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 امة؟كيف يتحقق ألنشطة األعمال التأثير فى السياسات الع
 
  

 وليفانس. جون د: بقلم
 

 
 

وعلى الرغم من اختالف نمط التنمية      . ة تحول نحو الديمقراطية   يتمـر الدول فى كافة أرجاء العالم بعمل       
 إلى تغيير جوهرى فى العالقة      دىؤالديمقراطية فيما بين الدول، فإن عملية إضفاء الطابع الديمقراطى ت         

 .بين الحكومات وأنشطة األعمال
 

ع  نطاق   يوعلى سبيل المثال، فقد أدت عملية تحرير االنتخابات التى جرت مؤخراً فى المكسيك إلى توس              
تمثـيل أحزاب المعارضة فى البرلمان، ومن ثم، عملت على إنهاء سيطرة جناح السلطة التنفيذية على                

تحقق ألنشطة األعمال الصغيرة اآلن فرص جديدة       يصار   ونتيجة لذلك، . سياسـة جانـب التشـريع  وال     
كما أصبحت . التى لم تكن تولى فيما قبل اهتماماً خالل عملية وضع السياساتى وه،  إلسـماع أصواتها  

النظر فى سبل التعبير عن مصالحها إزاء       يعيدون  الشـركات المكسيكية ومنظمات األعمال التى تتبعها        
 .اإندونسيا وبلغاريا ونيجري: وكذلك فهناك تغييرات مماثلة تجرى فى دول مختلفة مثل . ومةالحك

 
عمل مركز المشروعات الدولية الخاصة مع العديد من منظمات األعمال          ،  وعلى مدى السنوات الماضية   

السياسى وتجمعـات الخبرة ذات التوجه المؤيد لنظام السوق الحرة خالل اضطالعها عمليتى االصالح              
وتنطوى هذه التجارب المتصلة بإيجاد شكل ديمقراطى لتمثيل أنشطة األعمال          . واالقتصـادى فى دولها   

لـدى الحكومات على دروس للدول األخرى التى تمر بتغيرات مماثلة ورد وصف لكثير من التجارب                
               الخاصة  مركز المشروعات الدولية  الشـبكة الدولـية للمعلومات      المشـار إلـيها أدنـاه فـى صـفحة           

)http://www.cipe.org.( 
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 هتمامات ومصالح أنشطة األعمالإ
 

 المصالح  حيثففى كل دولة توجد درجة كبيرة من االختالف من          . ليسـت أنشطة األعمال متماثلة تماماً     
غيرة تختلف اهتماماتها   فالشركات الص . وأهـداف السياسـة لـدى القطاعات المختلفة بمجتمع األعمال         

رة عن اهتمامات ومصالح الشركات متعددة الجنسيات من حيث الجوانب المختلفة           يومصالحها درجة كب  
وتعبر درجة اختالف اهتمامات ومصالح     . والسياسات الضريبية والرعاية الصحية   ،  عالقات العمل : مثل

 من األعمال عن مؤشر لدرجة      قطاعـات األعمـال مـن حـيث قضايا السياسة والمحسوبية أو غيرها            
 .االختالف فى اقتصاد السوق المعنى

 
صل بين الشركات التى تعتمد على الحماية من االستيراد عن الشركات التى تعتمد اوثمة جانب اختالف ف
" صناعات البيت الساخنة  "وفى كثير من الدول أسفرت عقود من الحماية عن نمو           . علـى التجارة الدولة   

كما أن . وإنما تقنع بالمزايا المتوافرة داخل سوق الدولة األم، ا المنافسة فى األسواق العالمةى ال يمكنهتال
وتتمثل . قراطيون فى ظل هذه الترتيبات تساعد على نمو الفساد االدارى         والقـوة التـى يتمتع بها البير      

هو النخبة فى قطاع    النتـيجة فـى شـكل من أشكال اشتراك الدولة التى يكون المستفيد الرئيسى منها                
ويستبعد من تلك المنافع أرباب األعمال الحقيقيون والعاملون        ،  ةياألعمال التى تتمتع بشبكة اتصاالت قو     

 .لديهم
 

كمـا تسـفر االخـتالفات عـن التمييز بين الشركات التى تظل فى القطاع العام والشركات التى تمت                   
ويتوافر لدى الشركات الباقية    . لى القطاع الخاص  راً الشركات التى تنتمى فى األصل إ      يخصخصتها وأخ 

