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يمر المجتمع المصرى بمرحلة انتقال مـن       
نظام االقتصاد المخطط إلى اقـتـصـاد        
السوق، وتتميز هذه المرحلة بـاحـتـدام        
الصراع بين قوى النظام القديم وقـوى        
النظام الجديد فضالً عن إعادة النظر فـى        
التشريعات القائمة، وصدور تشريـعـات      
جديدة مما يؤدى إلى العديد من الثغـرات        
التى تساعد على انتشار الفساد، والذى قـد        
يصل إلى حد النهب المنظم والمـكـثـف         

 .للثروات العامة
ويساعد على انتشار الفساد فى المجتمـع       

 :المصرى عوامل عديد منها
ضعف الشفافية وغياب اإلفصاح عـن       

المعلومات الخاصة بالدولة ونشاطهـا     
االقتصادى وأمورها المالية والـذمـة      
المالية لكبار المسئولين مما يمكنهم من      
اختراق القانون واإلخالل بااللتزامـات    
الوظيفية بغرض تحقيق كسب غـيـر       

 .مشروع
ضعف أو غياب المساءلة الحقيقـيـة        

لكبار المسئولين ويرتبط هذا عـادة       
بضعف أو غياب المشاركة السياسيـة      

 .الشعبية
انخفاض مستوى دخول الموظفـيـن       

العاملين بالدولة وإداراتها والشـرطـة      
واإلدارة المحلية وتكون أقل مما يضمن 

 .حياة كريمة
منح كبار موظفى الدولة والقطاع العام       

 .تنفيذى ومجلس شعبى منتخب
المـجـلـس    ( يتكون الجهاز التنفيذى     

للوحدة المحلية من رئـيـس      )   التنفيذى
ومسئولى األجهزة التنفيذية فى نفـس      
المستوى وجميعهم معينون بما فى ذلك      
المحافظون ورؤساء المراكز واألحياء    

 .ورؤساء المدن ورؤساء القرى
تختص الوحدات المحلية بإنشاء وإدارة      

جميع المرافق العامة الواقعـة فـى        
الصـرف    -مياه الشـرب   ( دائرتها  
، وتتولى كل وحدة    ) الكهرباء  -الصحى

الخدمات التى تدخل فـى نـطـاق         
اختصاصات الوزارات التى نقـلـت      
اختصاصاتها إلى اإلدارة المحلـيـة،      

 .وكذلك مشروعات التنمية المحلية
تتولى الوحدات المحلية أعمال الخدمات     

 -شئون التعـلـيـم    :   الخاصة بما يلى  
شئون اإلسـكـان       -الشئون الصحية 

 -والشئون العمرانية والمرافق البلديـة    
شئون التمـويـن      -الشئون االجتماعية 
 -الشئون الزراعية   -والتجارة الداخلية 

 -شئون الـرى    -استصالح األراضى 
شئون   -القوى العاملة والتدريب المهنى   

 -الشباب والرياضـة    -الثقافة واإلعالم 
شئـون    -شئون المواصالت   -السياحة
الشئـون    -الصناعة  -الكهرباء  -النقل

بناء وتنمـيـة      -التعاون  -االقتصادية
الصناعات الحرفية والتعـاون      -القرية

شـئـون     -شئون األوقاف   -اإلنتاجى
 .شئون األمن -األزهر

ومن الجدير بالذكر أن الوحدات المحلية ال       
تتولى كل ما يتعلق بهذه الخدمات بأكملهـا        
بل تنسق مع الوزارة المختصة ما سـوف        

 -المحافـظـة  ( تتواله فى نطاق مسئوليتها     
 ).القرية -المدينة -الحى -المركز

 ببعض  صناديق خاصة أنشئت بالمحافظات   
الخدمات يتم تمويلها من الرسوم المحليـة       
الخاصة بتطوير هذه الخدمة واالستـفـادة       
منها، وال تعتبر حسابات هذه الصناديـق        
جزءا من الميزانية العامة، بل تعـتـبـر         

