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الدميقراطية واحلرية هما �أف�ضل ما ي�صبو �إليه
الإن�سان من �أمل لتطوير نف�سه ،وا�ستنها�ض
�أق�صى طاقاته و�إبداعاته وابتكاراته .فمتى
ُوجدت احلرية ا�ستطاع النا�س االبتكار واخللق
والنجاح� ،أو على الأقل توفرت لهم �إمكانية
النجاح .وما ينطبق على الأفراد ينطبق على
املجتمعات.
ففي ظل النظام الدميقراطي تتوفر للمجتمع
�أف�ضل فر�صة ال�ستنها�ض قدراته التنموية،
وال ميكن الو�صول �إىل الدميقراطية واحلرية
ال�سيا�سية دون وجود �أ�سواق حرة .فالأ�سواق
احلرة والدميقراطية ال�سيا�سية هما ،يف واقع
الأمر ،وجهان لعملة واحدة ،ال ت�ستطيع
احل�صول على �إحداهما دون توفر الأخرى.
فال ت�ستطيع احل�صول على حرية �سيا�سية دون
توفر حرية اقت�صادية ،كما �أنك ال ت�ستطيع
احل�صول على حرية اقت�صادية دون �أن تكون
لديك حرية �سيا�سية .ومرد ذلك �أنهما ي�شرتكان
يف القيم واملبادئ نف�سها ،فال ميكن ـ على
�سبيل املثال ـ ت�صور وجود �أ�سواق حرة حقيقية
دون �أن تتوفر لتلك الأ�سواق نظم �سيا�سية
حتمي حقوق امللكية ،ويتوفر بها �سيادة
القانون .والإ�صالحات التي تبني الأ�سواق

الإ�صالح االقت�صادي

احلرة هي التي تدعم الإ�صالح الدميقراطي
وتدعم احلرية ،ومن ثم ال ميكن �أن حت�صل على
�إحداها دون توفر الأخرى ،وعندما تتواجد
معا تتوفر �أف�ضل �إمكانية وقدرة للفرد
االثنتان ً
واملجتمع على النمو.
التحديات التي تواجه ال�رشق الأو�سط
�إن ما �شهدناه يف منطقة ال�رشق الأو�سط ـ على
الأقل حتى فرتة قريبة ـ من منو اقت�صادي
هائل ،متثل يف ن�سب منو اقت�صادي ت�صل �إىل
 6%و 7%من الناجت املحلي الإجمايل لدول
املنطقة �سواء املنتجة وغري املنتجة للنفط
خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية حتى االنهيار
االقت�صادي الأخري الذي حل بالعامل �أجمع ـ
اقت�صاديا الف ًتا ـ �أعطى فكرة
منوا
ً
وهو ما يعد ً
خاطئة ،بعيدة عن واقع احلال يف املنطقة،
بوجود �إ�صالح اقت�صادي حقيقي ،وحوكمة
ر�شيدة ت�شهدها .فهذا النمو رمبا ال يعدو كونه
انعكا�سا لأ�سعار النفط ،حيث �إنه مل يعك�س
ً
�أية زيادة يف الإنتاجية وال �أي حت�سن يف
احلوكمة.
تف�سخ العقد االجتماعي
منذ خم�سينيات و�ستينيات القرن املا�ضي
وحتى الآن ،عا�شت كل بلدان املنطقة ـ �سواء

