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توجهها  كان  �أو  جمهورية،  �أو  ملكيًة  كانت 
خالل  من  ـ  حمافًظا  �أو  ��شرت�كًيا  �القت�شادي 
حيث  و�ملحكوم.  �حلاكم  بني  �جتماعي  عقد 
�حتكاًر�  للدولة  �الجتماعي  �لعقد  هذ�  وفر 
كانت  بحيث  و�القت�شادية،  �ل�شيا�شية  لل�شلطة 
م�شئولة عن توفري �شبل �لعي�ش لكل مو�طن، مبا 
و�الإعفاء  و�لتعليم،  �ل�شحية،  �لرعاية  ي�شمل 
على  كان  نف�شه،  �لوقت  ويف  �ل�رض�ئب،  من 
�أن ت�شمن وظيفة لكل مو�طن. كل ذلك  �لدولة 
يف مقابل �شيطرة �لدولة على �ل�شلطة �ل�شيا�شية، 

عالوة على �حتفاظها بالهيمنة على �القت�شاد.
�لعربية  �الأنظمة  �شيا�شات  نتائج  من  كان  لقد 
�لذين  �جلامعيني،  من  كبرية  �أعد�د  تخريج 
�حلكومة  موظفي  من  لي�شبحو�  �إعد�دهم  مت 
تفي  وظائف  على  وح�شولهم  تخرجهم  بعد 
ذلك  �أن  بيد  بقية حياتهم.  �ملعي�شية  مبتطلباتهم 
مل يعد ممكًنا، وال قاباًل لال�شتمر�ر. فاملنطقة 
�شاأن  ومن  هائلة،  عمالة  باأزمة  متر  حالًيا 
عدم  من  حالة  تخلق  �أن  بدورها  �الأزمة  هذه 
�لبحث  جتعل  باملنطقة،  �الجتماعي  �ال�شتقر�ر 
عن حل لتغيري هذ� �لو�قع �أمًر� ال مفر منه. نحن 
ت�شجل  حيث  �شاملة،  �شكانية  زيادة  �أمام  هنا 
و�شمال  �الأو�شط  �ل�رضق  منطقة  يف  معدالتها 

�لعامل،  م�شتوى  على  معدالت  �أعلى  �إفريقيا 
�لتخرج  معدالت  �رتفاع  ذلك  �إىل  �أ�شفنا  و�إذ� 
يف �جلامعة، ف�شنجد �أننا �أمام جيل من �ل�شبان 
وظيفة  وينتظرون  تخرجو�  �لذين  و�ل�شابات 
�لعمل يف  بقادرين على  من �حلكومة، ولي�شو� 

و� لذلك. �لقطاع �خلا�ش بتاًتا؛ الأنهم مل ُيَعدُّ
ـ  �ل�شكانية  �لزيادة  هذه  تعقيد  من  ويزيد 
�خلا�ش  �لقطاع  فاعلية  عدم  ـ  �لعمالة  و�أزمة 
بلد�ن  ومعظم  �لعربي  �لعامل  �أنحاء  معظم  يف 
�لقطاع  يف  �لتوظيف  �أن  كما  �الأو�شط،  �ل�رضق 
للمو�طنني،  �أ�شبح مبثابة �حلق �ملكت�شب  �لعام 
�ملنطقة،  يف  �حلياة  نظام  من  جزًء�  و�أ�شحى 
مما �أدى �إىل �نخفا�ش معدالت �الإنتاج بدرجة 
�لعمل  �شوق  ت�شوه  �إىل  ذلك  �أدى  لقد  كبرية. 
�إىل  عاجًز�  عاًما  قطاًعا  و�أوجد  �ملنطقة،  يف 
�لدرجة �لتي مل يعد معها قادًر� على خلق تلك 

�لوظائف.
�ل�شديدة يف  �لقطاع �خلا�ش  �أن حمدودية  كما 
حم�شور  ومنو،  ثروة  من  نر�ه  وما  �ملنطقة، 
تتمتع  �لتي  �لكبرية  �الأعمال  من  قليل  عدد  يف 
�حلاالت  من  �لعديد  ويف  �حلكومة،  بحماية 
ي�شيطر �ملقربون من �لنخبة �ل�شيا�شية على هذه 
�الأعمال. كل تلك �لعو�مل جمتمعة �أنتجت خليًطا 

متر منطقة 
ال�رشق الأو�سط 
و�سمال اإفريقيا 
حالًيا باأزمة 
عمالة هائلة، 
ومن �ساأن هذه 

الأزمة بدورها اأن 
تخلق حالة من 
عدم ال�ستقرار 

الجتماعي 
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�لدميقر�طية و�حلرية هما �أف�شل ما ي�شبو �إليه 
و��شتنها�ش  نف�شه،  لتطوير  �أمل  من  �الإن�شان 
فمتى  و�بتكار�ته.  و�إبد�عاته  طاقاته  �أق�شى 
ُوجدت �حلرية ��شتطاع �لنا�ش �البتكار و�خللق 
�إمكانية  لهم  توفرت  �الأقل  على  �أو  و�لنجاح، 
على  ينطبق  �الأفر�د  على  ينطبق  وما  �لنجاح. 

