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أمانى قنديل بدراستها، طرح األستـاذ  .  تعقيبا على ما أوردته د 
 :فؤاد ثابت المالحظات التالية

إن الدراسة أغفلت بعض األمور المهمة عند تعريفها لجماعـة         
المصالح، كما أنها أغفلت ذكر بعض الجماعات الخاصة ذات        
التأثير اإليجابى فى المجتمع، فعلى سبيل المثال، تناولت الدراسة    
جمعية رجال األعمال فى المرتبة األولى، وتطرقت لجمعيـات     
سيدات األعمال، فى ظل غياب أية تأثيرات لسيدات األعمال فى  
مصر فى اتخاذ القرار االقتصادى، بينما توجد اتحادات أخـرى    

" . القطاع التعاونى" وقطاع مهم جدا تم إغفاله فى الدراسة، وهو      
 5وهذا القطاع كبير ومنتشر فى كل المحافظات، ويضم نحو         

.  مليون تاجر فى الغرف التجارية3.5مليون حرفى مقابل نحو    
" دور االتحادات التعاونيـة "على هذا األساس، كان لزاما إضافة  

 . فى الدراسة
وفى السياق ذاته، أغفلت الدراسة بعض الكيانات القائمة سـواء       
كان اتحاد غرف تجارية، أو اتحاد مقاولين، وهذا األخير هـو     

 .  ألف مقاول فى مصر70اتحاد يمثل نحو 
إن هناك شبكة من التحالفات الموجودة بالفعل بين الجمعـيـات       
األهلية، أحدثت تغييرا ملموسا فى المجتمع، مثال ذلك اتـحـاد       
جمعيات التنمية االقتصادية، الذى كان له دور أساسى فى وضع   
القانون الخاص بالمنشآت الصغيرة، وتبنى دعوة إللغاء قـرار     

وعلى هذا األساس، فإن .   2005 لسنة 350وزير اإلسكان رقم  
جماعات المصالح إن لم تكن تحدث تغييرا فى االتجاه والسياسة       

 .الخاصة بمتخذ القرار، تصبح عديمة التأثير داخل المجتمع
الحاجة الماسة إلى إعادة ترسيم دور جماعات الـمـصـالـح            

فى المجتمع، عبر تغيير القوانين التى تنظم "   العمالية"االقتصادية  

من أعضاء تلك الجماعـات هـم     % 50وجودها، خاصة وأن  
بالتعيين، وهو ما يعنى أن والئهم للحكومة، ومن ثم سيكون من     

فعلى سبيل المثال، عندما صدر .   الصعب قيامهم بدور معارض  
قرار وزير اإلسكان بمضاعفة رسوم تراخيص المبانى عشـرة       
أضعاف لم يتحرك اتحاد المقاولين، على الرغم من تبعات هـذا       

وبعبارة أخرى، البد من إعادة النظر فـى  .  القرار على أعضائه 
القوانين الحاكمة إلنشاء هذه االتحادات بحيث يكون هناك حراك      

 .ديمقراطى داخل جماعات المصالح
بالنسبة للنقابات المهنية، هناك حصار موجود على أهم هـذه          
النقابات، مما يحد من تأثيرها، بل ويحاصر وجـود هـذه            

 .الجماعات وتمثيلها لمصالح أعضائها
من القضايا محل النقاش التى أشارت لها الدراسة أن حـجـم         
األعضاء فى جماعات المصالح ربما يكون غير مؤثر فى عملية 

أال أنه .   صنع القرار، الختالف وتنوع خبرات أصحاب المصالح 
بالمقابل ال يمكن إغفال أنه كلما زادت القاعدة الشعبية الـتـى          
تمثلها جماعة المصالح، كلما زادت قوة وتأثيرا، ألنه من غيـر   
الممكن أن يكون هناك جمعية من جمعيات رجال األعمال عبارة 

 عضوا، ويكون لها تأثير فى المجتمـع،  60 أو 50 أو 40عن  
 مليون عضو وال يكون له 2 مليون أو 3بينما يوجد اتحاد يضم   

ربما يكون هناك اختالف وتباين فى نوعية األعضاء بين .   تأثير
الجمعيات، ولكن يجب أن يعطى هذا االختالف وهذا التباين قوة        

 .لجماعة المصالح للتعبير عن أعضائها
وجود ترابط وتداخل واضح بين الثروة والسلطة، األمر الـذى      
أدى الرتفاع أصوات بعض جماعات المصالح مقارنة بجماعات 

 . أخرى
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 ...مداخالت
 

. إن طريق التحالف بين األحزاب بشأن القضايا االقتصادية أمر ملئ بالصعاب، وإن كان تحقيقه غير مستحيل                 

وقد ثبتت صعوبة ذلك عملياً، خاصة وأن األحزاب والقوى السياسية أحياناً تعصف بما تم االتفاق عليه، خاصة                   

وأن األحزاب السياسية نفسها تسيطر عليها التوجهات الشخصية وتغيب عنها معايير العمل الحزبى المعروفة                

 . عالميا