كانت ملكي ًة �أو جمهورية� ،أو كان توجهها
ا�شرتاكيا �أو حمافظً ا ـ من خالل
االقت�صادي
ً
عقد اجتماعي بني احلاكم واملحكوم .حيث
احتكارا
وفر هذا العقد االجتماعي للدولة
ً
لل�سلطة ال�سيا�سية واالقت�صادية ،بحيث كانت
م�سئولة عن توفري �سبل العي�ش لكل مواطن ،مبا
ي�شمل الرعاية ال�صحية ،والتعليم ،والإعفاء
من ال�رضائب ،ويف الوقت نف�سه ،كان على
الدولة �أن ت�ضمن وظيفة لكل مواطن .كل ذلك
يف مقابل �سيطرة الدولة على ال�سلطة ال�سيا�سية،
عالوة على احتفاظها بالهيمنة على االقت�صاد.
لقد كان من نتائج �سيا�سات الأنظمة العربية
تخريج �أعداد كبرية من اجلامعيني ،الذين
مت �إعدادهم لي�صبحوا من موظفي احلكومة
بعد تخرجهم وح�صولهم على وظائف تفي
مبتطلباتهم املعي�شية بقية حياتهم .بيد �أن ذلك
مل يعد ممك ًنا ،وال قاب ً
ال لال�ستمرار .فاملنطقة
حاليا متر ب�أزمة عمالة هائلة ،ومن �ش�أن
ً
هذه الأزمة بدورها �أن تخلق حالة من عدم
اال�ستقرار االجتماعي باملنطقة ،جتعل البحث
أمرا ال مفر منه .نحن
عن حل لتغيري هذا الواقع � ً
هنا �أمام زيادة �سكانية �شاملة ،حيث ت�سجل
معدالتها يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال

�إفريقيا �أعلى معدالت على م�ستوى العامل،
و�إذا �أ�ضفنا �إىل ذلك ارتفاع معدالت التخرج
يف اجلامعة ،ف�سنجد �أننا �أمام جيل من ال�شبان
وال�شابات الذين تخرجوا وينتظرون وظيفة
من احلكومة ،ولي�سوا بقادرين على العمل يف
القطاع اخلا�ص بتا ًتا؛ لأنهم مل ُي َع ُّدوا لذلك.
ويزيد من تعقيد هذه الزيادة ال�سكانية ـ
و�أزمة العمالة ـ عدم فاعلية القطاع اخلا�ص
يف معظم �أنحاء العامل العربي ومعظم بلدان
ال�رشق الأو�سط ،كما �أن التوظيف يف القطاع
العام �أ�صبح مبثابة احلق املكت�سب للمواطنني،
جزءا من نظام احلياة يف املنطقة،
و�أ�ضحى
ً
مما �أدى �إىل انخفا�ض معدالت الإنتاج بدرجة
كبرية .لقد �أدى ذلك �إىل ت�شوه �سوق العمل
عاجزا �إىل
عاما
يف املنطقة ،و�أوجد
ً
ً
قطاعا ً
قادرا على خلق تلك
معها
الدرجة التي مل يعد
ً
الوظائف.
كما �أن حمدودية القطاع اخلا�ص ال�شديدة يف
املنطقة ،وما نراه من ثروة ومنو ،حم�صور
يف عدد قليل من الأعمال الكبرية التي تتمتع
بحماية احلكومة ،ويف العديد من احلاالت
ي�سيطر املقربون من النخبة ال�سيا�سية على هذه
الأعمال .كل تلك العوامل جمتمعة �أنتجت خليطً ا

