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 مة مقد

بعدها   يتعان  فى  التركيز  وجه  وعلى  االجتماعية،  سياساتها  في  حادة  إشكالية  من  مصر 

ا ا واألقل حظ  بين المحافظات األوفر حظ    الالمساواة الجغرافيةوهذا ما يعرف بفجوة    ؛يمكان ال

ذات   المحلية  الموارد  الأو  الوحدات  بين  التفاوت  وكذلك  ذات  داخل    المختلفةمحدودة، 

في صنع السياسات وإدارة الموارد   ةمركزيشديد التفاوت فى ظل نظام  يحدث هذا ال  .المحافظة

عام   الخدمات منذ  الفساد  و .  2014وتوزيع  ارتفاع معدالت  مع  أية    الذييتزامن هذا  يقوض 

العالمىحسب  فإصالحات ممكنة،   الفساد  تصدره منظمة   يالذ  2020لعام    مؤشر مدركات 

( دولة بمعدل 180( بين )117احتلت المركز )ا و( موقع  11الشفافية الدولية تراجعت مصر )

 1. نقطة 100من  33

  ُيعد األخذ بالالمركزية من مقتضيات مواجهة االختالالت الجغرافية أو المكانية فى الدولةو 

فالالمركزية أداة سياساتية مهمة لتحقيق التنمية وتعزيز    .توافر معايير التنفيذ الفعالشريطة  

ومن   المواطنالديمقراطية،  يدرك  أن  يمكن  كانت    ونخاللها  أم  لصالحهم  منحازة  الدولة  إن 

ومتكامل يسهم فى    يبشكل حقيق  الالمركزية   كما أن تطبيق   .احتكار السلطة والثرواتصالح  ل

شئونهم المحلية، وبناء   ي رفع كفاءة المرافق المحلية والخدمات العامة وإشراك المواطنين ف 

للمـوارد األمثـل  واالسـتخدام  المحلية  التنمية  رؤية  لتنفيذ  المطلوبة  اإلدارية  وتحسين   الكوادر 

المحل  العمل  ف يأداء  العيش  وسبل  الحياة  جودة  تدعيم  على  مباشر  بشكل  ينعكس  بما   ي ، 

 لمواطن والحكومة. وزيادة منسوب الثقة بين ا ،يالمستويات المحلية، وتعزيز االنتماء الوطن
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 إشكالية البحث 

يناير   فى  المعدل  الدستور  التدريج  2014أقر  والمالية   يالتحول  اإلدارية  الالمركزية  نحو 

أن يكون توقيت تطبيق    واالقتصادية، وتقريب الفجوات التنموية بين األقاليم والمناطق، على

ا    2. خالل خمس سنوات من تاريخ نفاذ الدستور  ينظام التحول التدريج بيد أن األمر ظل شكلي 

، بل تجاهلت السلطة التنفيذية القائمة تفعيل االستحقاقات  يولم ير طريقه إلى التنفيذ الفعل 

لم تعقد االنتخابات المحلية   يوتعطل إصدار قانون اإلدارة المحلية الجديد، وبالتال   الدستورية،

المجالس الشعبية المحلية عام   القائمة    ،2011منذ حل  التنفيذية  ارتكان السلطة  مما يظهر 

عبر   المحلية  الوحدات  معظم  أن  من  بالرغم  ذلك  الحالية،  المركزية  الدولة  صيغة  بقاء  إلى 

البعد فيوضح  ،  يما بينهامن التفاوتات والالمساواة الجغرافية ف  يتعان   يوالقبل   يالوجهين البحر

وجود فجوة بين المناطق الحضرية والريفية، وأيضا بين الوحدات المحلية    المكاني لالمساواة

 3.ونظائرها

بخصوص   كثيرة  بيانات  الجغرافيةثمة  مصر  الالمساواة  حكومية  في  مصادر  فحسب   ،

، كانت  2017/2018لنتائج بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك لألسر المصرية عن العام المالى  

المدقع الفقر  البحري  معدالت  الوجه  البحري سجلت    4، %14,31  في حضر  الوجه  أما في ريف 

الفقر   القبلي سجلت  ؛  %27,29المدقع  معدالت  الوجه  الوجه  30,02وفي حضر  ريف  وفي   %

سجلت معدالت الفقر المدقع تراجعا    2020/ 2019%، بينما عن العام  51,94القبلي سجلت  

الوجه البحر  يفف  ،طفيفا إلى ما يقارب    يريف  القبلي  % 22وصلت  الوجه  ، ووصلت في ريف 

 5. %48إلى ما يقارب 
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التيأتي ذلك   الالمساواة فى   يفى ظل ضعف اإلصالحات واألولويات السياساتية  تحد من 

الوصول إلى الخدمات األساسية مثل الصحة، والتعليم، والظروف المعيشية، إذ جاءت مصر  

( الترتيب  فى  114فى  العالم(  الالمساواة  من  بالحد  االلتزام  العام    يمؤشر  مما    6، 2020عن 

فوارق من  التقليل  سياسات  وتخطيط  صنع  عند  كافية  عناية  الالمركزية  إيالء  الفقر    يوجب 

وضرورة استجابة هيكل الحكم القائم لتطبيق الالمركزية    ،ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات 

 بشكل حقيقى ومتكامل. 