صالحيات كبيرة فى إعطاء التراخيص     
والوثائق الرسمية دون وجود رقـابـة       

 .شعبية ورسمية فعالة
 .١التفاوت الكبير بين مستويات الدخول 

وقد انتشر الفساد فى مصر فى مجـاالت        
. متعددة وأمتد إلى وحدات اإلدارة المحلية     

وتؤكد تقارير الهيئات الرقابية والتشريعية     
أن الفساد فى المحليات قد انتشر بصـورة        
كبيرة، يؤكد ذلك تقارير الجهاز المركزى      
للمحاسبات والرقابة اإلدارية والنـيـابـة       

. اإلدارية واللجان المختصة بمجلس الشعب    
بل إن أحد كبار المسئولين وهو الدكتـور        
زكريا عزمى رئيس ديـوان رئـيـس         
الجمهورية وعضو مجلس الشعب لم يتردد      

الفساد فى المحليـات    " فى اإلعالم عن أن     
 ".للركب

ولعل السؤال الجدير بالبحث هنا هو لماذا       
انتشر الفساد فى المحليات إلـى هـذه          
الدرجة؟ وهل لظاهرة الفساد فى المحليات      
عالقة بتنظيم المحليات؟ وما هى مظاهـر       
هذا الفساد وكيف يساعد عليـه األسـس         
والقواعد التى قام عليها نـظـام اإلدارة         
المحلية؟ وكيف يمكن تالفى هذه الظاهرة؟      
أو بمعنى أدق ما هى اإلجراءات الواجـب        
اتخاذها بالنسبة لنظام الحكم المحلى للحـد       

 من الفساد ومحاصرته؟
 

 نظام اإلدارة المحلية: أوالً
 ١٩٧٩ لسـنـة       ٤٣ينظم القانون رقم    

وتعديالته اإلدارة المحلية فى جمهـوريـة       
مصر العربية، وطبقاً لهذا القانون فـإن        
اإلدارة المحلية جزء من الجهاز التنفيـذى       
للدولة بما فى ذلك المجالس الشعبية المحلية 

 .المنتخبة
تنقسم الجمهورية إلى وحدات محلية فى  

المحافظات والمراكز واألحياء والمدن    
 .والقرى

تتمتع كل وحدة محلية بالشخـصـيـة         
 .االعتبارية

تتكون كل وحدة محلية من جـهـاز          
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حسابات هذه الصناديق جزءا من الميزانية      
العامة، بل تعتبر حسابات خاصة يشـرف       
عليها مجلس إدارة معين يرأسه المحافظ أو      
أحد كبار المسئولين بالمحافظة، ويـتـم        
الصرف منه بناء على قرارات من مجلس       
اإلدارة أو رئيس مجلس اإلدارة، وتعتبـر       
هذه الصناديق الخاصة مجاالً خصـبـاً        
لالنحراف والفساد، حيث يتم الصرف منها      
على أغراض غير التى أنشئت الصناديـق       

. من أجلها وال تخضع لنظام محاسبى سليم      
وهناك العديد من القضايا الخاصة بالفساد      
فى هذه الصناديق، وهى موضع انتقاد دائم       
من الجهاز المركزى للمحاسبات وبـاقـى       

 .أجهزة الرقابة
من أهم هذه الصناديق الخاصة صنـدوق       

صـنـدوق     -الخدمات والتنمية المحليـة   
 -صندوق تحسين الصـحـة       -اإلسكان

صنـدوق    -صندوق استصالح األراضى  
 -صندوق اعمار المساجد األهلية     -النظافة

حساب   -صندوق تحسين الخدمة التعليمية   
 .إيرادات مواقف سيارات الركاب

ينظم قانون اإلدارة المحلية العالقة بـيـن        
الوحدات المحلية والسلطة المـركـزيـة،       
والعالقة بين الوحدات المحلية وبعضهـا،      
والعالقة بين المجلس التنفيذى والمجلـس      
الشعبى المحلى فى كل وحدة محلية وفـق        
أحكام مليئة بالثغرات وتفتح مجاالً كبيـراً       
للفساد فى المحليات على النحـو الـذى         
سنناقشه بعد استعراضنا ألهم مـظـاهـر        

