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ُملخص: 
اإىل تقومي دور اجلهات املانحة يف دعم امل�ساريع ومتويلها من  الدرا�سة  هدفت هذه 
اإىل  التعرف  خالل  من  وذلك  جنني،  حمافظة  يف  امل�سرتكة  اخلدمات  جمال�س  نظر  وجهة 
طبيعة امل�ساريع التي متولها اجلهات املانحة، وكذلك التعرف اإىل اأهدافها، وعلى ال�سيا�سات 

التي تنطلق منها تلك اجلهات. 
اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�سفي، حيث ا�ستخدمت اأداة ا�ستبانة تاألفت من )10( 
الدرا�سي املكون من جمال�س اخلدمات امل�سرتكة  اأع�ساء املجتمع  اأ�سئلة وزعت على كامل 
بيانات  تفريغ  وبعد  حملية،  هيئة   )78( عددها  والبالغ  جنني،  حمافظة  يف  جميعها 
ال�ستبانات اأ�سقطت )4( ا�ستبانات منها، وبذلك فقد تالفت عينة الدرا�سة من )74( اأي ما 

ن�سبته )94.5%( من جمتمع الدرا�سة. 
لأع�ساء  العلمية  امل�ستويات  اأن  اأبرزها:  النتائج  العديد من  اإىل  الدرا�سة  خل�ست هذه 
جمال�س اخلدمات خمتلفة، واأنها تفتقر اإىل اأق�سام متخ�س�سة بالدرا�سات ذات العالقة بعمل 
هذه املجال�س، واأن امل�ساعدات التي تقدمها اجلهات املانحة ملجال�س اخلدمات م�رشوطة، 
النتائج  �سوء  وعلى  اأهدافها،  مع  ين�سجم  متويلها  وان  القت�سادية،  امل�ساريع  متول  ول 
اأعاله، فقد اأو�ست هذه الدرا�سة ب�رشورة ت�رشيع قوانني ت�سرتط توافر درجة علمية ل تقل 
عن الثانوية العامة ملر�سحي الهيئات املحلية، وكذلك �رشورة ت�سكيل اأق�سام درا�سات، �سواًء 
ب�سكل م�ستقل اأو ب�سكل م�سرتك لكل املجال�س امل�سرتكة يف حمافظة جنني، واأن تعمل هذه 
املجال�س على العتماد على الذات وم�سادر متويل ذاتية من اأجل متويل م�ساريع تنموية 
التمويل  ل�سرتاطات  الإذعان  من  املجال�س  هذه  حترير  على  وقادرة  ال�ستدامة،  �سفة  لها 

املفرو�سة من اجلهات املانحة. 
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Evaluating the roles of donors in funding projects from 
the Service Council Members in Jenin Governorate point of view. 

Abstract: 

The aim of this study is to evaluate the roles of donors in funding projects 
implemented by all local councils in Jenin Governorate from the Joint 
Services Council member’s point of view by examining the nature of these 
projects, and the goals and policies of the donors. 

To achieve the study goals, the descriptive methodology has been used, 
and a questionnaire consists of 10 parts were distributed to 78 Joint Service 
Council members, which represent 100% of the study population. 

The results of the study revealed that the academic levels for the council 
members vary, and that the councils do not have any specialized research 
departments related to their functions. Furthermore, the aids and projects 
funded by the donors are conditional, and the donors do not fund economic 
projects. 

In light of these findings, the study recommends issuing a legislation to 
impose the requirement of certain educational level for accepting a member 
or candidate for the local institutions, in addition to have independent 
specialized research departments for each council or a joint one for all 
councils in Jenin Governorate. Finally, the councils have to depend on 
themselves for providing funding for lasting projects instead of relying on the 
donors conditional aids. 
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مقدمة الدراسة: 
حتقيق  اأن  العظمى،  الدول  اإدراك  خالل  ومن  الثانية،  العاملية  احلرب  نهاية  بعد 
مبادىء ال�سالم ال�سامل وحتقيق ال�ستقرار، ل ميكن اأن يتحقق اإل من خالل تعاون ال�سعوب 
وتكاتفها، ومن هذا الدراك العام للدول العاملية املختلفة، ول �سيما الدول الغربية، كانت 
ولدة الوكالت واملنظمات الدولية املختلفة التابعة لالأمم املتحدة، فقد تبنت فكرة اإن�ساء 
لهذه  ُتِرك  حيث  املتعددة،  الأهداف  تلك  حتقيق  على  لتعمل  عاملية  ووكالت  موؤ�س�سات 

املنظمات حريتها الكاملة.)اآغا، 13: 1965( .
وقد انطلقت هذه املوؤ�س�سات الدولية للعمل وفق خططها وبراجمها املختلفة لتحقيق 
ولكن،  كافة،  الأر�س  ل�سعوب  والرخاء  ال�سعادة  حتقق  اأنها  يفرت�س  التي  العامة  الأهداف 
واملع�سكر  ال�سوفتي،  الحتاد  بقيادة  ال�رشقي  املع�سكر  بني  الباردة  احلرب  لن�سوب  ونتيجة 
للهيمنة  املوؤ�س�سات عر�سة  اأ�سبحت هذه  الأمريكية، فقد  املتحدة  الوليات  بقيادة  الغربي 
من قبل هذ املع�سكرات املت�سارعة، ول �سيما املع�سكر الغربي الذي تقوده الوليات املتحدة، 
حيث اأ�سبحت هذه املوؤ�س�سات خا�سعة لتاأثري �سيا�سات وحتقيق غايات القوى التي ميكنها 
ال�سيطرة على هذه املوؤ�س�سات، وخا�سة الوليات املتحدة الأمريكية التي �سعت، ومنذ العالن 
عن ولدة اأعظم موؤ�س�ستني ماليتني وهما: )البنك الدويل لالن�ساء والتعمري و�سندوق النقد 
الدويل( عام )1944م( ، اإىل فر�س هيمنتها ال�سيا�سية والقت�سادية على هاتني املوؤ�س�ستني 
لت�سيريهما وفق روؤيتها الهادفة اإىل فر�س اقت�ساد ال�سوق على دول العامل، حيث متكنت من 
ال�سوفيتي  حتقيق ذلك ب�سكل وا�سع، ول �سيما بعد انهيار املع�سكر ال�رشقي بقيادة الحتاد 

عام )1991م( )عبد اهلل ومو�سى، 1998: 216( .
ال�سوق،  اقت�ساد  قيم  ن�رش  اإىل  والهادفة  اجلديدة،  العاملية  ال�سيا�سة  هذه  خالل  ومن 
والدميقراطية، وتنمية العامل الثالث، والتي تقودها الوليات املتحدة الأمريكية، فقد ظهرت 
ومايل،  �سيا�سي  طابع  ذات  كربى  واقت�سادية  و�سيا�سية  مالية  تكتالت  الوجود  حيز  اإىل 
كالحتاد الوروبي، وتعاظم النفوذ القت�سادي لليابان، بالإ�سافة اإىل بروز دور املنظمات 
الأهلية وغري احلكومية التي يبلغ عددها حوايل من )29.000( ، منظمة دولية غري حكومية 
منت�رشة يف اأنحاء العامل، والتي تعمل جميعها على تقدمي الأموال ملعظم دول العامل الثالث، 
�سيا�سات  وتنفيذ  الأولويات  وحتديد  والتمكني  والعدالة،  الدميقراطية  حتقيق  �سعار  حتت 

التنمية، وغريها من تلك ال�سعارات )نخلة، 2004: 16( .
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واإذا كان هذا التوجه ال�سيا�سي والقت�سادي العاملي قد ركز على تنفيذ هذه ال�سيا�سات 
يف دول العامل الثالث ب�سكل عام، فان فل�سطني وخل�سو�سيتها ال�سيا�سية وظروفها اخلا�سة، 
فل�سطني  اأ�سبحت  اذ  )1974م(  منذ  وخا�سة  عليها،  العاملية  املالية  القنوات  هت  ُوِجّ فقد 
م�رشحًا للن�ساطات املالية العديدة، حيث اإن هذا الن�ساط املايل �سواء كان ُيَقّدم على �سكل 
اأولها احلكومة  اأو قرو�س، فاإن معظمها يقدم من ثالثة م�سادر رئي�سة  اأم منح  م�ساعدات 
املتحدة  المم  اأجهزة  ثم  احلكومية،  غري  املنظمات  من  العديد  خالل  من  وذلك  الأمريكية، 
املختلفة، وكذلك جمموعة ال�سوق الوربية امل�سرتكة )العبد، 1989: 94( فقد ازداد الن�ساط 
الفل�سطيني،  ال�سعب  اإىل  الدولية  اجلهات  هذه  قبل  من  املقدمة  واملنح  وامل�ساعدات  املايل 
وخا�سة بعد توقيع اتفاقيات او�سلو عام )1993م( بني اجلانبني الفل�سطيني والإ�رشائيلي، 
حيث  وال�ستمرار،  النجاح  من  الإ�رشائيلي  العربي  ال�سالم  م�رشوع  متكني  اأجل  من  وذلك 
ي�سارك يف تقدمي هذه امل�ساعدات حوايل )40( دولة مانحة واأكرث من )20( منظمة متعددة 
الأطراف، والعديد من هيئات المم املتحدة، اإىل جانب املئات من املنظمات غري احلكومية 
الفل�سطيني  لل�سعب  املقدمة  وامل�ساعدات  الِهبات  جمموع  بلغ  وقد   )153  :2004 )نخلة، 
احلكم  ملوؤ�س�سات  وكان   )123 )بنجامني،2013:  امريكي  دولر  مليار   )15( من  حوايل 
اخلدمات  وجمال�س  امل�ساريع  وجلان  والقروية  البلدية  املجال�س  يف  املتج�سدة  املحلي 
امل�سرتكة، ق�سٌم كبرٌي من هذه امل�ساعدات، ول �سيما امل�ساعدات املقدمة من الحتاد الأوربي 
وِّل ومانح للمجتمع الفل�سطيني، وان موؤ�س�سات احلكم املحلي هي �ساحبة  الذي يعد اأكرب مُمَ
)1974م(  عام  ومنذ  المريكية  امل�ساعدات  اأن  كما  امل�ساعدات،  هذه  من  الأكرب  الن�سيب 
او  ب�سكل  وكوادره  الفل�سطيني  املحلي  احلكم  مبوؤ�س�سات  الهتمام  على  تعمل  الآن  ولغاية 

باآخر )نخلة، 2004: 113( .
المنائي  املتحدة  المم  برنامج  خالل  ومن  املتحدة  الأمُم  فاإن  الأمر،  وكذلك 
وتقلي�س  الالمركزية،  لتعزيز  املحلي  احلكم  موؤ�س�سات  دعم  على  عملت  قد   )UNDP(
ولكن مما  فل�سطني،  املنت�رشة يف  املحلية  الهيئات  لهذه  املختلفة  امل�ستويات  الفجوة بني 
يلفت النتباه، اأن هذه املوؤ�س�سات املانحة، ومنذ بداية اهتمامها بفل�سطني، �سواء الوليات 
الأمم  اأو  )1980م(  الأوربي منذ عام  اأو الحتاد   ، )1974م(  الأمريكية منذ عام  املتحدة 
املتحدة، فاإنها مل حتدد منظوراً تنمويًا واحداً، ومل تعمل على �سوغ مثل هذا املنظور، وقد 
ترتب على اختالف اأهدافها وبراجمها غياب التكامل بني ن�ساطاتها، مما اأدى اىل غمو�س 

الروؤية التنموية لهذه امل�ساعدات املنفقة يف فل�سطني )جامعة بريزيت، 1997: 18( .
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
بداأت  )1993م(  عام  اأو�سلو  اتفاقية  مبوجب  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  قيام  منذ 
املوؤ�س�سات الدولية والعاملية، بتمويل كثري من امل�ساريع وتقدمي الدعم املايل للموؤ�س�سات 
يف  املتنوعة  امل�ساريع  من  كثري  متويل  على  عملت  فقد  فل�سطني،  يف  والأهلية  احلكومية 
املناطق الفل�سطينية اخلا�سعة لنفوذ ال�سلطة الوطنية، ول �سيما امل�ساريع التي تقع �سمن 
دائرة اخت�سا�س وزارة احلكم املحلي الفل�سطيني، وحتديداً �سمن اإطار نفوذ جمال�س اخلدمات 
امل�سرتكة التي جت�سد ال�سخ�سية العتبارية ملجموعة من املواقع ال�سكانية املتقاربة داخل 