سؤاال   الحالية  الورقة  تطرح  هنا  رئيس  من  معالجة    في  الالمركزية  استخدام  يمكن  كيف  ا: 

 : يالتال تفرع عنه عدة تساؤالت على النحو تالالمساواة الجغرافية في مصر؟ و 

 ما أبعاد العالقة بين الالمركزية ومعالجة الالمساواة الجغرافية؟ .1

 فى مصر؟  يما واقع الالمساواة والفساد فى بعدهما المكان  .2

 ؟2014عام منذ  يلماذا يتم تعطيل بناء النظام المحل  .3

 كيف يمكن تفعيل الالمركزية في مصر؟ وما محددات ذلك؟ .4

بديل تفعيل دور الالمركزية    تتبنى، و الالمساواةة  الورقة تشخيص مشكل  فى ضوء ذلك تحاول

العالقة الجغرافية فى مصر.  واالختالالت  التفاوتات  هذه  فى مواجهة   أبعاد  الورقة بعرض  وتبدأ 

تستعرض حدود الالمركزية المصرية وواقع    بين الالمركزية ومعالجة الالمساواة الجغرافية، ثم

توضيح   ذلك  ويلي  الجغرافية،  والالمساواة  نحو الفساد  التحول  تعطيل  وأسباب  مظاهر 

 . إصالح الالمركزية أوال  تبني الالمركزية، ومن ثم تختتم بالتفكير في البدائل عبر 
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 وال: أبعاد العالقة بين الالمركزية والالمساواة الجغرافية  أ

الريف بين  خاصة  المكانية  الالمساواة  فجوة  عنها    تعتبر  ويتولد  عالمية،  ظاهرة  والمدن 

االجتماعى   التوازن  التفاوت  الطبقوغياب  التقسيم  المناطق  يفى  يلي    7ي. أو  توضيح  وفيما 

، وإبراز يواالقتصاد  يمفهوم الالمساواة الجغرافية وانعكاساتها على تفاقم الحرمان االجتماع

 .ي الجغراف دور الالمركزية فى معالجة الالمساواة والتفاوت 

 الالمساواة والحرمان .1

ديمقراطية   توجد  ال  الذ  تعملطالما  الفاسد  الحكم  ظل  فى  جيدة  إلى    يبصورة  يسعى 

باالمتيازات  والمشمولين  النخب  مصالح  دائرة  تتسع  الزمن،  عبر  البقاء  أو  ذاته  على  الحفاظ 

تخصصها   التى  والموارد  القيم  من  األوفر  النصيب  على  االستحواذ  على  يعملون  اللذين 

يؤد  نحٍو  على  من    يالحكومات  عنها  يترتب  وما  الالمساواة  أن  بل  الفساد.  تدوير  إعادة  إلى 

النفوذسياسا كبر من  أ بقسط  يتمتعون  تحابي مصالح من  اجتماعية  غير   ت  المجتمعات  في 

لمستحقيها، فيزداد شعور ها  عوائدعدم وصول  جهود التنمية، أو    تتسبب فى ضياع  المتكافئة

لكن حينما يصبح الناس قادرون على المطالبة بحقوقهم، ستتولد ضغوط   8. الناس بالحرمان

 9. فرصإلعادة توزيع الموارد وال

المساواة التكافؤ على العدالة االجتماعية، وتعالج إخفاق السياسات العامة    يبينما تضف

والثروات والفرص  الدخول  توزيع  أوجه    ،فى  من  الحد  سياسات  تفعيل  خالل  من  ذلك 

التفاوتات بين الريف والمدن فى نسبة الفقر والخدمات  الحرمان والالمساواة ومعالجة فجوة  

 مواجهة الالمساواة  بوفى ضوء االهتمام العالمى  .مرافق العامة والبنى التحتيةاالجتماعية وال
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الحد من أوجه عدم المساواة، ووجود مدن ومجتمعات محلية  باألمم المتحدة    تنادى،  المكانية

 10. مستدامة

 التوجه نحو الالمركزية والحد من الالمساواة .2

الالمركزيةعادة  الدول    تلجأ إقليم معين    يكنظام فرع  إلى  أعباء إلدارة شئون  والتخفيف من 

المركزية   السلطة  على  الشعب،  اإلدارة  من  وتقريبها  الخدمات  تقديم  بمستوى  واالرتقاء 

... إلخ وقد تكون    .وتحقيق سرعة االستجابة للمطالب واالحتياجات اليومية من صحة وتعليم 

اإلدارة مستقلة عن الحكومة   للدولة بدرجات  تلك  العام  الهيكل اإلداري  ا من  أو جزء  المركزية 

 في الدولة.  ةحسب نمط ودرجة الالمركزية المتبع، وهذا متفاوتة 

أخرى لكن   أحيان  محلية    ،فى  سلطات  إلى  نقلها  عبر  مسؤولياتها  من  الدولة    ي تعان تتنصل 

نقص   هائال  باألساس  المواردا  في  المحل   ؛  النظام  نجاح  يتوقف  على  بش  يحيث  كبير  كل 

 11. تتعطل الالمركزية ، وبدون ذلكتدبير التمويل المحلىالقدرة على واالستقاللية المالية 

اليمكن  هكذا   تلعب  المناطق أن  بين  والتفاوتات  الالمساواة  معالجة  فى  هاما   دورا   المركزية 

الدولة داخل  التنموية    واألقاليم  االختالالت  فجوة  مواجهة  خالل  مشاركة    المحلية،من  وزيادة 