 .الفساد فى المحليات
 

  الفساد فى المحلياتً:ثانيا
انتشر الفساد فى وحدات اإلدارة المحليـة       
فى مصر بدرجة كبيرة وهـنـاك آالف         
المخالفات والقضايا الجنائية التى تتنـاول      
مظاهر هذا الفساد ووقائعه، والتى أديـن      
فيها عاملون ومسئولون بمختلف مستويات     
اإلدارة المحلية من بينهم بعض المحافظين      
ورؤساء المراكز واألحيـاء والـمـدن        
وسكرتيرى عموم المحافظات ومساعديهم    

. ومديرى مديريات الخدمات وغـيـرهـم      
ونعنى هنا بالفساد سوء استغالل النـفـوذ        
والصالحيات من قبل كبار موظفى الدولة      
والمسئولين السياسيين واالقتصـاديـيـن      
بغرض تحقيق األرباح والثروات بغـيـر       

ضخمة دون وجه حق منهـا حـوافـز          
ومكافآت لكبار المسئولين وللمقـاولـيـن       
والموردين بالمخالفة لشروط التعـاقـدات      
واللوائح المالية وخرق القانون مع عـدم        

. حصر وربط الكثير من اإليرادات المحلية     
باإلضافة إلى التالعب فى الصـنـاديـق        
الخاصة بالنظافة واإلسكان وتحـسـيـن       
الصحة واستصالح األراضى والتعديـات     
على أراضى الدولة من قبل مجمـوعـات       

 .٢منظمة
وهناك جانب آخر من المخالفات يتعـلـق        
بالتنظيم واإلسكان وتراخيص البناء حيـث      
كشف مركز بحوث اإلسكان والبناء فـى       
دراسة عن مخالفات رخص البناء تـمـت        
على عدة عينات عشوائية أن نسـبـة          

% ٩٨الرخص المخالفة فى مدينة نصر       
وفى محافظة  %   ٩٠أما فى مصر الجديدة     

% ٩٧الجيزة بلغ عدد الرخص المخالفة       
 ألف مهندس   ٥٢وأشار تقرير آخر لوجود     

باإلدارات الهندسية باألحياء التابعة لإلدارة     
المحلية متهمون أمام النيابـة اإلداريـة        
بعضهم تم إدانتهم واآلخر أمره معلق أمام       

 .٣التحقيقات
وفى تقرير لجنة اإلدارة المحلية بمجلـس       
الشعب يناقش ما جاء فى تقرير الجهـاز         
المركزى للمحاسبات عن الصـنـاديـق       
الخاصة التابعة لإلدارة المحلية، تبين وجود  
مخالفات فى المحافظات وإهدار صـارخ      
للمال العام بلغ ماليين الجنيهات دون اتخاذ       
اإلجراءات القانونية ضد المتسببين فـى       

 ٢٠٠٣ إلى    ١٩٩٧وفى الفترة من    .   ذلك
بلغت موارد صناديق الخدمات بالمحافظات     

 مليون جنيه لم يصرف منها      ٦٤٨مليار و 
ولم يستخدم الباقى فى تحقيق     %   ٧٥سوى  

وهناك سوء تقـديـر     .     مشروعات تنموية 
الستثمار هذه الحصيلة فى مشـروعـات       
تنموية، مثال ذلك أحد المصانع المنتجـة       
لألخشاب بالوادى الجديد الذى حقق عجزاً      

وفشلت المحافظـة   )    ألف جنيه  ٢٣٤( قدره  
فى بيعه وتم تحويله إلى ورشة نـجـارة         
لخدمة ديوان عام المحافظة ومشـروع       
مزرعة للتوت بالفيوم الذى بلغت تكلفتهـا       

كما أنفق مبلـغ    .      ألف جنيه وفشلت   ٢٠٦
 ألف جنيه من حصيلـة      ٧٥٠ مليون،   ٤٠

