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إن هذه الدراسة تهدف إلى الكشف عـن         
مدى اهتمام جماعات الـمـصـالـح         
االقتصادية، مع األخذ فى االعتبار تواجد   
جماعات ليست اقتصادية، لكنها تهـتـم    
بشكل أو بآخر بقضايـا الـتـحـول          

 .االقتصادى
 ...وهنا تبرز مجموعة من األسئلة أهمها

خريطة عامة لجماعات "   رسم"هل يمكن  
 ..  المصالح االقتصادية؟

وهل هذه الجماعات هى جـزء مـن         
خريطة المجتمع المدنى، وينطبق عليهـا    

 ..أيضاً نفس المفهوم؟
وما هى أولويات القضايا التى تهتم بهـا     
جماعات المصالح إزاء عملية التـحـول    

 االقتصادى والخصخصة؟
الدور الذى تلعبه هـذه  "   حدود" ثم ما هو  

" التأثير"الجماعات ـ نحن هنا نبحث عن 
 ..ـ وكيف تلعب هذا الدور؟

هل يمكن تصور إمكـانـات    . .   وأخيرا
تحالف بينها، أم أن هنـاك مصـالـح       
ومطالب مبعثرة ومشتتة، وأحـيـانـاً       
متناقضة بين بعض جماعات المصالـح      

ومثال ذلك نقابات العمال، وجماعـات    ( 
 ..؟)رجال األعمال

 اإلطار المرجعى 
توجهات النظام السيـاسـى   "   رياح" مع  

المصرى، لتبنى التعددية السيـاسـيـة       
، وسياسة اقتصادية جديدة ـ      ) المقيدة( 

ـ "   االنفتاح االقتصـادى  " عرفت باسم   
بدأت التوجه نحو إعالء دور القـطـاع        

عـن  "   غير المنظـم " الخاص، والتراجع   
فى ذلك التوقيت بدأ  .   السياسة االشتراكية 

فـى  "   جماعات المصالح"يتردد مصطلح  
مصر، سواء من جانب كتابات عربية،      

فى إطار ما (أو كتابات باحثين مصريين  
تعارفنا عليه فى النصف األول مـن        
ـلـوم       الثمانينيات بالمدرسة الجديدة للـع

ويمكن إبداء عدد ) . .   السياسية فى مصر  
من المالحظات المهمة، قبل اإلشارة إلى      

 ..معنى المفهوم ذاته
 إن توظيف مفهوم جماعات المصالح،      •

فى المدرسة المصرية للعلوم السياسية،     
والتى تصدت بشكل عميق لدراسة أبعاد  
العملية السياسية والنظام السـيـاسـى       
المصرى فى إطار السياسة المقارنة، قد  
اتسم بالحداثة، وارتبط بتغير توجهـات   
النظام السياسى المصرى نحو التعددية      
السياسية المقيدة وحرية أكبر لـقـوى       

 .السوق
 إن قطاع كبير من هذه الجمـاعـات،     •

كان قائماً من قبل ولم يشكل ظاهـرة         
جديدة على الساحة، ومن ذلك الغـرف       
التجارية والصناعية وبعض الجماعات    
المهنية التى لها اهتمام بالسـيـاسـة        
االقتصادية، بل وبعض الجمعـيـات      

 .األهلية
 إن الجديد الذى طرح على الساحة، مع     •

أوائل عقد الثمانينيات، تمثل فى تأسيس    
ما يعرف باسم جمـاعـات رجـال       
األعمال، ثم سلسلة جماعات سيـدات       
األعمال فى السنوات الثالثة األخيـرة       

 .من القرن العشرين
 إن الجديد أيضاً الذى طرح على ساحة     •

بيـن  "   التفاعالت"الخبرة المصرية كان  
هذه الجماعات والحكومة، والبرلمـان،     

وكـذلـك   ..  وبعض األحزاب السياسية 
الصدامات المتتالية بين بعض أطـراف   

الغرف التجـاريـة   (جماعات المصالح  
وجماعات رجال األعمال، وكـذلـك      
األخيرة مع االتحاد العام لنـقـابـات        

 ).األعمال
 إن أولى الدراسات الموثقة فى مصـر      •

التى قامت بتحليل جماعات رجـال       
األعمال ـ سواء من حيث الخلفـيـة        
السياسية واالجتماعية لألعضـاء أو      

 وكـانـت   1985التأثير ـ بدأت عام  
وتالها عدة أعمال     لكاتب هذه السطور،  

من أهمها من هو رجل ( علمية منشورة  
وفى الوقت الذى القت فيه   ) .. األعمال؟

الترحيب من الجماعة األكاديمية، القت   
هجوماً كبيراً من جانب بعض جماعات  

الصنـدوق  " رجال األعمال، وذلك لفتح   
 .ألول مرة فى بداية الثمانينيات" األسود

 ما هى جماعات المصالح
إن أكثر التعريفات شيوعاً ـ والمتوافـق    

جـمـاعـات    " حولها ـ يشير إلى أن       
 هى عبارة عن تجمعات أو       " المصالح

) . . وأحياناً مجموعـات  ( تحالفات أفراد   
تقوم على أساس تطوعى للدفاع عـن        

وان هدفها هو التأثير . .   مطالب/   مصالح
وأخيرا يتـرتـب   ..   فى العملية السياسية 

على ذلك أن هذه الجماعات هى وسيـط        
بين الحاكم والمحكوم، وأنها تتحرك فـى    

جـابـريـل    " وقد أضاف ..  إطار سلمى 
عنصـراً    ، عالم السياسة الشهير،   " الموند

لتمييز الجماعات النشطة وغير النشطة،     
وهو الوعى بهذه المصـالـح، وإدراك        

لمـصـالـح    " جماعة المصالح "   اقتسام" 
 ".. واحدة
هل مؤسسات المجتمع المدنـى،  . .   ولكن

وهـل  . .   هى ذاتها جماعات للمصالـح؟  
يتطابق كل مفهوم مع اآلخر، أم أن هناك  

 .اختالفات؟
لقد اتجه اهتمام الغالبية العظمى مـن         
الباحثين المعينين بهذا المجال ـ ومنـذ       

فـى  "   مفهوم المجتمع المدنـى   " اجتياح  

 

 أماني قنديل/ دكتورة 
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التسعينيات ـ إلى دراسة المـفـهـوم         
ومكوناته، وتحليل عالقته بـالـدولـة،       
وعالقته بعملية التحول الديموقـراطـى،    

