
فى هذا العدد

إميان الشيوى مشروع املوازنة العامة للعام املالى 2018/2017   

معلومات  توفر  كونها  اقتصادية،  وثيقة  أهم  العامة  املوازنة  أصبحت 
تتعلق بأثر السياسات احلكومية فى استخدام وتوزيع املوارد القومية. 
ويستهدف مشروع املوازنة العامة للدولة للعام املالى ٢٠١٨/٢٠١٧، 
الكلى  العجز  )أى  أولى  وألول مرة منذ سنوات طويلة، حتقيق فائض 
للموازنة العامة للدولـة مطروًحا منه مدفوعات الفوائد(، وهو ما يسمح 
بسداد جزء من مدفوعات الفوائد، إلى جانب خفض نسب العجز الكلى 
والدين العام تدريجياً. كما أن حتسني األوضاع املاليـة العامة سيمكن 
التنميـة  بـرامج  لـصالح  إضـافية  مــوارد  توجيه  إعــادة  من  احلكومة 

االقتصادية والبشرية واالجتماعية.

د.هويدا عدلى مشروع قانون العمل: فرص وإشكاليات فى سياق مرتبك  

للعمل  جديدين  قانونني  إصــدار  فى  مصر  تلكؤ  هو  املعاش  الواقع 
وتصارع  أطرافه  وتعدد  السياق  فى  ارتباك  وجود  ورغم  والنقابات. 
بارتباكه  السياق  هذا  فإن  اللعبة،  تلك  أطراف  بني  املمارسة  الضغوط 
وضغوطه كان سببا أساسيا فى محاولة مشروع املوازنة بني مصالح 
التى  الفلسفة  التزام املشروع بذات  العملية اإلنتاجية، وإن كان  طرفى 
حكمت القانون ١٢ لعام ٢٠٠3 جعل هذا التوازن أمرا صعبا فى كثير 
من مناطق القانون. وعلى ذلك، فإن العبرة ليست بالنصوص، ولكنها 
باإلرادة السياسية الراغبة فى إحداث هذا التوازن، والتى ال تزال رهينة 

فكر غابر، وهو أن تشجيع االستثمار ال يأتى إال على حساب العمال.

قراءة فى انضمام مصر لالتفاقية األفريقية ملنع ومكافحة الفساد      د. غادة موسى 

االحتــاد  التفاقية  االنضمام  ــرار  ق اتخاذ  فى  كثيرا  مصر  تأخرت 
يجب  االنضمام،  قرار  صدور  ومع  الفساد.  ومكافحة  ملنع  األفريقى 
فى  مصر  إلرادة  األفريقية  الــدول  رؤيــة  لتغيير  باستثماره  اللحاق 
األممية  االتفاقية  مع  باملقارنة  االتفاقية،  حتدثت  وقد  الفساد.  محاربة 
املناظرة، عن أمور مختلفة وجديدة بعض الشيء. كما أكدت على دعم 
فى  األفريقى  االحتاد  ارتأى  كما  دميقراطية.  ثقافة  وبناء  املؤسسات 
إقراره لالتفاقية تعزيز الترابط والتنسيق بني الدول األفريقية فى منع 

الفساد بحسبانه عقبة من عقبات التنمية الشاملة.

هل يزيد رفع سعر الفائدة من تعقيدات االقتصاد املصرى ؟               حسانى شحات محمد

اتخذ البنك املركزى قراره برفع سعر الفائدة فى ٢١ مايو املاضى بواقع 
االقتصاد  عانى  وقد  واالقتراض.  اإلقــراض  على  أساس  نقطة   ٢٠٠
املصرى من إشكالية ثنائية تتمثل فى ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار 
الفائدة فى البنوك. فبالنظر إلى التضخم فى مصر، جند أنه تضخم غير 
السلع واخلدمات. وبعد  الطلب على  ارتفاع  الطلب، أى  ناجت عن جذب 
القائم  فالتضخم  املستورد..  بالتضخم  يعرف  ما  ظهر  اجلنيه  تعومي 
يأتى بسبب زيادة تكلفة االستيراد من اخلارج، وزيادة سعر الدوالر 
النقد  صندوق  توصيات  احلكومة  اتباع  على  عالوة  اجلنيه.  مقابل 
العملة، فضال  الدوليني إلجراء إصالح اقتصادي، تبعه حترير  والبنك 

عن رفع احلكومة أسعار املنتجات البترولية.