 :  يهذا ما يبينه الشكل التال و، المواطنين فى إدارة شئونهم المحلية
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 نموذج الالمركزية ومعالجة التفاوت والالمساواة الجغرافية 

 إعداد الباحث

 

 دخالتت

 تقوية الالمركزية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى المساواة 

 

 من الالمساواة 

 الحالة لدى اإلنطالق 

عالية   درجة  فيه  مجتمع 

االجتماعى   التفاوت  من 

 . والمناطقى

 الوصول الحالة لدى 

مجتمع فيه مستوى متقدم  

وإطار   المساواة  من 

ملزم   ومؤسسى  قانونى 

   . ومشاركة وتنمية عادلة

  القرارت   اتخاذ   بسلطات   التمتع  .1
 . المحلية 

  االختصاصات   فى  التوازن  .2
 . المحلية 

  الموارد   جلب   على  القدرة  .3
 . وتنميتها   المالية

من  

 التهميش 

 إلى  

 اإلدماج 
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أن  و ي السابق  الشكل  بديال  ت الالمركزية  تقوية  ضح  ناجع  عتبر  وتدخالت    كسياسات  ا 

تُ  مطلوبة  القائمة،  تنظيمية  المجتمعية  والمشكالت  التفاوت  ومعالجة  بالمساواة  من فعنى 

وتهيئة بيئة مؤاتية لتطبيق  ،  وتكافؤ الفرص،  خالل الالمركزية يمكن تحقيق اإلدماج والتمكين

وفق السكان  من  فئات  أو  مناطق  إقصاء  أو  حرمان  من  والحد  الجغرافية،  إطار    العدالة 

 متفق عليه.   تشريعى ومؤسسى

 وواقع الفساد والالمساواة الجغرافيةالمصرية حدود الالمركزية  ثانيا:

 التقسيم اإلدارى للوحدات المحلية الصالحيات و .1

المركزيا ؛ تأخذ مصر بنظام اإلدارة المحلية كفرع من السلطة التنفيذية، أو جزء من الهيكل  

و   ياإلدار للدولة.  المركزية  اإلدارة  دستوريا؛  للحكومة  العامة تخضع  لإلدارة  مصر  فى  المحلية 

وبالرغم أنه يوجد داخل كل    12. للدولة، وتتكون من وحدات إدارية تتمتع بالشخصية االعتبارية

جميع   أنها  إال  منتخب،  واآلخر  ُمعين  أحداهما  مجلسين  محلية  فرع  وحدة  السلطة  ا  من  ا 

رية واالقتصادية والمالية ذات  التنفيذية المركزية للدولة. وتقتصر الالمركزية على المجاالت اإلدا

المحل  للدولة.  يالطابع  العامتين  والموازنة  السياسة  بحدود  صالحياتها  وتتقيد  هيكليا؛ و، 

الدولة   شئون  إلدارة  األمثل  اإلطار  وضع  على  التام  باإلشراف  المحلية  التنمية  وزارة  تختص 

المحل  المستوى  على  خالل    ،ي والمجتمع  من  والالمركزية  المركزية  الجهود  بين  والتنسيق 

الحكومة   بين  والتمويل  واإلدارة  التخطيط  اختصاصات  وتقاسم  وتكامل  المشاركة  تحقيق 

 13. تالمركزية والمحافظا
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التشريعو  البعدين  من  كل  تحققت    يوالهيكل   ييوضح  إذا  أنه  المحلية،  اإلدارة  لتبعية 

ا   14.هاتؤدي إلى تفتيت كيان أوتهدد وحدة الدولة  جح أنمن غير المر ف ،الالمركزية فعلي 

 : يليكما أقاليم اقتصادية،  7محافظة، تتوزع على   27تضم الدولة المصرية 

 إقليم القاهرة، يضم محافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية. −

 إقليم اإلسكندرية، يضم محافظات: اإلسكندرية، والبحيرة، ومطروح.  −

والغربية، إقليم   − الشيخ،  وكفر  والدقهلية،  دمياط،  محافظات:  يضم  الدلتا، 

 والمنوفية.

واإلسماعيلية،  − والشرقية،  والسويس،  بورسعيد،  محافظات:  يضم  القناة،  إقليم 

 وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

 إقليم شمال الصعيد، يضم محافظات: بنى سويف، والفيوم، والمنيا.  −

محافظات: سوهاج، وقنا، واألقصر، وأسوان، والبحر  إقليم جنوب الصعيد، يضم   −

 األحمر. 

 إقليم وسط الصعيد، يضم محافظتى: أسيوط، والوادى الجديد. −

هى:   األدنى  اإلدارية  الوحدات  أعداد  أن  عدد    86  مدينة،   224مركز،    189كما  بينما  حي، 

وهناك ما    ،عزبة وكفر   80029قرى توابع، و  3376قرى أم، ويتبعها    1323الوحدات القروية  

 15. قرية ال تدخل فى نطاق وحدات محلية 70قدره 

التقسيم   هذا  من  مركز،    ياإلداريالحظ  )محافظة،  المحلية  الوحدات  مستويات  تعدد 

   القرى كفور ونجوعتضم  و شياخات وأقسام، (، وتوجد داخل المدن واألحياء يمدينة، قرية وح
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الوحدات  وعزب  تباين مساحات  المثال، فضال عن  محافظات    هناك  ،المتناظرة. فعلى سبيل 