 .وذلك فى إطار زحف العولمة
إن مفهوم المجتمع المدنى المتوافق حوله      

مجموعة " بين الغالبية، يعرفها على أنها      
من التنظيمات التطوعية، المستقلة نسبياً،     
التى تمأل المجال العام بيـن األسـرة         
والدولة لتحقيق مصالح أفـرادهـا، أو        
لتحقيق منفعة جماعية للمجتمع كـكـل،     
وهى فى ذاك ملتزمة بقيم ومعـايـيـر      
االحترام والتراضى واإلدارة السلمـيـة      

ونالحظ أن هـذا      " .   للتنوع والخالف 
التعريف يتفق مع تعريف جـمـاعـات     
المصالح، الذى سبق اإلشارة إليه، فـى        

مسألة . .   أوال..  مجموعة من المرتكزات 
االستقالل النسـبـى،   .. التطوعية، وثانيا 

تحقيق مصالح األفـراد، أو      . .   وثالثا
ومن هما نـرى  .  االتجاه لمنفعة جماعية 

 يتفق إلـى  " المجتمع المدنى" ان تعريف   
حد كبير، فى مكوناته مع تـعـريـف         

 . "جماعات المصالح"
ومع التوجه العالمى نحو الديموقراطيـة      
واحترام الثقافة المدنية، فـإن أحـد         
المكونات الرئيسية لمفهوم المجـتـمـع       
المدنى هو الركن األخالقى أو القيمـى،        
والذى تمثل فى احترام التنوع والخالف،      
واإلدارة السلمية للخالفات، وغيرها مـن    

هذا، وفى بعـض   .   قواعد الثقافة المدنية  
مثل تناولنا فى هـذا        -سياقات البحث 

 -اإلطار قضايا التحول االقـتـصـادى     
وكذلك بسبب خصوصيـة بـعـض        

هنا جماعات رجال األعمال ( الجماعات،  
ففى اعتقـادى  )   تحديداً والغرف التجارية  

أن من األنسب توظيف مفهوم جماعات       
، ) فى مثل هـذا السـيـاق       ( المصالح  

 :ومبرراتى هى
 أن بعض الجماعات، نشأت باألساس    .1

ـ ووفقاً لقانونها ونظامها األساسـى،      
كما سنرى ـ الستهداف التأثير فـى     
السياسة االقتصادية، ومن المهـم أن       

وهو مـا  (نشير إليها كجماعة للمصالح  
 ).ال يتناقض مع أنها منظمة مدنية

 محدودية عدد أعضاء جماعات رجال    .2
األعمال، والصفة االنتقائية التى تتمتع      

بها ـ استناداً إلى شروط العضـويـة       
الواردة فى لوائحها ـ تجعلها مغلـقـة    
على مجموعة محددة مـن رجـال         

راجع مثالً شروط  ( األعمال المصريين   
عضوية جماعة رجـال األعـمـال       
المصريين، أو الغرفة الـتـجـاريـة        

  ..).األمريكية

  من الوارد تماماً، والمحتمـل، أن       .3
تتناقض مصالح هذه الجماعات ـ فـى   
مواجهة قضايا التحول االقتصادى ـ      
مع مصالح الغالبية فى المجتمع، أو مع      
مصالح جماعات أخرى أكبر بكثـيـر    

مصالح جماعات رجال األعمال فـى   ( 
اإلسراع بالخصخصة تـتـنـاقـض،       
وتضاربت بالفعل، مع مصالح الماليين     

 ).فى نقابات العمال
 خريطة جماعات المصالح المؤثرة

قبل محاولة رسم هذه الخريطة، مـن        
 :المهم إبداء المالحظات األولية التالية

إن الخريطة ستعكس، ما يمكـن أن         
نطلق عليه أنماطا تقليدية، لها بـعـد        
تاريخى طويل، وأخرى أنماطا حديثة،     
ارتبطت فقط بمنتصف السبعينـيـات      

من أمثلة .   وسياسة االنفتاح االقتصادى  
األخيرة جماعات رجال األعمال، ومن     

الغرف التجارية )   التقليدية( أمثلة األولى  
وتم التقنين التشريعى لها عـام  1896( 

1940.(  

 من األمور المستقرة فى األدبيات وفى   
خبرات مختلف دول العالم، أن هنـاك       
عالقة بين مساحة الحرية المـتـاحـة     
وقواعد لعبة آليات السوق من جانـب،     
وتنامى دور جماعات المصالح التـى       
تستهدف التأثير فى السياسة االقتصادية     
أو عملية التحول االقتصادى من جانب      

 .آخر
أن هناك أنشطة جديدة تماماً، بـرزت        

على أولويات قطاع من الجمعـيـات       
والتى تعود جذورها لـعـام     ( األهلية  
نتيجة عملية التحول )    فى مصر1821

. وهذه ظاهرة مهمة للغاية.   االقتصادى
فقد شهد النصف الثانى من التسعينيات       

 تصاعد أنشطة جديدة 2006وحتى عام  
ذات عالقة مباشرة بعملية التـحـول        

 :االقتصادى أهمها

 التوجه نحو مشروعات اإلقـراض       
 .الصغير

 . التعامل مع اآلثار السلبية للخصخصة 
 منظمات حقوقية جديدة للدفاع عـن        

مطالب العمال، والفالحين الذين تأثروا     
 .بقرارات ضمن التحول االقتصادى

أو " إعادة التأهيل"توجيه اهتمام لعملية  "  
 .التحويل التدريبى

بـالـدور   "  المالحظة األخيرة، تتعلق    
، الذى لعبته مؤسسات    " القوى والمكثف 

) وأهمها البنك الدولى  ( التمويل العالمية   
وأهمها ( وبعض الدول الغربية الكبرى     

الواليات المتحدة األمريكية باإلضافـة     
إلى آلية رئيسية لها فى مصر هى هيئة   

فى صـيـاغـة      ) المعونة األمريكية 
 .الخريطة على مستويين

Ο تأسيس منظـمـات   :    المستوى األول
مسجلة وفقاً لقـانـون   ( مدنية مصرية   

وممولـة  )   2002 لسنة 84الجمعيات  
بالكامل من القوى الكبرى للتأثير فـى       

منها ما اتجه . مسار التحول االقتصادى 
إلى تدريب المديرين والـقـيـادات        
والكوادر الشابة لدعم سياسة التـحـول     
إلى القطاع الخاص، ومنها ما يـقـوم       

لهذه السيـاسـة، أو     "   تبشيرى" بدور  
 .يتعامل مع بعض اآلثار السلبية لها

Ο توجيه دعم رئيسـى  :    المستوى الثانى
لبعض جماعات رجال األعمال، لكـى    
تقوم بدور الوسيط بين المعونة األجنبية    

