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 إىداء 

 
لحاأإلى  تي حو المتكاصؿ حتى عبر الرسائؿ القصيرة الخي كصديقي الذم لكال تشجيعو كا 

لى القائد الذم إ ،نيي ىذا المتطمب لرسالة الماجستيرأ  تتسرب مع زكاره لما كنت اآلف 
لى القائد الذم حمى بركحو كضميره كعذاباتو الشييد الراحؿ ياسر إ ،تقدـ الصفكؼ

لى جامعة لمعمـ إ لى الذم حكؿ زنزانتةإ ،خ كالصديؽ لكؿ الناسب كاأللى األإ ،عرفات
سرل الحرية في باستيالت أكالى كؿ با القساـ ألى القائد مركاف البرغكثي إكمناران لشعبو 

لى ركح الصديؽ كزميؿ الدراسة الشييد حسف القاضي إ ،كقبميـ كقبؿ الجميع ، االحتالؿ
 .ككؿ شيداء نضالنا الكطني الممتد منذ عشرات السنيف

 
 مني نفسو بيذا اليـك اف ي  لى ركح كالدم الطاىره الذم كإ
 
 لى كالدتي الغالية إ
 
 سرتي جميعا أ  لى إ
 
 لى زمالئي في مجمس محمي ابك ديس الذيف لـ يبخمكا بجيدىـ كمساعدتيـ إ
 

 صغر الحبيب مصطفى بني األاكالى 
 
 الء جميعا أ ىدم ىذا العمؿ ؤ يل
 

 رائد نبيو فارس البرغوثي



 أ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إقرار 
 

 ،كأنيا نتيجة أبحاثي ،لنيؿ درجة الماجستير ،لرسالة بأنيا ق دمت لجامعة القدسأنا معد ىذه اأقر 
لـ ي قدـ لنيؿ درجة  ،كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا ،الخاصة بإستثناء ما تمت اإلشارة لو حيثما كرد

 .ألم جامعة اك معيد
 

 ...............:.عالتكقي
 

 رائد نبيو فارس البرغوثي
 

 .................:التاريخ
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 شكر وعرفان 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

األساتذة األفاضؿ في  ،كؿ الشكر كالعرفاف كاإلمتناف لكؿ مف ساىـ كساعد في إتماـ ىذا البحث
كالى أ سرتي  ،كالفريؽ العزيز الذم كزعيا كجمعيا ،جامعة القدس كاألصدقاء الذيف حكمكا اإلستمارة

ي في العمؿ ، كالى العزيز د . عبد الناصر مكة الذم لكال إلحاحة كمثابرتو ئ، كزمال كعائمتي الكريمة
 كتكجيياتو لما خرج ىذا العمؿ بحمتة التى افخر بيا .

 
 الى كؿ ىؤالء كؿ المحبة كالشكر كالعرفاف 

 
 رائد نبيو فارس البرغوثي



 ج  

 التعريفات والمصطمحات
 

 ،اربػػػة جغرافيػػػا كالتػػػي تتػػػداخؿ حػػػدكدىايقصػػػد بػػػو التجمعػػػات السػػػكانية المتق : تجمع الييئات
كتتشػػػارؾ فػػػي بعػػػض الخػػػدمات كيمكػػػف إداريػػػا كفنيػػػا إجػػػراء دمػػػ  لييئاتيػػػا 

 . المحمية في بمدية مشتركة
دارم معػيف .ققػانكف رقػـ  : الييئات المحمية لسػنة  1كحدة الحكـ المحمي في نطاؽ جغرافي كا 

 (1997بشأف الييئات المحمية الفمسطينية ،  1997
سػػتحداثيا فقػػط فػػي محافظػػة القػػدس ألسػػباب سياسػػية إىيئػػات محميػػة جػػرل  : س المحميةالمجال

كتخضػػع لتصػػنيؼ البمػػديات المقػػر  ،كىػػي تػػكازم فػػي صػػالحياتيا البمػػديات
 . مف قبؿ الكزارة

بشػأف  1997لسػنة  1.ققػانكف رقػـ  .أينما كردت تعني كزارة الحكـ المحمي : الكزارة
 (1997الييئات المحمية الفمسطينية ، 

بشػأف الييئػات المحميػة  1997لسػنة  1.ققػانكف رقػـ  .كزيػر الحكػـ المحمػي : الكزير
 (1997الفمسطينية ، 

 .يقصد بو حؿ ىيئات محمية قائمة كدمجيا في بمدية مكحدة : الدم 
استراتيجيات سياسة ك 
 الدم 

ارة الحكػـ المحمػػي مػػف عػدادىا لصػػالز كز إكىػي كثيقػػة مػف الكثػػائؽ التػى تػػـ  :
حد مالحؽ ىذا أف كىي جنبي كىي كثيقة لـ تترجـ حتى اآلأمستشار قبؿ 

 .البحث
يؿ دم  الييئات دل

 المحمية 
ىػػداؼ الػػدم  أيكضػػز  تػػـ إعػػداده مػػف قبػػؿ كزارة الحكػػـ المحمػػي كىػػك دليػػؿ :

 .كمراحؿ تنفيذ عممية الدم 
نظاـ دم  الييئات 

 المحمية
رجعيػػة القانكنيػػة نػػو يشػػكؿ المأجيػػة كانػػت مػػع يػػة أنظػػاـ غيػػر مصػػدؽ مػػف  :

 ( 2:2ق ممحؽ رقـ .لعمميات الدم  التي تمت
مجالس الخدمات 

 المشتركة
دارم يجمع مجمكعة مف الييئات المحمية المتقاربة لتقديـ خػدمات إتشكيؿ  :

مشػػػػتركة محكػػػػـك بنظػػػػاـ لتحديػػػػد شػػػػكؿ تمثيػػػػؿ كحقػػػػكؽ ككاجبػػػػات الييئػػػػات 
سػػػػي لمجػػػػالس كيػػػػتـ اسػػػػتحداثيا بمكجػػػػب النظػػػػاـ االسا المحميػػػػة المشػػػػاركة

 . 2006لسنة  1الخدمات المشتركة رقـ 
سػػػػـ يميػػػػزه عػػػػف غيػػػػرة مػػػػف إع يسػػػػكنو مجمكعػػػػة مػػػػف النػػػػاس كلػػػػو م تجمػػػػأ : التجمع السكاني

لسػنة  1. ققػانكف رقػـ صيتة االعتباريػة كىيئتػة المحميػة التجمعات كلو شخ
 (1997بشأف الييئات المحمية الفمسطينية ،  1997



 د  

 الممخص
 

 ،2013ككانكف الثاني مف العاـ  2012ة في الفترة الكاقعة بيف شيرم ايار عاـ أ جريت ىذه الدراس
بمقاييس كزارة الحكـ  كاستيدفت الدراسة أربع تجارب لدم  الييئات المحمية الفمسطينية التي تعتبر

 .ىـ كأكبر عمميات الدم  التي أقدمت عمييا الكزارةأالمحمي مف 
 

سياـ  ،تحسيف مستكل الخدمات المقدمة لممكاطنيف فيالدم  عمميات  نجاحكاىتمت الدراسة بقياس  كا 
كمدل  ،المالئمة ليا العممية في خمؽ كاقع حاضف لمتنمية المستدامة كيكفر البنى كاليياكؿ اإلقتصادية

باألضافة الى ذلؾ ىدفت  ،اسياـ الدم  في تعزيز المشاركة المجتمعية في ادارة شؤكنيـ المحمية
األجراءات التي قامت بيا الكزارة كالتحضيرات التي سبقت عممية الدم  كاألىـ  الدراسة الى قياس صحة

مف ذلؾ ىك التعرؼ عمى المعيقات كالمصاعب التي يعتقد المكاطنيف بأنيا تعترض نجاح سياسة الدم  
 كتقكض فرص نجاحيا حاضران كمستقبالن.

 
طكلكـر كىي بمديات الياسرية كؿ مف محافظة الخميؿ كجنيف ك في ربعة تجارب دم  أغطت الدراسة 

قد تككف مجتمع الدراسة ك  ،في الخميؿ كالكفريات في طكلكـر كبمديتي المتحدة كمرج بف عامر في جنيف
الؼ نسمة كتـ اختيار عينة ممثمة  60مف مجمكع سكاف ىذه البمديات كالذيف يبمغ تعدادىـ ما يقارب 

شخص  760% مف عدد السكاف بكاقع 1.2قارب سمكب العينة العشكائية الطبقية كبنسبة تإباستخداـ 
 لى حد كبير.إانس كىي عينة مالئمة ليذا النكع مف الدراسات حيث اف مجتمع العينة متج

 
ستخداـ المني  الكصفي التحميمي إلجراء ىذه الدراسة باستخداـ األستبانة كأداة بحثية كالتي تـ إكقد تـ 

التعديالت الكاجبة عمييا كمف ثـ تـ التأكد مف ثباتيا جراء ا  مجمكعة مف المختصيف ك قبؿ تحكيميا مف 
كتـ  0.961ستبانة كاف معامؿ الثبات الكمي لإلباستخداـ معادلة كركنباخ الفا لإلتساؽ الداخمي حيث 

 (.SPSSتحميؿ كمعالجة مخرجات اإلستبانة باستخداـ البرنام  االحصائي ق
 

 المقدمة فيلـ يؤدم الى تحسيف مستكل الخدمات  ف دم  الييئات المحميةأظيرت نتائ  الدراسة أكقد 
البمديات المدمجة في تكفير بيئة البمديات المدمجة كلـ يساىـ في تقديـ خدمات جديدة، كلـ تساىـ 

كلـ يتحقؽ في البمديات المدمجة  ،قتصادية مالئمة لتشجيع االستثمار كالتأسيس لعممية تنمكية مستدامةإ
لى إدت أبؿ خالفان لذلؾ  ،مديةاركيف في االنتخابات كفعاليات كانشطة البتكسيع لقاعدة المكاطنيف المش

كلـ تعزز مف ركح العمؿ المشترؾ بيف مكاطني  المكاطنيف في الترشز كاالنتخاب مقاطعات كاسعة بيف



 ق  

ات مف شأنيا اإلضرار بمفيكـ العمؿ المشترؾ لسنكات طكيمة ياسحسثارت نعرات ك أالييئات المشتركة ك 
 قادمة.

 
نظمة كالتشريعات عداد األأىميا عدـ أجراءات الدم  إف ىناؾ فشؿ كاضز في أكدت نتائ  الدراسة أك 

 كعدـ ،تخاذ قرار الدم إالمجتمعات المحمية كمشاركتيا في ستشارة إكعدـ  ،الالزمة التي تحكـ االجراء
كقعت  ممف% 50بدل ما يقارب أكقد  ،التحضير الكافي لو عمى كافة المستكيات الرسمية كالمحمية

% منيـ 60كثر مف أفي حيف يرل  ،جممةن كتفصيالن عمييـ الدراسة رفضيـ المبدئي لعممية الدم  
محمية كما كانت قبؿ المدم . ضركرة البقاء في مجالس الخدمات المشتركة كاالستمرار في الييئات ال

يا تجاىؿ رأم ىمأىامة تحكؿ دكف نجاح تجربة الدم  كمتاعب كدت النتائ  كجكد عكائؽ أكما 
مر الذم رتب األ ،المجتمعات المحمية كفرض العممية بقرار مف مجمس الكزراء دكف تحضير مالئـ
جية كبيف القرل  معارضة كاسعة لمفكرة كلمتطبيؽ كرتب نزاعات حادة بيف عائالت البمدة الكاحدة مف

 .اؾى حدكٍد خطرة كصمت حد االحتكخرل حيث كصمت النزاعات الأ  المدمجة مف جية 
 

 ،ألىميتو نجاح المشركعإشأنيا ك المقترحات العامة التي مف أكقدمت الدراسة عدد مف التكصيات 
حد التطمعات الكطنية لمنيكض أكفي سياقو الكطني باعتباره  ،كلكضعو في سياقو القانكني الكاجب

مات المجتمع كمقترحات مف شأنيا تعزيز المشاركة المجتمعية كمنظ ،بقطاع الحكـ المحمي الفمسطيني
ككسائؾ ضماف تأييد المجتمعات  ،المدني في انشطة كفعاليات الحكـ المحمي كالبمديات المنكم دمجيا

 .ي ذلؾ االندماج في بمديات كبيرةالمحمية لمعمؿ المشترؾ بما ف
 

نصز بدراسة العكامؿ المختمفة كبالتفاصيؿ لحالة الرفض التي كاجيت عممية نو ي  إكفي المجاؿ البحثي ف
دت الى حشد ألتي اسباب لمكقكؼ عمى العكامؿ كاأل ،لدم  في البمديات المستيدفة بيذا البحث كغيرىاا

قطاعات كاسعة مف المكاطنيف لمقاطعة االنتخابات كالخركج في جنازات رمزية يكـ االنتخابات تعبيرا 
عمى  ساسان أمكضعيا بشكؿ ديمقرطي كاعي يقكـ  كمعالجة ىذه الحاالت ،عف رفضيـ لمشركع الدم 

 .زمةااليجابية الالزمة لمخركج مف األ تفيـ االسباب كالقياـ بالتدخالت



 ك  

Palestinian Integration Of  Local  Councils "Necessity And Difficulties 

Of Application". 

 

Prepared by ; Raed Nabeeh Barghouthi 

Supervisor ; Dr.Abed Al Naser Maki  

 

Abstract: 
 

This study was conducted within the period from May,2012 and January,2013.The study 

targeted four experiments for integrating the Palestinian local councils which ,as measured 

by the Ministry of local Government, are considered the most important and the greatest 

operations of integration which were executed by the Ministry.  

 

The study, was concerned with measuring the impact of integration operation on the 

improvement of the level of services provided to the citizens, the contribution of the 

operation in creating an incubating situation for the sustainable development ,providing 

infrastructures and economic structures suitable for it, and to what extent the integration 

contributed to enhancing the community participation in their local affairs. In addition to 

this, the study aimed to measure the correctness of the procedures made by the Ministry 

and the preparations which preceded the process of integration.But more important than 

this is to know the obstacles and difficulties which confront the success of the integration 

policy ,as believed by the citizens ,and undermine the opportunities of its success at present 

and in the future. 

 

The study covered four experiments of integration in the governorates of Hebron ,Jenin, 

and Tulkarm. Those experiments covered the municipalities of  Yaseria in Hebron ,Al 

Kafriat in Tulkarm and the Al-Muttaheda and Marj Ibn Amer in Jenin. The study 

community consisted of all the populations of these municipalities whose number amounts 

to about Sixty Thousand (60000) people.The  representative sample was selected by using 

the method  of Class  Random Sample with about 1.2% of the population , about 760 

persons.This is a sample appropriate for this type of studies as the sample community is 

homogeneous to a great extent. 

 

The descriptive analytical methodology was used in conducting the study by using the 

questionnaire as a research tool which was judged by a group of specialists and necessary 

amendments were made on it. Then its constance was assured by using Cranpach Alpha 

Equation for internal consistency as the total constance coefficient of the questionnaire was 

analyzed and processed by using  the statistical program (SPSS). 

 

The results of  the study showed that the integration of the local councils did not lead to 

improve the level of the services provided to the integrated municipalities ,nor contributed 

to provide new services. The integrated municipalities did not contribute to provide  an 

economic environment suitable for promoting investment and setting bases for a 

developmental sustainable  process.Also ,the expansion of the base of the citizens who 

participated in the elections events and activities of the integrated municipalities  was not 

achieved.But on the contrary ,that process led to large boycotts  among the citizens in 

candidature and election and it did not enhance the joint work spirit among the citizens of 

the joint councils that harm the approach of joint work for long coming years. 

  



 ز  

The results of the study confirmed that there is clear failure in the procedures of integration 

,the most important of which are the following: not preparing the necessary regulations and 

legislations which govern the procedures , not consulting the local  

 

communities nor  involving them in taking the decision of integration ,and not preparing 

for the integration sufficiently at all official and local levels. About 50% of those who were 

included in the study expressed their preliminary refusal of the process of integration as a 

whole ; while more than 60% of them see that it is necessary to remain in the joint services 

councils and continue in the local councils as they were before the integration.The results 

also confirmed that there are important obstacles and problems that hinder the success of 

the integration experiments , the most important of which are the following:ignoring the 

opinion of the local communities ,imposing the process with a decision of the Council of 

Ministers without preparation for the action as this caused large opposition against the idea 

and its application, and caused acute disputes among the families of the one town on one 

hand ,and among the integrated villages on the other ; the disputes reached dangerous 

limits that reached to the extent of conflict. 

 

The study presented a number of recommendations or general suggestions that may make 

the whole project succeed because of its importance and to put in it's necessary legal 

context and   in its national context as it is one of the national aspirations to rise up the 

Palestinian local government  sector , as well as suggestions that may enhance the 

participation of community and of NGOs in the activities and events of local government 

and municipalities that are intended to be integrated and the methods of ensuring the 

support of local communities to joint work including integration into large municipalities. 

In the search field it is advised to study the different factors and details of the case of 

refusal which confronted the process of integration in the target municipalities in that 

research and others. so as to know the factors and reasons that lead to mobilizing large 

sectors of citizens to boycott the elections and go out in symbolic funerals on the day of 

elections to express their refusal against the project of integration , and to objectively 

handle these cases in an aware democratic manner based on understanding the reasons and 

make positive inter ventions which help inputtingan end for the crisis 

.



 1 

 
 
 
 
 
 

 األولالفصل 
______________________________________________________ 

 خمفية الدراسة 
 

 مقدمة 4.4
 

حداث التنمية إىمية السمطات المحمية كدكرىا في أترسخت مفاىيـ ف أكبعد  ،العديد مف دكؿ العالـ
صالحياتيا في  ثر التكسع الكبير فيأكذلؾ  ،المحمية مف جيو كعمى المستكل الكطني مف جيو اخرل

لى العدد الكبير مف الخدمات إية كالصحية كالتعميمية باالضافة المجاالت االجتماعية كاالقتصاد
سباب ليذه األ ،ساسية التي تكفرىا كالتي ال يمكف الحديث عف مجتمع بشرم بدكنيا في ىذا العصراأل

كيجرم بشكؿ متكاصؿ  ،حميعادة ىيكمة قطاع الحكـ المإلى إقدمت العديد مف دكؿ العالـ أكغيرىا 
الغناء ىذه التجارب كتطكيرىا بما مراجعة كتقييـ تجارب الحكـ المحمي عمى المستكل المحمي كالعالمي 

 .يمكنيا مف القياـ بمسؤكلياتيا المتعاظمة دكما
 

 الدكؿ فييضا أكما ىك الحاؿ كالياباف كدكؿ اكركبا كغيرىا  زدىاران ا  ك  كثر الدكؿ تقدمان أيجرم ىذا في 
لتحسيف كفاءة كفاعمية الييئات المحمية ضافتة إفدائما ىناؾ ما يمكف  ،االردف النامية كتركيا كمصر ك 

 .في تقديـ خدماتيا كاالضطالع بمسؤكلياتيا التنمكية
 
عادة ىيكمة قطاع الحكـ المحمي تعني باالضافة الى ما يرافقيا مف تطكير لمنظـ كالقكانيف التي إف إ

ىيئات الحكـ المحمي المزيد مف الصالحيات  عطاءإدارة ىذا القطاع عبر إ فيية تعزز مف الالمركز 
قطاع الحكـ المحمي ليشمؿ حداث تغيير في خارطة إفانيا تعني  ،كاالستقالؿ عف السمطة المركزية

عداد كبيرة مف الييئات الصغيرة أك معظميا كذلؾ بالغاء أحدكد ككجد بعض الييئات المحمية  تغيير في
 حيث    كما ىك الحاؿ في االردف مثال .قائمة ك ضميا لبمديةأارب منيا في بمدية مكحدة تقكدم  الم
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عادة ىيكمتيا ا  راتيجية شاممو الصالح البمديات ك ستإباعداد كتنفيذ خطة  2001عاـ  قامت كزارة البمديات
عدد الييئات ليذه الخطة فقد تقمص كنتيجة  ،كتطكيرىا في المجاالت االدارية كالمالية كالتشريعية

مجمس  44كتقميص عدد مجالس الخدمات المشتركة مف  ،بمدية فقط 99ىيئة الى  328المحمية مف 
 .( 2002 ،جراداتق   .مجمسا 22الى 
 
جالس ىيئة محمية كعشرات الم 483ف العدد الكبير لييئات الحكـ المحمي الفمسطيني كالذم بمغ إ

ف الغالبية العظمى مف ىذه أكذلؾ بسبب  ،لقطاع الحيكمماـ تطكر ىذا اأالمشتركة يشكؿ عقبة حقيقية 
تفتقد لكافة المقكمات التي تؤىميا لقيادة عممية تنمكية حقيقية في  ،الييئات ىي مجالس قركية صغيرة

مكاردىا المختمفة ك  ،ساسيةدنى مف الخدمات األادرة في الغالب مف تقديـ الحد األفيي غي ق ،تجمعاتيا
ـز لممشاريع التنمكية تعيؽ تخصيص ما يم المتاحة راضيألكمساحات ا ،التشغيميةفقات بالكاد تغطي الن

فتقاد غالبية ىذه الييئات لممكظفيف الدائميف كتدني كفاءة ا  باالضافة الى عجزىا االدارم ك  ،المختمفة
 .مكظفييا

 
لقطاع الحكـ  لى المالحظات التي يبدييا شركاء كزارة الحكـ المحمي الداعميفإىذه العكامؿ باالضافة 

المحمي حكؿ ضركرة تقميص ىذا العدد كاالستفادة مف تجارب دكؿ عدة تـ االطالع عمى تجربتيا مف 
ـ المحمي الى تبني ىذه كؿ ذلؾ دفع كزارة الحك ،المحمية ليذه الدكؿخالؿ زيارات كفكد الكزارة كالييئات 

كبيرة مف ت الكزارة عمى مجمكعة عتمدا  ك  ،نو كاجب لتنفيذىاأب عداد ما تعتقد الكزارة ا  السياسة ك 
سطيني بكاقعة الحالي ال يمكف لو ف قطاع الحكـ المحمي الفمأكدت أبحاث الذم الدراسات كالتقارير كاأل

جاء ذلؾ في التقرير التشخيصي  ،ف يتطكر باالتجاه الذم يمكنو مف المساىمة في تنمية مستداموأ
ككذلؾ كفي كرقة سياسة  2003عاـ نمائي الذم تـ اعداده مف قبؿ برنام  االمـ المتحدة اال

 .ستراتيجية دم  الييئات المحميةا  ك 
 

كىي  2005عداد ىذه الكثاؽ عاـ إسياسة دم  الييئات المحمية قبؿ  باشرت كزارة الحكـ المحمي تنفيذ
تكاصؿ جيكدىا كمساعييا لتحقيؽ ما تـ اقراره في الخطة االستراتيجية لمكزاره كالقاضي بتبني سياسة 

خرل كما ىك مكضز في ممحؽ أ  بناءن عمى ذلؾ نفذت عمميات دم   كىي ،ينما امكف ذلؾأ  دمال
 .البمديات المندمجة

 
ىذه السياسة ككجيت بالرفض القاطع مف قبؿ بعض التجمعات كشكؾ البعض بالنكايا التي تقؼ 

كقد عبر  ،مدعيف انيا ال تساعد في حؿ المشكالت القائمة بقدر ما تسبب مشكالت جديدة ،خمفيا
كاالعتصاـ  ،الرافضكف لسياسة الدم  عف رفضيـ بكسائؿ مختمفة منيا تقديـ العرائض لمجمس الكزراء
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 ةكالتكجة لمحكم ،عتصاـ كالتظاىر كتنظيـ المسيرات المعارضةإقامة خياـ ا  ماـ مقر مجمس الكزراء ك أ
  .عدؿ بدعاكم البطاؿ قرارات الدم ال
 

ى ايجابيات عممية الدم  كاالسباب الحقيقية التي تدفع نسبة مف تسعى ىذه الدراسة الى الكقكؼ عم
لدم  يكلد ف اأكفيـ االدعاءات القائمة ب ،المكاطنيف كحتى التجمعات مف معارضة ىذه السياسة

كتقديـ المقترحات التي  ،ف يشكؿ رافعة مف ركافع تطكير قطاع الحكـ المحميأمشكالت جديدة بدال مف 
 .ف لـ يكف انياء حالة المعارضة كالرفض المشار اليياإ  كتقميؿ الدمتساىـ في تسييؿ عممية 

 
 مشكمة الدراسة  3.4
 
 ،دم  الييئات المحمية الصغيرة في كحدات حكـ محمي أكبرفي ىذه المرحمة سياسة بنى كزارة الحكـ تت

كزارة   أف عاـ اقـ الك طا الدكرية لجتماعاتيإكفي  ،الحكـ المحمي في أكثر مف مناسبة كزارة تكقد أعمن
أمؿ مع نياية العاـ المشار إليو أف تختفي ا تكاني ،سيككف عاـ دم  الييئات المحمية الصغيرة 2010

 .كافة المجالس القركية كلجاف المشاريع لتندم  في إطار بمديات اكبر
 

كزارة  الدم  المعدة مف قبؿ ككرقة سياسة تتركز المشكمة األساسية لمبحث في مدل مالئمة إستراتيجية
الحكـ المحمي لمكاقع الفمسطيني كخصكصية الحالة الفمسطينية كآفاؽ نجاح ىذه اإلستراتيجية في تحقيؽ 

مف كالتأكد  ،كمالئمة السياسات كالدالئؿ المساندة ليذه اإلستراتيجية أيضا ،الدم  لمييئات المحمية
كالمعيقات التي قد تيدد المشركع كما نكع المصاعب  ،ا التكجوالكزارة ليذ تحقيؽ االىداؼ التي ساقتيا

 .لمفشؿ
 

 ومبررات الدراسة أىداف 4.4
 

حيػػث أف ىنػػاؾ تجربػػة سػػابقة فػػي بعػػض  ،بػػالرغـ مػػف أف دمػػ  الييئػػات المحميػػة لػػيس بالمكضػػكع الجديػػد
 ،عمميات الدم  كىي محدكدة مف حيث العدد ككذلؾ عػدد الييئػات المندمجػة فػي كػؿ مػف ىػذه التجػارب

إلعالف عف أف دم  الييئات المحمية عمى مستكل الػكطف ىػك سياسػة عامػة لػكزارة بالرغـ مف ذلؾ فاف ا
ت الدراسػػة كالتػػي تمخصػػت كىػػذه السياسػػة صػػاغت أىػػداؼ كمبػػررا ،الحكػػـ المحمػػي ىػػك الجديػػد كػػؿ الجػػدة

 :بالتالي
 

 تجربة الدم  التي نفذتيا الكزارة في مجمكعة مف التجمعات المحمية مف حيث نتائ   دراسة 
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 قتيا باىدافو كالكقكؼ عمى سمسمة االجراءات التي تمت عممية الدم  مف خالليا الدم  كعال
 .تساقيا مع كثائؽ الدم  المعدة مف قبؿ الكزارةإكدرجة كصكابية ىذه االجراءات 

  ستنتاجات كتكصيات حكؿ مالئمة أك عدـ مالئمة اإلستراتيجية المعدة مف قبؿ الكزارة إتقديـ
 .كسياساتيا كدالئميا

 عػػف المصػػاعب  كتفصػػيالن  د أصػػحاب القػػرار فػػي كزارة الحكػػـ المحمػػي بصػػكرة أكثػػر كضػػكحان تزكيػػ
 .عتبارىـ شركاء في ىذا المشركعإاألطراؼ التي يتكجب العمؿ معيا بالتي تكاجييـ ك 

  سباب كالذرائع التي يتذرع بيا المعارضكف لسياسة الدم األتكضيز. 

 ىػػػداؼ المعمػػػف عنيػػػا مػػػف قبػػػؿ كزارة الحكػػػـ األ تكػػػد مػػػف اف دمػػػ  الييئػػػات المحميػػػة قػػػد حققػػػأالت
 .المحمي 

 عمى مدل تأثير عممية الدم  عمى عممية اصالح كتطكير قطاع الحكـ المحمي  الكقكؼ
 .الفمسطيني

 
 الدراسة أىمية 5.4
 

مدار نقاش كجدؿ كبير في كافة المحافؿ  ىينو يتناكؿ مسألة أيستمد ىذا البحث أىميتو في 
كبمعظـ إف لـ يكف  ،كمركران بإدارات كزارة الحكـ المحمي كمديرياتيا ،مس الكزراءبتداءن بمجإ ،الفمسطينية

 ،بالجميكر الفمسطيني الذم سينقسـ بيف معارض كمؤيدك   ،كافة ىيئات الحكـ المحمي الفمسطيني
 .إضافة إلى كافة المؤسسات كالفعاليات الميتمة بقطاع الحكـ المحمي

 
 ،نو يعال  مسألة في غاية الحداثة كالجدة في الكاقع الفمسطينيكيكتسب ىذا البحث أىمية إضافية أل

 ،األمر الذم يعطيو أىمية عممية ،اإلعالف عف البدء بتنفيذ مشركع الدم كيأتي ىذا البحث في اجكاء 
فادة ىذا الكاقع  .تحقؽ األىداؼ الحقيقية لمبحث العممي بارتباطو بالكاقع كخدمة كا 

 
 :الدراسة أسئمة 6.4
 

الػدم   عمميػات نجحػتالرئيسي الذم تقػكـ عميػة الدراسػة كالػذم سػتحاكؿ اإلجابػة عميػة ىػك  ىػؿ  السؤاؿ
 ؟؟لحكـ ىداؼ المعمنة مف قبؿ كزارة افي تحقيؽ األ التي نفذتيؿ كزارة الحكـ المحمي

كيتفػػرع عػػف ىػػذا السػػؤاؿ مجمكعػػة مػػف األسػػئمة الفرعيػػة التػػي يتكجػػب اإلجابػػة عمييػػا لتشػػكؿ بمجمكعيػػا 
 :المطمكبة ليذا السؤاؿ كىذه األسئمة الفرعية ىياإلجابة 
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  ؟ ككمان  المقدمة لممكاطنيف نكعان  ماتتحسف في الخد ىؿ حقؽ الدم  فعالن 

   نمك االقتصادم ؟فاؽ جديدة لمتنمية كالآكىؿ فتز الدم 

  فػي العمػؿ ىؿ ساىـ الدم  في تعزيز المشاركة المجتمعية كانخراط قطاعػات كاسػعة مػف النػاس
 لعمؿ العاـ ؟المحمي كا

  سس الشراكة بيف البمديات الدامجػة كمنظمػات المجتمػع المػدني العاممػة فػي نطػاؽ أكىؿ تعمقت
 سيادتيا ؟

 قرىػػػػا مػػػػكاطني كمؤسسػػػػات كفعاليػػػػات أالػػػػدم  فػػػػي سػػػػياؽ عمميػػػػة ديمقراطيػػػػة  ىػػػػؿ تمػػػػت عمميػػػػة
 التجمعات المندمجة ؟

  ميػػػة الػػػدم  ق كرقػػػة عػػػداد كثػػػائؽ عمإىػػػؿ شػػػارؾ مػػػكاطني كمؤسسػػػات التجمعػػػات المندمجػػػة فػػػي
 ؟(نظاـ الدم  الذم تمت العممية بمكجبو ،جراءات الدم إدليؿ  ،سياسات كاستراتيجية الدم 

 
 الدراسةفرضيات  7.4
 

 ستجابات أفراد العينة عند إكؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط ال تكجد فر  :الفرضية األكلى
عمى تحسيف الخدمات  الفمسطينية دم  الييئات المحمية أثر ( حكؿα ≥ 0.05مستكل الداللة ق

 ،مكاف السكف ،المحافظة،المؤىؿ العممي ،العمر ،الجنس اتمتغير متعزل ل المقدمة لممكاطنيف
 قطاع العمؿ 

 ستجابات أفراد العينة عند إكؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط ال تكجد فر   :الفرضية الثانية
عمى التطكر  لمحمية الفمسطينيةدم  الييئات اأثر ( حكؿ α ≥ 0.05مستكل الداللة ق

المؤىؿ  ،العمر ،لممتغيرات الجنس تعزل االقتصادم كتكفير بيئة مالئمة لالستثمار كالتنمية 
 .قطاع العمؿ ،مكاف السكف ،المحافظة،العممي

 ستجابات أفراد العينة عند إكؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط ال تكجد فر   :الفرضية الثالثة
تكسيع قاعدة عمى  دم  الييئات المحمية الفمسطينية أثر ( حكؿα ≥ 0.05مستكل الداللة ق

نتخاباتيا  ،العمر ،لممتغيرات الجنس تعزل المشاركة المجتمعية في انشطة كفعاليات البمديات كا 
 .قطاع العمؿ ،مكاف السكف ،المحافظة،المؤىؿ العممي

 سػػتجابات أفػراد العينػػة عنػػد إ كؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػيف متكسػػطال تكجػػد فػر  :الفرضػية الرابعػػة
   دم  الييئات المحمية الفمسطينية جراءات إصحة كمالئمة  ( حكؿα ≥ 0.05مستكل الداللة ق

 .قطاع العمؿ ،مكاف السكف ،المحافظة،المؤىؿ العممي ،العمر ،لمتغيرات الجنس تعزل
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 اد العينػة عنػد سػتجابات أفػر إت داللة إحصائية بيف متكسط الفرضية الخامسة: ال تكجد فركؽ ذا
دمػػػ  الييئػػػات المحميػػػة الفمسػػػطينية   مصػػػاعب كمعيقػػػات  ( حػػػكؿα ≥ 0.05مسػػػتكل الداللػػػة ق

 .قطاع العمؿ ،مكاف السكف ،المحافظة،المؤىؿ العممي ،العمر ،لممتغيرات الجنس تعزل

 سػتجابات أفػراد العينػة عنػد إمتكسػط  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف :الفرضية السادسة
 مػػػف حيػػػث المبػػػدأ دمػػػ  الييئػػػات المحميػػػة الفمسػػػطينية تأييػػػد ( حػػػكؿα ≥ 0.05الداللػػػة ق مسػػػتكل
 قطاع العمؿ  ،مكاف السكف ،المحافظة،المؤىؿ العممي ،العمر ،لممتغيرات الجنس تعزل

 
 ىيكمية الدراسة  8.4
 

 :قسمت الدراسة الى خمسة فصكؿ كىي كالتالي
 

 مشكمة  ،مقدمة الدراسة ،ىمية الدراسةأتضمف حتكم خمفية الدراسة كالتي تكي :الفصؿ االكؿ
أسئمة كفرضيات الدراسة كأخيران ىيكمية  ،أىمية الدراسة ،ىداؼ كمبررات الدراسةأ ،الدراسة
 .الدراسة

 كفمسفة الحكـ المحمي عبر التاريخ  ،كيحتكم عمى االطار النظرم لمدراسة :الفصؿ الثاني
المراحؿ المختمفة مف تكالي السمطات السياسة كتاريخ الحكـ المحمي الفمسطيني عبر  ،القديـ

 .كخالصة الفصؿ ،يضا الدراسات السابقةأكيتضمف ،العديدة عمى فمسطيف

 ما يتناسب كمكضكع البحث كمسكغات ختياره ك إتـ  الذم مني الكيتضمف  :الفصؿ الثالث
نة الممثمة لعيكتحديد مجتمع الدراسة كا ،ختيارىماإباب سأدكات الدراسة ك أك  ،ختيار ىذا المني إ

ختبارات ا  ك  ،كلية منيا كالثانكيةكطرؽ جمع البيانات األ ،يار العينةتخأليذا المجتمع كطريقة 
كالتحميؿ االحصائي كالمعالجة االحصائية لالستمارة  ،كد مف صدقيا كثباتياأدكات البحث لمتأ

 .المستخدمة كأداة لمبحث

 تائ  كمناقشة النتائ  لكؿ فرضية مف ستخالص النا  يتضمف تحميؿ البيانات ك  :الفصؿ الرابع
 .فرضيات البحث

 ف كاف لو قيمة إكىي خالصة البحث التي ستؤكد  ،االستنتاجات كالتكصيات :الفصؿ الخامس
خرل لعممية الدم  تز آفاؽ جديدة لدراسة الجكانب األ  ـ ال كالتي ستساعد في فأ ةعممية كعممي

ؽ بمسألة ليا عالقة بحياة الناس اليكمية كالخدمات نو يتعمىمية المكضكع ألكثر تفصيالن ألأبصكرة 
 .المقدمة ليـ كتحدد مستقبؿ التنمية المحمية في مجتمعاتيـ
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 الفصل الثاني 
_____________________________________________________  

 ةوالدراسات السابق اإلطار النظري
 

 خمفية تاريخية عامة 4.3

 

بحيث يمكف القكؿ  ،لمحمية كاستقالليا في مباشرة أعماليا ترجع إلى الماضي البعيد  إف فكرة الييئات ا 
ذلؾ أف الحككمات المحمية نشأت  ،بأف الييئات المحمية أسبؽ في نشأتيا مف الدكلة بمفيكميا المعاصر

ظػـ أكالن في مفيكـ محمي يتجمى في القرل كالمدف التي عاشت فييا المجتمعات السياسػية األكلػى فػي مع
أنحاء العالـ ككانت تمػارس سػمطاتيا فػي مسػاحات ذات طػابع محمػي كمػا ىػك الشػأف بالنسػبة لحككمػات 
المدف المصرية ككذلؾ نظاـ الجماعة في بالد السيبة في المغػرب كالػذم بقيػت معالمػو قائمػة إلػى بدايػة 

 (. 2004 ،القرف الماضي   ق عمرك
 

كالتي انتشرت عمى شكؿ  ،ر الدكؿ كاإلمبراطكرياتكقد عرؼ التاريخ القديـ دكلة المدينة قبؿ ظيك 
مممكات صغيرة محاطة باألسكار، كخارج ىذه األسكار لـ تكف سكل مساحات مف األراضي كبعض 

كمع التطكر السياسي  ،القرل الصغيرة التي اختمفت تبعيتيا لممممكة األكثر قربا أك األقكل نفكذا
يمية كانتقمت الحككمات مف إطار القبيمة كالمدينة إلى كالحضارم   برزت المجتمعات السياسية اإلقم

كفؽ ما  ،إطار اإلقميـ الذم يضـ العديد مف المدف كالقرل مع استمرار العمؿ بفكرة الحككمات المحمية
 (.2004،كيتالءـ كسياسة الحاكـ كالسياسة العامة التي يرسميا ليا بنفسو   ق عمر 

 

فقد كجدت  ،اإلدارة المحمية المجتمع اإلنساني منذ القدـ الزمت  "في السياؽ ذاتو يقكؿ الشيخمي 
تاريخيا عمى شكؿ قرل ثـ مدف صغيرة تعقد اجتماعات إلدارة شؤكنيـ كحؿ مشاكميـ ككاف ىذا خير 

كلذلؾ فاف الحكـ المحمي يعد األصؿ  ،دليؿ لتطبيؽ الديمقراطية المباشرة بيف أفراد المجتمع الكاحد
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كمبدأ السيادة الشعبية  ،الدكلة الحديثة النظاـ بؿ التفكير الديمقراطي كالمنبع الذم استحدثت منو
 (.2001 ،بمفيكميا الحديث   ق الشيخمي

 
كيقكؿ سيؼ العسمي عف تجربة اليمف في عصر ما قبؿ الميالد   فإلى جانب إرساء القكاعد الدستكرية 

ذا قد أقر قياـ حكـ محمي يشبو في النظاـ السياسي اليمني في ذلؾ الكقت المبكر فاف نظاـ الحكـ ى
كمنذ ذلؾ التاريخ أم األلؼ الخامس قبؿ الميالد قامت في  ،إلى حد بعيد نظاـ الحكـ المحمي الحديث

كقد كانت الدكلة اليمنية حينذاؾ  ،اليمف دكلة تتمتع فييا كؿ المناطؽ اليمنية بسمطة محمية كاسعة
 . (2006 ،ق العسمي.كاسعة النفكذ  

 

حثكف أف أنظمة الحكـ المحمي كجدت في التجمعات اإلنسانية األكلى في العصكر القديمة كيعتقد البا
عمى شكؿ عائالت كقبائؿ ليا مصالز مشتركة كبحاجة إلى مف ينظـ الخدمات العامة كمشاريع الرم 

كاف مثؿ ىذه الحككمات المحمية ظيرت في مصر  ،القديمة أك التحصينات لدرء األخطار الخارجية
كقد سميت ىذه المجالس المنتخبة     ،ؿ نير النيؿ قبؿ ظيكر الدكلة المصرية القديمةعمى طك 

كفي بريطانيا كقبؿ غزك النكرماف لمجزر البريطانية كاف ىناؾ مناطؽ محمية  ،بمجالس العشر العظاـ  
  Boroughs كحافظت عمى صالحيات كاسعة بعد انضماميا لمدكلة  ،  قبؿ كجكد الحككمة المركزية
 (.2000لمركزية بمكجب مراسيـ ممكية ق جامعة القدس المفتكحة قا
 

خالصة القكؿ ىك أف مضمكف نظـ الحكـ المحمية بصرؼ النظر عف تسمياتيا في العصكر البدائية 
مارستو التجمعات  ،ىك مضمكف أكؿ تنظيـ سياسي كاجتماعي كاقتصادم في التاريخ ،كحتى زمف قريب

كتطكر ىذا النظاـ كعبر آالؼ السنكات  ،لمقتضيات الحياة الصعبة حينيااإلنسانية البدائية استجابة 
مع اإلشارة إلى أف تطكر الدكلة الحديثة عزز أىمية كدكر  ،كصكال إلى الدكلة الحديثة في ىذا الزمف

كنظـ طريقة عمميا بمنظكمة مف القكانيف كالتشريعات حدد بمكجبيا صالحياتيا  ،اإلدارات المحمية
ا بالدكلة بما يحقؽ كحدة الدكلة كسيادتيا مف جية كتكزيع لمصالحيات تحقؽ مصالز كشكؿ عالقتي

باعتبار الييئات المحمية رافعة ميمة مف ركافع  ،مكاطني ىذه المحميات كطمكحاتيـ مف جية ثانية 
   .التقدـ كاالزدىار كالتنمية في العصر الراىف

 

 :مفيوم الحكم المحمي ...4.4
 

لمحمي المعاصر في أية دكلة إلى حد بعيد بطبيعة النظاـ السياسي السائد في ىذه يرتبط شكؿ النظاـ ا
ألف ذلؾ يرتبط بعدد كحجـ كنكع الصالحيات التي تتخمى عنيا الدكلة المركزية لصالز األجيزة  ،الدكلة

 .األخرل شبو الحككمية كغير الحككمية
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فاف النظاـ  ،سياسية كاالقتصادية كاالجتماعيةكألف مفيكـ الدكلة يتغير بصكرة متكاصمة تبعا لمتغيرات ال
المحمي أيضا يتغير باالتجاه الذم يتغير فيو مفيكـ الدكلة   كقد تغير مفيكـ الدكلة في العقكد األخيرة 
كتحديدا في الدكؿ األكثر تقدما كحتى في الدكؿ النامية كساد شعار الدكلة الخادمة بدال مف الدكلة 

كفي سياؽ ىذا التطكر برز مفيكماف جديداف في نظـ الحكـ  ،(1987،الحاكمة   ق الجنيدم
 ،كاختمؼ الفقياء كرجاؿ القانكف في تعريؼ كشرح كالتفريؽ بيف كٍؿ منيما كىما ق الحكـ المحمي،المحمي

كيقكؿ الجنيدم   إف بعض الفقياء يرل أف الفارؽ بيف اإلدارة المحمية كالحكـ المحمي  ،اإلدارة المحمية (
كلى تشير إلى أسمكب معيف مف أساليب الالمركزية اإلدارية بينما تشير الثانية إلى أسمكب ىك أف األ

 .(1987،معيف مف أساليب الالمركزية السياسية ق الجنيدم
 

كمظاىر الحكـ التقميدية ىي التشريع  ،كيقكؿ الطماكم   إف إصالح الحكـ ينصرؼ إلى جميع مظاىره
ف نظاـ اإلدارة المحمية ال شأف لو بالتشريع كال بالقضاء كلكف عممو كمف المسممات أ ،كالتنفيذ كالقضاء

أما الحكـ المحمي فيكجد في الدكؿ  ،ينحصر في مجاؿ الكظيفة اإلدارية التي تباشرىا السمطة التنفيذية
 .(1982،ذات الطابع الفيدرالي   ق الطماكم

 
حمي كالالمركزية مف جية كبيف كمف الكاضز باف ىناؾ خمط أك تشابؾ كبير بيف مفيكـ الحكـ الم

كما ىك الحاؿ أيضا بيف الالمركزية السياسية أك اإلدارية كىذا  ،اإلدارة المحمية كالمركزية مف جية ثانية
حيث  حكم محميالتشابؾ كاضز في مثؿ ىذه الصياغة   إف الالمركزية ببعدىا اإلدارم تفضي إلى 

المحمية بممارسة دكر إدارم قيادم مع بقاء الحككمة يتكجو إما تفكيض مف الحككمة المركزية لمحككمة 
المركزية كمرجعية فقط أك تنازؿ عف الصالحيات يؤدم إلى شبو حكـ ذاتي تقكـ مف خاللو البمديات 

 (.2004 ،قاشتية.بتشريع سياسات مختمفة حكؿ السمطات الممنكحة إلييا  
 

حكـ ذاتي   ؟؟ أك نظاـ حكـ فيدرالي كفؽ ىؿ تفضي الالمركزية اإلدارية إلى المركزية سياسية   شبو 
 ،النمكذج األمريكي ؟ كىؿ يمكف الجمع بيف المركزية السياسية كالالمركزية اإلدارية أك بعض مظاىرىما

األيكبي في ىذا الشأف .كتقكؿ د ىؿ ىك حكـ محمى أك إدارة محمية ؟كحينيا ماذا يسمى ىذا اليجيف ؟ 
اـ الالمركزية مف ناحية صكرتيما اإلدارية كلف نتعرض   إننا سكؼ ندرس نظاـ المركزية كنظ

لصكرتيما السياسية الف ذلؾ البحث ترجع أصكلو إلى أحكاـ القانكف الدستكرم أم أننا ندرس ىنا 
مسالة حصر أك تكزيع السمطة اإلدارية بيد الحككمة المركزية كالييئات العامة سكاء أكانت محمية أك 

 .(1970،قاأليكبي.مصمحيو  
 
 عزة األيكبي المركزية كالالمركزية مف زاكية تكزيع الكظيفة اإلدارية بيف الحككمة المركزية  .تعرؼ دك 
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كانو مف الممكف  ،كىيئات عامة أخرل قد تككف ىيئات محمية أك ىيئات حككمية مناطقية أك قطاعية
 .مط كجكد نظاـ محمي ال مركزم بكجكد ىيئات محمية منتخبة أك معينة أك بالنظاـ المخت

 
كاف ،كاف لمدكلة المركزية مياـ كصالحيات ال يجكز التنازؿ عنيا حفاظا عمى الكحدة السياسية لمدكلة

ىذا التدخؿ مف قبؿ الدكلة ال يعيب مضمكف الالمركزية اإلدارية المشار إلييا بما في ذلؾ تعييف 
 .أعضاء كرؤساء لمييئات المحمية إذا ما ارتأت الحككمة أف ىذا يناسبيا

 

حيث تتكزع اختصاصات الكظيفة اإلدارية في  ،كقد تأخذ الدكلة المكحدة بنظاـ الالمركزية اإلدارية  
تباشر اختصاصات محدكدة  ،محمية أك مصمحيو ،الدكلة بيف السمطة المركزية كبيف ىيئات منتخبة

انب ىذه بطريقة استقاللية عف السمطة المركزية كاف كانت تخضع لنكع مف الرقابة أك اإلشراؼ مف ج
 (. 1999 ،األخيرة  قبدكم

 
  عمى أف استقالؿ الكحدات اإلدارية المحمية أك ألمصمحيو ال يصز أف يصؿ إلى حد االستقالؿ 

ال انيارت كحدة الدكلة ،الكامؿ تجاه السمطة المركزية كلذلؾ تعد رقابة السمطة المركزية عمى  ،كا 
كفي تمييزىا عف الالمركزية السياسية    ،ية اإلداريةالييئات الالمركزية ركنا أساسيا في تعريؼ الالمركز 

 (.1999 ،ق بدكم
 

كبصرؼ النظر عف الخمفيات النظرية كالسياسية التي صاغت صكرة نظاـ الحكـ المحمي أك اإلدارة 
فاف ىناؾ أسباب مشتركة لنشأة أنظمة الحكـ المحمي فييا كيمكف  ،المحمية في الدكؿ المختمفة

 :تمخيصيا بالتالي
 

  إلى  ،التخفيؼ مف أعباء الحككمة المركزية بعد أف تطكرت مياميا ضامف لألمف كالعدؿ كحامية لحدكد إقميميا
كاف ال بد مف ،كنظرا لتعذر قياـ ىيئة كاحدة بيذه األعباء ،تحقيؽ الرفاه كتقديـ العديد مف الخدمات العامة

مية تتكلى القياـ بيا كتمارسيا بإشراؼ التنازؿ عف بعض كظائفيا كاختصاصاتيا اإلدارية لييئات أخرل مح
 .السمطة المركزية

 لذلؾ إف كحدات اإلدارة المحمية اقدر  ،تقديـ الخدمات كالكفاء باحتياجات المكاطنيف في مكاقعيـ كأماكف سكنيـ
 .كأكثر خبرة كدراية بمشكالت مناطقيا كسبؿ عالجيا ،عمى تحديد ىذه الحاجات كتمبيتيا

 كيترتب عمى ذلؾ اختصار في  ،دارة المحمية إلى تقسيـ العمؿ كتكزيع االختصاصاتيؤدم اعتماد أسمكب اإل
 .كسرعة البت في المعامالت كالحد مف بطء اإلجراءات ،الجيد كالنفقات

 إذ يمنز المكاطف حؽ ترشيز نفسو أك انتخاب  ،تنمية ركح المشاركة الفعمية لدل المكاطنيف في إدارة شؤكنيـ
كتقبمو لما  ،مما يؤدم إلى إحساسو بدكره كارتفاع ركحو المعنكية ،لمجمس المحميكاختيار مف يمثمو في ا
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 .كىذا يعني ترسيخ المبدأ الديمقراطي في أذىاف المكاطنيف ،تفرضو الييئات المحمية عميو مف التزامات كتكاليؼ
 .( 2004،  قالطيراكم

 

بكظائفيا المختمفة الكطنية منيا كمف الميـ اإلشارة إلى أف الدكلة الحديثة كالعصرية كلكي تنيض 
كالمحمية كلتحقيؽ األىداؼ عمى المستكيات المشار إلييا فإنيا لجأت إلى التنظيـ اإلدارم ألجيزتيا 

ككيفية  ،مف خالؿ تصنيفيا ألجيزتيا كبياف تشكيميا كاختصاصاتيا ،كتشكيالتيا المحمية كالكطنية
 .(1987ق بسيكني، .ممارسة ىذه االختصاصات

 
 :الدولة وعالقتيا بنظم الحكم المحمي. ....3

 

يكتسب ىذا المكضكع اىمية كبيرة في ظركفنا   اقصد الحالة الفمسطينية   لما تسببة العالقة بيف 
الييئات المحمية كالدكلو مف تعقيدات ليس عمى مستكل المركزية كاالمركزية فقط بؿ عمى مستكل 

في الدكلة كعمى مستكل التاسيس لحالو قابمة لمنعاطي االدكار التي يتكجب تحديدىا لكؿ مستكل ادارم 
كالمخاطر التي مف شانيا التاثير عمى قدرة  ،بايجابية اكثر مع المعطيات السياسية ببعدىا الكطني العاـ
في ظركؼ يكتنؼ فييا مستقبؿ السمطة  ،شعبنا في الصمكد كمقاكمة المشركع االستيطاني الزاحؼ

يدات المتكاصمة لسمطات االحتالؿ بتقكيض اسس بقاء الكياف السياسي الكطنية غمكض كبير اثر التيد
كما اعماؿ التدمير الممني  لمقدرات السمطة الكطنية عبر القصؼ لممقرات العامة كرمكز  ،الفمسطيني 

السيادة الفمسطينية بما في ذلؾ تدمير المقاطعات في المدف الفمسطينية كتدمير كاجتياح مقاطعة راـ اهلل 
الرئيس الراحؿ ياسر عرفات اال مؤشر عمى ىشاشة المؤسسة السياسية الفمسطينية المرتبط  كحصار

 .كجكدىا اك عدمو بقرار مف سمطة المحتؿ
 

كفي ىذا االطار ىناؾ فمسفتاف في تناكؿ ىذا المكضكع اف كاف عمى مستكل الدكؿ المتقدمة كالغنية اك 
ا مخاطر الشرذمة كالتجزئة كاالنقساـ عمى خمفيات عمى مستكل الدكؿ النامية كالفقيرة كالتي تتيددى
كما ىك الحاؿ في العديد مف دكؿ المنطقة العربية  ،مختمفة قكمية منيا اك اثنية اك صراع عمى الثركات

 .مسطينية. الخ كاخيرا الحالة الف.الجزائر ،المغرب ،اليمف ،السكداف ،تحديدا   العراؽ
 

ركزية ضركرة ال غنى عنيا لحماية كحدة كياف الدكلة كصيانتيا فيعتقد البعض اف   رقابة السمطة الم
الف اطالؽ حرية السمطات المحمية في ممارسة اختصاصاتيا دكف خضكع لرقابة السمطة  ،مف التفتت

حيث قد تحاكؿ الييئات المحمية التحكؿ مف  ،المركزية قد يؤدم اؿ تفكؾ اركاف الدكلة كزعزعة كيانيا
اخرل تبدك اىمية الرقابة  كمف ناحية،دكيالت ذات كياف مستقؿ داخؿ الدكلة مجرد كحدات ادارية الى

لمحد مف ميؿ ىذه السمطات مف االسراؼ في حماية مصالحيا المحمية كلك عؿ حساب المصمحة 
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القكمية العامة التي ينبغي اف تككف ليا االفضمية عند تعارضيا مع اية مصالز لسكاف اجزاء معينة مف 
 .(2008 ،ـالدكلة   ق سال

 
ىذه الفمسفة قد تالحظ في معظـ ادبيات الحكـ المحمي العربي كاالسباب الكاردة اعاله ىي المسكغات 
التي يسكقيا الكثيركف لتبرير تسمط الدكلة عمى ىيئات الحكـ المحمي في الكثير مف الدكؿ النامية 

دل بعض االقميات القكمية اك كالعربية منيا تحديدا تحت مبررات السيطرة عمى النزعات االنفصالية ل
 .االثنية اك السياسية

 
بيدؼ اقصاء المعارضة  ،كفي كثير مف االحياف تساؽ ىذه الحج  لتبرير طغياف كاستبداد نظـ الحكـ

فتصبز ىيئات  ،كعدـ اتاحة المجاؿ ليا في اخذ شرعيتيا مف خالؿ تمثيميا في ىيئات الحكـ المحمي
امتدادا لمؤسسات النظاـ الحاكـ تأتمر بامره كتنفذ سياساتو التي قد الحكـ المحمي ىيئات ادارية تشكؿ 

 .ال تنسجـ كتطمعات مكاطنييا كاحتياجاتيـ
 

كفي ىذا االطار تبرز فمسفة اخرل تنادم بمنز ىامش كبير مف االستقاللية لييئات الحكـ المحمي 
فمراعات  ،محميلذات االعتبارات التي برر بيا البعض تسمط الدكلة عمى ىيئات الحكـ ال

الخصكصيات القكمية كاالثنية كالمصمحية   تقاسـ الثركة   مف شأنو اف يعزز مف كحدة كتماسؾ الدكلة 
التي تبدم احتراما ليذه الخصكصية كتكازف بيف المصالز الكطنية مف جيو كالمصالز المحمية مف جيو 

كىي شراكة مف  ،يـ المحميةكاالىـ مف ذلؾ اشراؾ مكاطني المحميات مف التقرير في شؤكن ،اخرل
شأنيا تعزيز االنتماء لمكطف الكاحد   اف مف اىـ مبادئ فمسفة الحكـ المحمي ىك ترابطو العضكم مع 

كتسيـ  ،بؿ اف الكحدات المحمية ىي لبنات اساسية متفاعمة مع ذلؾ الكياف ،الكياف الكطني المكحد
 ،ق الشيخمي.الحككمة المركزية  كتحمؿ جانب ميـ مف اعباء  ،بشكؿ فاعؿ في ترصيف تماسكو

2001). 
 

