          

   ).2006ردايدة، (ستراتيجية ستراتيجية طويلة المدى بالمفهوم العلمي للخطط االاإعداد أي خطط 
  

  :جهود اإلصالح في الحكم المحلي الفلسطيني. 1.5.3
 

تصدر موضوع إعادة هيكلة قطاع الحكم المحلي سلم األولويات علـى أجنـدة الـسلطة الوطنيـة                 
حيث تم التركيز خالل السنوات القليلة الماضية على صياغة          ثلة بوزارة الحكم المحلي   الفلسطينية مم 

 وذلـك بهـدف تقـديم       ،وإعداد اإلطار العام الذي سينظم ويحدد مسار العمل في هذا القطاع الهـام            
الخدمات وانجاز المهام بنوعية وكفاءة عالية وبتكاليف معقولة من خالل تأطير التجمعات الـسكانية              

 أطر قادرة على تحقيق أكبر قدر ممكن من الالمركزية والديمقراطية والـشفافية والمـساءلة               ضمن
وقد تمثل ذلك بوضوح فيما تضمنته العديد من الوثائق واألدبيـات ذات العالقـة بـالحكم                 ،الشعبية

خطـة  والخطة متوسطة المـدى،      المحلي مثل التقرير التشخيصي والبرنامج التنفيذي للحكم المحلي       
 وآخرهـا سياسـة     ،سـتراتيجية الحكـم اإلداري الفلـسطيني      ا، و ادة االعمار والتنمية الفلسطينية   إع
هـورايزون للتنميـة    (ستراتيجية دمج الهيئات المحلية، والتي سوف نتناولها بشكل أكثر تفصيالً           او

وقد اجتمعت مجموعة دعم اإلصالح الخاصة بالحكم المحلـي التـي ترأسـها             ). 2009المستدامة،  
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وبعد أن قامت هذه المجموعة بمراجعـة وتعـديل         ،  2002عدة مرات في شهري تموز وآب        باناليا
حددت وجود حاجة لتوجه أكثر شمولية لتطبيق        خطة المائة يوم الخاصة بالحكم المحلي بشكل شامل       

 وال يكون مقتصرا على     ،بحيث يغطي هذا التوجه كل جوانب نظام الحكم المحلي         اإلصالح المقترح 
 ولهذه الغاية قامت مجموعة دعـم اإلصـالح         ، المالية ما بين السلطات المركزية والمحلية      العالقات

 بتسليط الضوء على الحاجة الملحة للقيام بدراسة تشخيصية كاملة وسـريعة           الخاصة بالحكم المحلي  
هذه الدراسة إلى فحص نظام الحكم المحلـي        ، وتهدف   لنقاط القوة والضعف في نظام الحكم المحلي      

عمال والتدخالت الالزمة لتطوير    ف فيه، وتقديم توصيات للقيام باال     لتحديد مواطن القوة والضع    بدقة
النظام، وتعزيز الالمركزية، وتحسين فعالية وزارة الحكم المحلي، وجهود التنظيم الذاتي في هيئات             

  ). 2003برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، (الحكم المحلي 
  

لم يكن لدى السلطة الفلسطينية موقف واضـح بـشأن           ي وخطة العمل  وعند وضع التقرير التشخيص   
سـتراتيجية  ااالتجاه المستقبلي للحكم المحلي، وبالتالي كان هناك غياب ألساس قوي لبناء رؤية أو              

 برزت الحاجة إلى مثل هذه الرؤية، والتي عبر عنها في خطة            2007لهذا القطاع، ولكن بحلول عام      
إذ أكدت هذه الخطة على التزام السلطة الفلـسطينية بتحقيـق            نمية واإلصالح الحكومة الفلسطينية للت  

 وضمن هذا المفهـوم     ،حكم محلي أقرب إلى الناس من خالل ضمان حكم محلي أكثر قوة ومساءلة            
سـتراتيجي  ستراتيجية لهذا القطاع تعتبر خطوة أولى للوصول إلى الهـدف اال          افإن تطوير رؤية أو     

  ).أ-2009فلسطين، وزارة الحكم المحلي،( كم محلي يتسم بالكفاءة والفعاليةالمتمثل بالوصول إلى ح
  

سـتراتيجية الوطنيـة للحكـم اإلداري       ونوقش البرنامج التنفيذي للحكم المحلي من خالل مؤتمر اال        
 الذي عقد في مدينة رام اهللا، والذي من خالله تـم            2008 كانون الثاني لعام     30 و 29الفلسطيني في   
إعادة هيكلية مؤسسات اإلدارة المحلية الفلـسطينية،       : لرئيسية للبرنامج التنفيذي وهي   وضع األسس ا  

إعداد مخططات التنميـة لألقـاليم األربعـة،        وتطوير قدرات العاملين في مجال اإلدارة المحلية،        و
تعزيز اإلدارة المحليـة االلكترونيـة، وتـم        وتطوير اإلطار القانوني لإلدارة المحلية في فلسطين،        و

خاللها مناقشة المخاطر والصعوبات التي قد تواجه تنفيذ البرنامج وعلى رأسها تـدهور األوضـاع               
السياسية واألمنية واالقتصادية والمالية، وتم وضع التصورات البيئية الالزمة لعوامل نجاح البرنامج            

دارة المحلية  وقد تم خالل المؤتمر طرح مشروع إعادة هيكلية مؤسسات اإل         ،  التنفيذي للحكم المحلي  
  ).) 2008صيدم، (الفلسطينية 

  
 األمـد  متوسطة أجندة تحدد وطنية  هي خطة2010-2008الفلسطينية  والتنمية اإلصالح  خطةنإو

 كما الموارد الحكومية جميع متكامالً لتوزيع الخطة أساساً هذه وتوفر ،فلسطين في لإلصالح والتنمية
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 وتحـضير  والخطط السياسات إلعداد متكاملة إجراءات بتبني الفلسطينية الوطنية التزام السلطة تعكس

فيهـا   تعمـل  التي السكانية تجمعاتلمعقولة ل إطاراً شامالً ذا تكاليف الخطة تمثل هذه كما الموازنات
وتتمثل األهداف العامة والخاصة التـي تـسعى خطـة          ،  وبما يتناسب مع احتياجات هذه التجمعات     

فلـسطين، وزارة   : (وهـي ) 2010-2008(تحقيقها لألعوام القادمة    اإلصالح والتنمية الفلسطينية ل   
  ).2008التخطيط، 

  
 القائمة الفجوات والتداخالت توضحان بحيث المحلي للحكم وطنيتين ستراتيجيةاو رؤية إعداد •

  .الحالية المحلي الحكم لمؤسسات الممنوحة والصالحيات التفويضات في
 الوطنية الرؤية مع يتوافق بما المحلي الحكم مؤسسات تإمكانيا لبناء مدروسة ستراتيجيةا تنفيذ •

 .المؤملة منها

 بنـاء  مـن  المتضررة السكانية للتجمعات الخاصة المساعدات توفير إلى تهدف مبادرة إطالق •

  . الغربية الضفة في الفصل جدار
  

  :ستراتيجي في وزارة الحكم المحلي الفلسطينيةالتخطيط اال. 2.5.3

  

 االحـتالل   إنهـاء :فلـسطين "برنامجها  2009 آب في شهر عشرة الثالثة سطينيةالفل الحكومة أطلقت

 االحـتالل  إنهاء نحو الدولي والمجتمع الفلسطيني المجتمع جهود توحيد يسعى إلى الذي" الدولة وإقامة

 الورقـة  هـذه  تحـدد  الـسياق  هذا  وفي،عامين ال تتجاوز مدة في المستقلة الفلسطينية الدولة وإقامة

 ابتداء من الشروع بها أو في تنفيذها االستمرار المقرر من والتي ةاألولوي ذات ستراتيجيةاال تالتدخال

 علـى  المواطن الفلسطيني آثارهـا  يلمس عملية نتائج إلى البرنامج هذا ترجمة أجل من 2010 العام

 الوطنيـة  لطةالـس  أجهـزة  جميع به  تسترشدستراتيجياًا دليال الوثيقة هذه  وبذلك تمثل،الواقع أرض

 عـشرة  الثالثة يحددها برنامج الحكومة التي الرؤية إخراج على المشترك عملها سياق في الفلسطينية

  ).2010فلسطين، وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية ووزارة المالية،  (2010 العام  خالل النور إلى
  

يات الحكومية التي وردت فـي      ولقد تم تحديد رؤية ورسالة وزارة الحكم المحلي باالنسجام مع الغا          
:  بأربعة مهام وهي   2009للعام  ) إنهاء االحتالل وإقامة الدولة   : خطة الحكومية الثالثة عشر   (خطتها  

  ).ج-2010فلسطين، وزارة الحكم المحلي، (
  

  .فاعله مؤسساتية قدرات امتالك من المحلية الهيئات تمكين •
 .المحلي قطاع الحكم على واإلشراف والتوجيه التخطيط من لتمكينها الوزارة كفاءة رفع •
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 .المحلي قطاع الحكم في المجتمعية والمشاركة والشفافية الديمقراطية من مزيدا تحقيق •

 تنمية حداثإ في والعام للمساهمة الخاص والقطاعية المحلية الهيئات بين الشراكة مفهوم تعزيز •

 .للهيئات المحلية المالي االستقالل وتعزيز محلية

  
  :تراتيجية المجالس المشتركة في الضفة الغربيةسا. 3.5.3

  
 وزارة الحكـم  فـي  المشتركة للمجالس العامة اإلدارة من مبادرة المشتركة المجالس ستراتيجيةا تعد

 جايكا خبراء فريق خالل من فلسطين مكتب) جايكا( الدولي للتعاون اليابانية الوكالة من وبدعم المحلي،

 الحكـم  نظام تحسين"لبرنامج  المدخالت أهم إحدى ستراتيجيةاال وتعد اهذ .مدينة أريحا في المتواجد

 فـي  المشتركة مستدام للمجالس مستقبل وضع تصور إلى ستراتيجيةوتهدف اال، "فلسطين في المحلي

 المواتيـة  البيئة توفر سوف ستراتيجيةاال فإن .تواجهها التي الكثيرة التحديات ضوء في ةالغربي الضفة

 عـدد  على يحتوي المحلي والذي الحكم قطاع تواجه التي التحديات لهذه للتصدي ركةالمشت للمجالس

 الـسكان  مقارنةً بأعداد، 2009  آذار في محلية هيئة 483 إلى وصل المحلي الحكم هيئات من كبير

    ).أ-2010فلسطين، وزارة الحكم المحلي، (األراضي الفلسطينية  ومساحة
  

  :الحكم المحليمعايير تجميع هيئات . 1.3.5.3
  

إرشادي يعتمد علـى ثالثـة   ) إطار(من خالل اعتماد دليل ي  لقد تم تحديد تجميع هيئات الحكم المحل      
 المحلـي،  الحكـم  هيئات تجميع لتحديد ترتيبات للتطبيق قابلة كأدوات اختيارها عوامل رئيسية قد تم

 علـى   وعالوة،واالستعداد االجتماعي والترابط عامة خدمات ومحيط المشتركة الحياة محيط: وتشمل

المحلي، وهذا  الحكم هيئات تجميع ترتيبات لعملية توجيه كأدوات عشر عامالً ثانوياً أحد تحديد تم ذلك
 وترتيبات التجميع المقترحة سوف تشمل مجموعة مـن الهيئـات المحليـة             ،)4.3(ما يبينه الجدول    

  ).2007األطرش، : (البدائل التاليةاألعضاء، وهي عدة أنواع بديلة من المجموعات، وتتمثل في 
  

  .اآلن هي كما تبقى أن الممكن من والتي الحالية المشتركة المجالس •
 تـذويب  يشمل بما ىأخر مشتركة مجالس مع اتوحيده يمكن والتي الحالية المشتركة المجالس •

 .اًحجم األكبر المشتركة المجالس ضمن الصغيرة المشتركة المجالس

 .للدمج جاهزة فيها األعضاء المحلية الهيئات جميع التي اليةالح المشتركة المجالس •

 أو جديـدة  مشتركة مجالس تشكل أن الممكن من التي األعضاء غير المحلية الهيئات مجموعة •

 .الحالية المجالس المشتركة مع إلحاقها الممكن من
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  .دمجها يمكن التي المحلية الهيئات مجموعة •
  

   ).2010وزارة الحكم المحلي،  (ة ترتيب هيئات الحكم المحليإلعاداإلطار اإلرشادي : 4.3جدول 
  

  العوامل الثانوية  العامل الرئيسي

  )الجغرافي( القرب الفيزيائي 1.1
   التواصل1.2

   الطرق بما يشمل العوائق الفيزيائية اإلسرائيلية المختلفة1.2.1

  محيط الحياة المشتركة)  1(

    وسائل النقل1.2.2
   التوزيع السكاني2.1
   مناطق خدمات المدارس2.2
   مناطق خدمات العيادات2.3
   مناطق خدمات المستشفيات2.4
   خبرة المجلس المشترك2.5
   التقسيم اإلداري لهيئات الحكم المحلي2.6

  دمات عامةمحيط خ) 2(

   حدود المحافظات2.7
الترابط االجتماعي ) 3(    القابلية3.1

   الثقافية-لعالقات االجتماعية  ا3.2  واالستعداد
  

تم اقتراح هيكل أولي لترتيب تجميع هيئات الحكم المحلي         ة  ولتقليل العدد اإلجمالي للمجالس المشترك    
 يوجد في عـضويتها     اًمشترك اً مجلس 60لتصبح المجالس المشتركة من      لكافة مناطق الضفة الغربية   

، %35أي تخفيض المجالس المشتركة بنـسبة   ةالمحلي للهيئات اًتجمع 39 إلى  هيئة حكم محلي383
 الـضفة  محافظات في المحلي الحكم هيئات األولية لتجميع للترتيبات المقترح الهيكل فإن عام وبشكل

إلـى   1,228,457 مـن % (73بنـسبة   تزداد سوف المخدومين السكان تغطية أن إلى يشير الغربية
 الخدمة للمناطق الفلسطينية مناطق تغطية مساحة زيادة سيتم قالسيا نفس  وفي،)اً مواطن2,128,442

فلسطين، وزارة الحكم ) (3.3 (شكل وهذا ما توضحه ،)2كم 289 إلى 179 من% (61 المبنية بنسبة
  ).أ-2010المحلي، 

  
    رأي المختصين المحليين حول استراتيجية المجالس المشتركة6.3

  

 ذات العالقـة  التخصـصات  مختلف من عمل فريق إلى تحتاج ريفية أو إقليمية تنمية خطة وضع إن

 إلـى  كما يحتـاج  والمعمارية المساحية وخصوصا والهندسة واالنثروبولوجيا كاالقتصاد، والجغرافيا
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 ومـصداقية   واقعية نفسها من أجل المنطقة أبناء من يكونوا أن ويستحسن والخبرات الكفاءات تنوع

  ).2009قشوع، (الخطة  ونجاح وتنفيذ األهداف وصياغة ،المشكالت تحديد في أكثر
  

  
  

 تجمعات الهيئات في الـضفة الغربيـة      العدد المقترح ل   عدد المجالس المشتركة الحالية و     :3.3شكل  
  ).2010وزارة الحكم المحلي،  (

  
ستراتيجية المجالس المشتركة تم إجراء العديد من اللقاءات        ل االستفادة في التطبيق السليم ال     ومن اج 

ة مع العديد من المختصين في العلوم االجتماعية واإلنسانية، واالسـتفادة مـن         واالتصاالت الشخصي 
  :خبراتهم ورأيهم من منظور تخصصي، وكانت نتائج هذه اللقاءات واالتصاالت الشخصية كما يلي
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جالس المـشتركة ودمـج     ستراتيجية الم اال يمكن تحقيق التنمية المحلية واإلقليمية من خالل          •
ل تمكين الكفاءات والمؤهلين أن يتسلموا قيـادة البلـديات والمجـالس             من خال  البلديات إالّ 
 والذين يستطيعون التعامل مع اإلحـصائيات المختلفـة الزراعيـة والـصناعية             ،المشتركة

والسكان والخصوبة والنقل والمواصالت والتعليم والصحة واإلسكان والخدمات االجتماعية         
جارة وغيرها، وتحليلها وتفسير معناها والتـي مـن         واإلعالم والسياحة والقوى العاملة والت    

خاللها يتم وضع البرامج والخطط التنموية بناء على احتياجات الـسكان ونمـوه الطبيعـي               
  ).، اتصال شخصي2011ربيع عويس، شباط (

 من أجل أن تصل الهيئات المحلية الفلسطينية إلى مرحلة مقبولة في تنمية مفاهيم التعـاون                •
فهي بحاجة إلى جهد كبير، وال يتم ذلك إلى من خالل تقبل الفكرة من جميع               المشترك بينها   

الهيئات المشاركة والعمل عليها بجدية، وعمل برامج توعية ثقافية يتم نشرها عبر المحطات             
 ويمكن تحقيقه   ،التلفزيونية والمختصين والوزارات والجامعات وورش العمل وعمل الندوات       

 من األسرة التي    يبدأخالل خلق جيل جديد منفتح على اآلخرين        في المستقبل بشكل أكبر من      
 وذلك من خـالل إعـادة       ،تربي على الحوار كأول مؤسسة اجتماعية ثم المدرسة والجامعة        

 وثم المجتمع المحيط تكون مخرجاتـه خلـق         ،النظر بشكل كامل في مناهج التربية والتعليم      
 التأثير عليها نحـو النزعـة الفئويـة       شخصية قوية غير تابعة بحيث ال تستطيع جهة معينة        

 ).، اتصال شخصي2010أسعد زهير تفال، تشرين ثاني (والعشائرية والمناطقية والحزبية 

 يمكن تغيير المعتقدات والثقافة السائدة لدى المواطنين والهيئات المحلية الفلـسطينية التـي              •
 بأهمية التعاون المـشترك     اعتادت على الفردية في العمل خالل السنوات السابقة، وإقناعهم        

 وعمل برامج   ،بين الهيئات المحلية وثم دمجها، وذلك من خالل إقناع الناس وليس إجبارهم           
وهي تحـل   ) بتشويهات المعرفة (توعية أهمها تغيير الثقافة السائدة والمعتقدات والتي تعرف         

وم مـن خـالل   ثم يتم إصالح المفه  ثم تحديد المفهوم الخطأ    من خالل التعرف على المفهوم    
عمل برامج تثقيفية وتوعية تشارك بها األسرة والمدرسة والمؤسسات االجتماعية والدينيـة            

عبد عساف،  (وغيرها، وهذه المؤسسات جميعاً تلعب دوراً هاماً في تنمية التعاون المشترك            
 ).، اتصال شخصي2010تشرين أول 

 المشتركة ودمـج البلـديات ال       ستراتيجية المجالس ايمكن إيجاد توجهات جديدة خالل تنفيذ        •
 وفي ظل وجود صراع بين العـائالت        ،تستند إلى أبعاد تعصبيه سواء كانت قبلية أو حزبية        

والفئات المختلفة داخل كل هيئة محلية، وخاصة أن عدم التعاون ليس ألسباب موجبه وإنما              
 يشارك فيـه  تهدف إلى النكايات أو الغيرة أو التعطيل، وذلك من خالل عمل برنامج تربوي            

مختصون بالسياسة والتربية والشريعة واالقتصاد، وحاجة المجتمع الفلسطيني إلى التـدرج           
 من ثقافته ومن نسيجه التربـوي، وإذا        اًحتى تصبح الالمركزية واحترام الرأي اآلخر جزء      
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د الناس لم يتمكنوا من ثقافة المشاركة فإن الالمركزية ال تعني االنتقال من عهد قديم إلى عه               
 ).، اتصال شخصي2010عبد الستار قاسم، تشرين ثاني، (جديد 

 وذلـك   ، ضعف العالقات العامة في قطاع الحكم المحلي الفلسطيني وهو يكاد يكون مفقودا            •
 أنه يعتمد علـى     ويرجع ذلك على  ،   القائمين على هذا القطاع الهام     لعدم االهتمام به من قبل    

يقة، وليس فقط إظهار الـدور اإليجـابي مـن          على األخطاء وكشف الحق    ثقافة عدم التستر  
نجاحات وإنجازات، وكذلك وجود نقص في توفير هذا التخصص وما تمخض عنـه مـن               
ضعف التواصل مع الجمهور المحلي، واإلعالم وحده ال يكفـي إليـصال فكـرة العمـل                

ت ستراتيجية ودمج البلـديا   المشترك إلى الجماهير، ويمكن خالل هذه المرحلة من تطبيق اال         
التركيز على الوسائل التقليدية من خالل قادة الرأي من رجال ديـن وأصـحاب المراكـز                
السياسية والعلمية، وكذلك يجب التركيز على حاجات الجمهور وإشباعها من خالل  التركيز             

المرسل يجب أن يكون صاحب مصداقية، الرسالة يجب أن تركز على           : على النواحي التالية  
عبد الجواد عبد الجواد،    (يلة ضرورة التركيز على الوسائل التقليدية       حاجات الجمهور، الوس  

 ).، اتصال شخصي2011كانون ثاني، 

ستراتيجية المجالس المشتركة ودمج    اضرورة تشكيل وحدة إدارة األزمة خالل وبعد تطبيق          •
في تبني التنبؤ الوقائي كمتطلب أساسي من خالل صـياغة           البلديات لما له من أهمية كبيرة     

 بحيث يبقـون   ا وتدريب العاملين عليه   ،نظومة وقائية مقبولة تعتمد على المبادأة واالبتكار      م
غيـر   وسعهم لمواجهـة االحتمـاالت       جاهزين دائماً وفي حالة تأهب مستمر للعمل ما في        

في القرى المشتركة في مجلس خدمات وبلدية مشتركة، وعمل البديل لتخفيف من             مرغوبةال
اإلسرائيلي، من قبل االحتالل     خالل فترة االغالقات ونشر الحواجز       حدة إجراءات االحتالل  

ومنع التواصل بين الهيئات المحلية المشتركة التي تشترك في بلديـة واحـدة أو مجموعـة             
 ).، اتصال شخصي2011مجيد منصور، كانون ثاني، (خدمات مشتركة 

ي في التغلب أو التقليل من       أهمية التخطيط الفيزيائي على الصعيد المحلي والوطني واإلقليم        •
مـن تفتيـت     حدة المعيقات الناجمة عن الوضع الجيوسياسي الذي تعيشه الـضفة الغربيـة           

هذا عـن الفوائـد       والمعيقات اإلسرائيلية التي تعيق التواصل بين الهيئات المحلية        ،األرض
لـسكانية  األخرى التي سوف يجنيها السكان من التخطيط الفيزيائي من حيث تخفيف الكثافة ا   

وينظر أيضاً إلى التخطيط الفيزيائي على أنه جزء رئيسي فـي           ،  وإعادة توزيعها وتنظيمها  
تنمية مفاهيم وثقافة التعاون بين المواطنين ويعزز مفهوم المشاركة عندهم من خالل تحديـد              

 ). ، اتصال شخصي2010علي عبد الحميد، أيلول (االحتياجات األولية من بدائل التخطيط 

ن للمجالس المشتركة القيام بالتخطيط الحيزي أو إعادة تنظيم الهيئات المحلية بـدون             ال يمك  •
سيطرة على اإلقليم، ومفهوم الدمج هو إداري وليس حيزي وهو مفهوم مستورد ويتركز في              
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 وتحويل مجلس الخدمات إلى بلدية مـع        ،لذلك يمكن الدمج بواسطة إدارية     النواحي اإلدارية 
، وتستطيع المجالس المـشتركة القيـام فـي         و وتوزيع الوظائف كما ه    إبقاء انتشار السكان  

وتقوم بدورها بـدون التخطـيط الحيـزي         ،وظائفها الفردية فيما لو استمر الوضع الراهن      
الستخدامات مطلوبة بدون سيطرة وسيادة على الحيز داخل القـرى وخارجهـا، وتـشكل              

وعة مناطق مختلفـة مـداخيل      المخططات على مستوى المجالس المشتركة التي تضم مجم       
 لوضع تصورات وبدائل تخطيطية على المستوى القطري، وبـذلك يمكـن تطـوير              اًوأسس

منهجية إعداد تخطيط يعتمد على القاعدة من أسفل إلى أعلى أي من المستهلكين والمنتجـين               
المحليين واإلقليميين في منطقة مجلس الخدمات المشترك إلى نحو األعلـى إلـى مـستوى               