كل حمافظة من حمافظات فل�سطني.
لذا، ومن خالل اطالع الباحث على اأو�ساع جمال�س اخلدمات امل�سرتكة يف حمافظة 
جنني، والبالغ عددها )12( جمل�س خدمات، فقد لحظ اأن هذه املجال�س تتلقى العديد من 
اجلهات  تلك  قبل  من  عديدة  جمالت  يف  للم�ساريع  متويل  على  وحت�سل  املتنوعة،  املنح 
املجال�س  هذه  اأع�ساء  نظر  وجهة  اإىل  للتعرف  جاءت  الدرا�سة  هذه  فاإن  وعليه  املانحة، 
امل�سرتكة حيال ما يقدم لهذه املجال�س من تلك اجلهات، وكذلك تقومي اأُولئك الأع�ساء ملا 
ي�سكل  واأن هذا  املجال�س،  تلك  امل�ساعدات ومتويل م�ساريع  تلك اجلهات من منح  به  تقوم 
م�سكلة هذه الدرا�سة، والتي تتبلور يف ال�سوؤال الرئي�س الآتي: ما تقومي دور اجلهات املانحة 
يف دعم امل�ساريع ومتويلها من وجهة نظر جمال�س اخلدمات امل�سرتكة يف حمافظة جنني؟ 

واأن هذا ال�صوؤال تتفرع عنه االأ�صئلة الفرعية االآتية: 
يف . 1 امل�سرتكة  اخلدمات  جمال�س  لدى  اأبحاث  اأق�سام  اأو  درا�سات  دوائر  تتوافر  هل 

حمافظة جنني؟ 
من . 2 الأموال  على  جنني  حمافظة  يف  امل�سرتكة  اخلدمات  جمال�س  حت�سل  كيف 

اجلهات املانحة؟ 
ما الكيفية التي تقدم بها اجلهات املانحة املنح وامل�ساعدات اإىل جمال�س اخلدمات . 3

امل�سرتكة يف حمافظة جنني؟ 
هل يوجد ا�سرتاطات من قبل اجلهات املانحة على املنح وامل�ساعدات التي تقدمها . 4

اإىل جمال�س اخلدمات امل�سرتكة يف حمافظة جنني؟ 
ما طبيعة امل�ساريع التي تنفذها جمال�س اخلدمات امل�سرتكة يف حمافظة جنني، . 5

وِّلها اجلهات املانحة؟  ومُتَ
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حمافظة . 6 يف  اخلدمات  جمال�س  م�ساريع  متويل  يف  املانحة  اجلهات  توجهات  ما 
جنني؟ 
متويل . 7 وراء  من  املانحة  اجلهات  حتقيقها  اإىل  ترمي  �سيا�سية  اأهداف  هناك  هل 

م�ساريع جمال�س اخلدمات امل�سرتكة يف حمافظة جنني؟ 
تقدمي . 8 وراء  من  املانحة  اجلهات  حتقيقها  اإىل  تهدف  ثقافية  اأهداف  هناك  هل 

امل�ساعدات ملجال�س اخلدمات امل�سرتكة يف حمافظة جنني؟ 
هل هناك اأهمية للم�ساعدات والأموال املقدمة من اجلهات املانحة يف خلق حالة . 9

تنموية يف املجتمع الفل�سطيني؟ 

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف اأنها تك�سف عن النقاط ال�سلبية والإيجابية التي ترافق 
الدرا�سة  لهذه  اأن  كما  امل�سرتكة،  اخلدمات  جمال�س  مب�ساريع  اخلا�س  املايل  الدعم  اآليات 
تلك  خالل  من  يتحقق  اأن  ميكن  الذي  التطور  درجة  على  ال�سوء  ت�سلط  كونها  يف  اأهمية 
اخلدمات  جمال�س  حرية  مدى  تظهر  اأنها  الدرا�سة،  هذه  يف  املهمة  اجلوانب  ومن  الأموال، 
امل�سرتكة، يف تنفيذ امل�ساريع التي تراها منا�سبة لتنمية التجمعات ال�سكانية الفل�سطينية 

من منظور الولويات املحلية.

أهداف الدراسة: 
املوؤ�س�سات املانحة على  التي تعمل  امل�ساريع  اإظهار طبيعة  اإىل  الدرا�سة  تهدف هذه 
اأهداف  اأن من  متويلها وتنفيذها عرب جمال�س اخلدمات امل�سرتكة يف حمافظة جنني، كما 
اإطارها على متويل  التي تعمل اجلهات املانحة يف  اأي�سا تو�سيح املجالت  الدرا�سة  هذه 
على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  تهدف  كما  املجالت،  تلك  يف  امل�سرتكة  اخلدمات  جمال�س  برامج 
طبيعة مواقف اأع�ساء املجال�س امل�سرتكة واآرائهم حيال تلك املنح وامل�ساريع املقدمة لها 

من اجلهات املانحة.

حمددات الدراسة: 
ارتبط حتديد اإطار هذه الدرا�سة وحمدداتها بالعوامل الآتية: 

امُلَحدِّد الزماين: اأجريت هذه الدرا�سة يف عام )2008م( .. 1
امُلَحدِّد املكاين: اقت�رشت الدرا�سة على جمال�س اخلدمات امل�سرتكة املوجودة يف . 2

حمافظة جنني.
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الهيئات . 3 ميثلون  الذين  الأ�سخا�س  على  الدرا�سة  هذه  اقت�رشت  الب�رشي:  امُلَحدِّد 
املحلية املختلفة يف جمال�س اخلدمات امل�سرتكة يف حمافظة جنني.

مصطلحات الدراسة: 

املجل�س  ◄ اأو  البلدية،  جمل�س  وي�سمل  املحلية،  الهيئة  جمل�س  املحلي:  املجل�س 
اآخر ي�سكل  اأي جمل�س  اأو  اأو جلنة التطوير،  اأو اللجنة الإدارية،  اأو املجل�س القروي،  املحلي، 
الوطنية  املنتخبني.)ال�سلطة  والأع�ساء  الرئي�س  من  ويتاألف  القانون،  هذا  لأحكام  وفقا 

الفل�سطينية، قانون الهيئات املحلية الفل�سطينية، 1997م( .
ويعدُّ  ◄ واإداري،  مايل  ا�ستقالل  ذات  موؤ�س�سة  هو  امل�صرتكة:  اخلدمات  جمل�س 

�سخ�سية اعتبارية له اأن ُيقا�سي وُيقا�سى، اأو اأن ينيب عنه من ي�ساء، ويتاألف من جمموعة 
من الهيئات املحلية املتقاربة جغرافيا، والتي ترتبط فيما بينها بق�سايا وم�سالح م�سرتكة 

)راغب، 2000م: 15( .
قيمة  ◄ على  اأحكام  اإ�سدار  يف  تفيد  معلومات  عنها  ينتج  منظمة  عملية  التقومي: 

الأ�سياء اأو الأ�سخا�س اأو املو�سوعات اأو الأفكار، واتخاذ القرارات ال�سليمة.
ملجال�س  ◄ املالية  امل�ساعدات  تقدم  التي  املوؤ�س�سات  كل  هي  املانحة:  اجلهات 

اخلدمات امل�سرتكة يف حمافظة جنني، �سواء كانت هذه املوؤ�س�سات حكومية اأم �سبه حكومية، 
اأم دولية، اأم منظمات غري حكومية، ما عدا املوؤ�س�سات العربية والإ�سالمية احلكومية منها 

وغري احلكومية )الباحث( .
د من خاللها جهود اأفراد  ◄ التنمية: هي عملية تغيري خمططة يقوم بها الإن�سان وتوحَّ

املجتمع مبا فيهم اجلهات الأهلية واحلكومية، للعمل معا من اأجل ا�ستغالل املوارد املتاحة، 
بهدف حت�سني اأحوالهم القت�سادية والجتماعية والثقافية، ول�سد حاجاتهم امللحة )نخلة، 

. )65 2004م: 
ت�سمى حمافظة، وتعدُّ موؤ�س�سة م�ستحدثة مع  ◄ اإدارية  هي منطقة  حمافظة جنني: 

املتو�سط  مبوقعها  وتتميز   ، )1995م(  عام  نهاية  يف  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  قدوم 
بالن�سبة جلغرافية فل�سطني التاريخية )حمافظة جنني،2006: 14( ، واأما موقعها يف اإطار 
اأرا�سي ال�سفة الغربية املحتلة عام )1967م( فاإنها تقع يف اأق�سى �سمال ال�سفة الغربية 
ويقدر عدد �سكانها بحوايل )300،000( ن�سمة وم�ساحتها تبلغ حوايل من )592كم( ويقع 
�سمن حدودها )78( وحدة اإدارية حملية )12( جمل�س بلدي،و )28( جمل�س قروي، و )38( 

جلنة م�ساريع )وزارةاحلكم املحلي،2003: 91( .
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اإلطار النظري للدراسة: 
الثامن ع�رش،  القرن  ال�سابع من  العقد  الإدارة املحلية منذ مطلع  عرفت فل�سطني نظم 
حيث �سدر يف تلك الفرتة الواقعة بني )1877i1864( العديد من القوانني والت�رشيعات 
الذي  الأ�سا�س  تعدُّ  التي  القوانني  هذه  الوليات«  »اإدارة  واأنظمة  قوانني  بتطبيق  القا�سية 
بنيت عليه معامل الإ�سالح الداري املحلي يف الدولة العثمانية يف ذلك الوقت، )جرباوي، 
1996: 30( وعليه فقد �سكلت يف فل�سطني كغريها من الوليات العثمانية يف تلك احلقبة 
احلرب  بعد  العثمانية  الدولة  نهاية  حتى  فل�سطني  يف  كان  وقد  متعددة،  حملية  جمال�س 

. )3 العاملية الأوىل )1917( )22( جمل�سًا حمليًا )وزارة احلكم املحلي، 2004: 
ولكن بعد ن�سوب احلرب الكونية الأوىل، وخ�سوع فل�سطني لالنتداب الربيطاين، فقد 
ل�سكان  الواقعية  الحتياجات  تتعاطى مع  البالد بطريقة ل  النتداب هذه  �سلطات  اأدارت 
جلُّ  كان  بل  وغريها،  �سيا�سية  اأم  تنموية  اأم  خدماتية  احتياجات  كانت  �سواء  فل�سطني، 
يف  فل�سطني  و�سع   » على:  تعمل  فل�سطني  يف  واإن�ساءها  حملية  اإدارة  تكوين  اهتمامها 
فل�سطني«  يف  لليهود  قومي  وطن  تاأ�سي�س  ت�سمن  واقت�سادية  واإدارية  �سيا�سية  و�سعية 
64( ، وكانت القوانني التي �سدرت عن املندوب ال�سامي الربيطاين منذ  )عمرو، «ب.ت«: 
)1948i1920( كافة، واملتعلقة بالدارة املحلية، تهدف اإىل اإن�ساء العديد من جمال�س 
الإدارة املحلية يف التجمعات اليهودية وتقويتها على ح�ساب املجال�س والهيئات املحلية 
جمل�سني  بزيادة  ال�سامي  مبندوبها  املتمثلة  الربيطانية  الإدارة  قامت  اإذ  الفل�سطينية، 
وبتاح  اأبيب(  )تل  هما:  يهوديني  �سكانيني  لتجمعني  وكانا  فقط،  وا�ستحداثهما  بلديني 
 )24( فيها  املحلية  املجال�س  عدد  وكان  فل�سطني  بريطانيا  غادرت  وقد   ، )ملب�س(  تكفا 
)38( هيئة حملية قروية )وزارة احلكم  ، و   )40  :1996 بلديًا )جرباوي،  جمل�سًا حمليًا 
اأملانيًا  وجمل�سًا  يهوديًا  جمل�سًا   )26( و  عربيًا،  )11( جمل�سًا  منها   )3  :2004 املحلي، 

. )40 :1999 iواحداً )جرادات، اآب
اأرا�سي  على  الإ�رشائيلي  الكيان  دولة  اإن�ساء  واإعالن   )1948( عام  نكبة  اإْثر  وعلى 
واملجال�س  للهيئات  الفل�سطينية  اخلريطة  اأ�سبحت  فقد  )1948م(  عام  املحتلة  فل�سطني 
ذلك  يف  قائمة  كانت  بلدية   )24( بني  فمن  والتمزق،  الت�سدع  من  �سديدة  بحالة  املحلية 
الوقت، وقعت )14( بلدية يف منطقة النفوذ الإ�رشائيلي، اإ�سافة اإىل القد�س الغربية، وبقيت 
ثماين بلديات يف ال�سفة الغربية واثنتان يف قطاع غزة( )وزارة احلكم املحلي، 2004: 3( 
حيث خ�سع قطاع غزة لالإدارة امل�رشية، ووقعت ال�سفة الغربية حتت النفوذ الأردين يف ذلك 
الوقت، وقد كان اهتمام هذا النظام الأردين يف تلك الفرتة هو ربط ال�سفة الغربية بال�سيا�سة 
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الأردنية وجعلها تابعة له، كما عمل هذا النظام على اإفراغ الهيئات واملجال�س املحلية من 
حُمتواها التنموي، بحيث اأ�سبحت خالية من اأي اأبعاد تنموية متنحها القدرة التاأثريية على 