كيعتقد البعض اف  حالة عدـ االستقرار السياسي في العديد مف الدكؿ تكجب ابقاء نظـ الحكـ المحمي 
كذلؾ لمحفاظ عمى دكاـ تقديـ الخدمات االساسية لممكاطنيف مف صحة كتعميـ  ،بمعزؿ عف السياسة

ف القضايا الكطنية السياسية القكمية اك الكطنية كبيف فال يجكز الخمط بي ،كخدمات بنية تحتية اخرل
كستعاني الدكلة حتما اذا اصبز تحديد مكقع مدرسة اك  ،حاجة الناس لمتعميـ كالصحة كالمياه كالكيرباء
 فيذه المسائؿ ال تحسـ باالصكات السياسية كلكنيا  ،مستشفى اك سكؽ يعتمد عمى اصكات الناخبيف

لمستدامو التي يجب اف تككف غير مرتبطة بالسياسة اك الصراعات مجتمعية ضركرية لمتنمية ا
 (.2008 ،السياسية   ق االصـ
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كفي ظركؼ عدـ االستقرار كاذا ما اضطربت الحككمة المركزية كتكقفت عف العمؿ ستظؿ الحككمة 

ات فاف ىذه كالنيا المكمفة بتقديـ الخدم ،المحمية المستقمة بسمطاتيا كصالحياتيا كتمكيميا تعمؿ بكفاءة
 .(2008 ،ق االصـ.الخدمات لف تتاثر بما قد يصيب الحككمة المركزية مف اضطراب

 
كفي معرض تشخيص الحالة السكدانية مثال كىي نمكذج لتسمط الدكلة عمى ىيئات الحكـ المحمي في 

مك مرحمة النظاـ الشمكلي الذم فشؿ في الحفاظ عمى كحدة الدكلة السكدانية في جنكبيا كشماليا كن
حركات االنفصاؿ الى حد االستقالؿ يقكؿ االصـ   كجاء يكـ مف تاريخ السكداف السياسي كانتقؿ عدـ 

بؿ  ،االستقرار السياسي الذم اتسمت بو نظـ الحكـ مف الحككمة المركزية الى الحككمات المحمية
قد يختمفكف اصبز الناس ينظركف الى مجالس الحكـ المحمي بكصفيا اجيزة لمدكلة المركزية كالتي 

فنفر  ،.فانتقمت كراىيتيـ كاختالفيـ مع النظاـ السياسي الحاكـ لمجالس الحكـ المحمي ،معيا سياسيا
كابتعد المعارضكف عف مجالس الحكـ المحمي التي رأكا فييا سندا لمنظاـ السياسي الذم يختمفكف معو   

 .(2008 ،ق االصـ
 

ؼ كافة االىداؼ كالمبررات التي قامت كتقكـ عمييا اف تغكؿ السياسة عمى الحكـ المحمي مف شأنو نس
يترتب عميو استخداـ فظ كمخالؼ لدكر ىيئات الحكـ المحمي كيجعؿ منيا ساحة  ،فمسفة الحكـ المحمي

كيقكض مف قدرتيا عمى تقديـ الخدمات التي تشكمت  ،مف ساحات الصراع السياسي غير المحمكد
القكل السياسية كالنظـ الحاكمة لتمرير سياسات ال تتفؽ كتصبز اداة مف ادكات  ،باالساس لتقديميا

كالعالقة بيف السمطة المركزية كاالحزاب  .كىي مقدمة النييارىا كفشميا ،كمصالز مكاطني ىذه الييئات
السياسية مف جيو كىيئات الحكـ المحمي مف جيو ثانية ليا اىمية كبيرة في الحالة الفمسطينية بسبب 

 :مامعطييف تميزت بيما كى
 

 كخركجة عف الحدكد المالكفة لمخالؼ السياسي كصكال  ،شكؿ الخالؼ السياسي الفمسطيني
كاثر ىذا الخالؼ عمى ىيئات الحكـ المحمي الفمسطيني في  ،لالنقالب كانفصاؿ قطاع غزة

كسمككيا  ،كطريقة تعاطي القكل السياسية مع الييئات المحمية بعد انتخاباتيا ،الضفة كالقطاع
 .ة كمقترحات الدم  لمييئات كتقييميـ ليا مف زاكية الكسب كالخسارة الفئكيةاتجاه فكر 

 كاستمرار حالة الصراع مع  دكلة الكياف  كالتيديد  ،عدـ استقرار السمطة الكطنية الفمسطينية
القائـ كالمتكاصؿ لكجكد السمطة كبالتالي اىية تنظيـ قطاع الحكـ المحمي الفمسطيني باعتباره 

في تعزيز قدرة شعبنا في البقاء كالصمكد كالتخفيؼ مف معاناتيـ الىمية خط دفاع ميـ 
 .الخدمات المقدمة لممكاطنيف في تحقيؽ مقكمات ىذا الصمكد كالثبات
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كسيتـ التعرض ليذه القضايا في الفصؿ الالحؽ عند تشخيص كاقع نظاـ الحكـ المحمي كالييئات 

 .المحمية في عيد السمطة الكطنية الفمسطينية
 

 :تاريخ الحكم المحمي الفمسطيني. ..4.4
 

 :في العيد العثماني الفمسطينية اإلدارة المحمية. ..4.4.4
 

كخالؿ ىذه  ،1916 -1516خالؿ األعكاـ  ،سنة 400إف مرحمة العيد العثماني استمرت ما يقارب 
نما كاف ىدؼ العثمانييف كما أسمفنا ىك ا لسيطرة كالتحكـ المدة الطكيمة لـ تكف ىناؾ إدارة محمية كا 

 .(1995 ،بشؤكف البالد كالعباد   قألعبادم
 

قد يككف في الجممة السابقة اختصار كتمخيص لحاؿ الييئات المحمية خالؿ أطكؿ فترة حكـ خضعت 
عندما انتصر العثمانيكف عمى المماليؾ في  1516كىي الفترة الممتدة منذ عاـ ،ليا فمسطيف في تاريخيا

كىك عاـ انتصار الحمفاء في الحرب العالمية األكلى  1921ـ معركة مرج دابؽ كحتى عا
 (.2009 قعمرك،.1916

 
ىك أكؿ قانكف عثماني ينظـ بصكرة مباشرة كصريحة قطاع  1877يمكف القكؿ أف قانكف البمديات لعاـ 
كىي بذلؾ المرة األكلى التي يجرل فييا تخصيص قانكف خاص ،الحكـ المحمي في أرجاء الخالفة

و المفردات الدالة عمى الييئات المحمية كالبمديات كالذم تضمنت بنكده أحكاـ تشكيؿ تستخدـ في
 ،المجالس البمدية كالعممية االنتخابية ألعضائيا كعدد ىؤالء األعضاء تبعا لحجـ المدينة كعدد سكانيا

لتاريخ عمما أف بعض البمديات سبؽ تشكيميا ىذا ا ،كما انو فصؿ صالحيات البمدية عمى كجو التحديد
الذم جاء في إطار محاكالت الخالفة السيطرة عمى  ،1864باالستناد إلى قانكف الكاليات الصادر عاـ 

األكضاع اآلخذة في التدىكر في عمكـ المناطؽ البعيدة عف مقر الخالفة في اسطنبكؿ بغرض إعادة 
فرض المركزية في نظاـ الحكـ كاستعادة سمطة الدكلة كالحكـ عمى كامؿ مناطؽ 

 (.1978،قرافؽ.يادتياس
 

عمى عدـ إعطاء البمديات أية صالحيات خارج إطار الخدمات  1877كقد حرص قانكف البمديات لعاـ 
كاستخداميا كأداة مف أدكات  ،مع إبقائيا خاضعة لييمنة السمطة المركزية ،البسيطة داخؿ حدكد المدف

حدد القانكف مصركفات البمديات بما ال حيث  ،كجباية العكائد لصالز خزينة دكلة الخالفة ،بسط نفكذىا
كاحتفظت السمطة  ،% مف العائدات إلى خزينة الدكلة90يزيد عف ع شر كارداتيا كعمى اف تكرد 
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كحؽ الرقابة عمى أعماؿ المجالس كاشتراط مكافقة  ،المركزية أيضا لنفسيا بحؽ تعييف رؤساء البمديات
 .(1996،قجرباكم .مجمس الكالية عمى قرارات البمدية قبؿ تنفيذىا

 
أف الدكلة العثمانية كبعد النصؼ الثاني مف القرف التاسع ،كتشير الدراسات المتعمقة بالحقبة العثمانية

عشر قد بدأت بالتفكؾ كالتحمؿ كبدأت الدكلة تفقد زماـ األمكر في السيطرة عمى كالياتيا الكاسعة، 
اإلدارات المحمية كمنيا مجالس الكاليات فعمدت الى استحداث منظكمة إدارية جديدة أشبو ما تككف ب

في محاكلة لالمساؾ مف جديد بزماـ المبادرة مف خالؿ استخداـ ىذه المنظكمة  ،كالبمديات كالمخاتير
كحصرت حؽ االنتخاب كالترشز بالمالكيف كالقادريف عمى دفع الضرائب مف العائالت  ،ليذا الغرض

مصالحيا مع مصالز الطغـ الحاكمة في مؤسسات الدكلة  كىي الفئات التي تمتقي ،كالكجاىات المتنفذة
 .كاستبعاد العامة عف المشاركة في الشأف العاـ ،العثمانية

 
فاف اليدؼ الفعمي  ،كبالرغـ مف إعطاء ىذه التشكيالت بعض الصالحيات الخدماتية المحدكدة
 ،كسائؿ غير المحمكدةكالرئيسي الستحداثيا ىك إيجاد أجيزة جديدة تسيؿ مياـ جباية الضرائب كبال

كتزكيد الدكلة بالمعمكمات المتعمقة  ،كمساعدة قكل األمف في مالحقة المتمرديف كالخارجيف عف القانكف
كتجدر اإلشارة إلى انو تـ في ىذه المرحمة فرض عدد كبير  .بالمكاطنيف الرسمية منيا كغير الرسمية

عكف نكع مف الضرائب عمى األمالؾ مف الضرائب عمى المكاطنيف كصمت أحيانا إلى أكثر مف سب
 المختمفة كعمى كافة المحاصيؿ الزراعية كتسكيقيا.

 
أدل إلى دفع صغار الفالحيف الى بيع  ،اف فرض الضرائب كالرسكـ العالية عمى الفالحة كاألمالؾ

كفي كثير مف األحياف إلى تراكـ الرسكـ كالضرائب إلى درجة يتعذر فييا عمى الفالحيف  ،أراضييـ 
ككاف أىـ المشتريف ىـ  ،كبعد عجزىـ عف الدفع كانت الدكلة تعمد إلى بيعيا في المزاد العمني،فعياد

فراد العائالت الغنية مف أصكؿ لبنانية مثؿ عائمة سرسؽ كبس ترس كتكيني كمتى كفرح  السمطاف كا 
 .تفعةكخكرم الذيف تمكنكا مف شراء أخصب أراضي فمسطيف بثمف بخس كباعكىا لمييكد بأسعار مر 

 .(1975 ،ق ىالؿ
 

إضافة إلى حالة التخمؼ الشديد كالفقر المدقع التي عانى مف كيالتيا  ،ىذه اإلجراءات كغيرىا
في مرحمة كانت تتدفؽ  دفع بالكثيريف إلى اليجرة إلى مصر كالى أصقاع أخرل في العالـ ،الفمسطينييف

 .ى قدـ كساؽفييا اليجرة الييكدية عمى فمسطيف كبناء المستكطنات يجرم عم
كما تجدر اإلشارة إلى أف االمتيازات الكبيرة التي أعطيت لمرأسماؿ األجنبي كالحمايات التي منحت 

عمى شكؿ حرية في الحركة كالتجارة كاإلعفاءات الضريبية  ،لمسفارات كالممثميات كالبعثات األجنبية
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ح لألجانب بابتياع العقارات كمف ثـ السما ،كامتيازات إقامة المشركعات الكبيرة كخط سكة الحديد
كؿ ىذا أدل إلى أف تتحكؿ ممكية  ،كاألرضي كتكفير السبؿ المالئمة لعبكر تكظيفات مالية ضخمة

كبحمكؿ الربع األخير مف القرف التاسع عشر  ،كافة المصارؼ العاممة في فمسطيف إلى مصارؼ أجنبية
ياه كالطاقة خاضعة تماما لمسيطرة كانت الكاردات كالصادرات كالمكانئ كالخطكط الحديدية كالم

 .(2009 ،ق عمرك.األجنبية
 

افقد المجتمع الفمسطيني  ،اف السيطرة األجنبية عمى المقدرات كالمكارد األكثر أىمية في فمسطيف
مقكمات التطكر كالتقدـ كفرص تعزيز قدراتو باتجاه بناء مؤسسات كنظاـ محمي كفؤ كقكم كقادر عمى 

فبقي المجتمع الفمسطيني يعيش حالة إدارية مزرية ترتب عمييا  ،الفمسطينية حماية المصالز الكطنية
كىذا بمجمكعو قكض مف قدرات الفمسطينييف عمى مكاجيو المشركع  ،ظركؼ معيشية بالغة القسكة

كمف البدييي أف تككف ىذه المرحمة  ،الصييكني المدعكـ أكركبيا كالذم تكفرت لو كؿ سبؿ النجاح
غالؿ كالقمع كالتخمؼ قد أسست لممراحؿ الالحقة التي أكقعت البالد في براثف الطكيمة مف االست

االحتالؿ األجنبي دكف كجكد الحد األدنى مف مقكمات المجابية لخطط كأطماع كبرام  انتيت بزرع 
 .الكياف الصييكني عمى األرض الفمسطينية

ض منيا تأسس قبؿ إقرار قانكف بمدية البع 22كاف في فمسطيف  1917بقي أف نشير إلى انو كفي عاـ 
كىي أكؿ بمدية في  1860كما ىك الحاؿ مع بمدية نابمس التي تأسست عاـ  1877البمديات عاـ 

 .(2009قعمرك، .فمسطيف
 

  :في فترة االنتداب البريطاني الفمسطسنية اإلدارة المحمية. ..3.4.4
 

عمى تركيز كافة السمطات  حرصت سمطة االحتالؿ العسكرم البريطاني كمف ثـ سمطة االنتداب
اإلدارية كاالقتصادية كالقانكنية في يد المندكب السامي   فقد شكمت اإلدارة البريطانية في فمسطيف 

كاف المندكب السامي يقبع عمى رأس ىرمو التنظيمي كىك غير مقيد  ،جيازان إداريا شديد المركزية
كيشكؿ لكحده  ،لى كزير المستعمرات في لندفبؿ كاف يرسؿ التقارير الدكرية إ ،بسمطة تشريعية مشرفة

 .(1999 ،قطربيف.كبشخصو أعمى سمطة في فمسطيف تحت االنتداب
 

 ،كتراجع حاؿ الييئات المحمية كالنظاـ المحمي الفمسطيني إلى الكراء طكاؿ سنكات عيد االنتداب
 ،ضمنيا الييئات المحميةكارتبطت كافة اإلجراءات البريطانية المتعمؽ باإلدارة العامة في فمسطيف كمف 

قامة المستكطنات كالسيطرة عمى أىـ المكارد  بتحقيؽ التسييالت الالزمة لتمكيف الييكد مف اليجرة كا 
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كتييئة كافة السبؿ لتأميف تنفيذ  ،االقتصادية في البالد إلقامة كطنيـ المزعكـ عمى األرض الفمسطينية
 .تداب ىك تحقيؽ ىذا الكعد كمف ثـ المغادرةكالذم بدل ككأف الميمة األساسية لالن ،كعد بمفكر

 

 فكاف أكؿ ما قاـ بو ىربرت صمكئيؿ كىك أكؿ مندكب سامي لفمسطيف عمى صعيد الييئات المحمية 
لتمكيف المستعمرات الصييكنية مف تشكيؿ مجالسيا  1921ىك إصدار قانكف المجالس المحمية عاـ 

سطينية المكجكدة كالتي بقيت تعمؿ كفؽ القانكف لتنمك إلى جانب البمديات الفم ،المحمية الخاصة
 .(  Mao‟s , 1984ق .العثماني

 
المندكب السامي صالحيات كاسعة ككثيرة أدت فعميا  1934 كقد منز قانكف البمديات االنتدابي لعاـ 
لغاء البمديات ،إلى بسط تحكمو الكامؿ عمى البمديات كتغيير  ،فقد منحو القانكف صالحية استحداث كا 

ككضع قكانيف الترشيز كاالنتخاب كمكعد االنتخابات  ،كد البمديات كزيادة أك تقميص عدد أعضائياحد
قرار النتائ  النيائية ليا كصالحية  ،ككذلؾ صالحية تعييف رئيس البمدية كنكابو مف بيف المنتخبيف ،كا 

قالة الرئيس كحتى حؿ المجمس البمدم كتعييف مجمس بديؿ لتسيير أعماؿ أك لجنة  ،فصؿ األعضاء كا 
كقد  ،كما اشترط القانكف الحصكؿ عمى مكافقة الحاكـ عمى تعيينات المكظفيف كسمـ ركاتبيـ ،البمدية

كيستطيع الحاكـ  ،أعطى القانكف صالحية حؽ الفيتك لممندكب السامي عمى كافة قرارات البمديات
ذا ما امتنعت البمدية عف  ،قياـ بياالبريطاني أمر البمدية بتنفيذ الكاجبات التي يعتقد أف عمى البمدية ال كا 

كقد مارس الحاكـ ىذه الصالحيات إباف الثكرة  ،ذلؾ فمو حميا كتكميؼ مف يريد لمقياـ بيذه الكاجبات
 بحؿ العديد مف البمديات كاضعا لجانا تقـك بمياميا  1945 إلى 1936العربية في األعكاـ مف 
 (.1934لسنو  1ق قانكف البمديات رقـ 

 
أقدـ المندكب السامي عمى عدـ تنفيذ نتائ  االنتخابات في العديد مف  1934تخابات عاـ  كفي ان

كعيف بدال منيـ رؤساء لمبمديات مف المعارضة كذلؾ  ،المدف التي فاز بيا المجمسييكف بأكثرية المقاعد
فشاليا مثمما جرل في بمدية غزة بدكف ق نمر , .إللياء أعضاء ىذه المجالس بالضغائف الشخصية كا 

 تاريخ (  
 

مما سبؽ يتضز أف مؤسسات الحكـ الفمسطيني لـ تشكؿ نتاج تنامي كعي مجتمعي بضركرة الحاجة 
كلـ تأتي في سياؽ التطكر التدريجي لمحياة  ،الماسة لمؤسسات تنظـ شؤكف الحياة اليكمية لممكاطنيف

طرة ألكراقيا كمحاكلة بؿ جاءت في إطار تنظيـ سمطات الحكـ المسي ،المدنية لممجتمع الفمسطيني
تسخير الييئات المحمية لخدمة أىدافيا في إحكاـ السيطرة عمى البالد باعتبار ىذه الييئات ككيؿ مف 

فبدال مف أف تككف لساف حاؿ الناس كالمدافعة  ،ككالء السمطة المركزية كتقكـ عمى رعاية مصالحيا
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كىذا يخالؼ  ،ا أداة سمطكية عمى الناسمثمت دائم ،عف مصالحيـ كالممثمة ليـ لدل السمطة المركزية
كليذه األسباب   أكصت  ،مضمكف كجكىر األىداؼ التي مف اجميا استحدثت أنظمة الحكـ المحمي

لجنة بؿ في نياية تقريرىا الذم أشار بكضكح إلى قصكر مفيكـ السمطة المحمية كالمركزية الشديدة 
بضركرة إصدار قانكف بمديات جديد يصنؼ أكصت  ،التي مارستيا سمطة االنتداب عمى ىذا القطاع

البمديات حسب اتساعيا كأىميتيا كتعييف خبراء تككف ميمتيـ تنظيـ العالقة بيف حككمة االنتداب 
 .كلـ تنفذ ىذه التكصيات حتى نياية عيد االنتداب   ،كمؤسسات الحكـ المحمي كعمى رأسيا البمديات

 .(1937،ق الكتاب االبيض 
 

ف سمطة االنتداب البريطاني لـ تنشئ أية بمديات فمسطينية جديدة خالؿ سنكات بقي أف نشير إلى أ
كبمدية ما يسمى بيتز تكفا ق  ،االنتداب كفقط تـ استحداث بمديتيف ييكديتيف ىما بمدية تؿ أبيب

 .(1996،ق جرباكم.ممبس(
 

 :الحقبة األردنية. ..4.4.4
 

 ،1948محمي في الضفة الغربية بعد عاـ النكبة سنكتفي في ىذا المقاـ بعرض ألحكاؿ ىيئات الحكـ ال
كذلؾ ألسباب ليا  ،كلف نتناكؿ الحالة التي ترتبت عمى قطاع غزة في ظؿ اإلدارة المصرية لمقطاع

عالقة بمجتمع الدراسة الذم تـ تحديده بالييئات المحمية في الضفة الغربية العتبارات تتعمؽ بمنيجية 
ة عمى الكصكؿ لمبيانات كالمعمكمات الالزمة كالتي مف الكاضز أف البحث كتكخي دقة المعمكمة كالقدر 

جراء أية مقابالت أك تكزيع استمارات  .قطاع غزة يتعذر أالف التكاصؿ السيؿ مع مصادر بياناتو كا 
 

كاتخذ مجمكعة كبيرة مف التدابير  ،لـ يخفي نظاـ عماف أطماعو في ضـ الضفة الغربية لمممكتو
بدءا بإلغاء الحكـ العسكرم كتككيف إدارة مدنية أردنية عاـ  ،لتي تفضي ليذا الضـكاإلجراءات اإلدارية ا

كمركرا بالمرسكـ الذم اعتبر كافة المكظفيف الحككمييف في المؤسسات كالدكائر الفمسطينية  1949
ر كتعييف ثالثة كزراء مف الضفة في الحككمة األردنية كانتياءن بإقرار دستك  ،مكظفيف حككمييف أردنييف

 .يعامؿ الضفة الغربية ككأنيا جزء مف التككيف السياسي كاإلدارم لممممكة 1952أردني جديد عاـ 
  .( Shaw , and Shaw , 1977ق 
 

كامتداد  ،مف بمديات كمجالس قركية ،كقد ركزت السياسة األردنية عمى استخداـ ىيئات الحكـ المحمي
فقد استغمت ىذه ،خاصة في الضفة الغربية ،ليـعضكم لبسط تغمغؿ السيطرة المركزية في كافة األقا

 ،كضماف انشغاليا باألمكر المحمية ،الييئات ككسائؿ فعالة لمحفاظ عمى تفتيت الزعامات الفمسطينية
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كتستعيف بالسمطة  ،تصارع بعضيا بعضا محميا ،ككانت النتيجة أف تقكقعت كؿ منيا في منطقتيا
 (.1996 ،يفصؿ في منازعاتيا  قجرباكمالمركزية عند استفحاؿ الخالؼ لتككف حكما 

 
 ،ككاف مف اخطر إجراءات النظاـ كسياساتو   انو استيدؼ جعؿ عماف عصب المممكة األساس

كلمقضاء عمى أية إمكانية فعمية لبركز منافسة لمتكجيات  ،كالمركز الرئيسي كالكحيد لمدكلة كنظاـ الحكـ
كسعت  ،ينات عمى تذكيب مكانة القدس اإلداريةركزت السياسة األردنية في مطمع الخمس ،األردنية

كرفضت  ،بنقؿ جميع الدكائر الحككمية التي خمفيا االنتداب إلى عماف ،إللغاء أىميتيا السياسية
 .( Ma‟oz , 1984ق .محاكالت اعتبار القدس عاصمة ثانية لممممكة  

 
مجالس قركية أك حتى المخترة  أعطت مجمكعة القكانيف الناظمة لعمؿ الييئات المحمية بمديات كانت أـ

فباإلضافة الى صالحيات الرقابة  ،سمطات شبو مطمقو لممحافظ كالكزير المختص كمجمس الكزراء
عطاء األكامر كالتعميمات الممزمة لمبمديات لتنفيذىا تحت طائمة المسؤكلية القانكنية فقد كفؿ  ،كالتفتيش كا 

حية إلغاء أك استحداث الييئات المحمية كتحديد عدد القانكف لجية السمطة المركزية أك مف يمثميا صال
أعضائيا كمكعد إجراء االنتخابات كحؽ التعييف ألكثر مف عضك كحؽ اختيار الرئيس كنائب الرئيس 

كحؽ حؿ  ،كحؽ تحديد حدكد الييئات المحمية كتكسعتيا أك تقميصيا ،مف المنتخبيف أك المعينيف
ضافة الى الرقابة كالكصاية الشديدة في كؿ ما يتعمؽ بالشؤكف إ ،البمديات كتعييف لجاف تصريؼ أعماؿ

اإلدارية مف تكظيفات كترقيات كتحديد سمـ الركاتب كفصؿ المكظفيف حيث أقرت الحككمة نظاـ خاص 
كما أف المسألة المالية تخضع أيضا  ،بمكظفيف الييئات المحمية ال عالقة لمييئات المحمية بصياغتو

ييئة المحمية بتقديـ مكازنة يتكجب المصادقة عمييا مف المستكل المركزم قبؿ تمـز ال ،إلشراؼ مباشر
 .(2009،ق عمرك .اعتمادىا كتنفيذ بنكدىا

 
كقد تـ استخداـ ىذه الصالحيات في حؿ العديد مف المجالس البمدية الفمسطينية كتعييف لجاف تحؿ 

كفي بيت ساحكر  1963اهلل عاـ  كفي راـ 1962كتـ ذلؾ في الخميؿ كطكلكـر كبيت لحـ عاـ  ،محميا
كاستخدمت السمطة المركزية صالحياتيا القانكنية في تعييف رؤساء بمديات مف بيف  ،1966عاـ 

كالقدس كالبيرة كجنيف  ،1960ففي راـ اهلل كبيت لحـ كدير دبكاف عاـ  ،المنتخبيف أك حتى المعينيف
الحككمة عاـ  كفي عنبتا قامت ،1967عاـ  كالبيرة 1964كدير دبكاف كيعبد عاـ  ،1963كقمقيمية عاـ 

كتمت نفس الممارسة في الخميؿ عاـ  ،بتعييف احد العضكيف المعينيف رئيسا لممجمس البمدم 1960
 .( 1996 ، . ق الجرباكم 1966كفي سمفيت كعرابة عاـ  1964
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فاعال كمؤثرا في  كؿ ذلؾ ساىـ في عدـ نمك الييئات المحمية الفمسطينية كتحديدا البمديات لتمعب دكرا
بؿ بقيت ىذه الييئات تقكـ بعدد محدكد مف  ،الحياة السياسية في الضفة الغربية خالؿ الحقبة األردنية

كتعمؿ متنفسا لتقنيف الصراعات كالتنافسات السياسية التقميدية بيف  ،الخدمية –المياـ التنفيذية 
كىي  ،القياـ بالميمة الرئيسية المككمة لياكفكؽ ذلؾ تابعت ىذه الييئات  ،العائالت كالحمايؿ المحمية

 .تكفير منفذ مستتر لمسمطة المركزية تمارس بكاسطتو اختراؽ المجتمع عمى المستكل المحمي   
 .(1996 ،قالجرباكم

 
تشكىات أكثر عمقا في اقتصاد الضفة  ،كقد رافؽ ىذه التشكىات المرتبطة بدكر الييئات المحمية

كالتي اتسمت بالتمييز السافر لصالز  ،ز اإلقميمي التي نفذىا النظاـ األردنيالغربية بسبب سياسة التميي
كذلؾ بابتداع مختمؼ الكسائؿ كاألساليب لتركيز النشاط االقتصادم  ،الضفة الشرقية في كافة المجاالت

 كقد تعرضت البنية التحتية لمدف كقرل الضفة الغربية .(1978 ،ق أبك النمؿ.في مدف الضفة الشرقية  
  :إلىماؿ متعمد  ممكف تكضيحو في النقاط التالية 

 
 1964يالحظ مف الرجكع الى خطة السنكات السبع  :تركيز مشاريع الرم في الضفة الشرقية-

كاىميا  ،اف كافة مشاريع الرم كحفظ مياة االمطار قد تركزت في الضفة الشرقية ،1970
ت المساحة المركية في الضفة كنتيجة لذلؾ ظم ،1964مشركع قناة الغكر الشرقية لعاـ 

 الغربية رغـ كجكد مجمكعة مف الكدياف اليامة بدكف تغيير يذكر.

 ابقت الحككمة االردنية عمى شبكة الطرؽ  :تركيز شبكة النقؿ كالمكاصالت في الضفة الشرقية
كقد  ،كالمكاصالت كاالتصاالت في الضفة الغربية عمى ما كانت عمية زمف االنتداب

ككاف  ،مميكف دينار النشاء كتحسيف الطرؽ العامة 10.4سباعية مبمغ خصصت الخطة ال
% مف المبمغ خصص لمضفة 92.5الؼ دينار أم اف نسبة  783.6نصيب الضفة الغربية 

 .الشرقية

 بالرغـ مف اف صناعة الكيرباء قد بدأت  :تركيز تطكير الطاقة الكيربائية في الضفة الشرقية
فاف قدرة مؤسسات انت  الكيرباء في  ،عف الضفة الغربية في الضفة الشرقية في كقت متأخر

% مف القدرة االجمالية لمؤسسات انتاج الطاقة  32.3لـ تتجاكز  1962الضفة الغربية عاـ 
ككانت نسبة القاطنيف خارج المناطؽ المزكدة بالكيرباء في لكاء عماف الزرقاء لـ  ،االردنية
% كقد مكف ىذا الكضع سمطات 53.9القدس % بينما بمغت نسبتيـ في لكاء 11.3يتعدل 

كامالء شركطيا عمى  ،االحتالؿ فيما بعد مف احكاـ سيطرتيا عمى ذلؾ المرفؽ الياـ بسيكلة
 .مؤسسات الطاقة الكيربائية في الضفة الغربية
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 تفضز الخطة السباعية سياسة التمييز الفاضحة  :تركيز تطكير الخدمات في الضفة الشرقية
مميكف دكالر لبناء كتكسيع المدارس كاف  1.190رقية فقد رصدت الخطة لصالز الضفة الش

كفي مجاؿ  ،% مف اجمالي الرصيد20الؼ دكالر أم ما نسبتو  240نصيب الضؼ الغربية 
مستشفي لـ يكف منيا  120 1963الخدمات الصحية بمغ عدد المستشفيات في االردف عاـ 

تشفيات العسكرية كالتي تركزت في كيضاؼ لذلؾ المس،مستشفى فقط 25في الضفة سكل 
 الضفة الشرقية.

 كقد أدل ذلؾ الى جذب الكفاءات مف الضفة الغربية  :تركيز مؤسسات الدكلة في العاصمة
بينما جرل استيعاب أبناء الضفة الشرقية في القطاع ،كاستيعابيـ في جياز الدكلة المدني

%مف النات  60عماف الى ما يقارب مما أدل الى زيادة االنفاؽ في مدينة ،االمني كالعسكرم
االجمالي. كقد خمؽ ذلؾ فجكة كبيرة بيف تطكر الضفة الغربية كالضفة الشرقية لممصمحة 

 االخيرة.  
 

كال شؾ في اف تمؾ االكضاع قد اثرت الى حد كبير في مستكل الخدمات التي تقدميا المجالس البمدية 
كليس غريبا اف  ،نشطت الحياة االقتصادية في مناطقياكالتي تتضاعؼ مكاردىا المالية كمما  ،كالقركية

ال تتمكف تمؾ المجالس مف تمبية الخدمات المحمية االساسية كاف يقؿ االىتماـ الشعبي بالشؤكف 
 .(2009 ، قعمرك .المحمية

 
بقي اف نشير الى اف عدد البمديات في الضفة الغربية عند سقكط االراضي الفمسطينية تحت االحتالؿ 

 ،البيرة ،بمدية خالؿ الحقبة االردنية ىي بمدية اريحا 17بمدية حيث تـ استحداث  25ائيمي كاف االسر 
 ،عرابة، بيتكنيا ،بير زيت ،حمحكؿ ،دير دبكاف ،سمفيت ،طكباس ،عنبتا ،بيت ساحكر ،يعبد ،قمقيمية
 .(1996 ،ق جرباكم .دكرا ،قباطية ،بني زيد ،سمكاد

 
 :الغربية خالل حقبة االحتالل الصييوني الحكم المحمي في الضفة. ..5.4.4

 

ابقت سمطات االحتالؿ مف الناحية الرسمية عمى البنية القانكنية لمييئات المحمية الفمسطينية كما كانت 
سارم المفعكؿ طكاؿ سنكات االحتالؿ  1955فقد بقي قانكف البمديات االردني لعاـ  ،عمية قبؿ االحتالؿ

كفقط تـ استبداؿ كممات الكزير  ،1934مف القانكف االنتدابي لعاـ باالضافة الى استحضار ما لـز 
الصادر  194حيث احاؿ القرار العسكرم رقـ  ،المختص اك المندكب السامي بالقائد العسكرم لممنطقة

لممتصرؼ كالمحافظ ككزير  1955الصالحيات التي خكليا قانكف البمديات االردني لعاـ  1967عاـ 
المعيف مف قبؿ القائد االسرائيمي لمنطقة الضفة الغربية مع ادخاؿ التعديالت  الداخمية الى المسؤكؿ
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 ،الالزمة لخدمة اغراض كاىداؼ االحتالؿ كمشركعة في مصادرة االراضي كاقامة المستكطنات
كالتضييؽ عمى صالحيات البمديات في حدكد االنشطة الخدماتية فقط عبر مجمكعة كبيرة مف االكامر 

كقد صاغت سمطات االحتالؿ عالقات مفيدة لسياساتيا مع  .(1996،ق جرباكم.حقةالعسكرية المتال
المكركث االردني مف رؤساء البمديات التقميديكف الذيف ابدكا استعدادىـ لمتعاطي مع سمطة االحتالؿ 
كبنت عمى ذلؾ تكجياتيا المستقبمية في التعاطي مع الييئات المحمية التي اعتقدت بانيا ستمعب دكرا 

ياسيا ينسجـ مع خطط االحتالؿ الرامية الى ايجاد قيادة محمية تكافؽ عمى مشركع حكـ ذاتي س
مشجعة ليذا التكجو بعد اف فازت  1972ككانت نتائ  انتخابات  ،فمسطيني في اطار دكلة االحتالؿ

في االنتخابات شخصيات تقميدية مدعكمة مف سمطة االحتالؿ كتشكؾ في كحدانية تمثيؿ منظمة 
 .رير الفمسطينية لمشعب الفمسطينيالتح
 

فقد اريد ليذة  ،صدمة كبيرة لمؤسسة االحتالؿ 1976لقد مثمت انتخابات الييئات المحمية عاـ 
مف شأف سمطات االحتالؿ مكاصمة  1972االنتخابات اف  تفرز قيادة مشابيو النتخابات عاـ 

و كماصمة استخداميا كغطاء كىمي استخداميا ككرقة سياسية في مكاجيو نفكذ منظمة التحرير مف جي
 ،لديمقراطية االحتالؿ كجسرا لتنفيذ المشركع االستيطاني الذم يمثؿ حمـ المحتؿ كبرنامجو االستراتيجي

كعندما جاءت النتائ  بفكز كتمو الحركة الكطنية كمف ثـ اضطالع رؤساء البمديات المنتخبة بدكر راس 
اقدمت سمطات  ،كالذم تتكج بتشكيؿ الجبية الكطنية ،ياالحربة في مكاجيو سمطات االحتالؿ كمشاريع

عمى عزؿ رؤساء البمديات كحؿ المجالس البمدية كتعييف لجاف مف ضباط جيش  1982االحتالؿ عاـ 
في اشارة تؤكد استبداد سمطات االحتالؿ بالييئات المحمية كاعاقة  ،االحتالؿ الدارة شؤكف البمديات
ككصمت ىذه اليجمة حد التعرض لحياة رؤساء البمديات  ،ز مكاطنييانمكىا كاستقالليا بـ يحقؽ مصال

 .بزرع العبكات المكقكتة في عرباتيـ كتفجيرىا
 

كلككف االستيالء عمى اكبر مساحة مف االرض الفمسطينية لصالز االستيطاف الييكدم اصبز ميمة 
حيات الييئات ليفرغ صال 418االمر العسكرم رقـ  1971صدر عاـ  ،مركزية لسمطة االحتالؿ

كباالضافة الى سحب  ،المحمية في مجاؿ تخطيط كتنظيـ المدف كالقرل مف مضمكنيا الفعمي
منز ىذا  ،صالحيات لجاف التنظيـ المحمي كحرماف المجالس القركية مف المشاركة في المياـ التنظيمية
ي الحكـ االمر العسكرم صالحيات خاصة لمجمس التنظيـ االعمى كالمككف بغالبيتة مف مكظف

حيث اصبحت صالحيات ىذا المجمس تشمؿ الغاء الرخص الصادرة عف المجاف المحمية  ،العسكرم
كاستخدامات  ،لمبمديات كاقرار المخططات الييكمية التي تحدد حدكد صالحيات المجاف المحمية

كافقة كاقر عدـ جكاز احداث المجاف المحمية الية تغييرات في المخططات الييكمية دكف م ،االراضي
في حيف اعطيت  ،مجمس التنظيـ االعمى باعتبارة اعمى سمطة تنظيمية في االراضي الفمسطينية
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المجالس االقميمية لالستيطاف صالحيات تنظيمية كاسعة بما في ذلؾ صالحيات التكسع االستيطاني 
راض أماـ بالرغـ مف إعطائيـ فرصة شكمية لالعت ،في األراضي المممككة لمفمسطينييف دكف مكافقتيـ

 .(1996 ،قالجرباكم.المجاف كالمحاكـ التابعة لسمطة االحتالؿ
 

بمدية كاحدة في  1994-1967بقي أف نشير الى أف سمطة االحتالؿ استحدثت خالؿ السنكات مف 
 96بمدية ك  26عند النكسة  1967يطا كمجمكعة مف المجالس القركية كقد بمغ عدد البمديات عاـ 

( تـ تشكيؿ معظميا في إطار مساكمات لمكاطني القرل لمحصكؿ 1992،مجمس قركم ق عدناف عمر
عمى بعض الخدمات كىذا التشكيؿ مشركط بمكافقة الحكـ العسكرم اإلسرائيمي عمى قائمة األعضاء 

 .المقدمة مف أىالي القرية ككذلؾ الحاؿ رئيس المجمس
 

قد االحتالؿ فرض ركابط القرل  كجاءت ىذه التشكيالت بالغالب في المرحمة التي حاكلت فييا سمطات
 ،قالقاركط.تعزيز نفكذىا بمجمكعة مف رؤساء المجالس المكاليف لسمطات االحتالؿ كركابط القرل

كالجدكؿ التالي يكضز عدد الييئات المحمية القائمة في كؿ محافظة مف محافظات الضفة  .(2008
 :الغربية  قبؿ انشاء السمطة الكطنية

 
كزارة الحكـ ق 1994محمية القائمة في محافظات الشمالية   الضفة الغربية   عاـ الييئات ال :1.2جدكؿ 

 (المحمي، دائرة االنتخابات كالتشكيالت
 

 عدد المجالس القروية عدد البمديات المحافظة الرقم
 6 0 القدس 4
 12 4 جنيف 3
 16 2 طكلكـر 4
 21 1 نابمس 5
 10 1 قمقيمية 6
 6 1 سمفيت 7
 9 7 راـ اهلل 8
 4 3 بيت لحـ 9
 12 5 الخميؿ :
 0 1 اريحا 41
 0 1 طكباس 44

 96 26 المجمكع
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 ية الفمسطينية:الحكم المحمي الفمسطيني في ظل السمطة الوطن. ..6.4.4
 

كقد  ،بمكجب مرسـك صدر بتكقيع الرئيس الراحؿ ياسر عرفات 1994تاسست كزارة الحكـ المحمي عاـ 
كبالدكر المناط بالييئات  ،ف اىتماـ السمطة الكطنية بقطاع الحكـ المحميجاء ىذا التاسيس تعبيرا ع

كفي تقديـ الخدمات لقطاعات كاسعة لممكاطنيف كتحديدا  ،المحمية في جيكد بناء الدكلة المكعكدة
ككذلؾ تحمؿ مسؤكلياتيا في جيكد  ،التجمعات السكانية التي لـ يسبؽ ليا اف حظيت بيذه الخدمات

كردة فعؿ ازاء مصاعب كمعكقات  ،اف المكاطنيف تيافتكا عمى تشكيؿ ىيئات محميةكما  ،التنمية
تشكيميا في عيد سمطة االحتالؿ لخضكعيا لشركطو المتناقضة مع التطمعات الكطنية في التحرر 

كما اف المكاطنيف تعاممكا  ،بالرغـ مف حاجة ىذه التجمعات ليذه الييئات كخدماتيا ،ككنس االحتالؿ
الييئات المحمية ككانو احد مكتسبات كمنجزات اتفاؽ السالـ باعتباره رمز مف رمكز مع تشكيؿ 

 ،االنعتاؽ كالتحرر مف نير االحتالؿ كىك بيذا المعنى ميمة كطنية يتكجب انجازىا كبالسرعة الممكنة
اضاؼ الى اف البعض اعتقد اف ىذا التشكيؿ لمييئات المحمية ىك استحقاؽ لمكاطني كؿ تجمع ليـ 

 .حؽ في الحصكؿ عميو كعكس ذلؾ ىك انتقاص مف حقكؽ ىذا التجمعال
 

يضاؼ الى ذلؾ اف تدفؽ مساعدات المانحيف لمسمطة الكطنية في اطار الجيكد الرامية الى تحسيف 
مستكل حياة الناس كتقديـ الخدمات االساسية عبر مشاريع تنفذ في كافة التجمعات استكجبت كجكد 

حتى اف بعض  ،ـ ادارية تنفذ المشاريع مف خالليا كبالتنسيؽ معياىذه الييئات المحمية كاجسا
المانحيف اشترط كجكد ىيئة محمية   تمثؿ المجتمع المحمي   يتـ مف خالليا تحديد االكلكيات 

 .كىذا ينسجـ مع تقاليد العمؿ المحمي في تمؾ الدكؿ ،كاالحتياجات كالمشاركة في االشراؼ عمى التنفيذ
 

رىا اقدمت كزارة الحكـ المحمي عمى استحداث مئات الييئات المحمية في كافة ليذه االسباب كغي
محافظات الكطف مف بمديات كمجالس محمية كمجالس قركية كلجاف تطكير كقد تـ استحداث ما 

 ،نسمة 1000ىيئة محمية عدد سكانيا اقؿ مف  160ىيئة محمية جديدة منيا ما يقارب  359مجمكعو 
 ( 2.2ق كالجدكؿ التالي ،(457في الضفة الغربية اكثر مف ق 2003حميةعاـ ليصؿ عدد الييئات الم

 .2009يكضز اعداد كتصنيؼ الييئات المحمية التي كانت قائمة حتى نياية عاـ 
 

ككاف مف المألكؼ مشاىدة  ،تمت عممية تشكيؿ الييئات المحمية في أجكاء أشبو ما تككف أجكاء احتفاؿ
ـ عضكية مقترحة لدكائر كزارة الحكـ المحمي ذات العالقة كغاصت الكزارة عشرات الكفكد التي تسمـ قكائ

إضافة ،في تناقضات التجمعات السكانية بخمفياتيا المختمفة السياسية منيا كالعشائرية كأحيانا الشخصية
كفي ىذا السياؽ لـ يشمؿ التشكيؿ فقط استحداث ىيئات محمية  ،الى تدخالت األجيزة األمنية المختمفة



 25 

يدة في التجمعات التي افتقدت ليذه الييئات بؿ جرل أيضا تحكيؿ العديد مف المجالس القركية الى جد
كيمكف تمخيص مجمكعة مف المالحظات كالتحفظات عمى  ،كلجاف تطكير الى مجالس قركية،بمديات
 :رحمة بالتاليمىذه ال

 
 ( 2009 ،ارة الحكـ المحميكز ق 2009عدد الييئات المحمية الفمسطينية حتى نياية عاـ  :2.2جدكؿ 

 
 العدد الكمي لجان التطوير المجالس القروية عدد البمديات المحافظة الرقم
 28 1 17 * 10 القدس 1
 79 40 22 17 الخميؿ  2
 59 1 49 9 نابمس 3
 68 2 48 18 راـ اهلل 4
 76 34 30 12 جنيف 5
 33 5 17 11 طكلكـر  6
 38 8 20 10 بيت لحـ 7
 34 17 12 5 قمقيمية 8
 19 0 10 9 سمفيت 9
 15 7 5 3 طكباس 10
 8 0 5 3 اريحا 11

 568 115 235 107 المجموع
 * المجالس المحمية في القدس تتمتع بصالحيات بمدية كجرل تصنيفيا كفؽ تصنيؼ البمديات 

 
  حقبات باالستناد الى انظمة كقكانيف ال 1997لسنة  1تـ اقرار قانكف الييئات الفمسطيني رقـ

حيث  ،البائدة فيك صياغة جديدة فقط لقانكف الييئات المحمية االردني كحتى البريطاني مف قبمو
اعطيت الكزارة كالكزير كافة الصالحيات التي منحتيا تمؾ االنظمة لممتصرؼ كالمحافظ ككزير 

ة حؽ ىذه الصالحيات التي اعطت الكزار  ،الداخمية اك لممندكب السامي في القانكف البريطاني
ككصالحيات  ،الرقابة كاالشراؼ كاشتراط اعتماد مكازنات الييئات المحمية بمصادقة الكزير

التخطيط االقميمي كطرؽ استخداـ االراضي كاقرار المخططات الفيزيائية لكافة الييئات المحمية 
اضافة الى القيكد المفركضة عمى كافة القرارات المالية  ،بغض النظر عف حجميا كتجربتيا

شراء اك بيع اك تأجير عقارات الييئات المحمية بما في ذلؾ االستثمار مع القطاع الخاص ك 
 .كالخاضع لمكافقة الكزير
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 فقد  ،تـ ممارسة ال مركزية ادارية في بعض جكانب عمؿ الكزارة ،في اطار ىذا النظاـ المركزم
كمع تقسيـ دائرة منسجمة مع الدكائر االنتخابية  14جرل تقسيـ محافظات الكطف الى 

منيا في المحافظات الشمالية   الضفة الغربية   كفي كؿ محافظة مديرية مف  11 ،المحافظات
كالتي تمارس اك  ،مديريات الحكـ المحمي تشرؼ عمى الييئات المحمية الكاقعة في حدكدىا
ف كتفترض الكزارة ا ،تحاكؿ ممارسة نظاـ شديد المركزية كرقابة لصيقة لعمؿ الييئات المحمية

كاف  ،برنام  الرقابة يجب اف يضمف زيارة تفتيش دكرية لكؿ ىيئة محمية كؿ ثالثة اشير
محمي مرتبط بعدد الزيارات التفتيشية المقياس نجاح اك فشؿ أم مديرية مف مديريات الحكـ 

  كرد ذلؾ في تعاميـ الكزارة لمديرياتيا المتعمقة بخطط الرقابة .لمكظفييا عمى الييئات المحمية
 كرية عمى الييئات المحمية  الد

  ساد الفترة السابقة كتحديدا فترة التعيينات العضاء كرؤساء الييئات المحمية    خمط كبير بيف
ترتب عميو تذيؿ المستكل المحمي كالحاقو بمستكيات السمطة االشمؿ منو   ق ،السياسة كاالدارة

التي عمى اساسيا يتـ االختيار   كبالتحرم كالبحث عف االسس اك المعايير  ،(1996،الجرباكم
كاحيانا االمني  ،أف إرادة المجتمع المحمي ممزكجة بالفكر السياسي كالتنظيمي ،يمكف القكؿ

ثـ تندم  مع ارادة الكزارة  ،تمعب دكرا في تحديد مف يمثميا في القائمة اك القكائـ ابتداءن 
 (. 2009،  قعمرك كجماعات الضغط الخفية عند التحديد لمف يشغؿ المقاعد المحمية

  تـ استحداث مئات الييئات المحمية في كافة التجمعات السكانية الفمسطينية ما عدا الخرب
كجرل استحداث اك تطكير العشرات مف  ،التي ال يزيد عدد سكانيا عف بضعة عشرات

كتبعا لممارسة ضغكطات مختمفة كاتخاذ قرارات سياسية تخرج عف  ،البمديات   بصكرة عشكائية
كىي مرحمة افتقدت فييا الكزارة كمف  ،(1996،قالجرباكم.اؽ البرمجة التخطيطية الشمكلية  نط

ثـ قطاع الحكـ المحمي الفمسطيني لممعايير التي يتكجب االحتكاـ الييا في تككيف اك استحداث 
رافؽ ذلؾ عدـ االتفاؽ في التفكير الجمعي لمكظفي الكزارة حكؿ رؤية مكحدة  ،الييئات المحمية

 .سياسات كمني  متفؽ عمييما لمستقبؿ الحكـ المحمي الفمسطينيك 

  كلعؿ ابرز المخرجات السمبية ليذه المرحمة ىي تغذية العصبيات القبمية كالعشائرية كىي
عصبيات نجز الفعؿ الثكرم في االنتفاضة االكلى في السيطرة عمييا كتحجيميا الى درجة اف 

دـ افراد اك رمكز ينتمكف الييا عندما ثبت تكرطيـ  العشائر كالعائالت رفعت غطائيا كاباحت
اف كافة المجاف المعينة لمييئات ،في اعماؿ خيانو اك اعماؿ منافية لمقيـ كاالخالؽ الكطنية

كفي الكثير مف  ،المحمية اخذت باعتبارىا البعد العائمي اك العشائرم الى جانب االبعاد االخرل
في تشكيؿ ىيئات محمية باحجاـ مختمفة اف كانت  الحاالت كاف البعد العائمي ىك الحاسـ

 بمديات اك مجالس قركية اك لجاف مشاريع 
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  اف كؿ ذلؾ اسس لتنامي كتككف جماعات مصالز محمية ليا طابع كجاىي كعشائرم كحتى
ستحاكؿ حماية مصالحيا بالمحافظة عمى الكضع القائـ كاعاقة أم محاكالت لتطكير ،حزبي

 .قي اك اقميمي يقمؿ مف نفكذ كتاثير ىذه الجماعات في محمياتياعمؿ جماعي لو طابع مناط

  استحداث كتشكيؿ ىذا العدد الكبير مف الييئات المحمية ترتب عمية تجربة فاشمة في اداء
كفعالية الييئات المحمية كعمى كافة الصعد المالية منيا كاالدارية كالتنمكية كاالىـ مف ذلؾ 

اسية كالتقميدية التي يتكجب عمى الييئات المحمية تقديميا تدني مستكل كجكدة الخدمات االس
 كتقارير كزارة الحكـ المحمي  ،كما ىك مثبت في كثائؽ الييئات المحمية

 
 مج الييئات المحمية الفمسطينية د 3.3
 

 فيما يأتي اىـ االسس ذات العالقة بدم  الييئات المحمية:
 

 :مفيوم الدمج .....4
 

ت يجرم حكار كنقاش كاسع في دكائر كزارة الحكـ المحمي كفي قطاع الحكـ منذ اكثر مف عشرة سنكا
المحمي الفمسطيني كالميتميف بو حكؿ مفيكـ الدم  اكال كاسباب كدكافع كفكائد الدم  عمى اداء الييئات 

ياتي ىذا في اطار البحث عف سبؿ تقديـ  خدمات افضؿ بتكاليؼ أقؿ لممكاطنيف  ،المحمية الفمسطينية
د تبمكر في ادبيات الحكـ المحمي مصطمحاف ميماف لمفيكـ الدم  كلكٍؿ منيما انظمتو كىياكمو كق ، 

 :كاجراءاتو المختمفة كما سيتضز في ىذا المبحث كىما
 

 ق مجالس الخدمات المشتركة (.الدم  في الخدمات 
 دم  الييئات المحمية كضميا.  

 
 :كة "الدمج في الخدمات " مجالس الخدمات المشتر  .4.4.3.3

 
  بالتنسيؽ UNDP جاءت فكرة مجالس الخدمات المشتركة مف خالؿ برنام  التنمية الريفية المحمية  

كقامت فكرة ىذه المجاف عمى اساس  ،عبر تشكيؿ لجاف التخطيط االقميمي ،مع كزارة الحكـ المحمي
لمشتركة كلتشمؿ ثـ تطكرت لتصبز مجالس الخدمات ا ،االقميـ الجزئي الكاحد ككحدة جغرافية كاحدة

 :كافة محافظات الكطف كعبر ثالثة مراحؿ كما يمي
 

 تركزت في محافظة جنيف 1997-1994 :المرحمة االكلى. 
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 كطكباس  ،شممت محافظة جنيف 1999-1997 :المرحمة الثانية 

  الخميؿ ،بيت لحـ ،نابس ،شممت محافظة القدس 2003-1999 :المرحمة الثالثة..  

 (. 2011 ،ق كزارة الحكـ المحمي
 

حيث اشترط البرنام  تشكيؿ مجالس خدمات مشتركة كشرط لتمكيؿ بعض المشاريع في مجمكعة مف 
كتضمف البرنام  بناء جسـ ادارم يسمى مجمس الخدمات  ،الييئات المحمية في اكثر مف محافظة

ص منحة كتـ تخصي ،المشتركة يتـ انتخاب ىيئتو االدارية مف مجمكع الييئات المستفيدة مف المشركع
كىذا التمكيؿ ىك ما ابقى عمى كجكد ىذه  ،مالية لتمكيؿ النفقات التشغيمية ليذا الجسـ لمدة سنتيف

مع االشارة الى اف بعض  ،المجالس لبعض الكقت قبؿ اف تنيار معظميا كيتـ تصفية ممتمكاتيا
في حاالت ك  ،مجالس الخدمات المشتركة نجحت في البقاء كمثمت نمكذج يقتدل بو لمعمؿ المشترؾ

قميمة تكجت تجربة العمؿ المشترؾ باالندماج في ىيئة محمية مندمجة كما ىك الحاؿ في مجمس 
 .الخدمات المشترؾ لقرل دكرا الخميؿ كالكفريات في محافظة طكلكـر

 
كبغض النظر   ،  LICPىذه التجربة كتجارب اخرل رعتيا جيات مانحة اخرل كالمشركع البمجيكي  

ابقت فكرة العمؿ المشترؾ بيف الييئات المحمية المتقاربة حية في اذىاف مكاطني  ،اعف نجاحيا اك فشمي
اخرل اغنت تجربة العامميف في قطاع الحكـ  كمف جيو  ،الييئات المحمية كاعضائيا ىذا مف جية

المحمي كاكسبتيـ خبرات ميمة في مجاؿ التعاطي كالتغمب عمى المشكالت التي تعترض تجارب العمؿ 
كساىمت في نضكج كبمكرة فمسفة تعتبر االف احد المفاىيـ التي تبني عمييا كزارة الحكـ  ،المشترؾ

  .المحمي سياستيا المستقبمية كىي سياسة دم  الييئات المحمية
 

كفي مرحمة الحقة مف تفاقـ ازمة االعداد الكبيرة لمييئات المحمية الفمسطينية كعجز الكثير منيا مف 
ة بدات فكرة العمؿ المشترؾ تبرز كاحد الحمكؿ الممكنة لمتغمب عمى ارتفاع كمفة القياـ بمياميا االساسي

حيث اف الرسـك المدفكعة مف  ،الخدمات المقدمة العداد قميمة مف المكاطنيف لعدـ تحقؽ كفكرات الحجـ
% ال تغطي سعر التكمفة الحقيقية لمخدمات كما ىك الحاؿ 100المكاطنيف كعمى فرض معدؿ جباية 

مة النفايات الصمبة حيث تكقفت العديد مف الييئات المحمية عف استخداـ السيارات المخصصة مع خد
ليذة الخدمة لعدـ قدرتيا عمى تغطية تكاليؼ التشغيؿ مف ركاتب لممكظفيف كمحركقات كصيانة كرسـك 

ؾ ككذل ،مكبات كتاميف كترخيص، بالرغـ مف اف ىذه السيارات قدمت ليا مف خالؿ المنز المختمفة
الحاؿ مع خدمة المياه كالكيرباء حيث ترتبت عمى الييئات المحمية ديكف بعشرات مالييف الشكاقؿ 
كالتي تقكـ الجيات االسرائيمية المكردة ليذه الخدمات باقتطاعيا مف مستحقات السمطة الكطنية مف 

قد س مي العمؿ ك   ،جمارؾ كضرائب كبمكافقة مف كزارة المالية خشية كقؼ ىذه الخدمات عف المكاطنيف
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المشترؾ في تقديـ بعض الخدمات بمجالس الخدمات المشتركة كالذم يعتقد البعض باف ىذه المجالس 
كىك مقدمة كخطكة اكلى عمى طريؽ الدم  الكامؿ لمييئات  ،ىي شكؿ مف اشكاؿ الدم  في الخدمات

 .المحمية
 

مشتركة كاصدر كزير الحكـ المحمي كلالسباب اعاله تبنت كزارة الحكـ المحمي فكرة مجالس الخدمات ال
لعاـ  1كىك نظاـ مجالس الخدمات المشتركة رقـ  1998اكؿ نظاـ لمجالس الخدمات المشتركة عاـ 

كىذا  ،بمصادقة الكزير جماؿ الشكبكي 2003لعاـ  1كليعاد تعديمة بمكجب النظاـ المعدؿ رقـ  1998
فكرة ككضعيا في سياؽ قانكني مالئـ سسة الأمؤشر عمى اىتماـ كزارة الحكـ المحمي كمحاكلة م

كبناء عمى ذلؾ تـ استحداث ادارة عامة في الكزارة باسـ االدارة العامة لمجالس الخدمات  ،لتطكيرىا
كعممت ىذه االدارة عمى بناء العشرات مف مجالس الخدمات المشتركة في كافة محافظات  ،المشتركة
كتـ دراسة تجارب اقميمية  ،احيا كالحفاظ عمى بقائياكقدمت ليا كؿ الدعـ كالعكف الممكف النج ،الكطف

مكظفي الكزارة كالييئات المحمية في كدكلية عديدة لمجالس الخدمات المشتركة كشارؾ العشرات مف 
 .زيارات ميدانية لدكؿ مختمفة لالطالع عمى تجربتيـ كاالفادة منيا

 
 (2009، كزارة الحكـ المحميقفظات قائمة اعداد مجالس الخدمات المشتركة في كؿ المحا :3.2ؿ جدك 

 

 المحافظة مجالس متعددة الخدمات مجالس خدمة واحدة المجموع
 محافظة القدس 5 1 6
 الخميؿ 4 2 6
 بيت لحـ 3 5 8
 راـ اهلل 2 13 15

 نابمس 5 1 6
 قمقيمية 3 1 4
 سمفيت 3 1 4

 جنيف 4 11 15

 طكباس 2 1 3

 طكلكـر 4 2 6

 اريحا 3 1 4
 غزة 3 6 9

 المجموع 51 45 86
 

 :دمج الييئات المحمية وضميا .3.4.3.3
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ببمدية اكبر بحيث  اك مجالس قركيةكىك الحاؽ لجاف مشاريع  :الشكؿ االكؿ الضـ ،كيتخذ شكالف

يصبز رئيس لجنة المشاريع عضكا في المجمس البمدم الجديد النات  عف الضـ مع االبقاء عمى اسـ 
 ،حيث يتـ استحداث ىيئة جديدة باسـ جديد مف ىيئات قائمة :ؿ الثاني الدم كالشك ،البمدية القائمة

 (2011 ،  ق الزبيدم.كيتـ تشكيؿ المجمس الجديد بنسب تمثيؿ معينة لكؿ تجمع
 

-2010مف المبادرات التطكيرية لالطار االستراتيجي لكزارة الحكـ المحمي  10كقد جاء في البند رقـ 
ألسس دم  الييئات المحمية بشكؿ يضمف خمؽ ىيئات محمية بديمة ذك   تطكير خطة كمعايير  2014

 قدرة مؤسساتية كمكارد قادرة عمى تقديـ خدمات نكعية لممكاطنيف  .
 

