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حتقيق:رم�سان �أبو �إ�سماعيل

الالمركزية .. وق�صور يف فهم املعنى واملبنى

لي�س بالقانون فقط يحدث التـطور ال�سيا�سي واالجتماعي
بالرغم من �لإجماع �ل�سائد بني �أ�ساتذة �لعلوم �لإد�رية و�ل�سيا�سية على �أن �لالمركزية هي �أقوى �ملوؤ�رش�ت 
عل���ى درجة �لن�سج و�لر�سد �لتي و�سل �إليها نظام �حلكم يف جمتمع ما، و�أنه كلما �رتقى هذ� �لنظام على 
�سلم �حلكم �لر�سيد، كلما ز�د �قتناعه وتوجهه �إىل مزيد من تفوي�ض ونقل �ل�سالحيات للوحد�ت �ملحلية،  
ف���اإن �ل�سلطات �مل�رشية على �مل�ستوى �ملركزي ل تز�ل حتارب كل �جلهود �لتي من �ساأنها �إد�رك جتربة 

�لالمركزية، �لتي يوؤكد عليها �لد�ستور �مل�رشي يف مادته 163.
لالأ�س���ف �ل�سديد، حتول �لأم���ر � بقدرة قادر � �إىل ����رش�ع على "كعكة �ل�سلطة" بني �ل���وزر�ء �ملتم�سكني 
بتالبيب �ملركزية �لت���ي تعظم �سلطاتهم، و�ملحافظني ممن ي�سعون لتحقي���ق �لالمركزية، �لتي جتعل 
منهم روؤ�س���اء جمهوريات يف �أقاليمهم بدون منازع. وو�سط هذ� �جل���و �لعا�سف ت�سيع �مل�سلحة �لعامة 
�ملنتظر حتققها يف حال تطبيق �لالمركزية، �سو�ء فيما يتعلق بتحقيق دميقر�طية �لإد�رة، وذلك بتمكني 
�ملجال�ض �ل�سعبية �ملحلية �ملنتخبة من ممار�س���ة دورها �لرقابي و�لت�رشيعي، �أو �لق�ساء على �لف�ساد 

�لإد�ري �ملنت�رش ب�سكل كبري يف �ملحليات لغياب �لرقابة و�لردع �حلقيقيني.

ملف الالمركزية في مصر...
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بداي���ة، يقول د. علي الدين ه���ال، اأ�ستاذ العلوم 
ال�سيا�سية بجامعة القاهرة، ووزير ال�سباب �سابًقا: 
يف ع���ام  1971  �س���در الد�ست���ور الدائ���م مل�رص، 
لتن�ص اإحدى م���واده على النقل التدريجي لل�سلطات 
م���ن العا�سم���ة اإىل املحافظات وهيئ���ات الإدارة 
املحلي���ة، وبالفع���ل جاء ه���ذا الن����ص الد�ستوري 

لي�سل���ط املزيد م���ن الأ�سواء عل���ى ق�سية 
التحول اإىل الامركزية مبكًرا، لكنه رغم 
كل هذا الهتم���ام مل يحدث �سيء تقريًبا، 
ومل يحدث انتقال حم�سو�ص لاخت�سا�سات 
من العا�سمة لاأقاليم، بل حدث يف بع�ص 
املج���الت  تراجع، مثل م���ا مت يف جمال 
اخت�سا�س���ات الرقابة للمجال����ص ال�سعبية 

على الإدارة احلكومية .

وي�سيف اأن كل ما يثار حول هذا التحول 
لاأ�س���ف مل ي���زد عل���ى جم���رد ال���كام، 
فاملجل�ص الأعلى ل���اإدارة املحلية � الذي 
ن����ص على تكوين���ه القانون من���ذ اأكرث من 
ثاث���ن �سن���ة � مل ين�س���اأ اأ�س���ًا، وهذا ما 
يدعو للبحث عن الأ�سباب التي تعوق دون 
حتقي���ق الامركزية، م�س���ًرا اإىل اأن اأول 
هذه الأ�سب���اب، هو العتقاد الرا�سخ باأن 
م�رص القوية عرب التاريخ كانت هي م�رص 
املركزية، وبالتايل، ف���اإن الامركزية 
بالن�سبة لها هي رمز �سعف وحتلل، وهذا 

اأمر اأثبت التاريخ خطاأه.