هذه الصناديق على اإلعالنات والتهـانـى       

وجه حق، وهو فساد يتم على تخوم العالقة        
بين الحكومة وهيئاتها والقطاع العام مـن       
جهة وبين القطاع الخاص والمواطنين من      

وعندما يتفشى الفساد فـى      .   جهة أخرى 
المجتمع فإنه ال يتوقف عند كبار المسئولين       
والموظفين بل يمتد ليشمل حتى صـغـار        
موظفى الدولة طالماً أن لديهم صالحيـات       

 .منح أى وثائق أو تراخيص رسمية
ومن المالحظ أن القطاع الخاص يعتـبـر        
طرفاً رئيسياً فى الفساد المنتشر بوحـدات       
اإلدارة المحلية حيث يتعلق األمر بتنفـيـذ      
آالف المشروعات الخدمية والتنموية مـن      
خالل المناقصات واألمر المباشر وهـو       
مجال خصب للتالعب من قبل كـبـار         

بل إننا .   وصغار المسئولين باإلدارة المحلية 
نالحظ فى العديد من الحاالت أن األعضاء       
المنتخبين فى المجالس الشعبية المحلـيـة       
طرف فى هذه االنحرافات، وقد شكا بعض       
المحافظين والمسئولين باإلدارة المحلية من     
تدخل هؤالء األعضاء للضغط من أجـل       
اختراق القوانين لمحاباة المـقـاولـيـن        
والموردين الذين تتعاقد معهـم وحـدات        
اإلدارة المحلية ومديريات الخدمات التـى      
يدخل نشاطها فى نطاق اإلدارة المحلـيـة        
مثل الصحة والتربية والتعليم والزراعـة      

 .الخ... والشباب والطرق واإلسكان
وفيما يلى نعرض لبعض مظاهر الفساد فى     
المحليات ثم نوضح بعد ذلك عالقتها بنظام       
اإلدارة المحلية والقواعد واألسس الـتـى       
تحكم نشاط وحدات اإلدارة المـحـلـيـة         

.  واألوضاع التى تؤثر فى هذا النـشـاط       
ونكتفى هنا بعرض وقائع الفساد الـتـى        
أشارت إليها تقارير الهيئات الرقـابـيـة        

 :الرسمية
 

 الفساد يهدد التنمية
 ١٩٩٨ناقش مجلس الشعب فى مـارس        

تقريراً من الجهاز المركزى للمحاسبـات      
يشير إلى مخالفات فى وحـدات اإلدارة        

 مليون جنيه فى عـام      ٢٠٠المحلية قيمتها   
 وحده، وهو ما يعنى أن متوسـط        ١٩٩٦

المبالغ المهدورة يمكن أن يصـل إلـى         
مليارى جنيه خالل عشر سنوات فـقـط،        
وتتراوح المخالفات بين اختالسات وسرقة     
وتزوير فى المخازن والعهد وصرف مبالغ      
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والهدايا والرحالت والمكافآت والحوافـز     
واألثاث والتجهيزات المكتبية واألجـهـزة      
الكهربائية مما يعتبر إهداراً للمال الـعـام        

 .٤والالمباالة للمسئولين
وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات     

 إلى آخر يونيو ٢٠٠٤عن الفترة من يوليو     
 مليون جنيـه   ٢٣٦ عن إهدار نحو     ٢٠٠٥

فى مخالفات شارك فى ارتكابها المسئولون      
باإلدارة المحلية فى مختلف المستويات فى      

وفى مقدمة المخالفات التى    .      محافظة ٢٦
رصدها التقرير عدم االلتزام بأحكام قانون      

 لسنة ٨٩تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 
 والئحته التنفيذية وتعديالتها، وعدم     ١٩٩٨

مراعاة الدقة لدى مراجعة المستخلصـات      
والمطالبات قبل صرفها وأيضاً عند التعاقد      
أو لتراخيهم أو لتأخرهم فى تنفيذ األعمال       
المسندة إليهم فى المواعيد المتعاقد عليهـا       
وترتب على ذلك استحقاق مبالغ جملتهـا       