وهى . واالئتمان الرخيص ،  والحماية،  فـى القطـاع العام الحافز الستمرار المطالبة االبقاء على الدعم          
وخالفاً لهذا فإن الشركات    . غالباً ما تستخدم القوى العاملة الكبيرة لديها لممارسة الضغوط ضد االصالح          

 . إيجاد مجتمع واقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسيةالخاصة تميل إلى
 

وثمـة نمط أخر للتقسيم هو التقسيم إلى كيانات رسمية وكيانات غير رسمية  أو كيانات قانونية وأخرى                  
ـ غ يوجد نطاق واسع من الشركات التى تضطر لممارسة انشطتها         ،  ففـى كثير من الدول    . ر قانونـية  ي

 .ة على الرغم من تمتعها باحترام فى المجتمعلقانونيلقواعد ابصورة ال تتفق وا
 

ة صنع  يوترتب على صور التميز هذه آثار هامة بالنسبة للكيفية التى تؤثر بها أنشطة األعمال على عم               
 من تكون للشركة ذات االتصاالت القوية درجة معينة        ،  ففى النظم السياسية المغلقة أو الشمولية     . السياسة
يكون لدى أنشطة األعمال بصفة عامة      ،  ق للتحرر ي أن يفسح النظام الشمولى الطر     ولكن بمجرد . التأثير

 .مزيد من الفرص للمشاركة فى العملية الديمقراطية بالدولة
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 يد أنشطة األعمالحتو
 

فإن أنشطة األعمال يمكنها أن تتجمع لتكوين       ،  علـى الرغم من أن كل دولة وكل أقليم يعد ذا طابع فريد            
، ففى بعض دول أمريكا الالتينية    . ة مشتركة ي تقريباً استناداً إلى أهداف قومية أو استراتيج       وضع  موحد  

أو الشركات التى تمارس    ،  كـونت منظمات األعمال  قواعد العضوية بها من مجتمع األنشطة الصغيرة           
 .جيا جديدةأنشطة فى مجال التجارة الدولة، أو قادة األعمال الذين يرغبون االستثمار فى تكنولو

 
ساءت األوضاع  . .من بينها نكياراجوا والسلفادور، على سبيل المثال      . .وفـى عـدد قلـيل مـن الدول        

، االقتصـادية إلى الدرجة التى دفعت بكافة أنشطة األعمال إلى التوحد فى معارضتها لألوضاع القائمة              
وقد كان التحدى المماثل    . لمستقبلةعلى الرغم من اختالفاتهم التى كانت تظهر من ألخر بشأن أهدافهم ا           

أمام تلك األنشطة هو توحد كثر من أرباب األعمال وغيرهم بهدف المطالبة بانفتاح االقتصاد، وإصالح               
 .السياسات المالية والضريبة وتنفيذ تغيرات أساسية أخرى

 
مال وهى اتحاد أرباب األع   ،  COPRAMEXمؤسسة  قامت   – خـالل الثمانينات     –وفـى المسـكيك     

كما ،  عارضـت هـذه المنظمة السياسات االقتصادية التدخلية التى تضطلع  بها الحكومة            والتطوعـية     
عارضـت ممارسات تلك الشركات التى تتداخل اهتمامتها ومصالحها فى مجال األعمال مع اهتمامات              

على ومصـالح الحكـومة وكـذا مع مصالح الحزب الثورى المؤسسى والذى حكم المكسيك لمدة تربو                 
 .نصف قرن

 
 واحدة من التجمعات القليلة التى نادت بانضمام        COPRAMEXكانـت منظمة    ،  وخـالل الثمانيـنات   

ـ  ذ برنامج لالصالح   يوتنف،  وتنفيذ سياسة االصالح المالى والضريبى      ،  ك إلـى اتفاقـية الجـات      يالمكس
ية العامة التى تضم أرباب      قائدة فى مجال اللقاءات التعليم     COPRAMEXتعد  ،  واليوم. االقتصـادى 

وتقديم جدول أعمال للسياسة العامة وكذا،      ،  األعمال وتتناول دور أنشطة األعمال فى مجتمع ديمقراطى       
 .االحتياج إلى مشروعات حرة