متر منطقة
ال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا
حال ًيا ب�أزمة
عمالة هائلة،
ومن �ش�أن هذه
الأزمة بدورها �أن
تخلق حالة من
عدم اال�ستقرار
االجتماعي
باملنطقة ،جتعل
البحث عن حل
لتغيري هذا
أمرا ال
الواقع � ً
مفر منه
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النمو االقت�صادي
امللحوظ يف
�إفريقيا جنوب
ال�صحراء ال
ينعك�س على
م�ستوى حياة
معظم العائالت
الإفريقية يف
العديد من بلدان
هذه املنطقة،
نظرا لتف�شي
ً
الف�ساد ..كما
ت�شهد املنطقة
نكو�صا عن
ً
بع�ض املكا�سب
االنتخابية
والدميقراطية
التي �شهدتها
�إفريقيا خالل
ال�سنوات الع�رش
الأخرية
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متفجرا و�أزمة هائلة من �أنا�س م�ستعدين للعمل
ً
يبحثون عن وظائف ،وقطاع عام غري قادر
على احلفاظ على العقد االجتماعي الذي ظل
قائما لعقود ،وقطاع خا�ص غري م�ستعد لتوفري
ً
وظائف.
عقد اجتماعي جديد
وفقًا ملا تقدم ،حتتاج املنطقة الآن �إىل خمرج
من هذه الدائرة اجلهنمية ،من خالل عقد
اجتماعي جديد .عقد اجتماعي ال تلعب الدولة
فيه دور املهيمن على ال�سيا�سة واالقت�صاد ،بل
يقوم دورها على خلق بيئة مواتية متكن القطاع
اخلا�ص من توفري الوظائف ،وتن�أى بنف�سها
عن الهيمنة على النظام ال�سيا�سي واالقت�صادي.
بدون هذا التغيري يف العقد االجتماعي �سي�صبح
اال�ستقرار يف املنطقة مهدداً؛ هذا ف�ض ً
ال عن
�أن الفكرة القائلة ب�أن احلفاظ على الأمن
واال�ستقرار يحتاج �إىل �إبقاء الأو�ضاع على ما
هي عليه� ،إمنا هي يف واقع الأمر فكرة خاطئة
متاما ،ذلك �أن اال�ستمرار على الطريق الذي
ً
ت�سري فيه املنطقة الآن لن يجلب عليها �سوى
عدم اال�ستقرار والفو�ضى ،و�سيهدد الأنظمة
نف�سها ،ناهيك عن املجتمعات.
�إن �أي حل للأزمة يف ال�رشق الأو�سط اليوم
ينبغي �أن يتعامل مع ق�ضية البطالة ،فخريجو
اجلامعات الذين ال ي�ستطيعون املناف�سة يف
ال�سوق العاملية ،بل وال حتى املناف�سة على
الوظائف يف بلدانهم الأ�صلية .يف حاجة ـ
ال ـ �إىل خلق بيئة قانونية وتنظيمية متكنهم
�أو ً
من احل�صول على وظائف ،وخف�ض معوقات
الدخول �إىل ال�سوق؛ حتى ال يجد النا�س �أنف�سهم
جمربين على العمل يف القطاع غري الر�سمي،
وكذلك حتى ي�ستطيع القطاع اخلا�ص �أن يبتكر
ال للم�شكلة.
حلو ً
ومن املثري لالنتباه �أن العديد من النا�س
باملنطقة يرون �أنها لي�ست جمرد «ق�ضية بطالة»،
بل ق�ضية «عدم القابلية للتوظف» ،مبا معناه
�أن هناك الكثري من فر�ص العمل يف املنطقة،
ولكن يتم �شغلها ـ يف كثري من الأحيان ـ ب�أفراد
يتم جلبهم من خارج املنطقة.
ولذا ،فمن جهة نحن نحتاج لأن ن�صبح
قادرين على العمل يف بيئة مواتية ،ومن جهة
�أخرى ،نحتاج �إىل م�ساعدة ه�ؤالء ال�شبان
وال�شابات وت�سليحهم باملهارات التي متكنهم
من املناف�سة يف ال�سوق احلرة ،مهارات
متكنهم من �أن ي�صبحوا رياديي �أعمال،
أدوارا قيادية ،ويبتكرون ،ويخلقون
يلعبون �
ً
فر�ص عملهم ب�أنف�سهم .وهو ما �سوف ي�ؤدي
بدوره ـ باعتبارهم مواطنني �صاحلني يعرفون

الإ�صالح االقت�صادي

الأ�س���واق احل���رة والدميقراطي���ة
ال�سيا�سي���ة هم���ا وجه���ان لعملة
واحدة ..فال ت�ستطيع احل�صول على
حرية �سيا�سي���ة دون توفري حرية
اقت�صادي���ة ،كما �أن���ك ال ت�ستطيع
احل�صول على حرية اقت�صادية دون
�أن تكون لديك حرية �سيا�سية