) الواليات المتحدة، االتحاد األوروبـى ( 
وبين المستهدفين من الشباب والنسـاء      
للعمل فى إطار المشروعات الصغيرة،     
والقروض الصغيرة، أو متناهية الصغر    

جماعة رجال األعمال باإلسكندرية، ثم (
 ..)أسيوط وبعض المحافظات

واآلن لنلق نظرة على خريطة جماعات       
المصالح المؤثرة فى التحول االقتصـادى   

 ..2006فى مصر عام 
 أهم جماعات رجال األعمال

 المجلس المصرى األمريكى لرجـال     ♦
 .، قرار الرئيسى1975األعمال، 

 جمعية رجال األعمال المصرييـن،      ♦
 .، قانون الجمعيات1977

 غرفة التجارة األمريكية بالقـاهـرة،     ♦
 .، قرار الرئيس1981

 ورشة عمل

 



 

 31 

א א 17א

 جمعية رجال أعمال اإلسكنـدريـة،      ♦
 .، فى إطار الغرف التجارية1983

هذه الجمعيات األربعة، كانت أولـى        
الجمعيات التى تأسست فى إطار سياسة       
االنفتاح االقتصادى منذ مـنـتـصـف      
السبعينيات، وارتبطت عضوياً بالسياسة    
المذكورة سواء من خالل لـوائـحـهـا      

. القانونية، أو أهدافها، أو أعضـائـهـا       
والجدير بالذكر أن المجلس المـصـرى       

، 1975األمريكى، الذى تأسس عـام     
والذى اشتهر فى البداية باسم اللـجـنـة     
المصرية األمريكية، قد قام استناداً على      
االتفاق بين الرئيس السادات والرئـيـس    
األمريكى نيكسون، وكان هدفه توسيـع      
دائرة التعاون االقتصادى بين مصـر       
والواليات المتحدة األمريكية، وعلى وجه   
الخصوص تشجيع االسـتـثـمـارات        

وقد ضم عدداً من  .   األمريكية فى مصر  
رجال الصناعة والتجارة والمال، واعتمد     
المجلس ـ حتى وفاة الرئيس السادات ـ     

وقـد أشـار     . .   على الدعم السياسى له  
أن هذا الجمع مـن رجـال       "السادات  

األعمال يعكس مدى التفهم الذى القينـاه   
 ".من أصدقائنا األمريكان

 جماعات سيدات األعمال
وقد تعمدنا تخصيصها فى نقطة مستقلة،     
أو تصنيفها فى نمط مستقل، لعدة أسباب      

، أهمها أن ) بعيدة عن النوع االجتماعى   ( 
أولى جمعيات سيدات األعمال، قد تـم     

أى   ( 1997إشهارها كجمعية أهلية عام   
، وأن معظم هـذه      ) تتسم بحداثة كبيرة  

الجماعات تمول ويدعم تأسيسها من هيئة   
المعونة األمريكية، وهى أيضاً ال تحـدد   

تضـم  ( شروطا انتقائية لالنضمام إليها     
خليطا من العضوات المهنيـات، فـى       

، وأخيراً فـإن  ) القطاع الخاص والحكومة 
أغلب هذه الجماعات لسيدات األعـمـال    
تعمل فى اتجاه توفير القروض الصغيرة      
ـلـى       والمشروعات الصغيرة، استناداً ع

التمكيـن  " القبول العالمى والمحلى لمفهوم  
 ".االقتصادى للمرأة

ووفقاً ألحدث تقدير، يصل عدد جماعات   
، إلـى  2006سيدات األعمال أوائل عام  

 جماعة فى القاهرة والمحافـظـات،   16
وأخيراً . .   ومسجلة وفقاً لقانون الجمعيات   

قد يكون من المهم اإلشارة إلى حركـة         
ولم تـوجـد     .   االنشقاقات التى تشهدها 

إشارات فى وثائق أهم هذه الجمعـيـات     
 .تبرز تأثيرها فى السياسة االقتصادية

 الغرف التجارية
يرجع إنشاء الغرف التجارية فى مصـر     

، وقد ظلت تفتقر إلـى    1896إلى عام  
 1940الشكل المنظم التشريعى حتى عام  

، ثم خضعـت  ) 1940 لسنة 30القانون ( 
بعد ذلك ..   1951 لسنة 189للقانون رقم  

 بعنوان 1976جاء فى تقرير طرح عام  
، " نظرة أجنبية إلى االقتصاد المصـرى  " 

هجوم على القوانين المسئـولـة عـن         
االستثمار، وانتقد هذا التقريـر سـوء        
تخصيص الموارد فى مصر، وطالب بأن  
تطور مصر سياساتها االقتصادية إزاء     

" اعتماداً على األمريكيين" القطاع الخاص   
". . . بتصفية سريعة للقطاع العام"وطالب  

وقد أدى هذا التقرير فى ذلك الوقت، إلى       
اعتراض الجانب المصرى من أعضـاء      
المجلس، وبشكل كبير أدى إلى اجتمـاع     

 1980الرئيس السادات بالمجلس عام      
 .لمناقشة الضغوط األمريكية

على أية حال، فقد خفت صوت المجلس        
المصرى األمريكى بعد رحيل السـادات    

ثم تصاعد صوت غرفة الـتـجـارة      ( 
 والـذى    1981األمريكية بالقاهرة عام  

وتـوالـى   )   اعتمد على قرار جمهورى   
تأسيس جماعات رجال األعمال فـى       
القاهرة واإلسكندرية ومعظم المحافظات    
والمدن الصناعية الجديدة، ليصل إجمالى     
عدد جماعات رجال األعمـال عـام        

 جماعـة،  26، إلى ما يقرب من 2006
تتفق جمعيها فى اهتمامها بالسيـاسـة        
االقتصادية، وتتفق فى مطـالـبـهـا         
االقتصادية لتسهيل وتفعيل دور القطـاع    
الخاص، وإزالة المعوقـات اإلداريـة       

 .والجمركية والمالية
وتوالت التعديالت التشريعية، فى اتجـاه      
ـلـس إدارة        هيمنة الحكومة على مـج

 لسنـة  158الغرف، خاصة فى القانون     
يعين وزير الصناعة والتجـارة    " 1956

نصف العدد المقرر لألعضاء فى كـل      
غرفة، ويختار النصف الثانى بطـريـق    

هذا وقد صدر " . .   االنتخاب السرى العام  

 1956 لسنة   30القرار الوزارى رقم    
 .بإنشاء اتحاد عام للغرف

فى هذا السياق لرسم أهم معالم خريطـة      
جماعات المصالح التى تؤثر ـ أو يمكن     
ـ أن تؤثر فى عمليـة الـتـحـول           