مشروع قانون الهيئة الوطنية لالنتخابات، فى ضوء الدستور والواقع العملى

أحمد عبد احلفيظ

قام دستور عام ٢٠٠٧، بإلغاء اإلشراف القضائى فى جلان االقتراع، 
انفجار يناير ٢٠١١  التالية لذلك أحد أسباب  وكان تزوير االنتخابات 
اجلماهيرى، ثم بعد حراك يناير، ومبناسبة وضع دستور جديد، أجمع 
الكثيرون على ضرورة استحداث تأسيس الهيئة الوطنية لالنتخابات 
فى مصر، وهو ما نص عليه الدستور الصادر عام ٢٠١٢، والذى جرى 
عام  الصادر  احلالى  بالدستور  الكامل-  التغيير  يشبه  -مبا  تعديله   
٢٠١4. ولكن َسن القانون واجه عقبة كئود تتمثل فى تأبيد أو تأقيت 

اإلشراف القضائى على االنتخابات. 

إدارة مسئوليات الدوائر االنتخابية                                                                                                     ميج مان

االنتخابية  بدائرته  النائب  انخراط  فى  التمثيلى  النظام  أساس  يرتبط 
يتسم  أن  البد  هنا  بفعالية.  ناخبيه  ميثل  لكى  الناس  احتياجات  ملعرفة 
أفضل طرق تالقى  للناخبني. ومن  املساعدة  تقدمي  بالعدل فى  النواب 
النائب بالناخبني فى املناطق الريفية فى البلدان النامية تأسيس أكشاك 
بينهم وحل مشاكلهم. وعلى  بتواجده  الناخب  إدراك  بغية  بالشوارع، 
إن  املقبلة،  االنتخابات  فى  النائب  الناخبون  يدعم  أن  املرجح  من  ذلك، 

عرفوا أنه يعمل جاهًدا لتحقيق برنامجه وميثل دائرتهم بشكل جيد.

تقارير اللجان ... أدوات تغيير ُمبَخس َقدُرها                                      لورد أرشى كيركوود

سنه  بعد  التشريع  فى  النظر  يعيد  من  أفضل  البرملانية  اللجان  تعد 
أو  لتحديث  توصيات  وتقدمي  املستمرة،  مواءمته  مبراجعة  وجتربته، 
تفاصيل  مراقبة  فى  البرملانية  اللجان  دور  يتمثل  وقد  بنوده.  تعديل 
وإيجاد  الثغرات،  وحتديد  احلكومة،  تقترحها  التى  العامة  السياسات 
إمكانيات  إلــى  اللجان  حتتاج  حــال،  أيــة  وعلى  مناسبة.  حتسينات 
إدارية فى مجال اإلجراءات، واللوجيستيات،  -بشرية وغير بشرية- 
بحسب  مهامها،  ألداء  اخلارجية  والدعاية  واإلعــالم،  الفنى،  والبحث 

االختصاص املعطى لها.

األحزاب السياسية املصرية إلى أين؟                 د. عمرو هاشم ربيع

اتسمت األحزاب السياسية ببنية تنظيمية هشة، إذ إنها افتقرت -إضافة 
معلومات  بنية  إلى  عليها-  السياسى  النظام  يفرضها  التى  القيود  إلى 
سليمة، كما أن غالبيتها كان أقرب فى تعامالته الداخلية إلى النمط العائلي. 
فى  يطعن  بانتخابات  أو  بالتعيني،  تشكل  مؤسساتها  من  الكثير  إن  إذ 
نزاهتها آخرون من داخل احلزب، كما أن الكثير من دماء تلك التنظيمات 
قد أصابها التكلس والتجلط، بحيث لم يعد هناك تصعيد وحراك نخبوى 
أو جتديد للدماء.  يرتبط  كل ما سبق بغياب التجنيد السياسى. فالتجنيد 
هو إحدى الوظائف املفتقدة لألحزاب املصرية، وهو ما ميكن تلمسه فى 
أن معظم األحزاب ليس لديها أية كوادر، أو أية صفوف ثانية أو ثالثة قابلة 
للصعود لناصية القرار داخلها. وفى هذا الصدد، يعالج هذا املقال كيفية 
خروج األحزاب السياسية من عثرتها، عبر إجراءات داخلية محددة فى 

بنيتها التنظيمية وحركتها على حد سواء. 
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