م�ستقبل احلياة املجتمعية ل�سكان ال�سفة الغربية )جرباوي، 1996: 55( .
ومل يكن و�سع قطاع غزة باأف�سل حاًل من و�سع �سقيقتها ال�سفة الغربية، فمنذ بداية 
خ�سوع هذا القطاع لالإدارة امل�رشية حددت الإدارة امل�رشية �سيا�ستها جتاهه، اذ اعتربته 
عامة،  م�رشية  حلاكمية  تابعًا  القطاع  هذا  واأ�سبح  امل�رشية،  الع�سكرية  للرقابة  خا�سعًا 
وتعاملت معه باعتباره قطاعًا م�ستقاًل عن ال�سيادة امل�رشية، وقامت باإدارته من منطلق 

الو�ساية )جرباوي، 1996: 52( .
لالحتالل  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  خ�سعت  )1967م(  عام  حزيران  حرب  وبعد 
يف  واملنفذة  املتبعة  والقوانني  ال�سيا�سات  كافة  اأ�سبحت  حيث  الإ�رشائيلي،  الع�سكري 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة، هي قوانني و�سيا�سات مربجمة ح�سب التوجهات الإ�رشائيلية، 
و مبا يتنا�سب مع اأهدافها وفل�سفتها التي كانت تهدف اإىل تدمري البنى التحتية للمجتمع 
والقت�ساد الفل�سطينيني وربطهما مب�سالح الكيان الإ�رشائيلي، اذ مل تكن دولة هذا الكيان 
هذا  عمل  بل  الفل�سطيني،  لل�سعب  والقت�سادية  والتنموية  الإدارية  احلياة  بتح�سن  معنية 
الكيان على تفريغ كافة املوؤ�س�سات الفل�سطينية العامة من حمتواها التطوري والتنموي، فقد 
اقت�رش دور البلديات واملجال�س املحلية اإبان هذه الفرتة على تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية فقط 
لل�سكان الفل�سطينيني، ومل يكن ي�سمح لها بالتو�سع يف تقدمي خدمات اقت�سادية واجتماعية 

مهمة وذات طبيعة تنموية و تطورية )�سعيد، 1996: 16( .
ولكن منذ قيام ال�سلطة الوطنية اللفل�سطينية )1994( وت�سلمها زمام الأمور يف ال�سفة 
الغربية وغزة، فقد عملت على اإ�سدار قرار مبا�رش يف ت�سكيل وزارة احلكم املحلي الفل�سطيني 
يف  الفل�سطينية  القيادة  اجتماع  يف  وذلك  بها،  والنهو�س  املحلية  البالد  �سوؤون  ملتابعة 
تون�س برئا�سة الرئي�س يا�رش عرفات يف تاريخ )25/ 5/ 1994م( )وزارة احلكم املحلي، 
اتها  ُوِلَدْت وزارة احلكم املحلي الفل�سطيني، وت�سلمت مهمَّ هذا التاريخ  ومنذ   )11  :2006
يف معاجلة الق�سايا التنموية لل�سعب الفل�سطيني، والقي على عاتقها ر�سم ال�سيا�سات وو�سع 
كان  حيث  حياته،  مناحي  جميع  من  وترقيته  املجتمع  هذا  تطوير  اإىل  الهادفة  الربامج 
ت�سكيل جمال�س اخلدمات امل�سرتكة اأحد ال�سيا�سات التنموية والتطويرية التي ميكنها تنفيذ 
برامج وم�ساريع وفق �سيا�سة التنمية املحلية وخلق حالة من العدالة والنهو�س ال�سامل لكل 

التجمعات ال�سكانية يف فل�سطني )وزارة احلكم املحلي، 2004: 4( .
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جمالس اخلدمات املشرتكة: 
جهدت وزارة احلكم املحلي ومنذ تاأ�سي�سها على تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية لكل املجال�س 
الإمكانيات  ل�سعف  نتيجة  ولكن  كافة،  الفل�سطينية  واملدن  القرى  يف  املحلية  والهيئات 
الإمكانات  اأ�سعافًا م�ساعفة عن  التي تزيد  لالحتياجات املتعددة،  لديها، ونظراً  املتاحة 
املتوافرة لدى الوزارة، فقد و�سعت ن�سب عينيها تلبية احلاجات املحلية كلها لهذه املجال�س 
والهيئات املحلية املختلفة، وذلك انطالقًا من ا�سرتاتيجية ان ت�سافر وتكاتف هذه املجال�س 
التعاون  هذا  �سيكون  وبالتايل  بينها،  فيما  والتعاون  التكامل  من  كثرياً  �سيحقق  جمتمعة 
قادراً على تلبية وحتقيق اخلدمات لهذه الهيئات املحلية بالإمكانات املحددة اإذا اُ�ستخدمت 
الفل�سطيني«جمال�س  املحلي  احلكم  وزارة  ا�ستحدثت  فقد  ذلك  ولتحقيق  منظمة،  ب�رشاكة 
املحلي  احلكم  وزارة  اأن  �سيما   )63  :2003 املحلي،  احلكم  )وزارة  امل�سرتكة  اخلدمات 
الفل�سطيني هدفت من وراء ا�ستحداث هذه املجال�س اإىل تهيئة الهيئات امل�سرتكة يف املجل�س 
اأي لت�سبح )بلدية واحدة( )وزارة احلكم املحلي،  الواحد لدجمها م�ستقباًل يف ج�سم واحد، 
واأن تطور هذه الوحدات ال�سكانية املتجاورة من اجلوانب العمرانية،  وبخا�سة   )4  :2004
وتداخل احلدود اجلغرافية بينها بالإ�سافة اإىل التمازج والتوافق الجتماعي بني �سكانها، 
يجعل من ا�سرتاتيجية حتول هذه املواقع ال�سكانية املتعددة اإىل موقع �سكاين واحد يدار من 

قبل هيئة حملية واحدة )بلدية( اأمراً طبيعيًا )عبد العاطي، 2005: 32( .
ل�سنة   )1( رقم  نظام  امل�سرتكة،  اخلدمات  جمال�س  نظام  �سدر  فقد  ذلك  ولتحقيق 
بني  م�سرتكة  خدمات  جمال�س  وتاأليف  ت�سكيل  اآليات  النظام  هذا  نظم  حيث   ، )1998م( 
الهيئات املحلية املتقاربة )وزارة احلكم املحلي، نظام جمال�س اخلدمات امل�سرتكة: )1( / 
ُي�ْسَتْحَدث ح�سب النظام الر�سمي املذكور يعدُّ موؤ�س�سة ذات ا�ستقالل  1998( واأن كل جمل�س 
ي�ساء  من  يوكل  اأو  عنه  ينيب  اأو  يقا�سي  اأْن  وله  اعتبارية،  �سخ�سية  وذات  واإداري،  مايل 
امل�سرتكة  اخلدمات  جمال�س  عدد  بلغ  وقد   )15  :2000 )راغب،  الق�سائية«  الإجراءات  يف 
امُل�ستحدثة )85( جمل�سًا، منها يف حمافظات قطاع غزة )9( جمال�س، و )75( جمل�سًا يف 

ال�سفة الغربية )وزارة احلكم املحلي، 2006: 13( .
اإن هذه املجال�س امل�سرتكة تعمل على خلق نوع من امل�ساواة بني التجمعات ال�سكانية 
املختلفة وخا�سة الفقرية منها، اإذ اإن اإقامة م�ساريع م�سرتكة لهيئات عدة حملية متقاربة 
وال �صيما اأن هناك نوعني   ،  )15 جغرافيًا يوفر عليها جهداً وقتًا وكلفة )راغب، 2000: 

من جمال�س اخلدمات امل�صرتكة وهما: 
جمال�س متعددة اخلدمات: وعددها )43( جمل�س تتمتع بكفاءة وقدرة عالية على . 1
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 i:البقاء وال�ستمرار، و تنق�سم اإىل فئتني
جمال�س م�سرتكة قابلة للدمج: اأي قابلة لن تكون بلدية كبرية. �
جمال�س م�سرتكة دائمة: وهي جمال�س غري قابلة للدمج ولكنها قادرة على ال�ستمرار. �
تقدمي . 2 على  تعمل  جمال�س  وهي  جمل�س   )42( وعددها  اخلدمة:  اأُحادية  جمال�س 

خدمة واحدة، واأن بقاء هذه املجال�س مرهون با�ستمرار تقدمي اخلدمة.
ان هذا النمط من العمل امل�سرتك بني الهيئات املحلية املتقاربة وذات الهتمامات 
الأولوليات والحتياجات، يعدُّ اخلطوة الأوىل على طريق  والق�سايا امل�سرتكة من حيث 
املحلي،  احلكم  )وزارة  واحد  حملي  خدماتي  جمل�س  يف  اجلغرافية  املناطق  تلك  دمج 
من  ذلك  غري  اأو  منطقة،  جمل�س  ام  منطقة  بلدية  املجل�س  هذا  كان  �سواًء   )5  :2004
التي  املدن  من  جمموعة  بها  توجد  منطقة  وتطوير  خدمة  على  تعمل  التي  امل�سميات 
العربية  )املنظمة  واقت�ساديًا  وعمرانيًا  واجتماعيًا،  دميوغرافيًا  متجان�سة  وحدة  ت�سكل 

.  )20  :2003 للتنمية الدارية، 
اإن هذا النوع من املجال�س امل�سرتكة يعدُّ منوذجًا تنمويًا وخدماتيًا مطبقًا يف معظم 
دول العامل وخا�سة القارة الآ�سيوية، ففي القارة الهندية مثاًل ت�سرتك كل مائة قرية متجاورة 
الوا�سعة  ال�سني  بالد  يف  الأمر  وكذلك   ،  )BLOOK( ي�سمى  م�سرتك  خدمات  جمل�س  يف 
حيث ت�سمى ويطلق على هذه املجال�س امل�سرتكة م�سطلح )الكومون( )ر�سيد، 1977: 131( 
ويطلق  و�سوريا،  مثل: م�رش  عديدة  دول  باآخر يف  اأو  ب�سكل  النمط مطبٌق  هذا  مثل  اأن  كما 
عليها يف اجلمهورية ال�سورية م�سطلح” جمل�س الوحدة الريفية “ )الأ�رشم، 1980: 112( 
وكذلك يف الردن، فقد �سعرت اجلهات املخت�سة يف الأردن يف منت�سف العقد الأخري من 
القرن املا�سي، اأن كثرياً من املجال�س املحلية الأردنية تعاين من عجز مايل كبري، جعلها 
الأردنية  احلكومة  دفع  مما  وهذا  للمواطنني،  ال�رشورية  اخلدمات  تقدمي  على  قادرة  غرَي 
اإىل اإجراآء اإ�سالحات �ساملة يف نظام الإدارة املحلية يف الأردن، حيث قامت احلكومة يف 
عام )1996م( ب�سم املجال�س القروية كافة اإىل البلديات املجاورة والقريبة منها والبالغ 
عددها )328( بلدية، ثم ارتاأت تقلي�س هذا العدد ملا فيه من توفري مايل واإداري وتعزيز 
للن�ساط اخلدماتي والتنموي فعملت على دمج العديد من البلديات اإىل بلديات اأخرى لي�سبح 
عددها )99( بلدية فقط، كما عملت اأي�سا على تقلي�س عدد جمال�س اخلدمات امل�سرتكة من 
)40( اإىل )20( جمل�س خدمات )املنظمةالعربية للتنمية الإدارية، 2003: 51( ، وكذلك فاإن 
اإ�رشائيل ومنذ عام )1998م( عملت على تنفيذ خطوات الدمج بني املجاميع املتقاربة من 
املجال�س والهيئات املحلية، وذلك �سمن خطة اإدارية عامة ت�سمى “خطة التوحيد” )وزارة 

احلكم املحلي، 2004: 14( .
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مؤسسات التمويل الدولية: 
تعود فكرة اإن�ساء موؤ�س�سات مالية دولية كربى اإىل فرتة احلرب العاملية الثانية، حيث 
نتج عنها دمار اقت�سادي كبري �سمل القارة الأوربية التي خرجت من تلك احلرب بحالة ُيرثى 
اأوج الزدهار  لها، بينما الوليات املتحدة الأمريكية، قد خرجت من تلك احلرب وهي يف 
القت�سادي، اذ كان اقت�سادها مبثابة ور�سة عمل �سناعية للبالد التي تخو�س احلرب )عبد 