كقد كردت مسألة الدم   في كؿ ادبيات ككثائؽ كزارة الحكـ المحمي في السنكات الخمسة االخيرة عمى 
كزارة الحكـ المحمي مف الكزير كالككيؿ كحتى آخر  االقؿ كفي كافة انشطة كتصريحات كلقاءات كادر

 .مستكل ادارم في الكزارة
 

تنقؿ الييئات المحمية الى  ،كترل كزارة الحكـ المحمي اف   عممية الدم  ىي عممية تنمكية بامتياز
 (. 2010،  ق غنيـ.ىيئات قادرة كمتمكنة مف التنمية كالتطكير كتقدـ خدمات افضؿ لممكاطنيف

 
لمعيد ابحاث السياسات االقتصادية  2011ايار  26المنتدل االقتصادم الشيرم بتاريخ  كفي لقاء

 ،الفرص كالمحاذير   –الفمسطيني  ماس   بعنكاف  دم  البمديات كالمجالس القركية كلجاف المشاريع 
طة استجابة لسياسة كخ 2008اكد ككيؿ كزارة الحكـ المحمي اف عممية الدم  انطمقت فعميا في العاـ 

كاعتبر دم  الييئات المحمية ضركرة ممحة لتحسيف مستكل  ،السمطة الكطنية لقطاع الحكـ المحمي
الخدمات المقدمة لممكاطنيف باالضافة الى العديد مف الفكائد التي ساقيا كاسباب كاىداؼ لعممية الدم  

نحيف   كاشار الى حيث القت سياسة الدم  قبكال مف الما ،كمف ابرزىا   الحصكؿ عمى مشاريع سريعة
ىيئة  483اف لدل السمطة الكطنية تكجو لمدم  منذ قياميا عمى حد تعبيره مشيرا الى انو   لدينا 

 ،ق غنيـىيئة  . 92في حيف اف اف عدد الييئات المحمية في االردف عمى سبيؿ المثاؿ ىك  ،محمية
2010 ) 

 
المحمي باف كزارة الحكـ المحمي كفي اطار  كجاء في كثيقة االطار العاـ لمتطكير المؤسسي لكزارة الحكـ

اليدؼ المتعمؽ باعادة ىيكمة الييئات المحمية فيي  تسعى الى خمؽ نظاـ حكـ محمي فاعؿ اداريا 
كالذم  ،كياتي ىذا التكجو عمى خمفية العدد الكبير لمييئات المحمية الصغيرة كالمتكسطة ،كماليا كخدماتيا
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كفي حيثيات الييكؿ الحالي كدراسة امكانية تقميؿ عدد الييئات مف  بات لزاما عمى الكزارة النظر فيو
 (. 2008،قغانـ.خالؿ دمجيا كظيفيا اك كميا بما يحقؽ اليدؼ المطمكب  

 
يأتي ذلؾ استجابة لممياـ التي اناطتيا الحككمة الفمسطينية لكزارة الحكـ المحمي في خطتيا   اقامة 

ابرز ىذه المياـ   تمكيف الييئات المحمية مف امتالؾ قدرات  الدكلة كانياء االحتالؿ كالتي كاف مف
  كقد بينت مجمكعة مف الدراسات التي اعدت مف قبؿ باحثيف  الخطة الكطنية مؤسساتية فاعمة   

ىيئة حتى اكاخر عاـ  483محمييف كمستشاريف اجانب اف العدد اليائؿ مف الييئات المحمية كالبالغة 
 (.2012 ،ق سدر .التمكيف  يشكؿ عائقا لعممية  2010

 
( ميمات 6-4كقد بينت دراسة اعدت مف قبؿ البنؾ الدكلي اف معظـ الييئات المحمية تقـك فقط ب ق

كاف بمدية كاحدة فقط تقكـ ب  ،1997لسنة  1ميمة حددىا قانكف الييئات المحمية رقـ  27مف اصؿ 
محمية نجد فييا عدة امكر تتعمؽ بيذا كانو كبالرجكع الى تحميؿ مكازنات الييئات ال ،27مف اصؿ  12

 :الخصكص اىميا االتي
 

 80 نسمة 5000% مف الييئات المحمية عدد سكانيا اقؿ مف. 

 70 مف الييئات المحمية معدؿ عدد المكظفيف فييا مكظفيف اثنيف كغالبا ىؤالء المكظفيف اما %
 .جباة اك فني صيانة كيرباء اك ماء اك عماؿ نفايات

 70ئات ال يكجد فييا محاسب متفرغ اك ميندس متفرغ% مف ىذه اليي. 

 70 مف الييئات المحمية ال يكجد لدييا مصادر دخؿ باستثناء ما يحكؿ الييا مف الحككمة %
كبالتالي فيي عاجزة عف  ،% مف مكازنتيا تصرؼ عمى المصاريؼ االدارية كالتشغيمية90كاف 

صيانة المشاريع التي سبؽ كحصمت  تنفيذ مشاريع ذات قيمة لممكاطنيف بؿ كتعجز غالبا عف
 .عمييا

 70 مف الييئات المحمية ال يكجد فييا لجنة تنظيـ محمية كبالتالي فيي ال تصدر تراخيص %
 .( 2012 ،  ق سدر.البناء كال تمتمؾ القدرة عمى متابعة االبنية المخالفة

 
فال يختمؼ اثناف باف  ،يةقد تككف ىذه االسباب كغيرىا تشكؿ مبررا لتبني سياسة دم  الييئات المحم

العدد الكبير لمييئات المحمية كالمصاحب لالكضاع العامة السياسية كاالقتصادية لمسمطة الكطنية 
ىذه االكضاع التي تثقؿ كاىؿ الييئات المحمية حتى الكبيرة منيا بسبب شز المكارد  ،الفمسطسنية

المنز كالمساعدات المقدمة ليا مف مانحيف الكطنية كالمحمية كاعتماد الييئات المحمية في الغالب عمى 
عرب كاجانب اك حتى مف خزينة السمطة عبر كزارة المالية  لتنفيذ معظـ اف لـ يكف كافة مشاريعيا 
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كحتى التجييزات كالمعدات الالزمة لتقديـ  ،كفي كافة المجاالت الصحية كالتعميمية كالبنية التحتية
 .الصمبة اك غيرىا  طنيف كالنفاياتالخدمات االساسية لممكا

 
ىذا الكاقع بكؿ ىذه المعطيات دفع السمطة الكطنية ككزارة الحكـ المحمي الى البحث عف حمكؿ 
لمشكالت بات كاضحا انيا تتعمؽ كتستفحؿ كتؤدم الى فشؿ كبير في اداء ىيئات الحكـ المحمي 

مف ركافع التنمية المستدامة  الفمسطيني لكاجباتيا كمياميا االساسية باالضافة الى انيا ال تشكؿ رافعة
بؿ عكس ذلؾ اصبحت عبئا كعائقا  ،كال تستجيب لمتطمبات الخطة الكطنية لقطاع الحكـ المحمي

 .يعترض طريؽ التنمية الكطنية كالمحمية
 

 ةام مقترح لدم  الييئات المحمي لـ تعارض ارة الحكـ المحمي كمنذ تاسيسياكيجدر االشارة الى اف كز 
ة كالذم تحاكؿ يز مسالة الدم  برنامجا مف برامجيا كجزء ىاـ مف خططيا المستقبمكحتى قبؿ اف تصب

كقد عمدت الكزارة في السنكات االخيرة الى تكميؼ خبراء  ،بناء استراتيجيتيا المستقبمية عميو الكزارة 
رشادم كاستشارييف العداد الكثائؽ الالزمة لسياسات كاستراتيجيات الدم  كصكال الى اعداد الدليؿ اال

ككذلؾ الحاؿ مع الجانب المتعمؽ باالنظمة كالتشريعات  ،2009لدم  الييئات المحمية كالذم انجز عاـ 
حيث انجز نظاـ دم  الييئات المحمية كالمعمكؿ بو  ،التي تجعؿ اجراءات الدم  ليا سياقيا القانكني

مف المجمس التشريعي كرئيس حاليا بالرغـ مف عدـ استكماؿ اجراءاتو القانكنية كعدـ المصادقة عميو 
 السمطة كحتى انو لـ يصادؽ عميو مف مجمس الكزراء كال مف كزير الحكـ المحمي.

 
 ،2009كفي ىذا السياؽ ايضا تـ انجاز كرقة سياسات كاستراتيجية الدم  بكاسطة استشارم اجنبي عاـ 

دم  الييئات المحمية عاـ ككذلؾ قامت مؤسسة ىكرايزكف لمتنمية المستدامة بانجاز الدليؿ االرشادم ل
كىذه  ،السياسات كاستراتيجية الدم  باالستناد الى التكصيات كالتفاصيؿ التي كردت في كثيقة 2009

المرجعية القانكنية كاالدارية كالفنية لمحاكالت الكزارة اقرار عمميات الدم  في المناطؽ  الكثائؽ شكمت
 ،ييا فانيا تشكؿ خارطة طريؽ لالجراءات المتبعةكىي بالرغـ مف المالحظات الكبيرة عم ،المستيدفة

كىي بطبيعة الحاؿ تحاكؿ االلماـ بكافة التفاصيؿ كالمراحؿ الكاجب االخذ بيا كالمركر بيا النجاز 
  تجدر االشارة الى اف كزارة الحكـ المحمي لـ تنفذ ما جاء في معظـ الكثائؽ التى تـ .عمميات الدم 

 الباىضة التي تكمفتيا الكزارة العدادىا   اعدادىا بالرغـ مف التكاليؼ 
 

 2009كقد جاء في كرقة السياسات التي اعدىا مستشار اجنبي اسمو بيتر في شير اذار مف العاـ 
اف عممية الدم  ىي عممية طكيمة كمعقدة كليا عالقة  ،لصالز كزارة الحكـ المحمي كصندكؽ البمديات
كعميو فاف عممية الدم  بحاجة  ،المختمفة كاحيانا المتناقضةبالعديد مف االطراؼ المؤثرة ذات المصالز 
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الى دعـ مف كافة االطراؼ كذكم المصالز كبحاجة الى استشارة اعداد كبيرة مف االطراؼ الميتمة 
   .بما في ذلؾ الحككمة الفمسطينية كاالستفادة مف التجارب الدكلية في ىذا المجاؿ ،بالتنمية المحمية

 :مبادئ االساسية التي يتكجب االسترشاد بيا كىيكىناؾ مجمكعة مف ال
 

  اف رؤية كسياسة الدم  ىي جزء مف اعادة ىيكمة  قطاع الحكـ المحمي الفمسطيني بيدؼ
 .تحقيؽ التنمية

   عمى السمطة الكطنية كالجيات المانحة ادراؾ اف عممية الدم  ىي عممية طكيمة كتستغرؽ
 ،سة عشر سنة النجاز بعض عمميات الدم كقت طكيؿ كقد تستغرؽ ما بيف خمسة الى خم

 .كبالتالي عمى السمطة كالمانحيف االلتزاـ بمكاصمة العمؿ كالدعـ لمدة طكيمة حتى يتحقؽ الدم 

 كيجب  ،يجب اف ال تفرض عممية الدم  مف خالؿ السمطة الكطنية اك بضغكط مف المانحيف
ة كالفعاليات االجتماعية الفاعمة اف يككف الدم  نتاج حالة مف التكافؽ بيف المجتمعات المحمي

 .عمى ارض الكاقع

  كيجب  ،يجب  اف تككف الخدمات كاالعتبارات الكظيفية ىي العامؿ الرئيسي كسبب لمدم
كتجنب اقرار ضرائب كرسكـ  ،اعطاء اىتماـ كبير لتمثيؿ الكحدات المحمية المشاركة في الدم 

 .جديدة عمى المكاطنيف

 فز مف مشاريع البنية التحتية كالخدمات االساسية كتنمية كبناء التركيز كاالىتماـ بسمة حكا
 .ككضع اليات االستدامة المالية كتعزيز القدرات المالية،القدرات االدارية  كبناء المؤسسة

  ينبغي اف يسبؽ عممية الدم  حممة اعالمية كتكعية بكافة جكانب عممية الدم  كاالجابة عمى
 .( 2009 ،  ق بيتر .ائد كمزايا الدم كتكضيز فك  ،كافة تساؤالت الناس

 
كتحدد كثيقة االطار لسياسات الدم   ثالثة جيات  شريكة فاعمة كرئيسية في اعادة ىيكمة البمديات تبدأ 

 :مف القاعدة الى القمة كىذه الجيات اك المستكيات ىي
 

 مستكل ىك كىذا ال ،كىك المستكل الذم ستجرم فيو معظـ االنشطة كاالعماؿ :المستكل المحمي
كمجالس الخدمات  ،المستكل االكثر اىمية في عممية الدم  كيتككف مف المجالس المحمية

 .كمنظمات المجتمع المجتمعية كالمدنية ،المشتركة    اف كجدت   كمؤسسات القطاع الخاص

 دائرة مجالس الخدمات المشتركة في  ،كزارة الحكـ المحمي ،كيتككف مف :المستكل الكطني
اتحاد السمطات المحمية , كمف الكاضز اف لكزارة الحكـ المحمي دكر  ،ندكؽ البمدياتص ،الكزارة

محكرم عمى المستكل الكطني مف حيث كضع السياسات كالرقابة  كيعكؿ عمى فعالية ادائيا 
 .كفعالية اداء مديريات الحكـ المحمي في المحافظات



 34 

 نحة كمنظمات غير حككمية كيتككف مف الشركاء الدكلييف مف دكؿ ما :المستكل الدكلي
كيقدـ ىؤالء الشركاء  ،كمجمكعة متنكعة مف المؤسسات الداعمة في مجاؿ بناء القدرات 

المساعدة في عدة مجاالت تتراكح بيف تقديـ المشكرة بشأف السياسات اك المساعدة التقنية اك 
جاز عممية المالية اك مزيجا مف ىذه المساعدات كفي مدل متكسط اك طكيؿ االمد كافي الن

 (. 2009 ،  ق بيتر .اعادة الييكمة لقطاع الحكـ المحمي

 

 :كاقترحت كثيقة السياسات اربعة مراحؿ رئيسية لتنفيذ عممية الدم  كىي
 

 كتحديد التجمعات المؤىمة  ،تحديد االطار القانكني كاعتماد سياسة الدم  عمى المستكل الكطني
تتضػمف  ،لمػدم  قػد تسػتمر لمػدة خمسػة سػنكات كاعػداد خطػة تكجيييػة لمتحضػير ،لعممية الػدم 

 .ايضا حشد  التمكيؿ الالـز

  كاعداد حممة اعالمية كتكعيػة لػذكم  ،اعداد الدراسات كالمسكحات لكاقع الييئات المقترحة لمدم
 .المصالز كالشركاء المحمييف

 يؿ ككضػػع خطػػة تنفيذيػػة تتضػػمف تفاصػػ ،انجػػاز الكثػػائؽ الالزمػػة كاسػػتكماؿ االجػػراءات الرسػػمية
 التنفيذ  كاليات المتابعة بما في ذلؾ رفع القدرات المؤسسية لمجسـ الجديد.

  يرافػػؽ االتفػػاؽ عمػػى شػػكؿ تمثيػػؿ الييئػػات المشػػاركة  ،تعيػػيف الكقػػت لالعػػالف رسػػميا عػػف الػػدم
كاقػػػػػػرار محاضػػػػػػر االصػػػػػػكؿ الثابتػػػػػػة كالمػػػػػػكارد  ،كالترتيبػػػػػات المتعمقػػػػػػة بالكػػػػػػادر الػػػػػػكظيفي القػػػػػػديـ

 (. 2009 ،  ق بيتر .كااللتزامات المالية

 
كحددت الكثيقة المسؤكليات كالمياـ لكؿ مرحمة مف المراحؿ المشار الييا بحيث تطمع كؿ جية بمياـ 

كزارة الحكـ المحمي تضطمع بمسؤليات ىامة كمتعددة تبدأ باقرار  :كمسؤكليات محددة عمى النحك التالي
حكار مع مككنات ىذه الييئات كاجراء  االطار القانكني كالسياسات كتحديد الييئات المؤىمة كفتز

 .كاعداد الكثائؽ كاالتفاقيات كاعداد خطة المتابعة كالتقيييـ ،الدراسات كالمسكحات
 

ككذلؾ الحاؿ تتحمؿ الكزارة كبالتعاكف مع صندكؽ البمديات تكفير التمكيؿ الالـز لدعـ عمميات الدم  
ات طمع مجالس الخدمات المشتركة كمؤسسفي حيف تض .كتقديـ رـز المكتسبات المتكقعة مف الدم 

 .كاسعة مع المجتمع المحمي حمالت التكعية كاجراء مشاكرات  مة فيتيالمجتمع المدني المختمفة الم
 

انجزت مؤسسة ىكرايزكف لمتنمية المستدامة مسكدة الدليؿ االرشادم لدم   2009كفي حزيراف مف عاـ 
السياسات المشار الييا اعالة كىي تفصيؿ لكؿ اجراءات كىك دليؿ مستكحى مف كرقة  ،الييئات المحمية
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ككررت مسكدة الدليؿ االرشادم لدم  الييئات المحمية ما جاء في  .الدم  المقترحة في كرقة السياسات
 :كثيقة السياسات كاستراتيجية الدم  فيما يتعمؽ باالىداؼ المتكقعة لمدم  كىي كالتالي

 
 االستغالؿ االمثؿ لممكارد المحمية. 

 تمكيف اليئات المحمية مف القياـ بكاجباتيا ككظائفيا بكفاءة كفاعمية. 

 تعزيز قدرات الييئات المحمية كتطكيرىا. 

 تمكيف الييئات المحمية مف تكليد كجباية االيرادات بفاعمية. 

 .تحقيؽ التنمية االجتماعية كاالقتصادية المستدامة 

 تقديـ الخدمات بكفاءة كفعالية. 

 لمتكامؿتحقيؽ التخطيط ا. 

 2009  ق ىكرايزكف لمتنمية المستدامة ق  .الحفاظ عمى البيئة الحضرية اآلمنة ). 

 
كيمخص الدليؿ مراحؿ الدم  بثالثة مراحؿ اساسية كؿ منيا تتككف مف عدة خطكات كتـ تحديد 
قة االنشطة المطمكبة في كؿ خطكة كمسؤكلية مف القياـ بيا كاالطار الزمني المناسب التماميا كالعال

الزمنية بيف االنشطة المختمفة مف حيث بداية كؿ نشاط كنيايتة كتزامف القياـ بانشطة متعددة في نفس 
كقدر الزمف الالـز لكؿ مرحمة مف المراحؿ بخمسة سنكات ليككف الزمف المطمكب النجاز  ،الكقت

 :المراحؿ الثالثة ىك خمسة عشر عاما كىذه ىي 
 

 يئة الالزمة كاالطار العاـمرحمة تكفير الب :المرحمة االكلى. 

 مرحمة االعداد كالتحضير لمدم  :المرحمة الثانية. 

 مرحمة التنفيذ كالمتابعة :المرحمة الثالثة. 

 

ككؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ تتضمف مجمكعة مف الخطكات المتتابعة تشكؿ بمجمكعيا ىيكؿ بناء 
ة االكلى في اطار تكفير البيئة الالزمة كقد جاء في الخطكة الثالثة مف المرحم ،عممية الدم  بكامميا

كاالطار العاـ لمدم  انو يتكجب اعتماد المعايير كالمؤشرات كالمكاصفات التي سيتـ تطبيقيا كمراعاتيا 
 :خالؿ عممية الدم  كاىـ ىذه المعايير

 
  رغبة كاستعداد السكاف في الييئات المرشحة لمدم  . 

 دم قرب كتكاصؿ الييئات المحمية المرشحة لم. 

  التبايف كالتقارب في عدد سكاف الييئات المرشحة لمدم. 
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 التجانس االجتماعي كالثقافي كاالقتصادم. 

  تكفر الخدمات المشتركة بيف الييئات المرشحة لمدم. 

 التجارب المشتركة بيف الييئات المرشحة. 

 امكانية تشكيؿ نمكذج كمثاؿ لمييئات األخرل. 

  كفاءة ككمفة الخدمات بعد الدم. 

 2009  قىكرايزكف ق.اآلثار عمى البيئة كالزراعة.) 

 
مف المالحظ اف الدليؿ لـ يكضز اف كاف يجب اخذ ىذه المعايير مجتمعة اك جزء منيا القرار عممية 

كما انو لـ يعطي اكزانا ليذه المعايير تحدد اىمية كؿ معيار بالمقارنة مع المعايير االخرل فقد  ،الدم 
لسكاف نية معايير مثال كال يتكفر المعيار االكؿ كالمتعمؽ برغبة كاستعداد اتتكفر فى حالة ما الثما

  فكيؼ سيككف الحاؿ ؟ ،لمدم 
 

كىي كرقة  ،رئيسية تكجو كتنظـ اجراءات دم  الييئات المحميةسبؽ اف ىناؾ ثالثة كثائؽ  يتضز مما
نظاـ دم  الييئات  ،محميةمسكدة دليؿ اجراءات دم  الييئات ال ،اك كثيقة سياسات كاستراتيجية الدم 

 .المحمية  كىي ممحقة بيذا البحث كمالحؽ
 

جتيا لمجمؿ القضايا لكقد اثارت ىذه الكثائؽ جممة مف التحفظات كالتساؤالت في اشارة الى عدـ معا
فيعتقد البعض اف سياسة الدم     تركز عمى البعد الخدمي لمييئات المحمية كليس  ،المتعمقة بالدم 
 (.  2011 ،ق شاىيف.الكطني  غير مرتبطة بالتخطيط عمى المستكل  ياتنمكم كانعمى البعد ال

 .(2011،ة حميا   قشاىيفكيضيؼ   مف غير الممكف كضع سياسة ال تحدد التحديات كالمشاكؿ ككيفي
 

ما   بيتر ستراتيجية دم  الييئات المحمية كالتي اعدىا المسمى ا  كاألىـ مف ذلؾ أف كرقة السياسات ك 
سنكات  يا اعدت منذ ما يقارب الثالثةنالمغة االنكميزية كلـ يجرل ترجمتيا اك نشرىا مع العمـ ازالت ب

ذلؾ الحاؿ مع كاف عمـ فانو ال يستطيع فيميا كك كحتى كادر كزارة الحكـ المحمي ال عمـ لو بكجكدىا
ف كرد ذكرىـ في الدليؿ كالنظاـ فيي غير معممة بشكؿ جيد عمى مكظفيف الكزارة كما اف الشركاء الذي

 ،بانيـ شركاء في برنام  مف ىذا النكع مكا بكجكدىا حتى انيـ ال عمـ لدييـكثيقة السياسات ال يعم
كاالكثر اىمية مف ذلؾ اف مايسمى بنظاـ دم  الييئات المحمية كالذم يشكؿ المرجعية القانكنية 

انو جية كانت بما في ذلؾ لعمميات الدم  يفتقد الم صفة قانكنية فيك لـ يعرض اك يصادؽ مف ام 
 .لـ يحظى عمى مصادقة كزير الحكـ المحمي
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بما يجرم عمى االرض   فرغـ تاكيد كزارة الحكـ المحمي  لو كما اف ما جاء في ىذه الكثائؽ ال عالقة
اال اف التطبيؽ يتـ بطريقة تعسفية  ،عمى ضركرة كجكد نظاـ يقكـ عمى التكافؽ التماـ عممية الدم 

 مت قسران ايار ( , االمر الذم يبرر خيمة االعتصاـ في قرية الككـ التي ض   2011،26 قشاىيف، 
لبمدية الياسرية كدكف مكافقة مكاطنييا الذيف لـ يستشاركف اصال , كما ىك الحاؿ ايضا في الجنازات 

احتجاجا عمى الضـ  2012/ 20/10الرمزية لمديمقراطية يكـ المرحمة االكلى مف االنتخابات بتاريخ 
 .كرفض المشاركة في االنتخابات

 
نتيجة الحساسيات العائمية الكبيرة في القرل   ق  ،اف مكضكع الدم    لو بعد اجتماعي ميـ كبالرغـ مف

لـ  التي اشار الييا ككيؿ كزارة الحكـ المحمي فانو الحساسيات الكبيرة ( بالرغـ مف ىذه 2011،ايارغنيـ
د ا اشار اليو السيد خميؿ شاىيف باف كثيقة السياسات لـ تحديتـ التعامؿ معيا بصكرة صحيحة كيؤكد م

كما  .كلـ تضع حمكال افتراضية ليا ،ىما مسالة الحساسية الكبيرة ىذهالتحديات كالمشكالت المتكقعة كأ
انو جاء في كرقة الساسات انو لـ تتكفر اية معمكمات تكثؽ التجارب السابقة لمدم  مف حيث اجراءاتيا 

قييمات ليا كفي كؿ مرة تشرع الكزارة في عممية دم  جديدة تبدأ مف الصفر لتنتيي اليو كمراحميا اك ت
 .كدكف اف تخمؼ كرائيا اية دراسات اك كثائؽ

 
كمع ذلؾ يجتيد البعض بممممة بعض ما يقاؿ ىنا كىناؾ اف كاف في كرشات عمؿ اك لقاءات اك 

 ،مميات الدم  كال تقترح اية معالجات لياندكات اك دراسات اك حكارات لصياغة معيقات عامة تكاجو ع
 :  كمعيقات الدم  ىي ،كالطبيب الذم يشخص المرض دكف اعطاء العالج

 
  الخبرة كالتجرة الكافية لدل كزارة الحكـ المحمي    عدـ تكافر. 

 عدـ كجكد نظاـ مصدؽ كمنشكر. 

 المنفذة لعممية  ضعؼ الحمالت التكعكية كالتريجية لعممية الدم  مف قبؿ الكزارة كالجيات
 الدم .

  عدـ صراحة ككضكح مجالس الييئات المحمية التي تدخؿ في مشاريع كبرام  الدم  بتحديد
كعند  ،حيث تعطي مكافقة اكلية لمحصكؿ عمى مشاريع معينة ،مكقفيا كمكافقتيا مف الدم 

 .التنفيذ الفعمي لمدم  تظير المعارضة

    مثؿ رؤساء الييئات المحمية التي سيتـ  تضرر المصالز الشخصية لمبعض نتيجة الدم 

 .دمجيا اك االعضاء اك بعض المكظفيف اك بعض المكاطنيف

  نقص الخبرة لدل اعضاء كرئيس المجمس الجديد لمبمدية المستحدثة اك المدمجة بحيث يعتمد
العمؿ عمى المحاصصة كالتطبيؽ الحرفي لمقكانيف كاالنظمة كخصكصا بالتصكيت داخؿ 
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مما يؤدم الى  ،ال يعتمد أسمكب التكافؽ كاالقناع كيتـ المجكء لمتصكيت بحيث ،المجمس
 .تيميش فئة داخؿ المجمس

  استعجاؿ المكاطنيف لقطؼ ثمار الدم. 

  االمر الذم يتيز المجاؿ  ،تأخر المشاريع المقدمة مف كزارة الحكـ المحمي لترسيخ دعائـ الدم
 .م لممتضرريف كالمشككيف بالتحريض كالتجييش ضد الد

 النسي  الفكرم االجتماعي كتنشئتو عمى مفاىيـ االسقالؿ كالتقكقع كخكفو مف التغيير. 

 كالخكؼ مف سيطرة البمدية  ،الخكؼ مف طمس ىكية كتاريخ القرل المندمجة اك المضمكمة
 .الدامجة اك القرية األكبر عمى القرل الصغيرة

 اف قائما قبؿ الدم  سيستمر االعتقاد لدل الييئات التى ترفض الدم  اف الكضع الذم ك
منيا تكقؼ اك تحكؿ المشاريع كالدعـ مف قبؿ  ،مغفميف عدة متغيرات ىامة ،بايجابياتو كما ىك

حيث كانت استراتيجية تكزيع المشاريع ىي انعاشية  ،الدكؿ المانحة كمف قبؿ السمطة الكطنية
اعد في بناء الدكلة أك طارئة كمنذ ثالث سنكات تحكلت ىذه االستراتيجية الى مشاريع تس

الفمسطينية ق مشاريع كبيرة ( كىذا يعني تضاؤؿ فرص القرل الصغيرة في الحصكؿ عمى 
 (  2012آب  ،  ق سدر .مشاريع كما كاف سابقا

 
لمتكجو لمحكمة  قد تككف ىذه االسباب كغيرىا ىي التي دعت اىالي اجنسينيا كنصؼ جبيؿ كجالكد

راء بدمجيا مع ىيئات قريبة منيا كعدـ تنفيذ قرار الدم  كالتعاطي قرار مجمس الكزا العدؿ العميا لنقض
كقاطع  ،كاصفيف القرار بانو تدميرم عمى حد قكؿ السيد عبداهلل ح  رئيس مجمس قركم جالكد ،معو

اىالي اجنسينيا االنتخابات احتجاجا عمى ضميـ لبمدية سبسطية كخرجكا في جنازة رمزية يـك 
تعسفية كلـ يتـ  ةكىي اشارة الى اف القرار جاء بصكر  ،الديمقراطية الفمسطينيةاالنتخابات اسمكىا جنازة 

 كاعتماد  ،بيات المعدة مف قبؿ الكزارةكما نصت كافة االد ،استشارة المجتمع المحمي الخذ مكافقتو
، حيث كرد في دليؿ االجراءات اف ىناؾ ثالثة نماذج تأخذ بيا الدم  المفركض   القسرم  اسمكب 
 :لدم  الييئات المحمية كىذه النماذج ىي الدكؿ

 
 كبالرجكع الى طبيعة  ،كمف سيئاتو بطء العممية كذلؾ في حاؿ التكافؽ :الدم  االختيارم

المجتمع العشائرم مف ناحية كالمناطقي مف ناحية اخرل قد يككف التكافؽ صعبا نكعا ما بدكف 
 .تدخؿ مركزم

   راءاتو كلكنو غير ديمقراطيكيتسـ بسرعة اج :الدم  المفركض   القسرم. 

   بحيث يمنز فترة مف الزمف لمدم  االختيارم كبعدىا في  :الدم  المخمكط   العصا كالجزرة
 ،كىذا النظاـ المحبذ كاالكثر اتباعا ،حاؿ االخفاؽ يفرض الدم  مف قبؿ السمطات المركزية
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ييـ تقبؿ التدخؿ غير كمف حسناتو انو يحفز المجالس المحمية عمى الدم  االختيارم كاال عم
 .( 2009  قىكرايزكف، .المرغكب في نظرىـ لمسمطات المركزية

 
كمف كاقع التجارب القميمة التي تـ فييا تنفيذ عمميات دم  كاستنادا الى النتائ  التي خمصت الييا دراسة 

جرل ا حيث باسـ الزبيدم تحت عنكاف  سياسة التعيينات كالدم  في مجالس الييئات المحمية   .د
دير  ،عكا تكالتي تضـ ق بي مف سكاف بمدية الياسرية المندمجةالباحث دراسة عمى مجمكعة مركزة 

التي ظيرت نتاج  كقد اشارت المجمكعة الى عدد مف المشكالت الككـ المكرؽ بيت مقدكـ ( ،سامت
 :قرار الضـ كىي

 
   كة في المجمس صعكبة االتفاؽ عمى نسبة تمثيؿ كؿ تجمع مف التجمعات الثالثة المشار

 .الجديد

 صعكبة االتفاؽ عمى نسبة تنفيذ المشاريع في كؿ تجمع. 

 صعكبة التكافؽ العشائرم داخؿ كؿ تجمع كبيف التجمعات الثالثة. 

  التشكيؾ في صكابية الضـ كالدم  حيث اف بمدية بيت عكا تشكؿ اكبر تجمع كتمثؿ ما
 قمية عددية في الجسـ الجديد.% مف السكاف في حيف يشكؿ التجمعاف االخراف ا70مجمكعو 

 اضافة  ،اتسمت اكضاع بيت عكا كمجمس كسكاف بعدـ االستقرار قبؿ الضـ لبمدية الياسرية
الى انيا تضـ فقط عائمتاف اك عشيرتاف اثنتاف فقط كيمعب الكضع كالعامؿ العائمي / العشائرم 

لككـ كدير سامت حيث ىذا بخالؼ التجمعيف اآلخريف ا ،دكران حاسمان في تشكيؿ المجمس فييا
لذلؾ أدل تشكيؿ  ،في التجمعيف اكثر استقرارا مقارنة مع بيت عكااف الكضع العشائرم 

كتـ  ،الياسرية الى خمؽ تجمع غير مستقر حيث انتقمت مشكالت بيت عكا الى المجمس المكحد
 .التضحية باالستقرار الذم كاف سائدا في التجمعيف اآلخريف

 حمي أم مف المشاريع في أم تجمع مف التجمعات الثالثة التي تشكؿ لـ تنفذ كزارة الحكـ الم
مثؿ بناء مدارس اك شؽ  ،كالتي لك نفذت لساعدت في تكضيز فكائد عممية الدم  ،الياسرية

فتز مركز ثقافي لمتجمعات الثالثة اك مدرسة صناعية في طرؽ بيف التجمعات الثالثة أك 
كمف المفارقات اف ممكؿ  ،يف لتمؾ المراكزمركز كسطي بما يضمف سيكلة كصكؿ المكاطن

ألحد المشاريع أصر عمى بناء مركز ثقافي ليس في كسط التجمعات بؿ اشترط البناء في 
 .مكاف معيف دكف ايضاح األسباب

 كجدكلة الديكف عمى  ،لـ تعمؿ كزارة الحكـ المحمي عمى معالجة المشاكؿ التي برزت
ىذه التجمعات في صندكؽ مكحد تماشيا مع متطمبات ككيفية دم  صناديؽ  ،التجمعات الثالثة
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مميكف  30فديكف الياسرية تجاكزت  ،لذا لـ يتـ تطكير نظاـ مالي لمدم  ،انشاء جسـ جديد
 .مميكف ديكف مستحقة عمى بيت عكا فقط 22شيقؿ منيا 

 استمرار المشاكؿ التنظيمية / السياسية كالفئكية كالشخصية كالنعرات العشائرية. 

 تفاؽ عمى آلية لإلنتخابات بعد اف اثارت لجنة االنتخابات المركزية األمر بغرض عدـ اإل
تحديث سجؿ الناخبيف حيث يرل الناس باف ت جرل االنتخابات في كؿ تجمع مف التجمعات 

 . األمر الذم يطرح الحاجة الى اطار قانكني لتنظيـ إجراء االنتخابات ،بشكؿ منفصؿ
 .(2011،قالزبيدم

 
 :سة الى مالحظات ميمة عمى سياسة الدم  كىيكخمصت الدرا

 
 لـ تقر مف قبؿ الكزارة بناءن عمى دراسات كابحاث متعمقة  ،  انيا سياسة مكتبية كارتجالية

كفي حالة استمرار ىذا الني  لف يككف الدعـ  ،كشاممة لالحتياجات الحقيقية لمتجمعات المختمفة
 .كالتاييد ليذه السياسة كبيران 

 بخطكات تمييدية كتثقيفية قبؿ الدم  كأف تعتمد ف تقكـ كزارة الحكـ المحمي ىناؾ ضركرة ال
كينبغي اف يسبؽ عممية الدم  تشاكر حقيقي  ،اإلقناع كليس الفرض كاالجبار كالدم  القسرم

 .مع الييئات ذات العالقة

 ية ىناؾ حاجة ممحة لقياـ كزارة الحكـ المحمي بتشخيص كتحديد المتطمبات القانكنية كالمال
اكثر مف الحاجة الى مجرد استصدار  ،كالخدماتية لمييئات المندمجة اك تمؾ قيد الضـ كالدم 

 .قرارات متسرعة لتحقيقيا

 كاالنتخابات ،كالتمثيؿ ،ىناؾ حاجة ممحة لكضع قانكف كاضز يحدد آليات الدم  كالضـ، 
ينبغي أف يضمف كما  ،كالديكف المستحقة عمى الييئات المندمجة ،كالمكازنات ،كالييكميات

 .القانكف لممكاقع الصغيرة اكلكياتيا كشخصيتيا

  يالحظ اف كزارة الحكـ تتخمى عف دكرىا بعد عممية الدم  دكف اتخاذ ما يمـز مف اجراءات
ما يترؾ  ،كتكدع في حسابات مستقمة ،فجباية كؿ تجمع ما زالت تتـ بشكؿ منفصؿ ،ضركرية

 .االنطباع باف الدم  ىك شكمي فقط

 خاصة  ،القة بيف كزارة الحكـ المحمي كالييئات المحمية باتت اكثر مركزية مف ذم قبؿاف الع
االمر الذم  ،مكظفا مف الكزارة إلدارة ىيئات محمية في كافة تفاصيميا 45بعد تعييف نحك 

 .يدعك الى إعادة النظر في ىذا التكجو

عممية دم  كبرل تشمؿ دكرا ككافة  كيعتقد السادة في بمدية دكرا اف كزارة الحكـ المحمي تعيؽ انجاز
قراىا كتجمعاتيا السباب كحسابات تخدـ اجندات شخصية كمناطقية ضيقة تتنافى كمسؤكلية كدكر 
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مف  يدعمكف اتياميـ ىذا بمجمكعةك  ،كاف الكزارة تـ تجييرىا الفشاؿ مشركع دكرا المكحدة ،الكزارة
محمي قد تعمدت المراكغة كالتسكيؼ في استكماؿ كف اف كزارة الحكـ الالكثائؽ كالمراسالت كالتي يعتقد

كانيا ترعى مشركع اقامة اربع بمديات في منطقة دكرا بدال مف  ،اجراءات تشكيؿ بمدية دكرا المكحدة
كاف تشكيؿ  ،بمدية كاحدة مكحدة ضاربتا بعرض الحائط رغبة كاصرار كمطالبات اىالي دكرا بالتكحد

مكقؼ المكحد كالتفاؼ عمى اجماع الناس كاف ىذه المحاكلة تمت بمدية الياسرية ىك محاكلة اختراؽ لم
مف خالؿ محاكالت استزالـ لمبعض كالمعب عمى التناقضات كاثارة النعرات العشائرية االمر الذم كلد 
 ،حالة مف االحتقاف بيف العائالت كالعشائر كاد يطيز بكحدة النسي  االجتماعي لممنطقة كيغرقيا بالدـ

كالذيف برركا  2012/ 5/8اب االستقالة الجماعية العضاء بمدية الياسرية بتاريخ يتضز ىذا مف كت
 :استقالتيـ الجماعية بالتالي

 
  مس االمف كالسمـ االىمي تترتب عميو منذ البداية اشكاليات  اف كجكد بمدية الياسرية

 .كاالجتماعي

 ذه البمدية كبالتحديد في عدـ رغبتنا في اف نككف طرفا في ام اشكاليات قد تنت  عف استمرار ى
باالنتخابات تحت ىذا مكضكع االنتخابات المحمية القادمة لعدـ رغبة اىالي المنطقة بالمشاركة 

 .المسمى

  الشعكر العاـ انو باالمكاف اف تككف دكرا دائرة انتخابية كاحدة حيث اف ىذا يمكف اف يككف
كتاب ق .كف دكرا جميعيا كحدة كاحدةاف تك غالبية االىالي كال احد يختمؼ عمىاكثر قبكال لدل 

 (  2012،استقالة اعضاء بمدية الياسرية

 
عمما انو كفي معرض رد كزير الحكـ المحمي لدكلة رئيس الكزراء عمى رسالة عطكفة محافظ الخميؿ 

قناعتو باىمية دم  دكرا كقراىا في فقد اكد عمى  5/6/2012بتاريخ  4/4/3157كذلؾ في الكتاب رقـ 
دة كانو تـ التكقيع عمى اتفاقية بيف الكزارة كالحككمة الدنماركية لدعـ ىذا التكجو كاعداد عدة بمدية كاح

دراسات كاجراءات قبؿ عممية الدم  كالتي يؤكد الكزير في كتابو بانو سيرفع تكصية بدم  دكرا كقراىا 
 .الى مجمس الكزراء المقر في شير أب القادـ

فكجئ  ،اقرار مجمس الكزراء لقرار دم  دكرا كقراىا في بمدية كاحدة كبدال مف اتماـ االجراءات كانتظار
طني قرل الياسرية باف السجؿ االنتخابي لتجمعاتيـ يمزميـ بالبقاء في بمدية الياسرية التي ال يرغبكف امك 

 كتكجيت بمدية دكرا ،كاعمنكا رفضيـ المشاركة في االنتخابات اال في اطار بمدية دكرا المكحدة ،ببقائيا
تطالب بتاجيؿ االنتخابات في  30/9/2012بتاريخ  s.c.m50لمجنو االنتخابات المركزية بالكتاب رقـ 

 .كافة الييئات المحمية المدمجة في بمدية دكرا بما في ذلؾ بمدية الياسرية
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  2012ايمكؿ  30  ( بتاريخ 214/ص 2012كبمكجب كتاب لجنة االنتخابات المركزية رقـ ق ـ.ت/
النتخابات الطمب بتاجيؿ االنتخابات عمى اعتبار باف ذلؾ ليس مف اختصاص لجنة رفضت لجنة ا

و لمجنة االنتخابات كتمقى ردا عمما اف كزير الحكـ المحمي ايضا رفع كتاب مشاب ،االنتخابات المركزية
عمما اف كزير الحكـ المحمي ىك اكثر مف يعمـ باف ذلؾ ليس مف  ،مشابيا ايضا لرد بمدية دكرا

نتخابات ليس اكثر مف ذر كاف كتابو لمجنة اال ،ص لجنة االنتخابات يقكؿ السادة في بمدية دكرااختصا
 .العيكف كمحاكلة فاشمة الخالء مسؤكليتو عف االزمة االخذة في التكسعالرماد في 

 
كامتنع الناس عف  ،ككاف مف نتائ  ىذه التعقيدات اف تكجيت بمدية دكرا لمقضاء لتاجيؿ االنتخابات

يؿ كتؿ انتخابية  كجرت المرحمة االكلى لالنتخابات دكف اف تشمؿ دكرا كقراىا ككذلؾ الحاؿ مع تشك
حيث لـ يتقدـ لالنتخابات اية كتمة في كافة انحاء  22/12/2012المرحمة التكميمية لالنتخابات بتاريخ 

 .دكرا كقراىا
 

الؿ بياف كتصريز صادر عف كخكتفاقمت االزمة الى حد اف رئيس بمدية دكرا السيد زياد الرجكب 
البمدية ىاجـ فيو قرار تشكيؿ بمدية الياسرية محمال فيو كزير الحكـ المحمي المسؤكلية عف حالة 

مؤكدا اف خيار اىالي دكرا ىك البمدية المكحدة لدكرا كقراىا  ،االحتقاف كالتي اسماىا بالمحنة كالفتنة
  .رافضا مشركع انشاء اربع بمديات لدكرا كريفيا

 
ذه التعقيدات تكررت ايضا في كؿ مف بمديات مرج بف عامر كالمتحدة كالكفريات مع اختالؼ في ى

% ممف يحؽ ليـ حؽ التصكيت 14ففي بمدية مرج بف عامر لـ يشارؾ في االنتخابات سكل التفاصيؿ 
كاعمنت ثمانية تجمعات مف اصؿ عشرة تجمعات مقاطعتيا  ،كىي اقؿ نسبة تصكيت في الكظف

  .ت كاعتصمكا اماـ محافظة جنيف مطالبيف باالنفصاؿ عف البمدية المدمجةلالنتخابا
 

كالذم ضـ  1/2013/  29كفي االجتماع الذم جرل في كزارة الحكـ المحمي يـك الثالثاء المكافؽ 
السيد كزير الحكـ المحمي كمكظفي الكزارة مع مندكبيف عف تجمعات بمدية مرج بف عامر تقرر تشكيؿ 

ككعد كزير الحكـ  ،عممية االنفصاؿ عف البمدية المدمجة لمتجمعات الراغبة باالنفصاؿلجنة لمتابعة 
 .المحمي الحضكر بانجاز عممية الفصؿ خالؿ اسبكعيف مف تاريخو

 
كفي بمديات المتحدة كالكفريات لـ يكف الحاؿ بافضؿ مف ذلؾ فقد اعمنت غالبية التجمعات كباجماع 

نتخابات كالقياـ بفعميات كانشطة مناىضة لمدم  كصدر بيانات مكاطنييا كمؤسساتيا عف مقاطعة اال
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مختمفة المصادر بما في ذلؾ عف فصائؿ كتنظيمات سياسية يدعكف لمقاطعة االنتخابات كيطالبكف 
 .باالنفصاؿ عف البمديات المدمكجة

 
 . التجربة االردنية في دمج الييئات المحمية 4.3
 

االكلى لمتجربة الفمسطينية ليس فقط في مسألة الدم  كانما في  قد تككف التجربة االردنية ىي الطبعة
فقد تبنت السمطة الكطنية الفمسطينية كافة القكانيف  ،كؿ التفاصيؿ المتعمقة بنظاـ الحكـ المحمي

كما تـ اقراره مف  ،الناظمة لقطاع الحكـ المحمي كمنيا ما بقي ساريا حتى المحظة كاالنظمة االردنية
كتغيير بعض المسميات كليس  ،فمسطينية ال يعدك ككنو تكييؼ ليذه االنظمة كالقكانيفقكانيف كانظمة 

 :اكثر كبقيت غالبية بنكدىا كما كانت كمف ىذه االظمة كالقكانيف
 

  ـ 1966( لسنة  79قانكف تنظيـ المدف كالقرل كاالبنية رقـ ق. 

  ـ 1955( لسنة  30قانكف ضريبة االراضي رقـ ق. 

 ـ 1953( لسنة  16ناعات رقـ ق قانكف الحرؼ كالص. 

  ـ1953( لسنة  2قانكف االستمالؾ رقـ ق. 

  ـ1955( لسنة  29رقـ ق  البمدياتقانكف. 

 
ـ كلنظاـ مجالس الخدمات 1997( لسنة  1كبمراجعة لقانكف الييئات المحمية الفمسطيني رقـ ق 

مكنيا ىك مضمكف مفت بغالؼ فمسطيني فقط كمضـ سنرل بانيا غ  2006( لسنة 1المشترؾ رقـ ق
كلذلؾ فاف دراسة التجربة االردنية قد تككف االىـ ليذه االسباب  ،االنظمة كالقكانيف االردنية ذات العالقة

كاجيت االدارة المحمية في كلقد  .كالسباب التشابو الكبير في التككيف االجتماعي بيف االردف كفمسطيف
 ،ة كاالجتماعية كالسياسية السائدة في المممكةاالردف مشكالت عديدة ليا عالقة بالظركؼ االقتصادي

ذىبت  التي كيعتقد الكثير مف الباحثيف كالميتميف بقطاع الحكـ المحمي االردني اف ىذه المشكالت ىي
بالحككمة االردنية ككزارة البمديات الى اقرار مشركع الدم  لمبمديات العتقادىـ باف في الدم  حؿ لكؿ 

 :ت ىيكىذه المشكال ،ىذه المشكالت
 

  االزمة المالية كانعكاس ذلؾ عمى الخدمات كعدـ القدرة عمى تنفيذ المشاريع الحيكية  
( تجمعا ك ق 67كق( بمدية 328كما ادت الزيادة في اعدادا البمديات كالتي بمغت ق ،لمكاطنييا

( مجمس خدمات مشترؾ الى تخفيض حجـ المساعدات المقدمة مف الحككمة المركزية لكؿ 44
 .حيث زادت االعداد المزعة عمييا ىذه المساعدات  ،بمدية
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 صغر حجـ البمديات كيرافؽ ذلؾ عدـ تكفير كعاء ضريبي االمر الذم يخمؽ بمديات عاجزة، 
حسب اعداد كتككف عالو عمى المساعدات الحككمية كالجدكؿ التالي يكضز تكزيع البمديات 

 .السكاف قبؿ الدم  كبعد الدم 

 عمقة بقمة الكفاءات االدارية العاممة في اجيزة البمديات.المشاكؿ االدارية كالمت 

 .مشكالت اجتماعية ليا عالقة بالتركيبة العشائرية لمبمديات 

 .قصكر االنظمة كالقكانيف كالتشريعات 

 ،2005ضعؼ المشاركة المجتمعية.   قالمعايطة .) 

 
كزارة ق .(2001 ،2000 ،1996حسب الفئات السكانية لالعكاـ ق  االردنية : تكزيع البمديات4.2جدكؿ 

 .(2001 ،الشؤكف البمدية كالقركية كالبيئة االردنية
 

 
 الرقم

 
 الفئة السكانية 

 3114عام  3111عام  7::4عام 
عدد 

 البمديات 
عدد  %

 البمديات
عدد  %

 البمديات
% 

 6 6 31 103 50.8 153 نسمة 2500بمديات سكانيا اقؿ مف  1
 7 7 32 105 20.9 63 5000-2500بمديات سكانيا مف  2
 32.3 32 27.5 89 22.9 67  15000-5000بمديات سكانيا مف  3
بمديات عدد سكانيا اكثر مف  4

15000 
18 5.6 31 9.5 54 54.5 

 100 99 100 328 100 301 المجمكع 

 
 

ا كخدمة ىذه االسباب كغيرىا كارتفاع مديكنية البمديات االردنية كعدـ قدرتيا عمى دفع ركاتب مكظفيي
عمى دم   2001كبعد تحضيرات قانكنية كادارية كمالية اقدمت كزارة البمديات االردنية عاـ  ،ديكنيا

مجمس  22بمدية ك  99مجمس خدمات في  44بمدية ك 328كامؿ الييئات المحمية البالغ عددىا 
اسة ميندسيف   كتـ حؿ المجالس البمدية التي شمميا الدم  كتشكيؿ لجاف بمدية برئ ،خدمات مشترؾ

كعضكية رؤساء البمديات السابقيف كمندكبي الدكائر الحككمية في منطقة مختصيف في العمؿ البمدم 
البمدية كبعض الكفاءات العممية كاالكاديمية كتـ النركيز عمى اشراؾ العنصر النسكم في كافة المجاف 

 ،ا كتحديد فئتيا حسب قانكف البمدياتكما تـ اعالف حدكد البمدية الجديدة كتسميتي ،البمدية بدكف استثناء
  .كباشرت كافة المجاف البمدية الجديدة عمميا فكر صدكر قرارات مجمس الكزراء بالمكافقة عمى الدم 

  .( 2005 ،قجرادات
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ككانيا حؿ  ،يعتقد البعض اف عممية دم  البمديات في االردف قد انجزت كافة االىداؼ المكضكعة ليا

كاف اكضاعيا االف المالية منيا كاالدارية كاالجتماعية في احسف  ،دياتسحرم لكؿ مشكالت البم
 .يرل البعض االخر عكس ذلؾ تماما في حيف ،حاالتيا كانيا تقدـ خدماتيا بصكرة اكثر كفاءة كفعالية

 
كقدـ منو نسخة لمجنة االدارية بمجمس  تفقد جاء في تقرير ديكاف المحاسبة عف مشركع دم  البمديا

ئؽ رقمية ككقائع فعمية بما اليدع مجاال لمشؾ كمف خالؿ استعراضو لحقا حيث اكد التقريرالنكاب   
مشركع دم  البمديات كعدـ نجاحيا اك تحقيقيا الم مف االىداؼ التي كضعتيا الحككمة مف فشؿ فكرة 

تقرير كاكد كاضعكا ال ،مميكف دينار 26جمالية بمغت بمدية كبكمفة دم  ا 99بمدية في  328سياسة دم  
الؼ دينار عند  313مميكنا ك 54عمى اف الدم  لـ يساىـ في تخفيض حجـ المديكنية إذ ارتفعت مف 

مميكف  17الؼ دينار يضاؼ الييا تكاليؼ الديف كالفكائد التي ارتفعت مف  913مميكنا ك 66الدم  الى 
 ،( 2005 ،عيس .ق ابك ال 2003الؼ دينار في نياية عاـ  906مميكف ك 20الؼ دينار الى  993ك

اضافة الى مجمكعة كبيرة مف التجاكزات المالية كاالدارية الخطيرة حيث جزء كبير مف التكظيفات 
 .تنقصيا الخبرة كالكفاءة كالمعرفة كااللماـ باالمكر االدارية كالعمؿ البمدم

 
مسالة كفي مجمس النكاب االردني كخالؿ مناقشات الثقة عمى الحككمة تطرؽ النائب الغكيرم  الى 

انتقد الغكيرم تجربة دم  البمديات كقاؿ أنيا اثتبت فشميا معتبرا انو جاء بشكؿ غير  الدم  حيث 
مذكرا رئيس الكزراء  2001مدركس كمطالبا الحككمة بالعكدة في البمديات الى ما كانت عميو قبؿ عاـ 

 يذا الصدد.( نائبا ب65بمذكرة كقعيا ق
 

يرا الى المديكنية التي تفاقمت كتدني مستكل الخدمات حتى كخاض النائب بتفاصيؿ فشؿ الدم  مش
 -ما ادل الى خمؿ اجتماعي كتذمر المكاطنيف  ،غدا التفاكت كاضحا في منطقة عمى حساب اخرل

مقترحا اذا ما عادت االمكر الى ما عميو في السابؽ اف يتـ ايجاد مشاريع تنمكية  ،-عمى حد كصفو 
  .( 2011 ،ق عمكف . ة كافية لمجدكل االقتصادية لتمؾ المشاريعذات مردكد مادم عمييا بعد دراس

رصدىا لمتحركات كقد غطت جريدة الدستكر فعاليات شعبية في العديد مف مدف المممكة في اطار 
أجمعت الفعاليات الشعبية كالحزبية كاالجتماعية كرؤساء المعارضة لدم  البمديات كجاء في تقريرىا    

بسبب اتساع   ،فشؿ تجربة دم  البمديات نظران لتراجع الخدمات التي تقدمياعمى  ،بمديات سابقكف
حيث أصبحت تخدـ مناطؽ بعينيا عمى حساب أخرل  ،المناطؽ كعدـ العدالة في تكزيع الخدمات

عادة الكضع كما كافبمديات داعيف إلى حؿ ال  (.2010الدستكر،ق. كا 
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لحككمة إلى حؿ البمديات بسبب الممارسات  كدعت رئيسة حزب الكسط اإلسالمي عيكد أبك عمي ا
التي تقكـ بيا عشائريان كخدمة مناطؽ عمى حساب أخرل دكف تحقيؽ أدنى شركط العدالة لممكاطنيف 

 .( 2010 ،الذيف يقكمكف بدفع الضرائب مؤكدة أف حؿ البمديات بات مطمبان شعبيا. ق الدستكر
 

لحؿ المجالس البمدية كاجراء انتخابات ليا عمى اساس  بانو اف االكاف ”كقاؿ النائب السابؽ احمد العتـك
الفتا الى اف تجربة الدم  اعطت مكاسب لمراكز البمديات  ،ما كانت عميو قبؿ دم  المجالس البمدية

عمى حساب االطراؼ اك البمديات االصغر التي الحقت بالبمديات الكبيرة بمكجب قرار 
 .(2010قالدستكر،”الدم 

 
يد خالد عبد الكريـ اخكارشيدة  اف بمدية رحاب الجديدة ظممت مف قرار الدم  بعد كجاء عمى لساف الس
تجمعا سكانيا في بمدية كاحدة كالتي قدمت ليا خدمات رغـ ما تكاجيو البمدية  32اف تـ ضـ اكثر مف 

  حيث بالكاد تستطيع دفع ركاتب المكظفيف نظرا  ،حاليا مف ضائقة مالية كبيرة
س البمدية كالقركية مف معاناة كبيرة في تمبية احتياجات المكاطنيف مف الخدمات لما سببو ضـ المجال

االساسية  كاضاؼ اننا نطالب بفصؿ المجالس البمدية عف بعضيا ككنيا بعيدة عف بعضيا كبأمس 
 (. 2011 ،ق بكابة االردف.الحاجة لمخدمات كالمشاريع التنمكية

 
محمد طمب الشرفات الى   الصعكبات الكبيرة التي مف جيتو تطرؽ رئيس بمدية بني ىاشـ السيد 

كاجيت البمدية عقب البدء بمشركع ضـ البمديات كخصكصا تحديد مركز البمدية نظرا لبعد المناطؽ عف 
كاشار الى اف مشركع الدم  نجز في بمديات كفشؿ في بعضيا كالمطمكب تقييـ التجربة  ،بعضيا بعضا

اكؿ كبيرة   يقصد بعد الدم    كتحتاجالعادة النظر بكافة كدعـ البمديات كافة ككنيا كاجيت مش
مشاريعيا الخدمية كالتي مف شأنيا اف تساىـ في تصكيب كضع البمديات بشكؿ يضمف تحقيؽ الخدمة 

 .( 2011 ،الالزمة كتنميتيا  .ق بكابة االردف
 

م  البمديات اقدـ كبناء عمى المطالبات الكاسعة مف جيات رسمية كشعبية العادة النظر في مشركع د
مجمس الكزراء االردني عمى تشكيؿ لجنة كزارية لدراسة مشركع دم  البمديات كتقييـ التجربة كرفع تقرير 

كجرل عقد لقاء نيابي مفتكح برئاسة رئيس مجمس النكاب باإلنابة الميندس  ،لمجمس الكزراء بيذا الشأف
رير المجنة كبناءن جرل تعديؿ في قانكف عاطؼ الطراكنة لمناقشة اىـ التعديالت التي جاءت في تق

( جكاز انفصاؿ  5كفي المادة رقـ ق 2011لسنة  13أقر قانكف البمديات االردني رقـ البمديات المقترح ف
تجمع سكاني عف بمدية قائمة اذا ما رغب سكاف ىذا التجمع بذلؾ كضمف اجراءات اكضحتيا نقاط 

عمى االقؿ في بعض  ،اسة الدم  كاعترافا بفشمياليشكؿ ذلؾ تراجعا ميما عف سي ،البند المذكر
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بمديات الدم  كاالعالف اعطاء متسع في القانكف يسمز باعادة االنفصاؿ عف البمديات االمر الذم حتـ 
 .( 2011 ،ق التشريعات االردنية.عف بمديات جديدة لتجمعات منفردة

 
كبرل لـ تشكؿ النمكذج الناجز لدم  بقي اف نشير في التجربة االردنية الى اف تجربة امانو عماف ال

البمديات االردنية لخصكصية كضع العاصمة في ظؿ نظاـ سياسي مركزم اعطى العاصمة اىتماما 
ارد ىائمة لتحسيف مستكل الخدمات كتحقيؽ فكائد كبيرة لكافة التجمعات كخصص ليا مك  ،خاصا

فاع قيمة االراضي كالعقارات كارت ،المشمكلة بالعاصمة مف حيث الخدمات كفرص التنمية كالتطكر
كاتساع افاؽ االستثمار باالضافة الى كجكد جياز ادارم يحكـ سيطرتو عمى مناطؽ نفكذ العاصمة 

كاعداد نظاـ خاص بانتخابات  ،يتمقى كؿ الدعـ االدارم كاالمني كالقضائي لبسط ىذه السيطرة
ممكية   كتطمعاتيـ لمستقبؿ العاصمة كتعيينات امانو العاصمة تخدـ التكجيات الرسمية كالحككمية   ال

عمما اف كافة عمميات الدم  في االردف لـ تمر عبر استطالع اك استمزاج اراء مكاطني البمديات كانما 
 .بناءن عمى تكصيات كزارة البمديات لمجمس الكزراء

 
 :الدراسات السابقة ..5
 

 ا:راسات السابقة الي تمت االستفادة بيفيما يأتي تمخيص الىـ الد
 

 (:  3118) .ط ،أبو العجين. 4.5.3
 
 ،الجامعػػة اإلسػػالمية .تحميػػؿ المكازنػػة التطكيريػػة لمييئػػات المحميػػة الكبػػرل فػػي قطػػاع غػػزةراسػػة بعنػػكاف د

التطكيريػػػة لمبمػػػديات  ىػػػدفت الرسػػػالة إلػػػى تحميػػػؿ المكازنػػػة .ق رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة ( .فمسػػػطيف
لمشػػػػاريع الخػػػػدمات  ،يػػػػا كقػػػػدراتيا عمػػػػى التمكيػػػػؿ الػػػػذاتيكبيػػػػاف مصػػػػادر تمكيم ،الكبػػػػرل فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة
 ،باعتبػػػار المكازنػػػات احػػػد المؤشػػػرات اليامػػػة عمػػػى كفػػػاءة كقػػػدرة الييئػػػات المحميػػػة ،كالمشػػػاريع التطكيريػػػة

كقػػد شػػممت الدراسػػة مجمكعػػة البمػػديات الكبػػرل فػػي  .المرتبطػػة بالعكامػػؿ األخػػرل التػػي تعكػػس ىػػذه القػػدرة
فػػػي الفتػػػرة الكاقعػػػة مػػػا بػػػيف . بمديػػػة رفػػػز، ك بمديػػػة خػػػانيكنس، بمديػػػة غػػػزة :قطػػػاع غػػػزة كىػػػي ثػػػالث بمػػػديات

.كاعتمػػػػدت الدراسػػػػة المػػػػني  الكصػػػػفي فػػػػي كصػػػػؼ كاقػػػػع المكازنػػػػات التطكيريػػػػة فػػػػي ىػػػػذه 2001-2005
 (كمعامؿ االرتباط كاالنحدار الخطي  spssالبمديات م كضحان بجداكؿ كباستخداـ البرنام  اإلحصائي ق

 .ةكما جاء في ممخص الرسال
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كاسػتعاف الباحػػث بػػالمراجع كالرسػػائؿ العمميػػة المتعمقػػة بمكضػػكع البحػػث ككػػذلؾ اسػػتخداـ اسػػتمارة لتجميػػع 
كتمثمػػػت مشػػػكمة البحػػػث فػػػي سػػػؤاؿ  .البيانػػػات التػػػي اعتمػػػد عمييػػػا فػػػي تحميػػػؿ البحػػػث كمناقشػػػة فرضػػػياتو

مػف حيػث برامجيػا أساسي ىػك  مػا ىػك كاقػع المكازنػة التطكيريػة لمييئػات المحميػة الكبػرل فػي قطػاع غػزة 
كاىػػـ نتػػائ  الدراسػػة ذات العالقػػة . 2005 – 2001االتفاقيػػة كمصػػادر تمكيميػػا فػػي الفتػػرة الكاقعػػة بػػيف 

 بيذه الرسالة ىي:
 

  اثبػػت الباحػػث كجػػكد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف عػػدد سػػكاف الييئػػة المحميػػة كبػػيف مجمػػؿ
كممػػا زادت نفقاتيػػا التطكيريػػة الخدميػػة أنفاقيػػا التطكيرم,فكممػػا زاد عػػدد السػػكاف لمييئػػة المحميػػة 

 .كاإلنتاجية
  مػػف إجمػػالي  98,92إف نسػػبة األنفػػاؽ عمػػى الخػػدمات أك مخصصػػات المشػػاريع الخدميػػة بمغػػت

األنفػػػاؽ التطػػػكيرم ليػػػذه الييئػػػات خػػػالؿ فتػػػرة الدراسػػػة ,فػػػي حػػػيف بمغػػػت مخصصػػػات المشػػػاريع 
 مف مجمكع األنفاؽ التطكيرم. 1,08اإلنتاجية 

 الذاتيػػػة فػػػي مجمػػػؿ المشػػػاريع التطكيريػػػة الخدميػػػة منػػػو كاإلنتاجيػػػة لػػػـ يتجػػػاكز  نسػػػبة المسػػػاىمة
%فقط مف تكاليفيا ,كما أشارت الدراسة إلى أف كافػة البمػديات التػي خضػت لمدراسػة عانػت 5,6

 مف عجز مالي كبير في ميزانياتيا.