 ألف جنيه وجه الجهـاز     ٢٦٠ مليون و  ٢٤
وأوصى تقـريـر    .   إلى ضرورة تحصيلها  

الجهاز المركزى للمحاسبات مسـئـولـى       
اإلدارة المحلية ووزارة التخطيط والتنميـة      
المحلية بتطبيق أحكام قانون تـنـظـيـم         
المناقصات والمزايدات والئحته التنفيذيـة     
وااللتزام بما تم التعاقد عليه واإلشـراف        
الدقيق والمستمر على ما ينفذ من أعمـال        
ودعم أجهزة الرقابة الداخلية لتقوم بمهامها      
على الوجه األكمل، ومحاسبة العاملـيـن       
المسئولين عن مباشرة إجراءات التعـاقـد       
وتالفى ما ينكشف من مخالفات فى مجال       
اإليرادات وتطبيق أحكام الـقـوانـيـن         
والقرارات والتعليمات وتنشيط األجـهـزة      
المختصة، واتباع القواعد المحاسـبـيـة       
السليمة، واستخدام الصناديق والحسابـات     
فى األغراض المخصصة لها وكـذلـك        
المنشئات الحكومية، وإزالة التعديات على     

 .األراضى المملوكة للدولة
 

 عالقة الفساد بتنظيم المحليات: ثالثاً
هناك العديد من الثغرات فى نظام اإلدارة       
المحلية فتحت الباب أمام استشراء الفسـاد       
وتحوله إلى ظاهرة عامة يتورط فيها كبار       

. المسئولين وصغارهم فى نفس الـوقـت      
وهناك بالفعل عالقة مباشرة بين الفـسـاد        

 وتنظيم المحليات يمكن التعرف عليها من 
 

 .هذا الشأن نهائى
قرارات المجلس الشعبى المـحـلـى        

للمركز والحى تنحصر فى وضع أسس      
وقواعد تعامل المواطنين مع المرافـق      
العامة وأجهزة الخدمات من هنا يتضح      
أن المجالس الشعبية المحلية ال تستطيع      
مراقبة أداء األجهزة التنفيذية المقابلـة      
لها وال تملك محاسبتها طالما أن مـا         
تصدره من قرارات هـو مـجـرد         

وال يـمـلـك      .  اقتراحات وتوصيات 
المجلس الشعبى للمحافظة سوى حـق      
توجيه األسئلة وطلبات اإلحاطة أمـا       
حق االستجواب فقد تم إلغاؤه انطالقـاً       
من أن المجالس الشعبية للمحليات هى      
جزء من السلطة التنفيذية وليس سلطة      
شعبية مقابلة لها، وبالتالى فإنه ليس من      

. حقها أن تحاسب األجهزة التنفيـذيـة      
وفى غياب الرقابة الشعبية على أداء       

 .المحليات ينتشر الفساد بال رادع
 سيطرة البيروقراطية على المحليات .ج 

وتتأكد هذه السيطرة من متابعتنا لعـالقـة        
السلطة التنفيذية بالمجالس المحلية حيـث      
تقوم هذه العالقة طبقاً للقانون على تحكـم        
األجهزة التنفيذية فى هذه المجالس وفـى       

حيث ينص القانون علـى أن       .   قراراتها
قرارات المجلس المحلى للمحافظة وجميع     
قرارات المجالس األدنى تبلغ للمحافظ وهو      
الذى يتولى إخطار األجهزة التنفيذية بهـا       

وليس من حق المجالس    .   ويتابع تنفيذها لها  
الشعبية المحلية أن تخاطب األجـهـزة        
التنفيذية مباشرة وبالتالى فإن المحـافـظ       
باعتباره حلقة الصلة بين جميع المجالـس       
الشعبية المحلية فى كل المستويات فـى        
نطاق المحافظة وبين األجهزة التنفيـذيـة       
يتحكم عملياً فى مدى تنفـيـذ قـرارات          