 
وكذا الفلبين وغيرها من الدول نحو التخلى عن سياسة إحالل الواردات           ،  ومـع اتجـاه أمريكا الالتينية     

 ذكره هيرنان   لماووفقاً  . صار على أنشطة األعمال التكيف أيضاً     ،  ضاع السوق العالمى  والتكيف إزاء أو  
فإن جانباً ،  وهو واحد ممن صاغوا  برنامج االصالح االقتصادى فى شيلىHernan Buchiبوشـى   

من أقوى المعارضين لالصالح يأتى من جانب المشروعات التى تمتلكها الحكومة والشركات التى تعمل              
مع الحكومة ومع حدوث التكييف الشامل فى شيلى قامت تلك الشركات أيضاً بتكييف أوضاعها لمواكبة               

أن اهتمامات الشركات بالنسبة للسياسة العامة ال تتسم بالثبات على نحو           ،  وواقع األمر . الـنظام الجديـد   
ى تطرأ على االقتصاد ككل     فـتلك االهـتمامات يمكن أن تشهد تغيراً كبيراً وفقاً للتغيرات الت            .مسـتمر 

 .وقرارات قادة األعمال، واتجاهات األسواق المحلية واألجنبية
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وثمـة حالة مثيرة لالنتباه فى هذا الصدد هى حالة التغيير الذى حدث بالهند والذى أدى إلى بدء برنامج                   
المالية الساعى   وعمل على تعميقه فيما بعد وزير        ،  االصـالح االقتصادى الذى استهله راجيف غاندى      

،  التغيير العديد من أنشطة األعمال بالهند، وخاصة الشركات الكبيرة        دوقد قا . للـتجديد،  فانهوهان سينج    
إال أن بعض الشركات    . حيث تمسك الجميع بالمنافع التى اقترنت باالجراءات الحمائية التى أدخلها نهرو          

. .االعتماد على الواردات  تخلت عن   العالمة و بالدخول إلى األسواق    بدأت  وخاصـة الشـركات المهنية      
ل فى اتحاد   يتمثله  بدأ تجمع هذه الشركات فى النمو وصار        ،  بـدأت فى المطالبة بالتغير وبمرور الوقت      

 .الصناعة
 

  أدوات إحداث التغيير
 

. سة العامة تعد األجندة الوطنية من األدوات الشائعة للتأثير فى السيا        : األجندة الوطنية ألنشطة األعمال     
وتحتوى هذه األجندة على مجاالت اصالح السياسة التى تمثل أولوية بالنسبة لمجتمع األعمال فى األجل               

ـ  ث القوانين واالجراءات وتطرح مقترحات محددة إلجراءات       يوهـى تحـدد االصالح من ح      . ريالقص
فإن اتحاد  ،   سبل المثال  والعنصر األساسى فى األجندة هو مفهوم المشاركة وعلى       . التغيرات الضرورية 
 :م بإعداد األجندة الوطنية الخاصة به والتى تشتمل على الخطوات التالية االصناعات المصرية ق

 
 اتياسات ووضع التوصيتحليل الس 

 ات لمناقشة البدائليجاد منتدياللقاء مع األعضاء ال 

 .يةالنشر فى وسائل االعالم للحصول على آراء ومقترحات من األطراف المعن 

 .صياغة برامج اصالح السياسات 

 .العمل على نشر األجندة واالعالم بها 

 .ة والبرلمانيةية ورفع ذلك لدى السلطتين التنفيذنالمناداة باصالحات معي 
 
ـ ك ا اسـتخدمت مـنظمات أخـرى األجـندات الوطنة ألنشطة األعمال بغرض أعداد أجندة مشتركة                م

) NACCIMA(رى لغرف التجارة والصناعة والتعدين والزراعة       يجيفقد استخدم االتحاد الن   . لالصالح
أنظر مجلة االصالح االقتصادى (األجـندة الخاصة به لسنوات عدة بغرض تنسيق االصالح االقتصادى    

أكتسبت  هذه األجندة    ،  ١٩٩٨وفى عام   . )١٩٩٨ العدد الرابع،      النسخة الدولية باللغة االنجليزية   اليوم،    
 المكانات انفتاح الدولة على الديمقراطية وأخذاً فى االعتبار للضغط  على االتحاد من              أهمية كبيرة نظراً  