 ويمكن تنظيميها لتحديد الحل المناسب جغرافياً التـي يـتم فيهـا إعـداد               ،مي والوطني القو
التخطيط الجزئي القطري واإلقليمي باإلضافة إلى استنباط التخطيط المحلي داخل البلـدات            

، 2011راسـم خمايـشي، شـباط        (والقرى المشمولة في منطقة مجلس الخدمات المشترك      
 ).اتصال شخصي

 في العلوم االجتماعية واإلنسانية      واألبحاث التي يقوم بها المختصون     اساتأهمية ودور الدر   •
وسياسـي  ي تشخيص مشكالت المجتمع وتقديم الحلول لها، وخاصة في ظل الوضـع الج            من

من خالل عزله في أرخبيالت      واألمني المعقد وقيام إسرائيل على تفكيك المجتمع الفلسطيني       
التوعوي لعلم االجتماع السياسي والعلوم األخرى في       وجزر معزولة، ويأتي الدور الفكري و     

عمل دراسات التي من خاللها يتم اإلطالع على أوضاع واحتياجات المجتمع والعقبات التي             
تواجهه بشكل عام وفيما يتعلق بالتنمية المحلية واإلقليمية بشكل خاص من نشر ثقافة العمل              

  وتستمر في جميع نشاطات المجتمـع      ،يةالمشترك والتي تبدأ من المدرسة والنشاطات الصف      
إلى أن نصل لمفهوم المواطنة في الحقوق والمسؤوليات ومحاربة النزعة المحلية والعائلية،            
ومن خالل بلورة رؤية واضحة تستمد جذورها من مكون جذري مهم فـي التنميـة وهـو                 

 ).، اتصال شخصي2011جميل هالل، شباط (الجذر المحلي 

 يكون هناك تساوق مقصود أو غير مقصود من قبل المـانحين مـع              ضرورة االنتباه أن ال    •
 اً ومتساوق سياسات االحتالل وهو إضعاف السلطة المركزية وجعل فكرة الحكم المحلي بديالً          

مع الحكم الذاتي من خالل تكوين محليات صغيرة فقط ذات أولويات محلية وليست قوميـة،               
 وهي ثقافة جديدة ذات طـابع سـكاني يكـون       تؤثر على أشياء أساسية في ثقافة المحليات      و

الوالء واالنتماء فيها إلى المنطقة المحيطة المدمجة، وخاصة في ظل قيام االحتالل بعـزل              
التجمعات السكانية عن بعضها البعض وإعاقة تواصلها، وفي ظل سـلطة مركزيـة هـي               

فـي ضـعف    وأن أهم األسباب    ،  باألساس ضعيفة والتي سوف ينتج عنها المركزية ضعيفة       
إشراك المختصين المحليين في برامج التنمية في الضفة الغربية هـو منافـسة المختـصين         
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والخبراء الدوليين المنفذين لبرامج ورؤية الدول المانحة والتي هي ذات شروط وهي فقـط              
مستدامة وبال جـذور    الغير  رئة ومؤقتة وهي نوع من التنمية       برامج خدماتية اجتماعية وطا   

  ). ، اتصال شخصي2011زت، شباط نادر سعيد ع(
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  الفصل الرابع

_____________________________________________________  

  منهجية الدراسة وإجراءاتها
  

   منهجية الدراسة1.4

  

الذي يفيد في الكشف عن الحقائق الراهنة التي         اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي       
 ومن خالل فترة أو فترات زمنيـة معلومـة مـع            ،موقف أو مجموعة من األفراد    تتعلق بظاهرة أو    

تسجيل دالالتها وخصائصها وتصنيفها وكشف ارتباطاتها بمتغيرات أخرى بهـدف وصـف هـذه              
  ).2010قنام، (الظاهرة وصفاً دقيقاً وشامالً من كافة جوانبها ولفت النظر إلى أبعادها المختلفة 

  

  ميمها  أدوات الدراسة وتص2.4

  
وهو اسـتبانه   ) 1.4(نظر إلى الملحق    ا. ستخدم الباحث االستبانة والمقابلة كأدوات رئيسية للدراسة      ا

الجنس، نـوع   : ( فقرات تتناول خصائص العينة من حيث      7األول يتكون من    : مكونة من ستة أقسام   
في، الراتـب،   قطاع الحكم المحلي الذي يعمل به المبحوث، المؤهل العلمي، الموقع الوظي          ) تصنيف(

فقرة تتناول واقع المجالس المشتركة      17 والثاني يتكون من     ،) العلمي الدورات التدريبية، التخصص  
سـتراتيجية  ا فقرات يتمحـور حـول أهـداف         5في التنمية المحلية واإلقليمية، والثالث يتكون من        

 فقـرة تحـدد    35تكـون مـن     يالمجالس المشتركة المتوقع تحقيقها بحسب سلم األولوية، والرابـع          
مشتركة في الضفة الغربية،    ستراتيجية المجالس ال  االصعوبات والمعيقات التي تحد أو تقلل من نجاح         

 فقرة تتمحور حول السياسات اإلدارية والمالية والقانونية المقترحة من قبل           15 يتكون من    والخامس
حوثين والتي تسهم في نجـاح  اإلدارة العامة للمجالس المشتركة والمتوقع تحقيقها من وجهة نظر المب   

سـتراتيجية  ا فقـرة يتمحـور حـول دور         12 يتكون من     المجالس المشتركة، والسادس   ستراتيجيةا
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 والمقابلة مكونة هي أيضاً من نفس المحاور الرئيـسية          ،المجالس المشتركة المتوقع في سياسة الدمج     
 وقـد تـم     ،وهو دليل المقابلة  ) 2.4(الملحق  إلى  نظر  ا .المذكورة لتسهيل مقارنة إجابات المبحوثين    

، بدرجـة   )5(بدرجة كبيرة جـداً     : اعتماد سلم اإلجابات من خمسة خيارات حسب سلم ليكرت وهي         
  ).1(، بدرجة قليلة جداً )2(، بدرجة قليلة )3(، بدرجة متوسطة )4(كبيرة 

  
  .محاور وفقرات االستبانة: 1.4جدول 

  

 الفقرات  محاور االستبانة  الرقم

  7  ).بيانات تعريفية(أسئلة حول البيانات الديموغرافية : ولالقسم األ  .1
  17  .واقع المجالس المشتركة في الضفة الغربية في التنمية المحلية واإلقليمية: القسم الثاني  .2
  5  .ستراتيجية المجالس المشتركة المتوقع تحقيقها حسب سلم األولويةاأهداف : القسم الثالث  .3
ستراتيجية المجالس المشتركة في    امعيقات الكفيلة بأن تحد أو تقلل من نجاح         ال: القسم الرابع   .4

  .الضفة الغربية
35  

قدرة اإلدارة العامة للمجالس المشتركة على تحقيـق الـسياسات القانونيـة            : القسم الخامس   .5
 واإلدارية والمالية المقترحة من وجهة نظر العاملين في قطاع الحكم المحلي، والتي تسهم في        

  .ستراتيجية المجالس المشتركةانجاح 

15  

ستراتيجية المجالس المشتركة المتوقع في سياسة الدمج، من وجهة نظر          ادور  : القسم السادس   .6
  .المبحوثين

12  

  91  المجموع

  
 إجراءات الدراسة 3.4

  
من أجل الخروج بموضوع البحث إلى حيز الوجود قام الباحث باإلجراءات البحثية من خالل اعتماد               

 حيث تم جمع البيانات     .)1.4(الدراسة على المنهج الوصفي في تحليل البيانات كما يظهر في شكل            
من خالل مراجعة األدبيات والدراسات السابقة، واالستفادة من التجارب العالمية والعربية والنمـاذج             

مختصين فـي   التطبيقية في العمل المشترك، وإجراء اللقاءات واالتصاالت الشخصية مع الخبراء وال          
العلوم االجتماعية واإلنسانية المختلفة واالستفادة منهم في سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئات             

ستراتيجية المجالس المشتركة في الـضفة الغربيـة        ا وسبل تعزيز نجاح  تطبيق       ،المحلية الفلسطينية 
ن تـم إجـراء اتـصاالت       يبين عدداً من هؤالء المختصين الذي     ) 3.4(على أرض الواقع، والملحق     

 وقد تم تصميم االستبانة والمقابلة التي اعتمدت كـأدوات أساسـية لجمـع              ،ولقاءات شخصية معهم  
وتم إجراء مقابالت مع المدراء العامين والقائمين على الدوائر الرئيسية ومفاصل العمل في             ،  البيانات

تبانة من خالل معامل االرتبـاط       وتم فحص أداة االس    ،)4.4(وزارة الحكم المحلي كما يبينها ملحق       
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بيرسون، كرونباخ ألفا، وثباتها من خالل توزيعها على عينة من مجتمع الدراسة وإعـادة توزيعهـا            
بفارق وقت زمني معين لفحص ثباتها ثم وزعت االستبانة على عينة المبحوثين وتم تعبئتها وجمعها               

، وتم احتـساب تكـرار      SPSSل حزمة    وبعد االنتهاء من جمع البيانات وتحليلها من خال        ،وفرزها
إجابات المبحوثين والمتوسطات الحسابية واختبار التباين األحادي، وتمت معالجة البيانات واعتمـاد            

لعرض البيانات بصيغة جداول وأشكال، وعرض النتـائج والخـروج   Excel  و SPSSبرنامجي 
  .باستنتاجات وتوصيات للخروج بالشكل النهائي للدراسة

  

  
  .جراءات الدراسةإلملخص : 1.4شكل 

  
  )تحكيم االستبانة والمقابلة(صدق أدوات الدراسة  4.4

  
 تقـيس مـا     وأنها من أجلها    راسة لألهداف التي وضعت   من أجل التأكد من إمكانية تحقيق أدوات الد       

تمت مراجعتها من قبل مجموعة من       يراد قياسه، وللحصول على مصداقية عالية لالستبانه والمقابلة       
ختصين وذوي الخبرة في مجال المجالس المشتركة والحكم المحلي واإلحصاء، وبعد مراجعتهـا             الم

تم األخذ بالمالحظات واآلراء وتطوير أدوات الدراسة ووضعها بعد          وتحكيمها من قبل المتخصصين   
أما أسماء المحكمين وتخصصاتهم وموقعهم الوظيفي يبينهـا ملحـق          . تعديلها في صورتها النهائية   

)5.4.(  
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  )االستبانة(  ثبات أداة الدراسة 5.4

  
حيث ) test & re test(فيما يتعلق بثبات أداة الدراسة تم التحقق من خالل االختبار وإعادة االختبار 

وزعت عليهم االستبانات لإلجابة عليها كمـا        ،)12(تم اختيار عينة مصغرة من المبحوثين وعددهم        
  ).2.4(يوضحه الجدول 

  
  .سة القبلية لتأكد من جودة وصدق البيانات واألداءالدرا: 2.4جدول 

  
 النسبة  العدد قطاع الحكم المحلي

 41.7 5  هيئة محلية

 25.0 3  مجلس مشترك

 33.3 4  وزارة الحكم المحلي

%100 12  المجموع الكلي  

  
ثم تم احتـساب معامـل ارتبـاط         وبعد خمسة أيام أعيدت لهم االستبانات لإلجابة عليها مرة أخرى         

بمستوى داللـة   ) 0.92(يرسون لفحص مستوى االرتباط بين اإلجابات في االختبار، وجاءت قيمه           ب
وبالتالي نرفض فرضية عدم ثبات االستبانة، وتم احتساب معامـل          ) 0.05(أي أصغر من    ) 0.01(

كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي لكامل االستبانة، ولكل محور على حدة وجاءت القيم كما في الجـدول        
وهي قيم مرتفعة، تعبر عن مستوى ثبات جيد لالستبانه، وقد وزعت االستبانة علـى عينـة                ) 3.4(

  .الدراسة بالكامل
  

  ).أداة الدراسة(قيم معامل ألفا لالتساق الداخلي لمحاور االستبانة : 3.4جدول 
  

  كرونباخ  المحور الرقم

   ألفا

الدالة 

 اإلحصائية
 001. %89  .المحلية واإلقليميةواقع المجالس المشتركة في التنمية   1

 024. %92  .ستراتيجية المجالس المشتركة حسب سلم األولويةاأهداف   2

 003. %91  .ستراتيجية المجالس المشتركةاالمعيقات التي تحد أو تقلل من نجاح   3

والتي تسهم في نجـاح     المتطلبات القانونية واإلدارية والمالية المتوقع تحقيقها         4
  .ةستراتيجياال

95% .045 

 012.  %88  .ستراتيجية المتوقع في سياسة الدمجاالدور   5

 0.017  %91  القيمة الكلية للمحاور
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   المعالجة اإلحصائية6.4

  
درجة كبيرة جداً   : لقد أعطيت األوزان التالية لمقاييس األداة وذلك ألغراض التحليل اإلحصائي وهي          

 ولقـد تـم     ،)1(، درجة قليلـة جـداً       )2( قليلة   ، درجة )3(، درجة متوسطة    )4(، درجة كبيرة    )5(
  :استخدام التحاليل اإلحصائية التالية في الدراسة

  
  .احتساب التكرارات والنسب المئوية •
احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتعبر عن واقع المجالس المـشتركة،            •

سب سلم األولوية، والمعيقـات     ستراتيجية المجالس المشتركة التي يمكن تحقيقها ح      اوأهداف  
ستراتيجية، والسياسات المقترحـة ومـدى إمكانيـة        التي تحد أو تقلل من نجاح وتطبيق اال       

تطبيقها والتي تساهم في نجاح إستراتيجية المجالس المـشتركة، ودور اإلسـتراتيجية فـي              
 .سياسة الدمج

 .تبانةاحتساب معامل كرونباخ ألفا وارتباط بيرسون للتأكد من ثبات االس •

 .اختبارات التباين األحادي لفحص الفروق في إجابات المبحوثين بالعالقة مع خصائصهم •

  .فحص الجداول التقاطعية •
  

   حدود ومحددات الدراسة7.4

  

 نيقومـو في قطاع الحكم المحلي الذين سوف       أصحاب المصلحة من العاملين     : الحد البشري  •
 وزارة الحكم المحلي، رؤساء الهيئـات       فوموظ (:وهمستراتيجية المجالس المشتركة    ابتنفيذ  

  ). المجالس المشتركة في الضفة الغربيةومديروالمحلية، ورؤساء الهيئة اإلدارية 
ممثلـة بـوزارة     اقتصرت الدراسة على مؤسسات الحكم المحلي الفلسطيني      : الحد المؤسسي  •

كة فـي الـضفة     الحكم المحلي وإداراتها ومديرياتها، والهيئات المحلية، والمجالس المـشتر        
 .الغربية

 وحتـى شـهر     2010 تم تنفيذ هذه الدراسة خالل العام الدراسي شهر أيلول           :الحد الزماني  •
  .2011حزيران 

  
وقد واجهت الباحث بعض الصعوبات والتي شكلت محددات على نطاقها ومن أهم محـددات هـذه                

  :الدراسة ما يلي
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بنيها من قبل وزارة الحكم المحلـي       ستراتيجية المجالس المشتركة وت   اتزامن إقرار صياغة     •
  .مع إجراء الدراسة

ندرة المراجع والمصادر العلمية المتاحة للباحث بما فيها الكتـب والـدوريات والدراسـات               •
نظراً لحداثة هذا الموضوع  وفقـر المكتبـة          السابقة فيما يتعلق بمجالس الخدمات المشتركة     

 .المحلية في هذا المجال

 2014 والتي سوف تنتهي لغاية      2010المجالس المشتركة خالل عام     ستراتيجية  ابدء تطبيق    •
  .ستراتيجية ما زال يكتنفها بعض الغموضمما يعني أن مؤشرات تقييم اال

  
    مجتمع الدراسة8.4

  
عتمدت هذه الدراسة على أصحاب المصلحة في قطاع الحكم المحلي الفلسطيني في الضفة الغربية              ا

 إلـى حيث يتم توزيع مجتمع الدراسة       ستراتيجية المجالس المشتركة  امن الذين سوف يقومون بتنفيذ      
 في وزارة الحكم المحلي الفلسطينية في الضفة الغربية         المستوى القومي متمثالً  : هيت  ستوياثالثة م 

 منهم في مقر الوزارة في رام اهللا أو فـي            وكوادرها وأفرادها سواء العاملون    بكافة أقسامها المختلفة  
 ،موظفاً وموظفة ) 350(ددهم  مختلفة المنتشرة في محافظات الضفة الغربية حيث بلغ ع        المديريات ال 

 المجالس المشتركة البالغ عددهم     فيمثله رؤساء الهيئات اإلدارية ومديرو    أما على المستوى اإلقليمي     و
 مجلساً للخدمات المـشتركة الفاعلـة فـي         60 على   مثالً عن هذه المجالس، وهم موزعون     م) 120(

أما على المستوى المحلي فقد تم اختيار رؤساء الهيئات المحليـة البـالغ عـددهم               و الغربية،   الضفة
رئيس هيئة محلية موزعين على عدد الهيئات المحلية في كافة مستوياتها وتـصنيفاتها فـي               ) 483(

 وقد تم مراعاة اعداد الهيئات المحلية واعدادها حسب المحافظـة وكـذلك مراعـاة               الضفة الغربية 
 ويتضح ذلك   ،مفردة) 953(فيكون بذلك مجموع مجتمع الدراسة       ،وجنوبهايعها في شمال الضفة     توز

  .)4.4(من خالل الجدول 
  

  .توزيع مجتمع الدراسة حسب مستويات العاملين في  قطاع الحكم المحلي: 4.4جدول 
  

على المستوى  المستوى

 الوطني

على المستوى 

 اإلقليمي

على المستوى 

 المحلي

 عدد مجتمع

  الدراسة

أصحاب المصلحة من 
الذين سوف يقومون  بتنفيذ 

 االستراتيجية

موظفو وزارة الحكم 
المحلي في الضفة 

 الغربية

رؤساء الهيئات 
اإلدارية ومديرو 
 المجالس المشتركة

رؤساء هيئات الحكم 
المحلي في الضفة 

 الغربية

  

  953 483 120 350 المجموع
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 عينة الدراسة 9.4

  

العينة العشوائية الطبقية وخاصة أن مجتمع البحث في الدراسة يمكن تقسيمه إلى            قام الباحث باختيار    
 ومـن   ،طبقات متجانسة من حيث الظاهرة موضوع الدراسة وأن كل منها محدد ومعروف الحجـم             

التخـصيص  (أجل األخذ بعين االعتبار درجة تجانس توزيع الظاهرة داخل كل طبقة تم أخذ أسلوب               
عينة المسحوبة من الطبقات التي تقل فيها درجة التجانس وذلك إلتاحة الفرصة            لزيادة حجم ال  ) األمثل

 استبانه من   95 وقد تم سحب العينة الطبقية والبالغ حجمها         ،للحصول على تقديرات أدق وتكلفة أقل     
كما أن نسبة المؤشر العام       وتم توزيعها حسب التوزيع األمثل     ، مفردة 953واقع حجم المجتمع البالغ     

 الفلسـسطيني،  فلسطين، الجهاز المركـزي لإلحـصاء   (05 نسبة الخطأ  P=1/2 ،1-p=1/2هي 
2003(  

  
 على طبقات المجتمع على مقدار التباين داخـل كـل          nيعتمد هذا األسلوب في توزيع العينة الكلية        و

 وبموجب هذه الطريقة فان هناك حاجة إلى معرفة مقدار التبـاين علـى              ،طبقة من طبقات المجتمع   
 كل طبقة ولو بصورة تقديرية هذا مع العلم أن هذا التقدير يمكن أن يـأتي مـن المـسوح                    مستوى

 الذي سيسحب مـن كـل       nhوعليه فان حجم العينة الجزئية       التجريبية التي تسبق المسح الرئيسي،    
فلـسطين، الجهـاز المركـزي      (طبقة من طبقات المجتمع سيحدد بموجب التباين داخل كل طبقـة            

  )2003يني، لإلحصاء الفلسسط
  

الجهـاز المركـزي     ( المبحوثـة   احتساب التخصيص األمثل في كل طبقة من العينـة         :5.4جدول  
  ).2003لإلحصاء الفلسطيني، 

  
Ch Sh Nh الطبقة 

 1 483 35  هيئة محلية

 2 120 26  مجلس مشترك

 3 350 29  وزارة الحكم المحلي

  
عضوا، ويوضـح   ) 95(دراسة عليهم فقد بلغ     أما األعضاء ممن شملتهم العينة وتم توزيع استبانه ال        

لتسهيل مهمة الباحـث     كتاب من وزارة الحكم المحلي دائرة الشؤون اإلدارية والمالية        ) 6.4(الملحق  
اسـتبانات لـم يـتم      ) 5(بالتالي أسقطت   واستبانه فقط،   ) 90(وقد تم استرداد    ،  في توزيع االستبانة  

  ).6.4(استردادها كما هو موضح في جدول 
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  . المرسل، المستلم، المفقودتوزيع العينة العشوائية الطبقية: 6.4  جدول
  

  على المستوى الوطني المستوى

 )وزارة الحكم المحلي(

  على المستوى اإلقليمي

 )المجالس المشتركة(

  على المستوى المحلي

 )الهيئات المحلية(

  المجموع

  95  38  28  29  عينة الدراسة
  95  38  28  29  المرسل
  90  35  26  29  المستلم
  5  3  2  -  المفقود
  90  35  26  29  المجموع

  
  خصائص عينة الدراسة10.4

 
 وزارة الحكم المحلي سواء العـاملون     موظفي  : "المبحوثين وهم يمثلون  عينة  فيما يلي أهم خصائص     

في مقر الوزارة أو في مديريات الحكم المحلي المنتشرة في محافظات الضفة، ورؤسـاء الهيئـات                
  ".سطينية، ورؤساء مجالس إدارة الخدمات المشتركة ومديريها في الضفة الغربيةالمحلية الفل

  
 :جنس المبحوثين. 1.10.4

 
تبين النتائج أن نسبة الذكور أعلى من نسبة اإلناث حيث بلغت نسبة الذكور في الهيئـات المحليـة                  

نـاث حـوالي    بينما بلغت نـسبة اإل    و،  %65.6 ووزارة الحكم المحلي حوالي      ،والمجالس المشتركة 
  ).2.4(والشكل ) 7.4( ويظهر ذلك في الجدول ،34.4%

 
  .بحسب جنس المبحوثينالدراسة توزيع عينة : 7.4جدول 

  
  النسبة المئوية  العدد  الجنس

 65.6% 59  الذكور

 34.4% 31  اإلناث

  

  :قطاع الحكم المحلي الذي يعمل به المبحوثون) تصنيف(نوع . 2.10.4

  
حيث تبين أعلـى نـسبة       قطاع الحكم المحلي الذي يعمل به المبحوثون      ) تصنيف(فيما يختص بنوع    

يرجع ذلك إلـى العـدد الكبيـر        %) 38.9( وبلغت   ،كانت للهيئات المحلية التي يعمل بها المبحوثين      
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ثم تأتي وزارة الحكم المحلي ممثلة بمقر الوزارة فـي رام اهللا            ، و للهيئات المحلية في الضفة الغربية    
أما المجالس المـشتركة    %) 32.2(بعة لها في محافظات الضفة الغربية حيث بلغت         والمديريات التا 

  ).3.4(وفي الشكل ) 8.4(وهي أقل نسبة، ويظهر ذلك في  الجدول %) 28.9( فقد بلغت 
  

  
  

  . توزيع عينة الدراسة بحسب جنس المبحوثين: 2.4شكل 
 

  .م المحليقطاع الحك) تصنيف(توزيع عينة الدراسة بحسب نوع : 8.4جدول 
  

  النسبة المئوية  العدد  تصنيف قطاع الحكم المحلي

 38.9% 35  هيئة محلية

 28.9% 26  مجلس مشترك

 32.2% 29  وزارة الحكم المحلي

  

  
  

  .قطاع الحكم المحلي) تصنيف(توزيع عينة الدراسة حسب نوع : 3.4شكل 
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  :التحصيل العلمي للمبحوثين. 3.10.4

  
حيث تبين أن أعلى     )4.4(والشكل  ) 9.4(مبحوثين يظهر في الجدول     فيما يخص التحصيل العلمي لل    