 .المجالس الشعبية المحلية من عدمه
يجوز للمحافظ أو رئيس الوحدة المحليـة       

فى المركز والحى والمديـنـة      ( المختص  
االعتراض على أى قرار يصدر     )   والقرية

عن المجلس الشعبى المحلى إذا كان مخالفاً       
. للخطة أو الموازنة المعتمدة أو التعليمات     

وإذا كان من المنطقى االعتراض عـلـى        
القرارات المخالفة للخطة والموازنة فـإن      
مخالفة التعليمات عبارة مطاطة يستطيـع      

 رئيس الوحدة من خاللها إيقاف تنفيذ أى

 :الحقائق التالية
ازدواجية اإلشراف على األجـهـزة        .أ 

 التنفيذية بالمحليات
فالقانون ينظم العالقة بين السلطة المركزية      
والمحليات على أساس احتفاظ الـوزارات      
المركزية بحق اإلشراف على جوانب من      
اختصاصاتها المنقولة إلى المحليات، ومـا      
تزال السلطة المركزية تمـارس الـدور        
األساسى بالنسبة للعمل التنفيـذى فـى        
المحافظات، وهى لم تتنازل بشكل حقيقـى       
عن اختصاصاتها يتجلى ذلك فى استمرار      
سيطرة الوزارات على فروعها وموظفيها     

وتشكيل األقاليم االقتصادية . فى المحافظات
والتخطيط اإلقليمى التى يمسك بزمامـهـا       
األجهزة التنفيذية، بل إن المحافظ نفسه ال       
يستمد مكانته المؤثرة إال من خالل النص       
فى القانون فى البداية على أنه مـمـثـل          
لرئيس الجمهورية فى محافظته ثم عـدل       

وقد . القانون إلى أنه ممثل للسلطة التنفيذية     
أدت هذه االزدواجية فى اإلشراف علـى       
األنشطة التى تقوم بها المحليـات إلـى         
ثغرات يتمكن الموظفون من خاللها مـن       
التهرب من رقابة أى من الـطـرفـيـن          
وارتكاب مخالفات يصعب اكتشافها فـى       
وقتها مما ساهم فى استشراء الفساد فـى         

 .٥المحليات
غياب أو ضعف الرقابة الشعـبـيـة         .أ 

 والمساءلة على المحليات
وتتضح هذه الحقيقة من متابعتنا لما تملكه       
المجالس الشعبية المحلية المنتخبة مـن       
سلطة على األجهزة التنفيذية، حيث نالحظ      
أنها ال تملك سلطة فعلية فى هذا المجـال،         

 :وهى محدودة للغاية طبقاً للقانون
القرارات التى يصدرها المـجـلـس        

الشعبى المحلى للقرية والمـجـلـس       
الشعبى المحلى للمدينة هى مـجـرد       
اقتراحات وتوصيات غير مـلـزمـة       

 .لألجهزة التنفيذية
هناك اختصاص وحيد للمجلس الشعبى      

المحلى للمدينة وهو فرض رسـوم       
محلية، ومع ذلك فإنه للمحـافـظ أن        
يطلب إلغاء ما فرضه المجلس الشعبى      
من رسوم أو تعديلها، فـإذا رفـض         
المجلس يعرض األمر على اللجـنـة       

 الوزارية لإلدارة المحلية ورأيها فى 
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 قرار للمجلس الشعبى المحلى للسلـطـة       
التنفيذية، طبقاً للقانون، حق حل المجالـس       

 .الشعبية المنتخبة
وهكذا تسيطر البيروقراطية علـى أداء       
المجالس الشعبية المحلية وقد تأكد مـن        
خالل الممارسة أن المجالس المنتخبة فـى       
ظل هذا القانون مجرد كيانات شكلية ليس       
لها سلطات حقيقية وال نستطيع أن تفرض       
مصالح المواطنين وأولوياتهم على األجهزة     
التنفيذية لحل المشكالت أو إدارة وإنشـاء       

