
فى هذا العدد

 قانون املزايدات واملناقصات فى ميزان التنمية االقتصادية!                                                         د. محمد يوسف

احلكومى،  النشاط  من  معتبًرا  ج��زًءا  ميثل  العام  اإلنفاق  أن  مبا 
األهمية.  من  الدرجة  ذات  له  اإلنفاق  هذا  ينظم  الذى  التشريع  فإن 
طريقة  البرملان(ينظم  )أقره  قانون  مشروع  احلكومة  قدمت  لذلك، 
ويجعل  واحملاسبة،  الرقابة  من  درجة  أكبر  يضمن  مبا  مشترياتها 
هناك حرص شديد منها ملنع الفساد واحملسوبية عند قيامها بشراء 
السلع واخلدمات، مبا يضمن السعر املناسب واجلودة املناسبة لتلك 

املشتريات.
 

 البرملان والتصدى للشائعات كأحد مخاطر األمن القومى                                                                        مصطفى كمال

أًصبحت الشائعات من أهم األدوات التى تعتمدها احلرب النفسية من 
اإلخبارية،  مبصادره  الثقة  وحتطيم  األعداء،  معنويات  حتطيم  أجل 
املجتمع،  معنويات  ومعرفة  الفعل،  ردود  ملعرفة  كطعم  وتستخدم 
قرارات  فى  الشائعات  تؤثر  وقد  العسكرية.  قواته  على  والوقوف 
الدولة، وذلك لتنفيذ كثير من السياسات العامة احمللية أو اخلارجية، 

وما يتصل منها باإلنتاج واالستهالك. 

 املرأة فى مجلس النواب: هل حتدث تأثيًرا؟                                                                                   إميان عاطف عبد الباقي

يؤدى وجود النساء فى البرملان إلى حدوث سمات خاصة فى العمل، 
سيما أن املرأة تأتى بخلفية مختلفة، وتقوم بأدوار مجتمعية متنوعة 
جتعل لها وجهة نظر مختلفة عن الرجل، وهو ما ينعكس على البرملان 
ويجعله معبًرا عن املجتمع وقضاياه وقادًرا على معاجلة املشكالت 
بصورة فعالة. ولكن، على مستوى البرملان املصرى اتسم تأثير املرأة 
أخرى  وأسباب  كنائبة،  باملرأة  بعضها  يتعلق  ألسباب  باحملدودية 

تتعلق بالبرملان والظرف التاريخى الذى يعمل فيه.

 اإلصالح االقتصادى وفعالية الدور البرملانى                                                                                                                       مهاب عادل

تقود معطيات املشهد االقتصادى احلالى من حيث تردى األوضاع 
برفع  احلكومية  اإلج��راءات  ظل  فى  املواطنني،  من  للعديد  املعيشية 
الدعم ورفع أسعار السلع واخلدمات، دون أن يكون هناك انعكاس 
فى  النظر  إعادة  ضرورة  إلى  املقدمة،  اخلدمات  مستوى  على  لذلك 
زيادة فعالية الدور البرملانى مبا يتماشى مع تطلعات املواطنني لهذا 
الدور فى الرقابة واملساءلة للسلطة التنفيذية، خاصة جتاه اجلوانب 

التى تتقاطع بشكل مباشر مع أوضاعهم املعيشية.

 أزمة الدعوة اإلسالمية املعاصرة.. الفتوى منوذًجا                                                                                         د. أحمد كرميه

يعد فقدان أهلية الدعوة وعشوائية األداء، وعدم وجود آلية منضبطة 
للوسائل وليست للمقاصد، من أهم ظواهر أزمة الدعوة اإلسالمية، 
هذا باإلضافة إلى شبه األمية الدينية ملتصدرى الدعوة من ُضحالة 
علمية وعدم الفقه السليم باألدلة واستنباط األحكام بقواعدها العلمية 
املتعمدة، فضال عن عدم االستفادة من مؤسسات علمية معتمدة فى 
رسم اخلطط والوسائل واملقاصد الدعوية، مثل كلية الدعوة وأقسام 
الدعوة بكليات أصول الدين، واملجامع واملجالس العلمية ذات العالقة، 
وشعب التربية اإلسالمية فى كليات التربية، واالنفصام املروع بني 

األجهزة وتآكلها بداًل من تكاملها.

 إيران.. تفاقم األزمات بني البرملان واحلكومة                                                                                                                     شروق صابر

رغم أن الدستور اإليرانى يفصل بني السلطات الثالث بالدولة، إال أن 
املرشد األعلى بإمكانه التدخل فى عمل تلك السلطات، وذلك بهدف 
الدولة،  فى  الصالحيات  جميع  امتالك  غاية  حتقيق  إلى  الوصول 
بناًء على تطبيق »الظلية« على املؤسسات، مما يجعل  تلك السلطات 

تتشابك بشكل يعقد عملية صنع القرار داخل النظام اإليرانى.
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