اهلل واإبراهيم، 1998: 187( .
يف  ح�سلت  التي  كالأزمة  املالية،  الأزمات  العاملية  الدول  تتجنب  وحتى 
موؤمتر  عقد  اإىل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  بادرت  فقد  املا�سي،  القرن  ثالثينيات 
يف  املوؤمتر  هذا  ُعقد  وقد  اأوروبا،  اأو�ساع  وترتيب  املالية،  الق�سايا  لتنظيم  دويل 
اأعظم  مولد  عنه  متخ�س  حيث  املتحدة،  الوليات  يف   )BrettonWoods( مدينة 
موؤ�س�ستني ماليتني دوليتني وهما: البنك الدويل لالإن�ساء والتعمري، و�سندوق النقد الدويل، 

وقد كان هذا عام )1944م( )اآغا، 1965: 87( .
وقد كان الن�ساط الأ�سا�سي لهاتني املوؤ�س�ستني منذ بداية ت�سكيلهما منح�رشاً يف اأوروبا 
التي ا�ستحوذت على )%43( من القرو�س املقدمة من هاتني املوؤ�س�ستني، وخا�سة الدول 
ال�سناعية منها، ثم يليها ا�سرتاليا واليابان ونيوزلندا واأفريقيا، ومن ثم الدول النامية التي 
بداأ الهتمام بها، حيث قدمت لها القرو�س وامل�ساعدات يف العقد ال�سابع من القرن املن�رشم 
4( ولكن بعد العرتاف العربي الر�سمي مبنظمة التحرير الفل�سطينية عام   :2001 )بولك، 
)1974( كُممثل وحيد لل�سعب الفل�سطيني، فقد بداأت املوؤ�س�سات املالية الدولية الكربى يف 
ممار�سة ن�ساطها يف قطاع غزة وال�سفة الغربية، حيث كان هذا الن�ساط املايل مقدمًا من 
ثالث جهات رئي�سية وهي: ال�سوق الأوربية امل�سرتكة، ومنظمات الأمم املتحدة، والوليات 
عام  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  قيام  وبعد   )93  :1989 )العبد،  املتحدة  الأمريكية 
الذي  ال�رشعي  والعنوان  املركزي  املتلقي  الوحيدة  الر�سمية  اجلهة  اأ�سبحت  فقد   )1993(
تقدم له امل�ساعدات املالية املختلفة، مما اأدى اإىل تقلي�س دور املوؤ�س�سات غري احلكومية، 
الإدارة  موؤ�س�سات  �سيما  ول  الفل�سطينية،  ال�سلطة  موؤ�س�سات  عرب  املايل  الن�ساط  وبروز 
 )4  :2001 )�سلبي،  املحافظات وغريها  والقروية وجمال�س  البلدية  املحلية، كاملجال�س 
ال�سلطة  اأرا�سى  يف  قرو�س  اأو  كمنح  املايل  الدعم  تقدم  التي  املوؤ�س�سات  اأبرز  فاإن  وعليه 
الوطنية الفل�سطينية هي: �سندوق النقد الدويل، والبنك الدويل لالإن�ساء والتعمري، وبرنامج 

الأمم املتحدة الأملاين، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والحتاد الأوروبي.
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الدراسات السابقة: 

اأجرى ر�صيد )1977( درا�سة بعنوان: ُنظم احلكم والإدارة املحلية واملفاهيم العلمية، 
وقد هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على العالقة بني م�سطلحات ومفاهيم الإدارة املحلية، 
وبني املفاهيم ال�سيا�سية والجتماعية والقانونية يف املجتمعات املختلفة، وتاأثري ذلك يف 
اإر�ساء قواعد ونظم احلكم املحلي، وقد اعتمدت الدرا�سة على اأُ�سلوب البحث املقارن، وذلك 
ال�سرتاكية وحتديداً  الدول  املتبعة يف  املحلي  الإدارة يف احلكم  اأ�ساليب  من خالل حتليل 
النموذجني  لكونهما  وبريطانيا،  فرن�سا  وحتديداً  الراأ�سمالية  والدول  ال�سوفيتي،  الحتاد 
البارزين يف جمال األإدارة املحلية، وذلك من خالل درا�سة الأ�ساليب املطبقة يف تلك الدول 
يف جمال الإدارة املحلية واأ�سكال التعاون والرتباط بني التجمعات ال�سكانية املتجان�سة 
واملتقاربة يف اإطار حملي حمدد، وقد خل�ست الدرا�سة اإىل: اأن هيئات الإدارة املحلية ت�سكل 
اأ�سا�س جناح التنمية املحلية يف املجتمعات املختلفة، واأن تاأهيل وتدريب الكوادر املحلية 

يعدُّ اأ�سا�س تطور هيئات الإدارة املحلية.
 iواأجرت وزارة احلكم املحلي )1999( درا�سة بعنوان: برنامج التنمية الريفية املحلية
تقلي�س الفجوة بني الريف واحل�رش، وقد هدفت اإىل التعرف اإىل دور برنامج التنمية الريفية 
يف تنمية ريف فل�سطني والنهو�س بواقعه التنموي مبا يتنا�سب مع احتياجاته وتطلعاته 
اإن�ساء جلان التخطيط الإقليمية  وفقًا لالأولويات، وقد تتبعت هذه الدرا�سة ت�سل�سل خطوات 
واقع  لتحقيق  )1992م(  عام  منذ   )UNDP( الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  من  بدعم 
تنموي يف املناطق الريفية الأكرث ت�رشراً والأكرث حاجة وحرمان، وقد اأظهرت هذه الدرا�سة 
الريف  مناطق  يف  والتطوير  التنمية  م�ساريع  تنفيذ  يف  الإقليمية  التخطيط  جلان  اأهمية 

الفل�سطيني.
يف  واأهميتها  امل�سرتكة  اخلدمات  جمال�س  حول  درا�سة   )2000( الراغب  اأجرى  كما 
اإىل دور جمال�س خدمات حمافظة  التعرف  اإىل  الدرا�سة  العمل اجلماعي، وقد هدفت  تعزيز 
جنني يف تقدمي اخلدمات للقرى والبلدان املتقاربة جغرافيًا، واأهمية ذلك يف توفري الوقت 
واملال واجلهد، ونقاء البيئة املحلية، وما لذلك من اأهمية يف تعزيز روح العمل اجلماعي، 
ال�سعور بامل�ساركة والتعاون بني �سكان املجتمع املحلي املتقارب جغرافيًا، وقد  وتقوية 
خل�ست الدرا�سة اإىل اأن املجال�س امل�سرتكة مهمة ويجب العمل على تر�سيخ مفهومها وتطوير 

اأدائها وخدماتها املختلفة يف اإطار املجتمع املحلي.
واأي�سا اأجرى اأبو عليا )2000( درا�سة مو�سومة بعنوان: جمال�س اخلدمات امل�سرتكة 
ت�سليط  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت  حيث  امل�ستدامة،  التنمية  يف  ودورها  جنني  حمافظة  يف 
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اأهمية العمل الدميقراطي، وتو�سيع العمل مببداأ الالمركزية الإدارية يف ميدان  ال�سوء على 
اأ�سلوب  وتطبيق  الدميقراطي  النهج  اتباع  اأن  الدرا�سة،  هذه  اأظهرت  وقد  املحلية،  الإدارة 
ن  النتخابات ال�سعبية ال�سحيحة، وحتقيق حرية التعبري عن الراأي، هي الأ�سا�س الذي ميِكّ
ات تخطيط وتنفيذ خطط حملية توؤدي اإىل تطوير  جمال�س اخلدمات امل�سرتكة من مزاولة مهمَّ

املجتمع املحلي والنهو�س به نحو الأف�سل.
ا )2000( بعنوان: جمل�س  وهناك درا�سة اأعدتها جلنة التخطيط االإقليمية ملنطقة يطرّ
اخلدمات امل�سرتكةi اإجنازات وطموحات )2000i1997م( حيث هدفت هذه الدرا�سة اإىل 
اإجراءات تنفيذ كثري من امل�ساريع ذات الفائدة امل�سرتكة ملجموع القرى والبلدان  تو�سيح 
الأع�ساء يف جمل�س اخلدمات امل�سرتكة ملنطقة يّطا والبالغ عددها )23( قرية، وقد اأبرزت 
القرى، كما بينت درجة  التي قام بها جمل�س اخلدمات امل�سرتكة لهذه  الدرا�سة الإجنازات 
اإجناز  يف  النجاح  درجات  مدى  اإظهارها  اإىل  بالإ�سافة  فيها،  املحلي  املجتمع  م�ساهمة 
ما  اإذا  اخلارجية،  الدعم  مل�سادر  ال�سحيح  ال�ستثمار  حال  املختلفة  اخلدماتية  امل�ساريع 
اخلدمات  وتعزيز  تطويره  املق�سود  املحلي  املجتمع  قبل  من  اإيجابية  مب�ساهمات  تعززت 

املقدمة له.
اأثر برنامج الأمم  درا�سة بعنوان:  االإمنائي )2003(  االأمم املتحدة  برنامج  اأعّد  كما 
املتحدة الإمنائي على احلكم املحلي يف فل�سطني من خالل جلان تخطيط الأقاليم اجلزئية، 
ال�سكانية  القرى واملواقع  التنمية املحلية يف  ال�سوء على مو�سوع  ت�سليط  اإىل  وقد هدفت 
التي  الظروف  الدرا�سة  عر�ست  حيث  واملدن،  الريف  بني  الفجوة  تقلي�س  بهدف  الريفية 
بينت  وقد  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  قبل  من  املناطق  هذه  يف  العمل  بداية  واكبت 
التنمية  لتنفيذ  اجلزئية  الإقليمية  التخطيط  جلان  ا�ستحدث  قد  الربنامج  هذا  اأن  الدرا�سة 
يف تلك املناطق، كما اأبرزت واقع هذه اللجان وما واجهها من عقبات اإدارية واإ�سكاليات 
قانونية، واأهمية امل�ساريع امل�سرتكة يف غر�س قيمة التعاون وامل�ساركة بني �سكان املنطقة 
اإدارة  القائم على  الب�رشي  الكادر  تاأهيل  الدرا�سة ب�رشورة  اأو�ست  الواحدة، وقد  اجلغرافية 

الهيئات املحلية، �سواء كان جمال�س حملية اأم هيئات م�سرتكة.
املركزية  احلكومة  بني  العالقات  تطور  حول:  درا�سة   )2004( اخلاليلة  واأجرى 
واملجال�س املحلية يف الأردن يف ال�سنوات الأخرية، واأثر ذلك على ا�ستقاللية هذه املجال�س، 
وقانون  املحلية  بالإدارة  حلقت  التي  والتطورات  التعديالت  الدرا�سة  هذه  تناولت  حيث 
قانون  على   )2003( و   )2000( عام  ال�سادرة  التعديالت  مناق�سة  خالل  من  البلديات 
التي  الأهداف  على  ال�سوء  القت  كما   ،  )1955( عام  ال�سادر  الأردين  البلديات  انتخاب 
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بالإ�سافة  املجاورة،  بالبلديات  القروية  املجال�س  دمج  وراء  من  احلكومة  حتقيقها  تن�سد 
اإىل اإجراء عمليات دمج عديدة بني البلديات املجاورة التي تتداخل فيها احلدود اجلغرافية 
الإداري،  والرتهل  وق�ساياه،  املايل  العجز  م�ساكالت  معاجلة  بهدف  وذلك  الدميغرافية،  و 
وقد  والبلدية،  القروية  املجال�س  لدى  والتخطيطية  والإدارية  الفنية  القدرات  يف  وال�سعف 
الو�سع  وتنظيم  املالية،  التكاليف  تخفيف  اإىل  يوؤدي  الدمج  هذ  اأن  الدرا�سة  هذه  اأظهرت 
الإداري والعتماد على القدرات الإدراية والفنية املتاحة، وا�ستخدامها يف اإدارة املجال�س 

املحلية.
كما نظمت وزارة احلكم املحلي الفل�صطيني )2004( ور�سة عمل حتت عنوان: اإبراز 
وتعزيز دور جمال�س اخلدمات امل�سرتكة يف عملية التنمية والإ�سالح املحلي يف حمافظة 
الهيئات  راأي  ا�ستطالع  الور�سة  هذه  عقد  من  املن�سود  الهدف  كان  وقد  وطوبا�س،  جنني 
التوجه  معرفة  وكذلك  وطوبا�س،  جنني  حمافظتي  يف  كافة  والقروية  البلدية  واملجال�س 
العام يف الفكر املحلي لهذه املجال�س حول اآليات عمل وتطوير جمال�س اخلدمات امل�سرتكة 
واآلية دجمها مع جلان التخطيط الإقليمية، وقد نتج عن هذه الور�سة تو�سيات عديدة اأهمها: 
عالقاتها  وحتديد  املجال�س،  هذه  عمل  تنظم  قانونية  قواعد  ت�رشيع  على  العمل  �رشورة 
بال�سلطة املركزية، و�رشورة العتماد على اإمكانيات املجتمع املحلي يف حتديد الجتاهات 