�ملجتمعات.
للمجتمع  تتوفر  �لدميقر�طي  �لنظام  ظل  ففي 
�لتنموية،  قدر�ته  ال�شتنها�ش  فر�شة  �أف�شل 
و�حلرية  �لدميقر�طية  �إىل  �لو�شول  ميكن  وال 
�ل�شيا�شية دون وجود �أ�شو�ق حرة. فاالأ�شو�ق 
و�قع  يف  هما،  �ل�شيا�شية  و�لدميقر�طية  �حلرة 
ت�شتطيع  ال  و�حدة،  لعملة  وجهان  �الأمر، 
�الأخرى.  توفر  دون  �إحد�هما  على  �حل�شول 
دون  �شيا�شية  حرية  على  �حل�شول  ت�شتطيع  فال 
ت�شتطيع  ال  �أنك  كما  �قت�شادية،  حرية  توفر 
تكون  �أن  دون  �قت�شادية  على حرية  �حل�شول 
لديك حرية �شيا�شية. ومرد ذلك �أنهما ي�شرتكان 
على  ـ  ميكن  فال  نف�شها،  و�ملبادئ  �لقيم  يف 
�شبيل �ملثال ـ ت�شور وجود �أ�شو�ق حرة حقيقية 
�شيا�شية  نظم  �الأ�شو�ق  لتلك  تتوفر  �أن  دون 
�شيادة  بها  ويتوفر  �مللكية،  حقوق  حتمي 
�الأ�شو�ق  تبني  �لتي  و�الإ�شالحات  �لقانون. 

�لدميقر�طي  �الإ�شالح  تدعم  �لتي  هي  �حلرة 
وتدعم �حلرية، ومن ثم ال ميكن �أن حت�شل على 
تتو�جد  وعندما  �الأخرى،  توفر  دون  �إحد�ها 
�الثنتان مًعا تتوفر �أف�شل �إمكانية وقدرة للفرد 

و�ملجتمع على �لنمو.
التحديات التي تواجه ال�رشق الأو�سط

�إن ما �شهدناه يف منطقة �ل�رضق �الأو�شط ـ على 
�قت�شادي  منو  من  ـ  قريبة  فرتة  حتى  �الأقل 
�إىل  ت�شل  �قت�شادي  ن�شب منو  هائل، متثل يف 
لدول  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من  و7%   6%
للنفط  �ملنتجة  وغري  �ملنتجة  �شو�ء  �ملنطقة 
�النهيار  حتى  �ملا�شية  �لقليلة  �ل�شنو�ت  خالل 
ـ  �أجمع  بالعامل  حل  �لذي  �الأخري  �القت�شادي 
وهو ما يعد منًو� �قت�شادًيا الفًتا ـ �أعطى فكرة 
�ملنطقة،  يف  �حلال  و�قع  عن  بعيدة  خاطئة، 
وحوكمة  حقيقي،  �قت�شادي  �إ�شالح  بوجود 
ر�شيدة ت�شهدها. فهذ� �لنمو رمبا ال يعدو كونه 
يعك�ش  مل  �إنه  حيث  �لنفط،  الأ�شعار  �نعكا�ًشا 
يف  حت�شن  �أي  وال  �الإنتاجية  يف  زيادة  �أية 

�حلوكمة.
تف�سخ العقد الجتماعي

�ملا�شي  �لقرن  و�شتينيات  خم�شينيات  منذ 
�شو�ء  ـ  �ملنطقة  بلد�ن  عا�شت كل  �الآن،  وحتى 

اإفريقيا  وال�سرق الأو�سط

اقت�صاديات ال�صوق الدميقراطية... اأق�صر الـطرق نحـو الـنمو
بقلم:عبد الوهاب الكب�سي
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�ملنظمات  مع  �خلا�شة  �لدولية  �مل�رضوعات 
دميقر�طي  جو  �إ�شاعة  �أجل  من  �ملنطقة  يف 
من  جزء  �الأعمال  فمجتمع  �لعمل.  �أماكن  يف 
�أنف�شهم  هم  �أفر�ًد�  ميثل  �أنه  كما  �ملجتمع، 
مو�طنون، و�الأعمال ذ�تها عبارة عن �رضكات 
تتمتع باملو�طنة يف �لوقت نف�شه، ومن �لطبيعي 
�أن تكون عليهم م�شئوليات كما �أن لهم حقوًقا، 
و�إن مل ميار�شو� هم �أنف�شهم �الأعمال على نحو 
�ملجتمع  يف  �لتاأثري  ي�شتطيعو�  فلن  دميقر�طي، 
�أن  علينا  كان  هنا،  ومن  منا�شب.  نحو  على 
تلك  يدير  باأن  نف�شه  �خلا�ش  �لقطاع  نطالب 
دميقر�طية.ولتحقيق  �أكرث  نحو  على  �الأعمال 
يف  �رضكات  حوكمة  بر�مج  �أن�شاأنا  �لغاية  هذه 
لبنان،  بينها:  من  �ملنطقة،  بلد�ن  من  �لعديد 
وتون�ش، وم�رض، و�لبحرين، و�ليمن، وبلد�ن 
يف  �ل�رضكات  حلوكمة  برنامج  وكل  �أخرى. 
�إليه،  �الحتياج  و�أ�شباب  دو�فعه  له  ما  دولة 
كونها  يف  ت�شرتك  جميًعا  �لرب�مج  تلك  ولكن 
�أف�شل  وت�شتلهم  �ملبادئ،  بع�ش  على  ت�شتند 
لتطوير  كاأ�شا�ش  �الأخرى  �لدولية  �ملمار�شات 
�لعائلية،  �ل�رضكات  حوكمة  ومدونات  قو�عد 

