
فى هذا العدد

مجلس النواب واستراتيجية فعالة ملكافحة اإلرهاب..خبرات دولية                     أحمد كامل بحيرى

القومى املصرى هو ضعف وارتباك املؤسسات  املهدد األول لألمن  إن 
التنظيمات  ق��درات  تنامى  على  ساعد  الذى  األمر  ذلك  ال��رؤي،  وغياب 
اإلرهابية، ويحِمّل مزيًدا من األعباء على كاهل املؤسسة األمنية، الفاعل 
الوحيد تقريبا فى مكافحة اإلرهاب. فاحلديث عن مكافحة اإلرهاب هو 
الثقافى  حرب بطيئة تتضمن جوانب متعددة، يأتى على رأسها اإلطار 
والتعليمى والدينى، وحتقيق تلك اجلوانب ال يتم إال بوضع استراتيجية 
مجتمعية  ومشاركة  حوار  من  تنبع  والتى  اإلره��اب،  ملكافحة  شاملة 
املطالبة  األصوات  بعض  فارتفاع  دميقراطية.  سياسية  وبيئة  حقيقية، 
قوانني  وإصدار  القوانني،  بعض  تنفيذ  ووقف  الطوارئ،  حالة  بإعالن 
مقيدة للحريات، كوسيلة ملكافحة اإلرهاب، تلك هى األصوات التى تعطى 
مساحات واسعة للتنظيمات املتطرفة واجلماعات اإلرهابية، وتعمل على 

جتديد األرض اخلصبة لتحقيق أهدافها. 

قانون اجلنسية بني مبدأ سيادة الدولة وحقوق مواطنيها                                         شريف هاللى

يتعرض مشروع تعديل قانون اجلنسية الثالث خالل الفصل البرملانى 
بسبب  املصريني  عن  اجلنسية  إسقاط  على  لنصه  لالنتقاد  احلالى 
االنضمام لكيانات متس أمن الدولة، خشية أن يتخذ ذلك ذريعة للتنكيل 
كما   هؤالء.  تعاقب  أخرى  قوانني  هناك  وألن  السياسيني،  باملعارضني 
ر للمصرية املتزوجة  يؤدى نص هذا املشروع إلى اكتساب األبناء القصَّ
–جميًعا-  لذلك  األبناء.  بني  تفرقة  حلدوث  البالغني،  دون  أجنبى،  من 
أو  سحب  عقوبة  تقرير  قبل  التمهل  من  نوع  هناك  يكون  أن  يتحتم 

إسقاط اجلنسية.

مجلس النواب وحتديات الطاقة: أداء أقل من املتوقع                                                د. أحمد قنديل

ال شك فى أن أزمة نقص الطاقة فى مصر متثل حتديا حقيقيا من شأنه 
وبالتالي  مصر،  فى  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  مسيرة  إعاقة 
النواب  مجلس  مشاركة  ودون  املستقبل.  فى  القومي  األم��ن  تهديد 
الدولة املصرية  بشكل فعال وجاد فى مواجهة هذه األزمة، لن تتمكن 
املشاركة  وهذه  املصرية.  الطاقة  منظومة  فى  كبرى  نقلة  إحداث  من 
واملعلومات  واملهارات  القدرات  النواب  مجلس  أعضاء  امتالك  تشترط 
الضرورية للقيام بثالث وظائف أساسية مرتبطة بتطوير هذه املنظومة 
احلكومى،  األداء  على  والرقابة  التشريعات،  سن  وهى  املستقبل،  فى 

والتمثيل الشعبي. 