 :االقتصادى، نلتقى بالمالحظات اآلتية
 ان عدد أعضاء االتحاد العام للغـرف   

التجارية المصرية ـ وفقاً ألحدث تقدير  
 ـ يبلغ ثالثة مـاليـيـن    2006عام  

ونصف، يتوزعون ما بين صـغـار        
التجار ـ وتدريجياً ـ إلى كبار رجال      
األعمال فى مصر وأصحاب النشـاط      
االقتصادى الواسع، الذى يصل إلى حد      

 .احتكار التجارة فى نشاط ما
 المالحظة السابقة على درجة عاليـة      
من األهمية ألنها تفسر الضعف النسبى     
الذى سنلمسه فيما بعد، عند تحلـيـل        
عملية التأثير ـ كجماعة للمصالح ـ     
باعتبار أن هناك عوامل أسـاسـيـة        

تفسر لـنـا ذلـك،      ) بخالف القانون( 
وبالمقارنة مع جماعات رجال األعمال    
التى تضم القلة المحددة فى القـاهـرة         

ثـم  )   15.000حوالى(   واإلسكندرية  
 .بضعة آالف فى المحافظات

 :أهم هذه العوامل
 . تجانس المصالح       مطالب محددة •
  تضامن               فاعلية    •
  تقارب تعليمى واقتصادى      تجانس      •
 المالحظة الثالثة، تتعلـق بصـدور        

، والـذى    2002 لعام 6القانون رقم   
تضمن تعديالت عديدة، كان من أهمها      
السماح للمرأة بأن تكون ناخبة لـهـا        
صوت فى اختيار أعضاء مجالس إدارة    
الغرفة، وكذلك إقرار حقـهـا فـى         

أيضاً تضمن القانون الجديـد    .   الترشيح
المذكور تعديالت تتفق مع صـدور       

، مـع  199 لعام 17قانون التجارة رقم  
زيادة اشتراكات التجار فى الغـرفـة       
التجارية، باإلضافة إلى التعريـفـات      
المحددة لمفهوم العمل التجارى بـكـل      
أنواعه، وعدم اشتراط أن يكون الناخب      

فى القانون " 5م("ملماً بالقراءة والكتابة   
، ووضـع    ) السابق كانت تشترط ذلك  

شروط على االنتخاب، وعلى التعييـن      
إذن هـنـاك     . .   فى مجلس اإلدارة   
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استمرارية للتدخل من جانب الدولـة،       
لتعيين ممثليها فى مجلس إدارة الغرفة،     

 .والذى قد يصل إلى النصف
 المالحظة األخيرة، نوجز فـيـهـا       
االختصاصات التى حددها القـانـون       

 :للغرف التجارية، وأهمها
جمع كافة المعلومات واإلحصاءات التى     
تتعلق بالتجارة والصناعة وتبوبـيـهـا       

 .وتوفيرها للحكومة
وجوب أخذ رأى الغرف فى بـعـض        
األمور مثل إنشاء البورصات والمدائـن      

 .واألسواق والمعارض الصناعية
يجوز للغرف تقديم رأيها للحكومة فـى       
القوانين واللوائح والضرائب الخـاصـة      
بالتجارة والصناعة، والـتـعـريـفـة        

ويجوز للغـرف إصـدار     . .   الجمركية
الشهادات الدالة على مصدر البضـاعـة     

 .المصرية وجنسية المصدرين
إذن هناك دور مهم رئيسى، يفترض أن       
تلعبه الغرف التجارة، فى مجال السياسة      
االقتصادية، وتحديداً فى عملية التحـول      

وسوف نتابع مدى تحقـق  . .   االقتصادى
 .ذلك فى الواقع

 النقابات العمالية
 23( يصل عدد أعضاء النقابات العمالية    

 ملـيـون عضـو      3إلى حوالى )  نقابة
ونصف، وفقاً للتقديرات المتاحة أول عام     

وتعود جذور النقابات العماليـة  .   2006
إلى الطوائف العمالية فى مصر، والتـى       
كانت تهيمن عليها السلطة المركـزيـة       

كـانـت   .   وتحصل منها على الضرائب  
 19الطوائف فى الربع األخير من القـرن   

والتجار، )   الغالبية( الحرفيين ..   تنقسم إلى 
ومـع  . .   والعاملين فى النقل والخدمـات   

 تزايدت فئة العـمـال     19نهاية القرن   
المأجورين الذين يعملون فى الصنـاعـة    

فكان تأسيس أول )   منذ عهد محمد على  ( 
نقابة فى مصر هى نقابة عمل التبغ فى         

، وقامت فى نـفـس   1899القاهرة عام  
 .العام بأول إضراب عمال

وقد اتجه عدد نقابات العمال إلى التزايـد   
 نقـابـة   38 إلى 1931حتى وصل عام  

عمالية، وحصلت على شرعية وجودهـا    
 لسنـة  85القانونى بصدور القانون رقم     

1942. 

ومن المهم اإلشارة إلـى بـعـض          
المالحظات حول نقابات العمال سـوف      
تحدد لنا موقعها على خريطة التأثير فى       

 .السياسة االقتصادية
 إن النظام الناصرى أدرك محـوريـة     

الدور الذى يمكن أن تلعبه النقـابـات        
العمالية لحسم الصراع ـ مساندة عبـد    
الناصر، وعدم العودة للحياة الحزبـيـة    

 1957 ـ ومن ثم ففـى    1954عام  
تكون أول اتحاد لنقابات عمال مصـر      
واستخدم النظام كافة اآلليات القانونيـة     
ـلـى         والسياسية لضمان السيطرة ع

 .النقابات العمالية
 ترتب على ذلك، التداخل بين السلطـة      

التنفيذية واالتحاد العام للعمال من خالل   
تعيين رئيس االتحاد العام للعمال وزيراً  
للقوى العاملة، وبعد ذلك أصبح رئيس       
االتحاد أحد رموز الحزب الوطنى الذى    
ـلـطـة       يقوم بتعبئة العمال لصالح الس

 .التنفيذية ورئيسها
 إن النقابات العمالية تعـانـى مـن         

ازدواجية شديدة فى مواقفها من السياسة   
خاصة فيما يتعلق بتسريح  ( االقتصادية  

العمل، والمعاش المبكر، وغيره فـى     
سواء فيما بينها أو   )  إطار الخصخصة 

 .مع االتحاد العام للعمال
 إن النقابات تعانى بداخلها من عـدم       

التجانس، وغياب المطالب والمصالـح     
المحددة، باإلضافة إلى أن أقوى مواقف     
االحتجاج ضد السياسة االقتصادية تأتى   