والتنمية املحلية املطلوبة.
الفل�صطيني  املحلي  احلكم  وزارة  يف  والدرا�صات  والبحث  التطوير  دائرة  واأما 
واقع  والتطوير  للتخطيط  امل�سرتكة  اخلدمات  جمال�س  عن  درا�سة  اأعدَّت  فقد   ،  )2004(
ال�سوء على دوافع تكوين جمال�س اخلدمات امل�سرتكة  الدرا�سة  األقت هذه  وطموحات، وقد 
التخطيط  جلان  ت�سكيل  كيفية  على  الدرا�سة  هذه  ركزت  حيث  الإقليمية،  التخطيط  وجلان 
اأظهرت  وقد   ،  )UNDP( الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  قبل  من  ومتويلها  الإقليمية 
الدرا�سة اأهمية الدمج والتوحيد بني جلان التخطيط وجمال�س اخلدمات لت�سبح قادرة على 
جتنب ال�سلبيات التي تلحق بكل ت�سكيلة منفردة منهما، وذلك لأهمية الدمج يف الربط بني 
تقدمي امل�ساريع اخلدماتية العامة، وبني التخطيط امل�سرتك ملجموعة القرى واملدن الواقعة 
العملي لعملية  التفعيل  اإىل �رشورة  الدرا�سة  �سمن حدود هذه املجال�س، وقد خل�ست هذه 

التوحيد املق�سودة وذلك بناًء على وجود اأ�س�س قانونية تنظم هذه الهيئات العتبارية.
الفل�سطينية يف تعزيز  الهيئات املحلية  درا�سة حول: دور   )2005( اإ�صماعيل  واأجرى 
امل�ساركة واإحداث التمنية، هدفت اإىل اإبراز امل�سكالت التي رافقت الهيئات املحلية منذ ن�سوء 
اأداة  ا�ستخدمت  اإذ  التجريبي،  املنهج  الدرا�سة  ا�ستخدمت  وقد  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة 
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الدرا�سة املوؤلف من كل الهيئات املحلية يف ال�سفة  البيانات من جمتمع  ال�ستبانة جلمع 
الغربية والبالغ عددها )474( هيئة حملية، وتاألفت عينه الدرا�سة من )232( هيئة حملية، 
وقد خل�ست اإىل: �رشورة اهتمام الهيئات املحلية مب�ساركة املواطنني يف حتديد وتخطيط 

احتياجاتهم اخلدماتية والتنموية.
كما اأجرى زهران )2005( درا�سة حول: اخت�سا�سات وا�سرتاتيجيات الهيئات املحلية 
بلديات  بني  مقارنة  هو  الدرا�سة  مو�سوع  كان  وقد  والتنمية،  امل�ساركة  يف  ”اأ” واآثارها 
قلقيلية والزرقاء والقاهرة، وقد خل�ست الدرا�سة اإىل اأن من اأ�سباب تطور الو�سع اخلدماتي 
والتنموي ونهو�سه يف مدينة الزرقاء الأردنية يعود اإىل امل�ساركة الفاعلة من ال�سكان يف 
القرارات املتعلقة مبدينتهم، وكذلك تعاون املجل�س البلدي مع املواطنني ب�سك فاعل ودائم، 
الهيئات املحلية يف  اأ�سباب جمود وعدم تطور  اأن من  اإىل  اإىل ذلك فقد خل�ست  بالإ�سافة 
فل�سطني يعود اإىل املركزية ال�سديدة، و�سعف امل�ساركة ال�سعبية يف القرارات املحلية، وتدين 
درجة التعاون بني الهيئات املحلية واملواطنني، وقد اأو�ست الدرا�سة ب�رشورة اإعطاء املزيد 
املواطنني  مع  والتجاوب  التفاعل  من  لتتمكن  املحلية  للهيئات  والالمركزية  احلرية  من 
بنطاق منطقتهم، خللق  املتعلقة  الق�سايا  امل�ساركة يف كافة  ثقتهم، ودفعهم نحو  وك�سب 

حالة تنموية وخدمية اأكرث منواً وتطوراً.
وهناك درا�سة اأجرتها ح�صيبا )2006( حول واقع وا�سرتاتيجيات تطوير الإدارة املحلية 
وحتديد  الفل�سطينية  املحلية  الإدارة  واقع  تقومي  اإىل  هدفت  وقد  الفل�سطينية،  الأرا�سي  يف 
املعوقات وال�سعوبات التي تواجهها، وقد اعتمدت الدرا�سة على الأ�سلوب امل�سحي الو�سفي 
الالزمة لإمتام  البيانات  رئي�سة يف جمع  اأداة  ت�سكل  ال�ستبانة  التحليلي، وكانت  واملنهج 
الدرا�سة،وقد خل�ست اإىل اأن: هناك مركزية �سديدة يف نظام الإدارة املحلية الفل�سطينية، كما 
اأن هناك عدم قدرة لدى الهيئات املحلية الفل�سطينية على القيام مبهماتها وواجباتها يف 
تقدمي اخلدمات للمواطنني، ولذلك فقد اأو�ست الدرا�سة ب�رشورة العمل على حت�سني الو�سع 
الإداري للهيئات املحلية الفل�سطينية، ووجوب اإعطائها قدراً اكرب من الالمركزية الإدارية 
لتمكنها من القيام بدوها الإداري، واأخريا فقد اأو�ست بوجوب العمل على �سن قوانني جديدة 
تنظم عمل الهيئات املحلية الفل�سطينية مبا يتالءم مع واقع واحتياجات هذه الهيئات يف 

فل�سطني.
كما اأعدَّت حللوح )2008( درا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل درجة اتباع اإ�سرتاتيجية حل 
الغربية،  ال�سفة  يف  البلديات  روؤ�ساء  قبل  من  الإداري  القرار  �سنع  يف  وتوظيفها  امل�سكلة 
البلدية  العلمي وعدد موظفي  الوظيفي واملوؤهل  وذلك من خالل درا�سة متغريات: امل�سمى 
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كل  من  املوؤلف  الدرا�سي  املجتمع  كامل  من  الدرا�سة  عينة  تاألفت  وقد  البلدية،  وت�سنيف 
روؤ�ساء املجال�س البلدية يف ال�سفة الغربية والبالغ عددهم )160( رئي�سًا، وقد اتبعت الدرا�سة 
املنهج الو�سفي ملالءمته لأغرا�سها، وقد بينت الدرا�سة اأن درجة توظيف اإ�سرتاتيجية حل 
امل�سكالت من قبل روؤ�ساء بلديات ال�سفة الغربية عالية، وقد اأو�ست الدرا�سة ب�رشورة توفري 
احلديثة  العلمية  الأ�ساليب  يوظفون  الذين  للمديرين  املنا�سبة  واملعنوية  املالية  املحفزات 
يف اتخاذ قراراتهم، كما اأو�ست ب�رشورة قيام البلديات بعقد دورات ملوظفيها بحيث ُيرفع 

م�ستوى حل امل�سكالت لديهم ب�سكل مهني وعلمي.
واأعدت األقدومي )2008( درا�سة حول: امل�ساركة املجتمعية ودورها يف تنمية وتطوير 
املجتمع املحليi حالة درا�سية للجان الأحياء ال�سكنية يف مدينة نابل�س، وقد هدفت اإىل 
تو�سيح دور امل�ساركة الأهلية يف تطوير املجتمع املحلي يف مدينة نابل�س، وقد ا�ستخدمت 
اأداة احل�سول على  ال�ستبانة  الدرا�سة، وكانت  التحليلي يف هذه  الو�سفي  املنهج  الباحثة 
البيانات من جمتمع الدرا�سة املوؤلف من كل اأفراد املجتمع املحلي يف اأحياء مدينة نابل�س 
الدرا�سة من )1002( مواطن، وقد مت اختيار  والبالغ عددهم )100.678( وتكونت عينة 
اأحياء البلدة والبالغ عددها )8( اأحياء، اأي بن�سبة  العينة بالطريقة الطبقية الع�سوائية من 
رغبة  اأ�سا�س  يعدُّ  الديني  الدافع  اأن  اإىل:  خل�ست  وقد  الدرا�سي،  املجتمع  من   )%1( متثيل 
املايل  الدعم  تقدمي  �رشورة  اأبرزها:  عدة  بتو�سيات  اختتمت  وقد  بامل�ساركة،  املواطنني 
ب�سكل  لها  الإجرائية  الت�سهيالت  تقدمي  وكذلك  الر�سمية،  ال�سلطات  قبل  من  الأحياء  للجان 

ميكنها من القيام بدوها الجتماعي.
واما حميد )2008( فقد اأعّد درا�سة حول: دور املجال�س امل�سرتكة يف التنمية املحلية، 
املحلي  احلكم  تنمية  يف  امل�سرتكة  املجال�س  دور  حول  الدرا�سة  مو�سوع  متحور  وقد 
الفل�سطيني وتعزيز الالمركزية، وبخا�سة اأن هذه املجال�س تتكون من احتاد وتاآلف العديد 
من الهيئات املحلية املتقاربة جغرافيًا واجتماعيًا يف خمتلف حمافظات فل�سطني التابعة 
وتفوي�سها  املجال�س  هذه  دور  تفعيل  اأن  الدرا�سة  بينت  وقد  الفل�سطينية،  الوطنية  لل�سلطة 
باإطار اأو�سع من ال�سالحيات والنفوذ القانوين وتر�سيخ قاعدة الالمركزية يف التعامل معها 
من قبل ال�سلطة الر�سمية، يوؤدي اإىل اإيجاد الظروف املالئمة لفكرة ونهج اندماج الهيئات 
اإدارية حملية قادرة على دفع  اإطار جمل�س م�سرتك ي�سكل وحدة  املحلية املختلفة معا يف 
التنموية  العملية  م�ستوى  رفع  وكذلك  لل�سكان،  املقدمة  اخلدمات  م�ستوى  حت�سني  عجلة 
املحلية، وهذا بدوره يعمل على توفري الوقت واملال واجلهد، بالإ�سافة اإىل اأّنه يعزز القدرات 
املحلية مبختلف مناحيها، وينه�س مب�ستوى الإدارة املحلية الفل�سطينية من جوانبها كافة.
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واأي�سا هناك درا�سة اأجراها حامد )2009( حول: اإ�سرتاتيجية تطوير الهيئات املحلية 
الأغوار  يف  املحلية  الهيئات  واقع  ت�سخي�س  اإىل  الدرا�سة  هدفت  حيث  الأغوار،  منطقة  يف 
عينة  تاألفت  حيث  التحليلي،  واملنهج  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  اعتمدت  وقد  الفل�سطينية، 
الدرا�سة،  منطقة  يف  املحلية  الهيئات  اإدارة  على  القائمني  من  م�سئوًل   )20( من  الدرا�سة 
اأن هناك �سعفًا لدى الهيئات املحلية، وعدم مقدرة على حتقيق  اإىل:  وقد خل�ست الدرا�سة 
احتياجات ال�سكان املحليني، واأن قوة املركزية الإدارية حتد من اإمكانية تطور هذه الهيئات، 
واختتمت بتو�سيات عدة اأبرزها: �رشورة تقلي�س درجة املركزية الإدارية، و�رشورة تفعيل 

امل�ساركة ال�سعبية لل�سكان يف حتديد احتياجاتهم العامة.
واأما درا�سة بركات )2009( فقد هدفت اإىل معرفة دور املجال�س القروية يف حمافظة 
جنني يف حتقيق التنمية الجتماعية والقت�سادية للمواطنني، وقد تاألفت عينة هذه الدرا�سة 
من كامل جمتمعها الدرا�سي املوؤلف من املجال�س القروية كّلها يف حمافظة جنني والبالغ 
عددها )20( جمل�سًا، وهي م�سئولة اإداريًا عن ما ن�سبته )16%( من جمموع �سكان حمافظة 
جنني الذين يبلغ عددهم )250.000( مواطن، واإن هذه الدرا�سة قد اتبعت املنهج الو�سفي 
ملالءمته لأغرا�سها، وقد اأظهرت الدرا�سة: اأن هذه املجال�س ملقًى على عاتقها دوٌر تنموٌي 
الت�سبيك  جمال  يف  قدرتها  اأثبتت  قد  واأنها  والقت�سادي،  الجتماعي  املجال  يف  كبرٌي 
من  رفع  قد  الو�سع  هذا  وان  املدين،  املجتمع  ومنظمات  الأهلية  املوؤ�س�سات  مع  والتعاون 

درجة الثقة بني املواطن وهذه املجال�س.