ق�صور يف الفهم

وي�ستطرد د. هال اأن ال�سبب الثاين لعدم 
التح���ول لامركزية هو ق�س���ور يف فهم 
معنى الامركزي���ة، حيث يت�سور اجلميع 
اأنها تعني نقل الخت�سا�سات من م�ستوى 
الوزير يف العا�سمة اإىل م�ستوى املحافظ 
يف عا�سمة املحافظ���ة، وهذا خطاأ، لأن 
املق�س���ود بالامركزية حترير الوحدات 
املحلي���ة عل���ى م�ستوى الق���رى والأحياء 
واملراكز والأق�سام م���ن التبعية الكاملة 
للتوجيه���ات والأوامر، � الت���ي تاأتي من 

اأعل���ى � ليكون لها موارده���ا اخلا�سة، وحقها يف 
اتخ���اذ الق���رار يف جم���الت معين���ة ، واأن يزداد 
دور املجال�ص ال�سعبي���ة املنتخبة يف متابعة الأداء 

والرقابة على ال�سلطات التنفيذية .

ويو�س���ح اأن ه���ذا الق�س���ور يف فه���م الامركزية 

ارتبط ب���ه ق�سور اآخر، وهو ت�س���ور اأن املطلوب 
ه���و جمرد اإ�سدار قانون جدي���د لاإدارة املحلية، 
واأن ذلك �سينهي كل امل�سكات ،  وهذا غر �سحيح ، 
لأن القان���ون وحده ل���ن يحدث التط���ور ال�سيا�سي 
والجتماعي، ب���ل الأمر ي�ستوجب الب���دء اأوًل يف 
املمار�سة والتطبيق بقدر ما ي�سمح القانون القائم؛ 
للتعرف على العقب���ات ب�سكل واقعي، 
وبحيث ياأتي القانون اجلديد بعد ذلك 
لي�سوغ وي�سع ال�سواب���ط م�ستقبًا من 

خربة التطبيق.

وال�سب���ب الثال���ث، وفًقا مل���ا يراه د. 
عل���ي الدي���ن ه���ال، يتعل���ق مبوقف 
ال���وزارات  يف  الإداري���ة  القي���ادات 
وع���دم حتم�سها � ورمب���ا معار�ستها � 
ل�سيا�سة الامركزية، وهذا اأمر طبيعي 
وم����رصوع ، لأن اتباع هذه ال�سيا�سات 
مالي���ة واخت�سا�سات  م���وارد  �سينقل 
اإداري���ة و�سلط���ة اتخ���اذ الق���رار من 
الديوان العام بالوزارة اإىل امل�ستويات 
الإداري���ة الأدن���ى، ويف كل خربات 
العامل حدثت مقاومة واعرتا�ص على 
ذلك ، وم�رص لي�س���ت ا�ستثناء حتى لو 
تظاهر اجلميع باملوافقة، وعلينا اأن 
نتوقع ذل���ك واأن نتعام���ل معه ب�سكل  

اإيجابي . 

اأم���ا ال�سبب الرابع فه���و عدم ترحيب 
بع����ص القي���ادات التنفيذي���ة املحلية 
بالامركزية، لأنها �سوف تلقي على 
واخت�سا�سات  م�سئولي���ات  كاهله���م 
ي�سع���رون اأنهم ل ي�ستطيع���ون القيام 
به���ا وغ���ر موؤهل���ن له���ا ، خا�س���ة 
اأن ه���ذه القي���ادات عا�س���ت ل�سنوات 
طويلة يب���داأ دورها وينتهي عند تنفيذ 
التعليم���ات، مل يتخذوا ق���راًرا، ومل 
يتحملوا م�سئولي���ة، ومل يح�سلوا على 
التاأهي���ل والتدري���ب الازمن لتحمل 
وبالتايل  وامل�سئوليات،  الأعباء  تلك 
فاإنه م���ن ال����رصوط الأ�سا�سية لنجاح 
الامركزية هو وجود القي���ادات املحلية املوؤهلة 
والق���ادرة علي ممار�س���ة الخت�سا�سات، وحتمل 

امل�سئولية.

وين�سح د. هال ب�رصورة اإ�ساعة ثقافة الامركزية، 
واإدراك اأنها �رصورة لزيادة م�ساركة املواطنن، 

علي الدين هالل: 
كل ما يثار حول 

التحول اإىل 
الالمركزية مل يزد 
على جمرد الكالم، 

فاملجل�س الأعلى 
لالإدارة املحليةـ الذي 

ن�س على تكوينه 
القانون منذ اأكرث من 
ثالثني �شنة ـ مل ين�شاأ 

اأ�شاًل

....................................