وبديالً عن  .   المرافق العامة وأداء الخدمات   
خدمة المواطنين أصبحت عضوية المجالس 
الشعبية المحلية مجاالً لإلثـراء غـيـر         
المشروع وساد الفساد أجهزة الحكم المحلى      
وهو ما تحفل به تقارير الجهاز المركـزى   
للمحاسبات وأعمال النيابة اإلدارية والنيابة     
العامة والرقابة اإلدارية وغيرها من أجهزة      

 .الرقابة المتعددة
إنشاء حسابات خاصة ببعض األنشطة      .د 

 خارج الموازنة العامة
من العوامل المشجعة على الفسـاد فـى         
المحليات التوسع فى إنشاء حسابات خاصة      
ببعض األنشطة خارج الموازنة العـامـة       
تحت اسم الصناديق الخاصة التى تعمـل       
وفق لوائح وضعها المسئولون التنفيذيـون      
ويشرف عليها مجالس إدارة معينـة وال        
تتوفر لها نظم المحاسبة السليمة والرقابـة       

. الكافية على أوجه اإلنفاق واإليـرادات      
وكما هو ثابت فإن هذه الصناديق الخاصة       
كانت مجاالً خصباً للفساد واالختالـسـات    
وقد عرضنا بعض النماذج فى تقـاريـر        
الجهاز المركزى للمحاسبات وغيره مـن      

 .أجهزة الرقابة
 غياب الشفافية والمعلومات .ه 

من العوامل المساعدة على انتشار الفسـاد       
فى المحليات غياب الشفافية والمعلومـات      
عن أداء األجهزة التنفيذية، مثـال ذلـك         
الصناديق الخاصة التى تجرى أعمالها دون 
اإلفصاح عن مصادرها وأوجه اإلنـفـاق       
لحصيلتها، وهناك أيضاً انتقائـيـة فـى         
المعلومات المتوفرة حيث يؤدى حجب هذه      
المعلومات عن الجمهور وإتاحتها فـقـط       
لعناصر تتقدم للعطاءات والمـنـاقصـات       
المعلن عنها لمشروعات المحليات مـمـا       
يحول دون المنافسة المتكافئة بين مقدمـى       
العطاءات، وكذلك تمكن بعضهم من الفوز      

تكفل تحويل اإلدارة المحلية إلى نظام حكم       
محلى شعبى حقيقى يقوم على الالمركزية      
التى تتطلب نقل السلطة فيما يـخـتـص         
بالتنمية المحلية والمرافق العامة والخدمات     
من السلطة المركزية إلى سلطة الحـكـم        
المحلى والتى تتشكل باألساس من مجالس      
شعبية فى كل مستوى من مستويات الحكم       
المحلى وذلك تأكيداً لحق السكـان فـى         
مجتمعاتهم المحلية فى إدارة شئـونـهـم        
المحلية بأنفسهم ويتحقق الحكم المحـلـى       

 :الشعبى الحقيقى بهذا المفهوم من خالل
انتخاب كافة مجالس الحكم المحـلـى        .١

 .الشعبية باالنتخاب العام المباشر
االنتخاب المباشر للمحافظين ورؤساء     .٢

المراكز واألحياء والمدن والـقـرى       
 .والعد

إحكام رقابة المجالس الشعبية المحليـة       .٣
المنتخبة على األجهزة التنفيذية المقابلة     
لها ودعم سلطتها عليها بأن تـكـون        