فقط، مما يساهم فى تعقد كبير فى   2كم  3000، وأخرى تبلغ  2ألف كم  240تصل مساحاتها إلى  

العمرانية   الكتلة  ضمن  قرى  دخول  أدى  كما  التنمية.  عملية  وإدارة  الخدمات  تقديم  تنظيم 

كل    يإلى الحيز العمران   يالزراعللمدن وبالتالى تغير استعماالت األراضى فيها من الزمام   إلى تآ

 16.الرقعة الزارعية بالغالبية العظمى من المحافظات المصرية

العاميخضع   و  الديوان  التنفيذيةللمحافظة  داخل    المجالس  األدنى  المستويات  فى 

اإلدارية.  بالكامل    المحافظة الالمركزية  الخدمات  ولسلطات  مديريات  موازنات  تدرج  فيما 

بشأنها  أية سلطات  المحلية  الوحدات  تملك  ال  لكن  المحلية،  اإلدارة  موازنة  فى  ،  بالمحافظات 

،  يالزراعة، والتربية والتعليم، والصحة، والطب البيطر   هي:،  خدمية   مديريةعشر    اثناوتشمل  

االجتماع والتضامن  والتموين،  والرياضة،  والنقل،  يوالشباب  والطرق  والتعمير،  واإلسكان   ،

 17. يم واإلدارة، والضرائب العقاريةوالقوى العاملة، والتنظ

المالية    تحملتبينما   المحافظات  الالمركزية  على  فى  المحلية،  اإلنفاق  التنمية  برامج 

برامج خمسة  هى:  وعددها  شبكات  ،  وتدعيم  بمد  الخاصة  والمشروعات  )البرامج  الكهرباء 

النقل والمواصالت )مشروعات رصف الطرق المحلية والطرق الداخلية و  ؛الكهرباء بالمحافظة(

الداخلية( والمعديات  واألنفاق  الكبارى،  المياه،  و  ؛وبناء  )شبكات  البيئة  وتحسين  المرافق 

الصح والمصارف(يوالصرف  الترع  وتغطية  والمرور(و  ؛،  )اإلطفاء  الخدمات و  ؛ األمن  قطاع 

 18. ()الخدمات الصحية وتنمية المرأة والطفل
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المحافظين   تعيين  أن  من  ومعلوم  بقرار  تعيينات  يتم  حركة  بينما  الجمهورية،  رئيس 

 19.وزير التنمية المحليةمن قرار تتم بلمحلية السكرتير العام والقيادات ا

 : الحكومية  الستثماراتلالتوزيع الجغرافى الموازنة العامة و .2

الجغراف  التوزيع  إلى  ال  ي بالنظر  فى    حكوميةلالستثمارات  والمحافظات  األقاليم  على 

 :أنه نجد، 2021/2022وحتى  2014/2015الموازنة العامة للدولة فى السنوات من 

نحو    2014/2015بلغت تقديرات االستثمارات )الباب السادس( فى موازنة العام المالى  

من    67,2 العدالة  لمعيار  االعتبار  فى  األخذ  عدم  الموازنة  على  ويؤخذ  جنيه.  عدد مليار  حيث 

الجغراف  التوزيع  فى  والمساحة  كان  لال  ي السكان  حيث  االقتصادية،  األقاليم  على  ستثمارات 

الكبرى   القاهرة  إقليم  اإلسكندرية    19,088نصيب  مليار   7,338مليار جنيه، وخصص إلقليم 

مليار   10,651مليار جنيه، فيما استحوذ إقليم قناة السويس على    7,39جنيه، وإقليم الدلتا  

الصعيد  جني جنوب  وإقليم  إقليم  7,603ه،  من  كل  نصيب  جاء  بينما  جنيه،  وسط    يمليار 

 20التوالي. مليار جنيه على  360,3و 119,4وشمال الصعيد هو األدنى 

العام   موازنة  فى  تم رصدها  م  2016/  2015بينما  التي  االستثمارات  إجمالي    98,9كان 

األساسية للمحليات، وكانت وزارة اإلسكان والمرافق  مليار جنيه لمشروعات العمران والبنية  

موازنة   نِصف  على  قليال   يزيد  بنصيب  االستثمارات  يحوز  من  كبر  أ العمرانية  والمجتمعات 

. فيما مثلت دواوين  الموازنة. تلتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بنحو ُربع  يالقطاع العمران 

وزارة   إلى  باإلضافة  من  المحافظات  أقل  المحلية  وال4التنمية  العمران  قطاع  من   ة بني% 
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األساسية. مما يكشف عن جانب عدم المساواة الجغرافية الواضحة في اإلنفاق العام، إذ توجه  

 21.لمدن الجديدةلمعظم استثمارات هذا القطاع لمشروعات قومية أو 

اوقد   للقطاعات  المالية  المخصصات  تعزيز  على  الحكومة حرصها  من أعلنت  لمتضررة 

  ؛ 2020/2021أزمة كورونا والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر فى موازنة العام المالي  

المصروفات   من  المحافظات  نصيب  بلغ  أنه  إجمال 10إال  من  فقط  الحكوم  ي%   22.ياإلنفاق 

مليار    2,5مليار جنيه، وخصص إلقليم اإلسكندرية    4,4فقد كان نصيب إقليم القاهرة الكبرى  

الدلتا  جني وإقليم  السويس    2,3ه،  قناة  وإقليم  جنيه،  جنوب    2,8مليار  وإقليم  جنيه،  مليار 