 كمال املنويف: 
الالمركزية لي�شت 

هدًفا يف حد ذاتها، 
بقدر ما هي فل�شفة 

واأداة تنموية متكن 
الب�شر من امل�شاركة يف 

�شنع واتخاذ القرارات 
املتعلقة بتنمية 

جمتمعاتهم مبا يعود 
عليهم بالفائدة

....................................
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وتعبئة املوارد القت�سادي���ة املحلية، والرتقاء 
مب�ستوى اخلدمات العامة، واأن الامركزية ت�سهم 
يف تعمي���ق احرتام حق���وق الإن�س���ان، لأن زيادة 
الخت�سا�سات املحلي���ة توؤدي اإىل دمج اجلماعات 
امُلهم�سة، وت�سهم يف ممار�سة املواطنن حلقوقهم 
ال�سيا�سية والجتماعية ومواجهة ظواهر العزوف 

ال�سيا�سي والامبالة ال�سيا�سية .

ويطال���ب ب�رصورة عدم اخت���زال �سيا�سة 
الامركزي���ة يف جم���رد اإ�س���دار قانون 
جديد، والبدء فعًا بالتطبيق ل�ستخا�ص 
الدرو����ص، �رصيط���ة اأن يك���ون التطبيق 
تدريجًي���ا، م���ن حي���ث القطاع���ات حمل 
التطبي���ق، ومن حيث ع���دد املحافظات ، 
عل���ى اأن يك���ون التطبيق يف اإط���ار خطة 
كل  ي�سم���ل  زمن���ي  وج���دول  �سامل���ة 
القطاع���ات حت���ى ل  املحافظ���ات وكل 
ي�ستخ���دم �سع���ار التدرج لتفري���غ �سيا�سة 
الامركزي���ة من م�سمونه���ا واأهدافها، 
خا�سة اأن البروقراطية امل�رصية اأثبتت 
قدرتها وعبقريتها يف هزمية اأي اإ�ساح 
من خال احتوائه وامت�سا�سه حتت ا�سم 

التدرج يف التنفيذ .

ا�صتجابة للمتغريات الدولية

ويوؤك���د د. كمال املنويف، العميد ال�سابق 
لكلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية بجامعة 
القاه���رة، اأن مفه���وم الامركزية حظي 
باملزيد م���ن الهتمام من���ذ اأواخر القرن 
ال�سيا�سي���ة  للمتغ���رات  نتيج���ة  الع�رصي���ن 
والقت�سادي���ة والتكنولوجية التي �سهدها 
العامل، على األ تك���ون الامركزية هدًفا 
يف ح���د ذاتها، بقدر ما ه���ي فل�سفة واأداة 
تنموي���ة متك���ن الب����رص م���ن امل�ساركة يف 
�سنع واتخ���اذ الق���رارات املتعلقة بتنمية 

جمتمعاتهم مبا يعود عليهم بالفائدة.

وي�سيف اأن الامركزية معنية اأ�سا�ًسا بنقل 
ال�سلطات وال�ساحيات م���ن امل�ستويات املركزية 
الأعلى اإىل امل�ستوي���ات املحلية الأدنى، وبالتايل 
تب���دو يف ثاث���ة حم���اور، وه���ي: الامركزي���ة 
واأخ���ًرا  الإداري���ة،  والامركزي���ة  ال�سيا�سي���ة، 
الامركزي���ة املالية، لفًتا اإىل اأن املفهوم املتفق 
عليه لهذه الفل�سفة يراها عملية نقل ال�ساحيات من 
م�ستويات اتخاذ القرارات املركزية اإىل م�ستويات 

تق���دمي اخلدمة، يف حن تظل امله���ام التنفيذية من 
متابعة وتخطيط وتطوير املنهج لكل من املديريات 

والوزارة.

ويو�س���ح املن���ويف اأنه م���ن منطلق ه���ذا املفهوم 
ال�سلط���ات املركزي���ة يف  اأن ينح����رص دور  لب���د 
العام���ة، وحتديد  ال�سيا�س���ة  �سناع���ة 
الأداء، ومراقبة  وقيا����ص  املعاير، 
وتنظي���م اخلدم���ة، و�سم���ان العدالة 
واجل���ودة يف كل امل�ستوي���ات، وذلك 
من خ���ال تفوي�ص ال�سلطة للمحافظات 
واملجتمع���ات املحلي���ة، موؤك���ًدا اأن���ه 
يف �س���وء الامركزي���ة يف م����رص يتم 
وال�ساحيات  ال�سلط���ات  وتوزيع  نقل 
ب���ن امل�ست���وى املرك���زي املمثل يف 
الوزارات وامل�ستويات املحلية املمثلة 
يف املحافظ���ات واملراك���ز والقرى، 
�سواء كانت يف الجت���اه من اأعلى اإىل 

اأ�سفل اأو من اأ�سفل اإىل اأعلى.