فقد صار بناء ونشر األجندة     ،   االتحاد نتيجة للتحول السياسى والستمرار األزمة االقتصادية         هالذى واجه 
 .جمة القائمة أنذاكعلى القدرة الكبيرة لالتحاد فى مواجهة المصاعب العالمة الوطنية ألنشطة األعمال 
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تمثل هذه البرامج نوعية أخرى من أدوات تطوير أجندة  االصالح           : البـرامج االستشـارية التشريعية      
فى ) Center for Economic Orientation CCEO(االقتصادى وقد قام مركز التوجيه االقتصادى  

ومثلما .  القرار فى البرلمانة صنعيجمهـورية الدومينـيكان ببدء مثل هذا البرنامج بغرض مساندة عمل     
توافر للمشرعين فى الدومينيكان سوى القليل من الموارد الالزمة         ييحـدث فـى الدول األخرى فإنه لم         

 .إذ لم يتوافر المساعدون أو العاملون باللجان سوى بدرجة ضعيفة: لتحليل التشريعات 
 

من حيث تقدير   ،  لبيروقراطية الحكومية  تحت رحمة ا   ةونتـيجة لهـذا، فقد كانت العملية التشريعية واقع        
ق تبسيط  يوقد حاول المركز التغلب على مشكلة نقص الموارد هذه عن طر          . األثـر االقتصادى للتشريع   

 المشروع شهرة   بوقد اكتس . لغـة التحلـيل الرسمى للمنافع والتكاليف ونشرها بين المشرعين والعامة          
كما قام عدد من منظمات األعمال بانتهاج أنواع        .  السواء وانتشـاراً كبيرين لدى الحكومة والعامة على      

المجلسى األعلى للمشروعات الخاصة فى :  على   –اشتملت فى أوقات مختلفة     ،  مماثلـة مـن البـرامج     
 والغرفة البولندية للتجارة والصناعة واتحاد Superior Council of Private Enterprissنيكاراجوا 

 .)CEPB(اص فى بوليفنا رجال األعمال بالقطاع الخ
 

 :ة أن تعمل على زيادة فعالية البرنامج االستشارى التشريعىيومن شأن السمات التال
 

  :المصداقية 

يلى صليقوم التكنوقراط وغيرهم بدراستها على نحو تف      اوراق بحثية   ينبغـى أن يرتكز كل برنامج على        
 .ومدقق

 
 :البساطة

ت العامة للدولة   اأسلوب يعبر عن المصالح واالهتمام    بتصاغ  وأن  ،  لغة واضحة ب يجب كتابة الملخصات    
 .مثل أنشطة األعمال أو العمال، بالمقارنة بمصالح واهتمامات مجموعات معينة

 
 :االتاحة

يجب إجراء الترتيبات مع وسائل     ،   يتعـين طـبع الملخصات وتوزيعها على نطاق واسع وحيثما أمكن          
 .اقاًاالعالم بهدف توفير تغطية أوسع نط

 
 : حوار السياسة مع المسئولين الحكوميين 

يتعين على منظمات   ،  ولذا. يمـثل  البيروقـراطيون فـى دول كثيـرة عائقاً كبيراً فى سبيل االصالح              
أن تسعى إلى التأثير على المسئولين      ،  وهى فى غمار محاوالتها للتأثير على السياسة العامة       ،  األعمـال 
 . المشرعينوأيضاً على، الحكوميين
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وفـى الهـند، على سبيل المثال، على الرغم من أن تغيرات السياسة االقتصادية قد تمت فإن المسئولين         
الحكوميـين على مستوى الواليات فى حاجة إلى االقتناع أن االصالحات ستحقق منافع لمجتمعاتهم قبل               

 بين  – حواراً   ٣١ دلهى بتنظيم    وقد قامت الغرفة التجارة الجديدة فى     . ابـداء معارضتهم  بأن يسـارعوا    
، اةين على مستوى الوليأنشطة األعمال والحكومة عقدت فى شمال الهند للوصول إلى المسئولين الحكومي