العضويـة  (من خارج النقابات العمالية  
وتتعلق بحدث محدد فى  )   غير إجبارية 
مثال االتجاه لبيع مصنـع  ( مكان محدد  

 ).الغزل والنسيج فى المحلة
 النقابات المهنية 

من المهم اإلشارة إلى أن الخريطة يمكن       
أن تمتد لتشمل بعض النقابات المهنيـة،      
والتى سعت بشكل أو بآخر للتأثير فـى        
العملية السياسية، على وجه العـمـوم،       
وأحياناً السـيـاسـات والـقـرارات         

وهذه النقابات المهنية، التى . .   االقتصادية
سيرد اإلشارة إليها اتسمت بفاعلية كبيرة     
نسبياً، هنا أيضاً نبدى بعض المالحظات     

 .المهمة

Ο  إذا كان عدد النقابات المهنية فى مصر 
باإلضافة إلى نقابـة  (  نقابة مهنية 23

المأذونين الشرعيين وهى تخرج هنـا       
فإن عدد محدود من هذه   )   عن اهتمامنا 

النقابات اتسم ببعض الفاعليـة فـى        
مواجهة قضايا تمـس الـتـحـول         

نقابة الصيـادلـة   .. أهمها.  االقتصادى
ودورها فى أزمة استيـراد الـدواء،        
والضريبة، ونقابة األطباء ومواقفـهـا    

خاصة النصف األول مـن      ( المعلنة  
عن مظلة التأمين الصحى، )   التسعينيات

وزيادة ميزانية الصحة، وقضـايـا       
الخصخصة فى عالقتها بالصحة، ثـم      

أيضاً حتـى عـام      ( نقابة المهندسين   
بخصوص احتكارات شركات )   1995

 .المقاوالت والضرائب وأزمة اإلسكان
Ο       إن قوانين النقابات المهنية، وحـتـى 

 وتعديالته ـ والذى 100صدور القانون 
اتجه أساساً لحصار التيار اإلسالمى فى    

 نقابات مهنية ـ هذه القوانين جميعها 5
تتضمن ثالثة أدوار يتيحها القـانـون       

. لالهتمام بالشأن العام والقضايا القومية    
. تطوير المـهـنـة   .. هذه األدوار هى 

مصالح األعضاء فى التـأمـيـنـات        
اإلسهـام فـى     .   والمعاشات وغيرها 

 .مواجهة القضايا القومية
Ο     هناك نقابات مهنية محدودة، عبـرت 

عن مواقفها بخصوص بعض قضايـا      
باإلضافة إلـى    ( التحول االقتصادى   

الشأن السياسى فى مجال الديمقراطيـة      
بينما الغالبيـة  )   واحترام حقوق اإلنسان 

 خاصة  –العظمى من النقابات المهنية     
التى تجد نفسها فى دائرة السـيـاسـة       

 لم تلعب أى أدوار متميزة –االقتصادية 
أو معلنة، سواء على مستوى التعبيـر       
عن المصالح أو على مستوى تجميـع        

من هذه النقابات مـثـالً،     . . المصالح
 !الزراعيين والتجاريين

Ο      اهتمت دراسات سابقة ـ للكاتب ـ 
برصد العوامل المسئولة، أو الـتـى        
يمكنها أن تفسر، األدوار المتباينة مـن   

وكان من أبـرز   جانب النقابات المهنية 
 :هذه العوامل

ـ إمكانات التجانس والـتـضـامـن         
 .االجتماعى
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 .ـ طبيعة القيادات وانتماءاتهم السياسية
 .ـ عدد أعضاء النقابة

 .ـ طبيعة عالقة المهنة بالحكومة
 بعض الجمعيات األهلية 

إذا كان إجمالى عدد الجمعيات األهليـة       
، ووفقـاً  2005فى مصر ـ نهاية عام  

 18.600لتصريحات رسمية ـ يبلغ      
منـهـا   %   23جمعية فقط، فإن حوالى   

تعتبر منظمات تنشط فى مجال التنمية،      
وبالتالى يمكن أن نتوقع أن بعض هـذه         
المنظمات تتوافر له فرص التأثير فـى       

وفى هذا السـيـاق   ..  التحول االقتصادى 
فإن المالحظات التالية تحدد مالمح أدوار    

من هذه الجمعيات، نرى أنها تلعب "   قلة" 
 ..دور جماعة للمصالح

 جمعيات أهلية تنشط فى دعم أو تعميق •
عملية التحول االقتصادى، فى اتـجـاه    
حرية قوى السوق وتعظيم دور القطاع      
الخاص، من خالل نمطين للنـشـاط،       
أولهما، يتعامل مع قطاعات من الشباب  

مثال جمعية شباب ( من رجال األعمال  
، ويسعى إلى دمـج      ) رجال األعمال 

أصحاب المشروعات الصغيرة فـى      
دائرة أكبر لرجال العمال، وفى اتجـاه       

وثانيهما، جمعيات تهتم   .   آليات السوق 
بتدريب المديرين، وعدد من القيـادات      
المستهدفة، لتدريب آخرين من مختلف     
الجمعيات االهلية على عمليات التأهيل     
ـلـى، وإدارة          والتدريب الـتـحـوي
المشروعات الصغيرة، والـقـروض      

 .الصغيرة
 جمعيات حقوقية تدافع عن حـقـوق       •

بعض الفئات المتضررة، من عملـيـة    
أوالد " التحول االقتصادى، أبرزهـا      

وتتجه إلى الفالحين، وكذلـك   "   األرض
" منظمة الدفاع عن حقوق الـعـمـال   " 

وتركز األخيرة على المساعدة القانونية     
ـلـيـة         للعمال الذين تضرروا من عم

 .الخصخصة
 النمط الثالث جمعيات نسائية، تتوجـه   •

نحو تمكين المرأة، وتركز على وجـه       
الخصوص على التوعية الحقوقية إزاء     
تعرض بعض العامالت للطـرد أو        
التعسف من السياسات االقتـصـاديـة     
الجديدة، باإلضافة إلى تقديم مساعدات      

قانونية للنساء العامالت فى الفـئـات       
الفقيرة واألوساط الشعبية مـن ذلـك       

 ".مركز قضايا المرأة"
ونخلص من ذلك إن خريطة جماعـات       
المصالح فى مصر، التى تمس بشكل أو       
بآخر قضايا التحول االقتصادى، هـى       