 
عػف اسػتحداث بمػديات كالتكقػؼ  حاكلػة دمػ  البمػديات المتجػاكرةم :أما أىػـ التكصػيات ذات العالقػة فيػي

تحكيػػػػؿ صػػػػالحيات اكبػػػػر لمييئػػػػات المحميػػػػة لتشػػػػمؿ خػػػػدمات جديػػػػدة مثػػػػؿ التعمػػػػيـ كالخػػػػدمات ة، ك صػػػػغير 
 الصحية كاالجتماعية كالتنمية.

 
ككانت أىـ الفرضيات التي قامت عمييا الدراسة بأنو يكجد عالقػة ذات داللػة إحصػائية بػيف عػدد سػكاف 

م كانو يكجد داللة إحصائية بػيف التمكيػؿ الػذاتي لمييئػات المحميػة الييئات المحمية كعمؿ اتفاقيا التطكير 
 كمجمؿ اتفاقيا التطكيرم.

 

  :( 3116.)ص،جرادات. 3.5.3
 

تقييـ أثر عمميػة الػدم  عمػى أداء البمػديات الكبػرل فػي األردف ق دراسػة ميدانيػة مػف كجيػة دراسة بعنكاف 
 االردف قرسالة ماجستير غير منشكرة (. ،اليرمكؾجامعة  .نظر العامميف كالمكاطنيف في اقميـ الشماؿ (

معالجػة   كقد تمثمت مشكمة الدراسة في محاكلة الباحث تقييـ مدل قدرة المجالس البمدية بعد الدم  عمػى
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المشػػكالت كالمعكقػػات التػػي تعتػػرض الخطػػة كمػػدل تحقيػػؽ األىػػاداؼ المنشػػكدة عمػػى ارض الكاقػػع كالتػػي 
 .ى اساسيا كاختبار تجربة الدم  بعد اربع سنكات عمى تطبيقيا  بنيت خطة دم  المجالس البمدية عم

 
الكبػرل لمراكػز محافظػات إقمػيـ الشػماؿ االردنػي   العػاممكف فػي البمػدياتجميػع  تألؼ مجتمػع الدراسػة مػف
بمدية جرش الكبرل كبمدية المفرؽ الكبرل كالبمغ عددىـ   ،بمدية عجمكف الكبرل ،كىي   بمدية اربد الكبرل

باالضػػػػافة الػػػػى كػػػػؿ رؤسػػػػاء البمػػػػديات كاعضػػػػائيا كمػػػػدراء  ،ظفػػػا فػػػػي كافػػػػة البمػػػػديات المػػػػذككرةمك  1438
باالضافة الى عينة طبقية عشكائية  ،( فردا 396اختار الباحث عينة لمدراسة مككنة مف ق كقد ،المناطؽ

 .شخصا 600مف المكاطنيف كعددىا 
 

لبمػػديات لػػـ يسػػاىـ فػػي تحسػػيف الكضػػع كمػػف ابػػرز نتػػائ  الدراسػػة مػػف كجيػػة نظػػر المػػكاطنيف اف  دمػػ  ا
كاف اكلكيػػات المػػكاطنيف تتركػػز عمػػى المحػػكر الخػػدماتي كمػػف ثػػـ المحػػكر البيئػػػي  ،االجتمػػاعي كالثقػػافي

كاف مشكالت االداء المترتبة عمى التكظيؼ العشكائي ما زالت قائمة .كاخيرا المحكر االجتماعي كالثقافي
 .يار المكظفيفبعد الدم  كلـ يتـ تحسيف طرؽ التكظيؼ كاخت

 
كالمتعمقػػة بتخفػيض نفقػػات كقػد تقػػدـ الباحػث بمجمكعػػة كبيػرة مػػف التكصػيات ذات البعػػد المػالي كاالدارم 

كتحسػف ،ككقػؼ التعيينػات العشكائية ،االدارية كتخفيض اجمػالي الركاتػب مػف اجمػالي االيػراداتالبمديات 
كتعزيز دكر البمديات فػي نجاز معامالتيـ الخدمات االدارية المقدمة لمجميكر عبر تقميؿ الزمف الالـز ال

تحسػػػيف الكضػػػع االجتمػػػاعي كالثقػػػافي كدعػػػـ االنشػػػطة الرياضػػػية كتقػػػديـ مسػػػاعدات انسػػػانية لممحتػػػاجيف 
 .كاالىتماـ بالتكعية كالتثقيؼ كالتكاصؿ االيجابي مع المكاطنيف

 
 (:3117).دمج,ع. 4.5.3

 
-1994عمى التنمية الريفية المحمية في فمسطيف مف برنام  األمـ المتحدة اإلنمائي كأثره دراسة بعنكاف 

 عالجػػػت محافظػػة جنيف(.جامعػػة القدس,فمسطيفقرسػػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة(.-قحالػػة دراسػػية2006
الدراسػػة اثػػر برنػػام  األمػػـ المتحػػدة اإلنمػػائي عمػػى التنميػػة الريفيػػة المحميػػة كعالقػػة ىػػذا التمكيػػؿ التػػي تػػـ 

التػي جػرل تنفيػذىا فػي منطقػة البحػث كىػي منطقػة جنػيف لدراسػة  تخصيصو مف قبػؿ البرنػام  لممشػاريع
شكؿ العالقة بيف البرنام  مف جية كبيف المؤسسات الفمسطينية ذات العالقة بالمشركع كتحديدا مجالس 
الخػػػػدمات المشػػػػتركة حيػػػػث أف البرنػػػػام  اشػػػػترط تشػػػػكيؿ مجػػػػالس خػػػػدمات مشػػػػتركة أك مجػػػػالس إقميميػػػػة 

الييئات المحمية كمقدمة لتنفيذ ىذه المشػركعات كالتػي تمػت بالغالػب  لمتخطيط كالتطكير لمجمكعات مف
 مف خالؿ ىذه األجساـ المستخدمة.
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كتمثمت مشػكمة الدراسػة فػي دراسػة اثػر برنػام  األمػـ المتحػدة اإلنمػائي عمػى التنميػة الريفيػة المحميػة فػي 

رز أسئمة الدراسػة كػاف محافظة جنيف(كاحد اب–قحالة دراسية 2006حتى العاـ  1994فمسطيف مف عاـ 
كيفتػرض البحػث   ىؿ مجالس الخدمات المشتركة قادرة عمى إدارة شػؤكنيا بعػد إنيػاء دعػـ البرنػام  ليػا.

في السياؽ نفسو أف البرنام  لػـ تتحقػؽ أىدافػو فػي االسػتمرارية لمجػالس الخػدمات المشػتركة بعػد انتيػاء 
 المنحة المقدمة ليذه المجالس.

 
ني  التػاريخي فػي مراجعػة الكثػائؽ الصػادرة عػف الجيػات المختمفػة ذات العالقػة كقػد اسػتخدـ الباحػث المػ

كمػػني  تحميػػؿ المضػػمكف،كقد اسػػتخدـ أيضػػا أدكات مختمفػػة كاالسػػتمارة كالمقػػابالت الشخصػػية كتػػـ جمػػع 
البيانػػات الثانكيػػة مػػف كاقػػع كثػػائؽ كدكريػػات كبرنػػام  التنميػػة الريفيػػة كىػػي عبػػارة عػػف تقػػارير كمنشػػكرات 

ت مكتكبة كأخرل منشكرة عمى مكقع البرنام  كمف خالؿ مراجعة الدراسات السابقة كالمراجع ذات كمقاال
 الصمة.

 
كمػػف أىػػـ نتػػائ  الدراسػػة أف برنػػام  التنميػػة الريفيػػة لػػـ يبنػػي قػػدرات مجػػالس الخػػدمات المشػػتركة بصػػكرة 

يػػة تعػػاني مػػف ضػػعؼ كباف الييئػػات المحم،تضػػمف بقائيػػا كيمكنيػػا مػػف القيػػاـ بكاجباتيػػا عمػػى أكمػػؿ كجػػو
القػػدرة المؤسسػػاتية كعػػدـ تػػكفر الكػػادر المؤىػػؿ كبػػالرغـ ممػػا قدمػػو البرنػػام  إال أف المجتمػػع المحمػػي لػػـ 
يشعر بكجكد ىػذه المجػالس كال يعرفػكف عنيػا إال الشػيء اليسػير كاف ذىنيػة المجتمػع المحمػي فػي العمػؿ 

مػف ذلػؾ فػاف البرنػام  رسػخ قناعػات الفردم مف أىـ معيقات نجاح مجالس الخدمات المشتركة كبػالرغـ 
لػػدل أعضػػاء مجػػالس الخػػدمات المشػػتركة بأىميػػة العمػػؿ المشػػترؾ بػػيف الييئػػات المحميػػة كأىميػػة تكحيػػد 
المػػكارد المحميػػة لالسػػتفادة منيػػا بالشػػكؿ األمثػػؿ إال إف الفكػػرة لػػـ ترسػػخ لػػدل المػػكاطنيف بشػػكؿ جيػػد لعػػدـ 

 كمف أىـ تكصيات الدراسة: ؾ.كجكد رابطة بيف المكاطف كمجمس الخدمات المشتر 
 

  ضركرة قياـ كزارة الحكـ المحمي بتبني استراتيجيو كاضػحة لمسػتقبؿ المجػالس المشػتركة ككضػع
يجػػاد آليػػات عمػػؿ  اآلليػػات كالقػػكانيف التػػي تسػػاىـ فػػي اسػػتمرارية كديمكمػػة عمػػؿ ىػػذه المجػػالس كا 

 لدم  الييئات المحمية.
 س الخػػدمات لتػػكفير كػػادر متخصػػص كمؤىػػؿ تكحيػػد طػػكاقـ الييئػػات المحميػػة ضػػمف كػػادر مجمػػ

 إلدارتيا.
  ضركرة عمؿ تكعية مجتمعية ألىمية مجالس الخدمات المشتركة لممجتمع المحمي كاشتراؾ 

 المجتمع المحمي باختيار ممثمييـ في ىذه المجالس.
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 (::311.)عبد ربو ,ح. 5.5.3
 

قرسػػالة .فمسػػطيف،جامعػػة القدس.حمػػييػػة كالحكػػـ المنمضػػفة الغربيػػة فػػي التدكر المجػػالس المشػػتركة فػػي ال
كتتنػػاكؿ الدراسػػة دكر مجػػالس الخػػدمات المشػػتركة فػػي تعزيػػز كحػػدات الحكػػـ   ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة(.

المحمي كشرح أىمية ىذه المجالس لتقديـ خدمة أفضؿ لممكظؼ الفمسطيني في المناطؽ التي تقدـ فييػا 
مشػػترؾ ضػػمت كافػػة الييئػػات  مجمػػس 86 ىػػذه المجػػالس خػػدماتيا ,كأشػػار الباحػػث إلػػى انػػو تػػـ تشػػكيؿ

مجتمػػػع  86ىيئػػػة محمية.كشػػػكمت ىػػػذه المجػػػالس أؿ  500المحميػػػة الفمسػػػطينية البػػػالغ عػػػددىا أكثػػػر مػػػف 
الدراسة الكاسع ليذا البحث حيث أف رؤساء كميندس كمحاسبي كمدراء المجالس المشتركة ىػـ المجتمػع 

بئػػة االسػتمارة التػػي اعتمػد عمييػػا الباحػػث مبحػػكثيف شػػارككا فػي تع 108الػذم اخضػػع لمدراسػة مػػف خػالؿ 
 في تحميمو.

 
كاعتمد الباحث المني  الكصفي باعتباره المني  األكثر مالئمة لمدراسػة كاسػتخداـ مجمكعػة مػف األدكات 
كالمصادر لجمع بياناتو مف خالؿ المراجع كالدراسات السػابقة لجمػع البيانػات الثانكيػة كاسػتخداـ اسػتمارة 

 .ليةجمع البيانات األك 
 

كقػػد تمثمػػت مشػػكمة الدراسػػة فػػي التسػػاؤؿ الػػذم أثػػاره الباحػػث  عػػف دكر مجػػالس الخػػدمات المشػػتركة فػػي 
الضفة الغربية في التنمية كالحكـ المحمي .كيثير الباحث مجمكعة مػف أسػئمة البحػث أىميػا  ىػؿ تمكنػت 

تمكنػت ىػذه المجػالس المجالس المشتركة مف نس  عالقات مع البيئة المجتمعية التي نتعامؿ فييػا كىػؿ 
 فػػي الضػػفة الغربيػػة مػػف تعزيػػز كحػػدات الحكػػـ المحمػػي مػػف حيػػث عمػػؿ مسػػؤكلياتيا التنظيميػػة كاإلداريػػة؟

 ككاف مف أىـ نتائ  ىذه الدراسة ذات العالقة بيذا البحث:
 

 .إف ىذه المجالس لـ تحقؽ أم نجاح في مجاؿ دم  الييئات المحمية 
 ضكية في عضكية المجالس المشتركة عالقة تنسيؽ فقطإف العالقة بيف الييئات المحمية المن. 
  كجػػػكد تفػػػاكت كاضػػػز بػػػيف أداء المجػػػالس المختمفػػػة فػػػي الػػػكطف كحتػػػى عمػػػى صػػػعيد المحافظػػػة

 الكاحدة.
 

بػة كينتقؿ الباحث إلى استنتاجاتو كالتي مف أىميا  إف تجربة المجالس المشتركة في الضػفة الغربيػة تجر 
جػػػراءات كأنظمػػػة كقػػػكانيف حديثػػػة لتتطػػػكر إلػػػى مرحمػػػة الػػػدم  كالتمثيػػػؿ ليػػػات كا  تنسػػػيقية متقدمػػػة,تحتاج آل

الكامؿ لكحدات الحكـ المحمي كخاصة الصغير منيا ,مع اإلشارة إلى أف ذلؾ يحتاج لمعايير اجتماعيػة 
 .كقانكنية كسياسية كجغرافية
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مشػػػتركة كمػػف أىػػػـ تكصػػػياتو بأنػػو اقتػػػرح تػػػكفير مخططػػات ىيكميػػػة حديثػػػة كمكحػػدة لمجػػػالس الخػػػدمات ال

صػػػدار التراخيص,كاقتػػػراح أيضػػػا كجػػػكب انتخػػػاب  كخاصػػػة التػػػي تتمتػػػع بصػػػالحيات التنظػػػيـ العمرانػػػي كا 
مجالس الخدمات المشتركة بشػكؿ مباشػر مػف المػكاطنيف المقيمػيف فػي حػدكد صػالحيات المجمػس كمػنز 

 مجالس الخدمات المشتركة المتكاجدة في الريؼ صالحيات المجمس البمدم في مختمؼ النكاحي.
 

 (:3119ش.) غوينم,. 6.5.3
 

الييئػػػػػػات المحميػػػػػػة فػػػػػػي محافظػػػػػػة راـ اهلل كالبيػػػػػػرة بػػػػػػيف تقػػػػػػديـ الخػػػػػػدمات كالطمكحػػػػػػات دراسػػػػػػة بعنػػػػػػكاف 
كتعػال  الدراسػة قػدرة الييئػات المحميػة  جامعة القدس ,فمسػطيف قرسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة(..التنمكية
سػة فػػي مػدل انسػػجاـ الخػدمات المقدمػػة مػػع تقػػديـ  خػدمات تنمكيػػة  كمػا يقػػكؿ كتمثمػت مشػػكمة الدرا عمػى

طمكحػات أعضػاء الييئػػات المحميػة كقػد اعتمػػد الباحػث المػػني  الكصػفي مسػتخدما اسػػتمارة كزعػت عمػػى 
 .أعضاء الييئات المحمية لمقياس مدل رضاىـ عف أداء دكرىـ كتحقيقيـ لطمكحاتيـ

 
التنمكيػة كعمػى مسػتكل الخػدمات  كركزت أسئمة الدراسة عمى العالقة بػيف الخػدمات المقدمػة كالطمكحػات

المقدمة كاىـ الفرضيات التي اعتمدتيا الدراسة بأنو ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متكسػطات 
تقػػديـ الخػػدمات كالطمكحػػات التنمكيػػة لػػدل الييئػػات المحميػػة فػػي محافظػػة راـ اهلل كالبيػػرة مػػف جيػػة نظػػر 

 أفراد عينة الدراسة.
 

 2008_1994ت المحمية في محافظػة راـ اهلل كالبيػرة خػالؿ الفتػرة الكاقعػة بػيف كقد غطت الدراسة الييئا
ككػػػاف أعضػػػاء مجػػػالس الييئػػػات المحميػػػة فػػػي المحافظػػػة ىػػػـ مجتمػػػع الدراسػػػة كقػػػد اختػػػار الباحػػػث عينػػػة 

اسػػتبيانو كتػػـ اسػػترداد  300عضػػكا مكزعػػة بػػيف مجػػالس بمديػػة كقركيػػة كتػػـ تكزيػػع  397عشػػكائية شػػممت 
 منيا. 285
 

ت الدراسػػة إلػػى أف مسػػتكل الخػػدمات المقدمػػة مػػف قبػػؿ الييئػػات المحميػػة فػػي المحافظػػة متكسػػطة كخمصػػ
كأنيا لـ ترقى إلى مستكل الطمكحات التنمكية بسبب عدـ تكفر المكارد المالية كعدـ ارتقػاء الصػالحيات 

تسػػػديد  كالمسػػػؤكلية المعطػػػاة لمييئػػػات المحميػػػة لممسػػػتكل المطمػػػكب , كعػػػدـ تعػػػاكف المجتمػػػع المحمػػػي فػػػي
 كيكصي الباحث بتعزيز فكرة  .مستحقاتو كؿ ىذا أدل إلى تعثر الييئات المحمية في تقديـ خدماتيا

 مجالس الخدمات المشتركة لتخطيط كالتطكير لخمؽ تعاكف مشترؾ يعزز مفيـك التخطيط االستراتيجي.
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 (:3119عوض ,ع.). 7.5.3
 

مف كجيػة نظػر إداراتيػا :تخدمة جنكب الضفة الغربيةكاقع التطكير اإلدارم في البمديات الفمسطينية المس
الدراسػػػػػة الكاقػػػػػع اإلدارم لمبمػػػػػديات  عالجػػػػػت العميػػػػػا ,جامعػػػػػة القػػػػػدس ,فمسطيف.قرسػػػػػالة غيػػػػػر منشػػػػػكرة(.

بمدية مستحدثة في منطقػة بيػت لحػـ  20المستخدمة في جنكب الضفة الغربية كقد أجريت الدراسة عمى 
كنػػكابيـ كمػدرائيا كمحاسػػبييا كميندسػييا كغطػػت الدراسػة الفتػػرة  كالخميػؿ كشػػمال الدراسػة رؤسػػاء البمػديات

كقد اعتمد الباحث المني  الكصفي مػف خػالؿ مجمكعػة مػف األدكات  .2007كحتى  1997الكاقعة بيف 
 .قاإلستبانة ( كالزيارات ,كالمقابالت ,كتحميؿ السجالت كالكثائؽ ,كحضكر كرش العمؿ كالندكات

 
ال يكجػػد خطػػط إسػػتراتيجية لمتطػػػكير اإلدارم لػػدل البمػػديات كعػػدـ كجػػػكد كقػػد خمصػػت الدراسػػة إلػػى انػػػو 

ىياكؿ تنظيمية كافتقار البمديات ألنظمة ركاتب كأجكر كنظاـ رقابي داخمي كاستخداـ محػدكد لتكنكلكجيػا 
كعػػدـ مشػػاركة مجتمعيػػة فاعمػػة , كابػػرز تكصػػيات الباحػػث انػػو أكصػػى بضػػركرة إعػػادة النظػػر مػػف كزارة 

عػػػادة ىيكمتيػػػا عػػػف طريػػػؽ دمػػػ  بعػػػض البمػػػديات  الحكػػػـ المحمػػػي فػػػي إسػػػتراتيجية اسػػػتحداث البمػػػديات كا 
المستخدمة طبقا لممعايير كالمقاييس الدكلية كقد قامػت الدراسػة عمػى مجمكعػة مػف الفرضػيات أىميػا إف 
مسػػتكل التطػػكير اإلدارم فػػي البمػػديات المسػػتحدثة مػػنخفض فػػي كافػػة المجػػاالت كاعتمػػد بعػػض األسػػئمة 

ا حػػكؿ أداء البمػػديات ضػػد الدراسػػة فػػي مجػػاالت التخطػػيط االسػػتراتيجي كاليياكػػؿ التنظيميػػة تػػدكر جميعيػػ
 كبرام  التدريب كالتزاميا بأنظمة كقكانيف تنظيـ عمميا. 

 
 (:3117أبو الرب,ع.). 8.5.3

 
 .كاقػػع البمػػديات المسػػتحدثة فػػي الضػػفة الغربيػػة كقطػػاع غػػزة بعػػد دخػػكؿ السػػمطة الكطنيػػةدراسػػة بعنػػكاف 

يناقش البحث الكاقع اإلدارم كالمالي لمبمديات المستحدثة   القدس ,فمسطيف.قبحث غير منشكر(. جامعة
كيتناكؿ بالنقد المعايير التي تـ بمكجبيا استحداث ىذه البمديات ,كيقكؿ الباحػث إف المعيػار الكحيػد كػاف 

ث إف بعػض البمػديات عدد السكاف ,كلـ يتـ االلتزاـ بو في كؿ حاالت االستحداث كتػـ الخػركج عميػو حيػ
تـ استحداثيا كعدد سكانيا اقؿ مف خمسة آالؼ كىك عدد السكاف الذم كضع كأساس الستحداث بمدية 
كيقػػػكؿ الباحػػػث إف معػػػايير أخػػػرل أكثػػػر أىميػػػة كػػػاف يجػػػب اعتمادىػػػا ليػػػا عالقػػػة بػػػأداء البمػػػديات المػػػالي 

 كاإلدارم كغيره.
 

يف كطكباس كعددىا عشػرة بمػديات كمػا جػاء فػي كغطى ىذا البحث البمديات المستحدثة في محافظة جن
البحث كىي مجتمع الدراسة كعينتو كقد اعد الباحث ,استبيانو مقابالت ليذه الييئات المحمية لرئيسيا أك 
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مػػديرىا كقػػد اعتمػػد الباحػػث المػػني  الكصػػفي باالعتمػػاد عمػػى البيانػػات التاريخيػػة مػػف مصػػادرىا الثانكيػػة 
ة مف المقػابالت فػي البمػديات العشػرة كنائػب مػدير عػاـ الحكػـ المحمػي فػي كعمى البيانات األكلية المستقا

حيػػث انػػػو لػػػـ  1999-1996حيػػػث إف البحػػث عػػػال  كاقػػع البمػػػديات المسػػتحدثة مػػػا بػػيف األعػػػكاـ .جنػػيف
 يجرم استحداث أية بمديات بعد ىذا التاريخ.

 
ل الكاجب تكفرىا فػي مع مالحظة أف البحث قد خال مف أسئمة كفرضيات البحث كبعض الشركط األخر 

كمػف ابػرز نتػائ  البحػث إف اسػتحداث البمػديات لػـ يراعػى فيػو  .البحث العممي كالمقرة فػي دليػؿ الجامعػة
أيػة اعتبػارات عمميػة كلػـ يخضػع لمعػايير ثابتػة كاف معظػـ ىػذه البمػديات تعػاني مػف أزمػات ماليػة خانقػػة 

إلػى دمػ  ىػذه البمػديات فػي مجػالس كأكصػى الباحػث لمخػركج مػف ىػذه الزمػات أف يصػار .تيدد كجكدىػا
  خدمات مشتركة كأم نظاـ مشابو بغض النظر عف التسمية.

 
 (: 3117).إبراىيم ,ح. 9.5.3

 
المجػػػالس المحميػػػة فػػي محافظػػػة جنػػػيف كاقػػػع كتطمعػػػات قحالػػو دراسػػػية ,قػػػرل شػػػماؿ شػػػرؽ دراسػػة بعنػػػكاف 

الجػػػزء األكبػػػر مػػػف يخصػػػص الباحػػػث  جامعػػػة القدس,فمسػػػطيف.قبحث غيػػػر منشػػػكر(. محافظػػػة جنػػػيف(.
البحث لمعالقة التي تربط السمطة المركزية ممثمة بكزارة الحكـ المحمي كبيف الييئات المحميػة كيعتقػد فػي 
معظـ نتائجو كتكصيمتو بػاف ابػرز مشػاكؿ ىػذه الييئػات ىػك المركزيػة الشػديدة أك الكصػاية المباشػرة مػف 

رة تصػادر كافػة صػالحيات كمسػؤكليات الييئػات قبؿ كزارة الحكـ المحمي عمى الييئات المحمية كاف الكزا
كتفقدىا أم ىامش لمتخطيط كصياغة عالقة مجتمعية ناجحة يتـ مف خالؿ تحديد األكلكيات المجتمعية 
في المشاريع كالخدمات المطمكبة كيقكؿ بأنػو ألفضػؿ لمسػمطة المركزيػة فػي تمكيػؿ الييئػات المحميػة الف 

 .ىذا التمكيؿ يأتي مف المانحيف
 

قػػد الباحػػث أف الييئػػات المحميػػة تكاجػػو ضػػائقة ماليػػة بسػػبب عػػدـ تسػػديد المػػكاطنيف لمسػػتحقاتيـ كاف كيعت
دفع ىذه المستحقات كصياغة عالقة ناجحة بيف المػكاطنيف كالييئػات فيػو  الحػؿ الجػذرم ألزماتيػا كمػف 

ف مػف عشػرة خاللو يمكف االستغناء عف تمكيؿ المانحيف كغيرىـ. كقد نفذت الدراسة عمػى المجتمػع مكػك 
ىيئات محمية مشػتركة فػي مجمػس خػدمات مشػترؾ فػي شػماؿ شػرؽ جنػيف كعينػة الدراسػة ىػـ رؤسػاء أك 
مدراء ىػذه الييئػات كقػد اعتمػد الباحػث المػني  الكصػفي باسػتخداـ أداة المقابمػة حيػث أعػاد اسػتبانو ليػذا 

 .2006كحتى  1994كغطت الدراسة الفترة الكاقعة ما بيف  .الغرض
كمة البحث في تساؤؿ يقكؿ مػا ىػي المشػاكؿ كالصػعكبات التػي تكاجػو المجػالس المحميػة كتـ صياغة مش

في تقديـ الخدمات كسد االحتياجات األساسية لمسكاف كالتي تقؼ أماـ تطمعاتيا المسػتقبمية  كقػد عػرض 
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الباحػػث مجمكعػػة مػػف األسػػئمة البحثيػػة مػػف أىميػػا مػػا ىػػي أىػػـ المشػػكالت كاالحتياجػػات التػػي تكاجييػػا 
جػػػػالس المحميػػػػة ؟كافتػػػػرض بػػػػاف القػػػػكانيف كالمػػػػكائز الصػػػػادرة عػػػػف كزارة الحكػػػػـ المحمػػػػي كالعالقػػػػة بػػػػيف الم

 .الطريقيف ىي ابرز ىذه العكائؽ كالتي تحكؿ دكف تحقيؽ ىذه الييئات المحمية لتطمعاتيا المستقبمية
 

تمرار فػي تأديػة كأكصى الباحث بإيجاد كسيمة لدعـ مالي سريع كمباشر ليذه الييئات لتمكينيػا مػف االسػ
عطائيػػا مزيػػدا مػػف الصػػالحيات كالمسػػؤكليات عمػػى طريػػؽ تعزيػػز الالمركزيػػة فػػي إدارة شػػؤكنيا  دكرىػػا كا 

 كضركرة إجراء انتخابات دكرية لضماف حالة ديمقراطية في أدائيا.
 

 (:3116.)كسبري,ر. 5.3.:
 

خػالؿ فتػرة انتفاضػة األقصػى  العالقة بيف الجباية كالخدمات المقدمة مػف المجػالس البمديػةدراسة بعنكاف 
جامعػػػة  ـ ,حالػػػة دراسػػػية مجمػػػس بمػػػدم الزبابػػػدة كمجمػػػس بمػػػدم جنػػػيف قدراسػػػة مقارنػػػة(. 2005 -2000

المقدمػػة مػػف قبػػؿ كػػؿ مػػف بمػػدتي  نػػاقش البحػػث مسػػتكل الخػػدمات القدس,فمسػػطيف.قبحث غيػػر منشػػكر(.
دمات المقػػدـ ىػػك تعبيػػر عػػف جنػػيف الزبابػػدة كمػػدل التػػزاـ المػػكاطف بػػدفع ثمػػف ىػػذه الخػػدمات كمسػػتكل الخػػ

األداء العػػاـ ألم بمديػػة كتمثمػػت مشػػكمة البحػػث فػػي مجمكعػػة مػػف األسػػئمة مػػف أىميػػا مػػا ىػػك مػػدل قػػدرة 
المجػػالس المحميػػة عمػػى تػػكفير الخػػدمات الضػػركرية لممػػكاطنيف ؟ كمػػا العالقػػة بػػيف الجبايػػة كجػػكدة ىػػذه 

ر الماليػػة مػػف المؤسسػػات األجنبيػػة كقػػد افتػػرض البحػػث أف البمديػػة تعمػػؿ عمػػى تػػكفير المصػػاد.الخػػدمات
لتقػػديـ أك تنفيػػذ مشػػاريع تنمكيػػة كاف البمػػديات تسػػتخدـ أسػػاليب جبايػػة فعالػػة لتحصػػيؿ الػػديكف المتراكمػػة 

   .عمى المكاطنيف
 

كقػػػد اسػػػتخدمت الباحثػػػة المػػػني  المقػػػارف فػػػي المقارنػػػة بػػػيف المعطيػػػات التػػػي تػػػكفرت عػػػف البمػػػدتيف كقػػػد 
عينػػػة  أفالمقػػػابالت الشخصػػػية كػػػأدكات لجمػػػع البيانػػػات المطمكبػػػة عممػػػا اسػػػتخدمت الباحثػػػة اإلسػػػتبانة ك 

مػػكاطف مػػف مػػكاطنيف البمػػديتيف كىػػذه العينػػة ىػػي  25مكظػػؼ مػػف مػػكظفي البمػػديتيف ك  25الدراسػػة ىػػي 
 عينة تمثيمية لمكاطني كمكظفي البمديتيف كـ كرد في البحث.

اجػػو ضػػعؼ فػػي مصػػادرىا الماليػػة كعػػدـ كمػػف أىػػـ نتػػائ  ىػػذا البحػػث ذات العالقػػة ,أف ىػػذه البمػػديات تك 
تكفر الكادر الكظيفي مف حيث العدد كالمؤىالت القادر عمى تقديـ خدمات أفضؿ كأكصت الباحثػة بػاف 
يػػتـ إقػػرار ىيكميػػات تنظيميػػة فعالػػة مػػف قبػػؿ مختصػػيف كتحقيػػؽ شػػراكة مػػع المػػكاطنيف تػػكفر بيئػػة لمتعػػاكف 

 كااللتزاـ مف قبؿ المكاطنيف بحقكقيـ ككاجباتيـ.
  :(3117) .ش ،ردايده. 41.5.3
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 –حالػة دراسػية  ،الكاقػع كاإلمكانيػات ،التخطيط االستراتيجي في الحكـ المحمػي الفمسػطينيدراسة بعنكاف 
فت الدراسػػػة كاقػػػع كصػػػ .ق رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة ( .فمسػػػطيف ،جامعػػػة القػػػدس .الضػػػفة الغربيػػػة

دل كعي كممارسة الحكـ المحمي الفمسطيني ليذا التخطيط االستراتيجي في الحكـ النحمي الفمسطيني كم
كقد مثؿ مجتمع . التي تكاجو التخطيط االستراتيجي كتشخيص المعيقات كالمصاعب ،المني  في اإلدارة

الدراسة رؤساء بمديات قأ+ب ( في الضفة الغربية كمدراء البمديات كرؤسػاء مجػالس الخػدمات المشػتركة 
لمحمػػي كالمػػدراء العػػامكف لمػػديريات الحكػػـ المحمػػي فػػي الضػػفة الغربيػػة , كاإلدارة العميػػا فػػي كزارة الحكػػـ ا

كقػد اعتمػػد الباحػث كامػػؿ مجتمػع الدراسػػة باعتبارىػا عينػػة دراسػة كأعػػد ليػذا الغػػرض اسػتمارة تػػـ تكزيعيػػا 
عمػػػػى كامػػػػؿ مػػػػف تػػػػـ ذكػػػػرىـ كاسػػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػني  الكصػػػػفي لتحميػػػػؿ البيانػػػػات باسػػػػتخداـ الحزمػػػػة 

 .spssاإلحصائية 
 
قػػد تمخصػػت أسػػئمة البحػػث فػػي مجمكعػػة مػػف األسػػئمة المتعمقػػة بكجػػكد كقػػدرة قطػػاع الحكػػـ المحمػػي عمػػى ك 

التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي كدكر مجػػػػالس الخػػػػدمات المشػػػػتركة فػػػػي تفعيػػػػؿ التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجي لمػػػػكزارة 
 كلمييئػػات المحميػػة كافترضػػت الدراسػػة أف قطػػاع الحكػػـ المحمػػي يعػػاني مػػف عػػدـ كضػػكح مفيػػـك التخطػػيط 
كأف تشكيؿ مجالس الخدمات لـ يساىـ في تطكير آليات التخطيط االستراتيجي كمف ابرز نتائ  الدراسة 
ذات العالقػػة أف الحكػػـ المحمػػي الفمسػػطيني ال يعتمػػد أسػػمكب التخطػػيط االسػػتراتيجي كػػأداة لتطػػكير ىػػذا 

قػدرات الييئػات القطاع كتؤكد نتائ  الدراسة أف تشكيؿ مجػالس الخػدمات المشػتركة عػزز مػف تكجيػات ك 
 المحمية عمى التخطيط.

 
كمف ابرز تكصيات الدراسة ذات العالقة أف يتـ تكظيؼ ما يمـز مف المكظفيف المكاصػميف كذكم الخبػرة 
في التخطيط االستراتيجي كتعديؿ قانكف الحكـ المحمي بمػا يضػمف مزيػدا مػف الالمركزيػة لييئػات الحكػـ 

خػػراج الحكػػـ المحمػػي مػػف دائػػرة.المحمػػي االعتمػػاد عمػػى التمكيػػؿ الخػػارجي كاالعتمػػاد عمػػى التحكيػػؿ  ...كا 
الػػذاتي , كتعزيػػز دكر مجػػالس الخػػدمات المشػػتركة فػػي مجػػاؿ التخطػػيط االسػػتراتيجي مػػف خػػالؿ تػػدريب 

 .رؤسائيا كالعامميف فييا
 

  :(3143) .م ،عامر. 44.5.3
 

لمجالس البمديػة كالمنتفعػيف كاقع دم  البمديات في الضفة الغربية مف كجية نظر اعضاء ادراسة بعنكاف 
ق رسػػػػالة .فمسػػػػطيف ،جامعػػػػة القػػػػدس .دراسػػػػة حالػػػػة محافظػػػػة راـ اهلل كالبيػػػػرة ،كاليػػػػات مقترحػػػػة لتطكيرىػػػػا
نظػر اعضػاء البمػديات  ناقشػت الرسػالة كاقػع دمػ  الييئػات المحميػة مػف كجيػة .ماجستير غير منشػكرة (

كقػد حػدد الباحػث  ،لخػدمات المقدمػة ليػـفػي تحسػيف مسػتكل ا ،كالمكاطنيف المستفيديف مف عمميػة الػدم 
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بنػػي زيػػد الشػػرقية كبمديػػة االتحػػاد   باعتبارىػػا حػػدكد  ،بنػػي زيػػد الغربيػػة ،حػػدكد بحثػػو ببمػػديات   الزيتكنػػة
كقػد اعتمػد الباحػث المػني  الكصػفي التحميمػي فػي اجػراء دراسػتو  .مكانية لمبحث كباعتبارىا حالة دراسػية

كحػػدد عينػػة الدراسػػة باعضػػاء المجػػالس المحميػػة  ،جمػػع بياناتػػو االكليػػةكاسػػتخدـ االسػػتمارة باعتبارىػػا اداة 
 .المدمجة كعينة عشكائية مف المكاطنيف المستفيديف مف عممية الدم  

 
في السؤاؿ التالي   ما ىك كاقع دم  البمديات في الضفة الغربية مف كجية نظػر كتمثمت مشكمة الدراسة 

ىػػي اآلليػػات المقترحػػػة لتطكيرىػػا   كمػػا اف السػػؤاؿ الرئيسػػػي اعضػػاء المجػػالس المحميػػة كالمنتفعػػػيف كمػػا 
حيػػػث تفػػػرع عنػػػو مجمكعػػػة مػػػف االسػػػئمة كالفرضػػػيات ذات العالقػػػة  ،لمدراسػػػة ىػػػك ذاتػػػو المشػػػكمة البحثيػػػة
 .باجابات عينة الدراسة االحصائية

 
ي كرفػػع اف عمميػة الػػدم  لمبمػديات ادت الػى تحسػيف الكضػع المػال ،كمػف اىػـ نتػائ  الدراسػة ذات العالقػة

كالػػى اسػػتغالؿ افضػػؿ لممػػكارد المحميػػة كتحسػػيف  ،الكفػػاءة االداريػػة العضػػاء كمػػكظفي البمػػديات المدمجػػة
كعػرض الباحػث  .بالرغـ مف قمة كاحيانا انعداـ الدعـ ليػذه البمػديات ،نكعية الخدمات المقدمة المكاطنيف
 :مجمكعة مف االستنتاجات اىميا

 
 جػػػػة عمػػػػى المسػػػػاعدات كاليبػػػػات كلػػػػـ ترتػػػػؽ الػػػػى تنفيػػػػذ اسػػػػتمرار حالػػػػة اعتمػػػػاد البمػػػػديات المدم

 .مشركعات استثمارية لزيادة ايراداتيا

  لـ تتمكف الجيات المختصة مف تعميـ فكرة الدم  بسبب قصكرىا في سف التشػريعات كالقػكانيف
 .المتعمقة بدم  البمديات

 يا مػف قبػؿ ىناؾ قصكر مف قبؿ الجيات المختصة في تحسيف القكانيف كالتشريعات المرغكب ب
 .المكاطنيف في ضماف عضكية المكاقع المدمجة في المجالس البمدية

 
كلمبمػػديات كلممػػكاطنيف مػػف شػػأنيا كقػػد اكصػػى الباحػػث بمجمكعػػة مػػف التكصػػيات لػػكزارة الحكػػـ المحمػػي 

  .انجاح عممية الدم  كاالستفادة مف مزاياىا

 
  :(8::4ع. ) ،مكي. 43.5.3

 
 ة المركزية كىيئات السمطة المحمية  دراسة مقارنة مع التطبيؽ في العالقة بيف السمطدراسة بعنكاف 

ناقشػػت الدراسػػػة العالقػػػة بػػػيف  .ق رسػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة ( .فمسػػػطيف ،جامعػػػة بيرزيػػػت .فمسػػطيف
كىػػي دراسػػة مقارنػػة بػػيف انظمػػة الحكػػـ المحمػػي فػػي عػػدد مػػف  ،السػػمطة المركزيػػة كىيئػػات الحكػػـ المحمػػي
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كاتخذت الدراسة طابع قػانكني بالدرجػة  ،ر كبيف نظاـ الحكـ المحمي الفمسطينيالدكؿ منيا االردف كمص
االكلػى حيػػث بػػيف الباحػػث بػػدايات نشػػأة الحكػػـ المحمػي فػػي فمسػػطيف كاالنظمػػة كالتشػػريعات التػػي حكمػػت 
ىذا النظاـ منذ العيد العثماني مػركرا بانظمػة االنتػداب كحقبػة الكصػاية االردنيػة كالمصػرية عمػى الضػفة 

كصػػػكال الػػػى اكؿ قػػػانكف فمسػػػطيني  ،كبفتػػػرة االحػػػتالؿ الصػػػييكني الػػػذم لػػػـ ينتيػػػي ،بيػػػة كقطػػػاع غػػػزةالغر 
 .1994النتخابات الييئات المحمية كقانكف الييئات المحمية الفمسطيني بعد اقامة السمطة الكطنية عاـ 

 
السػػػمطة  كصػػػاغ الباحػػػث مشػػػكمة الدراسػػػة حػػػكؿ فكػػػرة اف دكر الييئػػػات المحميػػػة مػػػا زاؿ مقيػػػدا بتكجيػػػات

كىػذا يػؤدم الػى عػدـ كجػكد نقمػة  ،كاف الخدمات التي تقدميا تمؾ الييئات محدكدة في اىميتيا ،المركزية
كركػػز الباحػػث فػػي صػػياغة اسػػئمة  .نكعيػػة فػػي تركيبػػة كىيكميػػة النظػػاـ المحمػػي الفمسػػطيني نحػػك االفضػػؿ

كالفػػرؽ بػػيف نظػػـ  ،المحميػػةالدراسػػة عمػػى الجانػػب الػػذم يعػػال  الفػػرؽ بػػيف مفيػػـك الحكػػـ المحمػػي كاالدارة 
 .الحكـ المحمي الفرنسي كالبريطاني كالصالحيات الممنكحة لييئات الحكـ المحمي بمكجب ىذه النظـ

 
كاستخدـ الباحث مجمكعة مف مناى  البحث العممي كالمني  المقػارف كالمػني  التحميمػي كمػني  التحميػؿ 

كالتمػػاـ احتياجاتػػو  ،ثيػػة المتنكعػػة فػػي الدراسػػةالتػػاريخي كمػػني  تحميػػؿ المحتػػكل لتغطيػػة االحتياجػػات البح
 ،السمطة المحميػة ،البحثية استخدـ الباحث اداة االستبياف كالذم كجيو لثالثة فئات ىي السمطة المركزية

استمارة عمػى  191استمارة عمى اعضاء ىيئات محمية ك  157استمارة منيا  524كتـ تكزيع  ،المكاطف
رة عمػػى مػػكاطنيف كشػػممت الدراسػػة عينػػات مػػف كافػػة المحافظػػات اسػػتما 174مػػكظفي سػػمطة مركزيػػة ك 

 .الشمالية مف الكطف
 

 % مف العينة لـ يشارككا 73.5كمف النتائ  ذات العالقة التي اكدتيا نتائ  جمع بيانات االستبياف اف 
ات في اية نقاشات اك لقاءات تتعمؽ بقػكانيف االنتخابػات كالحكػـ المحمػي كاقتصػرت االجتماعػات كالناقشػ

% مػػف العينػػة عػػدـ معػػرفتيـ بالتقسػػيمات االداريػػة 69.4كمػػا ابػػدل  ،عمػػى مجمكعػػات نخبكيػػة مػػف النػػاس
كاشارت نتائ  االستطالع الى اف نظرة المكاطنيف تجاه السمطات المحمية ما زالػت  ،لكزارة الحكـ المحمي

 .مبنية عمى الشككؾ تجاه الييئات المحمية باعتبارىا تابعة لمسمطة المركزية
 

كمف اىـ تكصيات الدراسة   العمؿ عمى تجميع الييئػات المحميػة المتجػاكرة كدمجيػا كالتركيػز عمػى بنػاء 
كفػػي  ،لمجمكعػػة مػػف الييئمػػت المحميػػة تيػػدؼ الػػى اقامػػة المشػػاريع المشػػتركة ،مػػدف تطػػكير كبػػرلكاقامػػة 

 كىذا  ،يسيةنفس الكقت تساىـ بشكؿ كبير في الحد مف ىجرة ابناء الريؼ الى مدف المحافظات الرئ
 .يعني تكظيؼ كافة االمكانيات المتاحة مف اجؿ اقامة بنية اقتصادية في تمؾ المناطؽ
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 (: 3116المعايطة،م.). 44.5.3
 

أثر إعادة ىيكمية البمػديات عمػى أداء الخػدمات   دراسػة ميدانيػة لبمػديات مراكػز محافظػات دراسة بعنكاف 
تمقػػي  .ق رسػػالة ماجسػتير غيػػر منشػكرة( .االردف ،مؤتػة الزرقػاء كالطفيمػػة كمعػاف  .جامعػػة،جنػكب االردف

كابػراز االسػباب التػي دعػت  ،ىذه الدراسة الضكء عمى كيفية أداء الخدمات مف قبػؿ البمػديات بعػد الػدم 
ف كاف الدم  ىك إعػادة ىيكمػة كاصػالح لمبمػديات اـ مجػرد دمػ   ،الحككمة تنفيذ مشركع دم  البمديات كا 

لالجابة عمى االستفسػار الرئيسػي اف كػاف الػدم  قػد مة كفرضيات الدراسة كصاغ الباحث اسئ ،كضـ ليا
 .أدل الى تحسيف نكعية الخدمات المقدمة لممكاطنيف اـ انيا اجراء ادارم فقط لـ يترتب عميو اية فكائد

 
فردا ىـ  1076كتككف مجتمع الدراسة مف  ،دراستةالكصفي التحميمي في كقد اعتمد الباحث المني  

امميف في بمديات مراكز المحافظات الجنكبية ممف ىـ في المستكل االدارم ق مدير،رئيس جميع الع
شخص  600مراقب،كاتب ( كاختار منيـ عينة بطريقة العينة العشكائية البسيطة حيث اختار منيـ ،قسـ

 .تـ تكزيع استمارة بحثية كأداة لمدراسة
 

عممية الدم  قد ادت الى تحسف ممحكظ في  كتكصمت الدراسة الى مجمكعة مف النتائ  التي تشير اف
اداء مكظفي الييئات المحمية كرفعت مف كفاءة مكظفييا في تقديـ الخدمات التنظيمية كالثقافية 

 .كالخدمات االخرل كالطرؽ كانارة الشكارع كالمحافظة عمى البيئة
 

مشركع دم  البمديات قد يككف مف اىميا التكصية باعادة النظر في كقدـ الباحث جممو مف التكصيات 
حيث ترل الدراسة مف كجية نظر الباحث أف اعداد البمديات ما  ،كتقميص اعداد البمديات المكجكدة

كيجب تقميصيا لتككف عمى أساس المكاء   بمعنى كؿ لكاء بمدية كاحدة   كما اكصى زالت كبيرة 
  .ف قبؿ كزارة الشؤكف البمديةباعطاء مشركع الدم  الفترة الزمنية الالزمة كتقكيمو تقكيما شامال م

 
 ممخص الدراسات السابقة  6.3
 

كقد ركزت بالغالب عمى كؿ دراسة مف ىذه الدراسات تناكلت جانب مف جكانب عمؿ الييئات المحمية 
ككفاءة كفعالية الكادر  ،محمية في تقديـ خدماتيا كفي ادارة ىذه الخدماتالييئات الكفاءة كفعالية 

ىيئات تشخيصا لكاقع  تىا كقدمت ىذه الدراسات كسبؿ تطكير خدماتيا ككادر الكظيفي ليذه الييئا
كحجـ ىذه الييئات كالمكارد  1994كظركؼ تشكيميا كتحديدا منذ عاـ  الحكـ المحمي الفمسطيني 

كقيادتيا اك مساىمتيا في تكفير مقكمات  ،قدرتيا عمى تقديـ الخدمات االساسية مف جيةالمتاحة ليا ك 
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بعض ىذه الدراسات ناقشت فكرة  ،مية باعتبارىا اىـ مسؤكليات الييئات المحمية المعاصرةالتنمية المح
كاسباب كجكدىا كاشارت بعضيا الى نجاحات كبيرة ليذه مجالس الخدمات المشتركة كقيمت تجربتيا 

مف حيث تطكير بعض الخدمات التي عجزت المجالس الصغيرة عف تقديميا اك تطكيرىا كاف  المجالس
كاكصت بعض الدراسات الى  ،س الخدمات المشتركة قد حسنت مف االداء االدارم لمخدماتمجال

كفي  ،اركةتطكير فكرة المجالس المشتركة كدعميا باعتبارىا مقدمة لعممية دم  لمييئات المحمية المش
اف معظـ الدراسات برزت مالحظة اشار ليا الباحثكف كىي كثرة عدد الييئات المحمية نسبة لعدد السك
 ،كفي معظـ التكصيات اكصى الباحثكف بتقميؿ عددىا كدم  الييئات المحمية الصغيرة في بمديات اكبر

كاعداد المكائز كاالنظمة  ،كتكفير كؿ ما ىك الـز مف دعـ لتشجيع الييئات المحمية عمى االندماج
 .المساعدة عمى تنظيـ عممية الدم  كالتكسع بيا
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 الفصل الثالث
______________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات
 

إضػافة إلػى  ،كمنيجيتيػا ،يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفا لمجتمع الدراسػة كعينتيػا كالطريقػة التػي اختيػرت بيػا
ثـ يعػرض الطػرؽ اإلحصػائية التػي اسػتخدمت  ،االختبارات التي استخدمت كأداة لقياس الصدؽ كالثبات

 .البيانات كاستخالص النتائ في معالجة 
 

 
 

جراءات الدراسة 1.3 شكؿ  طريقة كا 
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 منيج الدراسة 4.4
 

لقػػػػد اسػػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػني  الكصػػػػفي التحميمػػػػي الػػػػذم يعتبػػػػر أكثػػػػر المنػػػػاى  شػػػػيكعان فػػػػي الدراسػػػػات 
عممان أف ىػػػذا المػػػني  يعمػػػؿ عمػػػى كصػػػؼ الظػػػاىرة كتحميميػػػا كتفسػػػيرىا كربطيػػػا مػػػع الظػػػكاىر التربكيػػػة،
، كىذا المني  يصؼ الظاىرة كصفان دقيقان مع التعبير عنيا تعبيران كميان كتعبيران كيفيان، أما التعبير األخرل

الكمي فإنو يعطي كصفان رقميان يكضز حجـ الظاىرة أك مقدارىا كدرجة ارتباطيا مع المتغيرات األخػرل، 
ى االستبانة كػأداة رئيسػية كالتعبير الكيفي يصؼ الظاىرة كيكضز خصائصيا. كستعتمد ىذه الدراسة عم

 لجمع البيانات ذات العالقة بمشكمة الدراسة. 
 

 أداة الدراسة 3.4
 

لدراسة كاقع دم  الييئات المحميػة  ،لممنتفعيف مف خدمات المجالس البمدية لقد قاـ الباحث بعمؿ إستبانة
تبانة مف ثالثة حيث تككنت االس ،الفمسطينية في الضفة الغربية مف حيث ضركرة كمصاعب ىذا الدم 

   :1.1.3كما ىك مكضز في الجدكليف  ،أقساـ
 

 تكزيع فقرات االستبانة الرئيسة عمى محاكرىا  :1.3جدكؿ 
 

 عدد الفقرات عنوان القسم رقم القسم
 6 خمفية المبحوث األكؿ
 الثاني

 
 :محاور الدراسة

 16 . تحسيف الخدمات1
 16 . االقتصاد كالتنمية كاالستثمار2
 16 لمشاركة المجتمعية. ا3
 11 . اإلجراءات4
 14 . المشكالت كالعكائؽ5

 :األسئمة المفتوحة الثالث
 ىؿ تؤيد  عممية الدم  مف حيث المبدأ  ؟

ىؿ تفضؿ البقاء ضمف مجمس الخدمات المشترؾ لفترة اضافية انتقالية قبؿ االنتقاؿ الى 
 عممية الدم  ؟

 م  في بمديتكـ ؟ما ىي مالحظاتؾ عمى عممية الد
ىػؿ تقتػػرح ايػػة مقترحػػات تعتقػػد اف مػػف شػػأنيا المسػػاىمة فػػي اقنػػاع النػػاس لػػدعـ كتشػػجيع عمميػػة 

 الدم  ؟
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 صدق أداة الدراسة ) االستبانة ( قياس 4.4
 

لمتثبػػت مػػف صػػدؽ أداة القيػػاس ق االسػػتبانة ( اعتمػػد الباحػػث عمػػى مسػػاعدة بعػػض األكػػاديمييف مػػف ذكم 
مكشػػؼ عػف أرائيػـ كعػػف مػدل االتفػاؽ فػػي تقػديراتيـ التػي تعػػد الطريقػة المعتمػػدة ل  ،االختصػاص كالخبػرة

كذلػؾ لالرتقػاء بمسػتكل مصػداقية االسػتبانة كلضػماف تحقيقيػا لميػدؼ الػذم  ،في تحديد صػدؽ االسػتبانة
مكضػػكع حيث تػػـ عػػرض االسػػتبانة بصػػكرتيا األكليػػة عمػػى الػػدكتكر المشػػرؼ عمػػى ،كضػػعت مػػف أجمػػو
تػـ األخػذ بالتكصػيات كالمالحظػات كتػـ  حيػث، استيا كتصكيبيا كتػدقيقيا كمراجعتيػاالبحث الذم قاـ بدر 

 كمف ثـ أجرينػا التحميػؿ التػالي باسػتخداـ ،تعديؿ بعض بنكد االستبانة إلى أف ظيرت بالصكرة المالئمة

Reliability Analysis    فػي االسػتبانة 0.980حيػث كجػدنا أف قيمػة التجػانس بػيف الفقػرات ككػؿ. 
أف ىػػػذه القيمػػػة تعػػػد قيمػػػة جيػػػدة جػػػدا بحيػػػث  ،( 0.980مػػػف قيمػػػة التجػػػانس بػػػيف الفقػػػرات ككػػػؿ ق نسػػػتدؿ

فػي االسػتبياف، كقػدرة االسػتبانة  تكضػز مػدل المصػداقية فػي تعبئػة نمػاذج االسػتبانة مػف قبػؿ المشػاركيف
 .عمى قياس ما كضعت ألجمو

 
 (  Cronbach’s Alfa  قياس ثبات أداة الدراسة )  5.4
 

ثبػػات االسػػتبانة مػػف خػػالؿ معادلػػة كركنبػػاخ ألفػػا كمػػا أنيػػا تشػػير إلػػى الصػػدؽ التكػػكيني أك مػػا يػػتـ قيػػاس 
 ككانت النتائ  كما يمي: ،يسمى بالتجانس الداخمي

 
 نتائ  اختبار كركنباخ ألفا عمى استبانات الدراسة  :2.3جدكؿ 

 
 استبانة المنتفعين 

N of Cases 760 

N of Items 75 

Alfa 0.961 

 
لتمثػؿ مػدل ثبػات االختبػار الػذم    1إلػى   0( كالتػي تمتػد قيميػا مػف   0.961ؿ مف قيمة ألفػا ق  يستد

ككممػا كانػت قيمػة ألفػا  . ( multi- point formatted questioner)يحتػكم عمػى أكثػر مػف إجابػة 
يمػػة كاتفػػؽ عمػػى أف ق ،أعمػى كانػػت االسػػتبانة أكثػر ثباتػػا فػػي إعطػػاء نتػائ  جيػػدة لتحميػػؿ مكضػػكع البحػث

( تعتبر 0.961كما نرل مف النتيجة التي حصمنا عمييا قألفا    .تعد قيمة مقبكلة لثبات االستبانة  0.7
ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى ثبػػػات االسػػػتبانة كأنيػػػا تشػػػير إلػػػى الصػػػدؽ التكػػػكيني  .قيمػػػة جيػػػدة جػػػدا لثبػػػات االسػػػتبانة

قيمػػة تػػـ احتسػػاب الثبػػات كلمتأكػػد مػػف ىػػذا  .لالسػػتبانة كمػػا يسػػمى بالتجػػانس الػػداخمي لفقػػرات االسػػتبانة
 :3.3جدكؿ في كجاءت النتائ  كما  ،معامؿ الثبات ق ألفا ( لكؿ محكر مف محاكر الدراسة
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 قيـ معامؿ كركنباخ ألفا لالتساؽ الداخمي لمحاكر االستبانة :3.3جدكؿ 
 

  المحور قيمة معامل كرونباخ ألفا 
 1 تحسيف الخدمات 0.962
 2 ثماراالقتصاد كالتنمية كاالست 0.970
 3 المشاركة المجتمعية 0.974
 4 اإلجراءات 0.965
 5 المشكالت كالعكائؽ 0.965
 لقيمة الكميةا 74:.1

 
لكػػؿ محػػكر مػػف محػػاكر الدراسػػة  –كركنبػػاخ ألفػػا  –نالحػػظ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف قػػيـ معامػػؿ الثبػػات 

مػع  ،محػاكر االسػتبانة مما يدؿ عمى ثبات ،( 0.974ق  –(  0.962جاءت مرتفعة كتراكحت ما بيف ق 
كىػػي قيمػػة مرتفعػػة جػػدان ممػػا يؤكػػد عمػػى قػػدرة  0.961العمػػـ أف قيمػػة معامػػؿ الثبػػات الكمػػي كانػػت تسػػاكم 

 .البيانات عمى عكس نتائ  العينة عمى مجتمع الدراسة
 

 حدود الدراسة 6.4
 

 ىناؾ حدكد زمانية كحدكد مكانية كبشرية ليذه الدراسة، كفيما يأتي تكضيز لذلؾ:
 

 2013شباط ـ  ك  2012الكاقعة بيف ايار  تـ تنفيذ ىذه الدراسة خالؿ الفترة   :دكد الزمانيةالح 
 .ـ

 محافظات جنيف كطكلكـر  كىي البمديات المدمجة بقرار مجمس الكزراء في :الحدكد المكانية
 .كىي جميعا في المحافظات الشمالية لمكطف ،كالخميؿ كحدكد مكانية لمكضكع الدراسة

 المحمية المدمجة في المحافظات  الييئاتتتمثؿ في المنتفعيف مف خدمات  :رية الحدكد البش
 المذككرة.