 :وقد عقدت الندوات لتحقق األغراض التالية. وكذا لكبار رجال األعمال واألكاديمين
 

 ا بين المسئولين الحكوميينفيم" عدم القدرة " منبدالً" القدرة على العمل"نشر اتجاه  

 .والسائد بين الساسة فى الهند" المناهض للربح"القضاء على أسلوب التفكير  

 فى ةاالسـراع بعملـية إصـدار التصاريح والتراخيص عن طريق إيجاد مراكز مجمع        
 .مكاتب الواليات

 
قد تمكنت غرفة دلهى من     ف،  وبينما ال يتسنى تغيير االتجاهات وأساليب التفكير سوى على المدى الطويل          

 . االتجاهاتحقيق نجاح فى هذ
 

 : بناء التحالفات
وفد أظهرت الدول التى تمر بمرحلة      . فع عمليات االصالح  دتمـثل التحالفات االستراتيجية أداة أخرى ل      

 . اهتماماً كبيراً بهذا األسلوب–تحول والتى تنقسم فيها قطاعات األعمال انقساماً واضحاً 

وفقاً للتقسيمات التى نوقشت     ،  وكذا منظمات األعمال  ،  ينقسـم قطاع وأنشطة األعمال    ،  ففـى رومانـيا   
بوضع برنامج تطويرى قام على أساس تشكيل        وقـد قـام المركز الدولى للدراسات  التنظيمية        . أعـاله 

 Strategic Alliance of Business Associationsتحالـف اسـتراتيجى لمـنظمات األعمـال     

(SABA) بدأ المركز فى العمل مع رجال األعمال فرادى ووجد أن العديد من            . مفـى غمـار عمله     و
 وكذا األنشطة الصغيرة والتى تتركز فى المناطق الواقعه         –مثل مجمع البرمجيات    . قطاعيةلالمنظمات ا 

أى  فرادى كانت تتسم بالضعف ولم يكن لدى         –إال أنها   . بأطـراف رومانيا تطالب بإيجاد اقتصاد سوق      
بدأ االتحاد فى الظهور فى شكل      ،  وخالل برنامج تدريبى عن االدارة    . مـنها فكـرة عن جهود األخرين      

تنفيذ بف  لواليوم يقوم أعضاء التحا   . مجمـوعة مـن المنظمات ذات التفكير المتماثل والغرض المشترك         
 .برنامج استشارى تشريعى على نحو تفصيلى

 
 طرح الحجـة

 
 على صياغة حجتها من اجل االصالح يمكن ان تؤثر فى احتماالت النجاح فى              أن قدرة أنشطة األعمال   

ومن ثم، يتعين على أنشطة األعمال أن تقوم بتحديد القضايا المثارة فى اإلطار العام الذى يثير . المستقبل
وتوجيه وكذلك سياسات     ،  ومن أمثلة تلك القضايا النمو االقتصادى وخلق فرص العمل        ،  اهـتمام الغالبية  
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وهى قضايا تلقى اهتماماً كبيراً . . والقضاء على الفساد االدارى Corporate Governanceالشركات 
 . المجتمع بصفة عامةب أنشطة األعمال ومن جانبمن جان

 
ـ   إلـى مجموعة القوانين واللوائح التى تحدد التزامات  Corporate Governanceر مصـطلح  يويش

ه الشركات أهمية   يوقد أكتسب موضوع نظم ادارة وتوج     . االدارةلقائمـة على    ومسـئوليات األجهـزة ا    
 أدى االخفاق المعلن عنه فى قطاع       ،ففى الواليات المتحدة  . واضـحة نتـيجة لظهور العديد من العوامل       

فقد نتج  ،  وباالضافة إلى هذا  . االدخـار واالقراض إلى المناداة بادخال إصالحات على مجالس اإلدارات         
 مليات تزايد أهمية أدوار المستثمرين المؤسسين، مثل صناديق المعاشات،  والذى اقترن بزيادة ع             عـن 

ين والمديرين  ي تقييم أداء كبار المسئولين التنفيذ     ملياتإلى وجود مستوى جديد لع    ،  االنـدماج واالستحواذ  
 .نيالخارجي

 
 من التنويع على مجال إداراتها على النحو       فمع تزايد ادراك الشركات للحاجة إلى إدخال درجة        ،وأخيراً  