 على شـهادات     وأما الحاصلون  ،%)54.4(لت  نسبة كانت من حملة شهادات البكالوريوس حيث مث       
ومن حملة شهادات ما دون البكالوريوس حيث مثلـت         ،  %)24.4(علمية ماجستير فأعلى فقد بلغت      

اسـة يـدل علـى أن المبحـوثين         وى العلمي لدى عينة الدر    وإن االرتفاع الكبير بالمست   ،  %)21.1(
 بشكل جيد وله تأثير إيجابي على قطاع الحكم المحلي الفلسطيني، ولديهم القـدرة لتنميـة                متعلمون

  .المجتمع المحلي من خالل تحصيلهم العلمي وتوظيفه عملياً في مواقع عملهم
  

  .بحوثينتوزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي للم: 9.4جدول 
  

  النسبة المئوية  العدد  المؤهل العلمي

 21.1% 19  أقل من بكالوريوس

 54.4% 49  بكالوريوس

 24.4% 22  ماجستير فأعلى

  

  
  

  .توزيع عينة المبحوثين حسب مؤهلهم العلمي: 4.4شكل 
  

  :الموقع الوظيفي للمبحوثين. 4.10.4
  

ن حسب الموقع الوظيفي حيث بلغت نسبة       توزيع عينة المبحوثي  ) 5.4(والشكل  ) 10.4(يبين الجدول   
وجود العدد الكبير من الهيئـات المحليـة        ل وهي أعلى نسبة وخاصة      ،%)36.7(رئيس هيئة محلية    
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ورئيس لكل هيئة محلية في الضفة الغربية مهما بلغ حجمهـا، وكانـت نـسبة مـوظفي الـوزارة                   
ملين في المديريات التابعـة لهـا       سواء من العاملين في مقر الوزارة في رام اهللا أو العا          %) 34.4(

والمنتشرة في محافظات الضفة الغربية، وجاء رئيس هيئة إدارية أو مدير مجلس مـشترك بنـسبة                
 وهي أقل نسبة وذلك ألن عدد مجالس الخدمات المشتركة الفاعلة في الـضفة الغربيـة                ،%)28.9(

  . مجلسا60ًمحدود حيث بلغ 
  

  : الموقع الوظيفي للمبحوثينتوزيع عينة الدراسة بحسب: 10.4جدول 
  

  النسبة المئوية  العدد  المسمى الوظيفي

 36.7% 33  رئيس هيئة محلية

 28.9% 26  رئيس هيئة إدارية أو مدير مجلس مشترك

 34.4% 31  موظف وزارة

 

 
  

  .توزيع العينة حسب الموقع الوظيفي للمبحوثين: 5.4شكل 
  

 :الراتب لعينة الدراسة. 5.10.4
 

 شـيكل   4000رواتب وتوزيعها النسبي في قطاع الحكم المحلي حيث بلغت فئة الراتب            وعن سلم ال  
 2999- 1900أما فئة الراتب    %) 22.2( شيكل   3999-3000، وبلغت فئة الراتب     %46.7فأكثر  

 وهـذا يـدل     ،%14.4، وكانت أقل فئة هي ال يوجد راتب بلغت النسبة           %)16.7(شيكل فقد بلغت    
كـذلك بعـض رؤسـاء       اًيرة ال يتلقى رئيس الهيئة المحلية فيها راتب       على وجود هيئات محلية صغ    
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علـى النحـو    ) 6.4(والشكل  ) 11.4( ويظهر ذلك في الجدول      ،الهيئات اإلدارية للمجالس المشتركة   
  :التالي

  
  .يبين سلم الرواتب وتوزيعها النسبي في قطاع الحكم المحلي:  11.4جدول 

  
  نسبة المئويةال  العدد  الراتب بالشيكل اإلسرائيلي

 14.4% 13  ال يوجد

 16.7% 15   شيكل1900-2999

 22.2% 20   شيكل3999 -3000

 46.7% 42   فأكثر شيكل4000

  

  
  

  .توزيع عينة المبحوثين حسب سلم األجور والرواتب: 6.4شكل 
  

  :الدورات التدريبية لعينة الدراسة: 6.10.3

  

حيث تبينان أن أكثـر عـدد       ) 7.4(والشكل  ) 12.4(فيما يتعلق بالدورات التدريبية يوضحه الجدول       
مـن  %) 76.7( كانت على فئة أربع دورات فأكثر ومثلت نـسبتهم           التي تلقاها المبحوثون  للدورات  

  .عينة الدراسة
  

ن دل إنما يدل على اهتمام وزارة الحكم المحلي على تدريب وتنمية العاملين في هذا القطـاع                 إوهذا  
    ثالثمن عينة الدراسة تلقوا دورة إلى%) 16.7( وأن ،ات متخصصةالهام من خالل إلحاقهم بدور
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  .وهي تعتبر األقل في عينة الدراسة%) 6.7(بلغت نسبتهم فأما الذين لم يتلقوا دورات ، ودورات
  

  .التوزيع النسبي لعدد الدورات التدريبية التي تلقاها المبحوثين: 12.4جدول 
  

  ويةالنسبة المئ  العدد  الدورات التدريبية

 6.7% 6  ال يوجد

 16.7% 15  دورة إلى ثالث دورات

 76.7% 69  أربع دورات فأكثر

  

  
  

  .توزيع العينة حسب الدورات التدريبية التي تلقاها المبحوثين: 7.4شكل 
  

  :للمبحوثين) التخصص في الدراسة(التخصص العلمي . 7.10.4

  

ين فإن أعلى نسبة كانت تخصص العلوم       للمبحوث) التخصص بالدراسة (فيما يتعلق بالتحصيل العلمي     
، وتخـصص   %)25.6(كانت  و، ويليها العلوم االقتصادية واإلدارية      %)38.9(الهندسية والحاسوبية   

  .%)11.1(، وكان غير ذلك من التخصصات %)15.6(آداب أو تربية أو خدمة اجتماعية كانت 
  

، %)8.8(التـي بلغـت نـسبتها        المهني   وبلغت أقل نسبة من حيث التخصصات العلمية هي التعليم        
  ).8.4(والشكل ) 13.4(الجدول  ويظهر ذلك في
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  .التوزيع النسبي للتخصص العلمي للمبحوثين: 13.4جدول 
  

  النسبة المئوية  العدد  التخصص

 25.6 23  علوم إدارية واقتصادية

 38.9 35  علوم هندسية أو حاسوبية

 15.6 14  آداب أو تربية أو خدمة اجتماعية

 8.8 8  مهنيتعليم 

 11.1 10  غير ذلك

  

  
  

  .توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي للمبحوثين: 8.4شكل 
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  الفصل الخامس

___________________________________________________  

  نتائج الدراسة ومناقشتها
  

تراتيجية المجـالس   حول اس  سوف يتناول هذا الفصل عرضاً ألهم النتائج التي توصلت لها الدراسة          
 والتحديات والصعوبات التـي تواجـه       ،المشتركة في الضفة الغربية وآفاقها وطموحاتها المستقبلية      

من خالل التعرف على الواقع الحالي للمجـالس المـشتركة فـي            وذلك   ،تطبيقها على أرض الواقع   
ركة المتوقع تحقيقها من    التنمية المحلية واإلقليمية، والتعرف على أهداف استراتيجية المجالس المشت        

وجهة نظر المبحوثين حسب سلم األولوية، وتحديد المعيقات التي تحد وتقلل من نجاح االستراتيجية،              
وكذلك التعرف على السياسات والمتطلبات القانونية والمالية واإلدارية المقترحـة الداعمـة لنجـاح              

يقاً من وجهة نظر المبحـوثين، وكـذلك       المتطلب األكثر تحق   وتحديد ،استراتيجية المجالس المشتركة  
حيـث تـم تقـسيم      . سوف نتعرف على دور االستراتيجية المتوقع في سياسة دمج الهيئات المحلية          

وتصنيف المتوسطات الحسابية بغرض تسهيل وتحليل وتفسير النتائج حول اسـتراتيجية المجـالس             
يوضح تصنيف المتوسطات   ) 1.5(ول  والجد .المشتركة في الضفة الغربية وعالقتها بالتنمية المحلية      

  . الحسابية للمحور األول حول واقع المجالس المشتركة في التنمية المحلية واإلقليمية
  

   واقع المجالس المشتركة في الضفة الغربية في التنمية المحلية واإلقليمية1.5

  
شتركة في التنمية   فيما يأتي عرض وتحليل ومناقشة إجابات المبحوثين حول محور واقع المجالس الم           

  ).2.5(وذلك حسب النتائج في الجدول ، المحلية واإلقليمية في الضفة الغربية
  

، وتعبر عن تنميـة محليـة       )2.60(إن القيمة الكلية للمحور جاءت ضعيفة بالمستوى األول          •
  .فهي بحاجة إلى بناء وتطوير حقيقيين وإقليمية قليلة للمجالس المشتركة
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 .ف المتوسطات الحسابية للمحور األول، حول واقع المجالس المـشتركة         تقسيم وتصني : 1.5جدول  
  ).2009قنام، (

  
شرح لمفهوم المتوسطات الحسابية آلراء   الداللة  المقياس

  المبحوثين

  2مستوى   5.00  -  4.51
4.01  -  4.50  

 كبيرة جداً
  1مستوى 

لمشتركة بتحقيقها بـأعلى    مجاالت قامت المجالس ا   
  .مستوى وجب الحفاظ عليها

  2مستوى   4.00 – 3.51
3.01 – 3.50  

  كبيرة
  1مستوى 

مجاالت قامت المجالس المـشتركة فـي تحقيقهـا         
  .بالمرتبة الثانية فهي بحاجة إلى تطوير وتحسين

ـ        *  متوسطة  3.00 ي إنجـاز   مجاالت قامت المجالس المـشتركة ف
متوسط لها فهي بحاجة إلى تطوير وتحسين بشكل        

  .مستمر
  1مستوى   2.99 – 2.51
2.01 – 2.50  

  قليل
  2مستوى 

مجاالت قامت المجالس المشتركة بإنجـاز قليـل        
  .وضعيف لها فهي بحاجة إلى جهد واعتناء حقيقي

  1مستوى   2.00  – 1.51
1.00 –  1.50  

  قليل جداً
  2مستوى 

مجاالت تم 

تحقيقها 

  بشكل أكبر

  

  

  

  

  

  

مجاالت تم 

تحقيقها 

  بشكل اقل

نجـاز قليـل    مجاالت قامت المجالس المشتركة بإ    
وضعيف لها فهي بحاجة إلى إعادة جهـد وبنـاء          

  .جذريين
  

، )3.50 – 3.01(أعلى مجاالت قامت بها المجالس المشتركة جاءت كبيرة بالمستوى األول            •
، وأن المجالس المـشتركة تمتلـك       )ماء وكهرباء وطرق  (وهي تنفيذ مشاريع البنى التحتية      

  .  وعززت مفاهيم الشراكة مع المجتمع المحليالعمل المؤسسي،
في مجاالت النهـوض     )2.99 – 2.51(ظهرت تكرارات المحور قليلة في المستوى األول         •

، وفي إعداد   "نفايات صلبة وصرف صحي   "بمستوى خدمات الريف، وتطوير القطاع البيئي       
تأهيـل المـدارس    خطة تنموية استراتيجية، وتخفيض أعداد الهيئات المحلية، واإلسهام في          

  . واألسواق، والحد من خطر التلوث البيئي، وتنفيذ برامج تعزز من دور المرأة التنموي
في مجاالت إشراك المواطنين بـالتخطيط،      ) 2.50 – 2.01(وجاءت قليلة بالمستوى الثاني      •

وإنشاء مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وقامت بتنفيذ مشاريع مـدرة للـدخل، وكـان               
  . في هذه المجاالت ضعيفاً وقليالً فهي بحاجة إلى جهد واعتناء حقيقيإنجازها 

، وكانت في مجـاالت     )2.00 – 1.51(وقد ظهرت ضعيفة وقليلة جداً في المستوى األول          •
إنشاء المراكز البريدية والصحية والحدائق، والحد من ابتالع االستيطان لألراضي، وعمـل            

  . ى إعادة جهد وبناء جذريين في هذا المجالفهي بحاجة إل، مخطط هيكلي موحد مشترك
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ويرجع ضعف هذه المجالس المشتركة نتيجة غياب دراسة وتخطيط شامل ومسبق لـدى نـشأتها،               
وضعف مصادرها المالية الذاتية واعتماد معظم مشاريعها على المـانحين، وكـذلك ضـعف فـي                

 وهذا يدل علـى أن واقـع        ،ةالمشاركة المجتمعية نتيجة ضعف وغياب مختصين في العالقات العام        
المجالس المشتركة بحاجة إلى بناء وتطوير مستمرين حتى تحقق درجة معقولة في التنمية المحليـة               

  .واإلقليمية
  

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات ودرجة الدور حول واقع المجالس المشتركة: 2.5جدول 
  

سل
سل
الت

  

الرقم في  

  االستبانة

المتوسط   الفقرة

  الحسابي

لنسبة ا

  المئوية

درجة 

  الدور

 كبيرة 1.236 3.33   ...)ماء، كهربا،(ع البنى التحتية نفذت مشاري 13  1

 كبيرة 0.892 3.11  تمتلك مقومات العمل المؤسسي 9  2
 كبيرة 1.353 3.01  عززت مفهوم الشراكة مع المجتمع المحلي 17   3
 متوسطة 0.972 3.00  نمت مفهوم الشراكة بين الهيئات المحلية 6  4
 قليلة 0.867 2.97  قامت بالنهوض بمستوى خدمات الريف 1  5
 قليلة 1.323 2.96  ...)نفايات صلبة، (طورت القطاع البيئي  15  6
 قليلة 1.247 2.71  أعدت خطة إستراتيجية تنموية 4  7
 قليلة 1.554 2.63  عملت على تخفيض أعداد الهيئات المحلية 7  8
 قليلة 1.475 2.60  ...)رس، األسواق، المدا(أسهمت بتأهيل  12  9
 قليلة 0.924 2.58  عملت على الحد من مخاطر التلوث البيئي 2  10
 قليلة 1.073 2.52  قامت بتنفيذ برامج تعزز من دور المرأة التنموي 16  11
 قليلة 1.392 2.50  أشركت المواطنين في التخطيط 3  12
 قليلة 1.326 2.48  قامت بتنفيذ مشاريع مدرة للدخل 11  13
 قليلة 1.130 2.22  أنشأت مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص 10  14
 قليلة جدا 1.022 1.97  ...)البريدية، الصحية، حدائق،(أنشأت المراكز  14  15
 قليلة جدا 1.045 1.86  قامت بالحد من ابتالع االستيطان لألراضي النائية 8  16
 قليلة جدا 1.149 1.78  )تركمش(عملت مخططاً هيكلياً موحداً  5  17

 قليلة 0.798 2.60 القيمة الكلية

  
   أهداف االستراتيجية المتوقع تحقيقها حسب سلم األولوية2.5

  
  ).3.5(تصنيف المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول أهداف استراتيجية يلخصها جدول 
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قنـام،  (اإلسـتراتيجية   أهـداف   تقسيم وتصنيف المتوسطات الحسابية للمحور الثـاني        : 3.5جدول  
2009(.  

  
شرح لمفهوم المتوسطات الحسابية آلراء   الداللة  المقياس

  المبحوثين

  2مستوى   5.00  -  4.51
4.01  -  4.50  

  كبيرة جداً
  1مستوى 

أبرز هدف يحتل سلم األولوية متوقـع تحقيقـه         
  .الستراتيجية المجالس المشتركة

  2مستوى   4.00 – 3.51
3.01 – 3.50  

  كبيرة
  1مستوى 

هدف يحتل المرتبـة الثانيـة متوقـع تحقيقـه          
  .الستراتيجية المجالس المشتركة

هدف يحتل مرتبة متوسـطة متوقـع تحقيقـه            *  متوسطة  3.00
  .الستراتيجية المجالس المشتركة

  1مستوى   2.99 – 2.51
2.1 – 2.50  

  قليلة
  2مستوى 

قـه  هدف يحتـل مرتبـة قليلـة متوقـع تحقي         
  .الستراتيجية المجالس المشتركة

  1مستوى   2.00  – 1.51
1.00 –  1.50  

  قليلة جداً
  2مستوى 

  هدف

  أكبر

  

  

  

  

  

  

  هدف

  أقل
أقل هدف متوقع تحقيقه حسب سـلم األولويـة         

  .الستراتيجية المجالس المشتركة
  
اتيجية المجـالس  يما يلي عرض وتحليل ومناقشة لنتائج إجابات المبحوثين حول محور أهداف استر   ف

  ).4.5(المتوقع تحقيقها حسب سلم األولوية، والجدول 
  

  .ترتيب أهداف االستراتيجية حسب سلم األولوية ودرجة األهمية: 4.5جدول 
  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  أهداف االستراتيجية  الرقم
  0.738  4.17  المساهمة في ثقافة التوحيد والدمج  5
  1.120 3.78  مجالس المشتركةدعم استدامة ال  3
  1.014 3.78  تقوية قدرات اإلدارة العامة للمجالس المشتركة  4
  1.404  3.61  دعم تخفيض أعداد المجالس المشتركة  1
  0.971  3.58  تقوية أواصر التعاون بين المجالس المشتركة  2

  0.897  3.78  القيمة الكلية

  
إجابات المبحوثين حـول محـور أهـداف اسـتراتيجية          فإن نتائج   ) 4.5(استناداً إلى نتائج الجدول     

  : المجالس المتوقع تحقيقها حسب سلم األولوية جاءت كما يلي
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 وأمـا أهـداف االسـتراتيجية       ،)3.78(القيمة الكلية للمحور جاءت كبيرة بالمستوى الثاني         •
-4.01(المتوقع تحقيقها حسب سلم األولوية فقد جاءت بدرجة كبيرة جداً بالمـستوى األول              

4.50.(  
جاء الهدف الخامس ليحتل سلم األولوية من بين األهداف االسـتراتيجية المتوقـع تحقيقهـا                •

  .حول مساهمة االستراتيجية في ثقافة التوحيد والدمج) 4.17(وكان متوسطه الحسابي 
وأما باقي األهداف األخرى فقد جاءت المتوسطات الحسابية بمجملها كبيرة بالمستوى الثاني             •

بحيث احتال الترتيب الثـاني      )3.78(، وكان متوسط الهدف الثالث والرابع       )3.51-4.00(
حسب سلم األولوية، وهما على التوالي، دعم استدامة المجالس المشتركة، وتقويـة قـدرات         

  .اإلدارة العامة للمجالس المشتركة
على دعم  ليحتل المرتبة الثالثة والذي ينص      ) 3.61(وجاء الهدف األول ومتوسطه الحسابي       •

   .تخفيض أعداد المجالس المشتركة والهيئات المحلية
أخيراً جاء الهدف الثاني ليحتل الدرجة الرابعة واألخيرة حسب سـلم األولويـة بمتوسـط                •

  .، والذي ينص على تقوية أواصر التعاون والتكامل بين المجالس المشتركة)3.58(حسابي 
  

  .لمعيارية ودرجة الدور ألهداف االستراتيجيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ا: 5.5جدول 
  

سل
سل
الت

  

الرقم في  

  االستبانة

المتوسط   الفقرة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الدور  

 كبيرة جدا 738. 4.17  المساهمة في دور ثقافة التوحيد والدمج 5  1
 كبيرة  1.120 3.78  دعم استدامة المجالس المشتركة  3  2
 كبيرة  1.014 3.78  دارة العامة للمجالس المشتركةتقوية قدرات اإل  4  3
  كبيرة  1.404  3.61  دعم تخفيض أعداد المجالس المشتركة  1  4
 كبيرة  0.971  3.58  تقوية أواصر التعاون بين المجالس المشتركة  2  5

 كبيرة  0.897  3.78  القيمة الكلية

  

   المعيقات التي تحد من نجاح استراتيجية المجالس المشتركة3.5

  
  ).6.5(تصنيف المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول معيقات االستراتيجية يلخصها جدول 

  
فيما يلي عرض وتحليل ومناقشة لنتائج إجابات المبحوثين حول محور المعيقات الكفيلة التي تحد أو               

  ن قيمة الوسط يبي) 7.5(تقلل من نجاح استراتيجية المجالس المشتركة في الضفة الغربية، والجدول 
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  .الحسابي لكل معيق من المعيقات الخمسة
 

قنـام،  (اإلستراتيجية   الثالث حول معيقات     تقسيم وتصنيف المتوسطات الحسابية للمحور    : 6.5جدول  
2009(  

  
شرح لمفهوم المتوسطات الحسابية آلراء   الداللة  المقياس

  المبحوثين

  2مستوى  5.00  -  4.51
4.01 -  4.50 

  كبيرة جداً
  1مستوى 

معيقات لها األولوية في المواجهة، وجب العمل على        
  .مواجهتهاأو إضعافها في أسوأ األحوال

  2مستوى   4.00 – 3.51
3.01 – 3.50  

  كبيرة
  1مستوى 

معيقات تحتل المرتبة الثانية من حيث ضرورة العمل        
على مواجهتها أو التخلص منها أو إضعافها في أسوأ         

  .األحوال
معيقات تحتل المرتبة الثالثة من حيث ضرورة العمل          *  متوسطة  3.00

على مواجهتها  أو التخلص منها أو إضـعافها فـي           
  أسوأ األحوال

  1مستوى   2.99 – 2.51
2.1 – 2.50  

  قليلة
  2مستوى 

معيقات ضعيفة ليس لهـا تـأثير كبيـر، ال يمكـن            
تجاهلها، ولكن ليـست ذات أولويـة حقيقيـة فـي           

  .واجهةالم
  1مستوى  2.00  – 1.51
1.00 –  1.50 

  قليلة جداً
  2مستوى 

  معيق

  أكبر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معيق

  أقل
معيقات ضعيفة ليس لها تأثير كبير، يمكن تجاهلها،        
وفي أحسن األحوال وضعها في ذيل قائمة أولويـات         

  .المواجهة
  

  .ترتيب معيقات استراتيجية المجالس حسب درجة األهمية: 7.5جدول 
  

  درجة المجال  المتوسط الحسابي  المعيقات  قمالر
  كبيرة  3.98  الجيوسياسية  3
  كبيرة  3.86  المالية  2
  كبيرة  3.82  القانونية  4
  كبيرة  3.63  االجتماعية  5
  كبيرة  3.54  اإلدارية والتنظيمية  1

  كبيرة  3.77  القيمة الكلية

  

  :ية المجالس المشتركة هيجاءت نتائج محور معيقات استراتيج) 7.5(حسب النتائج في جدول 
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وإن المعيقات التـي    ،  )3.77(القيمة الكلية للمحور جاءت بدرجة كبيرة في المستوى الثاني           •
منها ما هو موضوعي سواء كـان        تواجه نجاح استراتيجية المجالس المشتركة جاءت كبيرة      

 التواصـل   أو متعلقاً باالحتالل ودوره في إعاقـة       ذلك متعلقاً بالوضع االقتصادي بشكل عام     
إضافة إلى ذلك فقد كان هناك بعض المعيقات الذاتية التي قد تحـول             و ،بين الهيئات المحلية  

  . ستراتيجية المجالس المشتركةدون تحقيق األهداف المرجوة ال
إن المعيقات الكفيلة بالحد أو التقليل من االستراتيجية جاءت متوسطاتها الحسابية في مجملها              •

المعيـق  : حيث جاء ترتيبها على التوالي    ) 4.00 – 3.51(توى الثاني   بدرجه كبيرة في المس   
كان من أبرز التحديات والمعيقات، وكان المعيق اإلداري أقلهـا           الذي )3.98(الجيوسياسي  

 ذلــــك   ويوضح هذا وسوف نأتي على هذه المعيقات بشيء من التفصيل). 3.54(
  ).ب-8.5(وجدول ) أ-8.5(جدول 

  
  .ات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الدور لمعيقات االستراتيجيةالمتوسط: أ-8.5جدول 

  

سل
سل
الت

  

الرقم في  

  االستبانة

المتوسط   الفقرة

  الحسابي

النسبة 

  المئوية

 درجة الدور

 المعيقات الجيوسياسية

استمرار النـشاط االسـتيطاني فـي مـصادرة          28  1
  األراضي

 كبيرة جدا 0.887 4.10

 كبيرة جدا 1.171 4.10  اد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيليتبعية االقتص 33  2
طرق التفافيـة،   (الحد من تطور الهيئات المحلية       13  3