 
 مجتمع الدراسة 7.4

 
 المدمجة كىي اربع بمديات تقع  المنتفعيف كمتمقي خدمات المجالس البمديةتككف مجتمع الدراسة مف 

ية الكفريات في طكلكـر ككؿ كىي بمدية الياسرية في الخميؿ كبمد في محافظات جنيف كطكلكـر كالخميؿ
 .مف البمدية المتحدة كبمدية مرج بف عامر في جنيف
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 عينة الدراسة 8.4
 

الجيػػػػاز المركػػػػزم لإلحصػػػػاء تػػػػـ تحديػػػػد حجػػػػـ مجتمػػػػع الدراسػػػػة بنػػػػاءن عمػػػػى اإلحصػػػػاءات المقدمػػػػة مػػػػف 
مجيػا (  مجػالس بمديػة  تػـ د 4حيث أشارات اإلحصاءات إلى كجػكد ق الفمسطيني ككزارة الحكـ المحمي 

عمػد الباحػث إلػى اختيػار جميػع ىػػذه  لػذا ،( منتفػػع 60943تقػدـ خػدماتيا لػػ  ق  فػي المحافظػات المػذككرة
ثػػـ تحػػدد حجػػـ مناسػػب لعينػػة الدراسػػة مػػف المنتفعػػيف بحيػػث تكػػكف ىػػذه العينػػة ممثمػػة  ،المجػػالس البمديػػة

ك حجػػـ العينػػة % ( مػػف مجتمػػع البحػػث ليكػػكف ىػػ 1.2لمجتمػػع البحػػث لػػذا اختػػار الباحػػث مػػا نسػػبتو ق 
حيػػث  ،الممثػػؿ لككنيػػا تعتبػػر نسػػبة ممثمػػة لمجتمػػع الدراسػػة فػػي مثػػؿ ىػػذا النػػكع مػػف الدراسػػات المسػػحية

 ،( منتفع جميعيـ مف متمقػي الخػدمات مػف المجػالس البمديػة فػي البحػث 760تككنت عينة الدراسة مف ق
ارات بالعػػػدد المطمػػػكب قػػػاـ الباحػػػث بتكزيػػػع االسػػػتم ،بعػػػد أف تػػػـ اعتمػػػاد حجػػػـ عينػػػة الدراسػػػة المطمػػػكب

باستخداـ أسمكب العينة العشكائية الطبقية لممنتفعيف في البمديات لمحصكؿ عمى نسبة تمثيؿ أقػرب كأدؽ 
حيػػث اعتمػػد الباحػػث عمػػى  ،حيػػث أبػػدل جميػػع المنتفعػػيف تعػػاكنيـ مػػع الباحػػث ،لمجتمػػع الدراسػػة كقػػد تػػـ

تكزيػػػع أفػػػراد مجتمػػػع  4.3ضػػػز الجػػػدكؿ ك يك  ،المقابمػػػة الشخصػػػية لتعبئػػػة االسػػػتمارات بالعػػػدد المطمػػػكب
 .كآلية اختيار العينة ،البحث

 
 كمجتمع الدراسة  ،منتفعيفآلية اختيار عينة البحث مف ال :4.3جدكؿ 

 
 عدد استمارات المنتفعين سكانعدد ال البمدية المحافظة

 210 17323 المتحدة جنيف
 227 19080 مرج بف عامر جنيف
 213 16870 الياسرية الخميؿ
 110 7670 الكفريات طكلكـر

 871 60943 المجموع
        
 العوامل الديموغرافية ألفراد مجتمع البحث  9.4

 
حتى يتـ التعرؼ عمى طبيعة البيانػات التػي تػـ جمعيػا , فإنػو البػد مػف عرضػيا بشػكؿ يتػيز لمػدارس أف 

النتػػائ  مػػف خػػالؿ  رضعػػبيتعػػرؼ عمػػى متغيراتيػػا , لتسػػاعده عمػػى فيػػـ أكبػػر كأعمػػؽ لمجتمػػع الدراسػػة 
يركػػػػػز ىػػػػػذا الجػػػػػزء مػػػػػف الدراسػػػػػة عمػػػػػى اسػػػػػتعراض العكامػػػػػؿ الديمكغرافيػػػػػة لمجتمػػػػػع الدراسػػػػػة ك  ،الجػػػػػداكؿ

حيػػػث يظيػػػر التكزيػػع التكػػػرارم ألفػػػراد المجتمػػػع تبعػػان لممتغيػػػرات المسػػػتقمة كالتػػػي  ،قالمتغيػػرات المسػػػتقمة (
 .يعتقد باف ليا دكر كتأثير أساسي عمى إجابات المبحكثيف
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 التكزيع التكرارم ألفراد عينة البحث حسب الجنس :5.3جدكؿ 
 

 النسبة المئوية ) % ( التكرار الجنس
 79.1 601 ذكر
 20.9 159 أنثى

% 411.1 871 المجموع  

 
% ( مف الذككر،  79.1أف النسبة األكبر منيـ ق  5.3فيما يتعمؽ بجنس المبحكثيف يتضز مف الجدكؿ 

  .مف إجمالي عينة البحث %( 20.9بينما جاءت نسبة اإلناث ق
 

 : التكزيع التكرارم ألفراد عينة البحث حسب الفئة العمرية6.3جدكؿ 
 

 النسبة المئوية ) % ( التكرار الفئة العمرية
 21.1 160 سنة 25 -18مف 
 27.6 210 سنة 35 – 26مف 
 28.0 213 سنة 45 – 36مف 
 16.3 124 سنة 55 – 46مف 
 7.0 53 سنة فأكثر 56
 100.0% 871 جموعالم

 
بػػاف أعمػػى النسػػب حصػػمت عمييػػا فئػػة العمػػر التػػي تتػػراكح  6.3فيمػػا يخػػص العمػػر،  يتضػػز مػػف الجػػدكؿ 

ثػـ   ،%( 27.6سنة بنسػبة ق 35 – 26%(، يمييا الفئة العمرية مف  28.0عاـ بنسبة ق 45 – 36مف 
سػػنة فػػأكثر اقػػؿ  56ريػػة بينمػػا جػػاءت الفئػػة العم ،% ( 21.1سػػنة كبنسػػبة ق  25الفئػػة العمريػػة أقػػؿ مػػف 

 .%( مف أجمالي عينة البحث 7.0الفئات المذككرة كبنسبة ق
 

 : التكزيع التكرارم ألفراد عينة البحث حسب المؤىؿ العممي7.3جدكؿ 
 

 النسبة المئوية ) % ( التكرار المؤىل العممي
 17.1 130 أقؿ مف ثالث إعدادم

 36.6 278 ثانكية عامة
 44.7 340 بكالكريكس

 1.6 12 جستير فأعمىما
 % 411.1 871 المجموع
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بػاف أعمػى النسػب كانػت لمػف يحممػكف شػيادة  7.3يتضػز مػف الجػدكؿ  ،أما فيمػا يخػص المؤىػؿ العممػي
يمػػييـ المبحػػكثيف الحاصػػميف عمػػى شػػيادة الثانكيػػة العامػػة كبنسػػبة  ،% ( 44.7البكػػالكريكس ك بنسػػبة ق 

%(  1.6ة شػيادة الماجسػتير أك أكثػر ك بنسػػبة ق%(، ككانػت اقػؿ ىػذه النسػب مػف نصػيب حممػ 36.6ق
 .مف أجمالي عينة البحث

 
 : التكزيع التكرارم ألفراد عينة البحث حسب المحافظة8.3جدكؿ 

 
 النسبة المئوية ) % ( التكرار المحافظة

 57.5 437 جنيف
 14.5 110 طكلكـر
 28.0 213 الخميؿ

 % 411.1 871 المجموع

 
بػػأف محافظػػة جنػػيف حصػػمت عمػػى النسػػبة األكبػػر  8.3يتضػػز مػػف الجػػدكؿ  ،أمػػا فيمػػا يخػػص المحافظػػة

بينما جاءت محافظة طكلكـر أقؿ المحافظػات  ،% ( 28.0يمييا محافظة الخميؿ كبنسبة ق  ،%(57.5ق
 .%( مف أجمالي عينة البحث 14.5المذككرة ك بنسبة ق 

 
 التكزيع التكرارم ألفراد عينة البحث حسب مكاف السكف :9.3جدكؿ 

 
 النسبة المئوية ) % ( التكرار مكان السكن
 28.0 213 بمدية الياسرية
 14.5 110 بمدية الكفريات
 27.6 210 بمدية المتحدة

 29.9 227 بمدية مرج بف عامر
 % 411.1 871 المجموع

 
بػاف أعمػى النسػب كانػت لمػف يسػكنكف  9.3يتضػز مػف الجػدكؿ  ،أما فيما يخص مكاف سػكف المبحػكثيف

%(، يمييـ المبحكثيف الذيف يسكنكف ضمف حدكد بمدية 29.9د بمدية مرج بف عامر كبنسبة قضمف حدك 
 .% ( 28.0الياسرية كبنسبة ق 

 
 14.5كجاءت نسبة المبحػكثيف الػذيف يسػكنكف ضػمف حػدكد بمديػة الكفريػات أقػؿ ىػذه النسػب كبنسػبة ق  

 .% ( مف أجمالي عينة البحث
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 عينة البحث حسب قطاع العمؿ : التكزيع التكرارم ألفراد10.3جدكؿ 
 

 النسبة المئوية ) % ( التكرار قطاع العمل
 24.3 185 الزراعة

 28.0 213 مكظؼ حككمي
 11.2 85 مكظؼ قطاع خاص

 10.0 76 صاحب عمؿ
 5.1 39 منظمات أىمية

 21.3 162 غير ذلؾ
 % 411.1 871 المجموع

 
بػػاف أعمػػى النسػػب  10.3يتضػػز مػػف الجػػدكؿ  ،فأمػػا فيمػػا يخػػص قطػػاع العمػػؿ الػػذم يعمػػؿ فيػػو المبحػػكثي
يمػػييـ المبحػػكثيف الػػذيف يعممػػكف فػػي  ،% ( 28.0كانػػت لمػػف يعممػػكف فػػي القطػػاع الحكػػكمي ك بنسػػبة ق

كجاءت اقؿ ىذه النسػب لممبحػكثيف العممػيف فػي المنظمػات األىميػة  ،% ( 24.3قطاع الزراعة كبنسبة ق
 .% ( مف أجمالي العينة 5.1ك بنسبة ق

 
 عالجة اإلحصائيةالم. 4.:
 

بعػػػد جمػػػع بيانػػػات الدراسػػػة قػػػاـ الباحػػػث بمراجعتيػػػا كذلػػػؾ تمييػػػدان بإدخاليػػػا إلػػػى الحاسػػػكب كقػػػد تػػػـ ذلػػػؾ 
أم بتحكيػؿ اإلجابػات المفظيػة إلػى أخػرل رقميػة كذلػؾ فػي جميػع أسػئمة الدراسػة  ،بإعطائيا أرقامػان معينػة

 :حصائية التاليةحيث تـ اختيار كتحميؿ فرضيات الدراسة باستخداـ األساليب اإل
 

 كالتكرار كالنسب المئكية كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية :أساليب اإلحصاء الكصفي. 

 ) قياس التجانس الداخمي ق كركنباخ ألفا. 

 تػػػـ اعتمػػػاد البرنػػػام  اإلحصػػػائي ق SPSSمػػػف أجػػػؿ عمػػػؿ المقارنػػػات المختمفػػػة التػػػي تبػػػيف ) 
اسػػتخدـ الباحػػث  :ة كذلػػؾ عمػػى النحػػك اآلتػػيكبكضػػكح الفػػكارؽ كالتبػػايف بػػيف األحػػداث المدركسػػ

 –كاختبػػػار تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادم  -الفرضػػػية األكلػػػى  –اختبػػػارم ق ت ( لمعينػػػات المسػػػتقمة 
 .لفحص فرضيات الدراسة -الفرضيات األخرل 

 .اعتمد الباحث عمى مقياس ليكارت الخماسي في عمؿ مقارنات االتجاه لفقرات االستبانة 
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 ع الفصل الراب
______________________________________________________ 

 عرض نتائج الدراسة 
 

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضا لمنتائ  التي تكصمت إلييا الدراسة، كفقا لفقػرات االسػتبانة كمجاالتيػا قمحػاكر 
حيػػػث سػػػػيتـ اإلجابػػػة عػػػػف أسػػػئمة الدراسػػػػة كاختبػػػار تػػػػأثير خصػػػائص عينػػػػة المبحػػػكثيف عمػػػػى  ،الدراسػػػة(
 .إجاباتيـ

 
  تـ حساب المتكسط المرجز إلجابات أفراد عينة البحث عمى محاكر الدراسة المختمفة باسػتخداـ

كذلػؾ مػف اجػػؿ معرفػة اتجػاه أراء المسػػتجيبيف ق أفػراد العينػة ( كعمػػؿ  ،مقيػاس ليكػرت الخماسػػي
مى كذلؾ ع ،حيث يعتبر مقياس ليكرت مف أفضؿ أساليب قياس االتجاىات،المقارنات المختمفة

 :النحك التالي
 

 : تقسيـ مقياس ليكرت إلى المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيفأ-1.4جدكؿ 
 

 مكافؽ بدرجة ضعيفة جدان  5مستكل  1.19- 1.00
 
 
 
 

 4مستكل  1.20-1.39
 3مستكل  1.40-1.59
 2مستكل  1.60-1.79
 1مستكل  1.80-1.99
 مكافؽ بدرجة ضعيفة 2.00
 درجة ضعيفة  5ستكل م 2.01-2.19

 
 
 

 4مستكل  2.20-2.39
 3مستكل  2.40-2.59
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 : تقسيـ مقياس ليكرت إلى المتكسطات الحسابية إلجابات المبحكثيفب-1.4جدكؿ 
 

 درجة ضعيفة  2مستكل  2.60-2.79
 2.80-2.99  1مستكل 

 مكافؽ بدرجة متكسطة 3.00
  1مستكل  3.01-3.19

 
 
 
 

 درجة متكسطة

 2مستكل  3.20-3.39
 3مستكل  3.40-3.59
 4مستكل  3.60-3.79
 5مستكل  3.80-3.99
 مكافؽ بدرجة كبيرة 4.00
  1مستكل  4.01-4.19

 
 
 
 

 مكافؽ بدرجة كبيرة 

 2مستكل  4.20-4.39
 3مستكل  4.40-4.59
 4مستكل  4.60-4.79
 5مستكل  4.80-5.00

 
 عمى أسئمة الدراسة ومناقشتيا اإلجابة :القسم األول 4.5
 

سػيتـ فػي ىػذا القسػـ  :محاكر الدراسة كمػا يمػيلإلجابة عمى أسئمة الدراسة الرئيس كالفرعية سيتـ عرض 
حيػػث سػػيتـ  ،عػػرض كتحميػػؿ كمناقشػػة لنتػػائ  إجابػػات المبحػػكثيف حػػكؿ المحػػاكر الرئيسػػية السػػبع لمدراسػػة

كمػػف ثػػـ سػػيتـ عمػػؿ ممخػػص عػػاـ لكػػؿ  ،جيػػاعػػرض فقػػرات كػػؿ محػػكر مػػف خػػالؿ الجػػداكؿ كمناقشػػة نتائ
 .المحاكر

 
 :تحسين الخدمات :المحور األول. 4.4.5

 
 : تكجيات أفراد عينة البحث حكؿ المحكر األكؿ أ-2.4جدكؿ 

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة الرقم

 1.303 2.84 تسييؿ كتسريع معامالت المكاطنيف  -1
 1.194 2.92 ترخيص المباني تسييؿ كتسريع إجراءات  -2
 1.251 3.02 تحسيف خدمة المياه  -3
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 تكجيات أفراد عينة البحث حكؿ المحكر األكؿ  :ب-2.4جدكؿ 
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة الرقم
 1.224 2.96 تحسيف خدمة الكيرباء  -4
 1.203 2.98 تحسيف خدمة النفايات الصمبة  -5
 1.196 3.12 المكبات العشكائية  التخمص مف -6
 1.166 2.90 كقؼ مخالفات البناء  -7
 1.166 2.72 سرعة حؿ النزاعات بيف المكاطنيف -8
 1.151 2.66 سرعة االستجابة لشكاكم المكاطنيف  -9

 1.179 2.78 سيكلة كصكؿ المكاطنيف لممعمكمات  -10
 1.191 2.75 العدالة في الحصكؿ عمى الخدمات  -11
 1.217 2.76 تكافؤ الفرص في التكظيؼ  -12
 1.139 2.96 استقباؿ أفضؿ لممراجعيف  -13
 1.104 2.88 إعداد دالئؿ إلجراءات المعامالت  -14
 1.162 2.93 كقؼ التعديات عمى المرافؽ العامة -15
  1.254  2.80 تكفير الحدائؽ كالمتنزىات العامة  -16

 65:.1 3.98 الدرجة الكمية

 
 :ما يميىذا المحكر ث أظيرت النتائ  في حي
 

 أف ىنػػاؾ مكافقػػة ضػػعيفة مػػف المسػػتكل األكؿ مػػف 2.87يتضػػز مػػف المتكسػػط الكمػػي لممحػػكر ق )
حيػػػث تراكحػػػت المتكسػػػطات ،المبحػػػكثيف عمػػػى الفقػػػرات المػػػذككرة فػػػي المحػػػكر األكؿ بشػػػكؿ عاـ

بة متجانسػػػة لكافػػػة كىػػػذا يشػػػير إلػػػى قػػػراءة جيػػػدة كاسػػػتجا ،( 3.12 – 2.66الحسػػػابية مػػػا بػػػيف ق
فقػػرات ىػػذا المحػػكر مػػف المبحػػكثيف، حيػػث أف الحظنػػا كجػػكد تقػػارب فػػي المتكسػػطات الحسػػابية 

ممػا يشػير إلػى تقػارب فػي أراء المبحػكثيف حػكؿ أثػر دمػ  الييئػات المحميػة عمػى  ،لكافة الفقػرات
ىػػي  الػػتخمص مػػف المكبػػات العشػػكائيةحيػػث يتضػػز مػػف النتػػائ  السػػابقة أف  ،تحسػػيف الخػػدمات

ىػػي أضػػعؼ اآلثػػار سػػرعة االسػػتجابة لشػػكاكم المػػكاطنيف بينمػػا تعتبػػر  ،أقػػكل الفقػػرات المػػذككرة
 .الناتجة عف عممية دم  الييئات المحمية عمى تحسيف الخدمات في ىذا المحكر

  يػػرل أفػػػراد العينػػػة أف الفقػػػرة ق السادسػػػة ( كالتػػػي تشػػػير إلػػػى أف دمػػػ  الييئػػػات المحميػػػة أدل إلػػػى
اآلثػار كبالتالي تعتبػر مػف أىػـ  ،ىي أقكل فقرات المحكر األكؿلعشكائية التخمص مف المكبات ا

الناتجة عف عممية دم  الييئات المحمية عمى تحسيف الخدمات كالتي تسػاىـ فػي تحسػيف جػكدة 
، بحيػػث انػػو يجػػب االسػػتفادة منيػػا الخػػدمات التػػي تقػػدميا الييئػػات المحميػػة المدمجػػة لممػػكاطنيف
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حصػػمت الفقػػرة المتعمقػػة بػػذلؾ عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي فػػي ىػػذا  فقػػد ،كمحاكلػػة تطكيرىػػا أكالن 
 .( كبدرجة مكافقة ق متكسطة ( مف المستكل األكؿ 3.12المحكر ك بقيمة بمغت ق 

  إف تحسيف خدمة المياه تعتبر أيضان مػف اآلثػار الناتجػة عػف عمميػة دمػ  الييئػات المحميػة عمػى
ات التػػػػي تقػػػػدميا الييئػػػػات المحميػػػػة تحسػػػػيف الخػػػػدمات كالتػػػػي تسػػػػاىـ فػػػػي تحسػػػػيف جػػػػكدة الخػػػػدم

بحيث انو يجب االسػتفادة منيػا كمحاكلػة تطكيرىػا أكالن أيضػان، فقػد حصػمت  ،المدمجة لممكاطنيف
( كبدرجػػة مكافقػػة قمتكسػػطة (  3.02الفقػػرة المتعمقػػة بػػذلؾ عمػػى متكسػػط حسػػابي بقيمػػة بمغػػت ق 

 .مف المستكل األكؿ

  المحكر كالمتعمقة باآلثار الناتجة عف عممية دم  ىناؾ مكافقة ق ضعيفة ( عمى بقية فقرات ىذا
مػػع مالحظػػة أف مسػػتكيات المكافقػػة الضػػعيفة جػػاءت  ،الييئػػات المحميػػة عمػػى تحسػػيف الخػػدمات

 .لمفقرات المذككرة في المستكييف األكؿ كالثاني
  سػرعة االسػػتجابة دمػ  الييئػػات المحميػة أدل إلػػى تعتبػر الفقػػرة ق التاسػعة ( كالتػػي تشػير إلػػى أف

اآلثػػار الناتجػػة عػف عمميػػة دمػػ  الييئػػات المحميػػة عمػػى تحسػػيف  أضػػعؼشػكاكم المػػكاطنيف مػػف ل
ممػا يػدعكا إلػى اعتبارىػا  ،كبالتالي تعتبر أضعؼ الفقرات المذككرة في المحػكر األكؿ ،الخدمات

فقػػد حصػػمت  ،مػػف أضػػعؼ الخػػدمات التػػي تقػػدميا الييئػػات المحميػػة المدمجػػة لممػػكاطنيف مقدمػػة
( كدرجػة مكافقػة ق ضػػعيفة ( مػف المسػػتكل  2.66ة عمػػى متكسػط حسػابي بقيمػػة ق الفقػرة المػذككر 

 .الثاني

 

 االقتصاد والتنمية واالستثمار:المحور الثاني. 3.4.5
 

 : تكجيات أفراد عينة البحث حكؿ المحكر الثانيأ-3.4جدكؿ 
 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.248 2.85 شؽ طرؽ زراعية أكثر -1
 1.176 2.92 تعبيد شكارع رابطة بيف الييئات المندمجة  -2
 1.200 2.54 تكفير مياه لمرم الزراعي -3
 1.139 3.05 تكسعة المخطط الييكمي -4
 1.122 2.80 تحسيف استخدامات األرضي -5
 1.196 2.53 تكفير مناطؽ حرفية كصناعية  -6
 1.157 2.76 ية تسييؿ إجراءات ترخيص المنشآت الصناع -7
 1.131 2.80 تسييؿ إجراءات ترخيص المنشآت الزراعية  -8
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 تكجيات أفراد عينة البحث حكؿ المحكر الثاني :أ-3.4جدكؿ 
 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.119 2.63 زيادة التبادؿ التجارم بيف الييئات المشاركة  -9
 1.208 2.68 زارعيفتكفير برام  لدعـ الم -10
 1.207 2.58 تكفير برام  استصالح لألراضي  -11
 1.205 2.38 تكفير أسكاؽ عامة لممنتجات الزراعية  حسبة   -12
 1.223 2.42 تـ تخفيض أسعار الخدمات  -13
 1.222 2.54 الدم  أدل إلى تكفير فرص عمؿ جديدة  -14
 1.182 2.60 ي حدكد البمدية الجديدةتشجيع مؤسسات أىمية كشركات خاصة لمعمؿ ف -15
  1.149  2.68 تمقي مساعدات كمنز اكبر مف جيات مختمفة  -16

 89:.1 3.78 الدرجة الكمية

 

 :ما يميىذا المحكر حيث أظيرت النتائ  في 
 

 أف ىنػػاؾ مكافقػة ضػػعيفة مػػف المسػػتكل الثػػاني مػػف 2.67يتضػز مػػف المتكسػػط الكمػػي لممحػػكر ق )
حيػػػث تراكحػػػت المتكسػػػطات ،رات المػػػذككرة فػػػي المحػػػكر الثػػػاني بشػػػكؿ عاـالمبحػػػكثيف عمػػػى الفقػػػ
كىػػػذا يشػػػير إلػػػى قػػػراءة جيػػػدة كاسػػػتجابة متجانسػػػة لكافػػػة  ،( 3.05 – 2.38الحسػػػابية مػػػا بػػػيف ق

الحظنػػا كجػػكد تقػػارب فػػي المتكسػػطات الحسػػابية  نػػافقػػرات ىػػذا المحػػكر مػػف المبحػػكثيف، حيػػث أن
أراء المبحػكثيف حػكؿ أثػر دمػ  الييئػات المحميػة عمػى  ممػا يشػير إلػى تقػارب فػي ،لكافة الفقػرات

 تكسػػعة المخطػػط الييكمػػيحيػػث يتضػػز مػػف النتػػائ  السػػابقة أف  ،االقتصػػاد كالتنميػػة كاالسػػتثمار
ىػػي تػػكفير أسػػكاؽ عامػػة لممنتجػػات الزراعيػػة  حسػػبة  بينمػػا يعتبػػر  ،ىػػي أقػػكل الفقػػرات المػػذككرة

محمية عمى االقتصاد كالتنميػة كاالسػتثمار فػي أضعؼ اآلثار الناتجة عف عممية دم  الييئات ال
 .ىذا المحكر

  تكسعة يرل أفراد العينة أف الفقرة ق الرابعة ( كالتي تشير إلى أف دم  الييئات المحمية أدل إلى
اآلثػار الناتجػة عػف كبالتػالي تعتبػر مػف أىػـ  ،ىػي أقػكل فقػرات المحػكر الثػاني المخطط الييكمػي

مى االقتصاد كالتنمية كاالستثمار كالتػي تسػاىـ فػي االسػتفادة مػف عممية دم  الييئات المحمية ع
، بحيث قطاعات االقتصاد كالتنمية كاالستثمار التي تقدميا الييئات المحمية المدمجة لممكاطنيف

فقػػد حصػػمت الفقػػرة المتعمقػػة بػػذلؾ عمػػى أعمػػى  ،انػػو يجػػب االسػػتفادة منيػػا كمحاكلػػة تطكيرىػػا أكالن 
( كبدرجػػة مكافقػػة ق متكسػػطة ( مػػػف  3.05كر ك بقيمػػة بمغػػت ق متكسػػط حسػػابي فػػي ىػػذا المحػػ

 .المستكل األكؿ
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   ىناؾ مكافقة ق ضعيفة ( عمى بقية فقرات ىذا المحكر كالمتعمقة باآلثار الناتجة عف عممية دم
مػػػػع مالحظػػػػة أف مسػػػػتكيات المكافقػػػػة  ،الييئػػػػات المحميػػػػة عمػػػػى االقتصػػػػاد كالتنميػػػػة كاالسػػػػتثمار

 ،5 ،2 ،1فيي مكافقة ضعيفة مف المستكل األكؿ لمفقػرات ق  ،ة ألخرلالضعيفة مختمفة مف فقر 
باإلضػػافة إلػػى  ،( 16 ،15 ،10 ،9 ،7كمكافقػػة ضػػعيفة مػػف المسػػتكل الثػػاني لمفقػػرات ق  ،( 8

 (.14 ،13 ،11 ،6 ،3أنيا مكافقة ضعيفة مف المستكل الثالث لمفقرات ق 

  تػكفير أسػكاؽ   الييئػات المحميػة أدل إلػى دمػتعتبر الفقرة ق الثانية عشر ( كالتي تشػير إلػى أف
اآلثار الناتجة عػف عمميػة دمػ  الييئػات المحميػة  أضعؼعامة لممنتجات الزراعية  حسبة   مف 
كبالتػػػالي تعتبػػػر أضػػػعؼ الفقػػػرات المػػػذككرة فػػػي المحػػػكر  ،عمػػػى االقتصػػػاد كالتنميػػػة كاالسػػػتثمار

( كدرجػػػػة مكافقػػػػة  2.38ق  فقػػػػد حصػػػػمت الفقػػػػرة المػػػػذككرة عمػػػػى متكسػػػػط حسػػػػابي بقيمػػػػة ،الثػػػػاني
 .قضعيفة ( مف المستكل الرابع

 

 :المشاركة المجتمعية :المحور الثالث. 4.4.5
 

 تكجيات أفراد عينة البحث حكؿ المحكر الثالث :4.4جدكؿ 
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة الرقم
 1.202 2.66 تكسيع قاعدة المكاطنيف المشاركيف في االنتخابات  -1
 1.158 2.51 مشاركة كاسعة مف الناس في فعاليات البمدية  -2
 1.144 2.56 مشاركة اكسع في عضكية لجاف البمدية  -3
 1.114 2.68 تشكيؿ لجاف مساندة لمبمدية  -4
 1.122 2.76 تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني  -5
 1.166 2.59 تنمية ركح العمؿ التطكعي  -6
 1.167 2.63 مشاركة الشباب تعزيز  -7
 1.120 2.66 تعزيز مشاركة المرأة  -8
 1.129 2.62 تعزيز ركح العمؿ المشترؾ بيف المكاطنيف  -9

 1.108 2.56 تعاكف المكاطنيف اكبر خالؿ تنفيذ المشاريع  -10
 1.147 2.56 تكثيؽ العالقات االجتماعية بيف الناس  -11
 1.139 2.51 القكل السياسية  مشاركة اكسع كافضؿ مف قبؿ -12
 1.157 2.51 تمكيف المكاطنيف المشاركة في اتخاذ القرارات  -13
 1.156 2.49 تمكيف المكاطنيف مف الرقابة عمى اداء البمدية -14
 1.179 2.62 تعزيز مني  الشفافية كالقدرة عمى المساءلة -15
  1.196  2.48 انياء الحساسيات القديمة بيف المكاطنيف -16

 88:.1 :3.6 الدرجة الكمية
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 :ما يميىذا المحكر حيث أظيرت النتائ  في 
 

 أف ىنػاؾ مكافقػة ضػعيفة مػف المسػتكل الثالػث مػػف 2.59يتضػز مػف المتكسػط الكمػي لممحػكر ق )
حيػػػث تراكحػػػت المتكسػػػطات ،المبحػػػكثيف عمػػػى الفقػػػرات المػػػذككرة فػػػي المحػػػكر الثالػػػث بشػػػكؿ عاـ

كىػػػذا يشػػػير إلػػػى قػػػراءة جيػػػدة كاسػػػتجابة متجانسػػػة لكافػػػة  ،( 2.76 – 2.48الحسػػػابية مػػػا بػػػيف ق
فقػػرات ىػػذا المحػػكر مػػف المبحػػكثيف، حيػػث أف الحظنػػا كجػػكد تقػػارب فػػي المتكسػػطات الحسػػابية 

ممػا يشػير إلػى تقػارب فػي أراء المبحػكثيف حػكؿ أثػر دمػ  الييئػات المحميػة عمػى  ،لكافة الفقػرات
تعزيز الشػراكة مػع منظمػات المجتمػع لسابقة أف حيث يتضز مف النتائ  ا ،المشاركة المجتمعية

ىػي  إنيػاء الحساسػيات القديمػة بػيف المػكاطنيفبينمػا يعتبػر  ،ىػي أقػكل الفقػرات المػذككرةالمدني 
أضػػعؼ اآلثػػار الناتجػػة عػػف عمميػػة دمػػ  الييئػػات المحميػػة عمػػى المشػػاركة المجتمعيػػة فػػي ىػػذا 

 .المحكر
 لتػػػي تشػػير إلػػى أف دمػػػ  الييئػػات المحميػػة أدل إلػػػى يػػرل أفػػراد العينػػػة أف الفقػػرة ق الخامسػػة ( كا

كبالتػػالي تعتبػػر  ،ىػي أقػػكل فقػػرات المحػكر الثالػػثتعزيػز الشػػراكة مػػع منظمػات المجتمػػع المػػدني 
اآلثار الناتجة عف عممية دم  الييئات المحمية عمى المشاركة المجتمعية كالتػي تسػاىـ مف أىـ 

، بحيػػث انػػو يئػػات المحميػػة المدمجػػة لممػػكاطنيففػػي تفعيػػؿ المشػػاركة المجتمعيػػة التػػي تقػػدميا الي
فقػػػد حصػػػمت الفقػػػرة المتعمقػػػة بػػػذلؾ عمػػػى أعمػػػى  ،يجػػػب االسػػػتفادة منيػػػا كمحاكلػػػة تطكيرىػػػا أكالن 

( كبدرجػػػة مكافقػػػة ق ضػػػعيفة ( مػػػف  2.76متكسػػػط حسػػػابي فػػػي ىػػػذا المحػػػكر ك بقيمػػػة بمغػػػت ق 
 .المستكل الثاني

 محكر كالمتعمقة باآلثار الناتجة عف عممية دم  ىناؾ مكافقة ق ضعيفة ( عمى بقية فقرات ىذا ال
مع مالحظة أف مستكيات المكافقة الضعيفة مختمفة  ،الييئات المحمية عمى المشاركة المجتمعية

 ،( 15 ،9 ،8 ،7 ،4 ،1فيػي مكافقػة ضػعيفة مػف المسػتكل الثػاني لمفقػرات ق  ،مف فقػرة ألخػرل
 .لث عمى بقية فقرات المحكرباإلضافة إلى أنيا مكافقة ضعيفة مف المستكل الثا

  إنيػػػاء دمػػػ  الييئػػػات المحميػػػة أدل إلػػػى تعتبػػػر الفقػػػرة ق السادسػػػة عشػػػر ( كالتػػػي تشػػػير إلػػػى أف
 ،دم  عمػى المشػاركة المجتمعيػةالػآثػار عمميػة  أضػعؼالحساسيات القديمػة بػيف المػكاطنيف مػف 

رة المػذككرة عمػى فقػد حصػمت الفقػ ،كبالتالي تعتبر أضػعؼ الفقػرات المػذككرة فػي المحػكر الثالػث
 .( كدرجة مكافقة ق ضعيفة( مف المستكل الثالث 2.48متكسط حسابي بقيمة ق 

 
 اإلجراءات :المحور الرابع. 5.4.5

 
 (.5.4النتائ  يمخصيا جدكؿ ق
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 تكجيات أفراد عينة البحث حكؿ المحكر الرابع :5.4جدكؿ 
 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.099 2.64 اد كافة الكثائؽ الالزمة لسياسة الدم  تـ اعد -1
ساىمت المجتمعات المحمية في اعداد كرقة السياسات كدليؿ االجراءات  -2

 كنظاـ الدم  
2.60 1.039 

 1.157 2.83 تـ عقد لقاءات مع الجميكر لشرح اىداؼ الدم  -3
 1.119 2.59 تـ تكزيع نشرات تكضيحية تقنع الكاطنيف بالدم  -4
 1.133 2.45 تـ تعميؽ يافطات ايضاحية عف الدم   -5
 1.073 2.48 تـ اطالعكـ عمى كثائؽ كسياسات كدليؿ الدم   -6
 1.071 2.64 تـ اشراؾ منظمات المجتمع المدني في النقاشات المتعمقة بعممية الدم   -7
 1.093 2.47 تـ اعطاء عممية الدم  الكقت الكافي لمتحضير ليا -8
 1.132 2.34 الغالبية العظمى مف الناس عمى عممية الدم  كافؽ -9

 1.106 2.45 تـ اعداد نظاـ يحدد حجـ تمثيؿ الييئات المشاركة -10
  1.134  2.56 الييئات المحمية المشاركة ساىمت في اعداد نظاـ الدم  ككافقت عميو  -11

 63:.1 3.66 الدرجة الكمية

 
 :ما يمي ىذا المحكرحيث أظيرت النتائ  في 

 
 أف ىنػاؾ مكافقػة ضػعيفة مػف المسػتكل الثالػث مػػف 2.55يتضػز مػف المتكسػط الكمػي لممحػكر ق )

حيػػػث تراكحػػػت المتكسػػػطات ،المبحػػػكثيف عمػػػى الفقػػػرات المػػػذككرة فػػػي المحػػػكر الرابػػػع بشػػػكؿ عاـ
كىػػػذا يشػػػير إلػػػى قػػػراءة جيػػػدة كاسػػػتجابة متجانسػػػة لكافػػػة  ،( 2.83 – 2.34الحسػػػابية مػػػا بػػػيف ق

كجػػكد تقػػارب فػػي المتكسػػطات الحسػػابية  الحػػظي والمحػػكر مػػف المبحػػكثيف، حيػػث أنػػفقػػرات ىػػذا 
ممػػا يشػػػير إلػػػى تقػػارب فػػػي أراء المبحػػكثيف حػػػكؿ المتطمبػػػات التػػي تحققػػػت قبػػػؿ  ،لكافػػة الفقػػػرات

عقػػد لقػػاءات حيػػث يتضػػز مػػف النتػػائ  السػػابقة أف  ،مصػػادقة مجمػػس الػػكزراء عمػػى عمميػػة الػػدم 
مكافقػػػة الغالبيػػػة بينمػػػا تعتبػػػر  ،ىػػػي أقػػػكل الفقػػػرات المػػػذككرةمػػػع الجميػػػكر لشػػػرح أىػػػداؼ الػػػدم  

ىػػػي أضػػػعؼ المتطمبػػػات التػػػي تحققػػػت قبػػػؿ مصػػػادقة  العظمػػػى مػػػف النػػػاس عمػػػى عمميػػػة الػػػدم 
 .مجمس الكزراء عمى عممية الدم  في ىذا المحكر

  عقػػػد لقػػػاءات مػػػع الجميػػػكر لشػػػرح يػػػرل أفػػػراد العينػػػة أف الفقػػػرة ق الثالثػػػة ( كالتػػػي تشػػػير إلػػػى أنػػػو
المتطمبػات التػي تحققػت كبالتػالي تعتبػر مػف أىػـ  ،ىي أقكل فقرات المحػكر الرابػعىداؼ الدم  أ

بحيػػػث انػػػو يجػػػب االسػػػتفادة منيػػػا كمحاكلػػػة  ،قبػػػؿ مصػػػادقة مجمػػػس الػػػكزراء عمػػػى عمميػػػة الػػػدم 
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فقػد حصػمت الفقػرة المتعمقػة بػذلؾ عمػى أعمػى متكسػط حسػابي فػي ىػذا المحػكر ك  ،تطكيرىا أكالن 
 .( كبدرجة مكافقة ق ضعيفة ( مف المستكل األكؿ 2.83بقيمة بمغت ق 

  ىناؾ مكافقة ق ضػعيفة ( عمػى بقيػة فقػرات ىػذا المحػكر كالمتعمقػة بالمتطمبػات التػي تحققػت قبػؿ
مع مالحظة أف مستكيات المكافقة الضعيفة مختمفة  ،مصادقة مجمس الكزراء عمى عممية الدم 

باإلضػافة إلػى  ،( 7 ،2 ،1الثاني لمفقرات ق  فيي مكافقة ضعيفة مف المستكل ،مف فقرة ألخرل
 .أنيا مكافقة ضعيفة مف المستكل الثالث عمى بقية فقرات المحكر

  كافػػؽ الغالبيػػة العظمػػى مػػف النػػاس عمػػى عمميػػة تعتبػػر الفقػػرة ق التاسػػعة ( كالتػػي تشػػير إلػػى أنػػو
 ،دم المتطمبػػات التػػي تحققػػت قبػػؿ مصػػادقة مجمػػس الػػكزراء عمػػى عمميػػة الػػ أضػػعؼالػػدم  مػػف 

فقػػد حصػػمت الفقػػرة المػػذككرة عمػػى  ،كبالتػػالي تعتبػػر أضػػعؼ الفقػػرات المػػذككرة فػػي المحػػكر الرابػػع
 .( كدرجة مكافقة ق ضعيفة( مف المستكل الرابع 2.34متكسط حسابي بقيمة ق 

 
 :المشكالت والعوائق :المحور الخامس. 6.4.5

 
 تكجيات أفراد عينة البحث حكؿ المحكر الخامس :6.4جدكؿ 

 
المتوسط  العبارة قمالر 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 1.128 3.55 تجاىؿ رأم المجتمعات المحمية  -1
 1.268 3.49 اثار نزاعات عائمية في القرل المندمجة  -2
 1.295 3.49 اثار نزاعات بيف القرل المشاركة   -3
 1.169 3.60 لـ يحقؽ العدالة في تمثيؿ الييئات المندمجة  -4
 1.176 3.58 حقؽ العدالة في تكزيع المشاريع لـ ي -5
 1.187 3.50 لـ يحقؽ العدالة في التكظيؼ -6
 1.276 3.44 طمس تاريخ كىكية القرل المشاركة  -7
 1.207 3.58 صعكبة الكصكؿ لمقر البمدية مف قبؿ التجمعات  -8
 1.119 3.45 ىيمنة الييئات االكبر عمى البمدية  -9

 1.186 3.64 تكل الخدمات المقدمة اصاللـ يحسف مف مس -10
 1.175 3.67 لـ تقدـ خدمات جديدة  -11
 1.159 3.54 لـ تنفذ اية مشاريع مشتركة  -12
 1.161 3.75 لـ يخفض مف اسعار الخدمات  -13
  1.235  3.64 فرض ضرائب كرسـك جديدة اثقمت عمى المكاطنيف  -14

 4::.1 4.67 الدرجة الكمية
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 -:ما يميىذا المحكر النتائ  في حيث أظيرت 
 

 أف ىناؾ مكافقػة متكسػطة مػف المسػتكل الثالػث مػف 3.56يتضز مف المتكسط الكمي لممحكر ق )
حيػث تراكحػت المتكسػػطات ،فػي المحػػكر الخػامس بشػكؿ عاـ المبحػكثيف عمػى الفقػرات المػذككرة 

متجانسػػػة لكافػػػة كىػػػذا يشػػػير إلػػػى قػػػراءة جيػػػدة كاسػػػتجابة  ،( 3.75 – 3.44الحسػػػابية مػػػا بػػػيف ق
فقػػرات ىػػذا المحػػكر مػػف المبحػػكثيف، حيػػث أف الحظنػػا كجػػكد تقػػارب فػػي المتكسػػطات الحسػػابية 

مما يشير إلى تقارب في أراء المبحكثيف حػكؿ المشػكالت كالعكائػؽ المترتبػة عػف  ،لكافة الفقرات
ىػػي أقػػكل عػػدـ تخفػػيض أسػػعار الخػػدمات عمميػػة الػػدم ، حيػػث يتضػػز مػػف النتػػائ  السػػابقة أف 

ىػػػي أضػػػعؼ المشػػػكالت طمػػػس تػػػاريخ كىكيػػػة القػػػرل المشػػػاركة بينمػػػا يعتبػػػر  ،فقػػػرات المػػػذككرةال
 .كالعكائؽ الناتجة عف عممية الدم  في ىذا المحكر

  ىػي عػدـ تخفػيض أسػعار الخػدمات يرل أفراد العينة أف الفقرة ق الثالثة عشر ( كالتي تشير إلى
المشػكالت كالعكائػؽ الناتجػة عػف عمميػة كبالتػالي تعتبػر مػف أىػـ  ،أقكل فقػرات المحػكر الخػامس

معيقػػات ليػػا األكلكيػػة فػػي المكاجيػػة، كالعمػػؿ عمػػى الػػتخمص منيػػا أك بحيػػث أنيػػا تعتبػػر  ،الػػدم 
فقػد حصػمت الفقػرة المتعمقػة بػذلؾ عمػى أعمػى متكسػط حسػابي فػي  ،أضعافيا فػي أسػكء األحػكاؿ

 .المستكل الرابع ( كبدرجة مكافقة ق متكسطة ( مف 3.75ىذا المحكر ك بقيمة بمغت ق 

  فرض ضػرائب  ك ،التحسيف مف مستكل الخدمات المقدمة أصالن  عدـك  ،ـ خدمات جديدةيتقدإف
باإلضػػػافة إلػػػى أف الػػػدم  لػػػـ يحقػػػؽ العدالػػػة فػػػي تمثيػػػؿ  ،كرسػػػكـ جديػػػدة أثقمػػػت عمػػػى المػػػكاطنيف

 بحيػػث ،المشػػكالت كالعكائػػؽ الناتجػػة عػػف عمميػػة الػػدم تعتبػػر جميعيػػا مػػف  ،الييئػػات المندمجػػة
تحتؿ ىذه المعيقات المرتبة الثانية مف حيث ضركرة العمؿ عمى مكاجيتيا أك التخمص منيا أك 

فقد حصمت الفقػرات المتعمقػة بػذلؾ عمػى متكسػطات حسػابية بقيمػة  ،أضعافيا في أسكء األحكاؿ
كبدرجػػة مكافقػػة ق متكسػػطة (  ،( عمػػى التػػكالي 3.60( ك ق  3.64( ك ق  3.64( ك ق  3.67ق 

 .الرابع مف المستكل

  صػػػعكبة الكصػػػكؿ لمقػػػر ك  ،العدالػػػة فػػػي تكزيػػػع المشػػػاريع تحقيػػػؽاتفػػػؽ المبحػػػكثيف عمػػػى أف عػػػدـ
تنفػػػذ أيػػػة حيػػػث أنػػػو لػػػـ  ،تجاىػػػؿ رأم المجتمعػػػات المحميػػػةكمػػػا أف  ،البمديػػػة مػػػف قبػػػؿ التجمعػػػات

تعتبػػػر جميعيػػػا مػػػف  ،لػػػـ يحقػػػؽ العدالػػػة فػػػي التكظيػػػؼباإلضػػػافة إلػػػى الػػػدم   ،مشػػػاريع مشػػػتركة
تحتػػؿ ىػػذه المعيقػػات المرتبػػة الثالثػػة مػػف بحيػػث  ،العكائػػؽ الناتجػػة عػػف عمميػػة الػػدم المشػػكالت ك 

فقػػػد  ،حيػػػث ضػػػركرة العمػػػؿ عمػػػى مكاجيتيػػػا أك الػػػتخمص منيػػػا أك أضػػػعافيا فػػػي أسػػػكء األحػػػكاؿ
( ك  3.58( ك ق  3.58حصػػػػمت الفقػػػػرات المتعمقػػػػة بػػػػذلؾ عمػػػػى متكسػػػػطات حسػػػػابية بقيمػػػػػة ق 

 .كبدرجة مكافقة قمتكسطة( مف المستكل الثالث ،كالي( عمى الت3.50( ك ق3.54( ك ق3.55ق
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  طمػس تػاريخ كىكيػة القػرل تعتبر الفقرة ق السابعة ( كالتي تشػير إلػى أف عمميػة الػدم  أدت إلػى
كبالتػػالي تعتبػػر أضػػعؼ  ،المشػػكالت كالعكائػػؽ الناتجػػة عػػف عمميػػة الػػدم  أضػػعؼالمشػػاركة مػػف 

ال يمكػػف تجاىميػػا كلكنيػػا ليسػػت ذات أكلكيػػة بحيػػث أنػو  ،الفقػرات المػػذككرة فػػي المحػػكر الخػػامس
( كدرجػة مكافقػة  3.44فقد حصمت الفقرة المػذككرة عمػى متكسػط حسػابي بقيمػة ق  ،لمعمؿ عمييا

 .ق متكسطة ( مف المستكل الثالث

 
  :ممخص عام لمنتائج. 7.4.5

 
 الفقرات التي حصمت عمى أعمى نسبة مكافقة في كافة المحاكر  :7.4جدكؿ 

 
المتوسط  العبارة ورالمح الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

  :المحور األول 4
 تحسين الخدمات

 1.196 3.12 التخمص مف المكبات العشكائية

  :المحور الثاني 3
 االقتصاد والتنمية واالستثمار

 1.139 3.05 تكسعة المخطط الييكمي

   :المحور الثالث 4
 المشاركة المجتمعية

ت المجتمع تعزيز الشراكة مع منظما
 المدني

2.76 1.122 

 : المحور الرابع 5
 اإلجراءات

تـ عقد لقاءات مع الجميكر لشرح 
 أىداؼ الدم 

2.83 1.157 

  :المحور الخامس 6
 المشكالت والعوائق

 1.161 3.75 لـ يخفض مف أسعار الخدمات
 1.175 3.67 لـ تقدـ خدمات جديدة 7

 
المشػكالت  باعتبارىػا أىػـعػدـ تخفػيض أسػعار الخػدمات اصػة بنالحظ مف الجدكؿ السػابؽ أف الفقػرة الخ

 ،ىي أقكل فقرات االستبانة ألنيا حصمت عمى أعمى متكسط حسػابي كالعكائؽ الناتجة عف عممية الدم 
 .( كبدرجة مكافقة متكسطة مف المستكل الرابع 3.75حيث جاءت ىذه الفقرة بمتكسط حسابي ق 

 
 باعتبارىػا مػف أىػـلػـ تقػدـ خػدمات جديػدة الييئػات المحميػة المدمجػة التػي تشػير إلػى أف الفقػرة يمي ذلؾ 

( كدرجػػة 3.67بحصػػكليا عمػػى متكسػػط حسػػابي بقيمػػة ق المشػػكالت كالعكائػػؽ الناتجػػة عػػف عمميػػة الػػدم 
 .مكافقة متكسطة مف المستكل الرابع
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 الفقرات التي حصمت عمى أقؿ نسبة مكافقة في كافة المحاكر  :8.4جدكؿ 
 

المتوسط  العبارة رالمحو  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  :المحور األول 4
 تحسين الخدمات

 1.151 2.66 سرعة االستجابة لشكاكم المكاطنيف

  :المحور الثاني 3
 االقتصاد والتنمية واالستثمار

تكفير أسكاؽ عامة لممنتجات الزراعية 
  حسبة  

2.38 1.205 

   :المحور الثالث 4
 يةالمشاركة المجتمع

  1.196  2.48 إنياء الحساسيات القديمة بيف المكاطنيف

 : المحور الرابع 5
 اإلجراءات

كافؽ الغالبية العظمى مف الناس عمى 
 عممية الدم 

2.34 1.132 

  :المحور الخامس 6
 المشكالت والعوائق

 1.276 3.44 طمس تاريخ كىكية القرل المشاركة

 
الغالبيػػة العظمػػى مػػف النػػاس عمػػى عمميػػة  ة الخاصػػة بمكافقػػةحيػػث نالحػػظ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف الفقػػر 

باعتبارىػػا مػػف المتطمبػػات التػػي تحققػػت قبػػؿ مصػػادقة مجمػػس الػػكزراء عمػػى عمميػػة الػػدم  تعتبػػر  الػػدم 
حيػث حصػمت الفقػرة المػذككرة  ،ألنيا حصػمت عمػى أقػؿ المتكسػطات الحسػابية ،أضعؼ فقرات االستبانة
التػػي تشػير إلػػى تمييػػا الفقػرة  ،افقػة ضػػعيفة مػف المسػػتكل الرابػع( كبدرجػػة مك 2.34عمػى متكسػػط حسػابي ق

اآلثػػار الناتجػػة عػػف عمميػػة دمػػ  الييئػػات باعتبارىػػا مػػف تػػكفير أسػػكاؽ عامػػة لممنتجػػات الزراعيػػة  حسػػبة 
( كبدرجػػة  2.38المحميػػة عمػػى االقتصػػاد كالتنميػػة كاالسػػتثمار بحصػػكليا عمػػى متكسػػط حسػػابي بقيمػػة ق 

 إنيػاء الحساسػيات القديمػة بػيف المػكاطنيفثػـ الفقػرة التػي تشػير إلػى  ،ل الرابػعمكافقة ضػعيفة مػف المسػتك 
باعتبارىا مف اآلثار الناتجة عف عمميػة دمػ  الييئػات المحميػة عمػى المشػاركة المجتمعيػة حيػث حصػمت 

 .( كبدرجة مكافقة ضعيفة مف المستكل الثالث 2.48الفقرة المذككرة عمى متكسط حسابي بقيمة بمغت ق 
 

 : المتكسطات الحسابية لجميع محاكر الدراسةأ-9.4ؿ جدك 
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور الرقم
 0.954 2.87 تحسيف الخدماتالمحكر األكؿ:  -1

 0.978 2.67 االقتصاد كالتنمية كاالستثمارالمحكر الثاني:  -2

 0.977 2.59 المشاركة المجتمعية المحكر الثالث: -3
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 المتكسطات الحسابية لجميع محاكر الدراسة :ب-9.4جدكؿ 
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور الرقم
 0.952 2.55 اإلجراءات: المحكر الرابع -4

 0.991 3.56 المشكالت كالعكائؽ :المحكر الخامس -5

 0.588 2.85 الدرجة الكمية

 
ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف  ىنػػػاؾ  ،(2.85سػػػاكم قنالحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف المتكسػػػط الحسػػػابي الكمػػػي ي

كتراكحػت  ،مكافقة بدرجة ضعيفة مػف المسػتكل األكؿ مػف المبحػكثيف عمػى المحػاكر المػذككرة بشػكؿ عػاـ
ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى كجػػػكد تفػػػاكت فػػػي درجػػػات  ،( 3.56 – 2.55المتكسػػػطات الحسػػػابية لممحػػػاكر مػػػا بػػػيف ق

 .ابة عمى فقرات االستبانة ككؿالمكافقة عمى المحاكر المذككرة كبالتالي تفاكت في اإلج
 

يعتبػر  حيث أظيرت النتائ  السابقة أف المحكر الخاص بالمشكالت كالعكائؽ المترتبة عػف عمميػة الػدم 
حيث جاء المتكسط الحسابي ليػذا المحػكر  ،أقكل محاكر االستبانة بحصكلو عمى أعمى متكسط حسابي

الخػاص بػاإلجراءات بينما يعتبر المحكر  ،ثالث( ك بدرجة مكافقة متكسطة مف المستكل ال 3.56بقيمة ق
المتطمبػػات التػػي تحققػػت قبػػؿ مصػػادقة مجمػػس الػػكزراء عمػػى عمميػػة الػػدم  أضػػعؼ محػػاكر االسػػتبانة ك 

( كدرجػة مكافقػة ضػعيفة مػف  2.55حيث حصػؿ ىػذا المحػكر عمػى أقػؿ متكسػط حسػابي كبقيمػة بمغػت ق
 :النتائ ( 1.4قكيكضز الرسـ البياني التالي  .المستكل الثالث
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 .المتكسطات الحسابية لمحاكر االستبانة كأقساميا :1.4شكؿ 
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 :األسئمة المفتوحة :القسم الثاني. 8.4.5
 

 :السؤال األول. 4.8.4.5
 

 ىؿ تؤيد عممية الدم  مف حيث المبدأ ؟
 

 ؤاؿ األكؿالتكزيع التكرارم ألفراد عينة البحث حكؿ الس :10.4جدكؿ 
 

 النسبة المئوية ) % ( التكرار اإلجابة
 50.4 383 ال
 44.2 336 نعـ

 5.4 41 بدكف إجابة
 % 411.1 871 المجموع

 
 ،بػػاف النسػػبة األكبػػر مػػف المبحػػكثيف ال يؤيػػدكف عمميػػة الػػدم  التػػي حصػػمت 10.4يتضػػز مػػف الجػػدكؿ 

%(  50.4افقيف عمػى عمميػة الػدم  ق فقد جاءت نسبة الغير المك  ،حيث يتضز ذلؾ مف خالؿ إجاباتيـ
 .% ( مف إجمالي العينة 44.2مقارنة مع نسبة المبحكثيف المكافقيف عمى الدم  كالتي جاءت بقيمة ق 

 
 :السؤال الثاني. 3.8.4.5

 
 ىؿ تفضؿ البقاء ضمف مجمس الخدمات المشترؾ لفترة إضافية انتقالية قبؿ االنتقاؿ إلى عممية الدم ؟

 
 كزيع التكرارم ألفراد عينة البحث حكؿ السؤاؿ الثانيالت :11.4جدكؿ 

 
 النسبة المئوية ) % ( التكرار اإلجابة

 33.0 251 ال
 60.4 459 نعـ

 6.6 50 بدكف إجابة
 % 411.1 871 المجموع

 
 باف النسبة األكبر مف المبحكثيف يفضمكف البقاء ضمف مجمس الخدمات  11.4يتضز مف الجدكؿ 
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فقد  ،حيث يتضز ذلؾ مف خالؿ إجاباتيـ ،افية انتقالية قبؿ االنتقاؿ إلى عممية الدم المشترؾ لفترة إض
جػػاءت نسػػػبة الغيػػػر مػػػكافقيف عمػػى البقػػػاء ضػػػمف مجمػػػس الخػػػدمات المشػػترؾ لفتػػػرة إضػػػافية انتقاليػػػة قبػػػؿ 

% ( مقارنػػػة مػػػع نسػػػبة المبحػػػكثيف الػػػذيف  يفضػػػمكف البقػػػاء ضػػػمف  33.0االنتقػػػاؿ إلػػػى عمميػػػة الػػػدم  ق 
الخػػػدمات المشػػػترؾ لفتػػػرة إضػػػافية انتقاليػػػة قبػػػؿ االنتقػػػاؿ إلػػػى عمميػػػة الػػػدم  كالتػػػي جػػػاءت بقيمػػػة مجمػػػس 

 .% ( مف إجمالي العينة 60.4ق
 

 :السؤال الثالث. 4.8.4.5
 

كيمكػػػف تمخػػػيص أىػػػـ  ،كالػػػذم يطمػػػب مػػػف المبحػػػكثيف ابػػػداء أيػػػة مالحظػػػات عمػػػى عمميػػػة الػػػدم  لقريتػػػو
 :ثيف بالتاليالمالحظات التي كردت في إجابات المبحك 

 
 :المالحظات السمبية

 
  لـ ينفذ أية مشاريع مشتركة خالؿ مرحمة الدم. 

 عدـ التمثيؿ العادؿ لمتجمعات المدمجة. 

 ىيمنة التجمعات الكبيرة عمى مؤسسة البمدية. 

 بمدياتال زيادة أعداد المكظفيف كما ترتب عميو مف مصاريؼ ادارية عالية تفكؽ قدرة. 

 الغير مترابطة جغرافيا كتبعد عف بعضيا مسافات بعيدة مما يصعب  الدم  تـ لبعض المناطؽ
كصعكبة تنفيذ القانكف مف قبؿ البمدية لضعؼ  ،مف قدرة المكاطنيف لمكصكؿ لمقر البمدية

 .الرقابة عمى المخالفات

 التفاكت في مستكل تطكر البنية التحتية لمتجمعات المدمجة كبالتالي إختالؼ األكلكيات. 

 ألىالي لمبمدية المكحدة مقارنة بإنتمائيـ لقريتيـعدـ إنتماء ا. 

