
فى هذا العدد

مجلس النواب واتفاقية تيران وصنافير                                                                                                                 أحمد عسكر

كونها  التعقيد،  من  مزيداً  لتضفى  للبرملان،  االتفاقية  احلكومة  أحالت 
مواجهة  عليه  سيترتب  مما  القضاء،  على  معروض  أمر  فى  ُتقحمه 
والقانون،  الدستور  إنفاذ  مع  الحقة  مواجهة  وك��ذا  السلطات،  بني 
دعم  ائتالف  شهد  وقد  البرملان.  يخالفه  قد  بأمر  َحكم  القضاء  كون 
مصر انقساما بني أعضائه، حيث هدد فريق به بترك االئتالف، حال 
مواقف  تباينت  بينما  االتفاق.  على  باملوافقة  االئتالف  نواب  إل��زام 
الوفد،  أعلنت أحزاب  اإلتفاقية. حيث  أحزاب أخرى بني رفض وتأييد 
رفضهم   30/25 وائ��ت��الف  الدميقراطى،  وامل��ص��رى  والدستور، 

لالتفاقية، بينما وافقت عليها أحزاب أخرى. 

مخالفات البناء على األرض الزراعية بني مصلحة املواطن وأمن الوطن

 أحمد أيوب                               

ترجع أسباب مشكلة البناء على األرض الزراعية إلى تهاون احملافظني 
والعمد، وفساد بعض العاملني فى احملليات واألجهزة األمنية، وأحكام 
املخالفة  واملنشآت  املبانى  احلكومة  ومد  املخالفني،  لبعض  البراءة 
بخدمات الكهرباء واملياه والصرف، ورغم تأكيد القوانني املتعاقبة على 
عدم جواز إقامة مبان أو منشآت فى األرض الزراعية، إال أنها أوردت 
اإلنتاج  تخدم  التى  املشروعات  كإقامة  القاعدة،  هذه  على  استثناءات 
الزراعى أو احليواني، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

حزب املصريني األحرار بني مطرقة الصراعات الداخلية  وسندان األداء البرملانى

 د. حسن سالمة

منذ 25 يناير 2011 يعتبر املصريني األحرارو من األحزاب املثيرة 
للجدل. مؤخرا حدث مشكالت كثيرة داخل هذا احلزب، فيما يتعلق 
بأعضاءه وأماناته فى احملافظات. األزمة احلالية ترجع لعدم رضاء 
للحكومة،  موالني  باعتبارهم  البرملان  ن��واب  آداء  عن  ساويرس 
االقتصادى  النشاط  من  احلكومة  ملوقف  ترجع  إنها  البعض  ويرى 
لساويرس. وقد صّعد د.خليل ونواب آخرين اخلالف مع ساويرس 

بإعالنهم أن األمن القومى واجليش والرئاسة خطوط ُحمر.  

قانون املرور املصرى.. ماله وما عليه                                                                                              عاصم جنيدى

الشارع  حلالة  الناظمة  األمور  كافة  احلالى  املرور  قانون  يتضمن 
املصرى مرورًيا، دون احلاجة لتغليظ العقوبات، إال أن حالة التطبيق 
تشهد فجوة كبيرة، وتعود للرشاوى والواسطة واحملسوبية. وتعد 
العالم من حيث احلوادث املرورية،  مصر ضمن أسوء 10 دول فى 
وقد قدر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء عدد احلوادث فى 
2015 ب� 14500 حادثة. بناء على ذلك، استحدث مشروع القانون 
اجلديد آلية جديدة هى خصم نقاط على املخالفات من رصيد خاص 
هذا  ولكن  صاحلة،  غير  الرخصة  بعده  لتصبح  القيادة،  بترخيص 

األمر أيضا مرهون بالتطبيق الفعلى والفعال.

اآلثار االقتصادية لتطبيق نظام الضرائب التصاعدية                  د. أمانى فوزى اجلندى

يتألف النظام الضريبى فى البلدان النامية من مجموعة من الضرائب 
اجلمركية.  والرسوم  الضرائب  أساسها  االستهالك  على  النوعية 
االستهالكى  اإلنفاق  على  املفروضة  هى  املباشرة  غير  الضرائب 
بخصوص  أما  تصاعدية.  غير  ضرائب  وهى  واخلدمات،  السلع  من 
عبارة  أحداها  فنية  بأساليب  صياغتها  فيمكن  التصاعدية  الضريبة 
عن نسبة، وفق الشريحة املالية فى الدخل الكلى، وآخر بتقسيم الدخل 

نفسه إلى شرائح مالية.

قانون السالمة الغذائية بني التخطيط والتطبيق                                                              بهاء محمود

حيث  الغذاء،  وحالة  املزمنة  األمراض  توطن  بني  طردية  عالقة  هناك 
إن الغذاء الذى يتناوله الفرد يحدد جوانب صحته ومنوه. وقد تتمثل 
مساهمة  األول  محورين،  فى  الغذائية  السالمة  سوء  من  اخلسائر 
ميزان  خلل  فى  والثانى  والصحة،  ال��دواء  على  اإلنفاق  فى  الدولة 
مصر.  من  الغذاء  استيراد  حظر  دول  عدة  أعلنت  حيث  الصادرات، 
الغذائية مهمة احلكومة، فهى تختص مبراقبة  السالمة  فالرقابة على 
معايير السالمة الغذائية وتطبيقها على املنتجات الغذائية سواء احمللى 
منها، أو املطروح للتصدير، أو القادم من اخلارج. ولكن حتى اآلن يظل 
قانون السالمة الغذائية حبرا على ورق، ولم يسر مفعوله حتى اآلن، 

وهو أمر يأمل تغييره بعد إقرار الالئحة التنفيذية للقانون.

قياس أثر التشريعات )التدقيق بعد التشريع( فى مصر                              سير / بول سيلك

فمهمة  البرملان.  لنواب  ضرورية  مهمة  التشريع   بعد  ما  التدقيق  يعد 
املجتمع. فى  أثره  ملتابعة  بل  القانون،  سن  مبجرد  تنتهى  ال  هؤالء 
التنفيذية،  للسلطة  االستماع  التشريعات  أث��ر  لقياس  وينبغى 
وممثلو  والبلديات،  اإلدارة  ومسئولو  املدني،  املجتمع  وملؤسسات 

الهيئات القومية والسلطة القضائية.

حتديات تواجه املواطن فى تطبيق الالمركزية                                                                           ستيال مانزى

واحدة من أكبر املشاكل التى تواجه أى عملية تغيير نحو الالمركزية 
ما  حول  ارتباك  من  التغيير  إجراء  فى  املشاركون  منه  يعانى  ما  هى 
التغيير نحو الالمركزية هو  يقومون به. فإشراك املوظفني فى عملية 
الذى  من  املوظفون  يعرف  أن  األمر  هذا  فى  ما  وأهم  جناحها،  مفتاح 
لذلك هناك حاجة لوضع خطة  العملية، وطنيا وإقليميا ومحلياً.  يقود 
التشريعات،  التى حتددها  التغييرات  الالمركزية إلحداث  وطنية نحو 

وكذلك اخلطط اإلقليمية واحمللية لكل منطقة.
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