أجهزة التخطيط اإلسرائيلية، المجالس اإلقليميـة      
  )اليهودية

 كبيرة جدا 0.716 4.07

معـابر، حـدود، مـوارد      (السيطرة اإلسرائيلية    8  4
  ...)طبيعية، مياه إقليمية،

 كبيرة 1.151 3.96

اإلقليمـي،  (الجدار عمل على منـع التواصـل         18  5
  )االقتصادي، المؤسسي

 كبيرة 1.053 3.94

حـواجز  (العوائق الفيزيائية اإلسرائيلية المختلفة      3  6
  )عسكرية، إغالقات

 كبيرة 1.173 3.87

المستوطنات تشكل خطراً جغرافياً على التواصل       23  7
  بين الهيئات المحلية

 كبيرة 1.141 3.84

 كبيرة 0.648 3.98  القيمة الكلية للمعوقات الجيوسياسية
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  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الدور لمعيقات االستراتيجية: ب-8.5جدول 
  

سل
سل
الت

  

الرقم في  

  االستبانة

المتوسط   الفقرة

  الحسابي

النسبة 

  المئوية

 درجة الدور

 المعيقات الجيوسياسية

 كبيرة جدا 1.171 4.10  تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي 33  2
طرق التفافيـة،   (الحد من تطور الهيئات المحلية       13  3

أجهزة التخطيط اإلسرائيلية، المجالس اإلقليميـة      
  )اليهودية

 كبيرة جدا 0.716 4.07

معـابر، حـدود، مـوارد      (السيطرة اإلسرائيلية    8  4
  ...)ة،طبيعية، مياه إقليمي

 كبيرة 1.151 3.96

اإلقليمـي،  (الجدار عمل على منـع التواصـل         18  5
  )االقتصادي، المؤسسي

 كبيرة 1.053 3.94

حـواجز  (العوائق الفيزيائية اإلسرائيلية المختلفة      3  6
  )عسكرية، إغالقات

 كبيرة 1.173 3.87

المستوطنات تشكل خطراً جغرافياً على التواصل       23  7
  ليةبين الهيئات المح

 كبيرة 1.141 3.84

 كبيرة 0.648 3.98  القيمة الكلية للمعوقات الجيوسياسية

 المعوقات المالية
 كبيرة جدا 0.741 4.37 قلة النسب المالية المخصصة من وراء الضرائب 17  8
 كبيرة جدا 0.841 4.11  عدم كفاية المعونات الحكومية 12  9
 كبيرة 1.052 3.92  ويلغياب التخطيط المالي للحصول على تم 32  10
 كبيرة 0.893 3.79  التركيز اإلداري على إجراءات تمويل المشاريع 22  11
 كبيرة 0.692 3.64  تفصيل البنود المالية من خالل تحديدها 27  12
 كبيرة 1.619 3.62  ضعف المصادر المالية 2  13
 ةكبير 0.498 3.57  ضعف قدرات الهيئات المحلية لتسديد مستحقاتها 7  14

 كبيرة 0.351 3.86  القيمة الكلية للمعوقات المالية

 المعيقات القانونية
عدم إشراك المجالس المشتركة في صياغة  4  15

  القوانين
 كبيرة جدا 0.838 4.17

 كبيرة جدا 0.763 4.16  القوانين الموجودة تقيد الالمركزية 9  16
عدم توفر األرضية القانونية التي تسهل عملية  34  17

  ج الهيئات المحليةدم
 كبيرة 0.977 3.89
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  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الدور لمعيقات االستراتيجية: ج-8.5جدول 
  

سل
سل
الت

  

الرقم في  

  االستبانة

المتوسط   الفقرة

  الحسابي

النسبة 

  المئوية

 درجة الدور

 كبيرة 1.051 3.80  ضعف الفهم العام بمواد قانون الهيئات المحلية 19  18
غياب الرقابة البرلمانية التي تعالج القضايا  29  19

  المتعلقة بالتعيينات
 كبيرة 0.957 3.78

القانون األساسي  للمجالس المشتركة حد من  14  20
  صالحياتها

 كبيرة 1.041 3.52

 كبيرة 1.133 3.46  عدم توفر قوانين مالئمة لالنتخابات 24  21

   0.712 3.82  القانونيةالقيمة الكلية للمعوقات 

  المعيقات االجتماعية
 كبيرة جدا 0.728 4.14  غياب وعي المواطنين بأهمية  المجالس المشتركة 10  22
 كبيرة 1.028 3.90  غياب وعي المواطنين بأهمية المشاركة الشعبية 30  23
 كبيرة 0.744 3.69  غياب آليات  تفعيل المشاركة مع المجتمع المحلي 20  24
 كبيرة 1.191 3.56  بروز النزعة العشائرية الفئوية 5  25
 كبيرة 1.202 3.49  ضعف التعاون بين السلطات المحلية المجاورة 15  26
الهيئات المحلية، (عدم دراسة توجيهات  25  27

  )المقترحات الشعبية
 كبيرة 0.887 3.43

 كبيرة 1.037 3.19  االنقسام الفلسطيني السياسي 35  28

 كبيرة 0.546 3.63  ة للمعوقات االجتماعيةالقيمة الكلي

  المعيقات اإلدارية والتنظيمية
 كبيرة جدا 0.939 4.53  عدم وجود مخطط هيكلي مشترك لمنطقة واحدة 21  29
 كبيرة جدا 0.824 4.13  غياب وجود نظام رقابة جيد 16  30
 كبيرة 0.663 3.86  عدم تفويض الصالحيات 11  31
 كبيرة 1.073 3.51  المتخصصنقص الكادر الفني  6  32
 كبيرة 0.969 3.40  عدم وجود دليل موحد إلدارة المشاريع 26  33
 قليلة 1.227 2.67  عدم كفاءة الجهاز اإلداري في الوزارة 31  34
 قليلة 1.418 2.70  تفشي المحسوبية في التوظيف 1  35

  كبيرة 0.565 3.54  القيمة الكلية للمعيقات اإلدارية والتنظيمية

 كبيرة 0.5644 3.77  لقيمة الكلية لمحور المعيقاتا

  
  :كما يلي) ب-8.5أ و -8.5(كانت نتائج محور المعيقات من خالل الجدوالن 
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فقط في المعيق اإلداري    ) 5.00-4.51(جاءت المعيقات بدرجة كبيرة جداً بالمستوى الثاني         •
حيث نجد أنـه ال   والتنظيمي وهو عدم وجود مخطط هيكلي مشترك أو موحد لمنطقة واحدة      

يتوفر لدى جميع المجالس مخطط هيكلي شامل لكل مجلس، ويتوفر لبعض المجالس فقـط              
  . تصوير جوي للمساحة التي يضمها المجلس

في جميع المعيقات فكانت في المعيق      ) 4.50 – 4.01(وجاءت كبيرة جداً بالمستوى األول       •
معيق المالي قلة النـسب الماليـة       اإلداري والتنظيمي غياب وجود نظام رقابة جيد، وفي ال        

المخصصة من عائدات الضرائب، وعدم كفاية المعونات الحكوميـة، وأمـا فـي المعيـق               
استمرار النشاط االسـتيطاني  والجيوسياسي تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي،  

ـ            ة وأجهـزة   في مصادرة األراضي، والحد من تطور الهيئات المحلية نتيجة الطرق االلتفافي
 في القوانين الحالية التي تقيد الالمركزيـة        تكان وأما المعيق القانوني  ،  التخطيط اإلسرائيلية 

وفي ،  للمجالس المشتركة، وعدم إشراك هذه المجالس عند صياغة أو تعديل أنظمتها الداخلية           
لي المعيق االجتماعي هو غياب وعي المواطنين بأهمية المجالس المشتركة ودورها المـستقب  

في تطوير هيئات الحكم المحلي ودمجها، ويرجع ذلك إلى غياب تخصص العالقات العامـة              
  .في قطاع الحكم المحلي الفلسطيني ودوره في التواصل مع المجتمع المحلي

فكانت على التوالي فـي المعيـق اإلداري        ) 4.00-3.51(وجاءت كبيرة بالمستوى الثاني      •
غياب  شي المحسوبية في التوظيف، والمعيق المالي     عدم تفويض الصالحيات، وتف    والتنظيمي

التخطيط المالي للحصول على التمويل والتركيز اإلداري في تمويل المـشاريع، وتفـصيل             
البنود المالية من خالل تحديدها وضعف المصادر المالية، وضعف قدرات الهيئات المحليـة             

سيطرة اإلسرائيلية على المعـابر     أما المعيق الجيوسياسي فقد تمثل في ال      . لتسديد مستحقاتها 
الحدودية والموارد الطبيعية والمياه اإلقليمية، والجدار منع التواصل اإلقليمي واالقتـصادي           
والمؤسسي، والعوائق الفيزيائية حواجز عسكرية وإغالقات، والمستوطنات وما تشكله مـن           

ي فهـو عـدم تـوفر       ما المعيق القانون  أ. خطر جغرافي على التواصل بين الهيئات المحلية      
األرضية القانونية التي تسهل عملية دمج الهيئات المحلية، وضعف الفهم العام بمواد قـانون              
الهيئات المحلية، وغياب الرقابة البرلمانية التي تعالج التعيينات، والقانون األساسي للمجالس           

ين بأهميـة   أما المعيق االجتماعي، فهو غياب وعي المـواطن       . المشتركة حد من صالحياتها   
المشاركة الشعبية، وغياب آليات تفعيل المشاركة مع المجتمع المحلـي، وبـروز النزعـة              

  . العشائرية الفئوية، واالنقسام الفلسطيني السياسي
، وكانت فقـط فـي المعيـق        )2.99-2.51(وأخيراً جاءت المعيقات قليلة بالمستوى الثاني        •

وظيف، وعدم كفاءة الجهاز اإلداري فـي       اإلداري والتنظيمي وهي تفشي المحسوبية في الت      
  .وزارة الحكم المحلي
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   السياسات والمتطلبات المتوقع تحقيقها والتي تسهم في نجاح االستراتيجية 4.5
 

تصنيف المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول السياسات والمتطلبات القانونيـة واإلداريـة            
فيذ خطة اإلدارة العامة للمجالس المشتركة مـن وجهـة          والمالية المقترحة والتي تساهم في نجاح تن      

  ).9.5(نظر المبحوثين، وبغرض تسهيل وتحليل ومناقشة النتائج يلخصها الجدول 
  

قنام، (اإلستراتيجية  تسهم  في نجاح     ن  تصنيف المتوسطات الحسابية للسياسات المتوقع ا     : 9.5جدول  
2009(   

  
حـسابية آلراء   شرح لمفهوم المتوسطات ال     الداللة  المقياس

  المبحوثين

  2مستوى   5.00  -  4.51
4.01  -  4.50  

كبيرة 
  1مستوى   جداً

سياسات متوقـع تحقيقهـا بـأكبر درجـة         
واالســتفادة مــن مــساهمتها فــي نجــاح 

  .االستراتيجية
  2مستوى   4.00 – 3.51
3.01 – 3.50  

  كبيرة
  1مستوى 

سياسات متوقـع تحقيقهـا بدرجـة كبيـرة         
واالستفادة من مساهمتها من الدرجة الثانيـة       

  .في نجاح االستراتيجية
سياسات متوقع تحقيقها بدرجـة متوسـطة،         *  متوسطة  3.00

وجب العمل على االستفادة من مساهمتها في       
  .نجاح االستراتيجية

  1مستوى   2.99 – 2.51
2.1 – 2.50  

  قليلة
  2مستوى 

سياسات متوقع تحقيقها بدرجة قليلة، وجـب       
  .العمل على عدم تجاهلها والسعي لتحقيقها

  1مستوى   2.00  – 1.51
1.00 –  1.50  

قليلة 
  2مستوى   جداً

سياسات 

متوقع تحقيقها 

  بشكل أكبر

  

  

  

  

  

  

  

سياسات 

متوقع تحقيقها 

  بشكل أقل
سياسات متوقع عدم تحقيقها، وجب العمـل       

  .على عدم تجاهلها ومحاولة تحقيقها

  
قشة لنتائج إجابات المبحوثين حول محور قدرة الـسياسات القانونيـة           فيما يلي عرض وتحليل ومنا    

واإلدارية والمالية المقترحة من قبل اإلدارة العامة للمجالس المشتركة والتـي تـسهم فـي نجـاح                 
يبـين قيمـة الوسـط      ) 10.5(استراتيجية المجالس المشتركة من وجهة نظر المبحوثين، والجدول         

  .ات المقترحةالحسابي لكل متطلب من السياس
  

  :كانت كما يلي) 10.5(وحسب النتائج في جدول 
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  .ترتيب السياسات التي تسهم في نجاح االستراتيجية حسب درجة األهمية: 10.5جدول 
  

  درجة المجال  المتوسط الحسابي  السياسات  الرقم
 كبيرة 3.73  المالية  2
 كبيرة 3.68  القانونية  1
  كبيرة  3.52  اإلدارية  3

  كبيرة  3.64  ليةالقيمة الك

  
حيـث عبـر عنهـا      ) 3.64(جاءت القيمة الكلية للمحور بدرجة كبيرة بالمستوى الثـاني           •

المبحوثون وهم أصحاب المصلحة في تطبيق وتنفيذ االستراتيجية، وتعتبر هذه الـسياسات            
من متطلبات وشروط نجاح تنفيذ خطة العمل المقترحة لإلدارة العامة للمجالس المـشتركة             

هذه السياسات من شأنها أن توجه تفعيل وتعزيز إنشاء المجـالس           و ،الخمسة المقبلة لألعوام  
المشتركة بناء على الهيكلية المقترحة لترتيبات التجميع األولية لهيئات الحكم المحلي، ويجب            

  . العمل عليها ومحاولة تحقيقها
 – 3.51(ني  وجاءت جميع المتطلبات والسياسات المقترحة بدرجة كبيرة بالمـستوى الثـا           •

، )3.68(، الـسياسات القانونيـة      )3.73(وهي على التـوالي، الـسياسات الماليـة         ) 4.00
 وسوف نبين هذه السياسات بشيء من التفصيل مـن خـالل            ،)3.52(والسياسات اإلدارية   

  ).11.5(الجدول 
  

  .جيةالمتوسطات الحسابية ودرجة الدور للسياسات التي تسهم في نجاح االستراتي: أ-11.5جدول 
  

سل
سل
الت

  

الرقم في  

  االستبانة

المتوسط   الفقرة

  الحسابي

النــسبة 

  المئوية 

درجة الدور 

 كبيرة 1.185 3.99  التوزيع المتساوي لألموال 5  1

 كبيرة 1.185 3.99  تحقيق معدالت جباية أكبر 10  2
 كبيرة 0.998 3.94  إقرار آلية دعم مالي 2  3
 كبيرة 0.851 3.78  2006تحديث النظام األساسي لعام  1  4
 كبيرة 1.450 3.74  توظيف طاقم مؤهل 12  5
 كبيرة 1.209 3.67  االعتماد على معيار األداء 11  6
الالمركزية المالية، (تعزيز المصادر المالية  14  7

  ..)ضريبة مواصالت، 
 كبيرة 1.420 3.61
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  .ي نجاح االستراتيجيةالمتوسطات الحسابية ودرجة الدور للسياسات التي تسهم ف: ب-11.5جدول 
  

سل
سل
الت

  

الرقم في  

  االستبانة

المتوسط   الفقرة

  الحسابي

النــسبة 

  المئوية 

درجة الدور 

 كبيرة 1.112 3.58  إقرار هياكل تنظيمية للمجالس المشتركة 3  8
 كبيرة 1.028 3.57  زيادة صالحيات المجالس المشتركة 7  9
 كبيرة 1.103 3.56  إشراك المجالس المشتركة في التحديث 4  10
دليل إداري، دليل (تصميم أدلة لعمليات التشغيل  15  11

  ...)إدارة مشاريع،
 كبيرة 1.368 3.51

 كبيرة 1.201 3.46  تبني آلية لجمع التبرعات 8  12
 كبيرة 1.366 3.42  اعتماد نظام تقييم ومتابعة 6  13
 كبيرة 1.389 3.40  ضمان المشاركة المجتمعية في التخطيط 13  14
 كبيرة 1.455 3.34  تعزيز اإلدارة الالمركزية 9  15

القيمة 

  الكلية

القيمة  كبيرة 1.22 3.64

  الكلية

3.64 

  
فإن نتائج إجابات المبحوثين حول محور السياسات والمتطلبـات         ) 11.5(استناداً إلى نتائج الجدول     

كم المحلي والتي تسهم فـي      المتوقع تحقيقها من قبل اإلدارة العامة للمجالس المشتركة في وزارة الح          
- 3.51(نجاح استراتيجية المجالس المشتركة جاءت في مجملها بدرجة كبيرة بالمـستوى الثـاني              

  : وهي على التوالي) 4.00
  

تحقيق معدالت جباية أكبر من خالل تعديل اللوائح التي تحد من مصادر             السياسات القانونية  •
من أجل أن تتالءم مع الـسياسات الماليـة         دخل هيئات الحكم المحلي والمجالس المشتركة       

حيث وأن   2006المقترحة لزيادة عائدات المجالس المشتركة، وتحديث النظام األساسي لعام          
هناك حاجة ماسة لتحديث النظام األساسي وفقاً لحاجـات ومتطلبـات الهيئـات المحليـة،               

زيادة صالحيات  وبمشاركة قطاع واسع من أصحاب المصلحة والمساهمين الرئيسيين بغية          
المجالس المشتركة لتمكينها من إحراز التخطيط والتطوير المحليـين فـي إطـار النظـام               
األساسي الجديد، وإشراك المجالس المشتركة في التحديث وزيـادة الـصالحية للمجـالس             

  .المشتركة
ـ             • ى السياسات المالية وهي التوزيع المتساوي لألموال من خالل إقرار آلية دعم مالي بناء عل

أداء المجالس المشتركة وحجم السكان والحاجة إلى األموال ولتحـسين األداء مـن خـالل               
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تحسين القدرات المالية واإلدارية التي من شأنها أن تحقق الحكم الرشيد في الحكم المحلـي،               
تعزيز المصادر المالية للمجالس المشتركة من خالل تعزيز الالمركزية في الموارد المالية            و

 على تنفيذ مشاريع مدرة للربح، وزيادة الدخل الناتج عن المواصالت وضـريبة             عبر العمل 
  . الوقود

توظيف طاقم مؤهل من ضمنهم مسؤول للعالقات العامة على أن يقترن            السياسات اإلدارية  •
ذلك في مجاالت تخصصهم خاصة فيما يتعلق بالتطوير االستراتيجي والتخطيط وبمـشاركة            

 وإعداد وصف ومواصـفات وظيفيـة       ،نظيمية للمجالس المشتركة  إقرار هياكل ت  ومجتمعية،  
تـصميم األدلـة لعمليـات      وواضحة ومحددة لكل منصب وظيفي لضمان األمن الوظيفي،         

التشغيل لتوجيه سير العمل والفعالية في اإلدارة العامة للمجالس المشتركة في وزارة الحكم             
  . وثيقالمحلي مثل دليل شؤون الموظفين ودليل األرشفة والت

في السياسات القانونية وهي ضـمان      ) 3.50-3.01(وجاءت بدرجة كبيرة بالمستوى األول       •
المشاركة المجتمعية في التخطيط، وفي السياسات المالية تبني آلية لجمـع التبرعـات مـن               

وفـي  ،  شأنها أن تنظم عملية تمويل مشاريع هيئات الحكم المحلي عبر المجالس المـشتركة            
اعتماد نظام تقييم ومتابعة للقيام بالتدقيق الداخلي الـذي يـضمن سـير              ةالسياسات اإلداري 

العمل، وتعزيز اإلدارة الالمركزية عن طريق تفويض منـسقي اإلدارة العامـة للمجـالس              
المشتركة في مديريات الحكم المحلي المختلفة بتحمل مسؤوليات إدارة ومتابعـة المجـالس             

  .المشتركة
  

  تيجية المجالس المشتركة في سياسة الدمج الدور المتوقع السترا5.5

  
تصنيف المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول الـدور المتوقـع  السـتراتيجية المجـالس               
المشتركة في سياسة دمج الهيئات المحلية بغرض تسهيل وتحليل ومناقشة النتائج يلخـصها جـدول               

)12.5.(  
  
  .ية حول دور االستراتيجية في سياسة الدمجتقسيم وتصنيف المتوسطات الحساب: أ-12.5دول ج
  

شرح لمفهوم المتوسطات الحسابية آلراء   الداللة  المقياس

  المبحوثين

  2مستوى   5.00  -  4.51
4.01  -  4.50  

كبيرة 
  1مستوى   جداً

دور 

االستراتيجية 

 في سياسة 

مساهمة االستراتيجية المتوقعة بأكبر صورة     
في سياسة الدمج، واالستفادة من مـساهمتها       

  .درجة األولىاألولوية من ال
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  .تقسيم وتصنيف المتوسطات الحسابية حول دور االستراتيجية في سياسة الدمج: ب-12.5دول ج
  

شرح لمفهوم المتوسطات الحسابية آلراء   الداللة  المقياس

  المبحوثين

  2مستوى   4.00 – 3.51
3.01 – 3.50  

  كبيرة
  1مستوى 

مساهمة االستراتيجية المتوقعة بصورة كبيرة في      
سياسة الدمج واالستفادة من مساهمتها األولويـة       

  .من الدرجة الثانية
ة متوسطة  مساهمة االستراتيجية المتوقعة بصور     *   متوسطة  3.00

  .في سياسة الدمج، وجب االستفادة من مساهمتها
  1مستوى   2.99 – 2.51
2.1 – 2.50  

  قليلة
  2مستوى 

مساهمة االستراتيجية المتوقعة بصورة قليلة في      
سياسة الدمج، تأتي في ذيل سلم األولوية، ولكن        

  .يجب االستفادة منها وعدم تجاهلها
  1مستوى   2.00  – 1.51
1.00 –  1.50  

  قليلة جداً
  2مستوى 

دور 

االستراتيجية 

في سياسة 

  الدمج كبير

  
  

في  قليلدور 

 سياسة الدمج
عدم مساهمة االستراتيجية المتوقعة في سياسـة       

  .الدمج، يمكن تجاهلها
  

ستراتيجية المجالس المـشتركة المتوقـع فـي        االمتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين حول دور       
  ).13.5(سياسة الدمج يلخصها جدول 

  
  .ور االستراتيجية المتوقع في سياسة الدمجالمتوسطات الحسابية ودرجة الدور، لد: أ-13.5جدول 

  

سل
سل
الت

  
الرقم في  

  االستبانة

المتوسط   الفقرة

  الحسابي

النسبة 

  المئوية

 درجة الدور

 كبيرة جدا 0.884 4.40  تنمية مفاهيم التعاون المشترك 3  1

القابلة (تحديد التجمعات األكثر رغبة بالدمج  4  2
  )لالندماج

 كبيرة جدا 0.824 4.29

 كبيرة جدا 0.912 4.23  توفير المشاريع المشتركة 1  3
 كبيرة جدا 1.001 4.14  تشجيع الهيئات المحلية لالندماج 5  4
 كبيرة 0.793 3.98  معاينة أولية ألغراض الدمج 2  5
 كبيرة 1.244 3.96  توفير البيئة الالزمة لعملية الدمج 6  6
 كبيرة 0.939 3.83  زيادة الوعي بأهمية الدمج 7  7
 كبيرة 1.356 3.78  تقييم حالة الهيئات المرشحة بالدمج 9  8
 كبيرة 1.300 3.71  وضع اقتراحات لعملية الدمج 10  9
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  .المتوسطات الحسابية ودرجة الدور، لدور االستراتيجية المتوقع في سياسة الدمج: ب-13.5جدول 
  

سل
سل
الت

  

الرقم في  

  االستبانة

المتوسط   الفقرة

  الحسابي

النسبة 

  المئوية

 درجة الدور

 كبيرة 1.312 3.69  خلق رأي عام لعملية الدمج 8  10
تقييم تجربة التعاون في تنفيذ مشاريع الخدمات  11  11