 لـ يتـ استشارة الناس كفرضت قسريا عمى الناس. 

 زادت مف األعباء المالية عمى المكاطنيف مف خالؿ فرض رسكـ كمستحقات جديدة. 

 ارتفاع فاتكرة الكيرباء كالمياه. 

 تفجير صراعات بيف اعضاء البمدية الممثميف لمقرل المدمجة. 

  كفقداف التكاصؿ بينيـ ،فجكة بيف اعضاء البمدية كالمكاطنيفكجكد. 

  تكقؼ المشاريع كعدـ الحصكؿ عمى تمكيؿ لمشاريع جديدة بعد الدم. 

  عدـ كفاء كزارة الحكـ المحمي بالمشاريع التي كعدت بيا عند الدم. 

 رات كخالفات بيف القرل المشاركة كاحيت مشاكؿ قديمةأثارت نع. 
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 ال يتناسب مع عدد القرل المشاركة كال يحقؽ عدالة في التمثيؿ عدد اعضاء البمدية. 

  عدـ اعطاء العممية الزمف الالـز لمتحضير ليا، كتمت اجراءاتيا بسرعة دكف كعي مف الناس
 .ألىدافيا

 
كمف الجدير بالذكر بأف احدا ممف يؤيدكف عمميا الدم  لـ يذكر اية مالحظات إيجابية إال في إطار ما 

بمعنى انيـ يفترضكف اف عممية الدم  تحقؽ مجمكعة مف االىداؼ كالتي لـ تتحقؽ  ،فيجب اف يكك 
 .عمى االرض

 
  :السؤال الرابع. 5.8.4.5

 
كفي اطار االجابة عف أية مقترحات مف شأنيا المساىمة في إقناع الناس لدعـ كتشجيع كتأييد عممية 

أما البعض  ،فكرة ىـ باألساس يرفضكنيا أبدل الكثيركف عدـ رغبتيـ في تقديـ مقترحات لدعـ ،الدم 
 :بالتالي ىـ قمة فيمكف تمخيص اىـ مقترحاتيـاآلخر ك 

 
 تخفيض رسـك الخدمات كتراخيص البناء. 

 اقرار نظاـ كاضز يضمف تمثيؿ عادؿ لكؿ التجمعات. 

 تكزيع المشاريعـ يحدد حصة كؿ تجمع مف المشاريع لتحقيؽ العدالة في اقرار نظا. 

 لتييئة الناس كالكصكؿ الى مرحمة تصبز فييا عممية دم  فترة تحضيرية كافية اعطاء عممية ال
 .الدم  مككف مف مككنات ثقافة الناس

 تنفيذ مشاريع مشتركة تعزز مف العمؿ المشترؾ بيف التجمعات المشاركة. 

  تكفير الكثائؽ التى يحتاجيا مكاطني كؿ تجمع في تجمعيـ كتسييؿ اجراءات الحصكؿ عمى
 .الخدمات

 كمحاضرات  كلقاءات عامة تنفيذ حممة تكعية كاسعة قبؿ الدم  مف خالؿ كرشات عمؿ
 .كالنشرات كغيرىا

  اف تتـ عممية الدم  بيف تجمعات متالصقة جغرافيا كباعداد قميمة مف التجمعات الراغبة في
 .الدم  في بمديات صغيرة

 فكرة الدم  كلدعكة اتباعيا اشراؾ القكل السياسية   الفصائؿ الكطنية كاالسالمية   كرافعة ل
 .كانصارىا لتاييد العممية

 عدـ االقداـ عمى عمميات الدم  القسرم دكف تأييد كمكافقة الناس. 
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  اإلىتماـ بتطكير الخدمات المختمفة بصكرة كبيرة ليمحظ المكاطنكف الفرؽ بيف ما قبؿ كما بعد
 .الدم  عبر اقرار مجمكعة مف المشاريع النكعية التي تحقؽ ذلؾ

 ضماف تكاصؿ فعاؿ بيف اعضاء البمدية كمكاطني التجمعات المدمجة. 

 
كيعتقد  ،في حيف اقترح الكثيركف حؿ البمديات المدمجة كاعادة االكضاع الى ما كانت عميو قبؿ الدم 

كال يمكف اصالحو كاف اية جيكد  ،البعض باف فكرة الدم  اشبو ما تككف بمكح مف الزجاج كقد تكسر
كاقترح آخركف فتز الباب اماـ  ،القناع الناس بقبكؿ الفكرة ىي مضيعة لمكقت كالجيدفي ىذه المرحمة 

القرل الراغبة في االنفصاؿ عف البمدية المكحدة كاف يبقى الدم  لمييئات اك التجمعات الراغبة فيو دكف 
 .اكراه
 

 فرضيات الدراسة  :القسم الثالث 3.5
 

بحيث يتـ  ،الدراسة المستقمة عمى متغيراتيا التابعةحيث سيتناكؿ ىذا القسـ فحص تأثير متغيرات 
فحص تأثير كؿ متغير مستقؿ عمى كؿ محكر مف محاكر الدراسة بشكؿ خاص كعمى كافة المحاكر 

 .بشكؿ عاـ
 

 تأثير متغيرات الدراسة المستقمة عمى محاور وفقرات االستبانة 43.5
 

يرات الدراسة المستقمة عمى محاكر كفقرات متغ  ذات العالقة بتأثير ئتايص الىـ النفيما يأتي تمخ
  االستبانة

 
 :مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية األولى. 3.5
 

نصت الفرضية األكلى عمى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط اسػتجابات أفػراد العينػة 
  .الجنس لمتغير حكؿ دم  الييئات المحمية الفمسطينية تعزل( α ≥ 0.05عند مستكل الداللة ق

 
 -Independent Samples Tكلفحص ىذه الفرضية تػـ اسػتخداـ اختبػار   ت   لمعينػات المسػتقمة ق 

test )،  حيػػث أظيػػرت النتػػائ  الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ مػػا يمػػي ،( 12.4كمػػا ىػػك مبػػيف فػػي الجػػدكؿ رقػػـ ق 
 :(12.4قجدكؿ 
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 (-Independent Samples Tاختبار   ت   لمعينات المستقمة ق نتائ  : 12.4جدكؿ 
 

 المتغير المحور
 قطاع العمل مكان السكن المحافظة لمؤىل العمميا العمر لجنسا

T الداللة F الداللة F الداللة F الداللة F الداللة F الداللة 
 0.011 2.989 0.002 4.942 0.005 5.250 0.177 1.647 0.127 1.798 0.300 1.037 تحسين الخدمات

 0.002 3.828 0.000 13.415 0.000 18.533 0.094 2.138 0.000 5.888 0.289 1.060 تنمية واالستثماراالقتصاد وال
 0.005 3.386 0.000 10.464 0.000 15.658 0.090 2.175 0.002 4.236 0.075 1.784 المشاركة المجتمعية

 0.028 2.522 0.000 11.526 0.000 16.705 0.497 0.796 0.000 5.140 0.131 1.511 اإلجراءات
 0.003 3.595 0.001 5.736 0.003 5.963 0.382 1.022 0.591 0.702 0.006 2.758 المشكالت والعوائق

 1.116 4.496 1.111 44.9:9 1.111 :48.34 :1.49 4.6:7 1.111 6.455 ::1.4 1.955 الدرجة الكمية
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 يكجػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة قα ≥ 0.05متكسػػط إجابػػات أفػػراد  ( بػيف
العينة تبعػان لمتغيػر الجػنس فػي محػكر كاحػد فقػط كىػك محػكر المشػكالت كالعكائػؽ الػذم يتحػدث 

حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة   ت   ليػػػذا المحػػػكر  ،عػػػف المشػػػكالت كالعكائػػػؽ الناتجػػػة عػػػف عمميػػػة الػػػدم 
ىػذا  أم أف إجابػات أفػراد العينػة اختمفػت حػكؿ ،( 0.006كبداللة إحصائية مقدارىا ق( 2.758ق

مما يشير إلى تأثير الجنس عمى إجابات المبحكثيف عمى فقرات ىذا  ،المحكر باختالؼ جنسيـ
حيػػػث أظيػػرت النتػػػائ  أف أفػػراد العينػػػة مػػػف الػػذككر يػػػركف أف عمميػػة الػػػدم  الحاصػػػمة  ،المحػػكر

زادت مػػف المشػػاكؿ المػػذككرة فػػي فقػػرات ىػػذا المحػػكر بينمػػا تػػرل اإلنػػاث أف عمميػػة الػػدم  التػػي 
 ىمت في الحد مف بعض المشاكؿ التي كانت قبؿ حدكث عممية الدم .حصمت سا

  لػـ تظيػر أم فػػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػػيف متكسػط إجابػػات أفػراد العينػة عنػػد مسػتكل الداللػػة
( تبعان لمتغير الجنس لبقية محاكر االستبانة كأقساميا، أم أف إجابػات أفػراد العينػة α ≥ 0.05ق

ممػػا يشػػير إلػػى عػػدـ  ،سػػتبانة عمػػى الػػرغـ مػػف اخػػتالؼ جنسػػيـلػػـ تختمػػؼ عمػػى بقيػػة محػػاكر اال
 .تأثير الجنس عمى إجابات المبحكثيف عمى فقرات ىذه المحاكر

  حسػػػب الدرجػػػة الكميػػػة لمحػػػاكر االسػػػتبانة تبعػػػان لمتغيػػػر الجػػػنس فإنػػػو ال يكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة
دمػػػ  الييئػػػات حػػػكؿ ( α ≥ 0.05إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػط اسػػػتجابات أفػػػراد العينػػػة عنػػػد الداللػػػة ق

( كبداللػة إحصػائية  0.844حيػث بمغػت قيمػة  ت  ق ،الجػنس المحميػة الفمسػطينية تعػزل لمتغيػر
 :( حيث أفα ≥ 0.05( كىي قيمة غير دالة إحصائيان عند مستكل ق0.399مقدارىا ق

 
Sig- Value = 0.399 <  0.05 

 
كمحاكرىػػا بشػػكؿ عػػاـ بػػاختالؼ  ممػػا يعنػػي أف أفػػراد العينػػة لػػـ تختمػػؼ إجابػػاتيـ عمػػى فقػػرات االسػػتبانة

جنسيـ، مما يشير إلى عدـ تأثير الجنس عمى إجابات المبحكثيف عمى القيمة الكمية لمحاكر االستبانة، 
 ،كىػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا جػػاءت بػػو الفرضػػية األكلػػى مػػف عػػدـ تػػأثير الجػػنس عمػػى إجابػػات المبحػػكثيف الكميػػة

الداللػة متكسط استجابات أفراد العينة عند مستكل كبالتالي فإنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
مما يدعكنا إلػى عػدـ رفػض  ،الجنسحكؿ دم  الييئات المحمية الفمسطينية تعزل لمتغير ( α ≥ 0.05ق

 الفرضية األكلى.
 

 :مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية. 3.3.5
 

العينػة   ئية بيف متكسط استجابات أفرادنصت الفرضية الثانية عمى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصا
 .حػػكؿ دمػػ  الييئػػات المحميػػة الفمسػػطينية تعػػزل لمتغيػػر الفئػػة العمريػػة( α ≥ 0.05عنػد مسػػتكل الداللػػة ق
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كمػػا يبػػيف  ،( One Way ANOVAكلفحػػص ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم ق 
 :ي الجدكؿ ما يميحيث أظيرت النتائ  الكاردة ف ،(  12.4رقـ ق الجدكؿ 

 
 يكجػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة قα ≥ 0.05 بػيف متكسػػط إجابػػات أفػػراد )

أم أف إجابات أفػراد العينػة قػد اختمفػت حػكؿ ىػذه  ،العينة تبعان لمتغير العمر في أغمب المحاكر
ابػات المبحػكثيف ممػا يشػير إلػى تػأثير الفئػة العمريػة عمػى إج ،المحاكر بػاختالؼ فئػاتيـ العمريػة

 :كىذه المحاكر ىي ،عمى فقرات ىذه المحاكر

 

o الذم يتحػدث عػف أثػر دمػ  الييئػات المحميػة عمػى االقتصػاد  ،االقتصاد كالتنمية كاالستثمار
كبداللػػػة إحصػػػائية ( 5.888حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة   ؼ   ليػػػذا المحػػػكر ق ،كالتنميػػػة كاالسػػػتثمار

 (.0.000مقدارىا ق

o يتحػػػػػدث عػػػػػف أثػػػػػر دمػػػػػ  الييئػػػػػات المحميػػػػػة عمػػػػػى المشػػػػػاركة الػػػػػذم  ،المشػػػػػاركة المجتمعيػػػػػة
كبداللػػػػة إحصػػػػائية مقػػػػدارىا ( 4.236المجتمعيػػػػة، حيػػػػث بمغػػػػت قيمػػػػة  ؼ   ليػػػػذا المحػػػػكر ق

 (.0.002ق

o الػػذم يتحػػدث عػػف المتطمبػػات التػػي تحققػػت قبػػؿ مصػػادقة مجمػػس الػػكزراء عمػػى  ،اإلجػػراءات
كبداللػػة إحصػػائية مقػػدارىا ( 5.140حيػػث بمغػػت قيمػػة   ؼ   ليػػذا المحػػكر ق ،عمميػػة الػػدم 

 (.0.000ق

 

  لػـ تظيػر أم فػػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػػيف متكسػط إجابػػات أفػراد العينػة عنػػد مسػتكل الداللػػة
( تبعان لمتغير الفئة العمريػة لبقيػة محػاكر االسػتبانة كأقسػاميا، أم أف إجابػات أفػراد α ≥ 0.05ق

ممػا يشػير  ،مف اختالؼ فئاتيـ العمريةالعينة لـ تختمؼ عمى بقية محاكر االستبانة عمى الرغـ 
 .إلى عدـ تأثير الفئة العمرية عمى إجابات المبحكثيف عمى فقرات ىذه المحاكر

 

  حسػػب الدرجػػة الكميػػة لمحػػاكر االسػػتبانة تبعػػان لمتغيػػر الفئػػة العمريػػة فإنػػو يكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة
حػػػكؿ دمػػػ  ( α ≥ 0.05إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػط اسػػػتجابات أفػػػراد العينػػػة عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة ق

(  5.144، حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة  ؼ  قالييئػػػات المحميػػػة الفمسػػػطينية تعػػػزل لمتغيػػػر الفئػػػة العمريػػػة
 :( حيث أفα ≥ 0.05( كىي قيمة دالة إحصائيان عند ق0.000كبداللة إحصائية مقدارىا ق

 
Sig- Value = 0.000 <  0.05 

 
 ت االستبانة كمحاكرىا باختالؼ أعمارىـ قأقؿ مما يعني أف أفراد العينة قد اختمفت إجاباتيـ عمى فقرا
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مما يشػير  ،عاـ فأكثر( 56 ،عاـ 55 – 46مف  ،عاـ 45– 36مف  ،عاـ 35– 26مف  ،عاـ 25مف 
ممػػا أدل عمػػى  ،إلػػى تػػأثير الفئػػة العمريػػة عمػػى إجابػػات المبحػػكثيف عمػػى القيمػػة الكميػػة لمحػػاكر االسػػتبانة

تالؼ النػات  فػي اإلجابػة بػيف فئتػيف مػف الفئػات العمريػة أك كقػد يكػكف ىػذا االخػ ،االختالؼ في إجاباتيـ
كىذا يتناقض مع ما جاءت بو الفرضػية الثانيػة مػف عػدـ كجػكد تػأثير لمفئػة العمريػة عمػى اإلجابػة  ،أكثر

 .مما يدعكنا إلى رفض الفرضية الثانية ،الكمية لممبحكثيف
 

( كىي عديػدة  Post Hocرات المقارنة ق كلمعرفة مصدر االختالؼ النات  فإننا سنقكـ بعمؿ أحد اختبا
( لمعرفػػة مصػػدر االخػػتالؼ فػػي  .L.S.Dكمتنكعػػة حيػػث سػػنقـك ىنػػا بعمػػؿ اختبػػار أقػػؿ فػػرؽ ممكػػف ق 

 13.4كذلؾ كما في الجدكؿ  ،إجابات أفراد العينة تبعان لمتغير الفئة العمرية
 

 حسب الفئة العمرية .L.S.Dاختبار : 13.4جدكؿ 
 

 الفئة العمرية
 أ

 العمرية الفئة
 ب

 الفرق في
 المتوسط الحسابي

 الداللة اإلحصائية

 0.091 0.1033 سنة 35– 26مف  سنة 36أقل من 
 0.000 *  0.2511 سنة 45 – 36مف 
 0.002 *  0.2198 سنة 55– 46مف 

 0.329 0.0902 سنة فأكثر 56
 0.009 0.1478 سنة 45 – 36مف  سنة 46– 37من 

 0.077 0.1165 سنة 55– 46مف 
 0.883 0.0131  - سنة فأكثر 56

 0.634 0.0313  - سنة 55– 46مف  سنة 56 – 47من 
 0.072 0.1609  - سنة فأكثر 56

 0.175 0.1297  - سنة فأكثر 56 سنة 66– 57من 
 يوجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية في المتوسط الحسابي* 

 
 :13.4نالحظ مف الجدكؿ 

 
ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػط إجابػات أفػراد العينػة مػف الػذيف ينتمػكف إلػى الفئػة كجكد فػركؽ معنكيػة 

أم أف إجابػات  ،سػنة ( 55– 46مػف  ،سػنة 45 – 36سنة كالفئات العمرية ق مف  25العمرية أقؿ مف 
سػػنة اختمفػت عػػف إجابػػات أفػػراد العينػة مػػف الفئػػات العمريػػة  25أفػراد العينػػة مػػف الػػذيف أعمػارىـ أقػػؿ مػػف 

حيث أبػدل أفػراد العينػة مػف الفئػة العمريػة أقػؿ  ،ككرة لكافة محاكر االختالؼ المذككرة سابقان كفقراتياالمذ
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 ،سنة رضاىـ عف عممية الدم  كأف البمديات التي تػـ دمجيػا تحػاكؿ تحقيػؽ األفضػؿ لمكاطنييػا 25مف 
ف البمػػديات سػػنة ( أ 55– 46مػػف  ،سػػنة 45 – 36بينمػػا يػػرل أصػػحاب الفئػػات العمريػػة األخػػرل ق مػػف 

 .بحاجة إلى المزيد مف التطكير لممساىمة في تحقيؽ األفضؿ لمكاطنيياالمدمجة 
 

ىػػذه االختالفػػات المػػذككرة كانػػت مؤشػػران إحصػػائيان عمػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط 
تعػزل  حػكؿ دمػ  الييئػات المحميػة الفمسػطينية( α ≥ 0.05استجابات أفػراد العينػة عنػد مسػتكل الداللػة ق

 .مما دعانا إلى رفض الفرضية الثانية ،لمتغير الفئة العمرية
 

 :مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة. 4.3.5
 

نصت الفرضية الثالثة عمى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية بػيف متكسػط اسػتجابات أفػراد العينػة 
 .ة الفمسطينية تعػزل لمتغيػر المؤىػؿ العممػيحكؿ دم  الييئات المحمي( α ≥ 0.05عند مستكل الداللة ق

يبػػيف كمػػا  ،( One Way ANOVAكلفحػػص ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم ق 
 :حيث أظيرت النتائ  الكاردة في الجدكؿ ما يمي ،(  12.4الجدكؿ رقـ ق 

 

 تكل الداللػػة لػـ تظيػر أم فػػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػػيف متكسػط إجابػػات أفػراد العينػة عنػػد مسػ
( تبعػػػان لمتغيػػػر المؤىػػػؿ العممػػػي لكافػػػة محػػػاكر االسػػػتبانة كأقسػػػاميا، أم أف إجابػػػات α ≥ 0.05ق

أفراد العينة لـ تختمؼ عمػى كافػة محػاكر االسػتبانة عمػى الػرغـ مػف اخػتالؼ مػؤىالتيـ العمميػة، 
 اكر.مما يشير إلى عدـ تأثير المؤىؿ العممي عمى إجابات المبحكثيف عمى فقرات ىذه المح

  حسػػب الدرجػػة الكميػػة لمحػػاكر االسػػتبانة تبعػػان لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي فإنػػو ال يكجػػد فػػركؽ ذات
حكؿ دم  ( α ≥ 0.05داللة إحصائية بيف متكسط استجابات أفراد العينة عند مستكل الداللة ق

(  1.596حيػػث بمغػػت قيمػػة  ؼ  ق ،الييئػػات المحميػػة الفمسػػطينية تعػػزل لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي
( α ≥ 0.05( كىػي قيمػة غيػر دالػة إحصػائيان عنػد مسػتكل ق0.189اللة إحصػائية مقػدارىا قكبد

 :حيث أف

 
Sig- Value = 0.189 <  0.05 

 
مما يعني أف أفراد العينة لـ تختمؼ إجاباتيـ عمى فقػرات االسػتبانة كمحاكرىػا عمػى الػرغـ مػف  اخػتالؼ 

لعممي عمػى إجابػات المبحػكثيف عمػى القيمػة الكميػة مما يشير إلى عدـ تأثير المؤىؿ ا ،مؤىالتيـ العممية
المؤىػػؿ العممػػي كىػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا جػػاءت بػػو الفرضػػية الثالثػػة مػػف عػػدـ كجػػكد تػػأثير  ،لمحػػاكر االسػػتبانة

 .مما يدعكنا إلى عدـ رفض الفرضية الثالثة ،عمى اإلجابة الكمية لممبحكثيف
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 :مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة. 5.3.5
 
صت الفرضية الرابعة عمى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسػط اسػتجابات أفػراد العينػة ن

 .حكؿ دم  الييئات المحمية الفمسطينية تعزل لمتغيػر الفئػة المحافظػة( α ≥ 0.05عند مستكل الداللة ق
يبػػيف كمػػا  ،( One Way ANOVAكلفحػػص ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم ق 

 :حيث أظيرت النتائ  الكاردة في الجدكؿ ما يمي ،(  12.4الجدكؿ رقـ ق 
 

 يكجػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة قα ≥ 0.05 بػيف متكسػػط إجابػػات أفػػراد )
 أم أف إجابػػػات أفػػػراد العينػػػة قػػػد ،العينػػػة تبعػػػان لمتغيػػػر المحافظػػػة فػػػي جميػػػع محػػػاكر االسػػػتبانة

حيػػث جػػاءت قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية لكػػؿ  ،ر بػػاختالؼ محافظػػاتيـاختمفػػت حػػكؿ ىػػذه المحػػاك 
ممػػا يشػػير إلػػى تػػأثير المحافظػػة  ،( 0.05محػػكر مػػف ىػػذه المحػػاكر أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة ق 

 .عمى إجابات المبحكثيف عمى فقرات ىذه المحاكر

  داللػػػة حسػػػب الدرجػػػة الكميػػػة لمحػػػاكر االسػػػتبانة تبعػػػان لمتغيػػػر المحافظػػػة فإنػػػو يكجػػػد فػػػركؽ ذات
حػػػكؿ دمػػػ  ( α ≥ 0.05إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػط اسػػػتجابات أفػػػراد العينػػػة عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة ق

( كبداللػة 17.219، حيث بمغت قيمة  ؼ  قالييئات المحمية الفمسطينية تعزل لمتغير المحافظة
 :( حيث أفα ≥ 0.05( كىي قيمة دالة إحصائيان عند مستكل ق0.000إحصائية مقدارىا ق

 

Sig- Value = 0.000 <  0.05 

 
ممػا يعنػي أف أفػػراد العينػة قػد اختمفػػت إجابػاتيـ عمػػى فقػرات االسػتبانة كمحاكرىػػا بػاختالؼ محافظػػاتيـ ق 

ممػػا يشػػير إلػػى تػػأثير المحافظػػة عمػػى إجابػػات المبحػػكثيف عمػػى القيمػػة الكميػػة  ،الخميػػؿ ( ،طػػكلكـر ،جنػيف
 .مما أدل عمى االختالؼ في إجاباتيـ ،لمحاكر االستبانة

 
كىػػذا يتنػػاقض مػػع مػػا جػػاءت بػػو  ،يكػػكف ىػػذا االخػػتالؼ النػػات  فػػي اإلجابػػة بػػيف محػػافظتيف أك أكثػػر كقػػد

ممػا يػدعكنا إلػى رفػض  ،لممحافظة عمػى اإلجابػة الكميػة لممبحػكثيفالفرضية الرابعة مف عدـ كجكد تأثير 
 .الفرضية الرابعة

 
( كىي عديػدة  Post Hocمقارنة ق كلمعرفة مصدر االختالؼ النات  فإننا سنقكـ بعمؿ أحد اختبارات ال

( لمعرفػػة مصػػدر االخػػتالؼ فػػي  .L.S.Dكمتنكعػػة حيػػث سػػنقـك ىنػػا بعمػػؿ اختبػػار أقػػؿ فػػرؽ ممكػػف ق 
 14.4كذلؾ كما في الجدكؿ  ،إجابات أفراد العينة تبعان لمتغير المحافظة
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 حسب المحافظة .L.S.Dاختبار : 14.4جدكؿ 
 

 المحافظة
 أ

 المحافظة
 ب

 الفرق في
 ط الحسابيالمتوس

 الداللة اإلحصائية

 0.779 0.0172 طكلكـر جنين
 0.000 *  0.2963  - الخميؿ

 0.000 *  0.2864  - الخميؿ طولكرم
 يوجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية في المتوسط الحسابي* 

  
 :14.4نالحظ مف الجدكؿ 

 
العينة مف الذيف ينتمكف إلى محافظة  كجكد فركؽ معنكية ذات داللة إحصائية بيف متكسط إجابات أفراد

أم أف إجابػػات أفػراد العينػػة مػف الػػذيف  ،طػكلكـر ( ،الخميػؿ كالمبحػػكثيف فػي المحافظػػات األخػرل ق جنػػيف
ينتمػػكف إلػػى محافظػػة الخميػػؿ اختمفػػت عػػف إجابػػات أفػػراد العينػػة مػػف المحافظػػات المػػذككرة لكافػػة محػػاكر 

دل أفػػراد العينػػة مػػف محافظػػة الخميػػؿ رضػػاىـ عػػف عمميػػة حيػػث أبػػ ،االخػػتالؼ المػػذككرة سػػابقان كفقراتيػػا
بينمػػػا يػػػرل أفػػػراد العينػػػة مػػػف  ،الػػػدم  كأف البمػػػديات التػػػي تػػػـ دمجيػػػا تحػػػاكؿ تحقيػػػؽ األفضػػػؿ لمكاطنييػػػا

بحاجة إلى المزيد مف التطكير لممسػاىمة طكلكـر (  أف البمديات المدمجة  ،المحافظات األخرل ق جنيف
 .في تحقيؽ األفضؿ لمكاطنييا

 
ىػػذه االختالفػػات المػػذككرة كانػػت مؤشػػران إحصػػائيان عمػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط 

حػكؿ دمػ  الييئػات المحميػة الفمسػطينية تعػزل ( α ≥ 0.05استجابات أفػراد العينػة عنػد مسػتكل الداللػة ق
 .مما دعانا إلى رفض الفرضية الرابعة ،لمتغير المحافظة

 
 :متعمقة بالفرضية الخامسةمناقشة النتائج ال. 6.3.5

 
نصػػت الفرضػػية الخامسػػة عمػػى أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط اسػػتجابات أفػػراد 

حػػكؿ دمػػ  الييئػػات المحميػػة الفمسػػطينية تعػػزل لمتغيػػر مكػػاف ( α ≥ 0.05العينػػة عنػػد مسػػتكل الداللػػة ق
  .السكف

 
كمػػا يبػػيف  ،( One Way ANOVAم ق كلفحػػص ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػاد

 :حيث أظيرت النتائ  الكاردة في الجدكؿ ما يمي ،(  12.4الجدكؿ رقـ ق 
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 يكجػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة قα ≥ 0.05 بػيف متكسػػط إجابػػات أفػػراد )
 ة قػػدأم أف إجابػػات أفػػراد العينػػ ،العينػػة تبعػػان لمتغيػػر مكػػاف السػػكف فػػي جميػػع محػػاكر االسػػتبانة

حيػث جػاءت قيمػة الداللػة اإلحصػائية لكػؿ  ،اختمفت حكؿ ىذه المحاكر باختالؼ أماكف سكنيـ
ممػا يشػير إلػى تػأثير مكػاف السػكف  ،( 0.05محكر مف ىذه المحاكر أقؿ مف مسػتكل الداللػة ق 
 .عمى إجابات المبحكثيف عمى فقرات ىذه المحاكر

 ر مكػػاف السػػكف فإنػػو يكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة حسػػب الدرجػػة الكميػػة لمحػػاكر االسػػتبانة تبعػػان لمتغيػػ
حػػػكؿ دمػػػ  ( α ≥ 0.05إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػط اسػػػتجابات أفػػػراد العينػػػة عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة ق

( 11.898، حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة  ؼ  قالييئػػػات المحميػػػة الفمسػػػطينية تعػػػزل لمتغيػػػر مكػػػاف السػػػكف
( حيػث α ≥ 0.05ل ق( كىي قيمػة دالػة إحصػائيان عنػد مسػتك 0.000كبداللة إحصائية مقدارىا ق

 :أف

 
Sig- Value = 0.000 <  0.05 

 

مما يعني أف أفراد العينة قد اختمفت إجاباتيـ عمى فقرات االستبانة كمحاكرىا باختالؼ أمػاكف سػكنيـ ق 
ممػػا يشػػير إلػػى تػػأثير مكػػػاف  ،بمديػػة مػػرج بػػف عػػامر ( ،بمديػػة المتحػػدة ،بمديػػة الكفريػػات ،بمديػػة الياسػػرية

ممػػا أدل عمػػى االخػػتالؼ فػػػي  ،مبحػػكثيف عمػػى القيمػػة الكميػػػة لمحػػاكر االسػػتبانةالسػػكف عمػػى إجابػػات ال
كىذا يتناقض مع مػا  ،كقد يككف ىذا االختالؼ النات  في اإلجابة بيف مكانيف لمسكف أك أكثر ،إجاباتيـ

ممػػا  ،جػاءت بػو الفرضػػية الخامسػة مػػف عػدـ كجػكد تػػأثير لممكػاف السػػكف عمػى اإلجابػة الكميػػة لممبحػكثيف
 .ا إلى رفض الفرضية الخامسةيدعكن

 
( كىي عديػدة  Post Hocكلمعرفة مصدر االختالؼ النات  فإننا سنقكـ بعمؿ أحد اختبارات المقارنة ق 

( لمعرفػػة مصػػدر االخػػتالؼ فػػي  .L.S.Dكمتنكعػػة حيػػث سػػنقـك ىنػػا بعمػػؿ اختبػػار أقػػؿ فػػرؽ ممكػػف ق 
 15.4ي الجدكؿ كذلؾ كما ف ،إجابات أفراد العينة تبعان لمتغير مكاف السكف

 
 حسب مكاف السكف .L.S.Dاختبار : أ-15.4جدكؿ 

 
 مكان السكن

 أ
 مكان السكن

 ب
 الفرق في

 المتوسط الحسابي
 الداللة اإلحصائية

 0.000 *  0.2844 بمدية الكفريات بمدية الياسرية
 0.000 *  0.3021 بمدية المتحدة

 0.000 *  0.2400 بمدية مرج بف عامر



 94 

 حسب مكاف السكف .L.S.Dاختبار  ب:-15.4جدكؿ 
 

 مكان السكن
 أ

 مكان السكن
 ب

 الفرق في
 المتوسط الحسابي

 الداللة اإلحصائية

 0.794 0.0177 بمدية المتحدة بمدية الكفريات

 0.508 0.0444 - بمدية مرج بف عامر
 0.261 0.0621 - بمدية مرج بف عامر بمدية المتحدة

 حصائية في المتوسط الحسابييوجد فروق معنوية ذات داللة إ* 
 

 :15.4نالحظ مف الجدكؿ 
 

كجكد فػركؽ معنكيػة ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػط إجابػات أفػراد العينػة الػذيف يسػكنكف ضػمف حػدكد 
 ،بمديػة المتحػدة ،بمدية الياسرية كالمبحكثيف الذيف يسكنكف ضمف حدكد البمديات األخرل قبمدية الكفريات

أف إجابػػػات أفػػػراد العينػػػة مػػػف الػػػذيف يسػػػكنكف ضػػػمف حػػػدكد بمديػػػة الياسػػػرية  أم ،بمديػػػة مػػػرج بػػػف عػػػامر(
اختمفت عف إجابات أفراد العينة الذيف يسػكنكف ضػمف حػدكد البمػديات المػذككرة لكافػة محػاكر االخػتالؼ 

حيث أبدل أفراد العينة الذيف يسكنكف ضػمف حػدكد بمديػة الياسػرية رضػاىـ عػف  ،المذككرة سابقان كفقراتيا
بينمػػا يػػرل أفػػراد العينػػة  ،لػػدم  كأف البمػػديات التػػي تػػـ دمجيػػا تحػػاكؿ تحقيػػؽ األفضػػؿ لمكاطنييػػاعمميػػة ا

بمديػة مػرج بػف عػامر( أف  ،بمديػة المتحػدة ،الذيف يسكنكف ضمف حدكد البمديات األخرل قبمدية الكفريػات
 .بحاجة إلى المزيد مف التطكير لممساىمة في تحقيؽ األفضؿ لمكاطنيياالبمديات المدمجة 

 
ىػػذه االختالفػػات المػػذككرة كانػػت مؤشػػران إحصػػائيان عمػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط 

حػكؿ دمػ  الييئػات المحميػة الفمسػطينية تعػزل ( α ≥ 0.05استجابات أفػراد العينػة عنػد مسػتكل الداللػة ق
 .مما دعانا إلى رفض الفرضية الخامسة ،لمتغير مكاف السكف

 

 :ج المتعمقة بالفرضية السادسةمناقشة النتائ. 7.3.5
 

نصػػت الفرضػػية السادسػػة عمػػى أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط اسػػتجابات أفػػراد 
حػػكؿ دمػػ  الييئػػات المحميػػة الفمسػػطينية تعػػزل لمتغيػػر قطػػاع ( α ≥ 0.05العينػػة عنػػد مسػػتكل الداللػػة ق

كمػا  ،( One Way ANOVAادم ق كلفحػص ىػذه الفرضػية تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف األحػ .العمػؿ
 :حيث أظيرت النتائ  الكاردة في الجدكؿ ما يمي ،(  12.4يبيف الجدكؿ رقـ ق 
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 يكجػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة قα ≥ 0.05 بػيف متكسػػط إجابػػات أفػػراد )
 ينػػة قػػدأم أف إجابػػات أفػػراد الع ،العينػػة تبعػػان لمتغيػػر قطػػاع العمػػؿ فػػي جميػػع محػػاكر االسػػتبانة

حيػث جػاءت قيمػة الداللػة اإلحصػائية  ،اختمفت حكؿ ىذه المحػاكر بػاختالؼ قطاعػات أعمػاليـ
ممػػا يشػػير إلػػى تػػأثير قطػػاع  ،( 0.05لكػػؿ محػػكر مػػف ىػػذه المحػػاكر أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة ق 
 .العمؿ عمى إجابات المبحكثيف عمى فقرات ىذه المحاكر

  لمتغيػػر قطػػاع العمػػؿ فإنػػو يكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة حسػػب الدرجػػة الكميػػة لمحػػاكر االسػػتبانة تبعػػان
حػػػكؿ دمػػػ  ( α ≥ 0.05إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػط اسػػػتجابات أفػػػراد العينػػػة عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة ق

( 3.385حيػػػػث بمغػػػػت قيمػػػػة  ؼ  ق ،الييئػػػات المحميػػػػة الفمسػػػػطينية تعػػػػزل لمتغيػػػػر قطػػػػاع العمػػػػؿ
( حيػث α ≥ 0.05مسػتكل ق( كىي قيمػة دالػة إحصػائيان عنػد 0.005كبداللة إحصائية مقدارىا ق

 :أف

 
Sig- Value = 0.005 <  0.05 

 

ممػػػا يعنػػػي أف أفػػػراد العينػػػة قػػػد اختمفػػػت إجابػػػاتيـ عمػػػى فقػػػرات االسػػػتبانة كمحاكرىػػػا بػػػاختالؼ قطاعػػػات 
غيػر ذلػؾ  ،منظمػات أىميػة ،صػاحب عمػؿ ،مكظػؼ قطػاع خػاص ،مكظؼ حككمي ،أعماليـ ق الزراعة

ممػا  ،إجابات المبحكثيف عمى القيمػة الكميػة لمحػاكر االسػتبانة مما يشير إلى تأثير قطاع العمؿ عمى ،(
كقػػػد يكػػػكف ىػػػذا االخػػػتالؼ النػػػات  فػػػي اإلجابػػػة بػػػيف قطػػػاعيف مػػػف  ،أدل عمػػػى االخػػػتالؼ فػػػي إجابػػػاتيـ

كىذا يتناقض مع ما جاءت بو الفرضية السادسة مف عدـ كجكد تأثير لمقطاع  ،قطاعات العمؿ أك أكثر
كلمعرفػػػة مصػػػدر  .ممػػػا يػػػدعكنا إلػػػى رفػػػض الفرضػػػية السادسػػػة ،لممبحػػػكثيفالعمػػػؿ عمػػػى اإلجابػػػة الكميػػػة 

( كىػي عديػدة كمتنكعػة حيػث  Post Hocاالختالؼ النات  فإننا سنقكـ بعمػؿ أحػد اختبػارات المقارنػة ق 
( لمعرفة مصدر االختالؼ في إجابات أفراد العينػة  .L.S.Dسنقكـ ىنا بعمؿ اختبار أقؿ فرؽ ممكف ق 

 16.4كذلؾ كما في الجدكؿ  ،ع العمؿتبعان لمتغير قطا
 

 حسب قطاع العمؿ .L.S.Dاختبار : أ-16.4جدكؿ 
 

 قطاع العمل
 أ

 قطاع العمل
 ب

 الفرق في
 المتوسط الحسابي

 الداللة اإلحصائية

 0.867 0.0098  - مكظؼ حككمي الزراعة
 0.023 *  0.1749  - مكظؼ قطاع خاص

 0.943 0.0057  - صاحب عمؿ
 0.017 *  0.2459  - يةمنظمات أىم
 0.007 *  0.1705  - غير ذلؾ
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 حسب قطاع العمؿ .L.S.Dاختبار : ب-16.4جدكؿ 
 

 قطاع العمل
 أ

 قطاع العمل
 ب

 الفرق في
 المتوسط الحسابي

 الداللة اإلحصائية

 0.028 *  0.1650  - مكظؼ قطاع خاص موظف حكومي
 0.957 0.0042 صاحب عمؿ
 0.020 *  0.2361  - منظمات أىمية
 0.008 *  0.1606  - غير ذلؾ

 0.067 0.1692 صاحب عمؿ موظف قطاع خاص
 0.529 0.0710  - منظمات أىمية
 0.955 0.0044 غير ذلؾ

 0.037 *  0.2403  - منظمات أىمية صاحب عمل
 0.043 *  0.1648  - غير ذلؾ

 0.469 0.0745 غير ذلؾ منظمات أىمية
 ذات داللة إحصائية في المتوسط الحسابي يوجد فروق معنوية* 

 
 :16.4نالحظ مف الجدكؿ 

 
  كجكد فركؽ معنكية ذات داللة إحصائية بيف متكسط إجابات أفػراد العينػة الػذيف يعممػكف ضػمف

غيػػر  ،المنظمػػات األىميػػة ،قطػػاع الزراعػػة كالمبحػػكثيف الػػذيف يعممػػكف ضػػمف ق القطػػاع الخػػاص
مف الذيف يعممكف ضمف قطاع الزراعة اختمفت عف إجابات  أم أف إجابات أفراد العينة ،ذلؾ (

أفػػراد العينػػة الػػذيف يعممػػكف ضػػمف القطاعػػات المػػذككرة لكافػػة محػػاكر االخػػتالؼ المػػذككرة سػػابقان 
حيث أبدل أفراد العينة الذيف يعممكف ضمف قطاع الزراعػة رضػاىـ عػف عمميػة الػدم   ،كفقراتيا

بينمػػا يػػرل أفػػراد العينػػة الػػذيف  ،ؽ األفضػػؿ لمكاطنييػػاكأف البمػػديات التػػي تػػـ دمجيػػا تحػػاكؿ تحقيػػ
بحاجػة أف البمػديات المدمجػة  (غيػر ذلػؾ ،المنظمػات األىميػة ،يعممكف ضمف ق القطاع الخػاص

 .إلى المزيد مف التطكير لممساىمة في تحقيؽ األفضؿ لمكاطنييا

 ف يعممػكف ضػمف كجكد فركؽ معنكية ذات داللة إحصائية بيف متكسط إجابات أفػراد العينػة الػذي
غيػر  ،المنظمػات األىميػة ،القطاع الحككمي كالمبحكثيف الذيف يعممكف ضمف ق القطاع الخػاص

أم أف إجابػػات أفػػراد العينػػة مػػف الػػذيف يعممػػكف ضػػمف القطػػاع الحكػػكمي اختمفػػت عػػف  ،ذلػػؾ (
 إجابات أفراد العينة الػذيف يعممػكف ضػمف القطاعػات المػذككرة لكافػة محػاكر االخػتالؼ المػذككرة

حيػػث أبػػدل أفػػراد العينػػة الػػذيف يعممػػكف ضػػمف القطػػاع الحكػػكمي رضػػاىـ عػػف  ،سػػابقان كفقراتيػػا
بينمػػا يػػرل أفػػراد  ،عمميػػة الػػدم  كأف البمػػديات التػػي تػػـ دمجيػػا تحػػاكؿ تحقيػػؽ األفضػػؿ لمكاطنييػػا
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غيػػر ذلػػؾ ( أف البمػػديات  ،المنظمػػات األىميػػة ،العينػػة الػػذيف يعممػػكف ضػػمف ق القطػػاع الخػػاص
 .اجة إلى المزيد مف التطكير لممساىمة في تحقيؽ األفضؿ لمكاطنييابحالمدمجة 

  كجػػػكد فػػػركؽ معنكيػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػط إجابػػػػات أفػػػراد العينػػػة الػػػذيف يممكػػػػكف
 ،كالمبحػػػكثيف الػػػذيف يعممػػػكف ضػػػمف قالمنظمػػػات األىميػػػة -صػػػاحب عمػػػؿ  –أعمػػػاليـ الخاصػػػة 

لػػػذيف يممكػػػكف أعمػػػاليـ الخاصػػػة اختمفػػػت عػػػف أم أف إجابػػػات أفػػػراد العينػػػة مػػػف ا ،غيػػػر ذلػػػؾ (
إجابات أفراد العينة الػذيف يعممػكف ضػمف القطاعػات المػذككرة لكافػة محػاكر االخػتالؼ المػذككرة 

حيػػث أبػػدل أفػػراد العينػػة الػػذيف يممكػػكف أعمػػاليـ الخاصػػة رضػػاىـ عػػف عمميػػة  ،سػػابقان كفقراتيػػا
بينمػػا يػػرل أفػػراد العينػػة  ،لمكاطنييػػاالػػدم  كأف البمػػديات التػػي تػػـ دمجيػػا تحػػاكؿ تحقيػػؽ األفضػػؿ 

بحاجػة إلػى المزيػد غير ذلؾ ( أف البمػديات المدمجػة  ،الذيف يعممكف ضمف ق المنظمات األىمية
 .مف التطكير لممساىمة في تحقيؽ األفضؿ لمكاطنييا

 
ىػػذه االختالفػػات المػػذككرة كانػػت مؤشػػران إحصػػائيان عمػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط 

حػكؿ دمػ  الييئػات المحميػة الفمسػطينية تعػزل ( α ≥ 0.05جابات أفػراد العينػة عنػد مسػتكل الداللػة قاست
 .مما دعانا إلى رفض الفرضية السادسة ،لمتغير قطاع العمؿ

 
 . تمخيص نتائج الدراسة 4.5

 

 :ما يمي تمخيص ألىـ نتائ  الدراسةكفي
 

 قدمة لممكاطنيف فمـ يسيؿ كيسرع في دم  الييئات المحمية لـ يساىـ في تحسيف الخدمات الم
اطنيف كحؿ اجراءات معامالت المكاطنيف كسبب بطء في استجابة البمدية لشكاكم المك 

 ..كقكض مف قدرة البمدية عمى كقؼ المخالفات كالتعديات عمى المرافؽ العامة ،النزاعات بينيـ

 فمـ تكفر البمديات  ،طنييادم  الييئات المحمية لـ يؤدم الى تحسف في الحياة اإلقتصادية لمكا
المدمجة أية برام  ذات جدكم في إستصالح األراضي اك برام  دعـ لقطاع الزراعة بإعتبارة 

كما أنيا لـ تفتز آفاؽ إقتصادية في مجاالت التجارة كالحرؼ  ،القطاع اإلقتصادم األىـ
التجارم بيف  فمـ تكفر مناطؽ حرفية اك صناعية كلـ تكفر أسكاؽ عامة لمتبادؿ ،كالصناعات

 .الييئات المندمجة مف جية كبينيا كبيف التجمعات األخرل

  دم  الييئات المحمية لـ يؤدم الى تمقي البمديات المندمجة لمساعدات كمنز كما تـ كعدىا 

 ،كيرل المكاطنيف اف حصة الفرد مف المنز كالمساعدات بعد الدم  اقؿ منيا بكثير قبؿ الدم 
 .لـ تفي بكعكدىاكاف كزارة الحكـ المحمي 
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  دم  الييئات المحمية لـ يؤدم الى تخفيض كمفة كاسعار الخدمات المقدمة لممكاطنيف كتحديدا
 .كمفة كاسعار خدمة الكيرباء كالماء كالنفايات الصمبة كلـ يتحسف مستكل ىذه الخدمات

 كقدرة افضؿ عمى تخصيص  ،دم  الييئات المحمية أدل الى تكسعة المخططات الييكمية
 .ضي ألغراض تنمكية كلكف ذلؾ لـ يتحقؽارا

  دم  الييئات المحمية أدل الى تراجع كبير في أعداد المكاطنيف المشاركيف في اإلنتخابات
 .ترشيحا كانتخابا، كعدـ مشاركة المكاطنيف في انشطة كفعاليات البمدية المكحدة

 مفة مف المكاطنيف إف لـ تنجز البمديات المندمجة في صياغة عالقة شراكة مع القطاعات المخت
كتسبب الدم  في عزؿ البمدية  ،كانكا شبابان اك نساءن اك منظمات مجتمع مدني اك قكل سياسية

 .القكل المجتمعية الفاعمةعف كافة 

 فمـ يتـ  ،تمت عممية الدم  بصكرة مرتجمة كدكف الحد األدنى مف الدراسات الضامنة لنجاحيا
كلـ يتـ انجاز أية  ،في السمطة الكطنية الفمسطينيةاقرار نظاـ لمدم  مف ام مستكل إدارم 

كشاب العممية  ،كثيقة قانكنية تحدد حجـ تمثيؿ الييئات المندمجة في مجمس البمدية المكحدة
 .عيكب قانكنية كاجرائية خطيرة

  تـ اقرار عممية الدم  بقرار مف مجمس الكزراء كبالتنسيؽ مع اعضاء المجالس المنتيية
كبدل ككأف الدم  تـ بقرار قسرم كتعسفي  ،ذ رأم المكاطنيف في اإلعتباركدكف أخ ،كاليتيـ

 .ف رض عمى الناس دكف إرادتيـ

 كلـ يتـ التكاصؿ مع المكاطنيف في  ،لـ ت عطى عممية الدم  الكقت الكافي لمتحضير ليا
رت كفي المقاءات القميمة التي ج ،التجمعات المستيدفة لشرح فكائد كعكائد الدم  عمى ىيئاتيـ

كالتي لـ يحضرىا اال نفر قميؿ مف الناس لـ تمقى الفكرة استحساف الغالبية ممف حضركا عمى 
 .قمتيـ

  مف المؤكد اف دم  الييئات المحمية المستيدفة بالدراسة أدل الى إثارة نزاعات عائمية في
حد تطكرت في بعض الحاالت الى  ،كنزاعات بيف القرل المندمجة كعائالتيا ،القرية الكاحدة

 .خطير ىدد كحدة النسي  االجتماعي ليذة التجمعات

  دم  الييئات المحمية لـ يعزز مف ركح العمؿ المشترؾ بيف الييئات المندمجة كما ىك الحاؿ
كلـ تنفذ أية مشاريع مشتركة مميزة مف شأنيا خمؽ كاقع تشاركي في  ،ايضا بيف المكاطنيف

  .الخدمات تعزز ضركرات الشراكة

 العدالة في تكزيع ال ك  ،لييئات المحمية العدالة في تمثيؿ التجمعات المشاركةلـ يحقؽ دم  ا
 .كما انو لـ تتحقؽ العدالة في التكظيؼ كما افاد المبحكثيف ،ياالمشاريع بين

  ساىمت في نجاح حمالت التحريض دم  الييئات المحمية رتب ضرائب كرسكـ جديدة كعالية
 .كالتحشيد التي جرت ضد الدم 
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 نتائج الدراسة بنتائج الدراسات السابقة رنة مقا 5.5
 

كالتي معظـ الدراسات المتعمقة بدم  الييئات المحمية  تتفؽ الدراسة في مقدماتيا كابعادىا النظرية مع
اف دم  الييئات المحمية ىك برنام  تبنتو العديد مف الدكؿ في اطار خطط تطكير قطاعات  الىتشير 

تتعمؽ بخصكصية اف قطاع الحكـ المحمي الفمسطيني كالعتبارات ك  ،الحكـ المحمي في ىذه الدكؿ
 ، لتبني سياسة دم  الييئات المحميةاالكضاع الفمسطينية السياسية كاالقتصادية ىك احكج ما يككف 
لمعديد مف المشكالت االدارية كالمالية كخمصت الى نتائ  مفادىا اف البمديات المندمجة كانت حالن 

 .كغيرىا
 
مع الدراسات االخرل مف حيث اف تجربة الدم  في البمديات االربعة في نتائجيا ه الدراسة ىذ تناقضكت

كالتي خمصت الى اف دم  ا الدراسات االخرل المستيدفة بالدراسة لـ تحقؽ النتائ  التي خمصت اليي
 ةالمؤسسي قدراتالكتعزيز  ،دمات المقدمة لممكاطنيفمستكل الختحسيف  الييئات المحمية ادل الى
،في حيف اف نتائ  ىذه الدراسة كاستنتاجاتيا ايضا خالفت المشاركة المجتمعية لمييئات المدمجة كاتساع

ذلؾ ، كاكدت اف تجربة الدم  لـ تحقؽ اٍم مف النتائ  المشار الييا في كافة الدراسات السابقة كما 
 جاء في دراسة محمكد عامر عمى سبيؿ المثاؿ .
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 الفصل الخامس 
______________________________________________________ 
 ستنتاجات والتوصيات " المقترحات "اإل
 

 . اإلستنتاجات 4.6
 

 خدمية مشتركة مثؿ مناطؽ  تنفيذ مشاريعالتمكيؿ الالـز ل رخفقت البمديات المدمجة في تكفيأ
خدـ التجمعات ك مدارس مشتركة كمراكز صحية تأك متنزىات عامة أسكاؽ عامة أك أصناعية 
كالتي كاف مف شأنيا تشجيع المجتمعات المحمية كمؤسساتيا  ،كاصر الشراكةألتعميؽ المندمجة 

 .عمى تبني فكرة الدم  كدعميا

  حكاؿ أساءت  حيانان أكظان في مستكل الخدمات المقدمة ك تحسنان ممحلـ يرافؽ قرارات الدم   ك
 .كلـ تقدـ خدمات جديدة ،الخدمات المقدمة اصالن 

 تمثمت في عدـ تمثيؿ  ،فرزتيا االنتخابات لمبمديات المدمجة عيكب جكىريةأب النتائ  التي شا
 .غالبية الييئات المشاركة في مجمس البمدية

  كثرة عدد الييئات المحمية المدمجة كما ىك الحاؿ في الكفريات كمرج بف عامر رتب مصاعب
عاؽ قدرتيا عمى كقؼ أاعات ك شكاكم المكاطنيف كحؿ النز  في قدرة البمدية عمى متابعة
 .مالؾ العامةالمخالفات كالتعديات عمى األ

 نجاز معامالتيـ ككثائقيـ بالمقارنة ة كصكؿ المكاطنيف لمقر البمدية إللى صعكبإضافة باإل
 .بالكضع السابؽ

  ف ف الزاـ المكاطنيف بترخيص المباني كما ترتب عميو مف رسكـ يراىا المكاطنك أبدل كاضحا
 .قتصادية صعبةإكضاع أثقؿ كاىؿ المكاطنيف في أضرائب كرسكـ جديدة  باىضة كفرض

 عتمدت نظاـ غير ا  ك طار قانكني يحكـ عمميات الدم  إنجاز إخفقت كزارة الحكـ المحمي في  أ
ك معمف لمكاطني الييئات  كحتى لمكظفي الكزارة أكغير منشكر  ،ية جية رسميةأمصدؽ مف 
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الكزارة بركح ىذا النظاـ عمى عالتو حيث نصت مكاده اف كبالرغـ مف ذلؾ لـ تمتـز  ،نفسيـأ
ف قرارات مجمس الكزراء أتبيف بك عممية الدم  مشركطة بمكافقة مكاطني الييئات المنكم دمجيا 

 .ا فيياكحتما لـ ي ستشارك  ،بالدم  فاجأت المكاطنيف كلـ يككنكا عمى عمـ مسبؽ بيا

 الحكـ المحمي ليذه  يا التي ساقتيا كزارةندت سياسات دم  الييئات المحمية عمى المزاتسإ
ىـ ىذه المزايا كفكرات الحجـ في تقديـ الخدمات كتجميع المكارد كالبناء أالسياسة كمف 

ف النتائ  عاكست أفي حيف  ،دارية كالمالية لمبمديات المدمجةتعزيز القدرات اإلالمؤسسي ك 
 ،مفة الخدمات عمى حالياكبقيت ك ،يتحسف الكضع المالي لمبمديات المكحدةفمـ  ،ذلؾ
 .نخفضت معدالت الجباية لعدـ تعاكف المكاطنيفا  ك 

 جتماعية بيف عالقات اإلكرافؽ ذلؾ احتقانات في ال ،أدت قرارات الدم  الى حالة مف التمرد
صطفافات ا  كترتب عمى ذلؾ تكترات كتحشيد ك  ،خرلني كؿ قرية كبينيا كبيف القرل األمكاط

 .ات الدم  لسنكات قادمةصز ستعيؽ عمميك األأسترافؽ 

  ىداؼ عممية الدم  تعزيز ركح العمؿ المشترؾ بيف الييئات المحمية كتكسيع أذا كاف مف ا  ك
كسع مف الناس أنتخابات   كمشاركة في العممية الديمقراطية   اإل قاعدة المكاطنيف المشاركيف

لى إف النتائ  تشير إف ،قكل مع منظمات المجتمع المدنيأنشطة البمدية كشراكة أفي فعاليات ك 
ي بمدية الياسرية لرفضيـ جراء العممية االنتخابية فإىداؼ فقد تعذر نتائ  كارثية ليذه األ

مرج بف عامر كالمتحدة كالكفريات لـ تشارؾ غالبية كفي بمديات  ،ك االنتخابأالترشز 
زارة % ق ك 15كثر مف ألنسبة المقترعيف في ىذه البمديات التجمعات في الترشز كلـ تصؿ 

 (  2012 ،الحكـ المحمي

  ثارة نزاعات البعض الى إىدافيـ الحقيقية في رفض عممية الدم  فقد عمد أكبغض النظر عف
أدت ىذه  ،طار تحريضيـ عمى الدم إحياء حساسيات قديمة في ا  كنعرات محمية كعائمية ك 

 .م عاـ مناىض كمعارض لقرارات الدم أالحمالت خمؽ ر 

 كقعت كزارة أك  ،كانتخابان كضعت مشركع الدم  عمى مفترؽ طرؽ نتخابات ترشحان مقاطعة اإل
 ،رتباؾ في التعامؿ مع البمديات المدمجةزمة حقيقية مف اإلأمس الكزراء في الحكـ المحمي كمج

صرار عمى قرارات مجمس الكزراء باالبقاء عمى ىيئات البمديات يعني عدـ تعاكف فاإل
حقات كىذا بطبيعة الحاؿ سيؤدم الى إفالس ىذه المكاطنيف معيا كعدـ دفع الرسكـ كالمست

 .كالتراجع عف القرار يرل فيو البعض ىزيمة لمكزارة كمجمس الكزراء ،البمديات
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 . التوصيات " المقترحات " 3.6
 

 كمف كاقع التجربة المعاشة كالمصاعب التي يكاجييا مشركع الدم  فانو ،كبالنظر الى تحميؿ النتائ 
 :التاليةالعامة المقترحات مف الممكف تقديـ 

 
 نما ىك ا  ك كزارة الحكـ المحمي ك أيئات المحمية ليس مشركع لمحككمة ف دم  اليأكيد عمى أالت

قديـ زدىار كتمكيف الييئات المحمية مف تلكطنية في التنمية كاإلىدافو اأمشركع كطني لو 
سيس أالتنمية الشاممو كالتيادة مسيرة لى دكرىا الياـ في قإضافة خدماتيا بكفاءة كفاعمية باإل

 .متكاممةكتضطمع في ىذا المشركع كافة المستكيات الشعبية كالرسمية بمسؤكليات  ،ليا

 الكزارات عدادىا كافة إستراتيجية كطنية لمدم  تشارؾ في إرار قإنو يتكجب إكفي السياؽ  ذاتو ف
كالقطاعات االجتماعية حزاب كالفصائؿ   ىمية كالقكل السياسية   األكالمؤسسات كالمنظمات األ

 .مف الدم مف المكاطنيف لتحديد المفيـك اكال كلتكحيد الخطاب كالرؤيا الشعبية كالرسمية 

  نظمة كقكانيف تنظـ عممية أافة التعديالت التشريعية مف نجاز كإمأسسة عممية الدم  عبر
المشاركة في  كضماف تمثيؿ عادؿ لكافة الييئات ،اتيا كمراحمياالدم  كتحدد اجراءاتيا كخطك 

 .عبر نظاـ الككتة لكؿ تجمع ،الدم 

 عضاء أالبنكد المتعمقة بعدد  كتحديدان  ،نتخاب الييئات المحميةإحداث تعديالت في نظاـ إ
مديات المدمجة كالتي تشارؾ عضاء البى لمكزارة تحديد العدد المالئـ ألليتسنالييئات المحمية 

ا ىك الحاؿ في بمدية مرج بف عدالة تمثيميا كم المحمية لضماف عداد كبيرة مف الييئاتأفييا 
 .عامر

  عمى لمدم  في كزارة الحكـ المحمي كاشراؾ مديريات الحكـ المحمي في كؿ أتشكيؿ مجمس
 .م عممية دم  مقترحةشراؼ كالتحضير ألكزارة الداخمية عبر المحافظيف لإلمحافظة ك 

 اف لـ تكف الكحيدة لمسير ساسية أيمة ي الييئات المقترح دمجيا ككسستفتاء الشعبي فعتماد اإلإ
كتفاء بمكافقة مجالس الييئات المحمية معينو كانت كعدـ اإلجراءات دم  الييئات المحمية إفي 

شراؼ ستفتاء كالذم يحدد جية اإلطار القانكني الذم ينظـ ىذا اإلنجاز اإلا  ك  ،اك منتخبة
 .كالتنفيذ كجيات دراسة الطعكف كالشكاكم كالرد عمييا الخ

 كمكافقة المكاطنيف شرطا مف كاعتبار رغبة  ،حكاؿم حاؿ مف األأعدـ المجكء لمدم  القسرم ب
 .قرار الدم إشركط 

  التركيز عمى برام  كفعاليات التكعية كالتثقيؼ لممكاطنيف كعبر كؿ الكسائؿ المتاحة المسمكعة
دكات كالمساجد كالمقركءة كالمشاىدة كعبر المقاءات العامة كالمفتكحة ككرشات العمؿ كالن
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يجابي يتعمؽ بفكائد الدم  كعائداتو إيصاؿ مفيكـ كفيـ إمدارس كالجامعات كالكميات لضماف كال
 .عمى المكاطنيف

 عتبارات كاضحة كمفيكمة لمكظفي الكزارة ا  ستيدفة بالدم  كفؽ معايير ك ختيار الييئات المإ
 لمتحضير ليا كترحيؿ عطاء عممية الدم  الزمف الالـز إكمف ثـ  ،كالشركاء كالمكاطنيف

 .طارهإ  لمجسـ الجديد المنكم الدم  في الصالحيات بالتدري

 لدم  كالكقكؼ عمى الفكائد الحقيقية لعممية اجراء كافة المسكح الالزمة ا  عداد الدراسات ك إ
ماـ تنمية التجمعات المشاركة كتحسيف الخدمات المقدمة أكاألفاؽ التي يفتحيا الدم  

 .تائ  كايصاليا لمكاطني ىذه التجمعاتكنشر الن ،لمكاطنييا

 كعدـ التعميـ في المسائؿ المتعمقة  ،كيد عمى خصكصية كؿ حالة مف حاالت الدم أالت
عداد سكانيا ألمييئات المشاركة يراعي عددىا ك  فكؿ عممية دم  تكجب نظاـ تمثيؿ ،بالتفاصيؿ

ليات اعبؽ كالقكل كالفلعمؿ المشترؾ الساكلكيات ىذه التجمعات كفرص الشراكة كتاريخ اأك 
  الشركاء المحمييف   الذيف يتكجب العمؿ بالشراكة معيـ في عممية التكعية  المؤثرة في المجتمع

 .ال لتأييد عممية الدم ك كالتثقيؼ كص

 عمف المكاطنيف رفضيا كقاطعكا أكالتي  ،دراسة حاالت الدم  المتعثرة كؿ حالو عمى حدة
عادة ا  التراجع عف قرارات الدم  ك ـ لكؿ حالة بما في ذلؾ تخاذ القرار المالئا  ك  ،نتخاباتياإ

 .الييئات المحمية الى سابؽ عيدىا قبؿ الدم 

 تراعي الحساسيات شكاؿ مبتكرة مف الدم  أحث عف صيغ جديدة لمعمؿ المشترؾ ك الب
جتماعية كالركاسب الثقافية لممجتمعات المحمية كتضمف مستكل عالي مف الشراكة كالتكامؿ اإل

 .عتبارىا راعية كقائدة ىذا القطاعإذا مسؤكلية كزارة الحكـ المحمي بكى ،لييئات المحميةبيف ا

 مفية تعزيز تجربة نفصاؿ عف البمديات اك المجالس المندمجة عمى خالتعامؿ مع طمبات اإل
سس يتـ بمقتضاىا دراسة أ  ككضع معايير ك  ،ستثناءنفصاؿ ىك اإلف اإلأصؿ ك الدم  كانيا األ

 .ك عدـ دراستياأصاؿ نفطمبات اإل
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 :المراجع والمصادرقائمة 
 

 :الكتب
 

 مركز االبحاث  ،بيف االلحاؽ كالدم  1978-1967الضفة كالقطاع  :(1978ق.ح ،ابك النمؿ
 .بيركت ،الفمسطيني

 الكظيفة  – النشأة(:البمديات كىيئات الحكـ المحمي في فمسطيف   2004ق.أ ،حباس ،ـ ،اشتية
 .فمسطيف ،المجمس االقتصادم الفمسطيني   بكدار  ،1ط ،قتصاديةكدكرىا في التنمية اال –

 لبناف ،بيركت ،مينت برس ،المحمية اإلدارة(: مبادئ في نظـ 1970ق .ع ،األيكبي. 