 .قراراتها ملزمة لهذه األجهزة
للمجالس الشعبية المنتخبة حق مراقبـة       .٤

ومحاسبة ومساءلة األجهزة التنفيذيـة     
والمسئولين عنها بما فى ذلك حـق        

 .سحب الثقة عنها
إلغاء الحق الممنوح لرئيس الـوزراء       .٥

والوزير المختص والمحافـظ فـى       
االعتراض على قرارات المجـالـس      

 .الشعبية المنتخبة
إلغاء حق السلطة التنفيذية فى حـل         .٦

 .المجالس الشعبية المنتخبة
حق المجالس الشعبية المحلية المنتخبة      .٧

فى توزيع الميزانية على بنود الصرف      
 .المختلفة

تأكيد علنية جلسات المجالس الشعبيـة       .٨
 .المحلية المنتخبة

إعادة النظر فى نظام المعلومات بالحكم  .٩
المحلى وتنظيم اإلعالن عن كل مـا        

 .يتصل بنشاطها بوسائل مناسبة
تطوير نظام المناقصات والعطـاءات       .١٠

 .بما يضمن العدالة وتكافؤ المنافسة
إلغاء نظام الصناديق الـخـاصـة         .١١

 .وإدماجها بالموازنة العامة
إعادة النظر فى مرتبات وأجـور        .١٢

العاملين بالمحليات بما يضمن حـيـاة       
 .كريمة لهم

بالمشروعات حيث يتقدمون بـاألسـعـار       
المناسبة للتنفيذ ويساعد غياب المعلومـات      
وغياب الشفافية على تفشى الفساد بسبـب       
احتكار الموظفين لهذه المعلومات وتحكمهم     

 . ٦فيها إفصاحا وحجبا
   تزوير انتخابات المحليات .و 

هناك عالقة وثيقة بين قيام المـجـالـس         
الشعبية المحلية بأداء واجبها فى مراقبـة       
األجهزة التنفيذية وبين إجراء انتخـابـات       
حرة ونزيهة، فالمجالس الشعبية المنتخبـة      
بشكل ديمقراطى والمعبرة عـن كـل         
االتجاهات والقوى السياسية فى المجتمـع      
هى بالتأكيد مجالس قادرة على رقـابـة         

والعكس .   األجهزة التنفيذية على أكمل وجه    
صحيح حيث يؤدى تزوير انتـخـابـات        
المحليات كما هو حادث فى مصر إلـى         
سيطرة عناصر منحرفة على المجـالـس       
الشعبية واالستفادة من عضويتها فى تحقيق      

وليس من شك فـى أن       .   مكاسب خاصة 
الفساد المستشرى فى المحليات يعود فـى       
جانب هام منه إلى تزوير انـتـخـابـات          

وما يجرى من تزويـد فـى        .   ٧المحليات
انتخابات المحليات هو جزء من ظاهـرة       
أوسع تتمثل فى احتكار الحكم لنخبة محددة       
وعدم تداول السلطة من خالل انتخابـات       
حرة ونزيهة للسلطة التشريعية، األمر الذى     
ال يمكن معه ضمان نزاهة انتـخـابـات         

 .المحليات
 تدنى أمور العاملين بالمحليات .ز 

تؤكد الدراسات أن العاملين بالمحلـيـات       
يحصلون على أدنى األجور من بين فئات       
العاملين بالدولة، وال تتوفر للمحـلـيـات        
الميزانيات الكفيلة بمنحهم حوافز أو أجورا      
إضافية تعوضهم عن األعمال اإلضافيـة      

وال تكفى األجور الـتـى      .   المطلوبة منهم 
يحصل عليها معظم العامليـن بـاإلدارة        
المحلية لتوفير ضرورات الحياة فما بالنـا       

ويستجيب هؤالء العاملون   .   بالحياة الكريمة 
إلغراء االنحراف الذى تتعدد مظاهره فى      
أنشطة عديدة بالمحليات والذى يساعد عليه      

 .العوامل التى أشرنا إليها من قبل
 

الطريق نحو محاصرة الفساد فـى      :   رابعاً
 المحليات

تتطلب محاصرة الفساد فى المحليات إعادة      
تنظيم اإلدارة المحلية وفق أسس جـديـدة        

  .١١أحمد السيد النجار، الفساد أسبابه ونتائجه، مرجع سابق ص  ٦ 

  .٨٦عمرو الشوبكى، نظام النزاهة العربى فى مواجهة الفساد، نحو نظام نزاهة عربى، مرجع سابق ص .د ٧ 