  المشتركة
 كبيرة 1.273 3.54

 كبيرة 1.357 3.42  تعزيز اتجاه المعارضين لعملية الدمج 12  12

 كبيرة 0.870 3.92  القيمة الكلية

  
  : كما يلي) 15.3جدول (ل دور االستراتيجية في سياسة الدمج جاءت نتائج المحور الخامس حو

  
  ).3.92(جاءت الدرجة الكلية للمحور بدرجة كبيرة في المستوى الثاني بمتوسط حسابي  •
متمثلـة فـي    ) 4.50 – 4.01(جاءت تكرارات المحور بدرجة كبيرة جداً بالمستوى األول          •

ية، وتحديد التجمعات األكثر رغبة بالـدمج       تنمية مفاهيم التعاون المشترك بين الهيئات المحل      
  .أو القابلة لالندماج، وتوفير المشاريع المشتركة، وتشجيع الهيئات المحلية لالندماج

، في أنها معاينة أولية ألغـراض الـدمج       ) 4.00 – 3.51(وجاءت كبيرة بالمستوى الثاني      •
تقيـيم حالـة    ومية الـدمج،    زيادة وعي المواطنين بأه   وتوفير البيئة الالزمة لعملية الدمج،      و

خلق رأي عـام داعـم      ووضع اقتراحات لعملية الدمج،     والهيئات المحلية المرشحة للدمج،     
  .لعملية الدمج، وتقييم تجربة التعاون في تنفيذ الخدمات المشتركة

  
وجميع ذلك يؤكد أن تطوير استراتيجية المجالس المشتركة يقوم على افتراض أن تكـون المـدخل                

دمج التي يتم العمل على تطويرها حالياً بإشراف من وزارة الحكم المحلي لهـذا الغـرض                لسياسة ال 
تعتبر كل من عمليات سياسة الدمج وسياسة صياغة استراتيجية المجالس المشتركة متكاملتان، وتعد             
خطوة أولية في تهيئة البيئة المواتية لمعاينة عمليات الدمج داخـل عـدد مـن ترتيبـات التجميـع                   

يوضح خرائط الوضع الحالي للمجالس المشتركة والمقتـرح لترتيبـات          ) 6.4(والملحق  ،  رحةالمقت
  .الهيئات المحلية في الضفة الغربية ومحافظاتها

 
 نتائج اختبار الفرضيات 6.5

  
  )14.5(النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة يوضحها الجدول 
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  .نتائج فرضيات الدراسة: 14.5جدول 
  

الدالة  الفرضية  الرقم

 اإلحصائية

  النتيجة

ال تسهم المجالس المشتركة في الضفة الغربية بدرجة كبيرة في التنمية المحلية   1
  .واإلقليمية

 مرفوضة 0.01

ال يمثل تخفيض أعداد المجالس المشتركة في الضفة الغربية أهم أهداف   2
استراتيجية المجالس المشتركة المتوقع تحقيقها والتي تحتل سلم األولوية من 

  .وجهة نظر المبحوثين

 مرفوضة 0.45

ال يمثل الوضع الجيوسياسي المتمثل في االحتالل التحدي األكبر من بين   3
التحديات التي تقلل وتحد من نجاح استراتيجية المجالس المشتركة في الضفة 

  .الغربية

  مرفوضة  0.047

ياسات المتوقع ال تمثل السياسات اإلدارية المقترحة المتطلب األكبر من بين الس  4
تحقيقها من قبل اإلدارة العامة للمجالس المشتركة والتي تسهم في نجاح 

  .استراتيجية المجالس المشترك

  مرفوضة  0.025

  مرفوضة  0.000  .ال تسهم استراتيجية المجالس المشتركة بدرجة كبيرة في تحقيق سياسة الدمج  5
  

  .اسةوفيما يأتي عرض ومناقشة لنتائج تحليل فرضيات الدر
  

  :تحليل نتائج اختبار الفرضيات. 1.6.5

  
ال تسهم المجالس المشتركة في الضفة الغربيـة بدرجـة          "النتائج المتعلقة بالفرضية األولى      •

وهي ) 0.01(بناء على قيمة الداللة اإلحصائية البالغة       ". كبيرة في التنمية المحلية واإلقليمية    
 تسهم المجالس المشتركة في الضفة الغربية       ال فإننا نرفض الفرضية القائلة   ) 0.05(أقل من   

بدرجة كبيرة في التنمية المحلية واإلقليمية، وقد بينت الدرجة الكلية للفرضية أنه يوجد هناك              
، )2.60(إسهام لهذه المجالس المشتركة في التنمية المحلية بدرجة قليلـة بالمـستوى األول              

ها قليالً هو عمل مخطط هيكلـي موحـد         ومن هذه المجاالت كان أداء المجالس المشتركة في       
ومشترك بين الهيئات المحلية، واستصالح األراضي وشـق الطـرق للحـد مـن ابـتالع                

إنـشاء  واالستيطان لألراضي النائية، إنشاء المراكز البريدية الصحية والحدائق وغيرهـا،           
 والعمـل   تنفيذ برامج تعزز من دور المرأة التنموي،      ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص،      

 ومن أجل أن تصل المجالس المـشتركة إلـى درجـة           .على تخفيض أعداد الهيئات المحلية    
 أيضاً ضرورة مقبولة في التنمية المحلية واإلقليمية فهي بحاجة إلى بناء وتطوير حقيقيين، و
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  .ستراتيجية المجالس المشتركة وتحقيق أهدافهاانجاح في تطبيق وتنفيذ ال
ال يمثل تخفيض أعداد المجالس المـشتركة فـي الـضفة           "رضية الثانية   النتائج المتعلقة بالف   •

الغربية أهم أهداف استراتيجية المجالس المشتركة المتوقع تحقيقها والتي تحتل سلم األولوية            
وهي أقل مـن    ) 0.45(بناء على قيمة الداللة اإلحصائية البالغة       ". من وجهة نظر المبحوثين   

قائلة، ال يمثل تخفيض أعداد المجالس المشتركة في الضفة         فإننا نرفض الفرضية ال   ) 0.05(
 الغربية أهم أهداف استراتيجية المجالس المشتركة المتوقع تحقيقها والتي تحتل سلم األولوية           

حسب رأي المبحوثين، وقد بينت الدرجة الكلية للفرضية أنه يوجد هناك توقع نحو تحقيـق               
مـن قبـل    ) 3.78(ة كبيرة بالمستوى الثـاني      أهداف استراتيجية المجالس المشتركة بدرج    

المبحوثين من أصحاب المصلحة العاملين في قطاع الحكم المحلي الفلسطيني والذين سـوف             
 وبناء على نتائج تحليل الوسط الحسابي الوصفي فقد أثبت          ،يساهمون في تنفيذ االستراتيجية   

هـو  ) 4.17(مـستوى األول    أن قيمة الهدف الذي احتل سلم األولوية بدرجة كبيرة جداَ بال          
الهدف الخامس حول مساهمة االستراتيجية في ثقافة التوحيد والدمج، وليس الهـدف األول             
حول تخفيض أعداد المجالس المشتركة حيث احتل حسب سلم األولويـة الدرجـة الرابعـة               

  ).3.61(وكان متوسطه الحسابي درجة كبيرة بالمستوى الثاني 
ال يمثل الوضع الجيوسياسي المتمثل في االحتالل التحدي        " الثالثة  النتائج المتعلقة بالفرضية     •

األكبر من بين التحديات التي تقلل وتحد من نجاح استراتيجية المجالس المشتركة في الضفة              
، فإننـا   )0.05(، وهي أقل من     )0.047(بناء على قيمة الداللة اإلحصائية البالغة       ". الغربية

مثل الوضع الجيوسياسي المتمثل في االحتالل التحدي األكبـر         نرفض الفرضية القائلة، ال ي    
في الحد من نجاح استراتيجية المجالس المشتركة في الضفة الغربية، وقد بينـت الدرجـة               
الكلية للفرضية أنه يوجد هناك تحديات تحد أو تقلل من نجاح استراتيجية المجالس المشتركة              

ب العمل على مواجهتها أو إضعافها في أسـوأ         ، وج )3.54(بدرجة كبيرة بالمستوى الثاني     
أن المعيـق   ة   وبناء على نتائج تحليل الوسط الحسابي الوصفي فقد أثبتت الفرضي          ،األحوال

 وبلغت قيمتـه درجـة      ،الجيوسياسي المتمثل باالحتالل هو التحدي األكبر من بين المعيقات        
االسـتيطاني فـي مـصادرة      ، والمتمثلة باستمرار النـشاط      )3.98(كبيرة بالمستوى الثاني    

األراضي، وتبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي، والسيطرة اإلسـرائيلية علـى           
المعابر والحدود والمصادر الطبيعية وجدار الفصل العنصري الذي عمل على منع التواصل            

  .بين الهيئات المحلية الفلسطينية
السياسات اإلدارية المقترحة المتطلب األكبر مـن       ال تمثل   "النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة      •

بين السياسات المتوقع تحقيقها من قبل اإلدارة العامة للمجالس المشتركة والتي تـسهم فـي               
) 0.025(بناء على قيمة الداللة اإلحـصائية البالغـة         ". نجاح استراتيجية المجالس المشترك   
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 تمثل السياسات اإلداريـة المقترحـة       فإننا نرفض الفرضية القائلة ال     )0.05(وهي أقل من    
المتطلب األكبر المتوقع تحقيقها من قبل اإلدارة العامة للمجالس المشتركة والتي تسهم فـي              
نجاح استراتيجية المجالس المشتركة من وجهة نظر المبحوثين، وقد بينت الدرجـة الكليـة              

ة العامـة للمجـالس     للفرضية أنه يوجد هناك توقع كبير من المبحوثين علـى قـدرة اإلدار            
المشتركة ممثلة في وزارة الحكم المحلي الفلسطينية على تحقيق المتطلبات المقترحة بدرجة            

وبناء على نتائج تحليل الوسـط      ،  ، وجب العمل على تحقيقها    )3.52(كبيرة بالمستوى الثاني    
كبـر  الحسابي الوصفي فقد أثبتت الفرضية أن السياسات المالية المقترحة هي المتطلـب األ            

المتوقع تحقيقه والذي يسهم في نجاح استراتيجية المجالس المشتركة وبلغت قيمتـه درجـة              
، وهي ضرورة العمل علـى التوزيـع العـادل للمـشاريع            )3.73(كبيرة بالمستوى الثاني    

واألموال وإقرار آلية دعم مالي واالعتماد على معيار األداء وتبني آلية لجمـع التبرعـات               
، لمالية من خالل الالمركزية المالية وضـريبة الوقـود والمواصـالت          وتعزيز المصادر ا  

جـاءت  قـد  وليست السياسات والمتطلبات اإلدارية التي جاءت بالمرتبة الثالثة واألخيـرة و  
  ).3.52(بدرجة كبيرة بالمستوى الثاني 

ة فـي   ال تمثل استراتيجية المجالس المشتركة درجة كبير      "النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة      •
وهـي أقـل مـن      ) 0.000(بناء على قيمة الداللة اإلحصائية البالغة       ". تحقيق سياسة الدمج  

، فإننا نرفض الفرضية القائلة؛ ال تمثل استراتيجية المجالس المشتركة درجة كبيرة            )0.05(
في تحقيق سياسة الدمج، ويوجد هناك دور كبير ومهم الستراتيجية المجالس المشتركة فـي              

متمثلة بـدور  ) 3.92(بية في سياسة الدمج جاءت بدرجة كبيرة بالمستوى الثاني         الضفة الغر 
االستراتيجية في تنمية التعاون المشترك بين الهيئات المحلية، وتحديـد التجمعـات األكثـر            

  .رغبة في الدمج، وتوفير المشاريع المشتركة، وتشجيع الهيئات المحلية على االندماج
  

  :ين على إجاباتهمتأثير خصائص عينة المبحوث .2.6.4

  

وكانت نتائج فحص اختبار الفرضيات المخصصة لفحص تـأثير  : النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات         "عينة المبحوثين على إجاباتهم والتي تنص على      

ي الضفة الغربية وتحدياتها    الحسابية إلجابات المبحوثين حول آفاق استراتيجية المجالس المشتركة ف        
 مؤسسة الحكـم    "تصنيف"الجنس، نوع   : "تعزى للمتغيرات التالية  ) α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة      

 ."المحلي، المؤهل العلمي، الموقع الوظيفي، الراتب، الدورات التدريبية، والتخصص فـي الدراسـة           
 ).15.5(يبينها الجدول 
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  .لى إجابات المبحوثينتأثير متغيرات الدراسة ع: 15.5جدول 
  

  المتغيرات  المجاالت
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 )Sig (قيمة مستوى الداللة   

 085. 175. 073. 255. 075.  الجنس

 059. 089. 089.  189.  089.  تصنيف قطاع الحكم المحلي

 034. 011. 012. 032. 002.  المؤهل العلمي

 009. 025. 034. 044. 004.  الموقع الوظيفي

  228.  398.  068.  078.  098.  الراتب
  045.  023.  044.  025.  005.  الدورات التدريبية

  032.  052.  042.  032.  012.  التخصص في الدراسة

  

  :النتائج التالية) 15.5(لخص الجدول ي
  

أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين في جميـع المحـاور المـذكورة                 •
 أعاله حسب المؤهل العلمي والموقع الوظيفي والدورات التدريبية والتخصص في الدراسـة           

بـين أراء   ، وهذا يدل علـى وجـود فـرق          %5حيث بلغت قيم الداللة اإلحصائية أقل من        
المبحوثين حول كل محور وتظهر هذه الفروق عندما تزيد من قيمة المؤشر يزداد التبـاين               
في اآلراء حيث المؤهالت العلمية األعلى هي من تؤثر بإيجابية أكثـر علـى اسـتراتيجية                

أيـضا الموقـع    والمجالس المشتركة وعالقتها بالتنمية المحلية واإلقليمية بكافة محاورهـا،          
،  وأيضا الدورات التدريبية والتخصصية    ،كلما زاد كان أفضل للقطاع الحكم المحلي      الوظيفي  

  .وفيما يلي شرح لهذه النتائج
هناك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين في محور واقع المجالس المـشتركة               •

لداللة أقل  حيث كانت مستوى قيمة ا     في التنمية المحلية واإلقليمية والمؤهل العلمي للمبحوثين      
 وهذا يدل على وجود تأثير للمؤهل العلمي في مجال واقع المجـالس             ،0.02 وجاءت   0.05

اإلضافة إلى التخصص العلمي في الدراسـة        المشتركة وعالقتها بالتنمية المحلية واإلقليمية    
، وكذلك يوجد تأثير للموقع الوظيفي فكانت       0.012كان له تأثير وكانت قيمة مستوى الداللة        
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كذلك هناك يوجد فروق في إجابات المبحوثين في محور أهداف           0.04 ة مستوى الداللة  قيم
 ، وكانـت  استراتيجية المجالس المشتركة ومدى تحقيقها حسب سلم األولوية والمؤهل العلمي         

، وكذلك التخصص في الدراسـة وقيمـة مـستوى          0.05 وهي أقل من     0.32قيمة مستوى   
وقع الوظيفي كان له تأثير أيضاً في إجابـات المبحـوثين           باإلضافة إلى أن الم    0.32الداللة  

حول أهداف استراتيجية المجالس المشتركة المتوقع تحقيقها حسب سـلم األولويـة وقيمـة              
، وكذلك الدورات التدريبية كان لها تأثير على إجابـات المبحـوثين            0.044مستوى الداللة   

  .0.05 وجميعها أقل من 0.025وقيمة مستوى الداللة 
يوجد أيضاً فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين في محور المعيقات التي تحد              و •

ستراتيجية المجالس المشتركة والمؤهل العلمي وقيمة مستوى الداللة أقل         اأو تقلل من نجاح     
، وكذلك التخصص العلمي في الدراسة جـاءت قيمـة مـستوى            0.012 وجاءت   0.05من  

لى أن الموقع الوظيفي والدورات التدريبيـة يـؤثر فـي مجـال             ، باإلضافة إ  0.42الداللة  
  .0.044 و 0.34المعيقات وجاءت قيمة مستوى الداللة لها على التوالي 

وفيما يتعلق بمحور السياسات المتوقع تحقيقها كانت هناك فروق في إجابات المبحوثين حول              •
العلمي، التخصص، الموقـع    هذه السياسات والمتطلبات المتوقع تحقيقها ومتغيرات المؤهل        

، 0.025،  0.011: الوظيفي والدورات التدريبية فجاءت قيم مستوى الداللة على التوالي هي         
 وكذلك فيما يتعلق بمحور دور االستراتيجية المتوقـع        ،0.05، وهي جميعها أقل من      0.023

يوجد هناك فروق في إجابات المبحوثين، وكـل مـن المؤهـل العلمـي               في سياسة الدمج  
 للمؤهـل العلمـي     0.034التخصص العلمي في الدراسة؛ فجاءت قيمة مـستوى الـدالل           و
باإلضـافة إلـى أن الموقـع        0.05 للتخصص العلمي في الدراسة وهما أقل من         0.032و

الوظيفي والدورات التدريبية هي أيضاً  لها تأثير على الدور المتوقـع لالسـتراتيجية فـي                
  .0.045، 0.009اللة لها على التوالي سياسة الدمج، فجاءت قيمة مستوى الد

  
   نتائج التحليل الوصفي للمقابلة7.5

  
أجرى الباحث مقابالت مع المدراء العامين وغيرهم من المسؤولين القائمين على الدوائر الرئيـسية              

 فـي وزارة    5/1/2011 إلى   2010/ 28/12: في وزارة الحكم المحلي في الفترة الممتدة من تاريخ        
مدير " الفلسطينية في رام اهللا، حيث بلغ عددها سبع مقابالت، وقد أجريت مع كل من                الحكم المحلي 

عام اإلدارة العامة للمجالس المشتركة المهندس وليد حاليقة، ومدير عام الشؤون اإلدارية والماليـة              
دائرة شكري ردايدة، ومدير عام اإلدارة العامة للعالقات العامة الدكتور هاني الحروب، ومدير عام ال             

القانونية عدنان عبد اهللا جفال، والوكيل المساعد لشؤون المديريات محمد حسن جبارين، والمكلـف              
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بمنصب المدير العام للتنظيم والتخطيط العمراني الدكتور عزام الحجوج، ومـدير دائـرة التنميـة               
المقابلة من خمسة    وقد تكون دليل     ،"الريفية في اإلدارة العامة للمجالس المشتركة سليمان أبو مفريح        

  :محاور رئيسية، وكانت نتيجة إجابات المبحوثين على هذه المحاور هي
  

  : ة في التنمية المحلية واإلقليميةم واقع المجالس المشتركيتقي. 1.7.5

  
كيف تقيم واقع المجالس المشتركة في التنمية المحلية واإلقليمية، يبينها الجدول           : نتائج المحور األول  

)16.5.(  
  
  .آراء المبحوثين حول واقع  المجالس المشتركة في التنمية المحلية واإلقليمية: 16.5ول جد
  

درجة   المجال

  قليلة جدا

درجة 

  قليلة

درجة 

  متوسطة

درجة 

  كبيرة

درجة 

 كبيرة جدا

  -  -  5  2  -  في مجال التخطيط
  -  1  4  2  -  في مجال تنمية الهيئات المحلية

  -  2  3  2  -  في مجال تقديم الخدمات
  -  1  3  3  -  في مجال امتالك المقومات المادية والبشرية

  
  : وبناء على هذه النتائج جاء ترتيب المجاالت من األعلى الى األدنى على النحو التالي

  
تأهيل المدارس، األسواق، الطرق، النفايات     (مجال تقديم الخدمات جاء بدرجة متوسطة والمتمثل في         

قامـت  (هيئات المحلية التي جاءت بدرجة قليلة والمتمثلة في أنهـا           يليه مجال تنمية ال   ). الخ..الصلبة
بالنهوض بمستوى خدمات الريف، نمت مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص، قامت بالحد من ابتالع              
االستيطان لألراضي النائية، عملت على تخفيض أعداد الهيئات المحلية، قامت بتنفيذ مشاريع مـدرة     

  ). اكة مع المجتمع المحليللدخل، عززت مفهوم الشر
  

عدم إشراك المواطنين فـي التنميـة       (في مجال التخطيط أيضاً جاءت بدرجة قليلة والمتمثلة في          ما  
 وأخيـراً جـاء     ،)المحلية واإلقليمية، أعدت خطة إستراتيجية تنموية، عملت مخططاً هيكلياً موحـداً          

تمتلـك  ( بدرجة قليلة والمتمثلـة فـي        مجال امتالك المجالس المشتركة للمقومات المادية والبشرية      
مقومات العمل المؤسسي، توفر الكادر البشري المؤهل والمتخصص، توفر الممتلكات والتجهيـزات            

  . وبناء على ذلك فإن الدرجة الكلية للمحور جاءت بدرجة قليلة،)المادية والفنية
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  :ب سلم األولويةأبرز أهداف استراتيجية المجالس المشتركة المتوقع تحقيقه حس. 2.7.5
  

أبرز أهداف استراتيجية المجالس المشتركة المتوقـع تحقيقـه حـسب سـلم             : نتائج المحور الثاني  
  ).17.5(األولوية، يبينها الجدول 

  
  .آراء المبحوثين حول أهداف استراتيجية المجالس المشتركة المتوقع تحقيقها: 17.5جدول 

  
درجة قليلة   الهدف

  جدا

  درجة

  قليلة

درجة 

  طةمتوس

درجة 

  كبيرة

درجة 

  كبيرة جدا

  2  3  2  -  -  دعم تخفيض أعداد المجالس المشتركة. 1
  1  4  2  -  -  تقوية أواصر التعاون بين المجالس المشتركة. 2
  -  5  1  1  -  دعم استدامة المجالس المشتركة. 3
  2  4  1  -  -  تقوية قدرات اإلدارة العامة للمجالس المشتركة. 4
  -  6  1  -  -  لتوحيد والمجالمساهمة في ثيقافة ا. 5

  
وبناء على هذه النتائج فقد جاءت أهداف استراتيجية المجالس المشتركة المتوقع تحقيقها حسب سـلم               

  :األولوية على النحو التالي
  

احتل الهدف الرابع حسب سلم األولوية من بين األهداف المتوقع تحقيقها وقد جاء بدرجـة                •
  ).ة العامة للمجالس المشتركةتقوية قدرات اإلدار(كبيرة جداً وهو 

دعـم تخفـيض    (ويليه أيضاً بالمرتبة الثانية الهدف األول الذي جاء بدرجة كبيرة جداً وهو            •
  ).أعداد المجالس المشتركة

تقوية (وجاء بالمرتبة الثالثة الهدف الثاني والهدف الخامس بدرجة كبيرة وهي على التوالي              •
  ).لمساهمة في دور ثقافة التوحيد والدمجأواصر التعاون بين المجالس المشتركة، وا

بدرجة كبيرة وقد احتـل     ) دعم استدامة المجالس المشتركة   (وأخيراً جاء الهدف الثالث حول       •
  .الترتيب الخامس حسب سلم األولوية من جهة نظر المبحوثين

  .وبناء على ذلك فإن الدرجة الكلية للمحور جاءت بدرجة كبيرة •
  

التي تحد أو تقلل من نجاح استراتيجية المجالس المشتركة في الضفة           لمعيقات والتحديات   . 3.7.5

  الغربية
  

  المعيقات والتحديات التي تحد أو تقلل من نجاح استراتيجية المجالس المشتركة : نتائج المحور الثالث
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  :كانت كما يليوفي الضفة الغربية، 
  

•         ويقلل من نجاح استراتيجية     كانت آراء المبحوثين حول المعيق اإلداري والتنظيمي الذي يحد 
نقص الكادر الفني المتخصص، عدم وجود مخطـط هيكلـي          : المجالس المشتركة كما يلي   

لمنطقة واحدة، غياب وجود نظام رقابة جيد، عدم كفاءة الجهاز اإلداري في الوزارة، جاءت              
جميعها بدرجة متوسطة، وعدم وجود دليل موحد إلدارة المشاريع جاءت بدرجة ضـعيفة،             

. وأما تفشي المحسوبية في التوظيف وعدم تفويض الصالحيات فقد جاءت بدرجة قليلة جداً            
وبناء على ذلك فإن الدرجة الكلية حول المعيق اإلداري والتنظيمي من وجهة نظـر كـادر                