 اإلدارة -الفمسفية–المحمية كاستراتيجياتيا   الجذكر التاريخية  اإلدارة(: 1987ق.ـ،الجنيدم 
منشأة  ،اقتصادية إدارية أقاليـ إلىتقسيـ الجميكرية جديدة ل إستراتيجية –المحمية كالتنمية 
 .مصر ،اإلسكندرية،الناشر المعارؼ

 تطكرات العالقة بيف الحككمة المركزية كالمجالس المحمية في االردف في 2004الخاليمة ،ـ.ق: )
المؤتمر العربي الثاني   اإلدارة  السنكات األخيرة كأثر ذلؾ عمى استقاللية ىذه المجالس ,

 حمية   ، القاىرة ، جميكرية مصر العربية .الم

 تقرير  ،  ،سياسة الدم  كالتعيينات في مجالس الييئات المحمية:(2011ق .ب ،الزبيدم   
 .الممتقى الفكرم العربي

 األردف ،جامعة مؤتة ،المحمية  دراسة مقارنة  اإلدارة(: 2001ق.ع ،الشيخمي. 

 القاىرة،دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،ماإلدار (:الكجيز في القانكف 1982س.ق،الطماكم، 
 .مصر

 دار ،كبريطانيا األردفالحكـ المحمي في  –المحمية  اإلدارةقانكف :( 2004ق .ق ،الطيراكم
 .األردف ،عماف،الثقافة لمنشر كالتكزيع

 مكتبة دار الثقافة لمنشر  ،المحمية كعالقتيا بالسمطة المركزية اإلدارة:(1995ق .ـ ،ألعبادم
 .األردف ،عماف ،كزيعكالت

 مصر،القاىرة ،دار النيضة العربية ،(: النظـ السياسية1999ق.ث ،بدكم. 

 لبناف ،بيركت ،الدار الجامعية،اإلدارمالقانكف  :( 1987ق  .ع،بسيكني. 

  :منشكرات .األكلىالطبعة  ،المحمية في فمسطيف كالعالـ العربي اإلدارةجامعة القدس المفتكحة
 .األردف ،عماف،ةجامعة القدس المفتكح

 السركجي لمطباعة  .الطبعة الثانية،1916-1516(:العرب كالعثمانييف 1978ق. ع،رافؽ
 .فمسطيف،عكا ،كالنشر
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 تقييـ آثار عممية الدم  عمى اداء البمديات الكبرل في االردف    :( 2005ق .ص ،جرادات
 .االردف ،جامعة اليرمكؾ ،دراسة ميدانية مف كجية نظر العامميف كالمكاطنيف في افميـ الشماؿ  

 القسـ ،المكسكعة الفمسطينية ،فمسطيف في عيد االنتداب البريطاني :(1999ق .ا ،طربيف 

 .بيركت  ،المجمد الثاني ،الدراسات الخاصة ،الثاني

 2003 -1994الحكـ المحمي في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينية  :( 2004ق  .ع ،عمرك، 
 .مصر ،اإلسكندرية ،زل كشركاهمنشأة تكزيع المعارؼ جالؿ ح ،2ط

 فمسطيف ،جامعة القدس ،2009 -1850المحمية في فمسطيف  اإلدارة :( 2009ق  .ع ،عمر. 

 مطابع جريدة  ،الطبعة االكلى،(: مقاالت في االدارة كعف الييئات المحمية2008ق.ـ ،القاركط
 .راـ اهلل ،الحياة

 دراسة ميدانية لبمديات اداء الخدمات    أثر إعادة ىيكمة البمديات عمى:( 2005ق .ـ ،المعايطة
 .االردف ،جامعة مؤتة ،الطفيمة،معاف ،مراكز محافظات جنكب االردف  الكرؾ

 نابمس ،جمعية عماؿ المطابع الثانكية ،ق بال تاريخ (:قضية فمسطيف في دكرىا البمدم .ا ،نمر، 
 .فمسطيف

 دار النافع  ،األكؿالجزء  ،االستعمار االستيطاني الصييكني في فمسطيف:(1975ق.ع ،ىالؿ
 .لمطباعة كالنشر

 
 :والوثائقالدوريات 

 
 كزارة الحكـ المحمي،(: اطار سياسة كاستراتيجية دم  المجالس المحمية2009ق،بيتر. 

 ق بال رقـ ( كزارة كاقع كتطمعات ،اعادة ىيكمة البمديات في االردف :( 2002ص ق،جرادات
 .االردف .الشؤكف البمدية

 ص ص 1241سبتمبر، 26الحكـ المحمي كالقبيمة في اليمف  .(:2006،طشباق.س ،العسمي .
18. 

(http://www.26sep.net/newsweekprint.php,19/4/2010) 
 الكاقع االدارم كالمالي لممجالس القركية كالقرل تحت االحتالؿ 1992 ،صيؼع.ق،عمرك :)

االطار العاـ  كثيقة.بيركت ،64ص ص ،11،االسرائيمي  . مجمة الدراسات الفمسطينية
 .النخبة لالستشارات االدارية ،المؤسسي لكزارة الحكـ المحمي   مسكدة

 كممة ككيؿ كزارة الحكـ المحمي في لقائو مع الييئات المحمية في  .( 2010\12 \3ـ ق  ،غنيـ 
 .جنيف  

http://www.molg.pna.ps/news12/10/2010 
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 الحكار المتمدفمركزية كاالدارات المحميةالعالقة بيف الحكمة ال  (:2008 ،حزيرافق.ا ،سالـ. ، 
2311.  

 مجمة الحكـ  .تصنيؼ كدم  الييئات المحمية تساعد في تمكينيا :(2012 ،قآب.ع،سدر
 .21-20ص ص .13 ،المحمي

 نمكم كليس ماليا (، دم  الييئات المحمية يجب اف يككف ليدؼ ت2011ايار ، خ.ق،شاىيف
 .12 صص،االياـ .فقط

 حقائؽ ميمة كتجاكزات مثيرة كشفيا تقرير ديكاف المحاسبة عف 2005ج.ق ،ابك العيس:)
 .مشركع دم  البمديات

http://www.assabeel.net/studies-and-essays.htm  

 االردف ، 2011لسنة  13قانكف البمديات رقـ :(2011ق ،التشريعات االردنية. 

http://www.gov.jo/ui/laws/saerch-no.jsp 16.12.2012 

 مداخالت النكاب في اليـك الثاني لمناقشات   الثقة    :( 2011ق ،عمكف 

http://www.ammonnews.net/article.aspx 14.12.2012 

 فمسطيف.(: مجمس الخدمات المشترؾ لمتخطيط كالتطكير2011كزارة الحكـ المحمي ق. 

http//www.molg.pna.ps/join_council_aboutus.aspx ,19.07.2011)) 
 كزارة الحكـ  .الدليؿ االرشادم لدم  الييئات المحمية :(2009مية المستدامو قىكرايزكف لمتن

 .فمسطيف ،المحمي
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp19.04.2010  

 استمرار الجدؿ حكؿ قانكف دم  البمديات عمى ابكاب حؿ المجالس :( 2011ق،بكابة االردف
 .االردف .البمدية

http://www.jordan1one-com/archive/all/2011/3/5 
 نائبا يطالبون الحكومة باعادة النظر بدمج البلديات قبل  56 ( :2010الدستكر ،ق

 . االنتخابات

http://www.addustour.com/ViewarchiveTopic.aspx21/12/2010 

 5297 ،صحيفة الصحافة .  يد السياسة الثقيمة كالحكـ المحمي   :(2008 ،قاذار.ـ،االصـ. 
http://www.alsahafa.info/index.php?type19.04.2010  
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 (2011كزارة الحكـ المحمي، ققائمة الييئات المحمية التي تـ دمجيا   1.2ممحؽ 
 

 تاريخ القرار الييئات المدمجة اسم الييئة الجديد المحافظة 
 
 

 
 نابمس

 1996 مجمس قركم الجنيد  ،بمدية نابمس بمدية نابمس
 2010 زعترة ،بيتا بمدية بيتا

 2010 اجنسينيا ،جبيؿنصؼ  ،سبسطية بمدية سبسطية
 2010 عمكريا ،المبف الشرقية مجمس قركم المبف الشرقية
 2010 جالكد ،قريكت مجمس قركم قريكت
 2010 عراؽ بكريف  ،تؿ مجمس قركم تؿ
 2010 يانكف  ،عقربا بمدية عقربا

 
 
 
 
 طكلكـر

 2010 كفا  ،ذنابة ،طكلكـر بمدية طكلكـر
كفر عبكش،كفر  ،كفر صكر،كفر جماؿ بمدية الكفريات 

 زيباد،الراس،ككر،جبارة
2010 

  كفر رماف  ،عنبتا بمدية عنبتا 
النزلة  ،النزلة الغربية،نزلة ابك نار ،باقة الشرقية بمدية باقة الشرقية

 الكسطى
2010 

 2010 الحفاصي،عزبة ابك خميش ،كفر المبد بمدية كفر المبد
 

 
 
 
 

 جنيف 

 2010 صير ،سيريس،الجديدة ،فميثمك  البمدية المتحدة 
 ،جمبكف ،دير ابك ضعيؼ،فقكعة ،عرانو بمدية مرج بف عامر 

دير  ،بيت قاد الجنكبي ،بيت قاد الشمالي،الجممة
 عربكنة ،عابة الشرقية،غزالة

2010 

 2010 المنصكرة  ،الحفيرة ،كاد دعكؽ ،عرابة بمدية عرابة 
 2010 جبع العصاعصة  بمدية جبع

 2010 المطمة  ،المغير م المغيرمجمس قرك 
 2010 عابا الغربية  ،جنيف بمدية جنيف

 
 
 
 
 
 

 2010 الكـك المكرؽ بيت مقدـك  ،دير سامت ،بيت عكا بمدية الياسرية 
 

 بمدية الخميؿ 
 ،البكيرة ،قمقس ،قالع زيتا ،فرش اليكل ،الخميؿ

 عقبة انجيمة  ،خمة الدار
 

2010 
 

كادم ،خريسة،المنطار ،الحيمة ،خمة صالز ،يطا ا بمدية يط
 تمة الصمكد  ،عزيز

2010 
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 الخميؿ

 ،افقيقيس ،خربة سالمة ،الطبقة ،كريسة ،دكرا بمدية دكرا
 اليجرم  ،كاد عبيد،عيكف ابك سيؼ

 
2010 

 ،ككزيبيا عراؽ الطراد، راس الطكيؿ،سعير بمدية سعير 
 ،كاد الريـ  ،الدكارة ،العديسة

 
2005 

 2005 سكبا  ،اذنا اذنا بمدية 
 2010 بيت مرسـ  ،بيت الركش الفكقا ،البيرة مجمس قركم البرج كالبيرة 
حدب  ،خمة عقد كحشة ،مراح البقار ،الصرة مجمس قركم الصرة 

 العمقة 
2010 

مجمس قركم ابك العسجاف كابك 
 الغزالف 

 ،كرزة،ابك العرقاف ،ابك العسجاف كابك الغزالف
 رابكد 

2010 

 ،اـ الصفا ابك شباف ،اـ الشقحاف ،خمة المية مجمس قركم خمة المية 
 كاد الما  ،الرفاعية كالديرات

 
2010 

 2010 جاال  ،بيت امر بمدية بيت امر 
 2010 الدير  ،صكريؼ بمدية صكريؼ 

 
 
 
 

 بيت لحـ

 2005 راس الكاد  ،زعترة بمدية زعترة 
 2010 خاليؿ المكز  ،ريضعةىندازة كب مجمس قركم ىندازة كبريضعة

 2010 بير عكنة ،خمو حمامة ،بيت جاال بمدية بيت جاال 
 2010 المنية  ،تقكع بمدية تقكع

 2010 المنشية  ،مراح رباح مجمس قركم مراح رباح 
 2010 جب الذيب  ،بيت تعمر مجمس قركم بيت تعمر

 
 2010 قشدة  ،الثغرة ،طكباس بمدية طكباس  طكباس

 
 2010 خربة قيس  ،سمفيت بمدية سمفيت مفيت س

 
 
 
 راـ اهلل

 1965 بيت ريما  ،دير غسانو بمدية بني زيد الغربية 
 1997 عاركرة ،مزارع النكباني بمدية بني زيد الشرقية 

 2005 ابك شخيدـ  ،المزرعة القبمية بمدية الزيتكنة
 2005 جمالة  ،دير عمار ،بيتممك بمدية االتحاد 
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 نظاـ دم  الييئات المحمية  :2.2محؽ م
 

 4.....( لسنة )........ ( بنظام دمج الييئات المحمية .رقم )قرار 
 

( كبنػاء عمػى  4كعمى االخص المػادة رقػـ ق  1997( لسنة  1استنادا الى قانكف الييئات المحمية رقـ ق 
 :تنسيب كزير الحكـ المحمي فقد قرر مجمس الكزراء اصدار ىذا النظاـ

 
 التعريفات : ( 4المادة رقم ) 

 كزارة الحكـ المحي  :الكزارة 
 كزير الحكـ المحمي  :الكزير 
 كحدات الحكـ المحمي المقرر دمجيا كفقا الحكاـ ىذا النظاـ لتشكؿ البمدية  :الييئات المندمجة

 .الدامجة
 لتي كحدة الحكـ المحمي الناتجة عف دم  الييئات كتمارس الصالحيات ا :البمدية الدامجة

 .يخكليا اياىا القانكف
 المجنة المعينة مف قبؿ كزير الحكـ المحمي كالتي تتكلى ادارة البمدية الدامجة  :المجنة االدارية

 .لفترة انتقالية كفقا الحكاـ ىذا النظاـ كتتالؼ مف الرئيس كالنائب كباقي االعضاء
 بيفالبمدية الدامجة كيتألؼ مف الرئيس كاالعضاء المنتخ مجمس :المجمس. 
 ىك كشؼ يبيف االصكؿ كااللتزامات كصافي اصكؿ الييئة المحمية كما ىي  :المركز المالي

مف  12/  31في لحظة معينة ق لحظة اعداد تقرير المركز المالي  ( كغالبا ما تككف في 
 .نياية السنة المالية

 
 التسمية : ( 3المادة ) 

كالمتعمؽ بدم  كؿ ............. .... ( لسنة..نظاـ دم  الييئات المحمية رقـ ق يسمى ىذا النظاـ
 ...........................مف

 
 اليدف من وضع النظام : ( 4المادة ) 

اف اليدؼ مف كضع ىذا النظاـ ىك تنظيـ اجراءات عممية دم  الييئات المحمية لتككيف بمدية دامجة 
  .جديدة كتسيير أعماليا لفترة انتقالية
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 ييئات حل ال: ( 5المادة ) 
بمكجب ىذا النظاـ تحؿ الييئات المحمية المستيدفة بعممية الدم  كالتي يحددىا قرار الدم  الصادر 

 .عف مجمس الكزراء بتنسيب مف الكزير
 

 دمج المجالس المنحمة : ( 6المادة ) 
دة تتمتع تندم  تمقائيا جميع الييئات المحمية المستيدفة بعممية الدم  بعد حميا بييئة محمية كاحدة جدي

 .بالشخصية القانكنية المستقمة مف النكاحي االدارية كالمالية كالتنظيمية
 

 تسمية الييئة المحمية الجديدة وتصنيفيا : ( 7المادة ) 
كتتكلى الكزارة اجراءات  ،تكصؼ الييئة المحمية الجديدة الناتجة عف االندماج بمفظ البمدية الدامجة

 .تسميتيا كتصنيفيا حسب األصكؿ
 

 لمييئات المنحمة انقضاء الشخصية االعتبارية : ( 8لمادة ) ا
تنقضي الشخصية االعتبارية لجميع الييئات المنحمة كتحؿ محميا الشخصية االعتبارية لمبمدية 

 .الدامجة
 

 االستمرار في العمل : ( 9المادة ) 
 لدامجة كعندىا تستمر الييئات المحمية المندمجة في العمؿ الى اف يتـ االشيار عف البمدية ا

تقكـ لجنة ادارية معينة مف قبؿ الكزير حسب احكاـ ىذا النظاـ بادارة البمدية الدامجة لفترة 
ليدعك بعدىا  ،انتقالية تنتيي بتاريخ االعالف الرسمي عف انتخابات مجالس الييئات المحمية

بات سارم كزير الحكـ المحمي النتخابات مجمس بمدم لمبمدية الدامجة حسب قانكف االنتخا
(  8المفعكؿ كقتيا اك ام تشريع ينظـ عممية االنتخابات فييا مع مراعاة احكاـ المادة رقـ ق 

 .مف ىذا النظاـ

 كما  ،تخضع المجنة االدارية المعينة الدارة البمدية الدامجة لالشراؼ المباشر مف قبؿ الكزارة
 .يحؽ لمكزير استبداؿ ام عضك منيا اك جميع اعضائيا بقرار منو

 
 التخمينات واالجراءات االدارية والمالية : ( :المادة ) 

  يكمؼ الكزير بمكجب ىذا النظاـ لجنة اك جية مختصة لمقياـ بمياـ تحديد المركز المالي لكؿ
ىيئة مف الييئات المندمجة كاجراء التخمينات المالية الالزمة ألصكليا كمكجكداتيا كديكنيا 
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نات كالتقارير المالية لمكزير ليتكلى المصادقة عمييا كاألخذ عمى اف ترفع ىذه التخمي ،كأمالكيا
 .بما جاء فييا عند اجراء عممية نقؿ االمالؾ كتحميؿ الديكف لمبمدية الدامجة

  باالضافة الى التقيد بكؿ مف جميع المعايير كالضكابط المحاسبية لعمميات التخميف كالمنيجية
ر كتقييـ كتسجيؿ األصكؿ الثابتة لمييئات في حصالمعتمدة مف قبؿ كزارة الحكـ المحمي 

المحمية المندمجة كتكجييات كزير الحكـ المحمي بيذا الخصكص تأخذ الجية أك المجنة 
المذككرة في الفقرة السابقة عمى عاتقيا القياـ عند اجراء عمميات التخميف الالزمة بكؿ مف ما 

  :يمي

 

o المحمية بتة كالتداكلة لكؿ مف الييئات تكثيؽ سجالت كصفية ككمية لكؿ مف الممتمكات الثا
كيتـ حصر  ،المندمجة كفي حالة كجكد مثؿ ىذه السجالت يجرم مراجعتيا كالتحقؽ منيا

األصكؿ الثابتة الممتمكة مف قبؿ كؿ ىيئة محمية مندمجة عمى حدة مف تاريخ صدكر ىذا 
 .اك جزئية النظاـ باالضافة الى المشاريع التجارية سكاء كانت مممككة بصكرة كمية

o  مف عمرىا االنتاجي 5تقدير قيمة المباني كفقا لتكمفتيا التاريخية بع استيالكيا بنسبة %
كيمكف تعديؿ النسبة المحددة بيذه الطريقة زيادة اك نقصانان تبعان لقيمة األرض أك  ،سنكيا

 .مدةأك مكقع الييئة المحمية المندمجة أك بناءن عمى اية معايير أخرل معتلمكقع البناء 
o  كفقا لمقيمة السكقية العادلة بناء عمى يتـ تقييـ االراضي المممككة لمييئة المحمية المندمجة

تقرير رسمي يتضمف متكسط تقديرات ثالث مخمنيف تستعيف بيـ المجنة اك الجية المشار 
 .( اعاله 1الييا في الفقرة رقـ ق 

o تستعيف بيـ المجنة أك الجية  يتـ تقدير قيمة االجيزة كالمعدات كاألثاث مف قبؿ مختصيف
 .( أعاله 1المشار الييا في الفقرة رقـ ق 

 
 انتقال الحقوق وااللتزامات : ( 41المادة ) 

  تنتقؿ جميع حقكؽ كالتزامات الييئات المحمية المندمجة الى البمدية الدامجة حكما كتعتبر البمدية
 .حميا في جميع الحقكؽ كااللتزاماتالدامجة خمفان قانكنيان لمييئات المحمية المندمجة كتحؿ م

  عمى انو  ،حسابات البنكؾ كجميع الصالحيات المرتبطة بيا باسـ البمدية الدامجةتصبز جميع
يتـ التحقؽ عند اجراء التخمينات الالزمة مف حسابات الييئات المحمية المندمجة في البنكؾ 

تاريخ معيف النتقاؿ ىذه الحسابات  كتقترح المجنة اك الجية المكمفة باجراء التخمينات .المحمية
 الى البمدية الدامجة ليتكلى كزير الحكـ المحمي اتخاذ كافة االجراءات الالزمة لنقؿ 

 .ىذه الحسابات بما في ذلؾ مخاطبة سمطة النقد كالبنكؾ كالمؤسسات المالية ذات العالقة
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 ات المندمجة قد أجرتيا تنتقؿ جميع حقكؽ كالتزامات العضكيات كاالشتراكات التي كانت الييئ
 .أك ارتبطت بيا حكما الى البمدية الدامجة

  بخصكص مشاريع مجمس الخدمات المشترؾ التى كانت قد ارتبطت بو كؿ مف الييئات
فانو يتـ نقؿ ممكية ىذه المشاريع الى البمدية الدامجة كيتـ التعامؿ معيا  ،المحمية المندمجة

مكازنة البمدية الدامجة المكحدة ىذا اذا كانت جميع  كأحد مشاريعيا كتدخؿ ىذه المشاريع في
كبغير  ،الييئات المحمية المندمجة ىي ذاتيا تشكؿ جميع اعضاء مجمس الخدمات المشترؾ

ىذه الحالة كاذا لـ تكف الييئات المحمية ىي ذاتيا جميعا اعضاء في مجمس الخدمات المشترؾ 
ه الييئات المحمية المندمجة في مجمس فتنتقؿ جميع الحقكؽ كااللتزامات التي كانت ليذ

الى البمدية الدامجة التي تحؿ محميا في الخدمات المشترؾ التي كانت عضكا فيو قبؿ دمجيا 
(  1عضكية مجمس الخدمات المشترؾ النظاـ االساسي لمجالس الخدمات المشتركة رقـ ق 

عقارية كالمنقكلة منو الخاصة بنقؿ ممكية األصكؿ ال 54بما في ذلؾ المادة  2006لسنة 
الييئة المتعمقة بالخدمة اك الخدمات التي يقدميا المجمس كالتي كانت مممككة سابقا العضاء 

 .العامة الى ذمة المجمس

 
 االلتزامات واالدعاءات بعد الدمج: ( 44المادة ) 
فيت مف التزامات اك ادعاءات عمى احد الييئات المحمية المندمجة بعد الدم  ككانت قد اخ اذا ظيرت

أكلئؾ فيككف لمبمدية الدامجة حؽ الرجكع عمى  ،قبؿ بعض المسؤكليف في الييئة المحمية المندمجة
( لسنة  12المسؤكليف شخصيا كتحت طائمة العقكبات المقررة لذلؾ بمكجب قانكف العقكبات رقـ ق 

 .كاية تشريعات أخرل ذات العالقة 1960
 

 أيمولة األمالك : ( 43المادة ) 
 جميع التخمينات الالزمة مف قبؿ الجية التي يعينيا الكزير تؤكؿ جميع األمالؾ  بعد عمؿ

كالمكجكدات كاألصكؿ مف الييئات المحمية المندمجة الى البمدية الدامجة التي تصبز المالؾ 
 .القانكني الكحيد ليا

 قؿ تعفى الييئات المحمية المندمجة كالبمديات الدامجة مف اية رسكـ ناتجة عف عمميات ن
 .الممكية بتنسيب مف الكزير كبقرار مف مجمس الكزراء

 
 الديون : ( 44المادة ) 

 كما  ،ف ديكف الييئات المحمية المندمجة اماـ دائنيياع تصبز البمدية الدامجة المسؤكلة قانكنا 
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المندمجة مف المكاطنيف  عف تحصيؿ جميع ديكف الييئاتقانكنا  تككف البمدية الدامجة مسؤكلة
 .ة كانتية جيكأ

 جميع القضايا المقامة مف كعمى اجراء التخمينات الالزمة حصر  يؤخذ في عيف االعتبار عند
كما يتـ التحقؽ عند اجراء التخمينات الالزمة مف  ،الييئات المحمية المندمجة اذا ما كجدت

 .انتالديكف المستحقة عمييا مف اية جية كتحقة لمييئات المحمية المندمجة ك مقدار الديكف المس

 بناء عمى تنسيب مف الكزير اف يعيد رسـ المراكز المالية لمييئات  لكزراءيحؽ لمجمس ا
المترصدة لصالز الييئات  الديكف  بما يحقؽ التكازف بيف كؿ مفالمندمجة كالبمدية الدامجة 

المندمجة في ذمة المكاطنيف كالجيات االخرل كالديكف المترصدة في ذمتيا لصالز السمطة 
 .الفمسطينيةالكطنية 

 
 الموظفون: ( 45المادة ) 

  يتـ تسكيف مكظفي الييئات المحمية المندمجة في البمدية الدامجة حسب تخصصاتيـ
عمى اف تحسب فترة عمميـ  ،كمؤىالتيـ كفقا لمييكمية الكظيفية الجديدة التي اعتمدتيا الكزارة
مع عدـ االخالؿ بام  ،لدامجةالسابقة كؿ في ىيئتو المحمية كجزء مف فترة عممو لدل البمدية ا

 .اية تشريعات ذات عالقة كظيفية اك تصنيفات لممكظفيف تكفمياحقكؽ اك امتيازات اك درجات 

 عممية االندماج فانو تتـ معالجة انياء  حاؿ دعت الحاجة النياء خدمات ام مكظؼ بعد في
 .خدماتو كاحتساب مستحقاتو كفقا الحكاـ القانكف

 
 المكتسبة لممواطنين قبل عممية االندماج احقوق: ( 46المادة ) 

  ال يكمؼ المكاطنكف المستفيدكف مف خدمات الييئات المحمية المندمجة قبؿ عممية الدم  بدفع
ام رسـك اك عكائد اك اثماف اضافية عف اية معامالت ليـ كانكا قد اجركىا مع ام مف الييئات 

 ف قبميا حسب االصكؿ.المندمجة كاستكفيت رسكميا اك عكائدىا اك اثمانيا م

  المكاطنكف حسب االصكؿ مف الييئات المحمية المندمجة قبؿ حازىا يبقى الية كثائؽ رسمية
كغيرىا  ذات الحجية القانكنية  المخططاتاالندماج بما في ذلؾ التراخيص كاالذكف ك  عممية

 تنتقؿ اثار ىذه الحجية الى البمدية الدامجة.ك 

 
 نتقالية لمبمدية الدامجةية اال المجنة االدار : ( 47المادة ) 

  يعيف كزير الحكـ المحمي المجنة االدارية لمبمدية الدامجة بقرار يصدره بيذا الشاف عمى اف
يراعي قرار التعييف تمثيؿ جميع التجمعات السكانية المنضكية تحت مظمة البمدية الدامجة 

 .تمثيال عادال في المجنة
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 ء عمى النحك التالي رئيس ك نائب د فردم ( اعضايعيف الكزير المجنة االدارية مف ق عد
 المذككرة كفقا لما ينص عميو قرار الكزير. بكيتـ تحديد المناص ،اعضاءك 

  عف الرسمي  المجنة االدارية لمبمدية الدامجة ىي فترة انتقالية تنتيي بتاريخ االعالف تمثيؿ  فترة
 .انتخابات الييئات المحمية في الكطف

 
 الحيات المجنة االدارية االنتقالية لمبمدية الدامجةص: ( 48المادة ) 

الييئات  كالسمطات الممنكحة  لمجالسالحيات الكظائؼ كالصذات  الدامجة لمبالد االداريةلمجنة  يككف
جميع ما كما يسرم ىذا القانكف عمى  ،ـ1997( لسنة 1رقـ ق يةالمحمقانكف الييئات المحمية بمكجب 
 .تعامالتياك  ؤكنياكش ياكقرارات يتعمؽ باجتماعاتيا

 
 تشكيمة مجمس البمدية الدامجة بعد مضي الفترة االنتقالية: ( 49المادة ) 

لكزارة الحكـ المحمي مطمؽ الصالحية بمكجب ىذا النظاـ في التحقؽ مف أف يرعى في تشكيمة مجمس 
 :كابط التاليةالبمدية الدامجة المنبثؽ عف االنتخابات بعد مضي الفترة االنتقالية المبادئ كالض

 
 أف يككف ىناؾ تمثيؿ عادؿ لجميع الييئات المندمجة. 

  أف ال يستأثر أم تجمع سكاني بأم شكؿ مف األشكاؿ بمقاعد مجمس البمدية الدامجة 

 
 المرجعية القانونية لمبمدية الدامجة : ( :4المادة ) 

كجميع تعديالتو ككافة  1997( لسنة  1تخضع البمدية الدامجة لكؿ مف قانكف الييئات المحمية رقـ ق 
 .التشريعات ذات العالقة في كؿ ما يتعمؽ بشؤكنيا كتعامالتيا كارتباطاتيا

 
 التخطيط :( 31ادة ) الم

  يتـ اعتبار الحدكد التنظيمية  ،كالغراض التخطيط المناطقي ،اعاله 19استنادان الى المادة
تحديد منطقة البمدية الدامجة حسب كلمكزير  ،لمييئات المحمية المندمجة منطقة تنظيمية كاحدة

 .االصكؿ
  سكاء بشكؿ منفرد  ،يتـ تطكير مخططات ىيكمية خاصة بالتجمعات السكانية في منطقة الدم

  .كذلؾ الغراض التنظيـ كالترخيص كالبناء ،أك بشكؿ مشترؾ
 المشاريع : ( 34المادة ) 

ف خالؿ عممية التخطيط التنمكم تحديد المشاريع التنمكية لمنطقة الدم  كاماكف تنفيذىا ميتـ 
 .االستراتيجي بحسب المنيجية المقرة مف قبؿ كزارة الحكـ المحمي
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 أحكام خاصة : ( 33المادة ) 
  تعفى البمدية الدامجة كالييئات المحمية المندمجة بتنسيب مف الكزير مف أية رسكـ أخرل ناتجة

 .عف عممية االندماج كبقرار مف مجمس الكزراء

 البحث عف اآلليات الالزمة لتكفير التمكيؿ الالـز النجاز عممية الحكـ المحمي  تتكلى كزارة
  .الدم 
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1. INTRODUCTION 

______________________________________________________________ 

 

Local government in Palestine has been in existence since long. As such, it 

has evolved over time with a significant part of its institutional and legal 

framework having their origin different political and legal systems that have 

governed the Palestinian territories
1
. This explains the complexities of the 

institutional setting of the current Palestinian local administration system. In 

the immediate aftermath of the Oslo agreements significant developments 

took place in both the institutional set-up as well as the territorial organisation 

of the local government system. As part of the Palestinian National Authority, 

a Ministry of Local Government (MoLG) was established in May 1994. The 

Ministry outlined an overall policy the key points of which can be 

summarised as follows: 

 

○ establishing the concept of local governing and administrative 

decentralization in the Ministry, and the advancement of the institutions of 

local government in a manner that accommodates the national goals of 

building a Palestinian civil society based on democratic elections; 

○ raising the level of services in rural Palestinian areas in an effort to 

alleviate the existing discrepancies between the urban and rural areas. 

○ consolidate the autonomous capabilities of the local bodies. 

○ reviewing the conditions of the local bodies that existed prior to the 

establishment of the National Authority, in an effort to attain an 

understanding of local government well adapted to the peculiarities of the 

Palestinian society
2
. 

 

In order to address the urgent needs of the Palestinian local society on the 

ground (which was subject to much suffering during the previous eras) and to 

develop the basic infrastructure for well established local government system, 

the Ministry of Local Government put forward a new vision for a progressive 

local Palestinian government model. This vision entailed the establishment of 

a dual structure which views the Palestinian local government system as 

functioning on two main levels. 

 

The first level included the central authority branches. The Palestinian State 

was conceived to be divided into local institutions functioning in an 

administratively decentralized style (Governorates). These consisted of 14 

                                                 
1 Ottoman Empire (1970-1917), British Mandate (1917-1948), the influence of Jordanian Rule in the West 
Bank and of Egyptian Rule in the Gaza Strip (from 1048-1967) and the Israëli Occupation (from 1967 to 
date);   
2 Dr Abed Al-Nasser Makky, Dec 2007; 
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Governorates and two districts, which were controlled by the Ministry of 

Interior. 

 

The second level is that of local government. This level includes 

municipalities and other smaller local authorities. The establishment of almost 

300 new municipalities was done in two phases around 1996. The procedure 

was accompanied by local pressures that led to the establishment of a large 

number of small municipalities. Newly elected PLC members played a large 

role in lobbying the Ministry of Local Government for the establishment of 

new local authorities. 

 

It is this local government system and more particularly its territorial 

organisation comprising in between 500 and 600 Local Government Units 

(LGUs) of some sort that is currently subject of a serious debate on measures 

to be taken to make it more viable, effective and efficient. Part of the debate is 

focussing on steps to be taken to reduce the number of LGUs by integrating 

them into larger municipalities. Those larger entities are supposed to perform 

municipal functions and to provide a set of basic services to their citizens as 

defined in the Local Government Law of 1997.  

 

According to MoLG‟s current vision, the aim of reducing the number of 

LGUs will have to be achieved through an organised and coordinated effort to 

gradually integrate and merge a large number of small(er) LGUs into 

municipalities. To that effect, a policy framework as well as an 

implementation strategy will need to be prepared so as to facilitate the actual 

merger operations on the ground.  

 

This document is the consolidation of a policy framework and an 

implementation strategy for amalgamation of LGUs in Palestine. They have 

been developed in partnership between MoLG and MDLF with the assistance 

of an external consultant. The policy and implementation framework will be 

complemented by a manual describing in some more detail practical 

procedures and activities in each of the stages and steps of the merger process.    
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2. LOCAL GOVERNMENT ORGANISATION IN PALESTINE 

______________________________________________________________ 

 

2.1 History and current status of local administration in Palestine  

 

Local administration in Palestine has a long history spanning a period of more 

than hundred years. This has been well documented in several publications
3
 

and reader is kindly referred to those sources for a more detailed account on 

this point. The current local government organisation as we know it in 

territorial terms is briefly described in section 3.1.    

 

2.2 Context and operating environment of local government 

 

The overall context and operating environment of national institutions and 

organisations in Palestine is complex and challenging at the same time. This 

has mainly to do with the Israeli-Palestinian conflict on the one hand, and the 

political tensions within the PNA on the other. It makes the status quo not 

only fragile, but also difficult to predict as to what it might be like in say three 

or five years from now. While national states are expected to perform on the 

basis of mid-term and long-term planning frameworks and scenarios, such a 

time horizon is almost incompatible with current operating conditions and 

uncertainty about future developments in West Bank and Gaza.  

 

Obviously, this also has an impact on the local government sector and its 

institutions at different operational levels (national, regional and local). Some 

of the key factors that strongly influence the current functioning and 

performance of the sector include: 

 

 the ongoing Israëli occupation of the Palestinian Territories and all the 

implications and uncertainties thereof; 

 relatively young PNA institutions that require further strengthening and 

support in core areas of responsibility like policy development,  planning 

and budgeting, and monitoring and evaluation; 

 policy and legal framework is often a mixture of (out)dated legislation 

originating from different countries (Jordan, Egypt, Israël) combined with 

more recent pieces of legislation and/or amendments to fit the local 

conditions; in addition, if legislation does exist, it is rather general in its 

                                                 
3 Among the documents consulted: 
- Support to Local Government Reform Project, Stage One-Diagnostic Report, UNDP-PAPP 2004 
- Dr. Abdul N. Makky, 2007, Dilemmas of local government organisation in the emerging Palestinian 

state, Dissertation; 
- The National Strategy for the Palestinian Local Administration, Office of the President, Jan 2008  
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formulation and seldom supported by clear rules and regulations for its 

application; hence it does not offer clear rules of operation for those who 

have to work with it; 

 institutional and organisational structure is not conducive to effective and 

efficient service delivery; 

 a lack of trained and skilled staff in specific areas of local government 

responsibility; 

 high turnover of staff in key positions effecting continuity of policy 

development and operational activities; 

 insufficient and unpredictability of financial resources which makes multi-

annual planning difficult if not impossible. 

 

It is true that PNA institutions, including the Ministry of Local Government 

(MoLG), have been in existence for only a relatively short period of time. 

Hence, much of the work to be done in terms of their actual formation, policy 

and programme development, coordination and oversight, and monitoring & 

evaluation is work in progress. Normally, such institutional processes take 

years to materialise and crystallise and in the given circumstances of the 

Occupied Palestinian Territories the challenges are far bigger.  

 

2.3 Key local government issues 

 

There are a number of issues that are central to the current debate on the local 

government sector and have, both individually and collectively, an impact on 

its overall functioning and performance.  

They include the following: 

 

 A tendency towards centralisation of PNA powers to control and 

intervene in local government affairs; this should be seen as part of the 

nation-building process in which national institutions tend to develop a 

strong profile of steering and controlling local development issues and 

institutions;     

 Lack of a comprehensive view on and organisational framework of the 

public administration system for the Occupied Palestinian Territories, 

in which the levels of government distinguished are clearly described 

with regard to their respective powers, functions and responsibilities 

and the linkages between the various tiers of government; 

 Lack of a decentralisation policy specifying the functions to be 

devolved to sub-national levels of government, including the resources 

and timeframe required for their implementation;  

 As part of the overall decentralisation, to include a mechanism for  

fiscal decentralisation and to create certain levels of fiscal autonomy at 
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the local(government) level;    

 The need to restructure the current local government organisation and 

engage in a comprehensive municipal restructuring programme aimed 

to reduce the number of LGUs and integrate them into municipalities 

that can perform core functions and provide basic services;  

 The need to review the current legislative framework for local 

government (such as the Local Government Law 1997) in light of the 

above, and to develop by-laws and operational guidelines in support of 

local government practitioners; 

 The need to develop a coherent approach and strategy towards capacity 

building for the entire local government sector as well as a mechanism 

that is charged to lead, support and coordinate the CB programmes and 

activitie 
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3. MUNICIPAL RESTRUCTURING: PAST EXPERIENCE 

REVISITED
4
 

______________________________________________________________ 

 

3.1 Rationale
5
 

 

Until 1994, only 30 municipalities and 109 village councils existed in the 

West Bank and Gaza Strip. After its establishment, the PA increased the 

number of these LGUs to 119 municipalities and 251 village councils by 

1997.  

 

It is not surprising that the PA seized an early opportunity to elevate a number 

of communities to council status, because since 1967 the number of councils 

had been virtually frozen by the Israeli occupation. However, this does not 

explain the dramatic increase that took place, including the granting of 

council status to some very small communities.  The following justifications 

have been offered both by LGU and MoLG officials: 

 

 The occupation had led to paralysis of the local government system.  

 An agency was needed in village localities to provide services, raise 

funds needed for development and represent the communities before 

central and international bodies. 

 The promotion of communities to council status enabled each to benefit 

from central government allocations to the local level. 

 Municipality status was to enable the community to form its own local 

planning committee through which planning and urban development 

could be better promoted and controlled. 

 The new municipalities were to provide more job opportunities. 

 

At the time of the great increase in LGU numbers, the MoLG was in the early 

stages of organizing its own structure. The actual criteria for the formation of 

these new municipalities and village councils do not seem to have been stated 

formally. Population was certainly one of them, with an aim towards creating 

a municipality in every locality where the population exceeded 5,000 

inhabitants.  However, many of the newly established municipalities have 

populations of less than 3,000.  One must assume that there were other factors 

that influenced the ministry‟s decision to establish such municipalities, 

including political pressure from the leaders of those communities. 

                                                 
4 While ‘municipal restructuring’ (or reform) is used for the wider process of reorganising the local 
government system as a whole, the terms of ‘amalgamation’ and ‘merger’ are related more specifically to 
the process of integrating existing LGUs into larger municipalities and will be used interchangeably;   
5 Source: UNDP Study 2004 on Local Government Reform Project, Stage One: Diagnostic Report   



 127 

An overview of LGUs in terms of classification A, B, C and D and related 

characteristics is presented below. 

 

Table-1: Classification of Municipalities and other LGUs  

 

Category Number Criteria 

Class A 

municipality 

14 Governorate centres 

Class B 

municipality 

24 Established before 1994 

Class C 

municipality 

41 Established after 1994, with a 

population of more than 15,000 

Class D 

municipality 

40 Established after 1994, with a 

population of between 5,000 and 15,000 

Village councils 251 Population of less than 5,000  

Project committees 127 Very small communities 

TOTAL 497  

 

The great majority of the population within municipalities and villages are 

within areas A and B (as defined in the Oslo agreements). However, parts of 

the municipal areas lie within area C, as do extensive territories belonging to 

the village councils (the borders of which have not been officially defined). 

Most of the communities represented by project committees lie within area C. 

Class A and B municipalities, which have all been in operation since before 

1967, possess a long experience in local administration. The general opinion 

among MoLG officials is that these municipalities have, for the most part, 

been functioning relatively well in terms of service provision and financing 

their own operations, albeit to varying degrees.  As to the class C and D 

municipalities, established after 1994, some have performed rather well and 

managed to justify their establishment, but the performance of others is 

considered rather weak.  

 

Some municipalities have not yet assumed their responsibilities, such as 

acting as a local planning committee within municipality boundaries. The 

activities of LGUs have not been monitored; thus, it is impossible at present 

to say how many of these councils are failing, or for what reasons. However, 

such reasons are likely to include the following: (a) insufficient advice and 

training provided by the MoLG, (b) very limited budgets, (c) difficulty 

recruiting staff with relevant experience and, perhaps most significantly, (d) 

failure of the law or MoLG policy to define what types of services different 

types of councils (whether “village” or “municipality”, or different classes of 

municipalities) are expected to provide. In fact, all of these problems are 

inter-related and arise largely because council status was conferred upon  
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communities far too small to provide the range of services expected.  

 

It is generally agreed that the current organisation of local governments is not 

workable. A large number of LGUs is too small and does not have the 

resources and capacity to perform certain core functions and deliver a basic 

set of services to the community. Hence, a strategy for restructuring LGUs 

has been called for aimed at reducing the number of entities and to turn them 

into local governments that are viable and capable of executing the tasks as 

defined in the LGL.  

 

3.2 Past experience revisited 

 

PNA authorities must soon have understood that the newly devised local 

government organisation was not always conducive to achieving development 

goals. With the new local administrative set-up, for example the task of 

strategic planning for socio-economic development for those multiple 

communities was becoming quite cumbersome given the fragmentation of 

powers and resources at the local level on the one hand, and the lack of a 

unifying and coordinating authority at regional level on the other. What 

follows is a brief description of initiatives taken over the past ten to fifteen 

years to overcome the weaknesses of small(er) LGUs in responding to a 

growing demand of basic infrastructure and services in both rural and 

urbanised areas. Based on that, some lessons will be drawn and taken into 

account in the design of our merging strategy. 

 

#1-Micro region planning committees (MRPC)
6
 

 

The concept of a Micro-Region (MR) was developed in the context of the 

Local Rural Development Programme (LRDP). This was a pioneering 

programme that started in the 1990s aimed at the improvement of living 

conditions and alleviation of poverty in the least developed and under-

privileged rural areas of the West Bank and Gaza Strip through decentralizing 

development activities to local authorities in rural areas of the West Bank and 

Gaza Strip
7
.  

 

MRs were used as “… regional planning units or planning foci, they are not 

administrative units, they are to be understood as areas with potentially 

                                                 
6 This section is drawing on a LRDP PowerPoint presentation, UNDP-MoLG (no date) and Makky 2007;   
7 LRDP was administered by UNDP and funds for this programme have been donated by the EC, USAID, 
the Government of Japan, the Government of The Netherlands, the Arab Fund for Social and Economic 
Development, the Government of Australia, and the United Nations Capital Development Fund. 
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changing and flexible boundaries, thus they are intermediate planning units 

between the individual community and the district. They include, therefore, a 

cluster of contiguous small communities, which are functionally, historically, 

and economically interactive.”  

 

The scheme comprised three stages starting in the Jenin District (1993-1997), 

was extended to Tubas District and Yatta in the second stage (1997-19999), 

and eventually covered the entire West bank and Gaza in the third stage. 

(1999-2003). Rather than dealing with LGUs and their communities on a one-

to-one basis, the scheme mobilised LGUs around certain common needs and 

made them work together in meeting those needs through a collaborative 

framework called MR. The latter was basically a temporary arrangement in 

which two or more LGUs (the number of which could vary from 10 to 22) 

were organised to work in partnership in realising community infrastructure 

and the provision of basic services. MRs operated on the basis of project 

funding having the endorsement of and operating under the supervision of 

MoLG. As such they can be seen as being part of the local government 

system. The fact that MRs were project-based shows their strong reliance on 

external funding, mainly foreign aid. While they did serve a specific project 

purpose, MRs did not emerge nor were they consolidated as a viable 

framework for (development) planning and other purposes in a more 

structural manner.  

 

There are, however, several weaknesses that need to be addressed in order to 

make it a more viable option for municipal restructuring. Specifically, efforts 

should be geared towards improving the following: 

 

 If MRs are to be a long-term feature of the Palestinian local 

government system, they should be given legal status, rights and duties, 

and their designation should be changed from “committee” to “council” 

to reflect a more permanent status. 
 The current LGL should be amended to allow delegation of 

responsibilities by LGUs to MRs.   

 There is a need to reduce the size of some MRs.  

 The MoLG should be responsible for identifying the long-term 

structure of MRs according to clear criteria (rather than establishing 

each MR on an individual basis, in response to donors‟ proposals). 

 The MoLG strategy should proceed on the basis that each MR is a 

platform for the eventual emergence of a single unified LGU with full 

municipal powers.  

 Preparation of a physical development plan should be an early priority 

in the process of forming a micro-region to serve as the basis for 

assessing needs and development projects. 
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It is unclear what the effect of the above efforts has been on the status and 

functioning of MRs before LRDP was completed. While further review and 

evaluation of the MRPC experience will be done, it is fair to say that the 

LRDP approach was an attempt to improve the performance of LGUs in core 

areas of responsibility such as planning and service delivery. While the 

overall record is one of mixed results, the MRPC lessons will be taken into 

account in designing our amalgamation strategy. 

 

#2 Joint Service Councils 

 

Another form of improving effective local service delivery by smaller LGUs 

is through the formula of Joint Service Councils (JSC). This modality aims to 

organise two or more LGUs into a joint set-up for the delivery of basic 

services to the communities that form part of the arrangement. The notion of 

JSC has its origins in earlier Jordanian laws where it has been applied for 

quite some time. The legislation on JSC in Palestine comprises a provision in 

the Local Councils Law 1997 (under Art. 27 dealing with „Other Functions‟) 

and By-laws have been formulated in 1998, 2003 and 2006. While on the 

ground the idea of setting up joint arrangements started being practised in the 

second half of the 1990s, the Department of Joint Councils (DJC) was 

formally established in 2004. Meanwhile, the total number of Joint Councils 

has sprung up to 86. 

 

Table 2: Geographic distribution and number of services provided by JSC
8
 

 

Total Single service Multiple services Governorate 

6 1 5 Jerusalem 

6 2 4 Hebron 

8 5 3 Betlehem 

15 13 2 Rammaleh 

6 1 5 Nablus 

4 1 3 Qalkula 

4 1 3 Salfeet 

15 11 4 Jenin 

3 1 2 Tubas 

6 2 4 Tulkrem 

4 1 3 Jericho 

9 6 3 Gaza 

86 45 51 Total 

 

                                                 
8 Data from Information note Joint Service Councils from the Department of Joints Councils (DJC) received 
in April 2008; 
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While in principle joint arrangements are set up for handling responsibilities 

in the area of Service provision, Planning and Development, the prevailing 

function of most Joint Councils is focussing on service delivery, reason why 

reference is usually made to Joint Service Councils (JSC). The single most 

important service is that of water supply represented by the 45 single-service 

JCs above; those providing multiple services (41 in total) are essentially 

handling water supply and garbage collection/waste management. 

 

Although so far evidence on the actual importance of JSC in the area of 

Planning and Development is very limited and not easy to come by, in the 

context of amalgamation it is exactly in those areas that the role and impact of 

JSC need to be looked at more specifically. 

 

On this point, it is noteworthy that DJC is making a distinction between: 

 

 Joint Councils that are seen as temporary and intended for the provision 

of (multiple) basic services and will at best continue as such, and  

 Joint Councils that could be merged into bigger municipalities; 

 While this is a significant distinction, it is unclear what it is based upon 

and what specific characteristics would qualify for the one or the other 

category. 

 

Whatever the number of JSC that exist on paper, it has been observed on 

several occasions that quite a few among them do not actually perform or 

deliver. An indicative breakdown is as follows
9
: 

 

Level of performance               Proportion JSC (%) 

- JSC that are vibrant and performing well     25 

- JSC that still maintain contacts among partaking LGUs  50 

- JSC that are dormant        25 

 

The above indicative figures provide a rather bleak picture with regard to the 

overall performance and sustainability of JSC. As with the MRPCs in the 

previous section, a crucial factor in the lifetime of a Joint Council has been 

the (non) availability of donor funding. According to information received, it 

is fair to say that the creation of a Joint Council was prompted and based upon 

project funding from donor agencies interested in supporting such a 

collaborative arrangement for a certain period of time. The sustainability of 

the arrangement after the first phase of donor funding not being followed by a 

second phase may not have been thought through well enough before the JC 

was established. The consequence being that in a large number of cases no 

                                                 
9 Information from DJC staff during a consultative session 
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further donor funding or bridging funds from any other internal source was 

adequately available to sustain the arrangement. This no doubt will have 

caused the dormant and/or idle status of the majority of JC. It is not clear 

though what this means in terms of their relevance for engaging LGUs in a 

merger process and whether the JSC experience to date is helpful in steering 

such a process. It is expected that the results of a general survey among JSC 

will tell us more about the realities behind JSC as they exist today
10

.  

 

#3- Individual cases of municipal mergers 

 

Several pilots of municipal mergers that have taken place in the past can be 

cited including: 

 

 Bani Zaid Alsarqua Municipality: comprising the three villages of 

Abouen, Arora, and Mazara Alnobani in Ramallah province that 

merged in 1996; 

 Janata Municipality, comprising nine villages and hamlets in 

Bethlehem governorate that merged in 1999, and 

 Alitihad Municipality, comprising the three villages of Beitillo, Deir 

Ammar and Jamalleh in Ramallah Governorate that merged in 2005; 

 

Unfortunately, it is difficult to find material describing the background and 

genesis of the above cases. But more importantly, it is the lack of evaluation 

studies on those mergers and the extent to which they have been successful 

that makes it difficult to understand what exactly happened in those cases and 

to what effect. According to information received, no evaluations have been 

carried out in a systematic manner, which would have been useful to assess 

the limited experience in municipal merging over a ten-year period. A rapid 

assessment of the third case
11

 has led to the conclusion that after three years 

the merger process had de facto come to a standstill. In fact, the situation was 

even more critical in that the municipality was on the brink of collapse, and 

that if the institutional and operating environment would not soon improve 

soon, one might as well decide to undo the merger and let the three original 

villages resume their original functions to develop on their own. 

 

3.3 Learning points from past experience 

 

Based on secondary analysis of descriptive documentation, research materials, 

policy and programme proposals, and consultations with various officials with 

                                                 
10 General survey conducted by the Applied Research Institute-Jerusalem of which the results are expected 
to be published in early 2009;  
11 Based on a personal interview with the Mayor  
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responsibility in the local government sector as well as project staff, a number 

of learning points can be drawn from previous experience. 

 

Positive points 

 

 Local elections have been held and central government appointees in 

local councils were replaced with democratically-elected 

representatives; 

 Despite adverse conditions, local councils have started a process of 

communicating with constituents and solicit participation in policy 

formulation and decision-making demonstrating considerable resilience 

and resourcefulness in delivering public services; 

 While a systematic evaluation of the performance of the newly 

established LGU has so far not been carried out, the view that the 

current local government organization is not meeting the requirements 

of the LGL 1997 is widely shared; there is some consensus and broad 

support for a policy of integrating LGUs into strong and viable 

municipalities that meet certain criteria relating to size/population, 

functions and minimum capacities;    

 In the past ten to fifteen years, several support programmes for local 

councils have resulted in joint council arrangements for groupings of 

LGUs aimed primarily at providing a planning framework or the 

provision of one or more basic services; those cases that meet the 

criteria for LGU amalgamation and have a potential to become a 

municipality in the future will be reviewed and, if selected, given 

further support as part of the envisaged amalgamation policies; 

 Recent initiatives towards restructuring LGUs reflect the lessons 

learned from past experience that amalgamation is not to be seen as 

solely an administrative and technical operation that can be 

orchestrated from the top down; it requires a broad local support-base 

made up of stakeholders from the public sector (local council) as well 

as the private and community sector; 

 With a new impetus from MoLG and a number of key allies (both 

internal and external), there is a belief that a new approach towards 

reorganising the local government sector is gradually taking shape and 

which has the potential of making a difference in terms of participatory 

development and service delivery for the newly to be established local 

councils and their communities. 
 

Critical points  
 

 Leadership of MoLG in the area of policy formulation, operational & 

technical support, as well as quality control and evaluation has to be 
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strengthened; 

 Previous endeavours to merge small(er) LGUs into larger 

municipalities have not been grounded in a clear policy on municipal 

amalgamation with proper reference to the wider policy and legal 

framework pertaining to the local government sector; generally 

speaking, the various initiatives to consolidate clusters of LGUs have 

been mostly stand-alone cases with no legal basis to integrate them into 

the local government system in a structural manner; more often than 

not, LGUs involved were not able to sustain the emerging new 

structure(s) at the point where (external) funding was phasing out and 

minimum institutional capacities were not in place yet to move the 

process forward; 

 The initiative to set up a micro-region or joint council arrangement was 

often driven by external forces and sources rather than an internal 

process that thrives on local actors who are committed to handling 

community affairs collectively; as it appears, the lack of internal 

cohesion and back up from other sources, be it national or international, 

has caused many of those initiatives to fail; 

 Changes in funding policy by foreign donors as a result of changing 

political conditions also had serious implications for recipients and/or 

beneficiaries; 

 A lack of willingness and/or operational capacity to evaluate output and 

impact has been a major weakness in programme and process 

management; at the same time, there is a tendency to initiate new 

developments without scrutinising and learning from past experiences; 

 Due to the overall political climate and operating environment, there is 

a serious tension between the predominant short-term perspective and 

outlook of policy and decision makers on the one hand, and the need 

for a strategic vision, medium to long-term policies, investment plans 

and expenditure frameworks. 