حقوقهم وم�سئولياتهم ـ �إىل انخراطهم يف
العمل ال�سيا�سي ،و�شغل مواقع قيادية يف
جمتمعاتهم.
كما نحتاج �إىل بناء ورفع قدرة اجلمعيات
واملنظمات التي متثل القطاع اخلا�ص ،فمن
املمكن احلديث عن م�شاركة القطاع اخلا�ص
يف ال�سيا�سة العامة ،ولكن هذا القطاع اخلا�ص
منظما على نحو يتيح له تلك
نف�سه ،لو مل يكن
ً
امل�شاركة ،فلن يكون جمرد احلديث عن ذلك
جمديا.
ً
ومن الأدوات التي ميكن ا�ستخدامها يف هذا
املجال�« :أجندة الأعمال الوطنية» ،حيث
يقوم ممثلو القطاع اخلا�ص بتحديد جوانب
البيئة القانونية والتنظيمية التي يرغبون
العمل عليها والت�أثري فيها .وبعد ذلك يقومون
بتلقي املقرتحات والآراء من املنظمات التي
ميثلونها ومن خمتلف قطاعات جمتمع الأعمال،
لي�صلوا يف النهاية �إىل �أجندة يتقدمون بها �إىل
احلكومة ،ويعملون يف �رشاكة بني القطاعني
العام واخلا�ص لإحداث تغيريات �إيجابية يف
البيئة القانونية والتنظيمية ،وهذه الأجندات
�أحرزت جناحات كبرية.
وفيما يتعلق بحوكمة ال�رشكات ،يعمل مركز

امل�رشوعات الدولية اخلا�صة مع املنظمات
يف املنطقة من �أجل �إ�شاعة جو دميقراطي
يف �أماكن العمل .فمجتمع الأعمال جزء من
أفرادا هم �أنف�سهم
املجتمع ،كما �أنه ميثل � ً
مواطنون ،والأعمال ذاتها عبارة عن �رشكات
تتمتع باملواطنة يف الوقت نف�سه ،ومن الطبيعي
�أن تكون عليهم م�سئوليات كما �أن لهم حقوقً ا،
و�إن مل ميار�سوا هم �أنف�سهم الأعمال على نحو
دميقراطي ،فلن ي�ستطيعوا الت�أثري يف املجتمع
على نحو منا�سب .ومن هنا ،كان علينا �أن
نطالب القطاع اخلا�ص نف�سه ب�أن يدير تلك
الأعمال على نحو �أكرث دميقراطية.ولتحقيق
هذه الغاية �أن�ش�أنا برامج حوكمة �رشكات يف
العديد من بلدان املنطقة ،من بينها :لبنان،
وتون�س ،وم�رص ،والبحرين ،واليمن ،وبلدان
�أخرى .وكل برنامج حلوكمة ال�رشكات يف
دولة ما له دوافعه و�أ�سباب االحتياج �إليه،
جميعا ت�شرتك يف كونها
ولكن تلك الربامج
ً
ت�ستند على بع�ض املبادئ ،وت�ستلهم �أف�ضل
املمار�سات الدولية الأخرى ك�أ�سا�س لتطوير
قواعد ومدونات حوكمة ال�رشكات العائلية،
لإ�شاعة الدميقراطية يف مكان العمل.
يف بع�ض البلدان ،على �سبيل املثال ،نعمل على
حقوق الأقلية من حملة الأ�سهم ،فقد الحظنا
�أن عملية اتخاذ القرار برمتها ـ يف العديد من