وسط وشمال الصعيد هو األدنى   يمليار جنيه، بينما استمر نصيب كل من إقليم  4,5الصعيد  

 23التوالي.مليار جنيه على  7,1و 1,1

والمرافق،    أن كل من  2022/ 2021كما تظهر موازنة   اإلسكان  النقل والطرق    وبندبند 

في هي المجاالت التي تحظى باهتمام الدولة ويحظيان باستثمارات ضخمة في الوقت الحالي  

اإلدارية  العاصمة  خاصة  الجديدة  المدن  بناء  في  والتوسع  للطرق  القومى  المشروع  إطار 

 24.معيشة المواطنينوى  مست رفعالخدمات العامة وتحسين على حساب الجديدة، ويأتي هذا 

اإلنفاق ومخصصات  و  تحليل  وتفاوتات  االستثمارات  يكشف  خلل  أوجه  عن  الحكومية 

مثل المحلية  القطاعات  استثمارات  فى  والصرف    : متعددة  الشرب  مياه  ومحطات  اإلسكان 

العمرانية،  والتنمية  المحلية،  والمواصالت  والطرق  المحلية،  الكهرباء  وشبكات  الصحي، 

 والصحة، والتعليم. 
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 وإخفاق الحد من الالمساواة فسادال .3

مصر    ترتيب، فقد ثبت  التنمية البشريةمؤشر  تغير فى ترتيب  أي  حقق مصر  لم تتقريبا  

األعوام من  189( من )115المرتبة )عند   تراجع فى عام    2017.25إلى    2014( دولة فى  بينما 

ومعامل  الحرمان  عامل  مذلك وفقا  لدليل التنمية البشرية معدال  ب.  ( 116إلى المرتبة )  2018

حققت قد  مصر  أن  فرغم  البشر.  بين  المساواة  عدم  التنمية   0.700أوجه  دليل  فى  نقطة 

أن إال  المترتبة عن    عند حساب  هالبشرية،    0.492الحرمان نجد أن مصر بلغت  شدة  الخسارة 

 26. نقطة فقط فى دليل التنمية البشرية معدال بمعامل عدم المساواة

العامة،   الخدمات  فى  الالمساواة  من  بالحد  االلتزام  مؤشر  فى  مصر  ترتيب  أن  كما 

والعمل ضوال لعام    الالئق  رائب،  كورونا  جائحة  تفشى  فترة  حدة   2020خالل  مدى  يوضح 

التفاوت وآثار فجوة الالمساواة وعدم تكافؤ الفرص ما بين فئة المشمولين باالمتيازات وفئة 

فقد   بها.  المشمولين  )  وقعتغير  المرتبة  فى  إقليمي  6مصر  و)(  عالمي  114ا،  أن  (  ويذكر  ا، 

 27.ا( عالمي117بالنسبة لمؤشر الخدمات العامة جاءت مصر فى المرتبة )

وجود ،  الالمساواة الجغرافية ويفاقم من أزماتها، وقد يلتهم أية إصالحات جارية  يصاحب

مصر  انضمام  على  مبنية  الفساد  لمكافحة  مركزية  سياسات  وجود  ورغم  المحلى،  الفساد 

المتحدة األمم  الفسادل  التفاقية  عام  مكافحة  الفساد  لمكافحة  الوطنية  االستراتيجية  وإعالن   ،

اإلدارية  صالحياتع  ي، وتوس2014 الرقابة  خرى، ووجود  األرقابية  الجهزة  على حساب األ  ،هيئة 

أن   إال  المحلية،  التنمية  وزارة  فى  والتفتيش  الرقابة  كثيرةجهاز  صور  المحلى    منها: ،  للفساد 

ممتلكات   على  واالستيالء  واالختالس،  والمحافظات،  العام  الديوان  فى  اإلدارية   المخالفات 
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ومكاف حوافز  وصرف  المحليةحكومية،  والتنمية  الخدمات  صناديق  أموال  من  وسوء    ،آت 

استخدام جزء من أمواله فى غير أغراضه دون وجه حق، وتلقى مدفوعات مالية أو هدايا غير  

( مقابل منح تراخيص البناء والهدم، وموافقات األنشطة التجارية، وعطاءات  يقانونية )رشاو

كد تقرير لهفالمناقصات واألمر المباشر.   يئة النيابة اإلدارية، أن قضايا الفساد التى باشرتها قد أ

و  150بلغ    2014عام   ا  قضايا    136ألف  عدد  وصل  فيما  إلى  2015قضية،  و  166،  ا   633ألف 

ا و  145نحو  2016قضية، و  28.قضية 430ألف 

إلى عدم جدية السياسات واالجراءات التى يتم   يما زال يستشر  ييرجع الفساد الذ  ربما

الفساد مكافحة  فى  العقاب  تبنيها  من  اإلفالت  سهولة  والتفاوت    .أو  الفساد  تفاقم  ومع 

األفراد واألسر كونهم مستثنون من   االجتماعى وعدم تكأفؤ الفرص يتولد شعور الحرمان لدى

 وأولويات سياسة القرب المحلى. والخدمات العامة الفرص  

 لثا: مظاهر وأسباب تعطيل الالمركزية فى مصر ثا

تاريخها خاصة فى جانب جناحها الشعبى    تعان المحلية عبر  اإلدارة  العديد من وحدات 

أدوارهاما  إالمنتخب   العديد من  تفعيل  المركزية على  من عدم  التنفيذية  السلطة  أو هيمنة   ،