جعل الدولة اأكرث قرًبا من النا�س

يف حن، يرى د. �سمر عبد الوهاب، 
مدير مركز ا�ست�سارات الإدارة العامة 
بجامع���ة القاه���رة، اأن الأخ���ذ بنظام 
الامركزي���ة � اأو نظام احلكم املحلي � 
يف اأية دولة يتطل���ب تق�سيم اإقليمها اإىل 
وحدات حملية تتم يف اإطارها ممار�سة 
عملية احلك���م والإدارة. ولذلك، فاإن 
م���ن اأهم عنا�رص نظ���ام احلكم املحلي 
ه���و اأن تكون هن���اك وح���دات حملية 
اأو  العتباري���ة  بال�سخ�سي���ة  تتمت���ع 
القانوني���ة، مبا يرتتب عليه من وجود 
موازن���ة م�ستقلة له���ذه الوحدات، كما 
ميكن اأن يكون له���ذه الوحدة احلق يف 
لئحة مالية واإدارية تنظم كيفية اإدارة 

مواردها الب�رصية.

ويوؤك���د اأن���ه لي����ص هناك حج���م معن 
للوح���دة املحلي���ة، حيث تتباين اأحج���ام الوحدات 
املحلية بتباين الدول، كما تتباين يف داخل الدولة 
الواحدة، اإل اأنه يتعن عند تق�سيم الدولة اإىل وحدات 
حملية اأخذ مراعاة اعتبارات التجان�ص الجتماعي، 
وامل�ساركة ال�سعبية، والكفاءة الإدارية، واأخًرا 
تواف���ر املوارد املالية والب�رصي���ة، م�سًرا اإىل اأن 
العامل �سهد موؤخًرا تط���ورات �سيا�سية واقت�سادية 

 �شمري عبد الوهاب:

التق�شيم الإداري 
احلايل كان مبنًيا على 
اأ�شا�س دواعي الأمن 

وحفظ النظام وحت�شيل 
ال�شرائب.. فالتق�شيم 
الراهن للمحافظات ل 

يقوم على اأ�شا�س ح�شن 
اإدارة املوارد الطبيعية، 

ول ح�شن اإدارة اخلدمات

....................................

 حممود �شريف: 
عدم تطبيق الالمركزية 

نتيجة منطقية لغلبة 
ال�شلطوية، حيث 

حر�شت الدولة على 
منح جمموعة قليلة ـ 
متمثلة يف الوزراء ـ 

جميع ال�شلطات وق�شرها 
عليهم

....................................
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واجتماعي���ة ترتبت عليه���ا �رصورة اإع���ادة النظر 
يف تق�سيماته���ا الإداري���ة، للتكي���ف م���ع الجت���اه 
اإىل الدميقراطي���ة ومواجه���ة ظ���روف املناف�س���ة 
والعوملة، وبالتايل كان التوجه امل�رصي لإعادة 
النظ���ر يف التق�سيم الإداري، وهذا ما متت ترجمته 

يف قرارات اإن�ساء املحافظات اجلديدة.

التق�سي���م  اأن  الوه���اب  عب���د  ويو�س���ح 
عل���ى  مبنًي���ا  كان  احل���ايل  الإداري 
اأ�سا����ص دواع���ي الأمن وحف���ظ النظام 
وحت�سيل ال�رصائ���ب، فالتق�سيم الراهن 
للمحافظات ل يقوم عل���ى اأ�سا�ص ح�سن 
اإدارة امل���وارد الطبيعي���ة، ول ح�س���ن 
اإدارة اخلدم���ات، لذلك فمن ال�رصوري 
لإجناح جترب���ة الامركزية � التي يوؤكد 
عليها الد�ستور يف ن�سخته املعدلة � اإعادة 
النظر ب�سكل كامل يف التق�سيم الإداري؛ 
ليكون عل���ى اأ�سا�ص مو�سوعي ياأخذ يف 
العتب���ار اأن تكون املحافظات وحدات 
اقت�سادية واجتماعية قادرة على اإدارة 
القت�سادية  واملوارد  املحلية،  التنمية 
باملحافظ���ات، وامل�ساح���ة، والكثافة 

ال�سكانية.