وي�ستبعد
ال�رشكات ـ تديرها حفنة من الأفرادُ ،
منها �صغار حملة الأ�سهم .ويف بلدان �أخرى
الحظنا ق�ضايا تتعلق بالوراثة ـ املتعلقة
بانتقال الإدارة من جيل �إىل �آخر ـ فمع حلول
اجليل الثالث تنهار ال�رشكة؛ نتيجة عدم الف�صل
بني الإدارة و�صنع القرار ،بني جمل�س الإدارة
أي�ضا ن�ساعد ال�رشكاء
والتنفيذيني .وهنا � ً
املحليني يف �سعيهم لو�ضع خطوط �إر�شادية
وقواعد للأعمال العائلية.
التحديات التي تواجه �إفريقيا
تواجه �إفريقيا جنوب ال�صحراء ،حتديات م�شابهة
لتلك التي يواجهها ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا:
البطالة ،و�أجيال من ال�شبان وال�شابات يبحثون
عن عمل دون القدرة على نواله .عندما نتحدث
عن النمو يف �إفريقيا جنوب ال�صحراء حيث كان
معدل النمو ال�سنوي يرتاوح ما بني  6%و،7%
�سنجد �أن هذا النمو ال ي�شعر به كل النا�س .هناك
بع�ض النظم االنتخابية التي تعترب متطورة �إىل حد
بعيد يف املنطقة .ففي كينيا ـ التي كان ُينظر �إليها
على �أنها دميقراطية م�ستقرة ـ جرت االنتخابات،
أي�ضا مثل
كما جرت انتخابات يف �أماكن �أخرى � ً
زميبابوي ،بيد �أن جناح االنتخابات تلته ـ للأ�سف
ـ �أحداث عنف متعلقة بنتائجها ،ومرد ذلك �أنه
مل ُيبذل اجلهد الكايف ـ �أو حتى تُرى حماوالت
لبذل اجلهد ـ لإ�شاعة جو احلوكمة الدميقراطية
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“�إفهم”..
للتعليم املدين من �أجل ريادية الأعمال

�أن�ش�أ مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة برامج
ريادية الأعمال يف العديد من بلدان املنطقة.
ويعد برنامج “�إفهم” للتعليم املدين من �أجل
ريادية الأعمال يف م�رص من �أجنح هذه الربامج،
والذي يوفر فيه املركز اخلربة الفنية ،و ُيرتك
للم�رصيني و�ضع املناهج ب�أنف�سهم ،فهم يعرفون
ما حتتاجه بالدهم .بع�ض النماذج التي ي�شملها
هذا الربنامج تتعامل وفق ال�سياق املحلي،
وت�ستخدم القوانني والواقع واالحتياجات
املحلية ،وبع�ض �أمثلة من الد�ستور امل�رصي
نف�سه ،من �أجل خلق جيل جديد من رياديي
الأعمال والقيادات ال�شابةُ .يقدم هذا الربنامج
مب�رص حال ًيا يف ثالث حمافظات ،عالوة على
بع�ض املكتبات بالقاهرة واملدن الأخرى،
وبع�ض كليات جامعة القاهرة.

منذ خم�سينيات
و�ستينيات
القرن املا�ضي
وحتى الآن،
عا�شت كل بلدان
املنطقة من خالل
عقد اجتماعي
بني احلاكم
واملحكوم.
حيث وفر هذا
العقد االجتماعي
احتكارا
للدولة
ً
لل�سلطة
ال�سيا�سية
واالقت�صادية.
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منوذج لبنان