 :على النحو التالى
 .جماعات رجال األعمال -1
 .جماعات سيدات األعمال -2
 .الغرف التجارية -3
وتعرف عملياً بهذا ( النقابات العمالية   -4

 ).الخصوص بأنها حالة حدية
 .بعض النقابات المهنية -5
بعض الجمعيات األهلية والمنظمات     -6

 .الحقوقية
 القضايا االقتصادية وجماعات المصالح

 الفاعلية والتأثير
االعتبارات التى تحدد درجة الفاعلـيـة       
والتأثير بين جماعات المصالح، تختلـف     
درجة فاعليتها فى توجيه السـيـاسـة        
االقتصادية، من نمط إلى آخـر مـن         
األنماط السابقة، واألهم من ذلـك أن       

 ..الفاعلية تختلف داخل النمط الواحد
والنموذج الرئيسى هنا جماعات رجـال      
األعمال، فهى مع تعددها وتنوعـهـا،       
وإثارتها نفس المطالب، وتعبيرها عـن      
نفس المصالح تجاه دعم وتعميق القطاع       
الخاص، إال أن الفاعلية تختلـف مـن         

وقد بدا من الخبـرة   .   جماعة إلى أخرى  
السابقة لهذه الجماعات، وحتـى اآلن،       

، )وهو ما أبرزته بعض البحوث من قبل(
التأثير فى توجـيـه    ( إن درجة الفاعلية    
، يتوقف على عـدة    ) السياسة االقتصادية 
 : اعتبارات، أهمها

 خبرة الجمعية ذاتها ككل، ومـدى       
امتدادها لفترة زمنية طويلة أو قصيرة       
نسبياً، وهو ما يوفر لها الـقـدرات         
واإلمكانات على تفهم العمل السياسـى      
من ناحية، ومراكز صنع الـقـرار        
االقتصادى من ناحـيـة أخـرى،         
وباإلضافة إلى استيعاب اآللـيـات       

ومن ثم نجد فى هذا السياق أن .   المؤثرة
غرفة التجارة األمريكية، وجمعـيـة      
رجال األعمال المصريين، وجمعـيـة    

رجال أعمال اإلسكندرية هى األكثـر      
الندوات والمؤتمرات ..   فاعلية من حيث 

وفرص اللقاء الشخصى بـكـبـار         
المسئولين عن السياسة االقتصـاديـة،      
االنخراط فى لجان عليا ووزارية معنية   
بقضايا اقتصادية، االنخراط فى لجـان     
مع البرلمان، هذا بالطبع باإلضافة إلى      
اإلدراك المتنامى لألعضاء بأهمـيـة      

عضوية البرلمان مـن    . .   أمرين هما 
جانب ممثلى كبار رجال األعـمـال،      
وعضوية الحزب الوطنى ولـجـنـة       

 .السياسات
 االعتبار الثانى المهم، الذى يفـسـر       
األدوار المختلفة لجماعات المصـالـح      
االقتصادية، يتعلق باستقاللية الجماعة،    

أولهما، القانون . .   وهنا نشير إلى أمرين 
الحاكم للجماعة وحرية اختيار وانتخاب    

وثانيهما، االستقالليـة   .   مجلس اإلدارة 
 .المالية للجماعة

فى هذا السياق نتوقف أمام الـغـرف         
التجارية، والتى ترتبط وفقاً للقـانـون       
بالحكومة، ويحق لألخيرة تعيين نصف     
عدد أعضاء مـجـالـس اإلدارات،        
باإلضافة إلى ضعف استقالليتها المالية،  
ومن ثم فإن مسألة االستقاللية تحدد هى   
ـلـيـة،        األخرى مدى التأثير والفـاع

 .واختالف األدوار
 االعتبار الثالث يتعلق بحجم الجماعـة   
وطبيعة األعضاء، فالخبرة المصريـة     
لجماعات المصالح االقتصادية فـى      
مصر، تشير إلى أنه كلما اتسـعـت      
الجماعة وضمت أعضاء أكبر لـهـم       
خلفيات تعليمية واجتماعية واقتصاديـة   
مختلفة، كلما قلت الفاعلية، إذ يصعـب   
توفير التضامن ويغيب التجانس، ومن      
ثم تتعقد عملية التعبير عن المصـالـح    

هنـا  . .   وكذلك عملية تجميع المصالح    
تبرز صراعات إزاء اخـتـالفـات        
المصالح واالنتماءات، ويصعب التوافق    

وفى هذا السيـاق  .   حول مصالح محددة 
يكفى مراجعة االنتماءات المختلـفـة      
ألعضاء نقابات العمال فى القـطـاع       
الخاص، والقطاع العـام، وقـطـاع       

 …األعمال والشركات االستثمارية      
يكفى أيضاً الوقوف على التباينات بيـن   
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 مليون تاجر هم أعضاء غـرف    3.5
 .التجارة

 االعتبار الرابع الرئيسى، الذى اتضح      
تماماً فى الخمس سنوات السـابـقـة،      
ارتباط الثروة بالسلطة من خالل عـدة       
أشكال تبدأ من النسب والمصـاهـرة،       
وتمتد إلى عضوية البرلمان، وعضوية     
الحزب الوطنى الحاكم، ولـجـنـة        

 2005السياسات، ثم تمتد أكثر فى عام  
 ".رجال األعمال الوزراء"فى صيغة 

 االعتبار الخامس، والهام للغاية، هـو     
اتفاق ضغوط جماعات المصالح مـع       

، وهنا فإن النجاح " الريح" أو مع " التيار" 
أو مدى الفاعلية يتحقق بمدى اتـفـاق      

 :جماعات المصالح مع
أو حتـى  (سياسات وبرامج الحكومة   -

 ).نواياها المستقبلية
القوى الخارجية الضاغطة للتحـول       -

 . االقتصادى
ومن ثم فإن مراجعة سريعة للتقريـر       
السنوى لكل من غرفة الـتـجـارة         
األمريكية، وجمعية رجال األعـمـال     
المصريين، سوف تبرز استـضـافـة      
الوزراء فى المجموعة االقتصـاديـة      
للنقاش مع أعضاء الجماعة والحـوار،      
وكذلك رئيس الوزراء وغيرهم مـن       

، كما تبين أيضاً " أكبر الرموز الحاكمة" 
اللقاءات المتواليـة مـع أعضـاء         
الكونجرس األمريكى فى مصر، وكذلك  
بعثات طرق األبواب مع الـوزراء        
والمسئولين فى زيارات سنوية للواليات   