وي�سر اإىل  اأن اخلط���ة اخلم�سية للتنمية 
املحلي���ة )2007 – 2012( ته���دف اإىل 
ت�سجي���ع املواطنن عل���ى امل�ساركة يف 
حتديد احتياجات املجتمعات املحلية يف 
اإطار هذه اخلطة، كما اأن قيام اأع�ساء 
املجال����ص ال�سعبية املحلي���ة بدورهم، 
يف ظ���ل وج���ود لمركزي���ة التخطيط، 
والامركزية املالية، والربط بينهما، 
�سوف ي���وؤدي اإىل التعرف الدقيق على 
وكل  املواطن���ن،  وم�س���كات  ق�سايا 
ذلك �سيكون كفي���ًا بتحقيق ا�ستمرارية 
ال�سمات  اأن  التنمية املحلية. مو�سًح���ا 
يف  متثل���ت  اخلط���ة  له���ذه  الأ�سا�سي���ة 
الامركزية، واأنه���ا موحدة ت�سمل كل 
قطاع���ات التنمي���ة، والديناميكية حيث 
ت�سج���ع عل���ى امل�ساركة واحل���وار بن 

كاف���ة ال�رصكاء، وا�سته���داف حت�سن نوعية احلياة 
مبفهومها الأ�سمل.

وي�سي���ف اأنه يف اإط���ار الجت���اه اإىل تو�سيع نطاق 
م�سارك���ة املواطن���ن ودوره���م يف عملية احلكم، 
والإدارة  الإنت���اج  يف  الدول���ة  اأدوار  وتقلي����ص 

املبا����رصة ملوؤ�س�سات���ه، ومن���ح القط���اع  اخلا�ص 
وموؤ�س�س���ات املجتمع امل���دين دوًرا اأكرب يف عملية 
التنمي���ة، اأبدت العديد من ال���دول  اهتماًما متزايًدا 
مبو�س���وع الامركزي���ة، باأبعاده���ا: ال�سيا�سية، 
والإداري���ة، والقت�سادية، واملالي���ة، لفًتا اإىل 
اأن تقاري���ر البن���ك الدويل ع���ن التنمي���ة يف العامل 
عربت عن ذل���ك الهتمام، حتت عناوين 
عديدة، مثل "حتقيق الامركزية واإعادة 
التفكر"، و"جع���ل الدولة اأكرث قرًبا من 

النا�ص"،  و"التحول اإىل املحليات".

االلتفاف حول القانون 

فيما ي���روي د. حمم���ود �رصيف، وزير 
الإدارة املحلية الأ�سب���ق، بداية عاقته 
بالامركزية، قائًا: عندما كلفني رئي�ص 
اجلمهوري���ة بالب���دء يف �سياغ���ة ت�رصيع 
متكام���ل ميهد البيئ���ة امل�رصي���ة لتطبيق 
ا  الامركزي���ة وجدت مناه�س���ة ورف�سً
�سديدين م���ن الوزراء، لأنهم ا�ست�سعروا 
اخلط���ر من الفل�سف���ة، الت���ي اأعلنت عنها 
لأين كن���ت م���ن اأن�س���ار املدر�س���ة التي 
ت���رى اأن التح���ول اإىل الامركزي���ة هو 
اأن�س���ب ال�سب���ل لتحديث م����رص، وبالفعل 
ا�ستجب���ت للمطل���ب الرئا�سي وب���داأت يف 
اإعداد الت�رصيع املطلوب وقدمت م�رصوع 
قان���ون متكامل، يعن���ي اإق���راره حتوًل 
حقيقًيا للنظ���ام الامركزي، لكن الغريب 
يف الأمر اأن مرور العديد من ال�سنوات مل 

يكن كافًيا لإقرار هذا الت�رصيع.

بذله���ا  الت���ي  اأن كل اجله���ود  وي�سي���ف 
مل�ساندة جتربة التح���ول اإىل الامركزية 
كانت نابعة يف جمملها من اإدراكه باأهمية 
التحول نحو مزيد من تطبيقات الامركزية 
 كمدخل لتعزيز خمططات التنمية و�رصورة 
امل�سارك���ة ال�سعبي���ة ودور املواطن يف 
�سنع ال�سيا�سات العامة، خا�سة اأنه على 
امل�ست���وى الوطني حتظ���ى ق�سايا التنمية 
املحلي���ة وامل�سارك���ة ال�سعبي���ة على دعم 
القي���ادات ال�سيا�سية، حيث يوؤكد  اخلطاب ال�سيا�سي 
حتمية التح���ول نحو الامركزي���ة، تطويًرا لاأداء  

املحلي، وتعزيًزا للممار�سة الدميقراطية.