مناقشة الدراسات السابقة: 
تناولت هذه الدرا�سات جمال�س اخلدمات امل�سرتكة، ولكن كل منها قد تناولتها من زاوية 
خمتلفة عن الآخرين، وذلك وفق مناهج بحثية متنوعة، كما اأن كاًل منها �سلطت ال�سوء على 
اإ�سكاليات بدايات ت�سكيلها، وكذلك على  ق�سايا ت�سكيل جمال�س اخلدمات امل�سرتكة وعلى 
�سبل تطورها، ومراحل ر�سوخ مفاهيمها الإدراية والقانونية، وقد ا�ستفاد الباحث من تلك 
الدرا�سات يف تكوين فكرة وا�سحة حول مو�سوع جمال�س اخلدمات امل�سرتكة وما يكتنفها 
اإىل  الدرا�سات،  اأّنه َخُل�س من خالل اطالعه على تلك  من هموم ومعاناة واإ�سكاليات، كما 
اأن جمال�س اخلدمات امل�سرتكة واآليات دمج املجال�س املحلية ما زالت بحاجة اإىل كثري من 

البحث والدرا�سة لتتبع مناحي ن�ساطها واليات عملها ومتويلها كافة.
ولكن ما لحظه الباحث ب�سكل عام على تلك الدرا�سات اأنها ل تتعار�س مع مو�سوع هذه 
الدرا�سة ولكنها مكملة لها، اإْذ اإن هذه الدرا�سة تتناول مو�سوع الأهداف واخلطط التمويلية 
التي تنطلق منها اجلهات املانحة يف تقدمي امل�ساعدات ملجال�س اخلدمات املختلفة، وهذا 
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الدرا�سة خمتلفة عن كل  اأن هذه  ال�سابقة املذكورة، مما يعني  الأدبيات  اإليه  ما مل تتطرق 
تلك الدرا�سات من حيث املو�سوع املعالج واملبحوث، ولكنها تتكامل معها من حيث اإثراء 

مو�سوع جمال�س اخلدمات امل�سرتكة بالبحث والدرا�سة.

اجراءات الدراسة امليدانية: 

جمتمع الدراسة وعينتها: 

اأع�ساء  من  يتاألف  الذي  الدرا�سة،  جمتمع  اأفراد  لكامل  �ساماًل  م�سحًا  الباحث  اأجرى 
جمال�س اخلدمات امل�سرتكة جميعهم يف حمافظة جنني والبالغ عددها )12( جمل�سًا، والتي 
تتكون ع�سويتها من )78( هيئة حملية، وتتمثل كل هيئة منها بع�سو واحد فقط يف كل 

جمل�س من تلك املجال�س، واجلدول الآتي يو�سح عنا�رش جمتمع الدرا�سة: 
الجدول )1( 

عناصر مجتمع الدراسة حسب عضويتها في مجالس الخدمات المشتركة.

عدد االع�صاءا�صم جمل�س اخلدمات امل�صرتك والهيئات املمثلة فيهالرقم

.1
جمل�س اخلدمات امل�سرتكة ملياه ال�رشب وال�رشف ال�سحي لقرى غرب جنني، ويتالف من: اليامون، 

11ال�سيلة احلارثية، كفرذان، الها�سمية، العرقة، الطيبة، زبوبا، تعنك، كفرقود، رمانة، عانني.

.2
جمل�س اخلدمات للنفايات ال�سلبة لبلدات حمافظة جنني واملدينة ويتاألف من: جنني، 

يعبد،عرابة،برقني جبع،قباطية،مثلث ال�سهداء،اليامون،ال�سيلة احلارثية كفرراعي، جبع الزبابدة، 
ميثلون،�سيلة الظهر،عجة، فحمة،بريالبا�سا.

17

.3
جمل�س اخلدمات امل�سرتكة لقرى �سمال �رشق جنني، ويتكون من: جلبون، فقوعة، بيت قاد ال�سمايل، 

11بيت قاد اجلنوبي،ديرغزالة،دير اأبو �سعيف،عربونة،عرانة،اجللمة، عابا، دير غزالة.

4جمل�س اخلدمات امل�سرتك للنفايات لقرى: �سيلة الظهر، العطارة،الع�ساع�سة،الفندقومية.4.

4جمل�س اخلدمات امل�سرتكة للنفايات لقرى: اأم التوت، املغري، املطلة، وجلقمو�س.5.

2جمل�س اخلدمات امل�سرتكة لقريتي: عرانة ، اجللمة.6.

4جمل�س اخلدمات امل�سرتكة للنفايات لقرى: عانني ، زبوبا ، تعنك ، رمانة.7.

4جمل�س اخلدمات امل�سرتكة للنفايات لقرى: عجة، الرامة،الزاوية، عنزة.8.

2جمل�س اخلدمات امل�سرتكة للنفايات لقريتي: �سريي�س، اجلديدة.9.

3جمل�س اخلدمات امل�سرتكة للنفايات، ويتالف من: كفر راعي، الرامة ، فحمة.10.

.11
جمل�س اخلدمات امل�سرتك للتخطيط والتطوير، ويتالف من: قباطية،الزبابدة، جلقمو�س ، املغري،مثلث 

11ال�سهداء ، مركة، اأم التوت، املطلة، الكفري، تلفيت، رابا.
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عدد االع�صاءا�صم جمل�س اخلدمات امل�صرتك والهيئات املمثلة فيهالرقم

.12
جمل�س اخلدمات امل�سرتك لتكنولوجيا املعلومات لل�سباب، ويتالف من: �سيلة الظهر، جبع، الفندقومية، 

5العطارة، الع�ساع�سة.

78املجموع= )78( هيئة حمليِة

وقد وزع الباحث )78( ا�ستبانة على كامل اأع�ساء جمتمع الدرا�سة، ومتكن من ا�ستعادة 
املعاجلة  بعد  الدرا�سة جميعهم، ولكن  اأع�ساء جمتمع  عت على  ُوِزّ التي  ال�ستبانات  جميع 
الح�سائية لبيانات ال�ستبانات فقد اُ�سقطت )4( ا�ستبانات منها، وبذلك فاإن عينة الدرا�سة 

تاألفت من )74( ا�ستبانة، اأي ما ن�سبته )94.5%( من جميع عنا�رش جمتمع الدرا�سة.

اداة الدراسة: 

بعد الرجوع اإىل الأدبيات ال�سابقة املتعلقة مبو�سوع الدرا�سة، والطالع على ما كتب 
البيانات  جلمع  املالئمة  الدرا�سة  اأداة  الباحث  م  �سمَّ فقد  الدرا�سة،  هذه  اأدبيات  جمال  يف 
ت ال�ستبانة وُبنيت يف �سوء الإطار الفكري مل�سكلة الدرا�سة واأهدافها،  مِمّ امليدانية، وقد �سُ
وقد كان البناء النهائي لها يتالف من )10( اأ�سئلة، واإن اجلدول التايل يبني اأمناط اأ�سئلة 

ال�ستبانة على النحو الآتي: 
الجدول )2(

أنماط أسئلة اداة الدراسة

ترتيب اأ�صئلة اال�صتبانة وفق كل �صنفعدد االأ�صئلة من كل نوع نوع االأ�صئلةالرقم

،،10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1 8 الختيار من متعدد1 -

7 ،22 نعم ول2 -

1010املجموع

صدق األداة: 

الأولية على  ال�ستبانة ب�سورتها  الدرا�سة، فقد ُعر�س منوذج  اأداة  للتحقق من �سدق 
جلنة من املحكمني من ذوي اخلربة والخت�سا�س، لإبداء راأيهم يف مدى مالءمة الأ�سئلة 
ذلك  وبناء على  اللغوية،  و�سالمتها  فقراتها، وو�سوح �سياغتها  تنا�سب  واأمناطها، ومدى 
ُحذفت العديد من الفقرات وعدلت �سياغة فقرات اأخرى بحيث اأ�سبحت ال�ستبانة تتاألف من 

)13( �سوؤاًل.
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منهجية الدراسة: 

اُ�ستخدم املنهج الو�سفي يف هذه الدرا�سة، فهذا املنهج يهدف اإىل و�سف الظاهرة كما 
هي يف الواقع، ومن ثم حتليلها وحماولة تف�سريها وربطها بالظواهر الأخرى، ولذلك، فقد 

اُ�ستخدم ملالئمته لطبيعة هذه الدرا�سة واأهدافها.

املعاجلة اإلحصائية

اأفراد العينة الكلية  بعد جمع ال�ستبانات من عينة الدرا�سة، فرَّغ الباحث ا�ستجابات 
واأُدخلت اإىل احلا�سب الآيل، وقد عوجلت با�ستخدام برجمية الـ )spss( وقد كانت خمرجات 
املعاجلة الح�سائية على �سكل تكرارات ون�سب مئوية، وقد قام الباحث بعد ذلك بتف�سريها.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 

فيما ياأتي عر�س ومناق�سة نتائج ال�سوؤال الرئي�س لهذه الدرا�سة، والذي ن�سه:  ◄
»ما تقومي دور اجلهات املانحة يف دعم ومتويل امل�صاريع من وجهة 

نظر جمال�س اخلدمات امل�صرتكة يف حمافظة جنني؟«
والن�سب  التكرارات  ُح�سبت  عنه،  املتفرعة  الأ�سئلة  وعلى  ال�سوؤال  هذا  على  لالجابة 
اإجابات افراد العينة الكلية ملجتمع الدرا�سة على كامل الأ�سئلة الواردة يف  املئوية لكافة 

اأداة الدرا�سة، وهي على النحو الآتي: 
اأوال� اجابات املبحوثني على ال�سوؤال املتعلق مبدى توفر داوئر درا�سات اأو اأق�سام  ●

اأبحاث لدى جمال�س اخلدمات امل�سرتكة، وهي كما يف اجلدول الآتي: 
الجدول )3( 

توزيع إجابات المبحوثين حول وجود داوئر دراسات لدى مجالس الخدمات المشتركة.

الن�صب الرتاكميةالن�صب الفعليةالتكراراتاالإجابات

5.55.5%4نعم

94.5100.0%70ل

74100.0املجموع
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اخلدمات  اأن جمال�س  اأجابوا  الأع�ساء  من   )%94.5( اأن  ال�سابق  اجلدول  يت�سح من 
امل�سرتكة ل يتوافر فيها اأق�سام درا�سات اأو دوائر اأبحاث، واأّما )5.5%( فقد اأجابوا اأن هناك 

دوائر واق�سام متخ�س�سة بالأبحاث والدرا�سات يف جمال�س اخلدمات.
اإن عدم توافر اأق�سام ودوائر متخ�س�سة بالدرا�سات والأبحاث لدى جمال�س اخلدمات 
لدى  العلمية  امل�ستويات  اإىل تدين  الباحث  امل�سرتكة يف حمافظة جنني، قد يعود باعتقاد 
متخ�س�سة  ودوائر  اأق�سام  توافر  اإن  اإذ  املجال�س،  هذه  حداثة  اإىل  بالإ�سافة  اأع�سائها، 
بالدرا�سات والأبحاث املتعلقة بخطط واأهداف جمال�س اخلدمات واحتياجاتها، ل ميكن اأن 
تتوافر اإّل من خالل توافر القدرة العلمية والدرا�سية لدى اأع�ساء هذه املجال�س، ول �سيما اأن 
الثورة التكنولوجية الهائلة التي ت�سود العامل، ل ميكن اأْن ُيدرك اأهمية مواكبتها اإّل من هو 

على درجة من التوا�سل العلمي واملعريف مع مثل هذه التطورات املعرفية.
اخلدمات  ● كيفية ح�سول جمال�س  املتعلق  ال�سوؤال  على  املبحوثني  اإجابات  ثانيا: 

على الأموال من اجلهات املانحة، وهي كما يف اجلدول الآتي: 
الجدول )4( 

توزيع إجابات المبحوثين حول كيفية حصول مجالس الخدمات على األموال من الجهات المانحة 

الن�صب الرتاكميةالن�صب الفعليةالتكراراتاالإجابات

5069.469.4الإحلاح املتوا�سل على اجلهات املانحة.

