
فى هذا العدد

تعديل مدة رئاسة اجلمهورية                أحمد عبد احلفيظ

تشير فكرة “تأقيت السلطة”، إلى عدم السماح بتولى منصب رئيس إال 
ملدة محددة ال متتد إلى ما النهاية، وهو ما تنص عليه املادة الدستورية 
التى يرغب بعض النواب فى تعديلها، ويطرح املقال فرضية أن دروس 
التاريخ املصرى تؤكد مخاطر تأبيد السلطة وإنه ليس أدل على ذلك من 

ثورات الربيع العربى التى أفرخها التأبيد.

الصحافة والبرملان                      رجائى امليرغنى

الشأن  جتاه  رسالة  ذات  كمهنة  الصحافة  بني  ما  جتمع  التى  السمات 
كال  تضع  التى  هى  صالحيات  ذات  شعبية  كسلطة  والبرملان  العام، 
والبرملان،  الصحافة  إلى  النظر  جرى  وقد  اآلخر.  مواجهة  فى  منهما 
وتطور  تشكيل  فى  أسهمت  التى  احلداثة  معالم  أعرق  من  باعتبارهما 
بني  ما  تراوحت  عالقات  من  مسيرتهما  صاحب  وما  املصرى  التاريخ 
والبرملان  الصحافة  بني  العالقة  تعرضت  ولكن  والتصادم.  التوافق 
احلزب  تبناها  التى  السياسات  من  العديد  حول  قاسية  الختبارات 
البرملان احلالى واإلعالم، فهى  العالقة بني  أما  الوطنى احلاكم سابقا. 
وتقويض  اجللسات،  إذاعة  رفض  فى  اتضح  ما  وذلك  واعدة،  تكن  لم 
التغطية الصحفية ألعمال البرملان. هذا باإلضافة إلى تعدد الوقائع التى 
أداءهم  طال  الذى  النقد  جتاه  املجلس  أعضاء  بعض  حساسية  أظهرت 

البرملانى من قبل الصحافة.

احلقوق التشريعية للرئيس املصرى..  قانون اجلمعيات منوذًجا         د/ جمال جبريل

يتناول هذا املقال مسألة احلقوق التشريعية للرئيس املصرى، ويركز 
حق  من  هل  مهما  سؤاال  املقال  ويطرح  القوانني،  إصدار  حق  على  هنا 
اجلمهورية  رئاسة  إل��ى  أقرها  التى  القوانني  إرس��ال  ع��دم  البرملان 

إلصدراها، ضارًبا مثاال بارزا بقانون اجلمعيات األهلية.

إسقاط العضوية فى البرملانات املصرية: التطور التاريخى والرؤية املستقبلية

د.حسن سالمة

على هامش موضوع إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، 
البرملان  فى  العضوية  إسقاط  مسألة  فى  السوابق  املقال  هذا  يطرح 
النائب  عضوية  إلسقاط  تفصيلى  بشكل  بالتطرق  وجلنته  املصرى 
النواب،  توقيعات عدد من  تزوير  واقعتى  السادات بسبب  أنور  محمد 
األمر  ربط  البعض  أن  إلى  ويشير  أجنبية،  جهات  أمام  املجلس  وإهانة 
بحسابات سياسية، حلديث النائب عن معاش العسكريني، وكذلك اتهام 
يرأسها  كان  التى  اإلنسان  حقوق  جلنة  عمل  بتعطيل  البرملان  رئيس 

لدعم احلريات العامة.

الدولة وتنظيم املنافسة واحلد من االحتكار ..حالة مصر          د. أمانى فوزى اجلندي

والطلب  العرض  ق��وى  ميكانزمات  على  السوق  اقتصادات  تعتمد 
في  املتمثلة  السوق  قوى  إلى  اللجوء  يعنى  وهذا  الت�وازن،  لتحقي�ق 
الرئي�سة.  االقت�صادية  املتغيرات  وجهة  لتحديد  والطلب  العرض  قوى 
فهناك انطباع غير صحيح يتمثل فى االعتقاد بأن اقتصاد السوق يع�نى 
السوق  اقتصاد  أن  واحلقيقة  االقتصادي،  دورها  عن  الدولة  تخل�ى 
يفترض دوراً رئيساً للدولة كما لألفراد، وللدولة دور مهم فى حماية 
اقتصاد السوق، من خالل تشجيع املنافسة، ودعم آليات السوق احلر، 

وتشجيع املنافسة، واحلد من املمارسات االحتكارية. 

نورا فخرى أنور  تنمية حاليب وشالتني   

أهملتهم  التى  املصرية  الدولة  من  ة  بغصَّ حاليب  مثلث  أبناء  يشعر   
وهمشت قضاياهم، على الرغم من أنهم حتملوا أعباء كثيرة للدفاع عن 
األمن القومى للدولة على مدار التاريخ. مما يتعني على البرملان النظر 
لتلك  امليدنية  الزيارات  تنظيم  خالل  من  الحتياجتهم،  االعتبار  بعني 
تواجههم، ووضع حل  التى  للمشاكل  استماع  املنطقة، وعمل جلسات 
حق  وشالتني  حاليب  منطقة  أهل  منح  فى  النظر  مع  املشكالت،  لهذه 

امتالك األراضى.

اللجان البرملانية وإشراك املواطنني                أيلني والكر

فى بعض البرملانات قد ال يتاح للجان فرص كبيرة الختيار موضوعات 
إليه موضوعات من احلكومة. وقد يكون  فالبعض قد حتال  للتحقيق. 
عبء املتابعة التشريعية ثقيالً ويترك قليالً من الوقت للجان لتقوم بعمل 
اللجان باختيار  التحقيق، حيث تقوم  اختيار موضوعات  استباقى فى 
موضوعات التحقيق، وهناك طرق كثيرة تقوم فيها املوضوعات بفرض 
نفسها، فاألعضاء مقربون من اهتمامات الناخبني، وسوف تكون لهم 

رؤية حول مساحات السياسات التى حتتاج إلى االهتمام. 

طرح األسئلة الفعالة                 ميج مون 

عن  كنواب  دورهم  رئيسة:  أدوار  ثالثة  النواب  مجلس  أعضاء  يؤدى 
احلكومة،  محاسبة  فى  دورهم  وكذلك  كمشرعني،  ودورهم  الناخبني، 
من خالل أنشطة املراقبة. ومتثل األسئلة البرملانية جزءاً رئيساً من دور 
النائب، وهى أيضاً واحد من أشهر أشكال املراقبة شيوعاً بني أعضاء 
مجلس النواب. إن األسئلة واألجوبة تعد طريقة مفيدة إلثراء معلومات 
النطاق  إلى  املعلومات  ولتقدمي  البرملان،  فى  العمل  بشأن  اجلماهير 
العام، وميكن أيضاً استخدامها فى إلقاء الضوء على إخفاقات احلكومة 

أو جناحاتها، كما أنها وسيلة للضغط على احلكومة من أجل العمل.
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