���ا اأهمية تدعي���م الامركزية وال�سعي  ويوؤكد  اأي�سً
اإىل تفعيله���ا وتعزيز دور الهيئ���ات باملحافظات،  

عبد ال�شالم املحجوب: 
مرحلة اأوىل للتطبيق 

ال�شرت�شادي، 
وت�شتمر ملدة 3 

�شنوات يف 3 قطاعات 
و3 حمافظات.. ثم 

مرحلة ثانية للتطبيق 
ال�شامل يف كل 

املحافظات، ومتتد ملدة 
ترتاوح بني 5 و10 

�شنوات

....................................

د. يو�شف بطر�س غايل: 
تقرر منح �شلطات 

وزير املالية لروؤ�شاء 
املجال�س ال�شعبية 
باملحافظات، فيما 

يخ�س موازنات 
املجال�س ال�شعبية لكل 

حمافظة

....................................
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مبا ي�س���من بدوره اأن يكون املحافظ م�س���ئوًل عن 
كل �س���يء ، مبا ي�س���توجب نقل العديد من �س���لطات 
الوزير اإليه. م�سًرا اإىل اأن عدم تطبيق الامركزية 
نتيجة منطقية لغلبة ال�سلطوية، حيث حر�ص الدولة 
عل���ى منح جمموعة قليلة متمثل���ة يف الوزراء جميع 
ال�سلطات وق�رصها عليه���م، لنجد اأن وزير ال�سحة 
مثًا هو املخت�ص باإ�سدار جميع القرارات املتعلقة 
بال�سحة ولي�ص للمحافظة اأو املحليات اأي دخل يف 
هذه العملي���ة، على الرغم م���ن اأن املادة 163 من 
الد�ستور تن�ص على اأنه" ل بد من نقل ال�سلطات اإىل 

املجال�ص املحلية". 

قان���ون  اأن  اإىل  �رصي���ف  د.  ويلف���ت 
الإدارة املحلية وا�س���ح جًدا فيما يتعلق 
بالامركزي���ة؛ حيث يق���ول القانون اإن 
املحافظ واأجهزت���ه م�سئولون عن اإدارة 
املرافق با�ستثن���اء املرافق العامة وما 
ي�سدر به قرار جمه���وري باعتباره من 
املرافق العامة، وهو القرار الذي مثَّل 
اأمام حتقي���ق الامركزية،  عائًقا كبًرا 
العب���ارة يف  ه���ذه  ا�ستغ���ال  حي���ث مت 
اللتف���اف ح���ول القان���ون، وبالت���ايل 
فاإنه لكي يتم تطبيق الامركزية لبد اأن 
يكون هناك ا�ستعداد �سيا�سي، واأن ت�سل 

املوارد املالية اإىل املحليات.

الع���رة  لك���ن  جي���دة..  اأف���كار 
بالتطبيق

ويق���ول د. علي ال�سلم���ي، وزير التنمية 
الإداري���ة الأ�سبق: علم���ت بهذه الأف���كار املتعلقة 
بالامركزية، التي ت���رتدد الآن واملزمع تطبيقها 
وهي با �س���ك اأف���كار مقبولة، ولك���ن الأهم لي�ص 
وجود الأفكار، فالتطبيق ه���و امل�سكلة لأننا ن�سمع 
كاًم���ا كثًرا با تطبيق حقيق���ي على اأر�ص الواقع 
اإىل الآن، وعموًما اأمتنى اإذا اأرادت الدولة اإيجاد 
طريقة لتح�س���ن الو�سع يف العاق���ة بن املحافظ 
والوزي���ر عليها اأوًل تو�سي���ع �سلطات املحافظ مبا 
يتيح له حرية الختيار، لأن �سلطاته الآن حمدودة، 
وه���ذا ل مينع م���ن انتخاب املحاف���ظ، واإذا حدث 
ذل���ك �سوف يكون لل���دور ال�سعب���ي واملحلي عامل 
كبر ومهم يف م�ساءلت���ه ويجعل املحافظ حري�ص 
عل���ى اإجن���از م�سالح مهم���ة للمواطن���ن لأنهم من 

ينتخبونه.

واأ�س���اف ال�سلمي: اأمتنى اأن يكون للمجل�ص ال�سعبي 

د. علي ال�شلمي:
انتخاب املحافظ �شوف 
يجعل للدور ال�شعبي 

واملحلي عامل كبري ومهم 
يف  م�شاءلته، ويجعل 
املحافظ حري�س على 

اإجناز م�شالح مهمة 
للمواطنني لأنهم من 

ينتخبونه

....................................