باإلضافـة إلـى       المتحدة األمريكية، 
العالقات المتواصلة مع مـؤسـسـات      

 .التمويل الدولية الكبرى
 االعتبار السادس، الذى يحدد اختالف     
الفاعلية وتباين األدوات بين جماعـات     
االمصالح االقتصادية يقظة الجمـاعـة     
ومرونة ويسر العمل، وإبداء مالحظات   
قصيرة ومحددة على مشـروعـات       
قوانين، وعدم إضاعة الوقت وهدره فى     

إذن نحن نجـد  .   جدل ال يصل إلى شئ 
قدرات وكفاءات ومهارات علـمـيـة     
وتنظيمية لدى بعض جماعات رجـال     
األعمال، ترشحها لتوجيه السيـاسـة       

على سبيل المثال فـإن      .   االقتصادية

 عن جمعية رجـال  2005تقرير عام   
األعمال المصريين، يطرح موضوعاًته   
بإيجاز ودقة عن القضايا التالية، ويضع    

 .. توصيات محددة وهذا هو األهم
 .قانون الضرائب الجديد* 
 .االتجاه إلى دمج البنوك* 

تغيير نظم وإجراءات اإلفراج عـن   *   
حضور رئيس مصلحة الجمارك  ( السلع  

ورئيس هيئة الرقابة على الصـادرات      
 ).والواردات

إعداد ورقة عمل من لجنة البتـرول    * 
 موجهة إلى الحكومة شاملة 2005عام  

كل ما يخص قطاع البترول من نقـاط    
قوة وضعف، والفرص والتهديدات التى     

 .تواجه هذا القطاع
مناقشة وتوصيات محددة حول أبعاد *   

العالقة بين الصناعة والبيئة وتأثيرهـا      
على رجال األعمال واالقتصاد وذلـك      

مصطفى كمال طلبة رئيس . بحضور د 
المركز الدولى للبيئة والتنمية ومساعـد    

 .السكرتير العام لألمم المتحدة
تقديم توصيات محددة للغاية، خالل     *   

أحمد درويش وزير التنمية . استضافة د 
اإلدارة لتنمية القدرات الفنية والبشريـة    
لتطوير مجتمع األعمال الـمـصـرى     

التوصية لتحرير القطاع العام مـن       ( 
الالئحة الموحدة، ربط الحوافز بنوعيـة    

 .وجودة اإلنتاج وليس كم اإلنتاج
ومن هنا تبرز أهمية أن نأخـذ فـى       
اعتبارنا طبيعة األداء المهنى المتميـز     
داخل بعض رجال األعمال والتى تستند   
على كفاءة وخبرة وقدرات لطرح بدائل    

وهى تمثل إلى جانب العوامـل  .   محددة
السابقة اعتبار مهم فى الكشف عـن        

. والتوجيه للسياسة االقتصادية"   التأثير " 
بقى أن نالحظ فى هذا السـيـاق أن          
المقارنة بين مثل هذه التقارير لبعـض     
جماعات رجال األعمال، وغيرها من      
جماعات المصالح الكبرى ـ التى تضم   

 مليون فى كل منهـا ـ      3أكثر من   
سوف تفسر جملة االعـتـبـارات         

 .المطروحة
 األولويات المشتركة وإمكانية التحالفات

بالرغم من تناولنا لعدة اعتبارات، فـى        
النقطة السابقة، تحدد اختالفات التأثـيـر    

واختالفات الفاعلية بين جـمـاعـات        
المصالح بشأن قضـايـا الـتـحـول         
االقتصادى، إال أننا يمكن أن نلـمـس         
موضوعات مشتركة، بين األطـراف،     
يمكن أن تسهم مستقبالً فـى فـرص         
تحالفات وائتالفات، وهى على النـحـو       

 ..التالى
Ο     إزالة العوائق البيروقراطية، التى تؤثر 

بالسلب على فرص االستثمـار فـى       
 .مصر، سواء للمصريين أو األجانب

Ο     ،مراجعة وتنقية التشريعات المتتاليـة 
 إلـى    1999خاصة فى الفترة من     

، بغرض دعم االستثمار، وزيادة 2005
هنا مهم اإلشارة . فاعلية القطاع الخاص 

إلى حرص جماعات رجال األعمـال      
تحديداً، على مناقشة مشـروعـات       
القوانين، وقبل أن تحيلها الحكومة إلـى     

وتسجل مختلف تقارير جمعية .  البرلمان
رجال األعمال المصريين، وغـرفـة      
التجارة األمريكية، مناقشات مستفيضة    
لمشروعات القوانين، وإبداء وجهـات      
نظر محددة للتعديل، وفى حضـور        

ومن ذلك مشـروع    .   الوزير المختص 
 .2005قانون الضرائب عام 

Ο   إبداء اهتمام ملحوظ، خاصة من جانب 
غرفة التجارة األمريكية بالقـاهـرة،       
بمناقشة ومتابعة أوضاع البـورصـة      

 .المصرية، وبحضور المسؤولين
Ο    العمل على خلق منتديات للنقاش بيـن 

رجال األعمال المصريين ورجـال       
فى غرفة  ( األعمال األمريكيين تحديداً    

ورجال األعـمـال   ) التجارة األمريكية 
العرب وبعض الدول األوروبـيـة        

 وتبدو هذه المنتديات فى    …واآلسيوية  
شكل لجان مشتركة بين الطرفين هدفها     

على حـد  " ( المصالح المشتركة"متابعة  
ودعـم  ) تعبير غرفة التجارة األمريكية 

االستثمار فى مصر وتشجيع االستيراد     
 .من الجانب المصرى إلى الخارج

Ο     موضوع الضرائب والجمارك، هـو 
محور مشترك لكل جماعات األعمال،     

وهنـاك لـجـان      .  والغرف التجارية 
 .متخصصة توجه لهذه القضية

Ο        اجتذبت قضية دمج البنوك، وبـيـع 
البعض منها اهتماماً ملحوظـاً مـن        
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، 2005جماعات رجال األعمال، عام    
باإلضافة إلى قضايـا االئـتـمـان          

 .والضمانات
Ο        وفى هذا السياق، فإن تقرير الـغـرف 

، أبدى اهتـمـامـاً    2005التجارية عام  
الحـفـاظ   "خاصاً بموضوع قانون الشيك  

 وبرز اهتمام آخر …"  على حقوق التجار 
من جانب الغرف التجارية يتعلـق بـ       

محاوالت ضبط األسعار فى السـوق       " 
ـ كما ورد فى تقـريـرهـا    "  المصرى

. األخير ـ ورعاية مصالح المستهلكيـن    
ـلـى      هذا باإلضافة إلى تركيز الغرف ع

ـلـة   ( التجارة الداخلية   ، ) التجزئة والجـم
ومشاركتها فى مناقشة مشروع قانـون      
الضريبة العامة على الدخل، بحـضـور     