قانون اإليجار القدمي: حلول سريعة ألزمة متراكم                                            عبدالرحمن أمين       

بشكله  والقانون  أس��رة،  ماليني  أربعة  حوالى  القدمي  اإليجار  ميس 
احلالى برفع غبنًا واقًعا على املالك، رغم ما يراه البعض اآلخر من أنه قد 
يؤدى إلى تشريد عدد من األسر. ففى ظل اقتصاد يعانى نسب تضخم 
عالية، ومير مبراحل انتقالية وإصالح هيكلى يؤثر أصاًل على املواطن، 
هناك حاجة ملحة لتحقيق العدالة فى العالقة بني املالك واملستأجر فى 
املساكن. وهنا تبرز أهمية التدرج فى إصالح تلك العالقة، كما حدث من 

قبل فى األراضى الزراعية.

حتوالت العالقة بني البرملان واحلكومة فى إيران                                             محمد عباس ناجي

من  مجموعة  على  اإلي��ران��ي��ة  اإلس��الم��ي��ة  اجلمهورية  نظام  يقوم 
فى  تعكس  لكنها  األحيان،  بعض  فى  متناقضة  تبدو  “الثنائيات” التى 
النهاية خصوصية املشروع السياسى الذى تبنته إيران فى مرحلة ما 
بعد اإلطاحة بنظام الشاه محمد رضا بهلوى، فى 11 فبراير 1979. 
يتكون  الذى  للنظام،  الرسمى  املسمى  تنعكس حتى فى  الثنائيات  هذه 
من مصطلحى “اجلمهورية” و”اإلسالمية”، كما تبرز أكثر فى اجلمع 
بني املؤسسات املُنتخبة، مثل مجلس الشورى، ومجلس خبراء القيادة، 
ورئاسة اجلمهورية من جانب، واملؤسسات املُعينة األخرى من جانب 
آخر. ومن هنا، ظهر مصطلح “الظلية” لوصف العالقة بني املؤسسات 
مؤسسة  كل  إن  حيث  اإلسالمية،  اجلمهورية  نظام  عليها  يقوم  التى 
إلى  تقوم مبراقبة مؤسسة أخرى، بشكل أدى، فى كثير من األحيان، 

اندالع أزمات سياسية وصلت حتى إلى منصب املرشد.

دور احملاكم الدستورية فى مراجعة التعديالت الدستورية                                             آدم سايجن 

تناقش هذه الدراسة أهمية دور احملاكم الدستورية فى النظم السياسية 
املختلفة فى مراجعة التعديالت الدستورية، التى رمبا تقرر فى النظام 
السياسى. وهى ترى أن أحد أهم املرتكزات فى هذا الشأن يرتبط بأمر 
وأمر  السياسى،  النظام  فى  احملاكم  تلك  دور  بطبيعة  يتصل  شكلى 

موضوعى يتصل بتعريف املبادئ الدستورية غير قابلة للتعديل.

التخطيط االستراتيجى والالمركزية..التجربة اإلجنليزية                       جويس ريدفيرن 

وهيكلية،  تشريعية،  تغييرات  تتطلب  معقدة  عملية  السلطة  نقل  يعد 
وسياسية، وقد توثر هذه التغييرات فى عملية التخطيط االستراتيجى 
السلطة.  نقل  عملية  فى  مهم  جزء  التخطيط  هذا  فإن  لذا،  والعملي. 
ذات  خطط  إلى  األجل  طويلة  االستراتيجية  األه��داف  ترجمة  ويتعني 
املتحدة  باململكة  الكبرى  مانشستر  فى  احلادث  التقدم  أمثلة  م��وارد. 
تعطى فكرة عن املشاكل واالقترابات التى بدأت تؤتى ثمارها، ومكانتها 

من حتقيق هدفى النمو االقتصادى وإصالح القطاع العام. 

أداء مجلس النواب فى العطلة البرملانية                                                                                          محمد املصرى 

يطرح هذا التقرير الوثائقى مسًحا ألداء البرملان خالل األشهر الثالثة 
اجتماعات  اإلطار يرصد  فيها منفًضا، وهو فى هذا  البرملان  التى كان 
والنشاط  البرملانية،  الشعبة  فى  احلادث  والتطور  البرملانية،  اللجان 

الدبلوماسى.
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