ا�ستطاع مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة يف
لبنان �أن يعمل مع القطاع اخلا�ص على مكافحة
الف�ساد ،وهو وباء متف�ش يف جميع �أرجاء ال�رشق
الأو�سط ،لكنَّ َج ْمع ممثلي جمتمع الأعمال،
واملجتمع املدين ،والإعالم ،واجلهات التنفيذية
والت�رشيعية يف لبنان للعمل م ًعا يف حماولة
للتو�صل �إىل حلول للف�ساد كان جه ًدا غري م�سبوق.
ومرة �أخرى ـ حتت قيادة القطاع اخلا�ص ـ اعرتفت
لبنان ب�أن الف�ساد لي�س خط�أ احلكومة فح�سب ،بل
خط�أ القطاع اخلا�ص � ً
أي�ضا ،ففي كل عملية ر�شوة
�أو �سلوك فا�سد ،هناك جانب العر�ض وجانب
الطلب .وال�س�ؤال هو :كيف ن�ستطيع �أن نعمل
م ًعا للق�ضاء على تلك الظروف التي يزدهر فيها
الف�ساد؟ ..ورغم �أننا �إزاء جمتمع مرحلة ما بعد
ال�رصاع ،ف�إن الأمر ميكن �أن ينجح عندما ال يقوم
العمل على �أ�س�س �أيديولوجية �أو قبلية ،و�إمنا
ي�ستند فقط على ما فيه م�صلحة البالد من منظور
تنمية �أعمال ملمو�س.

الإ�صالح االقت�صادي

بني الدورات االنتخابية .فكل ما يحدث �أننا
جند الكثري من االهتمام من املنظمات الدولية،
والأمم املتحدة ،واملنظمات املحلية ،واملنظمات
الإفريقية ملراقبة االنتخابات و�ضمان نزاهتها،
ثم ننتظر حتى الدورة االنتخابية التالية� ،أما ما
يحدث بني الدورتني ،فال يلقى ـ يف واقع الأمر ـ
ما يتوجب من متابعة.
اقت�صاديا،
منوا
من جانب �آخر ،الحظنا
ً
ً
لكن هذا النمو ال ينعك�س على م�ستوى حياة
معظم العائالت الإفريقية يف العديد من بلدان
نظرا لتف�شي الف�ساد.
القارة جنوب ال�صحراءً ،
فالرثوات تزايدت يف طبقات بعينها ،وبني
�أيدي جمموعات معينة يف �إفريقيا ،ميثلون ـ يف
العديد من احلاالت ـ �أولئك املقربني من النخبة
ال�سيا�سية ،بينما ي�ستمر بقية الأفارقة فيما هم
فيه من فقر و�أمرا�ض وعلل .لقد خلق هذا
الو�ضع مع�ضلة و�أزمة اجتماعية �أ�صبحت تهدد
معظم بلدان تلك املنطقة�.إذن� ،أ�صبح لدينا عنف
يعقب النجاحات االنتخابية من جانب ،وف�ساد
من جانب �آخر� .أما الأزمة الثالثة التي ت�شهدها
�إفريقيا جنوب ال�صحراء الآن فهي النكو�ص عن
بع�ض املكا�سب االنتخابية والدميقراطية التي
�شهدتها �إفريقيا خالل ال�سنوات الع�رش الأخرية.
فعلى �سبيل املثال ،ن�شهد يف �إثيوبيا حكومة
ت�سعى لتقوي�ض املجتمع املدين ،بفر�ض قوانني
حتد من قدرة املنظمات املحلية غري احلكومية
على العمل يف برامج ح�شد الت�أييد .ون�شهد يف
زميبابوي �أزمة معدالت ت�ضخم مل ن�شهدها منذ
احلرب العاملية الثانية .وهنا ينبغي التو�صل
�إىل حلول نابعة من الواقع الإفريقي ،من واقع
كل دولة على حدة ،ولكن علينا يف الوقت نف�سه
ا�ستح�ضار بع�ض �أف�ضل املمار�سات الدولية،
مع املزيد من االهتمام بق�ضايا احلوكمة بني
الدورات االنتخابية.
لذلك قمنا بتحديد بع�ض الأولويات يف برامج
مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة يف
�إفريقيا� :أوالً ،يف �إثيوبيا ،ال�سماح للقطاع
اخلا�ص بالعمل على حماولة التو�صل �إىل
حاليا العمل
حلول ،رمبا لي�س يف ا�ستطاعتنا
ً
على م�ستوى عام (وطني) هناك ،لذا رمبا يتعني
علينا التحول ـ يف الوقت احلايل ـ �إىل امل�ستوى
املحلي مل�ساعدة املدن خارج �أدي�س �أبابا على
البدء يف و�ضع و�صياغة �أجندات �أعمال حملية،
م�ستهدفني بناء قدرات جمعيات الأعمال كي
تتمكن من توفري تلك احللول بالتعاون مع
احلكومات على امل�ستوى املحلي .الأمر
نف�سه ينطبق على نيجرييا ،حيث �شهد التعاون
بني القطاعني العام واخلا�ص يف �رشاكة مع
ركودا �سواء على امل�ستوى الوطني
احلكومة
ً