  .الوزارة جاءت بدرجة قليلة
ف الهيئات  وأما آراء المبحوثين حول المعيق المالي فجاءت بدرجة كبيرة جداً في البنود ضع             •

المحلية لتسديد مستحقاتها، وضعف المصادر المالية، وبدرجة كبيرة في قلة النسب الماليـة             
المخصصة من عائدات الضرائب وعدم كفاية المساعدات الحكومية، وبدرجة متوسطة فـي            
غياب التخطيط المالي للحصول على أموال، ودرجة قليلة في تفصيل البنـود الماليـة مـن         

وبناء على ذلك جـاءت     . وقليلة جداً في التركيز اإلداري في تمويل المشاريع       خالل تحديدها   
  .الدرجة الكلية للمعيق المالي بدرجة متوسطة

العوائـق الفيزيائيـة اإلسـرائيلية      : وكانت آراء المبحوثين حول المعيق الجيوسياسي هـي        •
ارد الطبيعيـة،   والحواجز واإلغالقات، والسيطرة اإلسرائيلية على المعابر والحدود والمـو        

واستمرار النشاط االستيطاني في مصادرة األراضي، وتبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد          
اإلسرائيلي جاءت جميعها بدرجة كبيرة جداً، الحد من تطور الهيئات المحلية نتيجة الطـرق              

له وأجهزة التخطيط اإلسرائيلية، وجدار الفصل العنصري والمستوطنات وما تشك        , االلتفافية
وبنـاء  . من خطر جغرافي على التواصل بين الهيئات المحلية جاءت جميعها بدرجة كبيرة           

  .على ذلك جاءت الدرجة الكلية للمعيق الجيوسياسي بدرجة كبيرة جداً
غياب الرقابة التـي تعـالج القـضايا        : أما النتائج المتعلقة بالمعيق القانوني جاءت كما يلي        •

أما ضعف الفهم العام بمواد قانون      و جاءت بدرجة كبيرة جداً،      المتعلقة بقوانين الحكم المحلي   
الهيئات المحلية جاءت بدرجة كبيرة، وبدرجة قليلة عدم توفر األرضية القانونية التي تسهل             

عـدم تـوافر    وتقيد الالمركزية،   فهي  أما القوانين الموجودة    و،  )عملية دمج الهيئات المحلية   
القـانون  وشراك المجالس المشتركة في صياغة القوانين،       عدم إ وقوانين مالئمة لالنتخابات،    

وبناء على ذلك جاءت    . جاءت بدرجة قليلة  واألساسي للمجالس المشتركة حد من صالحيتها       
  .الدرجة الكلية للمعيق القانوني بدرجة متوسطة
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بروز النزعة العـشائرية الفئويـة جـاءت        : وكانت النتائج المتعلقة بالمعيق االجتماعي هي      •
ة كبيرة جداً، وجاءت بدرجة متوسطة كل من غياب وعي المواطنين بأهمية المجالس             بدرج

المشتركة، االنقسام الفلسطيني السياسي، ضعف التعاون بين السلطات المحلية المتجـاورة،           
غياب وعي المواطنين بأهمية المشاركة الشعبية، وبدرجة قليلة غياب آليات تفعيل المشاركة            

وبدرجة قليلة جداً عدم دراسة توجيهات الهيئات المحلية، المقترحـات          مع المجتمع المحلي،    
  .وبناء على ذلك جاءت الدرجة الكلية للمعيق االجتماعي بدرجة متوسطة. الشعبية

لقد جاء ترتيب المعيقات التي تحد وتقلل من نجاح استراتيجية المجالس المـشتركة حـسب                •
كبيرة جداً، المعيق المالي بدرجة متوسطة،      المعيق الجيوسياسي بدرجة    : (ترتيب المعيق هي  

ثم المعيق االجتماعي بدرجة متوسطة ثم المعيق القانوني وهو أيضاً بدرجة متوسطة وأخيراً             
وبناء على ذلك جاءت الدرجة الكلية للمحور       ). جاء المعيق اإلداري والتنظيمي بدرجة قليلة     

  .بدرجة متوسطة
  

دارة العامة للمجالس المشتركة علـى تحقيـق الـسياسات          اتجاه المبحوثين نحو قدرة اإل    . 4.7.5

  القانونية واإلدارية والمالية المقترحة والتي تسهم في نجاح استراتيجية المجالس المشتركة

  
اتجاه المبحوثين نحو قدرة اإلدارة العامة للمجالس المـشتركة علـى تحقيـق             : تائج المحور الرابع  ن

لية المقترحة والتي تسهم في نجاح استراتيجية المجالس المشتركة         السياسات القانونية واإلدارية والما   
  :كانت كما يلي

  
كان اتجاه المبحوثين نحو قدرة اإلدارة العامة للمجالس المشتركة على تحقيـق الـسياسات               •

استـشارة  : القانونية المقترحة والتي تسهم في نجاح استراتيجية المجالس المـشتركة هـي           
يث جاءت بدرجة كبيرة جداً، تحديث النظام األساسـي للمجـالس           المجالس المشتركة بالتحد  

، وزيادة صالحيات المجالس المشتركة جـاءت بدرجـة كبيـرة، تحقيـق     2006المشتركة  
. معدالت جباية أكبر وضمان المشاركة المجتمعية في التخطيط جـاءت بدرجـة متوسـطة             

ونيـة مـن وجهـة نظـر        وبناء على ذلك جاءت الدرجة الكلية نحو تحقيق السياسات القان         
  .المبحوثين بدرجة كبيرة

التوزيـع  : (أما فيما يتعلق بالسياسات المالية فقد جاءت آراء المبحوثين حولها كمـا يلـي              •
المتساوي لألموال جاءت بدرجة كبيرة، االعتماد على معيار األداء، إقرار آلية دعم مـالي،              

جاءت بدرجة متوسطة،   ) واصالتالم, ضريبة الوقود , الالمركزية(تعزيز المصادر المالية    
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وبناء على ذلك جاءت الدرجة الكليـة نحـو         . تبني آلية لجمع التبرعات جاءت بدرجة قليلة      
  .تحقيق السياسات المالية بدرجة متوسطة

إقرار (وفيما يتعلق بقدرة اإلدارة العامة على تحقيق السياسات والمتطلبات اإلدارية فجاءت             •
يم ومتابعة جاءت بدرجة كبيرة، وجاءت بدرجـة متوسـطة          هيكل تنظيمي، اعتماد نظام تقي    

فيما يتعلق في توظيف طاقم مؤهل ومتخصص، تصميم أدلة لعملية التشغيل، تعزيز اإلدارة             
  .وبناء على ذلك جاءت الدرجة الكلية للسياسات اإلدارية بدرجة متوسطة. المركزية

الذكر والمقترحة من قبل اإلدارة     لقد جاء اتجاه المبحوثين نحو السياسات والمتطلبات سابقة          •
العامة للمجالس المشتركة والتي تسهم في نجاح استراتيجية المجالس المشتركة في الـضفة             

السياسات القانونيـة   : (الغربية مرتبة حسب درجة تحققها من وجه نظر المبحوثين كما يلي          
هي أيـضاً درجـة     بدرجة كبيرة، السياسات اإلدارية درجة متوسطة، ثم السياسات المالية و         

  .وبناء على ذلك جاءت الدرجة الكلية للمحور الرابع بدرجة متوسطة). متوسطة
  

  الدور المتوقع الستراتيجية المجالس المشتركة في سياسة الدمج. 5.7.5

  
، كانت كمـا    المجالس المشتركة في سياسة الدمج    الدور المتوقع الستراتيجية    : نتائج المحور الخامس  

   :يأتي
  

ه المبحوثين للدور المتوقع الستراتيجية المجالس المشتركة في سياسة الدمج بدرجة كبيـرة             كان اتجا 
تشجيع الهيئات المحلية لالندماج، توفير المشاريع المشتركة، تحديد التجمعات األكثر          (فيما يتعلق في    
لعملية الـدمج،   ، توفير البيئة الالزمة لعملية الدمج، وضع اقتراحات         )القابلة لالندماج (رغبة بالدمج   

وهذا يدل على النزعة المركزيـة عنـد        . تقييم تجربة التعاون في تنفيذ مشاريع الخدمات المشتركة       
القيادة العليا في وزارة الحكم المحلي من خالل إصدار األوامر وعمل الخطط، والترهل اإلداري من               

  .نتظار األوامر من الجهات العلياخالل ا
  

معاينة أولية ألغراض الـدمج،     : (جاههم نحو سياسة الدمج في كل من      وقد أكد على ذلك من خالل ات      
تنمية مفاهيم التعاون المشترك، خلق رأي عام لعملية الدمج، زيادة الوعي بأهمية الدمج، تقييم حالـة              

. حيث جاءت بدرجة متوسـطة    ) الهيئات المرشحة بالدمج، تعزيز اتجاهات المعارضين لعملية الدمج       
  . الدرجة الكلية للمحور الخامس بدرجة متوسطةوبناء على ذلك جاءت

  
  .وهو تلخيص لنتائج المحاور الخمسة الرئيسية في المقابلة) 18.5( والجدول 
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  .تلخيص ألهم نتائج المحاور الخمسة الرئيسية في المقابلة: 18.5جدول 
  

  درجة المحور  األقسام الفرعية لكل محور  المحاور الرئيسية في المقابلة

  قليلة   في مجال التخطيط1.1
  قليلة   في مجال تنمية الهيئات المحلية2.1
  متوسطة   في مجال تقديم الخدمات3.1
 في مجال امتالك المقومات المادية 4.1

  والبشرية
  قليلة

لمجالس المشتركة في التنميـة     واقع ا . 1
  المحلية واإلقليمية

  قليلة  الدرجة الكلية للمحور االول

  كبيرة جدا   دعم تخفيض أعداد المجالس المشتركة1.2
 تقوية أواصر التعاون بين المجالس 2.2

  المشتركة
  كبيرة

  كبيرة   دعم استدامة المجالس المشتركة3.2
 تقوية قدرات اإلدارة العامة للمجالس 4.2

  المشتركة
  كبيرة جدا

  كبيرة   تقوية قدرات اإلدارة العامة للمجالس5.2

ــتراتيجي . 2 ــداف اس ــالس أه ة المج
المشتركة المتوقع تحقيقه حـسب سـلم       

  االولوية

  كبيرة  الدرجة الكلية للمحور الثاني

  قليلة   المعوقات المالية1.3
  متوسطة   المعوقات المالية2.3
  كبيرة جدا   المعوقات الجيوسياسية3.3
  متوسطة  لمعوقات القانونية ا4.3
  متوسطة   المعوقات االجتماعية5.3

المعيقات والتحديات التـي تحـد أو       . 3
تقلل من نجاح اسـتراتيجية المجـالس       

  المشتركة

  متوسطة  الدرجة الكلية للمحور الثالث

  كبيرة   السياسات القانونية1.4
  متوسطة  إلدارية السياسات ا2.4
  متوسطة   السياسات المالية3.4

ــالس  . 4 ــة للمج ــدرة اإلدارة العام ق
المــشتركة علــى تحقيــق الــسياسات 
المقترحة والتـي تـسهم فـي نجـاح         

  متوسطة  الدرجة الكلية للمحور الرابع  استراتيجية المجالس المشتركة

الدور المتوقع الستراتيجية المجالس    . 5
  المشتركة في سياسة الدمج

  متوسطة  الدرجة الكلية للمحور الخامس

  

  :تحليل مقارن لنتائج االستبيان والمقابلة. 6.7.5

  
  :وهي كما يلي) 19.5( بين االستبيان والمقابلة كما يبينها الجدول كانت نتائج التحليل المقارن 
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  .تحليل مقارن لنتائج االستبيان والمقابلة: 19.5جدول 
  

درجة المجال   األقسام الفرعية للمجاالت  المجاالت الرئيسية في الدراسة

  في االستبيان

درجة المجال 

  في  المقابلة

لتنمية واقع المجالس المشتركة الحالي في ا. 1
  المحلية واإلقليمية

  قليلة  قليلة  الدرجة الكلية للمجال األول

  كبيرة جدا  كبيرة   الهدف األول1.2
  كبيرة  كبيرة   الهدف الثاني2.2
  كبيرة  كبيرة   الهدف الثالث3.2
  كبيرة جدا  كبيرة   الهدف الرابع4.2
  كبيرة  كبيرة جدا  الهدف الخامس 5.2
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المعوقات الكفيلة بالحد أو التقليل من . 3
  .نجاح استراتيجية المجالس المشتركة

  متوسطة  كبيرة  الدرجة الكلية للمجال الثالث
  كبيرة  كبيرة   القانونية 1.4
  متوسطة  كبيرة   اإلدارية2.4
  متوسطة  كبيرة   المالية3.4

قدرة اإلدارة العامة على تحقيق السياسات . 4
  التي تسهم في نجاح االستراتيجية

  متوسطة  كبيرة  للمجال الرابعالدرجة الكلية 
الدور المتوقع الستراتيجية المجالس . 5

  المشتركة في سياسة الدمج
  متوسطة  كبيرة  الدرجة الكلية للمجال الخامس

  
  : عرض ومناقشة لنتائج التحليل المقارن لنتائج االستبيان والمقابلة وكانت كما يلي

  
والمقابلة في المحـور األول حـول واقـع         اتفقت نتائج الدرجة الكلية في كل من االستبيان          •

  .المجالس المشتركة في التنمية المحلية واإلقليمية وجاءت بدرجة قليلة
اتفقت نتائج الدرجة الكلية في كل من االستبيان والمقابلة في المحور الثاني حـول أهـداف                 •

  .االستراتيجية المتوقع تحقيقها حسب سلم األولوية وجاءت بدرجة كبيرة
تائج الدرجة الكلية بين المقابلة واالستبيان في المحور الثالث حول المعوقات التـي             اختلفت ن  •

  .تقلل من نجاح االستراتيجية وجاءت على التوالي كبيرة ومتوسطة
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اختلفت نتائج الدرجة الكلية بين المقابلة واالستبيان في المحور الرابع حول السياسات التـي               •
  .على التوالي كبيرة ومتوسطةتساهم في نجاح االستراتيجية وجاءت 

اختلفت نتائج الدرجة الكلية بين المقابلة واالسـتبيان فـي المحـور الخـامس حـول دور                  •
  .االستراتيجية في سياسة الدمج وجاءت على التوالي كبيرة ومتوسطة

  
   تلخيص نتائج الدراسة8.5

  
  :فيما يأتي تلخيص ألهم نتائج هذه الدراسة

  
  .فقط% 34.4فيما شكلت اإلناث % 65.6ذكور بواقع غالبية المبحوثين هم من ال •
كانت أعلى نسبة للهيئات المحلية من حيث نوع تصنيف قطاع الحكم المحلي الذي يعمل به                •

أمـا المجـالس   %) 32.2(، ثم تأتي وزارة الحكم المحلي وبلغت )38.9(المبحوثون وبلغت   
  .وهي أقل نسبة%) 28.9(المشتركة فقد بلغت 

، وأما الحاصلون علـى     %)54.4(هم من حملة شهادة البكالوريوس وبلغت       أكثر المبحوثين    •
وهـم  %) 21.1(وأما الفئـة األقـل بلغـت        %) 24.2(شهادة الماجستير فأعلى فقد بلغت      
  .الحاصلون على أقل من بكالوريوس

%) 32.2(هم رؤساء هيئات محليـة، و       %) 38.9(تبين بالنسبة لطبيعة عمل المبحوثين أن        •
هم رؤساء هيئة إدارية ومـديرو      %) 28.9(رة الحكم المحلي الفلسطينية، و      يعملون في وزا  

  .المجالس المشتركة
وهي %) 46.7(شيكل فأكثر ومثلت نسبتهم     4000(بلغت رواتب المبحوثين من فئة الراتب        •

من عينة  %) 14.4(األكبر من عينة الدراسة، وكانت أقل فئة ال يوجد راتب ومثلت نسبتهم             
  .الدراسة

المبحوثين حصلوا على دورات تدريبية، والذين حصلوا على أربعـة دورات فـأكثر       غالبية   •
أما الذين لم يتلقوا دورات تدريبية بلغت نسبتهم        ومن عينة الدراسة،    %) 76.4(بلغت نسبتهم   

  .، وهي تعتبر األقل في عينة الدراسة%)6.7(
ـ     %) 38.9(بلغت أعلى نسبة للتخصص العلمي وبلغت        • م أصـحاب   من عينة الدراسـة وه

تخصص العلوم الهندسية والحاسوبية، ويليها العلوم االقتصادية واإلداريـة والتـي بلغـت             
، وكان غير   %)15.6(، وتخصص آداب أو تربية أو خدمة اجتماعية حيث بلغت           %)25.6(

، وكانت أقل نسبة من حيث التخصصات العلمية هي         %)11.1(ذلك من التخصصات بلغت     
  %).8.8( نسبتها التعليم المهني التي بلغت
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اتفقت نتائج الدرجة الكلية في كل من االستبانة والمقابلة في محور واقع المجالس المشتركة               •
في التنمية المحلية واإلقليمية بدرجة قليلة، ومحور األهداف المتوقع تحقيقها حـسب سـلم               

  .األولوية بدرجة كبيرة
دراسة بـين االسـتبانة والمقابلـة،       اختلفت نتائج الدرجة الكلية في باقي المحاور األخرى لل         •

وكانت على التوالي في محور المعيقات كبيرة ومتوسـطة، ومحـور الـسياسات كبيـرة               
ومتوسطة، ومحور دور اإلستراتيجية في سياسة الدمج جاءت هي أيضاً على التوالي كبيرة             

  .ومتوسطة
ـ           • ي الـضفة الغربيـة     يعتبر واقع المجالس المشتركة الحالي في التنمية المحلية واإلقليمية ف

ضعيفاً بالمستوى األول، وهي بحاجة إلى بناء وتطوير حقيقيين في جميع المجـاالت التـي               
، وهي تعبر عن تنمية محليـة وإقليميـة ضـعيفة    )2.60(قامت بها، والقيمة الكلية للمحور    

وأهم النتائج لواقع المجالس المشتركة في مجـاالت التنميـة          . قامت بها المجالس المشتركة   
  :لمحلية واإلقليمية التي قامت بها كما يأتيا

  
o              مجاالت قامت بها المجالس المشتركة وكان اإلنجاز فيها ضعيف جداً في المستوى األول

، وهي إنشاء المراكز البريدية والصحية والحدائق، واستصالح األراضي         )1.51-2.00(
 عمل مخطط هيكلـي     وشق الطرق الترابية للحد من ابتالع االستيطان لألراضي النائية،        

 .وهذه المجالت بحاجة إلى جهد وبناء جذريين). مشترك(موحد 

o               2.01(مجاالت قامت بها المجالس المشتركة بإنجاز ضعيف فـي المـستوى الثـاني-
، وهي إشراك المواطنين في التخطيط، وإنشاء مشاريع الـشراكة مـع القطـاع              )2.50

 بها المجالس المشتركة بإنجـاز      ومجاالت قامت . الخاص، وإنشاء مشاريع مدرة للدخل    
، وهي ضعف في النهوض بمـستوى خـدمات         )2.99-2.51(ضعيف بالمستوى األول    

الريف، وتطوير القطاع البيئي نفايات صلبة وصرف صحي، وتخفيض أعداد الهيئـات            
المحلية، وتنفيذ برامج تعزز من دور المرأة التنموي، وهي بحاجة جميعـاً إلـى جهـد                

  .وعناء حقيقيين
o وهي تنمية مفهوم الشراكة    ) 3.00(االت قامت المجالس المشتركة بإنجاز متوسط لها        مج

  .بين الهيئات المحلية، فهي بحاجة إلى تطوير وتحسين مستمر
o             مجاالت قامت المجالس المشتركة في تحقيقها وجاءت في أعلى المجاالت وكانت كبيرة

رباء وطرق، وأنها تمتلـك     وهي تنفيذ مشاريع ماء وكه    ) 3.50-3.01(بالمستوى األول   
العمل المؤسسي، وعززت مفهوم الشراكة مع المجتمع المحلي، وهذه المجاالت بحاجـة            

  .إلى تطوير وتحسين
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جاءت الدرجـة   . أهداف استراتيجية المجالس المشتركة المتوقع تحقيقها حسب سلم األولوية         •
حتل سلم األولوية من  بين      ، وقد جاء الهدف الذي ا     )3.78(الكلية لها كبيرة بالمستوى الثاني      

) 4.50-4.01(األهداف االستراتيجية المتوقع تحقيقها بدرجة كبيرة جداً بالمـستوى األول           
وهو الهدف الخامس، حول مساهمة استراتيجية المجالس المشتركة فـي سياسـة التوحيـد              

رابعـة  وأخيراً جاء الهدف الثاني ليحتل الدرجة ال    ). 4.17(والدمج، وكان متوسطه الحسابي     
، والذي ينص على تقويـة أواصـر        )3.58(واألخيرة حسب سلم األولوية بمتوسط حسابي       

  .التعاون والتكامل بين المجالس المشتركة
المعيقات الكفيلة بالحد أو التقليل من نجاح استراتيجية المجالس المشتركة جـاء متوسـطها               •

  : وهذه المعيقات هي،)3.77(، وكان )4.00-3.51(الحسابي كبيراً بالمستوى الثاني 
  

o                المعيقات الجيوسياسية كانت من أبرز التحديات المتوقعة والتي تعيق أو تقلل من نجـاح
استراتيجية المجالس المشتركة في الضفة الغربية، وجاءت  بدرجة كبيـرة بالمـستوى             

، وقد تمثلت في السيطرة اإلسرائيلية على المعابر الحدوديـة والمـوارد            )3.98(الثاني  
يعية والمياه اإلقليمية، والجدار منع التواصل اإلقليمي واالقتـصادي والمؤسـسي،           الطب

وما تشكله من خطـر     ) حواجز عسكرية وإغالقات، والمستوطنات   (والعوائق الفيزيائية   
 .جغرافي على التواصل بين الهيئات المحلية

o             من نجـاح    المعيقات المالية كانت هي األخرى ثاني أبرز التحديات التي قد تعيق أو ت حد
وتمثل فـي   ) 3.86(استراتيجية المجالس المشتركة وكان بدرجة كبيرة بالمستوى الثاني         

ضعف أساليب الرقابة المالية، قلة النسب المالية المخصصة من عائـدات الـضرائب،             
ضعف قدرات الهيئات المحلية لتسديد مستحقاتها، عدم كفاية المعونات الحكومية، تفصيل           

  .من خالل تحديدهاالبنود المالية 
o           وتمثل فـي   ) 3.82(المعيقات القانونية وكانت هي أيضا بدرجة كبيرة بالمستوى الثاني

القوانين الحالية التي تقيد الالمركزية للمجالس المشتركة، وعدم إشراك هـذه المجـالس             
عند صياغة أو تعديل أنظمتها الداخلية، القانون األساسي للمجالس المشتركة حـد مـن              

ا، عدم توفر قوانين مالئمة لالنتخابات، غياب الرقابة البرلمانية التـي تعـالج             صالحيته
القضايا المتعلقة بالتعيينات، عدم توفر األرضية القانونية التي تسهل عملية دمج الهيئات            

  .المحلية
o                 أو التقليـل مـن نجـاح المعيقات االجتماعية وهي أيضاً من المعيقات المهمة في الحد

غياب ) 3.63(مجالس المشتركة وقد جاءت بدرجة كبيرة بالمستوى الثاني         استراتيجية ال 
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وعي المواطنين بأهمية المشاركة الشعبية، غياب آليات تفعيل المشاركة مـع المجتمـع             
  .المحلي، بروز النزعة العشائرية الفئوية

o             المعيقات اإلدارية والتنظيمية وقد جاءت أقل المعيقات وهي أيضاً كانت بدرجة كبيـرة 
، وتمثلت في غياب وجود نظام رقابة جيد، عدم وجود مخطط           )3.54(بالمستوى الثاني   

هيكلي لمنطقة واحدة، وعدم تفويض الصالحيات، ونقص الكادر المتخـصص، تفـشي            
المحسوبية في التوظيف، وعدم كفاءة الجهاز اإلداري في الوزارة، وعدم وجـود دليـل            

  .موحد إلدارة المشاريع
  

ات والمتطلبات المقترحة من قبل وزارة الحكم المحلي الفلسطينية والتـي           مدى تحقق السياس   •
تسهم في نجاح استراتيجية المجالس المشتركة من وجهة نظر المبحوثين، جاءت في مجملها             