فقد بدأت تلك الشركات فى توجه مزيد        ،  الذى يعكس التغير فى دور المرأة وأدوار األقليات فى المجتمع         
 .من االهتمام نحو مجموعة من القضايا المتصلة بتعيين المديرين وتحديد أدوارهم

 
ما اللتان أدتا إلى اثارة قضية نظم إدارة وتوجيه         االقتصـاديتين فـى آسيا وروسيا ه      زمتـين   إال أن األ  

فالعالقات القوية المتبادلة بين الشركات     . ين القضايا العامة  بلها تمثل الترتيب األول من      عالشـركات وج  
ر ومتطلبات ييفـى  كـوريا الجنوبـية واندونيسا وغيرهما من الدول األسيوية مقترنة باالفتقار إلى معا             

 .ة أسهمت فى حدوث األزمة األسيوية ية عوامل أساس  كانت بمثاب،االفصاح
 

والمستثمرون العالميون والدوائر ، وصندوق النقد الدولى، وفـى الـوقت الـراهن، يطالب البنك الدولى    
توجد لدى منظمات األعمال فى كثير من الدول فرصة فريدة          ،  وبهذا  الصدد  . المحلـية باحـداث تغيير    

. بهدف المساعدة على إعادة تشكيل هياكل بيئات األنشطة التى تمثلها         ،  صالحللدخـول ودفع عمليات اال    
 .غير صالحهميئة االقتصادية لفسينجم عن ذلك تشكيل الب، وإذا ما أخفقت المنظمات فى ذلك

 
وفى هذا الشأن تقوم    . واالستراتيجية األخرى لدفع االصالح االقتصادى هى القضاء على الفساد اإلدارى         

ـ   وهى منظمة عالمية غير هادفة للربح بتعبئة قاعدة واسعة Transparency Internationalة مؤسس
ت المشتريات  ليامن المساندة لجهود إصالح نظم المشتريات الحكومية عن طريق إيجاد ميثاق شرف لعم            

 .الحكومية
 

وعلى سبيل  . ح بمحاربة الفساد االدارى داخل دولها     بوتضـطلع المجمـوعات األخرى غير الهادفة للر       
مؤخراً ببدء تنفيذ  برنامج لمحاربة الفساد      ) ANE(قامـت جمعية رجال األعمال فى أكوادور        ،  المـثال 

لقوانين واللوائح عن أن كثيراً منها يعد        ا وقد أسفر مسح  . األدارى ركـز علـى االسباب الجذرية للفساد       
 . متعارضاً ومتداخالً بعض مع البعض األخر
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لمحاكم إدخال التعديالت  أو ألغاء القوانين التى ل فليس Code Lawادور تستخدمولكـن نظراً ألن أكو 
تـنطوى علـى تعـارض أو أزدواجية  وإلى الحد الذى تتمكن منظمات األعمال خالله من االضطالع                  

كون بوسعها إيجاد السبل  التى تمكنها من دفع عمليات االصالح فى            ي،  ة الفساد االدارى  ببجهـود محار  
 .سياساتمجال ال

 
تخذها قادة انشطة األعمال بشأن المشاركة فى تشكيل وتنمية         ي للقرارات التى    ىوهـناك آثار بعيدة المد    
 ومن خالل االجندات الوطنية ألنشطة االعمال ومجمعات الخبرة وغيرها من           . المؤسسات الديمقراطية 

جندات سابقة على عملية    المجمـوعات الممـثلة ألنشـطة األعمـال يمكن إيجاد قوى أساسية لتشكيل أ             
 . إلى تشكيل بيئة ممارسة أنشطة األعمال فى المستقبل– بدورها –االصالح التى تؤدى 

 
ومثله جهود غرفة دلهى   ANDEمـن شـأن برنامج مكافحة الفساد االدارى الذى تضطلع به مؤسسة   

لمقبل من رجال   ل ا يتحقق منافع العضائها وأيضاً  للج     يت االصـالح علـى المسـتوى المحلى         لـيا لعم
جيات والتكتيكات استجابة ألنواع    يإذ ستعمل كل شركة وكل جمعية أعمال على تقرير االسترات         . األعمال

رها بعملية تحول نحو وومع دخول مزيد من الدول إلى السوق العالمية ومر . التحديات السائدة فى دولتها   
 .حدياتالديمقراطية يتزايد ضرورة استجابة قادة األعمال لتلك الت
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