وقد أشاد مجلس إدارة    " الوزير المختص،   
الغرفة بالمشروع بعد مطالبات كثيرة من  

 كما اهتمت الغرف   …" المجتمع التجارى 
أيضاً بمطالب عديدة تفصيلية لحمـايـة       
مصالح التجار من أهمها تهريب المالبس   
من الصين لمـصـر، ومـواعـيـد          

، ومهرجان السيـاحـة     " األوكازيونات" 
والتسوق، حتى تناسب موسم الـرواج       
للسلع التى يعرضها التجار، وغيرها من       

ولكنها تدخل )   المهمة( األمور التفصيلية   
فى نقاط عمليات التجارة لمختلف السلـع       
ـلـع       الغذائية، الكهربائية، المالبس والس
الزراعية، والمصوغات والمجوهـرات،    

 وغيرها مما يمس   …والحدايد والبويات   
أعمال الشعب المختلفة داخل اإلطـار       

 .التنظيمى للغرف
Ο     وعلى جانب آخر فإن أولويات جمعيات 

)2006 جمعية عام 16(سيدات األعمال  
التـمـكـيـن     " ، قد اتجهت مباشرة إلى  

االقتصادى للمرأة، وبناء ثقافة العـمـل       
الحر، وتسويق مباشرة األعمال الـحـرة    

هذا وقد كـان مـن       "   …لدى السيدات 
الالفت لالهتمام فى أنشطة جمعـيـات        
سيدات األعمال، تقديمها الدعم الفـنـى       
لصاحبات المشروعات، واهتمامها ببناء    
قدرات النساء فى مجال العمل الـحـر،        
والتدريب للسيدات فى مشـروعـات        

وقد أشارت .   صغيرة، وتنظيم المعارض  
سيدة أعمال ـ رئيسة جمعية سـيـدات      
األعمال المصرية ـ فى لقاء شخصـى       

أهم تأثير حققـتـه     " مع الكاتبة، إلى أن     
الجمعية المذكورة فـى السـيـاسـة         
االقتصادية، تعلق بإقرار قانون الغـرف      

، حيث تم ألول ) 2002(التجارية الجديدة  
مرة منح النساء حق التصويت والترشيح،    
وكذلك التأثير فى التشريع الضـريـبـى     
الجديد لكى يصبح للمرأة إعفاء ضريبـى     

 "أسوة بالرجل
Ο      مطالب العمال من خالل التـنـظـيـم 

الشرعى لهم، اتجهت كما ذكرنا من قبل       
إلى العمل على حماية حقوق العمال فـى    
إطار الخصخصة، إال أنه من المالحـظ       
على النقابات العمالية واالتحاد الـعـام        

" التهاون"و" سياسات للتهدئة"للعمال، تبنى 
مع أصحاب العمال، دون حسم حقيقـى        
ومباشر لقضايا عمالية كبرى، تحـفـظ      
مستحقات العاملين عند بيع شـركـات        
القطاع العام، ودون إشراك العمال بشكل      
حقيقى فى اللجان العليا والقرارات التـى       

وعلى الجانب اآلخر فـإن    .   تتعلق بالبيع 
، وشبهـات  "عمر افندى"إثارة قضية بيع  

الفساد التى لحقت بها، لم ترتبط بأى دور   
. أو مناقشة أو إعالن من جانب العمـال      

ومن ثم نلحظ أن الغالبية العظمى، مـن        
الـتـظـاهـر،     ( المواقف االحتجاجية    

قد جاءت مـن خـارج     . ..)  االعتصام
ـلـعـمـال،         التنظيم الشرعى الممثل ل

فى قرار محدد فـى    " واستهدفت التأثير  
، دون   " لحظة محددة فى مصنع محـدد    

 .استهداف السياسة العامة االقتصادية ككل
خالصة القول إذن أننا نلمس أحياناً قضايا       
ذات اهتمام مشترك من جانب جماعـات       

التشريع الضريبـى،  ( المصالح االقتصادية   
الجمارك، التجارة الداخلية، دعم االستثمار،    

إال أننا نلمـس  )   الخ...   تشجيع العمل الحر 
فى نفس الوقت دوائر مختلفة للتركيز، من      
جانب كل جماعة، ونلمس بالطبع تعارض    

العمال ..  فى المصالح بين بعض الجماعات 
من جهة ورجال األعمال من جهة أخرى،    
دون أن نلمس حوارات منظمة بـيـن          

خاصة حين تختلف أو تتعارض ( األطراف  
، وكذلك دون أن نلـمـس أى       ) المصالح

ائتالفات أو تحالفات بين نفس جماعـات        
رجال األعمال، وجماعـات سـيـدات        

  .األعمال

 ...مداخالت
 
Ο       ضرورة تعديـل قـانـون 

الجمعيات األهلية حتى يتفق مع     
أبسط قواعد الديمـقـراطـيـة       

إعادة ترسيم  المتعارف عليها، و  
، مع الحـاجـة     دور الجمعيات 

 لتعاونيـات، الملحة لتفعيل دور ا 
وتحريرها من السلطة الرقابيـة     
الصارمة للدولة، بما يساهم فى     

أمـا  .   تفعيل وتنشيط دورهـا   
جماعات المصالح، فهناك حاجة    
ملحة إلبعادها عن المؤثـرات      
الشخصية، وبحيث تـكـون      
جماعات مؤسسة تأسـيـسـاً      

 . صحيحاً
 
Ο      الحاجة إلى إصالح سيـاسـي 

حقيقي يتم من خالله تعـديـل       
الدستور القائم وفق أسس جديدة      
بعيدة عما جرى بشأن تعديـل      

، وأيضـا  2005 عام 76المادة  
إعادة النظر في النظام الحزبـي     
واالنتخابي، وتحرير العـمـل     
النقابي والمدني، ودعم حريـة      
الصحافة، وتعزيز دور القضاء    

عنـدئـذ   .   الخ... وسيادة القانون 
يمكن التحدث عن اإلمكانية لقيام  
ـلـى        تحالفات حزبية تبنى ع
مصالحة وطنية، أو ربما القيام     
بعمل جبهوي عريض يضـم      
اكبر عدد ممكن من األحـزاب      
والقوى السياسية المختلفة ذات     

 . التأثير فى المجتمع
 

من مداخالت المشـاركـيـن     
 ... بورشة العمل 
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