املحل���ي دور كبر يف مراقب���ة العملي���ة ال�سيا�سية 
داخل كل حمافظة، لأن و�سعه احلايل ل يقدم ول 
يوؤخ���ر، م�سًرا اإىل اأن ه���ذه املجال�ص ل تلعب اأي 
دور يذك���ر، لكنه من خال الأف���كار والتوجهات 
الت���ي �سمعن���ا عنها من املمك���ن اأن يك���ون له دور 
حقيقي وفعال يف �سحب الثقة من املحافظ، ف�سًا 
عن اإمكاني���ة ممار�سته الت�رصيع بداخل كل حمافظة 

لأن كل حمافظة لها طبيعة خا�سة.

ولف���ت وزير التنمي���ة الإدارية الأ�سب���ق اإىل اأن ما 
ي�سم���ى مبجل����ص املحافظة هو فكرة جي���دة، ولكن 
تبق���ى امل�سكل���ة يف كيفي���ة التطبي���ق، 
فالع���ربة دوًم���ا لي�س���ت بالنوايا، لأن 
معظم ه���ذه الأفكار م���ن �ساأنها تاأدية 
حكم حمل���ي حقيقي يق���وم على عن�رص 

النتخاب  وامل�ساءلة.

و12  جل���ان،  و5  فن���ي،  مكت���ب 
برناجًما 

ويوؤكد حمم���د عبد ال�س���ام حمجوب، 
وزي���ر التنمي���ة املحلي���ة، اأن تطبي���ق 
الامركزي���ة ب�سورة ناجح���ة ي�ستلزم 
وج���ود 12 برناجًم���ا اأهمه���ا: تق�سيم 
ب���ن  وامل�سئولي���ات  الخت�سا�س���ات 
امل�ستوى املحلي واملركزي، وتطوير 
الإط���ار الت�رصيعي الذي يت�سمن اإعادة 
النظر يف قانون الإدارة املحلية، وهذا 
بالفعل ما مت الب���دء يف تنفيذه بت�سكيل 
خم�ص جل���ان لتتوىل بدوره���ا حتديد 
اخت�سا�سات الوزير وتعريف دور الوزارة يف ظل 
الامركزية، وتفعيل دور املجل�ص الأعلى لاإدارة 

املحلية واملجال�ص ال�سعبية واخت�سا�ساتها.

وي�س����ر اإىل اأن ه����ذه اللج����ان مطالب����ة بتو�سيح دور 
املجال�����ص التنفيذي����ة، والخت�سا�س����ات املالية التي 
�ستمن����ح للمحلي����ات، واإعداد املوظ����ف  املحلي، الذي 
�سيت����وىل تنفي����ذ القانون اجلدي����د، ومراجعة القوانن 
القطاعية، التي قد تتعار�ص مع الامركزية، مو�سًحا 
ا حتديد �سور  اأن برنامج عمل هذه اللجان يت�سمن اأي�سً
دعم هذه املجال�ص، واإع����ادة هيكلتها، واإ�ساح بنية 
النظام امل����ايل لها، واإعادة النظ����ر يف نظام التخطيط  
املحلي، واإعادة توزيع الأدوار، ودعم مكون وحدة 
التنمي����ة، واإع����ادة النظر يف بن����اء �سبك����ة املعلومات 
املحلية، واإعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة والوزارات 

املركزية، واإعادة هيكلة املحافظات.

ملف الالمركزية في مصر...
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ويوؤكد املحجوب اأن الوزارة قامت بالفعل باإن�ساء 
مكتب فني لامركزية، يقوم بتقدمي امل�ساندة الفنية 
لتطبيق الامركزية يف املحافظات ال�سرت�سادية، 
وهي الفي���وم والإ�سماعيلية والأق�رص، عاوة على 
دوره يف تكوين وبناء جيل جديد من ال�سباب املهتم 
بق�سية الامركزية، والتن�سي���ق مع وزارة الرتبية 
والتعلي���م والوزارات القطاعية الأخرى لان�سمام 
اإىل التطبي���ق مث���ل النقل وال�ستثم���ار للتو�سل اإىل 

�سيغ لتوزيع الخت�سا�سات مع املحليات.

ويلف���ت اإىل اأن ال���وزارة قام���ت موؤخ���ًرا باإن�ساء 
مكات���ب فني���ة لدع���م الامركزي���ة يف املحافظات 
الث���اث، والبدء يف برامج مكثف���ة ل�ستق�ساء اآراء 
امل�سئول���ن املحلي���ن واأع�ساء املجال����ص ال�سعبية 
املحلية واخلرباء بال�ساأن املحلي حول تطوير نظام 

وتطبيق  املحلية  الإدارة 
الامركزية. موؤكًدا قيام 
الوزارة باإعداد وتطوير 
خطة عم���ل تنفيذية ذات 
ج���داول زمني���ة لتطبيق 

الامركزية.