  :، وهذه السياسات هي)4.00 – 3.51(كبيرة بالمستوى الثاني 
  

o        ع تحقيقها والتي تـسهم فـي    السياسات المالية المقترحة كانت هي المتطلب األكبر المتوق
) 3.73(نجاح استراتيجية المجالس المشتركة وبلغت قيمها درجة كبير بالمستوى الثاني           

وهي ضرورة العمل على التوزيع العادل للمشاريع واألموال وإقرار آلية دعـم مـالي،              
واالعتماد على معيار األداء، وتبني آلية لجمع التبرعات وتعزيز المصادر المالية مـن             

  .خالل الالمركزية المالية وضريبة الوقود والمواصالت
o             السياسات القانونية وقد جاءت المتطلب الثاني المتوقع تحقيقها من وجهة نظر المبحوثين

وتتمثل في تحديث النظام األساسـي للمجـالس        ) 3.68(بدرجة كبيرة بالمستوى الثاني     
، وزيادة صالحية المجالس    ، واستشارة المجالس المشتركة في التحديث     2006المشتركة  

  .المشتركة، وتحقيق معدالت جباية أكبر، وضمان المشاركة المجتمعية في التخطيط
o             السياسات اإلدارية وقد جاءت بالمرتبة الثالثة واألخيرة وبدرجة كبيرة بالمستوى الثـاني

وتتمثل في ضرورة إقرار هيكل تنظيمي، واعتماد نظام تقييم ومتابعة، وتعزيز           ) 3.52(
اإلدارة الالمركزية، وتوظيف طاقم مؤهل ومتخصص، وتصميم األدلة المختلفة لعمليات          

  .التشغيل مثل دليل إداري ودليل إدارة مشاريع
  

الدور المتوقع الستراتيجية المجالس المشتركة في سياسة الدمج جاءت كبيـرة بالمـستوى              •
حور فقد جاءت كبيـرة     ، أما تكرارات الم   )3.92(وبمتوسط حسابي   ) 4.00 – 3.51(الثاني  

، متمثلة في تنمية مفاهيم التعـاون المـشترك بـين           )4.50 – 4.01(جداً بالمستوى األول    
الهيئات المحلية، وتحديد التجمعات األكثر رغبة بالدمج والقابلة لالندماج، وتوفير المشاريع           
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 – 3.51(وجاءت كبيرة بالمـستوى الثـاني       . المشتركة، وتشجيع الهيئات المحلية لالندماج    
، معاينة أولية ألغراض الدمج، وتوفير البيئة الالزمة لعملية الـدمج، زيـادة وعـي               )4.00

المواطنين بأهمية الدمج، وتقييم حالة الهيئات المحلية المرشحة بالدمج، ووضع اقتراحـات            
لعملية الدمج، خلق رأي عام لعملية الدمج، وتقييم تجربة التعـاون فـي تنفيـذ الخـدمات                 

 وجميع ذلك يؤكد أن تطوير استراتيجية المجالس المشتركة يقوم على افتـراض             .المشتركة
أن تكون المدخل لسياسة الدمج التي يتم العمل على تطويرها حاليـاً بإشـراف مـن وزارة              

  .الحكم المحلي
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  الفصل السادس

_____________________________________________________  

  تاالستنتاجات والتوصيا

  
  :يمكن أن نلخص أهم االستنتاجات والتوصيات التي توصلت لها الدراسة على النحو اآلتي

  
   االستنتاجات1.6

  
  :أهم استنتاجات الدراسة يمكن تلخيصها فيما يأتي

  
وجود نسبة كبيرة من العاملين في قطاع الحكم المحلي من حملة شهادة البكالوريوس، وهذا               •

  .ع الهام يتجه نحو الكادر المؤهليشكل مؤشراً على أن هذا القطا
إال أنهـا تفتقـر إلـى        هناك نسبة مرتفعة من التحصيل العلمي في قطاع الحكـم المحلـي            •

التخصصات الناجعة لتحقيق تطوير حقيقي تسهم في نجاح استراتيجية المجالس المـشتركة،            
  .ودمج البلديات

مجـالس المـشتركة وعـدم      وجود نقص في الخبرة المطلوبة في تنظيم األعمال اإلدارية لل          •
  .متابعة أعمال هذه المجالس لغياب نظام رقابة ومتابعة

هناك خطة استراتيجية لوزارة الحكم المحلي الفلسطينية تم وضعها خالل خمس الـسنوات              •
  .2014 وستستمر حتى عام 2010القادمة، بدأ تطبيقها عام 

رة العامة لهذه المجالس، وهي     هناك استراتيجية للمجالس المشتركة تم صياغتها من قبل اإلدا         •
  .تعتبر في هذه المرحلة خطوة رئيسية الستدامة المجالس المشتركة وتنميتها
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يوجد نجاح الستراتيجية المجالس المشتركة في تحقيق أهدافها المتعلقـة بتقلـيص أعـداد               •
  . تجمع سكاني للهيئات المحلية39 إلى 60المجالس المشتركة من 

العاملين في قطاع الحكم المحلي الفلسطيني بأهداف استراتيجية        هناك وعي وإدراك من قبل       •
  .المجالس المشتركة المتوقع تحقيقها خالل السنوات القادمة

هناك توقع كبير من قبل العاملين في قطاع الحكم المحلي الفلـسطيني علـى قـدرة اإلدارة                  •
إلدارية المقترحة والتي   العامة للمجالس المشتركة على تحقيق السياسات المالية والقانونية وا        

  .تسهم في نجاح استراتيجية المجالس المشتركة
هناك توقع متوسط من قبل القيادة العليا في وزارة الحكم المحلي الفلـسطيني علـى قـدرة                  •

اإلدارة العامة للمجالس المشتركة على تحقيق الـسياسات الماليـة والقانونيـة واإلداريـة              
  .اتيجية المجالس المشتركةالمقترحة والتي تسهم في نجاح استر

هناك توقع كبير من قبل العاملين في قطاع الحكم المحلي الفلسطيني على دور االستراتيجية               •
  .وأهميتها في دعم سياسة الدمج

هناك توقع متوسط من قبل القيادة العليا في وزارة الحكم المحلـي الفلـسطيني علـى دور                  •
  .االستراتيجية وأهميتها في دعم سياسة الدمج

هناك إغفال لدور المختصين في العلوم االجتماعية واإلنسانية في إشراكهم بصياغة وتطبيق             •
  .استراتيجية المجالس المشتركة

هناك حاجة ماسة للقيام بالتخطيط الفيزيائي الذي يعمل على تغطية التجمعات المشتركة من              •
  .خالل تخطيط شمولي

تتمثل في صعوبة تقبل اآلخر لآلخرين،      وجود عوامل اجتماعية تعصف بالمجتمع الفلسطيني        •
  .وهي تؤثر على تحقيق ثقافة التوحيد والدمج والتعاون المشترك بين الهيئات المحلية

افتقار القائمين على الهيئات المحلية والمجالس المشتركة لدراسات وافيـة عـن التركيـب               •
  .النفسي واالجتماعي لسكان المنطقة التي يخدمونها

لى المجالس المشتركة والهيئات المحلية في القـدرة علـى التعامـل مـع              افتقار القائمين ع   •
  .اإلحصائيات المختلفة والتي تسهم في التنمية المحلية واإلقليمية

هناك نقص في دور المؤسسات التربوية، االجتماعية، الدينية، ومنظمات المجتمـع المـدني       •
  .لمواطنينواألحزاب السياسية، في نشر ثقافة التعاون المشترك بين ا

يوجد نقص في البرامج التربوية التي يشارك فيها مختصون في السياسة والتربية والتشريع              •
واالقتصاد، والذين لهم دور هام في إيجاد توجهات جديدة لدى المواطنين ال تستند الى أبعاد               

  .تعصبية وقبلية ومناطقية وحزبية
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م المحلـي الفلـسطينية واإلدارة      هناك نقص في تشكيل وحدة إدارة األزمة في وزارة الحك          •
العامة للمجالس المشتركة والتي تكون مهمتها تبني التنبـؤ الوقـائي خـالل وبعـد تنفيـذ                 

  .استراتيجية المجالس المشتركة ودمج البلديات
غياب ونقص في تخصص العالقات العامة في قطاع الحكم المحلي الفلسطيني والتواصـل              •

  .مع الجمهور المحلي
  .ستفادة من تجارب المجالس المشتركة في الدول العالمية والمحيطةهناك حاجة لال •
هناك حاجة إلى وسائل اإلعالم التقليدية البسيطة، لنشر ثقافة العمل المشترك في المجتمـع               •

  .الفلسطيني كونه صغير الحجم، وليس لوسائل اإلعالم المكلفة والمعقدة
  .الل تنفيذ االستراتيجيةهناك ضرورة لتطبيق مهارات دفاعية وقيادية فعالة خ •
هناك ضرورة للتنسيق والتكامل فيما بين جميع المشاركين فـي تنفيـذ االسـتراتيجية مـع           •

  .التركيز على الكفاءة
  

   التوصيات 2.6

  

  :أهم توصيات الدراسة يمكن تلخيصها فيما يأتي
  

  :توصيات خاصة بوزارة الحكم المحلي الفلسطينية. 1.2.6

  

طوير البلديات ووزارة الحكم المحلي من جهة وما بين الجامعـات           التعاون ما بين صندوق ت     •
المحلية والخارجية، على تطوير برامج تعليمية لتخريج تخصصات ناجعة تساهم في تطوير            
المجالس المشتركة بلقب بكالوريوس مثل العالقات العامة، هندسـة البلـديات، المحاسـبة             

  .الحكومية، المساحة، وغيرها
ية ألصحاب المصلحة في قطاع الحكم المحلي الفلسطيني، والذين سوف          وضع برامج تدريب   •

ستراتيجية المجالس المشتركة لضمان متطلبات التطبيق الفعال لهـا، مـن خـالل             اينفذون  
ممارسات إدارية فعالة ونظم معلومات واتصاالت جيدة وثقافة مؤسسية إيجابيـة وقـدرات             

  .مميزة
 باالستناد إلى نصوص دستورية أو قانونيـة، وعـدم          تحديد العالقات بين الوحدات المحلية     •

  .تركها لألنظمة واللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية
العمل على تنفيذ السياسات المالية واإلدارية والقانونيـة المقترحـة والتـي تعـزز نجـاح                 •

  .ستراتيجية المجالس المشتركةا
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طية التجمعات المـشتركة مـن      عمل مخطط هيكلي مشترك والقيام بالتخطيط الفيزيائي لتغ        •
يأخذ بعين االعتبار الموارد في هذه المناطق على صـعيد الخـدمات             خالل تخطيط شمولي  

  .بأشكالها المختلفة
العمل على تشكيل وحدة إدارة األزمة في وزارة الحكم المحلي الفلسطينية واإلدارة العامـة               •

 وبعد تنفيذ االسـتراتيجية ودمـج       للمجالس المشتركة تكون مهمتها تبني التنبؤ الوقائي خالل       
  .البلديات

للتواصل بين هـذا القطـاع       تفعيل دور العالقات العامة في قطاع الحكم المحلي الفلسطيني         •
  .الهام والجمهور المحلي

  .العمل على تطبيق مهارات دفاعية وقيادية فعالة خالل تنفيذ االستراتيجية •
شاركين في تنفيذ االستراتيجية مع التركيـز       العمل على التنسيق والتكامل فيما بين جميع الم        •

  .على الكفاءة
الترويج الستراتجية المجالس المشتركة من خالل خطة لنشرها وإيصالها إلـى المـساهمين              •

  .والمجتمع المحلي
  

  :توصيات خاصة بمجالس الخدمات المشتركة والهيئات المحلية الفلسطينية. 2.2.6

  

س المشتركة والبلديات القادرين علـى التعامـل مـع          العمل على تعيين الكفاءات في المجال      •
  .اإلحصائيات المختلفة والتي تساهم في التنمية المحلية واإلقليمية

ممارسة المشاركة المجتمعية من قبل المجالس المشتركة والهيئات المحلية من خالل مأسسة             •
ـ          ات وتقـارير   فكرة الجلسات المفتوحة، وإجراء االنتخابات بصورة دورية، ونشر الميزاني

  .الرقابة والتفتيش
االهتمام بدور المختصين في العلوم االجتماعية واإلنسانية وإشراكهم فـي تقـديم الحلـول               •

  .المناسبة للمجتمع والتي تساهم في تنمية مفاهيم التعاون المشترك لدى المواطن الفلسطيني
يد والتعاون المشترك   االعتماد على االتصال الوجاهي في إقناع الناس حول نشر ثقافة التوح           •

  بين
الهيئات المحلية، من خالل قادة الرأي متمثلة برجال الدين وأصـحاب المراكـز العلميـة                •

  .والسياسية
تعزيز دور المؤسسات التربوية، واالجتماعية، والدينيـة، ومنظمـات المجتمـع المـدني              •

  .رك بين المواطنينواألحزاب السياسية، والتي تلعب دوراً مهماً في نشر ثقافة التعاون المشت
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تفعيل البرامج التربوية التي يشارك فيها مختـصون فـي الـسياسة والتربيـة والتـشريع                 •
واالقتصاد، من أجل إيجاد توجهات جديدة لدى المواطنين ال تستند إلى أبعاد تعصبية وقبلية              

  .ومناطقية وحزبية
لى الحوار، تبدأ فـي     العمل على خلق جيل منفتح على اآلخرين ويتقبلهم من خالل التربية ع            •

البيت وتنتهي بإعادة النظر في مناهج التربية والتعليم، تكون مخرجاته جيالً يتقبـل العمـل               
  .المشترك
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  .القاهرة. دار المعارف. األولى
 .نظام الحكم واإلدارة، دار المعارف، اإلسكندرية): 1989. (رشيد، أ •
لمحلية فـي المملكـة األردنيـة الهاشـمية، حاضـرها           اإلدارة ا ): 1987. (الرواشدة، ش  •

  .دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان. ومستقبلها، الطبعة األولى
 .التنمية أهدفها وأبعادها، مدونات، الجزائر): 2010.(سميرة، ن •

 http://0503samira.maktoobblog.com,20/10/2010)( 

 .، مركز التخطيط، غزة2003انتخابات السلطة المحلية في إسرائيل ): 2003. (شعبان، خ •

أسباب تعديل قانون البلديات األردني بموجب القانون المؤقت رقـم          ): 2007.(الصرايرة، م  •
  .، مجلة جامعة دمشق، دمشق2003لسنة ) 21( والقانون المؤقت رقم 2002لسنة ) 70(

حسين : في. البرنامج التنفيذي الستراتيجية الحكم اإلداري الفلسطيني     ): 2008. (صصيدم،   •
 كـانون   30-29، مؤتمر اإلستراتيجية الوطنية للحكم اإلداري الفلسطيني،        )محرر(األعرج  

  .7-4ص ص . وزارة الحكم المحلي، رام اهللا. 2008الثاني 
ي الـوطن العربـي واتجاهـات       الحكم المحلي ف  ): 2005. (الطعامنة، م، عبد الوهاب، س     •

  .تطويره، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة
 فكـرة  إيـصال دور العالقات العامـة فـي      ):2011كانون ثاني   ( عبد الجواد    ،عبد الجواد  •

  .)اتصال شخصي (التعاون المشترك عند المواطن الفلسطيني
زيائي على الـصعيد المحلـي      دور وأهمية التخطيط الفي    ):2010أيلول  (علي  ،  عبد الحميد  •

  .)اتصال شخصي (واإلقليمي
. التجربة اليابانية نمـوذج الترقـي بعـد التـردي         ):  حزيران 2009،25.(عبد العاطي، ح   •

  .325المعرفة، ص
". الحكم المحلي والهيئات المحليـة فـي فلـسطين        ): "2005سبتمبر،  . ( عبد العاطي، ص   •

 .1315الحوار المتمدن، 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art,5/11/2010)(  
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اتجاهات التخطيط اإلقليمي والتطور العمراني للقـرى الواقعـة         ): 2005. (عبد الهادي، ط   •
  .فلسطين. جامعة النجاح الوطنية. شمال غرب محافظة نابلس

دور المجالس المشتركة في لضفة الغربية فـي التنميـة والحكـم            ): 2009. (عبد ربه، ح   •
  ).رسالة ماجستير غير منشورة. ( فلسطينجامعة القدس،. المحلي

مقدمة في التنمية والتخطـيط االقتـصادي، دار الكرمـل للنـشر            ): 1997. (عريقات، م  •
  .والتوزيع، عمان

واقع المختصين والبـاحثين فـي العلـوم االجتماعيـة           ):2011شباط  ( نادر سعيد    ،عزت •
  .)اتصال شخصي ( في الضفة الغربيةواإلنسانية

محددات عملية التنظيم وتكييفاتها على المستوى التنظـيم المحلـي،          : )1984. (عساف، ع  •
  .المنظمة العربية للعلوم اإلدارية، عمان

سبل تغيير الثقافة والمفاهيم والمعتقدات الـسلبية        ):2010تشرين أول   ( عبد محمد    ،عساف •
  . اتصال شخصي،والتي تعيق العمل المشترك في المجتمع

  .الدار الجامعية، اإلسكندرية. ديثة في التنميةاتجاهات ح): 2003. (عطية، ع •
  .152الحياة، ص. ، مستقبل الحكم المحلي في فلسطين) آب13، 2006. ( عالونه، ك •
. التخطيط لتطوير إقليم الشعراوية وتنميته في شمال محافظة طـولكرم    ): 2006. (عناني، م  •

  .جامعة النجاح الوطنية، فلسطين
دار الـصفاء للنـشر     . مبادئ عامة، الطبعة األولـى    اإلدارة أسس و  ): 1999. (عوض، م  •

  .والتوزيع، عمان
  المختلفة في التنميـة المحليـة واإلقليميـة        اإلحصائياتدور   ):2011شباط  ( ربيع   ،عويس •

  )اتصال شخصي(
التخطيط االجتماعي والسياسة االجتماعيـة بـين النظريـة         ): 1994. (عويس، م، عبلة، أ    •

  والتطبيق، دار الفكر العربي
التمويل والموازنات المحلية كيفية تنميـة المـوارد الذاتيـة للوحـدات            ): 2004.(نم، ع غا •

، المؤتمر العربي الثـاني اإلدارة المحليـة فـي          )المحرر(عبد المطلب غانم    : في. المحلية
  .80-51ص ص. المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة. 2004 أيار 5-3القاهرة، 

.  طاب النمو والتنمية المكانية في األقطار النامية، الطبعة األولـى         أق): 1998. (الغزاوي، ج  •
  .بغداد

نظرات حول اإلدارة المحلية في المملكة األردنية الهاشمية، الطبعـة          ): 1994. (غزوي، م  •
  .الجامعة ألردنية، عمان. األولى
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ناشـر  الدليل العلمي إلعداد  وتطبيق الخطة االستراتيجية، مؤسسة ال        ): 1998. (غطاس، ن  •
  .وشركائه، قبرص

دار الـصفاء للنـشر     . التخطيط أسس ومبادئ عامة، الطبعـة األولـى       ): 1999. (غنيم، م  •
  .والتوزيع، عمان

التعداد العام للـسكان والمـساكن      ): 1997(فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني       •
  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، رام اهللا. والمنشاَت

الجهـاز المركـزي    . العينـات ): 2003(از المركزي لإلحصاء الفلسطيني     فلسطين، الجه  •
  .لإلحصاء الفلسطيني، رام اهللا

البلـديات  ): 2004). (بكـدار (فلسطين، المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واألعمـار         •
  .وهيئات الحكم المحلي في فلسطين، بكدار، رام اهللا

. 2010-2008ح والتنميـة الفلـسطينية      خطة اإلصال ): 2008(فلسطين، وزارة التخطيط     •
  .وزارة التخطيط، رام اهللا

التقدم إلى األمـام،    : فلسطين): 2010(فلسطين، وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية والمالية        •
وزارة التخطيط والتنمية اإلداريـة     . 2010ستراتيجية ذات األولوية خالل عام      التدخالت اال 

 .ووزارة المالية، رام اهللا

الحكم المحلي الفلـسطيني فـي ثمـاني سـنوات          ): 2003(ين، وزارة الحكم المحلي     فلسط •
  .، منشورات وزارة الحكم المحلي، رام اهللا)1994-2003(

وزارة . عرض وتحليل لثالثة نظم حكم محلـي      ): أ-2009(فلسطين، وزارة الحكم المحلي      •
  .الحكم المحلي، رام اهللا

ستراتيجية المجالس المـشتركة فـي الـضفة        ا): أ-2010(فلسطين، وزارة الحكم المحلي      •
  .وزارة الحكم المحلي، رام اهللا. الغربية

ستراتيجي لوزارة الحكـم المحلـي      اإلطار اال ): ج-2010(فلسطين، وزارة الحكم المحلي      •
  .وزارة الحكم المحلي، رام اهللا. 2010-2014

وزارة الحكـم   . يمسودة دليل التخطيط الفيزيائ   ): ب-2009(فلسطين، وزارة الحكم المحلي    •
  .المحلي، رام اهللا

): ب-2005(اإلدارة العامة للتطوير والبحث والدراسـات       . فلسطين، وزارة الحكم المحلي    •
  .وزارة الحكم المحلي، رام اهللا. تصنيف الهيئات المحلية الفلسطينية

 نظام مجالس الخدمات المشتركة   ): 2006(الدائرة القانونية   . فلسطين، وزارة الحكم المحلي    •
  .وزارة الحكم المحلي، رام اهللا. 2006المعدل لسنة 
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قـانون انتخـاب    ): أ-2005(دائرة التشكيالت واالنتخابات    . فلسطين، وزارة الحكم المحلي    •
  .وزارة الحكم المحلي، رام اهللا. 2005لسنة ) 10(مجالس الهيئات المحلية رقم 

ـ   . فلسطين، وزارة الحكم المحلي    • مجـالس  ): ب-2004(ات دائرة التطوير والبحث والدراس
  .وزارة الحكم المحلي، رام اهللا. الخدمات المشتركة للبحث والتطوير واقع وطموحات

): ب-2010(فلسطين، وزارة الحكم المحلي، اإلدارة العامة للتنظيم والتخطـيط العمرانـي             •
دليل التخطيط الفيزيائي ودليل إجراءات وأدوات إعداد المخططات الهيكليـة فـي الـضفة              

  .ية وقطاع غزة، وزارة الحكم المحلي، رام اهللالغرب
الواقـع  ): أ-2004. (دائرة التطوير والبحث والدراسـات    . فلسطين، وزراة الحكم المحلي    •

  .وزارة الحكم المحلي، رام اهللا. الحالي لقطاع الحكم المحلي
الحيـاة،  . ، وزارة الحكم المحلـي وإصـدار األنظمـة        ) حزيران 14،  2005. (القاروط، م  •

  .13ص
هيئاتنا المحلية صباح الخير، مقاالت فـي اإلدارة وعـن الهيئـات            ): 2006. (القاروط، م  •

  .وزارة الحكم المحلي، رام اهللا. المحلية، الطبعة األولى
 المجالس المـشتركة     إستراتيجيةسبل تعزيز نجاح    ): 2010تشرين ثاني   ( عبد الستار    ،قاسم •

  .)اتصال شخصي (في ظل الواقع الفلسطيني الراهن
 حالـة   -استراتيجيات التنمية الريفية المتكاملة في األراضي الفلسطينية      ): 2009. (قشوع، م  •

  .جامعة النجاح الوطنية، فلسطين. دراسية منطقة الشعراوية
جامعة القـدس، أبـو     . تقييم األثر البيئي، معهد التنمية الريفية المستدامة      ): 2008. (قنام، ز  •

  .ديس
غيـر  . (س ليكرت استناداً إلى المتوسطات الحسابية لإلجابات      تقسيم مقاي ): 2009. (قنام، ز  •

  ).منشور
طرق البحث والكتابة العلمية، معهد الدراسات العليـا التنميـة الريفيـة            ): 2010. (قنام، ز  •

 . بناء المؤسسات، القدس-المستدامة

  .القاهرةالحكمانية قضايا وتطبيقات، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ): 2003.(الكايد، ز •