56.976.4عالقة الأع�ساء ال�سخ�سية مع هذه اجلهات

100%1923.6نفوذ املجال�س مع بكدار ووزارة احلكم املحلي

74100.0املجموع

باأنهم  اأجابوا  قد  املبحوثني  من   )%69.4( اأن  يت�سح  ال�سابق  اجلدول  خالل  من 
اجلهات  على  املتوا�سل  لإحلاحهم  نتيجة  املانحة  اجلهات  من  الأموال  على  يح�سلون 
املانحة، واأّما )6.9%( اأجابوا بان عالقاتهم ال�سخ�سية مع اجلهات املانحة هي التي توفر 
لهم املال، بينما )23.6%( اأجابوا اأنهم يح�سلون على الأموال نتيجة لعالقاتهم مع وزارة 

احلكم املحلي وموؤ�س�سة بكدار الفل�سطينية.
اإن تف�سري هذه الإجابات قد ُيعزى باعتقاد الباحث اإىل اأن اجلهات املانحة منذ عام 
ال�سلمي  ال�ستقرار  من  حالة  وتهيئة  ال�سالم،  م�سرية  دعم  على  تعمل  اأخذت  قد  )1993م( 
اإيجاد  اىل  تهدف  املوؤ�س�سات  هذه  اأن  معلن،  منطلق  من  وذلك  املنطقة،  هذه  يف  والأمني 
حالة تنموية وتطويرية للمجتمع الفل�سطيني من جوانبه املتعددة، ول �سيما تطوير الريف 
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واإر�ساء قواعد اّلالمركزية والقيادة املحلية يف املجتمع الفل�سطيني، ولذلك فقد كانت هذه 
اجلهات املانحة ولغاية عام )1999م( تعمل على تقدمي هذه الأموال من خالل التن�سيق مع 
وزارة املالية، ووزارة احلكم املحلي، واملجل�س الفل�سطيني لالعمار )بكدار( ، ولكن ما بعد 
الوطنية باإجراء  ال�سلطة  الدول املانحة  انتفا�سة الأق�سى عام )2000م( ومطالبة  اندلع 
جمال�س  مع  مبا�رشة  تتعامل  املانحة  اجلهات  اأخذت  فقد  والإدارية،  املالية  الإ�سالحات 

اخلدمات امل�سرتكة.
ثالثا: اإجابات املبحوثني عن ال�سوؤال املتعلق بطبيعة الأموال املقدمة من اجلهات  ●

املانحة اإىل جمال�س اخلدمات امل�سرتكة، وهي كما يف اجلدول الآتي: 
الجدول )5( 

طبيعة األموال المقدمة من الجهات المانحة إلى مجالس الخدمات المشتركة.

الن�صب الرتاكميةالن�صب الفعليةالتكرارات االإجابات

90.4%6690.4منح

91.8%11.4قرو�س

78.2100.0منح وقرو�س

74100املجموع

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن )90.4%( من املبحوثني اأجابوا اأن هذه الأموال تقدم 
لهم كمنح وهبات، بينما )1.4%( منهم اأجابوا اأن هذه الأموال هي قرو�س، واأّما )%8.2( 

فقد اأجابوا اأن هذه الأموال هي مزيج من املنح والقرو�س.
التي  املبحوثني  العظمى من  الغالبية  اإجابة  الكامن خلف  ال�سبب  اأن  الباحث،  يعتقد 
اأن اجلهات املانحة ومنذ  اإىل  الأموال تقدم كمنح وهبات، يعود  اأن هذه  بلغت )%90.4( 
قيام ال�سلطة الوطنية، قد اأخذت على عاتقها متويل ال�سلطة الوطنية بكل موؤ�س�ساتها، وخا�سة 
ه اجلهات املانحة، التي ترى  موؤ�س�سات احلكم املحلي مِلا لهذه املوؤ�س�سات من اأهمية يف توجُّ
اأن الهيئات املحلية هي الأقدر على تنفيذ م�ساريع التنمية والتطوير يف املجتمع الفل�سطيني، 
وعليه فاإن معظم امل�ساريع والربامج التي مولتها تلك اجلهات املانحة يف مناطق جمال�س 

اخلدمات امل�سرتكة يف حمافظة جنني، تقدمها على هيئة منح وهبات.
بالأموال  ● املرتبطة  ال�سرتاطات  حول  ال�سوؤال  على  املبحوثني  اإجابات  رابعا� 

املقدمة من اجلهات املانحة اإىل جمال�س اخلدمات امل�سرتكة، وهي كما يف اجلدول الآتي: 
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الجدول )6( 
الشروط المرتبطة باألموال المقدمة من الجهات المانحة إلى مجالس الخدمات المشتركة.

الن�صب الرتاكميةالن�صب الفعليةالتكراراتاالإجابات

82.4%82.4%61يوجد �رشوط م�سبقة

100%17.6%13ل يوجد �رشوط م�سبقة

100%74املجموع

تظهر بيانات اجلدول ال�سابق، اأن )82.4%( من املبحوثني قد اأجابوا اأن الأموال التي 
اأجابوا  )17.6%( منهم  بينما  اأموال م�رشوطة،  يح�سلون عليها من اجلهات املانحة هي 
باأنه ل يوجد �رشوط م�سبقة من اجلهات املانحة على تقدمي املنح املالية ملجال�س اخلدمات 

امل�سرتكة يف حمافظة جنني.
اأمواًل  يتلقون  اأنهم  اإجاباتهم  تفيد   )%82.4( املبحوثني  من  الكربى  الغالبية  اإن 
اتفاقيات  من  العديد  على  العه  اطِّ خالل  ومن  الباحث،  باعتقاد  الأمر  هذا  واأن  م�رشوطة، 
امل�ساريع املختلفة التي مولتها اجلهات املانحة ونفذتها جمال�س اخلدمات امل�سرتكة، قد 
وجد فيها كثري من ال�رشوط املختلفة، منها اأن هذه امل�ساريع يجب اأْن تكون مراعية للقوانني 
اجلانبني  بني  َعْت  ُوقِّ التي  الإتفاقيات  مع  تتوافق  اأن  ويجب  املنطقة،  يف  بها  املعمول 
الفل�سطيني وال�رشائيلي، وعليه فاإن هذه اجلهات املانحة ل متول اأي م�رشوع داخل مناطق 
املعدات  يتم �رشاء  اأن  اجلهات  تلك  ت�سرتط  كما  او�سلو(  )اتفاقيات  تق�سيمات  ح�سب   )C(
ولوازم امل�ساريع املختلفة من �سناعة نف�س الدولة املانحة، كما ت�سرتط ان يكون امل�رشوع 

املطلوب متويله ين�سجم مع اأهداف اجلهة املانحة.
تنفذها  ● التي  امل�ساريع  املتعلق بطبيعة  ال�سوؤال  اإجابات املبحوثني على  خام�صا: 

جمال�س اخلدمات امل�سرتكة بتمويل من اجلهات املانحة، وهي كما يف اجلدول الآتي: 
الجدول )7( 

بيان طبيعة المشاريع التي تنفذها مجالس الخدمات المشتركة بتمويل من الجهات المانحة.

الن�صب الرتاكميةالن�صب الفعليةالتكراراتاالإجابات

97.3%97.3%72متول اجلهات املانحة م�ساريع خدماتية فقط

00%00.0%0متول م�ساريع �سناعية وانتاجية

100%2.7%2غري ذلك 

100%74املجموع
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الأموال  هذه  اأن  اأجابوا  املبحوثني  من   )%97.3( اأن  ال�سابق،  اجلدول  من  يت�سح 
اجلهات  اأن  اأجابوا   )%0( بينما  فقط،  خدماتية  م�ساريع  على  ب�رشفها  ُي�ْسَمح  املمنوحة 
املانحة متول م�ساريع �سناعية متطورة، وهناك )2.7%( من املبحوثني اأجابوا باأن هذه 

الأموال ُت�رشف يف جمالت خمتلفة.
ن�سبتها  بلغت  والتي  املبحوثني  من  الكبرية  الغالبية  اجابات  اأن  الباحث  يعتقد 
املانحة هي م�ساريع خدماتية،  لهم اجلهات  التي متولها  امل�ساريع  اأن  اأفادت   )%97.3(
وهي نابعة من واقع عملي ملمو�س، فهم عربوا بذلك عن واقع امل�ساريع التي متولها تلك 
اجلهات، اإذ اإن معظم امل�ساريع التي متولها تلك اجلهات ترتاوح ما بني م�ساريع اخلدمات 
العامة مثل �سق الطرق وتعبيدها، ومد �سبكات مياه ال�رشب، وال�رشف ال�سحي، واخلدمات 
هذه  واإن  املجال،  هذا  يف  ذلك  وغري  املدار�س،  واإن�ساء  النفايات،  وخدمات  الكهربائية، 
امل�ساريع هي حلول موؤقتة، ولكنها لي�ست م�ساريع ذات مردود اقت�سادي اأو اإنتاجي ميكنها 

اأْن توؤدي اإىل بناء قاعدة اإقت�سادية حملية، ول تعمل على توفري فر�س عمالة.
�صاد�صا� اإجابات املبحوثني على ال�سوؤال املتعلق بتوجهات اجلهات املانحة يف  ●

متويل م�ساريع جمال�س اخلدمات امل�سرتكة، وهي كما يف اجلدول الآتي: 
الجدول )8( 

توجهات الجهات المانحة في تمويل مشاريع مجالس الخدمات المشتركة

الن�صب الرتاكميةالن�صب الفعليةالتكراراتاالإجابات

45.45.4اإ�سعاف العتماد على الذات

1824.329.7خلق حالة تنموية حقيقية 

912.241.9اإلهاء الفل�سطينيني عن ق�سيتهم املركزية من خالل اإ�سغالهم بالأموال.

اإ�سعاف العتماد على الذات وحرف املجتمع الفل�سطيني عن ق�سيته 
4358.1100.0املركزية وان�سغاله باملال 

74100.0املجموع

تظهر بيانات اجلدول ال�سابق، اأن )5.4%( من املبحوثني اأجابوا اأن الأموال املقدمة 
الذات  على  العتماد  واإ�سعاف  التواكل  من  حالة  اإيجاد  اإىل  توؤدي  املانحة  اجلهات  من 
املحلية، واأن )24.3%( من املبحوثني قد اأجابوا اأن الأموال التي تقدمها تلك اجلهات توؤدي 
اإىل تهيئة حالة تنموية حقيقية، واأّما )12.2%( فاأفادوا اأن تلك الأموال توؤدي اإىل حرف 
ال�سعب الفل�سطيني عن مقاومة الحتالل، وال�سعي نحو تقرير م�سريه وبناء دولة م�ستقلة، 
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اإ�سعاف  اإىل  توؤدي  املانحة  اجلهات  من  املقدمة  الأموال  اأن  اأجابوا  قد   )%58.1( ولكن 
العتماد على الذات، والركون اإىل التواكل على تلك اجلهات املانحة، كما اأنها حترف التوجه 

الفل�سطيني عن مقاومة الحتالل.
باعتقاد الباحث، اأن تف�سري تلك الإجابات قد يعود اإىل كون تلك املنح وامل�ساريع التي 
حمافظة  يف  امل�سرتكة  اخلدمات  وجمال�س  املحلية  الهيئات  عرب  املانحة  اجلهات  متولها 
جنني، تهدف اإىل حتويل هذه املحليات عن م�سار ال�سمود ومقاومة الحتالل، وجذبها نحو 

تيار الولء ل�سيا�سة تلك اجلهات املانحة والتبعية لها.
�صابعا: اإجابات املبحوثني عن ال�سوؤال املتعلق باهداف اجلهات املانحة من متويل  ●

م�ساريع جمال�س اخلدمات امل�سرتكة، وهي كما يف اجلدول الآتي: 
الجدول )9( 

أهداف الجهات المانحة من تمويل مشاريع مجالس الخدمات المشتركة

ن�صب تراكميةالن�صب الفعليةتكراراتاالإجابات

1723.023.0اإعداد قيادات حري�سة على املجتمع الفل�سطيني.

79.532.4اإعداد قيادات موالية للجهات املانحة.

810.843.2اإعداد قيادات تتناغم مع اجلهات املانحة وا�رشائيل 

4256.8100.0�سناعة قيادات موالية لتلك اجلهات ولل�سيا�سة الأمريكية.