باأنه  املحج���وب  ويعرتف 
التطبي���ق  مرحل���ة  هن���اك 
وت�ستم���ر  ال�سرت�س���ادي 
 3 يف  �سن���وات   3 مل���دة 
قطاع���ات و3 حمافظات، 
التطبي���ق  تقيي���م  يت���م  ث���م 
خ���ال العام���ن التالي���ن 
واحل�س���ول على الدرو�ص 
والازم���ة  امل�ستف���ادة 
املرحل���ة  يف  للدخ���ول 

الثاني���ة، وهي التطبي���ق ال�سام���ل يف كل املحافظات، 
ومتت���د هذه الفرتة مل���دة ترتاوح ب���ن 5 و 10 �سنوات، 
لفًتا اإىل اأن ا�سرتاتيجي���ة الامركزية تركز على تفعيل 
الن�سو�ص الد�ستورية اخلا�س���ة بالنظام املحلي ودور 
املجال�ص ال�سعبية املحلية كجزء م���ن ال�سلطة التنفيذية، 
وجعلها فاعل يف اأداء اخلدمات العامة مع اإر�ساء دور 
املجال����ص ال�سعبية املنتخب���ة ك�سلطات حملي���ة وحتملها 

م�سئولية و�سع اأولويات املجتمع  املحلي.

ويقول اإن ا�سرتاتيجية الامركزية تهدف اإىل رفع 
م�ستوى الر�ساء ال�سعبي عن اأ�سلوب تقدمي اخلدمات 
العام���ة، وحتقي���ق الت���وازن التنم���وي جغرافًي���ا 
ومكانًيا، وحت�سن كف���اءة ا�ستخدام املال العام، 
واإطاق قدرات املحليات يف اإدارة �سئونها املحلية 

وتنمي���ة جمتمعاتها، ومتكن امل�ست���وى املركزي 
من القي���ام مبه���ام التنظي���م والتقيي���م وامل�ساءلة 
وتعزيز تدفق املعلوم���ات على امل�ستوين القومي  

واملحلي.

�ص���لطات وزير املالي���ة لروؤ�ص���اء املجال�س 
ال�صعبية 

ومن جانبه، يوؤكد د. يو�سف غايل، وزير املالية، 
اأن���ه من منطلق حر�ص احلكومة عل���ى تفعيل �سيا�سة 
الامركزي���ة، وتقوية دور املجال����ص ال�سعبية يف 
الرقابة على الأداء احلكومي، تقرر منح �سلطات وزير 
املالي���ة لروؤ�ساء املجال�ص ال�سعبي���ة باملحافظات، 
فيم���ا يخ����ص موازن���ات املجال����ص ال�سعبي���ة لكل 
حمافظ���ة، لفًتا اإىل اأنه اأ�سدر قراًرا وزارًيا يحدد 
بدوره العتمادات 
املالي���ة اخلا�سة 
جمل����ص  ب���كل 
حمل���ي  �سعب���ي 
يت���وىل  اأن  عل���ى 
املجل�ص  رئي����ص 
الإنف���اق من تلك 
املخ�س�سات على 
ن�ساطات املجل�ص 
ميكنه���ا  مب���ا 
اأداء جمي���ع  م���ن 
ته���ا  �سا خت�سا ا
يف الرقاب���ة على 
الأجه���زة  اأداء 

احلكومية.

هذا  اأن  ويو�س����ح 
الق����رار ي�سمح للمجال�����ص بال�ستقال امل����ايل التام عن 
موازنات املحافظات، بحيث يت����وىل كل جمل�ص �سعبي 
حتويل املخ�س�س����ات املالية اخلا�سة مبجال�ص الأحياء 
واملدن والقرى التابعة للمحافظة واملدرجة باملوازنة 
العامة للدولة، لفًتا اإىل اأن تنفيذ القرار �سوف يكون مع 
تنفيذ موازنة العام املايل احلايل، واأنه بدًءا من العام 
املقبل �سوف يتم اإدراج تلك املبالغ املالية يف اجلداول 
التف�سيلية، التي ت�سدره����ا وزارة املالية عقب اعتماد 
املوازن����ة العامة. ويلم����ح وزير املالي����ة اإىل اإ�رصار 
احلكومة على تنفيذ مثل هذه القرارات لكونها ت�ستهدف 
تر�سيخ النظام الدميقراطي، ودعم �سيا�سة الامركزية 
يف اإدارة الوح����دات املحلية املختلفة ب�سفافية وحيادية 
تام����ة، واإدارة اأعمالها يف �سهولة وي�رص وحرية كفلها 

لها الد�ستور والقانون.