 

What is new: are local government support programmes capitalising on past 

experience in municipal merging?Over the past few years, several donor 

agencies have been providing assistance to the local government sector in 

Palestine. Most of them have been concentrating on reforming the sector in 

general on the one hand, and/or providing support to individual municipalities 

or LGUs on the other. One of the conclusions emerging from all of this is that 

the local government sector in general is ill-suited to performing the functions 

as spelled out by the LGL 1997. More specifically, the notion that the number 

of LGUs is too large has been expressed time and again and is by now 

generally accepted. As a result, several local government assistance 

programmes have come onto stream with a particular focus on municipal 

amalgamation. Among the latter, the following can be quoted: 
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 JICA‟s Project for Improvement in Local Governance System in the 

Jericho Valley 

 BTC‟s Local Infrastructure and Capacity Building Programme/LICP 

supporting LGUs in several Governorates (Jerusalem, Salfeet and 

Tulkarem); 

 DANIDA‟s Local Development Programme for Jenin Governorate,  

 UNDP administered Participatory Rural Development and Planning 

Project (PRPDD) with funding from Ireland, and 

 Wordl Bank funded Village and Neighbourhood Development 

Programme (VNDP) administered and managed by MoLG; 

 

One of the elements these programmes have in common, either from the 

outset or evolving over time, is a special focus on putting in place basic 

conditions with a view to shaping a policy and strategy of merging individual 

LGUs into bigger municipalities in a structural and sustainable manner. As 

the above programmes are still in the implementation stage, it is not yet 

known what has been achieved on this point and what lessons can be learned 

from them for our merger strategy. Through consultations with project staff 

and intermediate evaluation reports actual developments will be followed and 

taken into account in the amalgamation practise. 
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4. MUNICIPAL AMALGAMATION: A POLICY FRAMEWORK  

_____________________________________________________________ 

 

4.1 The wider national policy agenda
12

 

 

The Palestinian National Policy Agenda (PNPA) is a framework of national 

policy goals and supporting objectives which set out the priorities for the 

PNA over the medium term. Good governance is one of its four main national 

goals with enhancement if efficiency and effectiveness of government and 

strengthen public institutions as its primary objectives. It sees strengthening 

local government as a major contributor to improvements in governance.  

In dealing with the local government sector as part of overall governance, the 

PRDP states amongst others that the PNA is committed to bringing 

government closer to the people by ensuring that local government is both 

empowered and accountable. The „Accountable Local Government‟ (ALG) 

program will: 

 

 introduce new legislation to clarify and regulate the relationship 

between central and local government;  

 establish a policy framework which promotes fiscal autonomy and 

discipline at the local level; and  

 build the operational, administrative and financial management 

capacity of local government bodies.   

 

The PRDP further briefly highlights some of the key elements of the above 

ALG programme. Its overarching objective is to „Improve the efficiency and 

effectiveness of local government‟, specifying the following 

projects/initiatives: 

 

 Develop vision and strategy for local government 

 Capacity building for local government units 

 Conduct free and fair local elections 

 Special program to address issues in wall-affected areas 

  

The document is silent on the current organization of the local government 

system and how its reorganization might contribute to the overall objective.  

The implication will be that for the PNA-MoLG to engage in a policy of 

municipal amalgamation, it will have to negotiate the necessary maneuvering 

space, both policy and budget wise, for it to be included in the PRDP 

framework as the guiding policy document for period until 2010 and beyond. 

 

                                                 
12 PNA, Palestinian Reform and Development Plan 2008-2010;  
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4.2 Municipal amalgamation or merger: what does it mean? 

 

The notion of municipal reorganisation covers a variety of different 

modalities and the terminology used is not always straightforward. Several 

terms are used to describe or characterise a particular type of municipal 

reorganisation including the following: 

 

 municipal boundary correction    

 municipal annexation   

 intermunicipal (joint) arrangements for a common goal that cannot 

otherwise be achieved or at a much higher cost;   

 municipal amalgamation or merger aimed at integrating small 

administrative units or local councils into large(r) functional local 

governments;    

 municipal redemarcation aimed at redrawing the boundaries between 

individual municipalities or between rural and urban municipalities 

resulting in a complete recasting of the territorial organisation of 

municipalities resulting among others in the abolition of one or more 

individual municipalities.    

 

It has to be observed that the above modalities are not necessarily mutually 

exclusive. But, generally speaking it is fair to say that they go from small to 

large scale operations each requiring a particular set of legal, institutional and 

organisational instruments tools for their implementation. The question of 

what modality is most appropriate in a particular context obviously depends 

on a variety of considerations and cannot be answered in general terms. 

 

While any of the above may have relevance in specific individual cases, the 

situation currently facing Palestine is that of amalgamation or merging 

(clusters of) LGUs that may or may not have past experience of collaborative 

arrangements in the form of micro-planning regions or joint councils. It 

should be seen as a comprehensive operation that will entail major changes in 

the territorial organisation and institutional and organisational set-up of the 

emerging municipalities. 

 

4.3 Guiding principles 

 

Merging LGUs is a long and complicated process with many actors involved 

at various levels and having different and at times even opposite interests. In 

addition to political commitment, a number of basic principles will need to be 

observed to ensure the process is supported by all key stakeholders involved 

and steady progress is made over time. Based on consultations with a large 

number of parties involved in local government development in Palestine on 
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the one hand, and building on international experience in this area on the 

other, the following basic principles are supposed to guide the process: 

 

 A clear vision and policy should underpin the envisaged amalgamation of 

LGUs as part of a wider municipal restructuring and development process; 

 Because merging LGUs is a process that will take time to materialise, 

responsible authorities as well as donor agencies have to engage 

themselves for an extended period of time so as to maximise the chances 

of the merger process to succeed. Thinking in terms of supporting a 

process, the timeframe one should think of is one between five to ten 

years. 

 Merging LGUs should NOT be imposed or induced only by national 

authorities and/or donors; the process has to be carried by LGUs and 

communities concerned and a high level of consensus will need to be built 

to ensure the necessary ownership and cooperation by stakeholders on the 

ground; 

 Functional requirements to be prime factor shaping the approach towards 

merging LGUs; in a more advanced stage, the aspect of representation of 

individual LGUs on the new municipal entity has to be given due attention 

to avoid citizens/communities being merged (and subsequently taxed) 

without being duly represented 

 An incentive structure should place due focus to both product (projects for 

basic infrastructure and services) and process (institutional and capacity 

development) components in a balanced manner; this would entail several 

tracks running in parallel including: - technical : mainly for service 

provision: 

 

o institutional: building municipal management capacities 

o financial: developing mechanisms to ensure financial sustainability at 

both local AND national level; 

 

 A solid awareness and information campaign should be part of the process 

whereby key stakeholder groups are informed about key aspects of the 

merger process (what, why, who, how, and when); this in order to explain 

what amalgamation is about and to ascertain the collaboration and support 

of those concerned; 

 

4.4 The amalgamation policy framework 

 

(insert policy framework developed by ATF) 
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5. AMALGAMATING/MERGING LGUs: AN IMPLEMENTATION 

FRAMEWORK  

______________________________________________________________ 

 

5.1 Basic assumptions 

 

Before defining key elements of an operational strategy for merging LGUs, it 

is worth stressing the following basic assumptions: 

 

1. The amalgamation of Palestinian LGUs will be based on a set of clear 

and verifiable criteria.  

 

Those criteria can be divided in roughly two main categories: 

 

• basic parameters defining specific local conditions and characteristics 

including physical location and proximity, (minimum) population, 

resource base, technical infrastructure & utilities, social services (health, 

education, markets), economic activities, socio-cultural relations etc, and  

• core functions and basic services to be performed and provided as defined 

by the (Local Government) law as well as the institutional and operational 

capacities required for future municipalities to perform properly;      

 

In this context, it is worth observing that the Local Government Law of 1997, 

which is currently being applied, defines twenty seven (27) different areas of 

responsibility for local councils. As no distinction is made in terms of size or 

category of municipality (A through D) and the number of functions to be 

performed, it would mean that ALL local government units are expected to 

perform ALL twenty seven tasks irrespective of their specific capabilities and 

resources available. Both de jure and de facto, such a claim is not realistic and 

is not met by a large majority of LGUs as they exist today. Any future design 

integrating and merging (clusters of) LGUs will need to take into account the 

local capacities and conditions on the ground on the one hand, and the nature 

and number of tasks to be performed on the other.     

  

2. The present local government organisation is taken as a point of 

departure.  

 

It is acknowledged that proposals have been put forward for a comprehensive 

reorganisation of the local (government) administration
13

. This was done 

                                                 
13 Reference is made to the Horizon Group Study on National Strategy for Palestinian Local Administration, 
2008;  
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amongst others with a view to creating a viable and unifying framework for 

the formulation and implementation of development policies and 

programmes. 

 

While there is value in reorganising the local (government) administration, 

there has been strong debate with regard to two key elements contained in the 

scenarios for a future set-up of the LA system. Those were a/ the introduction 

of an additional administrative layer at District level, and b/ the assignment of 

local government responsibilities to the region, i.e. the Governor.  

 

Apart from a lack of precision concerning the size and function of the District 

(other than being between the size of a Micro Region as described above and 

the Governorate), arguments that have been put forward opposing such a 

framework at District level include: 

 

 the status quo is too uncertain and volatile to allow a major and 

comprehensive local administrative reform programme to be launched 

of which the outcome and implications would be difficult to predict; 

 the territories of West Bank and Gaza combined are too small to justify 

a three-tier local government system and would make it unnecessarily 

complex; 

 administrative reform proposals are generally perceived as strongly 

driven by politicians and technocrats and not necessarily shaped by 

views and opinions from the grass roots level;  

 the implications of introducing some form of local administration or 

government at District level would further complicate the 

relations/linkages between the Governorates, MoLG‟s Regional 

Directorates, and the Districts. 

 

5.2 Operating principles 

 

The task ahead of integrating a large number of LGUs into a reduced number 

of strong and viable municipalities is neither simple nor easy. Apart from the 

thorny issues related to amalgamation itself, the circumstances in which the 

operations have to be carried out make it all the more complex. While the 

envisaged amalgamation process is expected to be guided by a formal policy 

framework on the one hand, it is recommended to adopt a realistic and 

workable approach for its implementation. Such an approach is characterised 

as being pragmatic, inclusive, and responsive. What do we mean by that? 

 

PRAGMATIC means the strategy integrates a policy vision with practical 

achievements from previous experience. That is to say when LGUs want to 

engage in a merger process, they will do so on the basis of a clear guiding 
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framework spelling out the basic characteristics and requirements of the 

future local government entity (functional, institutional, legal, and financial). 

During the process, maximum benefit will be drawn from pilot programmes 

and successful cases of organising collaborative arrangements between local 

councils for purposes of service provision, planning and development.      

In this context, it is good to bear in mind that, in addition to pioneering 

programmes such as LRDP with it Micro-Region concept and emerging from 

it the Joint Council‟s approach that started more than ten years ago, there is a 

variety of ongoing local government support programmes with a particular 

focus on restructuring LGUs in some form or fashion (see section 3). On the 

one hand, the strategy will make use of insights and outputs from those 

programmes; on the other hand, it aims to provide an overall operational 

framework for restructuring LGUs to be followed by such rpogrammes in the 

future. 

 

INCLUSIVE means that citizens can participate in the decision making on 

key issues related to the merger process. Since the PNA subscribes to the 

principles of good governance, it is important that ALL local stakeholders are 

recognised as  being part of the process and are represented on relevant bodies 

for consultation and decision making. It implies that a merger process is not 

limited to public bodies only (local councils and LGU structures), but should 

also encompass private sector and civil society representatives. Such an all-

inclusive approach will give maximum legitimacy to the process, but it will 

also take time, skill and continued commitment to organise in that manner. 

 

RESPONSIVE means restructuring LGUs is not a theoretical exercise, but 

responds to a need that is perceived and felt by local councils and their 

communities. This goes back to one of the guiding principles (see section 3) 

that a merger process should not be imposed from above, but has to be carried 

by the community‟s will and commitment. Another implication is that a 

tailor-made solution will need to be found to best fit into the local context.  

On the other hand, does „being responsive‟ always mean that, as long as the 

LGUs/communities concerned do not initiate such a process, nothing will 

happen? This question cannot be answered in general terms, but will depend 

on the local circumstances and the need to act even if the local councils/ 

communities do not take the lead.      

 

5.3 Key actors in municipal restructuring  

 

Working from the bottom upwards, which is from the local (community) level 

to the next higher levels of collaboration and involvement, the following main 

(groups of) actors are identified. 
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The local level 

 

This is the level where most of the action will take place and designed to be 

carried by a group of key actors in conditions that vary widely across the 

Palestinian territories. In addition, the terminology with regard to the type and 

definition of Local Government Units is not consistent and various sources 

come up with different statistics, which are not very up-to-date, do not 

converge in terms of classification, and cannot be compared. The strategy is 

based on the classification of LGUs used in Section 3. For the sake of 

convenience, the standard term used for all of them is Local Councils (LC). 

 

Because of the inclusiveness of the approach, the following parties are central 

in the merging process: 

 

 Local Councils (LC) 

 Joint Council (if existing) 

 Private sector institutions, and 

 Community-based and civil society organisations 

  

The national level 

 

The main party is the Ministry of Local Government (MoLG) operating in 

partnership with: 

 

 Municipal Development and Lending Fund (MDLF), 

 Department of Joint Councils, and 

 Association of Palestinian Local Authorities (APLA)  

 

While MoLG is the pivotal agency at the national level in policy development 

and institutional oversight, it is important to note that in operational terms 

their Regional Directorates (RD) will have an active role to play. This will 

enhance the visibility of MoLG and hopefully the effectiveness of their 

operations thereby adding to the overall responsiveness of the approach. 

 

The international level 

 

It is expected that the international will provide support and assistance of 

some sort to MoLG and its key partners in the amalgamation process. Such 

assistance can be provided in several areas ranging from policy advice, 

through technical assistance, to financial support or a combination of those. 

Given the financial resources involved, the multi-faceted approach to the 

process, and the mid to long-term timeframe required for a municipal 

restructuring process to take hold, it is only realistic to expect that the number 
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of international partners involved will be considerable including bilateral and 

multilateral donor agencies, local government organisations and networks,  

international NGOs, and a diverse group of support  institutions in the field of 

municipal capacity building through research, training and management. It is 

of the greatest importance that a customised and multi-annual support 

package is worked between parties in the early stages of the process.  

 

5.4 The main stages, steps and operations in merging LGUs  

 

5.4.1 Preliminary remarks 

 

For a proper understanding of the various stages, steps and activities as 

defined below, the following remarks need to be made: 

 

 Given the nature and complexity of merging LGUs, a period of five years 

is taken as a reasonable timeframe for integrating individual LGUs into a 

larger entities (municipalities); this is an average period, which means that 

in reality the process can move slower or faster depending on local 

conditions and the effect of merger activities on overall progress; 

 

 It is anticipated that in the early stages of the integration process (say 2-3 

years), the focus will be strongly on the realisation of joint (collective) 

development projects serving the interests of all LGUs involved in the set-

up; at the same time, this will help create a more communal attitude and 

approach towards tackling local development issues and to establish the 

required collective structures to deal with them as one municipality; while 

this is seen as one of the objectives throughout, operations will be strongly 

directed towards building municipal institutional capacities in the more 

advanced stages of the merger process;        

 

 For the identification of LGU clusters eligible for amalgamation, it is 

proposed to have a two-pronged approach comprising: 

 

○ a review of potential cases emerging from the previous programmes 

such as those aimed to establish Micro-Regions and Joint Councils 

(selective review) on the one hand, and  

○ a review of clusters of existing LGUs identified on the basis of physical 

and territorial proximity and related criteria; 

 

For the latter part of the review, it is proposed that in the initial stages the 

strategy will have a prime focus on the reorganisation of „Village Councils‟ 

and „Project Committees since the two categories together currently account 

for 75% of the LGUs and representing approximately 600.000 population; 
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 A decision will need to be taken at the very beginning whether the 

amalgamation policy will be implemented on a pilot-base (in one or a 

selected number of Governorates) or broad-based (introduced in all 

Governorates at the same time).   

 

5.4.2 Main stages  

 

The various operations involved in implementing the amalgamation policy are 

spread across several stages. The following four main stages are 

distinguished: 

 

STAGE-1 : Defining the overall framework (policy, legal, institutional) at the 

national level, the identification and pre-selection of LGU clusters that qualify 

for a merger process, preparing an indicative planning scheme of operations 

to be carried out in a first 5-year period, and organising a major fundraising 

event to support MoLG‟s amalgamation policy sector-wide; 

   

STAGE-2 : Preparing the local scene including a reality check of the pre-

selection of LGU clusters, conducting an information campaign, mobilising 

and organising the main local stakeholders, and setting up a mechanism for 

guiding, coordinating and implementing the various merger operations at the 

local level; 

 

STAGE-3 : Formulating and implementing key documents and operations of 

the merger process, establishing monitoring mechanisms and procedures, and 

put in place or strengthen local capacities as defined by the guiding national 

policy framework; 

 

STAGE-4 : Establish a time (line) and define the modalities for an LGU 

cluster to officially merge into a municipality including an agreement on the 

representation of individual LGUs on the new municipality including an 

arrangement for their employees, financial resources, and physical assets; 

 

Out of the above four stages, it is Stage-1 that sets a GENERIC overall 

framework at national level, whereas the following three stages deal with the 

SPECIFIC setting at the local level. It is fair to say that once a sound and 

realistic generic framework is in place, the focus will be mainly on the 

operations at the local level where most of the action will take place.          

 

5.4.3 Main steps  

 

Below, the above four main stages are elaborated and translated into the main 

steps to be taken.    
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Step-1: MoLG to develop a policy, legal and institutional framework 

underpinning and  guiding the implementation of the municipal amalgamation 

policy in general  and the merger operations of individual LGU clusters in 

particular;    

 

Step-2: MoLG in collaboration with Regional Directorates to identify and pre-

select  LGU clusters eligible for municipal integration based on physical 

territorial  location (proximity) and formal criteria as defined in the 

amalgamation policy;     

 

Step-3: MoLG jointly with MDLF and other national partners to organise a 

fundraising    event to identify funding sources to support the implementation 

of the sector- wide amalgamation policy and strategy on the one hand and the 

merger  operations of individual LGU clusters on the other;  

 

Step-4: MoLG to enter into a dialogue with selected LGU clusters to initiate 

the  process towards building a collective municipal structure and to explore 

local  conditions to be considered before and during the merger process; 

 

Step-5: Local/Joint Councils of LGU clusters involved to mobilise local 

communities  and to organise information campaign to inform the general 

public about the  envisaged amalgamation process and its implications for the 

communities concerned;  

 

Step-6: Local/Joint Councils of LGU clusters involved to organise the main 

local stakeholders and set up a Local Amalgamation Committee (LAC) to 

lead, guide and coordinate the local merger activities; 

 

Step-7: LAC to form a Local Amalgamation Team (LAT) and set up an 

operational  framework to be charged with the actual implementation of 

agreed merger operations; 

 

Step-8: Local parties with support from national partners to execute the 

merger  agreement in general as well as specific projects and operations as 

laid down in specific merger documents;   

 

Step-9: LAC in close collaboration with MoLG to establish appropriate 

mechanism & plan to monitor and evaluate the overall progress and output of 

a merger process for purposes of management, accountability and overall 

policy programme (re)orientation 

 

Step-10: Capacities to lead, support and coordinate the formulation and 

implementatio  of merger policy, protocols and programmes to be put in place 
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 at national level. 

 

Step-11:Local parties in close consultation w/ MoLG to decide on time (line) t 

formally merge LGU cluster into municipality & make necessary 

arrangements for representing individual LGUs on new municipality and use 

of their  employees, financial resources, and physical assets for the benefit of 

the new municipality; 

 

5.4.4 Main operations 

 

The main steps will now be addressed one by one and a short description of 

the main activities to be carried out in each of them is briefly described 

below.  

 

Step-1: MoLG to develop a policy, legal and institutional framework  

underpinning and guiding the implementation of the municipal amalgamation 

policy in general and the merger operations of individual LGU clusters in 

particular 

 

Main operations: 

 

1.1 MoLG to formulate an amalgamation policy framework (APF) that will 

serve as a guiding document for all parties involved in amalgamation 

programmes; 

1.2 Policy framework to be approved by relevant national authority (MoLG 

Planning Council??) and published in the official gazette; 

1.3 Develop an Amalgamation Implementation Strategy (AIS) based upon 

and translating the policy framework into operational steps and 

activities; 

1.4 AIS to be approved by relevant authorities and circulated to key 

partners for information and follow-up; 

1.5 MoLG and relevant national authorities to produce the necessary 

legislation to provide an appropriate legal basis for the amalgamation 

policy and its implementation;   

1.6 MoLG to review existing legislation with regard to the local 

government  sector and make the necessary amendments if and when 

appropriate;   

1.7 MoLG to inform relevant institutions and organisations in local 

government  about the amalgamation policy and strategy and how their 

implementation  is envisioned; 

1.8 MoLG to organise an information session with key stakeholders in 

local  government to present and explain the amalgamation policy and 

implementation strategy.  
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Step-2: MoLG in collaboration with Regional Directorates to identify and pre-

select LGU clusters eligible for municipal restructuring based upon 

physical/territorial location (proximity) and formal criteria as defined in the 

amalgamation policy; 

 

Main operations: 

 

2.1 Review past experience related to Micro-Regions and, if deemed 

relevant, identify suitable LGU clusters that meet current amalgamation 

criteria and qualify for a merger process; 

2.2 Review past experience related to the formation and functioning of Joint 

Councils and identify suitable LGU clusters that meet current 

amalgamation criteria and qualify for a merger process; 

2.3 Based upon the current physical location and distribution of LGUs, 

review  territorially grouped LGUs and identify clusters that have the 

potential of becoming an integrated municipal structure following the 

criteria as defined in the amalgamation policy; 

2.4 MoLG to make a pre-selection of clusters that qualify for a merger 

process according to the amalgamation criteria and any other 

considerations related to the specific conditions of the local setting;  

2.5 MoLG to decide whether amalgamation policy will be implemented on a 

pilot basis or across the board; depending on how the amalgamation 

policy will be introduced, cases to become the subject of a coordinated 

merger process have to be selected; 

2.6 MoLG to prepare operational guidelines for the implementation of the 

amalgamation policy and make them available to LGU clusters selected 

for engaging into a merger process;  

 

Step- 3: MoLG jointly with MDLF and other national partners to organise 

afundraising event to identify funding sources to support the 

implementation of the sector-wide amalgamation policy and strategy on the 

one hand, and the merger operations of individual LGU clusters on the other;  

 

Main operations: 

 

3.1  MoLG in consultation with MDLF and other national partners to 

organise a  fundraising event to present the amalgamation policy and 

strategy as well  as their financial implications so as to enlist the 

(financial) sponsorship  from donor agencies and other interested 

parties; 

3.2 MoLG jointly with MDLF to ensure the necessary follow-up and 

develop a  financial coverage plan (MTEF) with partners who have 

signed up to (financially) support the implementation of the 
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amalgamation policy generally or more specifically part(s) of the 

implementation strategy  and/or one or more individual LGU clusters 

to be merged;   

3.3 MoLG in collaboration with MDLF and external partners involved to 

develop reporting and accountability arrangements and formats to 

ensure transparency and continuity in all financial operations;   

3.4 MoLG either or not through MDLF to ensure the necessary financial 

accountability to both the funding agency (ies) and to the LGU 

cluster(s) involved (if applicable) according to the provisions of the 

MTEF; 

3.5 MoLG either or not through MDLF to ensure the necessary financial 

reporting in accordance with provisions in MTEF as agreed in funding 

and sponsoring agreements with external partners; 

3.6 MoLG to keep track of all financial information and reporting related to 

both the implementation of the amalgamation policy in general and 

tothe merging of individual LGU clusters and store it in a central 

database;   

  

Step-4: MoLG to enter into a dialogue with selected LGU clusters to initiate 

the process towards building a collective municipal structure and to explore 

local conditions to be considered before and during the merger process 

 

Main operations: 

 

4.1 MoLG to inform Local/Joint Councils belonging to the pre-selected 

LGU  clusters about the envisaged amalgamation policy/strategy, 

background  and outcome of the initial cluster selection, and to enlist 

their collaboration  in the subsequent stages;    

4.2 MoLG to make a final selection of LGU clusters and to work out with 

each of them an Amalgamation Protocol in which parties agree in 

principle to  initiate a merger process and in which general modalities 

and time frame of its implementation are defined; 

4.3 MoLG to integrate all merger documents (AP) in a central data base 

and develop its oversight and support capacity accordingly; 

4.4 MoLG and local partners jointly to explore local conditions, collect and 

share base line information relevant to the merger process and store 

those data in a central base; 

4.5 MoLG and Local/Joint Councils of the final selection of LGU clusters 

to maintain a dialogue on the shaping and functioning of the envisaged 

collective municipal structure guided by the formal amalgamation 

policy on  the one hand and prevailing local conditions on the other. 
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Step-5: Local/Joint Councils of LGU clusters involved to mobilise local 

communities and to organise an information campaign to inform the general 

public about the envisaged amalgamation process and its implications for the 

communities concerned 

 

Main operations:  

 

5.1 MoLG to develop and produce information material highlighting key 

aspects of the amalgamation policy and strategy for awareness raising 

and information purposes 

5.2 Local/Joint Councils to disseminate information material on MoLG‟s 

amalgamation policy and strategy to all member LGUs and their 

respective communities and to create a sense of partnership for the 

merger process; 

5.3 Local/Joint Councils to mobilise LGUs and their local communities and 

to set up a public information event to present MoLG‟s amalgamation 

policy and strategy, inform the general public on the envisaged merger 

process and enlist their commitment and support;  

5.4 Local/Joint Councils to brief the respective communities on a regular 

basis  on progress made in the merger process;  

 

Step-6: Local/Joint Councils of LGU clusters involved to organise the main  

local stakeholders and set up a Local Amalgamation Committee (LAC) to 

lead, guide and coordinate the local merger activities 

 

Main operations: 

 

6.1 Local/Joint Councils to identify the main local stakeholder groups, set 

up a representative Local Amalgamation Committee (LAC), and define 

its role and responsibilities as the main local agent to lead, guide and 

coordinate the merger process on behalf of the LGUs and their 

communities 

6.2 LAC to organise business meetings with the aim to: 

 

 discuss and agree priority projects that will meet the collective 

needs of all member LGUs to be laid down in a Programme of Joint 

Projects (PJP) 

 undertake an assessment of the existing institutional and 

professional capacities of member LGUs (baseline study), and 

 based upon that, develop a Capacity Building Plan (CBP) aimed to 

put in place the required capacities as defined in the amalgamation 

policy for the new municipality to be established, and 
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 based upon the above, develop a medium-term expenditure 

framework (MTEF) for the implementation of the merger process 

and to seek financial coverage for the costs involved 

 

6.3 LAC to organise a public meeting to present PJP and CBP with the aim 

to inform and have the consent of the general public and to include 

feedback in finalising PJP and CBP;   

6.4 LAC to send a copy of PJP and CBP to MoLG and other interested 

parties for information and follow-up;  

6.5 MoLG to include the above PJP and CBP documents in a central 

 database and  develop its oversight and support capacity accordingly; 

6.6  LAC in consultation with local partners to appoint a liaison person for 

all matters relating to amalgamation issues; 

6.7 LAC in partnership with MoLG/MDLF to monitor the implementation 

of the  merger process based on regular reports and feedback from LAT 

(see  below); 

 

Step-7: LAC to form a Local Amalagamtion Team (LAT) and set up an 

operational framework to be charged with the actual  implementation of 

agreed merger operations  

 

Main operations: 

 

7.1 LAC to set up a Local Amalgamation Team (LAT), to define its main 

role and responsibilities, and arrange for office space and operational 

facilities to carry out the agreed merger activities as defined in core 

documents  such as PJP and CBP; 

7.2 MoLG to ensure the operational guidelines and procedures for 

implementing the amalgamation policy are available (see Step 2);   

7.3  LAT in close consultation with LAC to initiate the implementation of 

PJP  and to undertake all operations necessary for their proper 

execution (such as writing ToR, tendering & procurement of products 

and services required, technical and operational support, monitoring & 

reporting); 

7.4 LAT in close consultation with LAC and MoLG to initiate capacity 

building activities according to CBP  and to undertake all operations 

necessary operations for their proper  execution (such as writing ToR, 

tendering &  procurement of products and services required, technical 

& operational support, monitoring & reporting); 

7.5 LAT to report to LAC on a regular (monthly) basis on overall progress 

and achievements of the merger process;  
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7.6 LAT and LAC to meet on a quarterly basis to review and discuss 

overall progress of the merger process and to report and coordinate any 

policy or management issues that may have to be addressed;  

 

Step-8: Local parties with support from national partners to execute the  

merger agreement in general as well as specific projects and operations as laid 

down in specific merger documents; 

 

Main operations: 

 

8.1 Local parties to ensure the overall implementation of the signed merger 

agreement (AP); 

8.2 Local parties with support from national partners to make all necessary 

arrangements for the execution of the PJP; 

8.3 Local parties with support from national partners to execute the CBP 

and organise the activities aimed to put in place the necessary local 

(institutional and operational) capacities required to perform municipal 

functions and to provide (a minimum set of) basic services; 

 

Step-9: Establish an appropriate mechanism and plan to monitor and  evaluate 

overall progress and output of a merger process for purposes of management, 

accountability and overall policy & programme (re)orientation    

 

Main operations: 

 

9.1 LAC in consultation with MoLG to ensure an appropriate monitoring 

and evaluation (M&E) plan is included in relevant merger documents 

(like AP, PJP and CBP); 

9.2 LAC in consultation with MoLG to agree on an appropriate mechanism 

responsible for organising and implementing M&E activities as agreed 

with key partners in the above merger documents; 

9.3 LAC/LAT in consultation with MoLG to undertake the necessary M&E 

activities according to the M&E plan and to report the outcome to all 

relevant partners involved in the merger process; 

9.4 Based upon M&E activities, periodic reporting and capacity 

assessments  done, LAC to review the overall process on a regular 

basis, which means every three months with local, every six months 

with national, and every  twelve months with international partners;  

9.5 LAC to reflect such reviews in the reporting to national and 

international partners; if on the basis of the annual review it is deemed 

appropriate to adjust the overall orientation and planning of the merger 

process, key merger documents will have to be adjusted accordingly; 
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9.6 Following the annual review, LAC to organise a public meeting to 

inform the local communities about overall progress of the merger 

process and  possible changes if such would have been decided;   

9.7 MoLG to keep track of the various M&E activities and store report and 

documents emanating from them in a central data base;  

 

Step-10: Capacities to lead, support and coordinate the formulation and 

implementation of merger policy, protocols and programmes to be put in 

place at national level.      

 

Main operations: 

 

10.1  Capacities at national level (including RDs) to lead, support and 

coordinate the implementation of amalgamation policy and strategy in 

general, and the various merger operations of individual LGU clusters 

in particular with special emphasis on MoLG-DJC and MDLF will be 

the subject of a separate capacity assessment at the start of the 

operation; this may have to be replicated at a later stage to ensure 

handling capacities are consistent with a growing demand emerging 

from an expected scaling up of merger operations in WBG; 

10.2 Based upon the needs assessment, required capacities of national 

partners to be put in place for their proper performance; such CB needs 

will depend on the profile of the national partner in the amalgamation 

process on the one hand, and CB programmes already being offered on 

the other; 

 

Step-11: Local parties in close consultation with MoLG to decide on time 

(line) to formally merge LGU cluster into a municipality and make 

arrangements for representing individual LGUs on the new municipality and 

for using their employees, financial resources, and physical assets for the 

benefit of the new municipality; 

 

Main operations: 

 

11.1 Based on overall progress and minimum capacities in place, local 

parties in close consultation with MoLG to establish the time (line) to 

formally merge LGU cluster into a new municipality; 

11.2 Local parties in close consultation with MoLG to define the necessary 

arrangements for representing individual LGUs on the new municipal 

council; 

11.3 Local parties to agree on an arrangement for the use of employees, 

financial resources and physical assets of individual LGUs for the 

benefit of the new municipality; 
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11.4 Subject to the above arrangements being in place, fix a date to proclaim 

the new Municipality as the paramount achievement of the merger 

process.  

 

5.5 The profile (involvement) of national key actors in the merger process  

 

It is acknowledged that LGUs and local stakeholders are facing new 

developments and their implications. Whatever it takes will need to be 

addressed as part of the merger operations at the local level. This 

implementation strategy is dealing with national key players and their 

respective role and responsibilities in policy implementation. In the sheet 

below, the profile (involvement) of national partners in the various stages of 

the amalgamation process is presented 

. 



 154 

Review of main steps, key actors and their profile (involvement) in amalgamation process 
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1 MoLG to develop a policy, legal and institutional framework underpinning 

& guiding the implementation of the municipal amalgamation policy in 

general and the merger operations of individual LGU clusters in particular; 
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2 MoLG in collaboration with Regional Directorates to identify and pre- 

select LGU clusters eligible for municipal restructuring based upon 

physical / territorial location (proximity) and formal criteria as defined in 

the amalgamation policy; 
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3 MoLG jointly with MDLF & other national partners to organise a 

fundraising event to identify funding sources to support  implementation of 

sector- wide amalgamation policy & strategy as well as merger operations 

of individual LGU cluster; 
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4 MoLG to enter  into a dialogue with LGUs of selected clusters to initiate the 

process towards building a collective municipal structure and to explore 

local conditions to be considered before and during the merger process; 
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M 

5 Local/Joint Councils of LGU clusters involved to mobilise local 

communities and to organise information campaign to inform the general 

public about the envisaged amalgamation process and its implications for 

the communities concerned;    

 

L 

 

M 

 

L 

 

H 

 

M 

6 Local/Joint Councils of LGU clusters involved to organise the main local 

stakeholders and set up Local Amalgamation Committee(LAC) to lead, 

guide and coordinate the merger activities; 
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L 

7 LAC to form a local amalgamation team (LAT) and set up an operational 

framework to be charged with the actual implementation of agreed merger 

operations; 
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 8 Local parties w/ support from national partners to execute merger L M M H M 
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agreement in general as well as specific projects & operations laid down in 

specific merger docs   

9 LAC in close collaboration with MoLG to establish  appropriate mechanism 

& plan to monitor and evaluate overall progress& output of merger process 

for purposes of management, accountability and overall policy & 

programme (re)orientation 

 

M 

 

L 

 

M 

 

H 

 

M 

10 Capacities to lead, support and coordinate the formulation and     

      implementation of merger policy, protocols and programmes have to be 

put in place at national level 

 

H 

 

M 

 

M 

 

M 

 

M 
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on 

11 Local parties w/ MoLG to decide on time (line) to formally merge LGU 

cluster into municipality & make necessary arrangements for representing 

individual LGUs on & use of employees, financial resources, and physical 

assets for benefit of new municip. 

M M M H M 
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Explanatory notes: 

______________________________________________________________ 

 

Parties involved: 

 

 MoLG: Ministry of Local Government and its Regional Directorates 

 DJC:  Department Joint Councils; it is one of the main general 

departments within MoLG, but has a particular responsibility with 

regard to amalgamation, which justifies being mentioned separately; 

 MDLF: Municipal Development and Lending Fund: a self standing 

organisation responsible for the implementation of MoLG policies and 

programmes; 

 Local parties: those are essentially the stakeholder groups (SHG) 

comprising (representatives from) the Local Council(s), NGOs-

Community-based organisations, and private sector organisations; 

 

o LAC= Local Amalgamation Committee: local body composed of 

representatives from the above SHG to lead, guide and coordinate 

amalgamation process; 

o LAT= Local Amalgamation Team : team comprising several 

professionals/technicians tasked with the actual implementation of 

merger activities at local level; 

 

 APLA: Association of Palestinian Local Authorities, which is the 

national organisation for local government in Palestine and as such 

represents the interests of (most) local governments units.  

 

With regard to APLA, it has to be observed that its inclusion as a national 

institution for local government is only in nominal terms as it is unclear at the 

moment whether its current operational capacity would allow for any 

particular profile in implementing the amalgamation policy.   

 

Profile/involvement 

 

The following profiles are distinguished: 

 

H = High profile meaning a leading and coordinating role 

M = Medium profile meaning an advisory and supporting role 

L = Low profile meaning a facilitating role 

N = No profile meaning no direct involvement   

 

Note: In addition to the above profiles, all parties need to be properly and  
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timely informed about developments in the field of amalgamation and for 

which purpose a communication protocol would be useful. 

 

5.6 Putting the amalgamation policy and strategy into practice 

 

The above amalgamation policy and implementation strategy will go through 

a review cycle by local government stakeholders and finally be submitted for 

approval by relevant authorities. Based on certain assumptions, the following 

key documents are expected to emerge from this preparatory action: 

 

 A written Policy Framework setting out the vision and mission, goals 

and objectives, operating principles, overall direction and organisation 

as well as main parties involved and indicative timeframe; 

 An Implementation Strategy describing in general terms the main 

stages, steps, and activities to be carried out as part of the generic 

framework at the national and the executive structure at the local level; 

 A Operational Manual translating the various steps and operations 

laid out in the strategy in more concrete and practical activities 

enabling (local) practitioners to implement the policy effectively and 

efficiently; 

 A capacity building programme to build/strengthen DJC and MDLF 

capacities for them to be able to support the implementation process in 

a professional and responsive manner; 

 An indicative planning and budget as input to and a financial 

expenditure plan as an output from a fundraising event to be held 

sometime mid 2009 as part of the preparatory process;  

 

Based on the above documents, the actual implementation of the 

amalgamation policy will then proceed mainly on two tracks: 

 

 Track-One: Finalising and endorsing the guiding framework documents 

by national authorities and partners (policy, legal, institutional) 

 Track-Two: Preparing and planning the operations on the ground after 

identification of LGU clusters to be merged; 

 

It has been stressed time and time again that the generic framework by MoLG 

is crucial for the success of the operation. Important as it is to guide the 

operations on the ground, it is even far more significant to convince local 

partners that MoLG is serious about reducing the number of LGUs in order to 

make the local government system more functional and sustainable. Given the 

implications of amalgamation for individual LGUs and their communities, it 

is imperative for MoLG to show that this new wave of local reform is not 

another ad hoc initiative, but one that is policy and legally based the end 
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result of which will be reflected in strengthened institutional functions and 

structures of a new municipality. It must radiate the message that once the 

merger process has started, there is no turning back and the entire operation is 

seen as beneficial to all partners involved. Based on such a framework and the 

guarantees it provides, selected LGU clusters can work out their local 

arrangements befitting the specific conditions of their location and 

communities. On that basis, it is expected that policy and strategy will work 

out positively by reshaping the local government landscape thus improving 

people lives in the most remote places of Palestine.   
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 كتاب رئيس بمدية دكرا لمجنة االنتخابات المركزية  5.2ممحؽ رقـ : 
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 كتاب محافظ الخميؿ لرئيس الكزراء بشاف دم  كامؿ دكرا في بمدية كاحدة  6.2ممحؽ رقـ : 
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 تخابات عمى طمب تاجيؿ االنتخابات لمنطقة دكرا رد لجنة االن 7.2ممحؽ رقـ : 
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 استبانة الدراسة  :1.3 رقـ ممحؽ

 
 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا
 المعيد العالي لمتنمية المستدامة

 
 

 :رسالة ماجستير بعنوان
 
 

المحمية الفمسطينية  دمج الييئات   
 " الضرورة ومصاعب التطبيق"

 
ف فقرات ىذه االستبانة بصدؽ كمكضكعية لغاية تحقيؽ يرجى التكـر باالجابة ع

 ،عممان اف البيانات المدكنة فييا ستستخدـ الغراض البحث العممي فقط ،اىدافيا
 .كسكؼ تعامؿ بسرية تامة

 
 شاكران لكـ حسف تعاكنكـ 

 
 

 رائد البرغوثي  :الطالب
 عبد الناصر مكي :اشراف الدكتور
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 .في المربع المتفق مع اجابتك(   Xاء وضع اشارة بيانات عامة ) الرج :القسم االول
 
 انثى (2ذكر                          ( 1 ).........( الجنس: 4
عاـ  45- 35  (3 عاـ   35-25( 2      عاما    25اقؿ مف ( 1 ).........( العمر 3

 فاكبر 56( 5         55 -45( 4
بكالكريكس   (3دبمـك متكسط          (2كية العامة      دكف الثان (1 ).........( المؤىل العممي 4

 دكتكراه  (5ماجستير                    (4
 الخميؿ  (3طكلكـر             (2جنيف             (1 ).........( المحافظة 5
 ة المتحد( 3بمدية الكفريات          ( 2بمدية الياسرية         (4 ).........( مكان السكن 6

  بمدية مرج ابف عامر( 4
 مكظؼ قطاع خاص  (.3مكظؼ حككمي      (2الزراعة          (1 ).........( قطاع العمل 7

 غير ذلؾ  (6منظمات اىمية        (5صاحب عمؿ          (4
 

 في الخانة المتفقة مع اجابتك ( , X) الرجاء وضع اشارة :محاور الرسالة :القسم الثاني
A: دمج الييئات المحمية ادى الى: تحسين الخدمات :الولالمحور ا: 

 
 السؤال

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

ايد 
مح

ق  
مواف

ير 
غ

دة  
بش
ق 

مواف
ير 

غ
 

A.1:  تسييؿ كتسريع معامالت المكاطنيف      
A.2:  تسييؿ كتسريع اجراءات ترخيص المباني      
A.3:  تحسيف خدمة المياة      
A.4:  تحسيف خدمة الكيرباء      
A.5:  تحسيف خدمة النفايات الصمبة      
A.6:  التخمص مف المكبات العشكائية      
A.7:  كقؼ مخالفات البناء      
A.8:  سرعة حؿ النزاعات بيف المكاطنيف      
A.9:  سرعة االستجابة لشكاكم الكاطني      

A.10:  سيكلة كصكؿ المكاطنيف لممعمكمات      
A.11: ة في الحصكؿ عمى الخدمات العدال      
A.12:  تكافؤ الفرص في التكظيؼ      
A.13:  استقباؿ افضؿ لممراجعيف      
A.14:  اعداد دالئؿ الجراءات المعامالت      
A.15: كقؼ التعديات عمى المرافؽ العامة      
A.16:  تكفير الحدائؽ كالمتنزىات العامة      
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B: الدمج ادى الى: قتصادي والتنمية واالستثماراال:المحور الثاني: 
 

 
 السؤال

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

ايد 
مح

ق  
مواف

ير 
غ

دة  
بش
ق 

مواف
ير 

غ
 

B.1: شؽ طرؽ زراعية اكثر      
B.2:  تعبيد شكارع رابطة بيف الييئات المندمجة      
B.3: تكفير مياة لمرم الزراعي      
B.4: تكسعة المخطط الييكمي      
B.5:حسيف استخدامات االرضيت      
B.6:  تكفير مناطؽ حرفية كصناعية      
B.7:  تسييؿ اجراءات ترخيص المنشآت الصناعية      
B.8:  تسييؿ اجراءات ترخيص المنشآت الزراعية      
B.9:  زيادة التبادؿ التجارم بيف الييئات المشاركة      

B.10: تكفير برام  لدعـ المزارعيف      
B.11:  تكفير برام  استصالح لالراضي      
B.12:   تكفير اسكاؽ عامة لممنتجات الزراعية  حسبة      
B.13:  تـ تخفيض اسعار الخدمات      
B.14:  الدم  ادل الى تكفير فرص عمؿ جديدة      
B.15:  تشجيع مؤسسات اىمية كشركات خاصة لمعمؿ في حدكد البمدية
 الجديدة

     

B.16:  تمقي مساعدات كمنز اكبر مف جيات مختمفة      
 

C: دمج الييئات المحمية ادى الى : المشاركة المجتمعية :المحور الثالث 
 

 
 السؤال

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

ايد 
مح

ق  
مواف

ير 
غ

دة  
بش
ق 

مواف
ير 

غ
 

C.1 تكسيع قاعدة المكاطنيف المشاركيف في االنتخابات :      
C.2:  الناس في فعاليات البمدية مشاركة كاسعة مف      
C.3:  مشاركة اكسع في عضكية لجاف البمدية      
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C.4:  تشكيؿ لجاف مساندة لمبمدية      
C.5:  تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني      
C.6:  تنمية ركح العمؿ التطكعي      
C.7:  تعزيز مشاركة الشباب      
C.8: رأة تعزيز مشاركة الم      
C.9:  تعزيز ركح العمؿ المشترؾ بيف المكاطنيف      

C.10:  تعاكف المكاطنيف اكبر خالؿ تنفيذ المشاريع      
 C.11 تكثيؽ العالقات االجتماعية بيف الناس :      

C.12:  مشاركة اكسع كافضؿ مف قبؿ القكل السياسية      
 C.13اذ القرارات : تمكيف المكاطنيف المشاركة في اتخ      
 C.14تمكيف المكاطنيف مف الرقابة عمى اداء البمدية :      
 C.15تعزيز مني  الشفافية كالقدرة عمى المساءلة :      
 C.16انياء الحساسيات القديمة بيف المكاطنيف :      

 

D: مس الوزراء عمى عممية الدمج تم تحقيق المتطمبات التالية قبل مصادقة مج: محور االجراءات :المحور الرابع 
 

 
 السؤال

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

دة  
بش
ق 

مواف
ير 

غ
 

D.1:    تـ اعداد كافة الكثائؽ الالزمة لسياسة الدم      
D,2 ساىمت المجتمعات المحمية في اعداد كرقة السياسات كدليؿ االجراءات :

 كنظاـ الدم  
     

 D,3ميكر لشرح اىداؼ الدم : تـ عقد لقاءات مع الج      
 D.4 تـ تكزيع نشرات تكضيحية تقنع الكاطنيف بالدم :      
 D.5  تـ تعميؽ يافطات ايضاحية عف الدم :      
 D.6  تـ اطالعكـ عمى كثائؽ كسياسات كدليؿ الدم :      
 D.7 تـ اشراؾ منظمات المجتمع المدني في النقاشات المتعمقة بعممية :

 الدم  
     

 D.8تـ اعطاء عممية الدم  الكقت الكافي لمتحضير ليا :      
 D.9 كافؽ الغالبية العظمى مف الناس عمى عممية الدم :      
 D.10تـ اعداد نظاـ يحدد حجـ تمثيؿ الييئات المشاركة :      
 D.11 الييئات المحمية المشاركة ساىمت في اعداد نظاـ الدم  ككافقت :

 عميو 
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E دمج الييئات المحمية ادى الى : المشكالت والعوائق :: المحور الخامس 
 

 
 السؤال

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

دة  
بش
ق 

مواف
ير 

غ
 

E.1 تجاىؿ رأم المجتمعات المحمية :      
 E.2 اثار نزاعات عائمية في القرل المندمجة :      
 E.3  اثار نزاعات بيف القرل المشاركة :      
 E.4 لـ يحقؽ العدالة في تمثيؿ الييئات المندمجة :      
 E.5 لـ يحقؽ العدالة في تكزيع المشاريع :      
 E.6لـ يحقؽ العدالة في التكظيؼ :      
 E.7 طمس تاريخ كىكية القرل المشاركة  :      
 E.8 صعكبة الكصكؿ لمقر البمدية مف قبؿ التجمعات  :      
 E.9يمنة الييئات االكبر عمى البمدية : ى      
 E,10لـ يحسف مف مستكل الخدمات المقدمة اصال :      
 E.11 لـ تقدـ خدمات جديدة :      
 E.12 لـ تنفذ اية مشاريع مشتركة :      
 E.13 لـ يخفض مف اسعار الخدمات :      
 E.14 فرض ضرائب كرسـك جديدة اثقمت عمى المكاطنيف :      

 

 

 :القسم الثالث
 ىل تؤيد  عممية الدمج من حيث المبدأ  ؟  -4

............................................................................................................ 
مج ىل تفضل البقاء ضمن مجمس الخدمات المشترك لفترة اضافية انتقالية قبل االنتقال الى عممية الد  -3

......................................................................................................... 
 ما ىي مالحظاتك عمى عممية الدمج في بمديتكم ؟؟  -4

..............................................................................................................
.............................................................................................................. 

 قناع الناس لدعم وتشجيع عممية الدمج ؟تعتقد ان من شأنيا المساىمة في إ ية مقترحاتىل تقترح أ  -5

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 وشكرا لحسن تعاونكم
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 محكمي االستمارة الخبراء قائمة باسماء . 2.3ممحؽ 
 

 المؤسسة الصفة م االس الرقم 
 جامعة القدس استاذ مشارؾ عمـك تنمكية د. فدكل المبدم 1
 جامعة القدس مدرس ادارة اعماؿ محمد البرغكثي  .أ 2
 خبير حكـ محمي خبير حكـ محمي عبد الناصر مكي .د 3
 جامعة القدس رئيس دائرة العمـك االدارية كاالقتصادية د . محمد بدر 4
 جامعة بيرزيت  ئيسة دائرة االدارة العامةر  النا ابك حجمة  5
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 فيرس المالحق 
 

 العنوان الرقم
 

 الصفحة

 107 قائمة الييئات المحمية المدمجة........................................ 1.2
 109 ..............................................نظاـ دم  الييئات المحمية 2.2
ستراتجيات دم  الييئات المحميةطار سياسات ا 3.2  116 .......................كا 
 151 ........................................................إستبانة الدراسة 1.3
 168 ....................................قائمة الخبراء الذيف حكمكا االستمارة 2.3
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 فيرس االشكال
 

 العنوان الرقم
 

 فحةالص

جراءات الدراسة 1.2  61 .................................................طريقة كا 
 81 ........................المتكسطات الحسابية لمحاكر االستبانة كاقساميا 1.3
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 فيرس الجداول 
 

 العنوان الرقم
 

 الصفحة

 21 .............1994الييئات المحمية القائمة في المحافظات الشمالية عاـ  1.2
 25 ......................2009لييئات المحمية الفمسطينية حتى نياية عاـ  2.2
 29 ...................قائمة مجالس الخدمات المشتركة في كؿ المحافظات 3.2
، 2000، 1996تكزيع البمديات االردنية حسب الفئات السكانية لالعكاـ ق  4.2

2001 ).............................................................. 
44 

 62 ...........................تكزيع فقرات االستبانة الرئيسية عمى محاكرىا 1.3
 63 .........................نتائ  اختبار كركنباخ الفا عمى إستبانة الدراسة 2.3
 64 ..............حاكر األستبانةيـ معامؿ كركنباخ الؼ لإلتساؽ الداخمي لمق 3.3
 65 ................آلية اختيار عينة الدراسة مف المنتفعيف كمجتمع الدراسة 4.3
 66 .......................التكزيع التكرارم ألفراد عينة البحث حسب الجنس 5.3
 66 .................التكزيع التكرارم ألفراد عينة البحث حسب الفئة العمرية 6.3
 66 ...............التكزيع التكرارم ألفراد عينة البحث حسب المؤىؿ العممي 7.3
 67 ....................التكزيع التكرارم ألفراد عينة البحث حسب المحافظة 8.3
 67 ف..................راد عينة البحث حسب مكاف السكالتكزيع التكرارم ألف 9.3

 68 .................م ألفراد عينة البحث حسب قطاع العمؿالتكزيع التكرار  10.3
 69 ......تقسيـ مقياس ليكرت الى المتكسطات الحسابية الجابات المبحكثيف 1.4
 70 ..........................تكجيات أفراد عينة البحث حكؿ المحكر األكؿ 2.4
 72 ..........................تكجيات أفراد عينة البحث حكؿ المحكر الثاني 3.4
 74 .........................تكجيات أفراد عينة البحث حكؿ المحكر الثالث 4.4
 76 ..........................تكجيات أفراد عينة البحث حكؿ المحكر الرابع 5.4
 77 .......................تكجيات أفراد عينة البحث حكؿ المحكر الخامس 6.4
 79 ...........رات التي حصمت عمى أعمى نسبة مكافقة في كافة المحاكرالفق 7.4
 80 ............الفقرات التي حصمت عمى أقؿ نسبة مكافقة في كافة المحاكر 8.4
 80 ............................المتكسطات الحسابية لجميع محاكر الدراسة 9.4

 82 ..................كؿ السؤاؿ األكؿالتكزيع التكرارم ألفراد عينة البحث ح 10.4
 82 ..................نيالتكزيع التكرارم ألفراد عينة البحث حكؿ السؤاؿ الثا 11.4
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 86 .............تأثير متغيرات الدراسة المستقمة عمى محاكر فقرات االستبانة 12.4
 89 ...................................حسب الفئة العمرية L.S.Dإختبار  13.4
 92 .........................................حسب المحافظة L.S.Dار اختب 14.4
 93 ....................................حسب مكاف السكف L.S.Dإختبار  15.4
 95 ................................... قطاع العمؿ  حسب L.S.Dإختبار  16.4
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 ياتفيرس المحتو 
 

 العنوان الرقم
 

 الصفحة

 أ ..............اإلقرار.......................................................
 ب .............شكر وعرفان..................................................
 ج ............التعريفات والمصطمحات........................................

 د .....الممخص.............................................................
 و ..الممخص باالنجميزية....................................................

   
 4 ...الفصل األول: خمفية الدراسة...........................................

   
 1 ........................................................المقدمة.... 1.1
 3 مشكمة الدراسة ................................................... 2.1
 3 ...........أىداؼ كمبررات الدراسة................................ 3.1
 4 ...................أىمية الدراسة.................................. 4.1
 4 أسئمة الدراسة..................................................... 5.1
 5 فرضيات الدراسة.................................................. 6.1
 6 ىيكمية الدراسة................................................... 7.1
   

 8 ...ني: اإلطار النظري والدراسات السابقة ........................الفصل الثا
   

 7 ................................................خمفية تاريخية عامة 1.2
 8 ................................................مفيـك الحكـ المحمي 1.1.2
 11 .................................محميالدكلة كعالقتيا بنظـ الحكـ ال 2.1.2
 16 ......................................تاريخ الحكـ المحمي الفمسطيني 3.1.2

 16 ........................اإلدارة المحمية الفمسطينية في العيد العثماني 1.3.1.2
 16 .................ريطانياألدارية المحمية الفمسطينية في فترة االنتداب الب 2.3.1.2
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 18 .........................اإلدارة المحمية الفمسطينية في الحقبة االردنية 3.3.1.2
 21 ..........................اإلدارة المحمية الفمسطينية في حقبة اإلحتالؿ 4.3.1.2
 24 ...........الحكـ المحمي الفمسطيني في عيد السمطة الكطنية الفمسطينية 5.3.1.2

 27 .....................................دم  الييئات المحمية الفمسطينية 2.2
 27 ........................................................مفيـك الدم  1.2.2

 27 ......................الدم  في الخدمات   مجالس الخدمات المشتركة 1.1.2.2
 30 .......................................  الييئات المحمية كضميادم 2.1.2.2

 43 التجربة األردنية في دم  الييئات المحمية............................ 3.2
 47 الدراسات السابقة.................................................... 4.2

 47 .................................(........ 2007أبك العجيف، ط.ق  1.4.2

 48 ...(...................................... 2005جرادات،صالز.ق .2.4.2

 49 .(.............................................2006دم ,عمر.ق .3.4.2

 51 ..(........................................2009عبد ربو ,حسف.ق .4.4.2

 52 ..............................................(2008غكينـ, ش.ق .5.4.2

 53 ..............................................(2008عكض ,ع.ق .6.4.2

 53 .............................................(2006أبك الرب,ع.ق .7.4.2

 54 ................................(...............2006قإبراىيـ ,ح. .8.4.2

 55 ..............................................(2005كسبرم,رنا.ق .9.4.2

 56 ... ..........................................(2006ردايده، ش. ق .10.4.2

 56 ...............................................(2012عامر، ـ. ق .11.4.2

 57 ...............................................(1997مكي، ع. ق .12.4.2

 59 ...(...........................................2005المعايطة،ـ.ق .13.4.2

 59 ممخص الدراسات السابقة............................................ 1.4.2
   

جراءاتيا ................................الفصل الثالث: طريقة   74 ..الدراسة وا 
   

 62 مني  الدراسة...................................................... 1.3
 62 أداة الدراسة........................................................ 2.3
 63 ..............................قياس صدؽ أداة الدراسة   اإلستبانة..... 3.3
 63 قياس ثبات أداة الدراسة............................................. 4.3
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 64 حدكد الدراسة........................................................ 5.3
 64 ..مجتمع الدراسة................................................... 6.3
 65 عينة الدراسة........................................................ 7.3
 65 العكامؿ الديمغرافية ألفراد مجتمع الدراسة............................ 8.3
 68 المعالجة اإلحصائية................................................ 9.3
   

 :7 ........ض نتائج الدراسة ومناقشتيا .....................الفصل الرابع: عر 
   

 70 ......اإلجابة عمى أسئمة الدراسة كمناقشتيا........................... 1.4
 70 المحكر األكؿ: تحسيف الخدمات..................................... 1.1.4
 72 ....اإلستثمار......................المحكر الثاني: اإلقتصاد كالتنمية ك  2.1.4
 74 ...المحكر الثالث: المشاركة المجتمعية.............................. 3.1.4
 75 المحكر الرابع: اإلجراءات........................................... 4.1.4
 77 .........المحكر الخامس: المشكالت كالعكائؽ....................... 5.1.4
 79 ممخص عاـ لمنتائ ................................................. 6.1.4
 82 ..القسـ الثاني: األسئمة المفتكحة..................................... 7.1.4

 82 السؤاؿ األكؿ....................................................... 1.7.1.4
 82 السؤاؿ الثاني....................................................... 2.7.1.4
 83 السؤاؿ الثالث....................................................... 3.7.1.4
 84 السؤاؿ الرابع........................................................ 4.7.1.4

 85 فرضيات الدراسة......................................القسـ الثالث:  2.4
 85 مناقشة النتائ  المتعمقة بالفرضية األكلى.............................. 1.2.4
 87 مناقشة النتائ  المتعمقة بالفرضية الثانية.............................. 2.2.4
 90 .الثالثة.............................. مناقشة النتائ  المتعمقة بالفرضية 3.2.4
 91 .مناقشة النتائ  المتعمقة بالفرضية الرابعة............................. 4.2.4
 92 .......مناقشة النتائ  المتعمقة بالفرضية الخامسة...................... 5.2.4
 94 ........................مناقشة النتائ  المتعمقة بالفرضية السادسة..... 6.2.4

 97 تمخيص نتائ  الدراسة................................................ 3.4
 99 مقارنة نتائ  الدراسة بالدراسات السابقة............................... 4.4
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 411 ...الفصل الخامس: اإلستنتاجات والتوصيات " المقترحات...................
   

 100 اإلستنتاجات....................................................... 1.5
 102 التكصيات   المقترحات  ........................................... 2.5
   

 415 .................................................والمصادر  قائمة المراجع.
 :47 ............................................................فيرس المالحق

 481 ........فيرس االشكال ....................................................
 484 ....فيرس الجداول ........................................................

 484 ........................................فيرس المحتويات .................
 