المحل  القرار  عام    وعبر.  يعملية صنع  منذ  الممارسات  تلك  بعض  نسلط    2013استعراض 

 فهم األسباب الكامنة وراء هذا التعطيل.  بغيةالضوء على مظاهر تعطيل النظام المحلى 

 مظاهر تعطيل الالمركزية  .1

التدريج التحول  الفترتين   يعانى  إطار  فى  التجاهل  ثم  ومن  التباطؤ  من  الالمركزية  نحو 

 فتضمن برنامج حكومة    29. 2014الرئاستين المتتاليتين منذ صدور الدستور المعدل فى يناير  
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إسماعيل" الالمركزية2018-2016)  "شريف  بدعم  االلتزام  الفساد   ،(  وانعقاد ،  ومكافحة 

المحلية ظاهولكن    30؛االنتخابات  ذلك  فعل جاء  تحقق  بدون  فقط  بينمايريا   عمل   .  برنامج 

 ي( قد خال تماما من اإلشارة إلى التحول التدريج2022  -2018)  "مصطفى مدبولى" حكومة  

قد   2018/2019ومن المفارقات يذكر أن الموازنة العامة عن العام المالى    31. نحو الالمركزية

لتطوير   مخصصات  اعتماد  مقرات  وتضمنت  كفاءة  المحليةرفع  محافظات    ي ف   المجالس 

واإل ودمياط  األحمر  والبحر  و الجيزة  وأسوان،  األعضاء   تخصيصسكندرية  حضور  بدالت 

 أصال .  االنتخابات المحلية تجر  ولمكل ذلك  32.المنتخبين

تعد هيئة تنمية الصعيد هيكليا  من الهيئات العامة االقتصادية ويغلب  على جانب آخر،  

المركز الطابع  موازنات ف   يعليها  مثل  خاصة  موازنة  لها  ويكون  ومقرها،  وعملها  تكوينها  ى 

الدستور االستحقاق  إلى  يستند  الهيئة  إنشاء  أن  ورغم  االقتصادية،  العامة  الخاص    يالهيئات 

أهال  استفادة  بأولوية  الدولة  وسيناء    يبالتزام  الصعيد  فى  والمحرومة  الحدودية  المناطق 

هذا  فسرت  قد  التنفيذية  السلطة  أن  إال  التنمية،  ومشروعات  عوائد  من  والنوبة  ومطروح 

أنها بمثابة أداة مركزية يستخدمها النظام    يمما يعن  33. االستحقاق لصالح المزيد من المركزية

اال  لألقاليم  تجاهل  ذلك  وفى  الالمركزية،  تقييد  رقم  فى  قانون  بوجودها  يقر  التى    43قتصادية 

 34.غير مفعلة هالكن 1979لسنة

إزالة  التطوير العمرانى ومن خالل  يتم  المجتمع  -ر عن عالقات الدولةوالدولة لديها تص  نإ

زالة التعديات  إل  زمنيأيضا  تقوم الدولة وعلى )موجات!( باتباع جدول    35. أحياء سكنية بالكامل 

ذلك  ،المحافظاتفى   فى  وإصرارا   حزما   الدولة  األمنية  بمعاونة   وتظهر  جميع   الجهات   فى 
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أولويات  36. تالمحافظا فى سياق  تفسير ذلك  والمرافق    يمكن  اإلسكان  بقطاع  القائم  النظام 

التحتية القومية  هواهتمام  والبنية  والطرق  الجديدة  المدن  ا بمشروعات  ي ؛  الذي  ستحوذ ألمر 

األكب النصيب  الحكومى  على  واالستثمار  اإلنفاق  فى  ا    الممولر  االقتراض  غالب  طريق  عن 

 . يالخارج

كد الدستور على التكييف التشريعوقد   لوضع المحافظ على أنه هو ممثل السلطة   يأ

المحور الدور  إليه  ويعهد  المركزية  ف   يالتنفيذية  العامة  السياسات  تنفيذ  ضمان    ي فى 

ف  المحلية  المجالس  قرارات  على  االعتراض  بحق  ويتمتع  للنظام    ي المحافظة،  مخالفتها  حالة 

ذلك تتجه بعض التفسيرات    لعل فى ضوء  37. العام وقوانين الدولة أو اإلضرار بالمصلحة العامة

الوحدات   رؤساء  على  سيكون  االستجواب  لحق  المقبلة  المحلية  المجالس  ممارسة  أن  إلى 

 .المحلية دون المحافظ

وأخيرا  يمكن القول بأن تعطيل االستحقاق الدستورى الخاص بوجود موازنات مستقلة  

اص لعدم  يرجع  متعددة،  أوعية  من  مواردها  وتمويل  المحلية  الجديد  للوحدات  القانون  دار 

 لإلدارة المحلية حتى تاريخه. 