نهج �أجندة الأعمال الوطنية

عمل مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة على �أجندة الأعمال الوطنية يف العراق ويف م�رص ،عالوة على بلدان �أخرى ،وكان
من �أجنح الأمثلة لتلك التجارب ما قام به يف �شمال العراق مع حكومة �إقليم كرد�ستان ،حيث توفرت جمموعة من جمعيات
وممثلي جمتمع الأعمال على و�ضع �أجندة �أعمال حملية لإقليم كرد�ستان ،وقاموا بتق�سيم الأولويات �إىل قطاعات خمتلفة،
و�شكلوا جلنة للعمل على كل قطاع ،وح�صلوا على مقرتحات و�آراء الأطراف املعنية يف الإقليم ،ومن ثم تو�صلوا �إىل و�ضع
الأجندة ،وكتبوا م�سودة لها ،وطلبوا املزيد من املقرتحات ،حتى و�صلوا بها �إىل �صيغتها النهائية .وبهذه الطريقة �أ�صبح
ملجتمع الأعمال �صوتًا واح ًدا فيما يتعلق بتوفري حلول للم�شكالت التي تعاين منها احلكومة والإقليم يف كرد�ستان العراق.
قادرا على لفت انتباه ممثلي احلكومة ،يرون من خالله
وبنجاح تلك اجلهود� ،أ�صبح بالإمكان �أن جند ملجتمع الأعمال �صوتًا ً
الق�ضايا وامل�شاكل احلقيقية ،وكذلك يرون حلو ًال واقعية ممكنة لها .وقد �أثار ذلك اهتمام احلكومة فبد�أت تتعاون مع جمتمع
الأعمال ،و�أ�صبح لدينا الآن ممثلون للحكومة الإقليمية لكرد�ستان على �أرفع م�ستوى يعملون على و�ضع خطط مع جمتمع
الأعمال للو�صول �إىل حلول.
تعزيز جمعيات الأعمال
يقدم مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة برامج يف جميع �أرجاء منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،يعمل عليها مع
جمعيات الأعمال املحلية ذات الع�ضوية الطوعية التي متثل خمتلف قطاعات الأعمال ،منها جمعيات �شباب الأعمال ،ومنظمات
�سيدات الأعمال ،وجمعيات متثل جماالت بعينها داخل القطاع اخلا�ص يف البلدان املختلفة .ومبجرد �أن نبد�أ العمل معهم
بهدف بناء قدراتهم ،يبدءون يف ال�سعي لإ�سماع �صوت خمتلف الأعمال التي ميثلونها داخل عملية �صنع ال�سيا�سات.