  .رؤية عصرية لخريطة مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة): 1987.(كفافي، ح •
معهـد أبحـاث الـسياسات      ". مـاس "  سنوات على تأسـيس      10بمناسبة  ): 2005(ماس   •

  .، رام اهللا)ماس(االقتصادية الفلسطيني 
  .مفهوم التخطيط، كلية التجارة جامعة القاهرة): 2010. (الماضي، م •

http://www.almohamady.com/articles/article.php,10/9/2010).(   
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منتـدى الـدول    . اإلبداع من خالل لجان التخطيط اإلقليمية الجزئيـة       : المحلي في فلسطين   •
  .العربية، اليمن

 .إلقليمي، دار المعرفة الجماعية، اإلسكندريةالتخطيط ا): 2008. (محمد، م •

منـشورات  . الالمركزية والتنمية المحلية في فلسطين، الطبعة األولـى       ): 2008. (محمد،ج •
  .بانوراما، رام اهللا

االستثمار في األمن اإلنساني من أجـل دولـة         ): 2010). (معدون(وآخرون  . مشعشع، س  •
مؤسـسة الناشـر للدعايـة واإلعـالن        ). 2009/2010تقرير التنمية اإلنسانية،    (مستقبلية  

  .القدس. والعالقات العامة
تطوير ): 2010(قسم المجالس المشتركة    . المملكة األردنية الهاشمية، وزارة الشؤون البلدية      •

  .وزارة الشؤون البلدية، عمان. المجالس الخدمات المشتركة في األردن
http://www.mma.gov.jo/Council/About.aspx,23/10/2010)( 

نظام مجـالس   ): 2009(الدائرة القانونية   . المملكة األردنية الهاشمية، وزارة الشؤون البلدية      •
  .عمان. وزارة الشؤون البلدية. 2009الخدمات المشتركة الجديد لعام 

 أثر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على الحكم): 2005(لي منتدى الدول العربية للحكم المح •

 ودورها في نجـاح     ةالالزمأهمية تأسيس وحدة إدارة     ): 2011كانون ثاني   ( مجيد   ،منصور •
  )اتصال شخصي (إستراتيجية المجالس المشتركة ودمج البلديات

 "إسرائيل الحديثة): " 2010(الموسوعة الحرة  •

21/9/2010).http://ar.wikipedia.org, (  
 "حكومة اليابان): "2010(الموسوعة الحرة  •

15/9/2010).http://ar.wikipedia.org,(  
  ".العالقات األردنية الفلسطينية): "2010(الموسوعة الحرة  •

,22/9/2010).http://ar.wikipedia.org(  
  .إسرائيل. الحكم المحلي–الدول ): 2008(موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية  •

http://www.altawasul.com,20/11/2010).(  
التخطيط والتصميم الحضري، دراسة نظرية تطبيقيـة       ): 2006. (، يعقوب، ح  هالموسوي،   •

  .دار الحامد للنشر والتوزيع، بيروت. مشاكل الحضرية، الطبعة األولىحول ال
مدخل نظري نحو صياغة رؤية تنموية فلـسطينية، معهـد أبحـاث            ): 2003. (النقيب، ف  •

  .، القدس)ماس(السياسات االقتصادية الفلسطيني 
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الل الفلسطينيون ومؤسسات الحكم المحلي بين الحكم الذاتي واالحـت        ): 1994. (النموره، م  •
. ، الطبعـة األولـى    1917- 1794وحق تقرير المصير من العهد العثماني إلى االنتفاضة         

  .دائرة المطبوعات والنشر، الخليل
 المختصين فـي العلـوم االجتماعيـة        وأبحاثدور دراسات   ): 2011شباط،  (جميل  هالل،   •

  )اتصال شخصي ( في تشخيص مشكالت المجتمع وتقديم الحلول لهاواإلنسانية
  الوحدة. ، ما هي جايكا؟) محرم4، 2006. ( رهالل، •

http://wehda.alwehda.gov.sy/_archive.asp,2/1/2011).(  
اتجاهات التخطيط التنموي لمدينة نابلس فـي ضـوء االسـتراتيجية           ): 2008. (الهموز، إ  •

  .جامعة النجاح الوطنية، فلسطين. المقترحة لتنمية وتطوير المدينة
الدليل اإلرشادي لدمج الهيئات المحلية، وزارة الحكم       ): 2009(مة  هورايزون للتنمية المستدا   •

  .المحلي، رام اهللا

". الالمركزية اإلدارية ومساهمتها في التنميـة المحليـة       ): "2007مارس،  . (ولد حمدون،ي  •
  .124-114ص. 2مجلة سبها 

)http://s-ould-hamidoun.maktoobblog.com, 14/9/2010  
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  .استبانه الدراسة: 1.4ملحق 
  

  مبسم اهللا الرحمن الرحي

  

  عمادة الدراسات العليا

  معهد التنمية الريفية المستدامة

  )أبو ديس (–جامعة القدس 

  

  السيد الموظف المحترم ،،،

  
  :تحية طيبة وبعد

  
يقوم الباحث بإعداد دراسة الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في بناء المؤسـسات              

  ، وهي بعنوان )بو ديسأ(ة القدس بكلية التنمية الريفية المستدامة بجامع
  

  )". وتحدياتآفاق(إستراتيجية المجالس المشتركة في الضفة الغربية 

  
وهو إذ يضع بين يديكم هذه االستبانة راجياً تقديم المساعدة، وذلك باإلجابة على فقـرات االسـتبانة                

يـرد فـي    بدقة وموضوعية، لما له من أثر كبير في الحصول على نتائج إيجابية، علماً انه كل ما                 
، دم إال ألغراض البحث العلمي فقط     خ بسرية تامة ولن يست    وسيعاملإجاباتكم سيكون موضع احترام     

  .وعليه ال داعي لكتابة االسم أو أية معلومات تدل على شخصكم الكريم
  

  . هذه الدراسة إن رغبتم في ذلكإليهاوسيزودكم الباحث بالنتائج التي تتوصل 
  

  مباركة وحسن تعاونكملجهودكم الوشكرا لكم سلفا 

  

  

  نضال كوع: الباحث

  959166/0597: رقم جوال

  needeel_112@hotmail.com: بريد الكتروني
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 :البيانات الشخصية التعريفية: أوالً

  .يرجى التكرم باإلجابة عن األسئلة التالية بوضع دائرة         حول اإلجابة المناسبة

  

 1Aالجنس    :  

            أنثى  -  ب           ذكر        -  أ

  

2A قطاع الحكم المحلي الذي تعمل به)  تصنيف(     نوع :  

    وزارة الحكم المحلي- مجلس مشترك             ج- هيئة محلية         ب-        أ
   
3A   المؤهل العلمي   :  

  أعلى ماجستير ف- بكالوريوس         ج- ب      أقل من بكالوريوس      - أ       
 
4A الموقع الوظيفي    :  

   موظف وزارة- رئيس مجلس مشترك        ج- رئيس هيئة محلية   ب-       أ
  

5Aالراتب    :  

   فأكثر-شيكل 4000 - شيكل  د3900 -شيكل3000 -شيكل  ج2999-شيكل1900 - ال يوجد    ب- أ
  

6Aالدورات التدريبية    :  

   أربع دورات  فأكثر-  ج    ثالثة دورات    دورة إلى-  ب   ال يوجد   -         أ
  

7Aالتخصص في الدراسة    :  

 -  آداب أو تربية أو خدمة اجتماعية       د- علوم هندسية أو حاسوبية   ج- علوم إدارية واقتصادية   ب- أ
  :....................)حدد( غير ذلك -هتعليم مهني   

  
  .التي تعتقد أنها تمثل إجابتكفي الخانة ) ×(أرجو وضع إشارة : ثانياً

  

  العبارة    المعيار

تمثل اآلتية واقع المجالس : المحور األول

  :المشتركة في التنمية المحلية واإلقليمية
بدرجة 

كبيرة 

  جداً

بدرجة 

  كبيرة

بدرجة 

  متوسطة

بدرجة 

  قليلة

بدرجة 

قليلة 

  جداً
B1 قامت بالنهوض بمستوى خدمات الريف            
B2  حد من مخاطر التلوث البيئيعملت على ال            
B3  أشركت المواطنين في التخطيط            
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B4   تنمويةإستراتيجيةأعدت خطة             
B5  مشترك( موحد اً هيكلياًعملت مخطط(            
B6  ت مفهوم التعاون بين الهيئات المحليةنم            
B7  عملت على تخفيض أعداد الهيئات المحلية            
B8  د من ابتالع االستيطان لألراضي النائيةقامت بالح           
B9  تمتلك مقومات العمل المؤسسي            

B10  أنشأت مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص            
B11  للدخلقامت بتنفيذ مشاريع مدرة             
B12  المدارس، األسواق، (أسهمت بتأهيل(...            
B13      رق، ماء، كهربا، ط  ( نفذت مشاريع البنى التحتية

(...  
          

B14 البريدية، الصحية، حدائق،( المراكز أنشأت(...            
B15     نفايات صـلبة، صـرف     (طورت القطاع البيئي

  )صحي
          

B16 قامت بتنفيذ برامج تعزز من دور المرأة التنموي            
B17 عززت مفهوم الشراكة مع المجتمع المحلي            

  :جية المجالس المشتركة المتوقع تحقيقها تتمثل فيأبرز أهداف إستراتي: المحور الثاني

  
C1 دعم تخفيض أعداد المجالس المشتركة            
C2  تقوية أواصر التعاون بين المجالس المشتركة            
C3   دعم استدامة المجالس المشتركة            
C4  تقوية قدرات اإلدارة العامة للمجالس المشتركة            
C5 ة التوحيد والدمجالمساهمة في دور ثقاف            

  إن أبرز التحديات والعقبات التي تقلل نجاح إستراتيجية المجالس المشتركة  تتمثل في: المحور الثالث

  
D1 تفشي المحسوبية في التوظيف            
D2 ضعف المصادر المالية            
D3        حـواجز  (العوائق الفيزيائية اإلسـرائيلية المختلفـة

  ) ..،إغالقاتعسكرية، 

          

D4 عدم إشراك المجالس المشتركة في صياغة القوانين            
D5 بروز النزعة العشائرية الفئوية            
D6 نقص الكادر الفني المتخصص            
D7 ضعف قدرات الهيئات المحلية لتسديد مستحقاتها            
D8    معابر، حدود، موارد طبيعيـة،     (السيطرة اإلسرائيلية

  ...)مياه إقليمية،

          



    140

D9 القوانين الموجودة تقيد الالمركزية            
D10 غياب وعي المواطنين بأهمية  المجالس المشتركة            
D11 عدم تفويض الصالحيات            
D12 عدم كفاية المعونات الحكومية            
D13       طرق التفافية، أجهزة   (الحد من تطور الهيئات المحلية

  التخطيط اليهودية

          

D14  مـن           قانون األ ساسـي  للمجـالس المـشتركة حـد
  صالحياتها

          

D15  بين السلطات المحلية المجاورةالتعاونضعف             
D16 غياب وجود نظام رقابة جيد            
D17 قلة النسب المالية المخصصة من وراء الضرائب            
D18  اإلقليمــي، (الجــدار عمــل علــى منــع التواصــل

  )االقتصادي، المؤسسي
          

D19 ضعف الفهم العام بمواد قانون الهيئات المحلية            
D20  تفعيل المشاركة مع المجتمع المحلياآللياتغياب              
D21 عدم وجود مخطط هيكلي مشترك لمنطقة واحدة            
D22 التركيز اإلداري في إجراءات تمويل المشاريع            
D23        بين المستوطنات تشكل خطراً جغرافياً على التواصل

  الهيئات المحلية
          

D24 عدم توفر قوانين مالئمة لالنتخابات            
D25     الهيئات المحلية، المقترحـات    (عدم دراسة توجيهات

  )الشعبية
          

D26 عدم وجود دليل موحد إلدارة المشاريع            
D27 تفصيل البنود المالية من خالل تحديدها            
D28  في مصادرة األراضياالستيطانياستمرار النشاط             
D29         غياب الرقابة البرلمانية التي تعالج القضايا المتعلقـة

  بالتعيينات
          

D30  غياب وعي المواطنين بأهمية المشاركة الشعبية            
D31 عدم كفاءة الجهاز اإلداري في الوزارة            
D32 غياب التخطيط المالي للحصول على تمويل            
D33 قتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيليتبعية اال            
D34          عدم توفر األرضية القانونية التي تسهل عملية دمـج

  الهيئات المحلية
          

D35 االنقسام الفلسطيني السياسي            

  :هي أبرز السياسات المقترحة المتوقع تحقيقها من قبل اإلدارة العامة للمجالس المشتركةإن : المحور الرابع

  
E1  2006تحديث النظام األساسي الحالي لعام            
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E2 إقرار آلية دعم مالي            
E3 إقرار هياكل تنظيمية للمجالس المشتركة            
E4 إشراك المجالس المشتركة في التحديث            
E5 التوزيع العادل لألموال            
E6 اعتماد نظام تقييم ومتابعة            
E7  المشتركةزيادة صالحيات المجالس            
E8 تبني آلية لجمع التبرعات            
E9 تعزيز اإلدارة الالمركزية            

E10 تحقيق معدالت جباية أكبر            
E11 االعتماد على معيار األداء            
E12 توظيف طاقم مؤهل            
E13 ضمان المشاركة المجتمعية في التخطيط            
E14     كزية المالية، ضـريبة    الالمر(تعزيز المصادر المالية

  الخ..وقود
          

E15      دليل إداري، دليل إدارة    (تصميم أدلة لعمليات التشغيل
  مشاريع، 

          

  .الدور المتوقع إلستراتيجية المجالس المشتركة في الضفة الغربية في سياسة الدمج: المحور الخامس

  
F1 توفير المشاريع المشتركة            
F2 لدمجمعاينة أولية ألغراض ا            
F3 تنمية مفاهيم التعاون المشترك            
F4  لالندماجالقابلة (تحديد التجمعات األكثر رغبة بالدمج(            
F5 تشجيع الهيئات المحلية لالندماج            
F6 توفير البيئة الالزمة لعملية الدمج            
F6 توفير البيئة الالزمة لعملية الدمج            
F7 ية الدمجزيادة الوعي بأهم            
F8 خلق رأي عام لعملية الدمج            
F9 تقييم حالة الهيئات المرشحة بالدمج            

F10 وضع اقتراحات لعملية الدمج            
F11           تقييم تجربة التعاون في تنفيـذ مـشاريع الخـدمات

  المشتركة
          

F12  لدمجاتعزيز اتجاهات المعارضين لعملية            
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  المقابلةدليل : 2.4ملحق 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  عمادة الدراسات العليا

  معهد التنمية الريفية المستدامة

  )أبو ديس (–جامعة القدس 

  

  
  

مقابلة حول إستراتيجية المجالس المشتركة في الضفة الغربية وعالقتها بالتنمية المحلية 

  )آفاق وتحديات(واإلقليمية 

  
  :ت مقابلتهأسئلة تتعلق بالشخص الذي تم: أوالً

  
  ...............................................................اسم الشخص الذي تمت مقابلته . 1
  ..............................................................................الموقع الوظيفي . 2
  ...............................................................................المؤهل العلمي . 3
  .........................................................................تاريخ إجراء المقابلة . 4
  

  :أسئلة تتعلق بمحاور الدراسة: ثانياً
  

أدائهـا فـي    كيف تقيم واقع المجالس المشتركة في التنمية المحلية واإلقليميـة و          : المحور األول 

  :المجاالت التالية

  
  ...........................................................................في مجال التخطيط . 1
  ...............................................................في مجال تنمية الهيئات المحلية . 2
  ......................................................................في مجال تقديم الخدمات . 3
  ..................................................في مجال امتالك المقومات المادية والبشرية . 4
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ما هو برأيك أبرز أهداف إستراتيجية المجالس المشتركة المتوقع تحقيقه حـسب            : المحور الثاني 

  :سلم األولوية

  
  ........................................................دعم تخفيض أعداد المجالس المشتركة . 1
  .................................................تقوية أواصر التعاون بين المجالس المشتركة . 2
  ..............................................................دعم استدامة المجالس المشتركة . 3
  ................................................تقوية قدرات اإلدارة العامة للمجالس المشتركة . 4
  .......................................................المساهمة في دور ثقافة التوحيد والدمج . 5
  

لتحديات التي تحد أو تقلل من نجاح إستراتيجية المجالس         ما هي أهم المعوقات وا    : المحور الثالث 

  :المشتركة

  
  ..............................................................................اإلدارية والتنظيمية 

  ...........................................................................................المالية 
  .....................................................................................الجيوسياسية 

  .........................................................................................القانونية 
  .......................................................................................االجتماعية 

  
كيف تقيم قدرة وزارة الحكم المحلي ممثلة باإلدارة العامة للمجـالس المـشتركة             : المحور الرابع 

المقترحـة والتـي    ) القانونية، المالية، واإلدارية والتنظيميـة    (على تحقيق السياسات والمتطلبات     

ــسهم فــي نجــاح إســتراتيجية المجــالس  ــة حــسب درجــة تحقيقهــات  :المــشتركة مرتب
..................................................................................................  

..................................................................................................  
  

  :دور إستراتيجية المجالس المشتركة في سياسة الدمجكيف تقيم : المحور الخامس

..................................................................................................

..................................................................................................  
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  .أسماء الخبراء المختصين في العلوم المختلفة الذين تم إجراء لقاءات معهم: أ-3.4ملحق 
  

  موضوع االتصال الشخصي  فييالموقع الوظ   المتخصصأسم

 أسعد زهير األستاذ
  تفال

ــم  ــسم عل ــيس ق مــساعد رئ
االجتماع في جامعـة النجـاح      

  .الوطنية

سبل تنمية التعاون المشترك وتقبـل      
  .طيني عند المواطن الفلساآلخرين

الباحث فـي علـم االجتمـاع         الدكتور جميل هالل
ــاع  ــا واالجتم واالنثروبولوجي
السياسي في مؤسسة مـواطن     
  .وماس ومعهد دراسات التنمية

 المختصين في   وأبحاثدور دراسات   
 فـي   واإلنـسانية العلوم االجتماعية   

تشخيص مشكالت المجتمـع وتقـديم      
  .الحلول لها

الدكتور مجيد 
  منصور

مـساعد فـي اإلدارة     األستاذ ال 
والتسويق في جامعـة النجـاح      

  .الوطنية

ـ أهمية تأسيس وحـدة إدارة        ةالالزم
ودورهــا فــي نجــاح إســتراتيجية 

  .المجالس المشتركة ودمج البلديات
الدكتور نادر سعيد 

  عزت
مدير مركـز العـالم العربـي       
للبحوث والتنمية والمحاضر في    
جامعة بيرزيت علـم اجتمـاع      

  .السكان والتنمية

واقع المختصين والباحثين في العلوم     
 فـي الـضفة     واإلنسانيةاالجتماعية  

  .الغربية

الدكتور عبد الجواد 
  عبد الجواد

 اإلعـالم الرئيس السابق لقسم    
الجماهيري في كلية الـصحافة     
والمحاضر في جامعة النجـاح     

  .الوطنية

 فكرة  إيصالدور العالقات العامة في     
التعاون المـشترك عنـد المـواطن       

  .فلسطينيال

 اإلدارةالدكتور المشارك فـي       الدكتور عبد عساف
 في جامعـة النجـاح      واإلرشاد
  .الوطنية

ــاهيم   ــة والمف ــر الثقاف ــبل تغيي س
والمعتقدات السلبية والتي تعيق العمل     

  .المشترك في المجتمع
الدكتور عبد الستار 

  قاسم
ــسياسية   ــسفة ال ــور الفل دكت
والمحاضر في جامعة النجـاح     

  .الوطنية

 إســتراتيجيةل تعزيــز نجــاح ســب
المجالس المشتركة  في ظل الواقـع       

  .الفلسطيني الراهن
الدكتور علي عبد 

  الحميد
مدير مركز التخطيط الحضري    
واإلقليمي في جامعـة النجـاح      

  .الوطنية

دور وأهمية التخطيط الفيزيائي على     
  .الصعيد المحلي واإلقليمي
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  .علوم المختلفة الذين تم إجراء لقاءات معهمأسماء الخبراء المختصين في ال: ب-3.4ملحق 
  

  موضوع االتصال الشخصي  فييالموقع الوظ   المتخصصأسم

البرفسور راسم 
  خمايسي

ــا    ــة حيف ــي جامع ــر ف المحاض
والمتخصص في تخطيط المدن وأقاليم     
وجغرافيا حضري، وعـضو معهـد      

  .اون والسالم الدوليعالت

دور إســـتراتيجية المجـــالس 
ــي نجــاح  عمــل المــشتركة ف

مخططات إقليمية لوائية في ظـل      
  .التحديات الموجودة

الدكتور ربيع 
  عويس

 المساعد في جامعـة القـدس       األستاذ
معهد التنمية المـستدامة فـي علـم        
ــاعي   ــر االجتم ــاع والتغيي االجتم

  .والتنمية

 المختلفـة فـي     اإلحصائياتدور  
  .التنمية المحلية واإلقليمية
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  .في وزارة الحكم المحلي الذين تم إجراء مقابالت معهمأسماء بعض المسؤولين : 4.4 ملحق
  

  الموقع الوظيفي  االسم  الرقم

   العامة للمجالس المشتركةاإلدارةمدير عام   المهندس وليد حاليقة  1
   والماليةاإلداريةمدير عام الشؤون   شكري رداديدة  2
   العامة للعالقات العامةاإلدارةمدير عام   الدكتور هاني لحروب  3
  مدير عام الدائرة القانونية  عدنان عبد اهللا جفال  4
  الوكيل المساعد لشؤون المديريات  محمد جبارين  5
  المكلف بمهام المدير العام للتنظيم والتخطيط العمراني  الدكتور عزام لحجوج  6
 العامـة للمجـالس     اإلدارةمدير الدائرة الريفية فـي        سليمان أبو مفريح  7

  المشتركة
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  .سماء المختصين الذين حكموا االستبانة والمقابلةأ :5.4ملحق 
  

  تحكيم االستبانة

  الصفة الوظيفية  االسم  الرقم
  مدير التخطيط الحضري في جامعة النجاح الوطنية  الدكتور علي عبد الحميد  1
  محاضر في الحكم المحلي في جامعة بيرزيت  الدكتور عبد الناصر مكي  2
 التربوي في جامعة القدس اإلرشاد محاضر في  الدكتور حسني عوض  3

  طولكرم/المفتوحة
  محاضر في كلية التربية في جامعة النجاح الوطنية  الدكتور نادر قاسم  4
  رئيس قسم التنمية الريفية في دائرة المجالس المشتركة   سليمان أبو مفريحاألستاذ  5
   في جامعة القدس المفتوحةاإلحصاءمدرس    عماد الصوصاألستاذ  6

  المقابلةكيم تح

  الصفة الوظيفية  االسم  الرقم
  محاضر في الحكم المحلي في جامعة بيرزيت  الدكتور عبد الناصر مكي  1
  رئيس قسم التنمية الريفية في دائرة المجالس المشتركة   سليمان أبو مفريحاألستاذ  2
   في جامعة القدس المفتوحةاإلحصاءمدرس    عماد الصوصاألستاذ  3
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  . في وزارة الحكم المحلي لتسهيل مهمة توزيع االستبانةاإلداريةتاب من الشؤون ك: 6.4ملحق 
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  فهرس المالحق
  

  رقمال

  

  الصفحة  العنوان

  137 .........................................................استبانه الدراسة   1.4
  142  ............................................................دليل المقابلة   2.4
  144 أسماء الخبراء المختصين في العلوم المختلفة الذين تم إجراء لقاءات معهم   3.4
أسماء بعض المسؤولين في وزارة الحكم المحلي الذين تم إجراء مقابالت   4.4

  ....................................................................معهم
146  

  147   ........................ المختصين الذين حكموا االستبانة والمقابلةأسماء  5.4
 في وزارة الحكم المحلي لتسهيل مهمة توزيع اإلداريةكتاب من الشؤون   6.4

  …………………………. ………………………………االستبانة
148  
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  فهرس الجداول

  
  الصفحة  العنوان  رقمال

  
  14   .................. وتطبيقهااالستراتيجية المفارقات الزوجية بين صياغة  1.2
المجـالس  (بعض التجارب العالمية والعربيـة فـي العالقـات المحليـة              1.3
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