 أسباب تعطيل الالمركزية  .2

ثورة   إمكانية    2011يناير    25مع  البعض  تصور  المحلية  الشعبية  المجالس  وقرار حل 

إال أن الوضع لم يسر كما أريد له بفعل الفترات االنتقالية التى    ؛تغير وضع المحليات فى مصر 

وسرعة    ،رغبته فى تشكيل المجالس المحلية  يد، وعدم إبداء المجلس العسكرمرت بها البال

العام   من  األول  النصف  وقد شهد  الدستور،  وتغيير  الحاكمة،  السياسية  القيادة     2013تغير 
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التنفي الالئحة  مشروع  تفعيل  رقم  محاولة  بقانون  للمرسوم  لتشكيل    2011لسنة    116ذية 

المؤقتة"   الشعبية  فى    توباشر"المجالس  قنديل"  "هشام  حكومة  فى  المحلية  التنمية  وزارة 

،  كادت تكون معدومة ولكن االستجابة    ،2013مايو    30بشأنها فى    يبدء الدعوة إلى الحوار الحزب 

 جديد   بناء نظام  لحينولم يصل األمر إلى مرحلة عودة عمل المجالس المحلية بصورة مؤقتة  

 لإلدارة المحلية.

ا من ضرورة تضافر الجهود المأمولة للنهوض  ا وحكومي  رغم ما يتم اإلعالن عنه برلماني  

فى مصر لم يتم    باإلدارة المحلية لتفعيل دورها فى عملية التنمية، إال أن التحول نحو الالمركزية

تفعيل  فى  والتباطؤ  ومتطلباتها،  الالمركزية  آليات  توفير  للتراجع عن  وذلك  بعد،  يستكمل  أو 

التدريج التحول  تنفيذ  خطة  وغياب  الدستورية،  الحزبية ي االستحقاقات  المطالب  وانعدام   ،

 محلية.وعقد االنتخابات ال يوالمجتمعية إال فيما يقتصر فقط على احتياجات التمثيل السياس

، وتجاهل ذلك  يالتباطؤ فى التحول التدريج  ي ظل النظام الحال   ي إذن؛ شهدت الالمركزية ف 

و  بعد.  فيما  الالمركزية  مظاهر    تدللتماما  السياستعطيل  النظام  ارتكان  مركزية    يعلى  إلى 

  ي شكل   يكبديل سياسات وبقاء وضع اإلدارة المحلية كما هو عليه    الدولة وصيغة الحكم الراهنة

أو  يوظاهر المحلية مجرد امتداد  اإلدارة  المركزية، واعتبار  المعالجات والخيارات  إلى  ، ولجوئه 

  25فإن التعطيل قد بدأ مبكرا  من بعد ثورة    أفرع للسلطة التنفيذية فى المحافظات، وحقيقة  

 . 2011يناير 
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 إصالح الالمركزية أوالرابعا: 

الدستور  الجغرافية، وال يمكن إلضافة مواد فى  بالالمساواة  تتعلق  هناك عدة مشكالت 

تسهم فى واقتصادية  وإدارية    سياساتيةلحل هذه المشكالت، بل ال بد من معالجات    يأن تكف

 تشكيل حياة أيسر للمواطنين، ونفاذ عادل للخدمات العامة. 

وإحداث تحول    يعدم المساواة الجغرافية تتطلب اإلصالح المحل أية مواجهة للحد من  و

بينما استمرار   .يبشكل تدريجهذا البديل  حتى لو يتم  ،  ي فى نظام اإلدارة المحلية الحال   يحقيق

الالمركزية كما هو عليه المركزية  وضع  السلطة  لحلول  فى ظل هيمنة  السلطة  لجوء هذه  أو   ،

الحرمان   إال شدة  ينتج  لم  الفساد،  وسياسات مركزية لمشكالت ذات طابع محلى مع وجود 

الالمساواة  المدقع وبالتالى تعميق  الفقر والفقر  لدائرة  المواطنين  وتعرض قطاع عريض من 

 بديل إصالح الالمركزية أوال.  يمما يستدعى تبناالجتماعية والمكانية. 

تقوية  يتطل البديل  هذا  تحقيق  لب  المرتكزات  الدولة  خالل  من  المحلية  اإلدارة  نظام 

 التالية:

المستويات   - بين  العالقات  توازن  خالل  من  المحلية  القرارت  اتخاذ  سلطات  وضوح 

مقابل  فى  المنتخبة  المحلية  المجالس  ومستويات  جانب،  من  والالمركزية  المركزية 

جانب ثان، ومستويات الوحدات الالمركزية األعلى  نظائرها من المجالس التنفيذية من  

 واألدنى فيما بينها من جانب ثالث.  

 تحديد االختصاصات والصالحيات المحلية التى تستند لألطر التشريعية.   -
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المركزية  المحليات  قدرة   - التمويل  هياكل  بين  والفصل  وتنميتها،  الموارد  تدبير  على 

 والالمركزية. 

توافر اإلرادة السياسية، وتطوير قانون اإلدارة المحلية بمراعاة يحدث كل ذلك عن طريق  

التشريع باق   يالتكامل  المحل   ي مع  بالعمل  الصلة  ذات  سياسية  يالقوانين  ثقافة  وتنمية   ،

 مؤاتية تشجع المشاركة المحلية والمساءلة االجتماعية.

ال المجتمع  دور  تعزيز  بالضرورة  يتطلب  المحلى  النظام  إصالح  أن  شك  فى    يمدن وال 

و  المجتمعية،  السياسية    ممارسةالمشاركة  لألحزاب  الجغرافية  وتأهيل   لمهاماألمانات  إعداد 

واألحياء،   والقرى  كز  المرا مجالس  ورؤساء  المحافظين  مع  تواصلها  وتوثيق  المحلية،  الكوادر 

المجال   المحلية. خاصة وأن تضييق  والتعبير عن مصالحهم ومشكالتهم  المواطنين  وتمثيل 

المحل العا العمل  على  ينعكس  من    يم  محدود  عدد  على  المحلية  المشاركة  اقتصار  فى 

  ي أو باألحرى منظمات بعينها داخل كل محافظة، وضعف األحزاب ف   يمنظمات المجتمع المدن 

 جذب المواطنين على أساس البرامج واألفكار. 