ال من �أن
�أو على م�ستوى املدن الكربى .فبد ً
ت�ؤدي ثروة نيجرييا �إىل خلق فر�ص جديدة،
وتوفري حياة �أف�ضل للمواطن النيجريي ،خلقت
ـ ب�سبب تف�شي الف�ساد و»لعنة النفط» ـ املزيد من
التوتر والنزاعات واحلروب .مرة �أخرى،
ينبغي �أن ي�ستمر �صوت القطاع اخلا�ص ـ الذي
ال مبتكرة للعديد من مع�ضالت البالد
يطرح حلو ً
م�سموعا ،لذلك نتحرك على امل�ستوى املحلي
ـ
ً
لتوفري حلول لتلك امل�شكالت.
تقود كينيا م�سرية الإ�صالح يف العديد من بلدان
�رشق �إفريقيا ،لكن تلك املنطقة تعاين من م�شكلة
�ضخمة ،تتمثل يف القطاع غري الر�سمي .وهذه
امل�شكلة نتجت عن العديد من الأ�سباب ،من بينها
البيئة القانونية ال�صارمة ،فمعظم الأعمال يف
املدن الرئي�سية وخارجها قررت عدم ت�سجيل
نف�سها وعدم االن�ضمام �إىل االقت�صاد الر�سمي،
الأمر الذي �أدى �إىل فقدان احلكومة لدخل هائل
من ح�صيلة ال�رضائب� ،إىل جانب عدم متتع تلك
الأعمال بحقوق ملكية ،مما يجعلها معر�ضة
با�ستمرار مل�صادرة �أمالكها و�ضياع �أعمالها.
ومن �أجل حت�سني بيئة العمل والبيئة القانونية
للأعمال ،نعمل مع جمعيات الأعمال التي تتعاون
مع الإدارة احلكومية املحلية والوطنية ،حتى تتمكن

هذه الأعمال من احل�صول على �سجل جتارى لت�صبح
جزءا من القطاع الر�سمي ،الأمر الذي من �ش�أنه
ً
تو�سيع القاعدة ال�رضيبية للحكومة .وينبغي �أن نذكر
دورا
هنا ،فيما يتعلق بكينيا� ،أن جمتمع الأعمال لعب ً
حمور ًيا يف التو�صل �إىل حلول للعنف الذي اندلع
بعد انتخابات دي�سمرب  /كانون �أول  2007وما
تالها من �أحداث .فمنظمة مثل «جمعية امل�صنعني
الكينية» ،ا�ستطاعت �أن جتد �أر�ضيات م�شرتكة بني
خمتلف الف�صائل املتحاربة ،فنتيجة وجود م�صالح
جميعا ،ا�ستطاعوا �أن يجل�سوا
�أعمال م�شرتكة بينهم
ً
معا ويف�سحوا املجال للحديث والتفاو�ض ،وكان
ً
حل�سن ت�رصف اجلمعية دور �أ�سا�سي يف الو�صول �إىل
حل لل�رصاع واالقتتال الذي ن�شب هناك.يف النهاية
ن�أمل �أن يتم تطبيق هذا النموذج على زميبابوي يف
أي�ضا مع
امل�ستقبل القريب .ويف هذا ال�صدد �سنعمل � ً
منظمات �إفريقية ملحاولة دعم املبادرات املحلية،
و�سنعمل داخل ال�سياق املحلي لكل دولة ،وداخل
أي�ضا �أن
�سياق �إفريقيا جنوب ال�صحراء .علينا � ً
ن�ستح�رض �أف�ضل املمار�سات الدولية ،والقيمة
امل�ضافة التي ي�ستطيع مركز امل�رشوعات الدولية
اخلا�صة توفريها من خالل الدعم الفني واملايل،
ومن خالل امل�شاركة مع املنظمات التي عمل معها
يف �إفريقيا ل�سنوات عديدة.

كل برنامج
حلوكمة
ال�رشكات يف
دولة ما له
دوافعه و�أ�سباب
االحتياج �إليه،
ولكن تلك
جميعا
الربامج
ً
ت�شرتك يف كونها
ت�ستند على
بع�ض املبادئ،
وت�ستلهم �أف�ضل
املمار�سات
الدولية الأخرى
ك�أ�سا�س لتطوير
قواعد ومدونات
حوكمة ال�رشكات
العائلية،
لإ�شاعة
الدميقراطية يف
مكان العمل.
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