74100.0100.0املجموع

اأن الجابات الواردة يف اجلدول اأعاله، تظهر اأن )23.0%( من املبحوثني اأجابوا اأن 
اجلهات املانحة تهدف اإىل اإعداد قيادات حري�سة على املجتمع الفل�سطيني، بينما )%9.5( 
منهم اأجابوا اأنها تهدف اإىل اإعداد قيادات موالية لتلك اجلهات، واأّما )10.8%( منهم اأجابوا 
اأن تلك اجلهات تهدف اإىل اإعداد قيادات موالية لها وتتناغم مع اإ�رشائيل، ولكن )%56.8( 
ل�سيا�ساتها  موالية  قيادات  اإعداد  اإىل  تهدف  املانحة  اجلهات  اأن  اأجابوا  املبحوثني  من 

لإ�رشائيل.
يعتقد الباحث اأن تف�سري اإجابة ال�رشيحة الوا�سعة من املبحوثني والتي بلغت )%56.8( 
قد تعود تعود اإىل الفهم النا�سج ل�سيا�سة التمويل وامل�ساعدات التي تقدم من تلك اجلهات 
ال�سالم«  »متويل  و  ال�سالم«  »اقت�ساد  م�سطلح  اأطلقت  قد  املانحة  اجلهات  اإن  اإذ  املانحة، 
حالة  لإر�ساء  وذلك  الفل�سطينية،  التحرير  ومنظمة  اإ�رشائيل  بني  امُلوقع  اأُو�سلوا  اتفاق  منذ 
من ال�ستقرار يف منطقة ال�رشق الأو�سط، لتثبيت م�ساحلها القت�سادية وال�سيا�سية، وذلك 
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من منطلق التغلغل عرب هذه املنطقة باملال من خالل املوؤ�س�سات ال�سعبية والأهلية وحتى 
ذلك  وكل  الأورومتو�سطية،  كال�رشاكة  الإقليمية  التفاقيات  منطلق  من  وكذلك  احلكومية، 
الغربية والأوروبية على وجه اخل�سو�س يف هذه  للدول  لرت�سيخ دور �سيا�سي واقت�سادي 
املنطقة، واإعداد خاليا تابعة لها من موؤ�س�سات املجتمع املحلي، كاملنظمات غري احلكومية، 
باعتبارها  الدول  تلك  ب�سيا�سة  وربطها  املحلي  احلكم  هيئات  على  ال�سيطرة  وبالتايل 

موؤ�س�سات اأهلية.
ثامنا� اإجابات املبحوثني عن ال�سوؤال املتعلق بالأهداف الفكرية والثقافية التي  ●

تهدف اإىل حتقيقها اجلهات املانحة، وهي كما يف اجلدول الآتي: 
الجدول )10( 

األهداف الفكرية والثقافية التي تهدف إلى تحقيقها الجهات المانحة

ن�صب تراكميةن�صب فعليةتكراراتاالإجابات: 

810.710.7تهدف اإىل املحافظة على الثقافة الفل�سطينية.

11.312.0تهدف اإىل املحافظة على التقاليد والعادات الفل�سطينية

45.317.3تهدف اإىل حتطيم القيم والتقاليد الفل�سطينية

2433.350.7تدعم امل�ساريع التي تتبنى النمط الثقايف الغربي

3749.3100.0تهدف اإىل ا�سعاف العقيدة الدينية يف املجتمع

74100.0املجموع

يظهر اجلدول ال�سابق اأن )10.7%( من املبحوثني اأجابوا اأن اجلهات املانحة تهدف 
اإىل املحافظة على الثقافة الفل�سطينية، بينما )1.3%( قد اأفادوا اأّنها تهدف اإىل املحافظة 
على العادات والتقاليد الفل�سطينية، وهناك )5.3%( من املبحوثني اأجابوا اأّنها تهدف اإىل 
ها تدعم امل�ساريع اّلتي تتبنى النمط  حتطيم القيم الفل�سطينية، واأّما )33.3%( فاأجابوا اأنَّ
العقيدة  اإ�سعاف  اإىل  تهدف  اجلهات  تلك  اأن  اأجابوا  قد   )%49.3( ولكن  الغربي،  الثقايف 

الدينية يف املجتمع الفل�سطيني.
ما ُيالحظ على اإجابات املبحوثني ال�سابقة، اأن )33.3%( و )49.3%( من اإجاباتهم 
واإ�ساعته يف هذا  الغربية  اإىل ن�رش منط احلياة والثقافة  اأن اجلهات املانحة تهدف  اأفادت 
املجتمع الفل�سطيني، وتنطلق يف ذلك من �سيا�سة تهدف اإىل اإ�سعاف العقيدة الدينية، وكذلك 
حتطيم الرتاث الفل�سطيني، وا�ستبدال ذلك بن�رش الفكر الثقايف الغربي، واأن هذه الإجابات قد 
ُتعزى اإىل طبيعة ال�سيا�سة التمويلية التي تنتهجها تلك اجلهات يف متويل امل�ساريع والربامج، 



221

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية - اجمللد األول - ع )2( - حزيران 

الأمر م�ستنبطة من  ال�سواهد على هذا  وخا�سة ما يتعلق منها بالفكر واأمناط احلياة، واأن 
واقع حال تلك الربامج.

من  ● املقدمة  األأموال  باأهمية  املتعلق  ال�سوؤال  عن  املبحوثني  اإجابات  تا�صعا� 
اجلهات املانحة يف ايجاد تنموية يف املجتمع الفل�سطيني، وهي كما يف اجلدول الآتي: 

الجدول )11( 
أهمية أالموال المقدمة من الجهات المانحة في ايجاد حالة تنموية في المجتمع الفلسطيني

الن�صب الرتاكميةالن�صب الفعليةالتكراراتاالإجابات

4764.064.0هذه املنح مهمة خللق حالة تنويه

2736.0100.0هذه املنح لي�ست مهمة للتنمية

74100.0املجموع

يظهر من خالل اجلدول ال�سابق اأن )64.0%( من املبحوثني يعتربون املنح والهبات 
املالية املقدمة من اجلهات املانحة هي اأمراً �رشوريًا لإحداث حالة من التنمية يف املجتمع 
الفل�سطينني، بينما )36.0%( منهم اأجابوا اأن هذه الأموال لي�ست مهمة للنهو�س باملجتمع 

املحلي ب�سكل تنموي.
والتي  التنموية  للعملية  مهمة  الأموال  هذه  تعترب  التي  ال�رشيحة  اأن  الباحث  يعتقد 
ن�سبتها )64.0%( من املبحوثني، رمبا انطلق عنا�رش هذه ال�رشيحة يف اإجاباتهم تلك، من 
فهمهم لأهمية املال من حيث املبداأ، لأن توافر املال ُيوؤدي اإىل تنفيذ امل�ساريع املختلفة، 
بينما ِقلَُّة املال جتعل امل�ساريع جمرد حرٍب على ورق، واأّما ال�رشيحة التي ترى اأن هذا املال 
)36.0%( من كامل عينة  اأفرادها  ي�سكل  والتي  للتنمية  يعدُّ مهمًا و�رشوريًا  ل  املمنوح 
التي  الهبات  وتلك  الموال،  هذه  اأن  قاعدة  على  ارتكزت  قد  اإجاباتهم  تكون  فقد  الدرا�سة، 
ُت�رشف  ل  املحلية،  والهيئات  امل�سرتكة  املجال�س  عرب  الفل�سطيني  املحلي  للمجتمع  ُتقدم 
وفق احتياجات املجتمع املحلي واأولوياته، كما اأنها ل ُت�رشف بناًء على روؤية هذا املجتمع 
التنموي  بالنفع  يعود  ول  الفائدة،  عدمي  يعدُّ  املقدم  املال  هذا  فاإن  وبالتايل  وتوجهاته، 
على هذا املجتمع، بل ُيبقي املجتمع الفل�سطيني تابعًا ل�سيا�سات تلك اجلهات من الناحية 
القت�سادية، وبالتايل ارتباط فل�سطني ب�سكل اأو باآخر ب�سيا�سة العوملة التي تقوم على تعدي 
احلدود وتخطي اجلن�سيات وتراجع الهوية الوطنية، والإعتماد على اقت�ساد ال�سوق والقطاع 
اإن�ساء دولة فل�سطينية كاملة  القائم على  الفل�سطيني  اخلا�س، وبالتايل عدم حتقيق احللم 

ال�سيادة وتامة ال�ستقالل.



222

تقومي دور اجلهات املانحة في دعم املشاريع ومتويلها 
من وجهة نظر مجالس اخلدمات املشتركة في محافظة جنني

أ. جمال قاسم حبش
د. حماد حسني

ملخص ألهم النتائج: 
اإن جمال�س اخلدمات امل�سرتكة والهيئات املحلية يف جنني، هي هيئات حملية ذات . 1

طبيعة ذكرية �رشفه.
واأق�سام . 2 اأبحاث  دوائر  اإىل  جنني  حمافظة  يف  امل�سرتكة  اخلدمات  جمال�س  تفتقر 

درا�سات تتعلق مبجال التنموي واخلدماتي لهذه املجال�س.
اخلدمات . 3 جمال�س  بني  التعامل  لعالقة  حمددة  واآليات  وا�سحة  منهجية  توجد  ل 

امل�سرتكة، وبني اجلهات املانحة، فهي تارة مبا�رشة، واأُخرى عرب احلكم املحلي.
ل متلك جمال�س اخلدمات امل�سرتكة يف حمافظة جنني �سالحيات �رشف الهبات . 4

ا تلتزم يف اآليات �رشفها على امل�ساريع التي  املالية املقدمة لها من اجلهات املانحة، واإمنَّ
ُيتفق عليها بينها وبني اجلهة املانحة.

ل تقدم اجلهات املانحة املختلفة اأية م�ساعدة مالية، ول متول اأّي م�رشوع اإّل وفق . 5
اإ�سرتاطات م�سبقة.

اإن اجلهات املانحة املختلفة ل متول امل�ساريع ال�سناعية اأو الإنتاجية، وذلك من . 6
منطلق حر�س تلك اجلهات املانحة على عدم معار�سة ال�سيا�سة القت�سادية الإ�رشائيلية، 

ولإبقاء املجتمع الفل�سطيني يف حالة عوز دائم لها.
الغربية، . 7 الثقافة  ن�رش  تر�سخ  التي  امل�ساريع  دعم  على  املانحة  اجلهات  تعمل 

اإىل ربط  الرامي  تلك اجلهات  املتبع يف جمتمعاتها، وذلك من منطلق هدف  العي�س  ومنط 
تلك  تهيمن عليه  التي  وال�سيا�سية  والثقافية  القت�سادية  العاملية  بال�سيا�سة  املجتمع  هذا 

اجلهات.
اإن امل�ساريع التي تعمل على دعم الرتاث الفل�سطيني و�سياغتها وحتمي العادات . 8

والتقاليد من الندثار، وكذلك امل�ساريع املتعلقة بالإ�سالم والعقيدة الإ�سالمية، كل ذلك ل 
تقبل اجلهات املانحة اأْن تقدم له التمويل.

أَبرز توصيات الدراسة: 
اأوالً� تقرتح هذه الدرا�سة على وزارة احلكم املحلي اأْن تعمل على ا�ستحداث دائرة  ●

بحث وتخطيط يف كل جمل�س من جمال�س اخلدمات امل�سرتكة بحيث تتوىل اإجراء الأبحاث، 
وحتديد الأولويات واحلاجات املجتمعية، وفق منظور تنموي علمي.
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من  ● ال�ستفادة  على  امل�سرتكة  اخلدمات  جمال�س  قبل  من  العمل  �رشورة  ثانياً� 
الذات  على  العتماد  وكذلك  والطارئة،  اخلدماتية  امل�ساريع  متويل  يف  املقدمة  الهبات 

وا�ستثمار الإمكانيات امُلتاحة، والإنطالق نحو التنمية املحلية ب�سكل ذاتي.
تقرتح هذه الدرا�سة على جمال�س اخلدمات امل�سرتكة يف حمافظة جنني:  ● ثالثاً:� 

ت�سكيل �سندوق جلمع التربعات من اأبناء املجتمع املحلي املغرتبني، ليكون هذا ال�سندوق 
قادراً على تغطية امل�ساريع التي ل تقبل اجلهات املانحة متويلها.

املحلي،  ● املجتمع  �رشائح  لكل  وحما�رشات  عمل،  وور�س  ندوات،  عقد  رابعاً:� 
ملناق�سة اآليات تطبيق مفاهيم احلكم ال�سالح والدميقراطية واّلالمركزية يف الإدارة املحلية، 

وذلك من منظور الواقع الثقايف وال�سيا�سي والقت�سادي للمجتمع املحلي الفل�سطيني.
خام�صا:� العمل على ت�سكيل جمل�س اإعالمي م�سرتك بني جمال�س اخلدمات امل�سرتكة  ●

الدول  جتارب  على  الإّطالع  مهمة  املجل�س  بهذا  ُيناط  بحيث  جنني،  حمافظة  يف  كافة 
واّلالمركزية،  الدميقراطية  الفل�سطينية يف جمال  التجربة  على  اأي�سًا  واإْطالعها  املجاورة، 

والعمل اجلماعي امل�سرتك.
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املصادر واملراجع: 
امل�ساركة . 1 تعزيز  الفل�سطينية يف  املحلية  الهيئات  دور   :  )2005( الكرمي  اإ�سماعيل،عبد 
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