الختام؛ إال    فى  منها  االستفادة  يمكن  ال  الالمركزية  مزايا  الوحدات إن  عمل  بتقوية 

أدوارها أداء  من  وتمكينها  المحلية،  لإلدارة  األساسية  إعادة   .والتنظيمات  إلى  يحتاج  ال  فاألمر 

قابلة للتنفيذ للعالقة بين المركز  وإلى إيجاد صيغة واضحة    ما يحتاج  بقدر  ياختراع نظام محل 

المصراألطراف  و السياق  المحلي  ، يفى  اإلدارة  اختصاصات  فيها  ف تتوازن  مسئولياتها  مع    ي ة 

 تحقيق التنمية المحلية ومعالجة إشكالية التفاوت بين المجتمعات المحلية.
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الورقة   النظام السياس  توصيات  بضعومن ثم تطرح  الرسميين   يألطراف  الفواعل  من 

الرسميين   معالجة  وغير  فى  دورها  وتفعيل  الالمركزية  إصالح  قضية  فى  المصلحة  أصحاب 

 : يليتتبناه الورقة، كما  ي، بغية التنفيذ الفعال للبديل الذوالالمساواةالتفاوتات 

فيجب   - متكافئة  غير  المتناظرة  المحلية  الوحدات  أن  التنفيذيةبما  السلطة  تطبيق    على 

المتماثلة غير  تراعالالمركزية  وأن  المركزية    ي،  المالية  كل  التحويالت  وأوضاع  احتياجات 

توفير   حيث  من  محلية  المواردوحدة  وتوزيع  الجغرافية،    الخدمات  للمساحة  وفقا  

 والسكان، ومستويات الفقر، ومعدالت التنمية المختلفة. 

مجاال   - المحلي  التدبير  خصب  يعتبر  فرص    يمنح  المحلية  ا  اإلدارية  للوحدات  على  ا  للحصول 

المالية االقتصاالموارد  بتنشيط  تقوم  تنافسية  اقتصادية  الوحدات وحدات  د ، وجعل هذه 

الشركاء الرئيسيين للدولة، في المبادرات التنموية وإنعاش االستثمارات    ىحد إ، وكيالمحل 

االجتماعية.   المشكالت  وحل  أن  المحلية  المحلية  ويمكن  الوحدات  مع  الحكومة  تتعاون 

تفعيل صالحيات تعبئة الموارد الذاتية وتعزيز الحرف التراثية، ودعم  فى    يوالمجتمع المدن 

التعاونية التخطيط   ؛الجمعيات  وهيئات  االقتصادية  األقاليم  دور  وتفعيل  إحياء  مع 

الجغراف   ي ف   ياإلقليم نطاقها  فى  االستثمار  فرص  االستثمارية    ي ف   ي توسيع  الخطة  ضوء 

 للدولة. 

مراعاة   - أنضرورة  والمحافظات  المحلية  التنمية  المحل   وزارة  الفساد  بعض   يشواهد  فى 

 مع    ، عالجة الخلللم   عاجال    تدخال  المشتريات تحتاج  ودارات الهندسية  اإلدارات المحلية كاإل
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التكنولوجية،   كز  المرا و تطوير  والمعامالت  اإلجراءات  الخدمات  لتبسيط  جودة  تحسين 

 . المقدمة

اقتصار التغيير بتغيير المسمى    يال يكفخذ السلطة التنفيذية فى اعتبارها أنه  أتضرورة أن   -

هذه   صورة  تغيير  عن  التعبير  على  محلية"  "مجالس  إلى  محلية"  شعبية  "مجالس  من 

مؤسسي   وهيكلي  المجالس  االنتخابات  ا  إجراء  من  وتفعيلها  وظائفها  تطوير  هو  فالمهم  ا، 

 المحلية.

تراع - أن  أن    ييجب  االنتخابية  والتحالفات  السياسية  لت  يأاألحزاب  المجالس   ثيلمتكرار 

المقبلة   عملية  كالمحلية  مؤامات    حزبية  العتبارات  أشخاصأسماء    "تسكين"مجرد  أو 

إعادة إرتداد للخلف ب، ينتج عنه  حرتنافس  و   عادل  ينظام انتخاب اجتماعية واقتصادية دون  

 إنتاج مجالس محلية بال فعالية مرة أخرى.  

المحلية  قانون    ي ف البرلمان    إبقاءضرورة   - من على  الجديد  اإلدارة  المنتفعين  لجان 

أنه إدارة وتسيير المشروعات والخدمات المحلية. كما    ودورها فى المشاركة فى المواطنين  

ال انتخابها  ي ضرورمن  عند  للمحافظات  المحلية  المجالس  تُ   على  المساءلة    لفع  أن 

ئحة التنفيذية لقانون نظام نظمت الال  وفى الواقع  هذه اللجان.إعمال  من خالل  االجتماعية  

تشكيل ومهام  كيفية ( 44( إلى )41فى المواد من )م 1979( لسنة 43اإلدارة المحلية رقم )

 هذه اللجان، لكن لم يتم تفعيلها مسبقا. 
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