الإ�شاعة �لدميقر�طية يف مكان �لعمل.
يف بع�ش �لبلد�ن، على �شبيل �ملثال، نعمل على 
الحظنا  فقد  �الأ�شهم،  حملة  من  �الأقلية  حقوق 
ـ يف �لعديد من  �أن عملية �تخاذ �لقر�ر برمتها 

�ل�رضكات ـ تديرها حفنة من �الأفر�د، وُي�شتبعد 
�أخرى  بلد�ن  ويف  �الأ�شهم.  حملة  �شغار  منها 
�ملتعلقة  ـ  بالور�ثة  تتعلق  ق�شايا  الحظنا 
ـ فمع حلول  �آخر  �إىل  بانتقال �الإد�رة من جيل 
�جليل �لثالث تنهار �ل�رضكة؛ نتيجة عدم �لف�شل 
بني �الإد�رة و�شنع �لقر�ر، بني جمل�ش �الإد�رة 
�ل�رضكاء  ن�شاعد  ا  �أي�شً وهنا  و�لتنفيذيني. 
�إر�شادية  خطوط  لو�شع  �شعيهم  يف  �ملحليني 

وقو�عد لالأعمال �لعائلية.
التحديات التي تواجه اإفريقيا

تو�جه �إفريقيا جنوب �ل�شحر�ء، حتديات م�شابهة 
لتلك �لتي يو�جهها �ل�رضق �الأو�شط و�شمال �إفريقيا: 
يبحثون  و�ل�شابات  �ل�شبان  من  و�أجيال  �لبطالة، 
نتحدث  عندما  نو�له.  على  �لقدرة  دون  عمل  عن 
�ل�شحر�ء حيث كان  �إفريقيا جنوب  �لنمو يف  عن 
%6 و7%،  بني  ما  �ل�شنوي يرت�وح  �لنمو  معدل 
�شنجد �أن هذ� �لنمو ال ي�شعر به كل �لنا�ش. هناك 
بع�ش �لنظم �النتخابية �لتي تعترب متطورة �إىل حد 
بعيد يف �ملنطقة. ففي كينيا ـ �لتي كان ُينظر �إليها 
على �أنها دميقر�طية م�شتقرة ـ جرت �النتخابات، 
ا مثل  �أي�شً �أخرى  �أماكن  كما جرت �نتخابات يف 
زميبابوي، بيد �أن جناح �النتخابات تلته ـ لالأ�شف 
�أنه  ذلك  ومرد  بنتائجها،  متعلقة  عنف  �أحد�ث  ـ 
�أو حتى جُترى حماوالت  ـ  ُيبذل �جلهد �لكايف  مل 
�لدميقر�طية  �حلوكمة  جو  الإ�شاعة  ـ  �جلهد  لبذل 

متفجًر� و�أزمة هائلة من �أنا�ش م�شتعدين للعمل 
قادر  غري  عام  وقطاع  وظائف،  عن  يبحثون 
ظل  �لذي  �الجتماعي  �لعقد  على  �حلفاظ  على 
قائًما لعقود، وقطاع خا�ش غري م�شتعد لتوفري 

وظائف.
عقد اجتماعي جديد

وفًقا ملا تقدم، حتتاج �ملنطقة �الآن �إىل خمرج 
عقد  خالل  من  �جلهنمية،  �لد�ئرة  هذه  من 
�جتماعي جديد. عقد �جتماعي ال تلعب �لدولة 
فيه دور �ملهيمن على �ل�شيا�شة و�القت�شاد، بل 
يقوم دورها على خلق بيئة مو�تية متكن �لقطاع 
بنف�شها  وتناأى  �لوظائف،  توفري  من  �خلا�ش 
عن �لهيمنة على �لنظام �ل�شيا�شي و�القت�شادي. 
بدون هذ� �لتغيري يف �لعقد �الجتماعي �شي�شبح 
عن  ف�شاًل  هذ�  مهددً�؛  �ملنطقة  يف  �ال�شتقر�ر 
�الأمن  على  �حلفاظ  باأن  �لقائلة  �لفكرة  �أن 
و�ال�شتقر�ر يحتاج �إىل �إبقاء �الأو�شاع على ما 
هي عليه، �إمنا هي يف و�قع �الأمر فكرة خاطئة 
�لذي  �لطريق  على  �ال�شتمر�ر  �أن  ذلك  متاًما، 
�شوى  عليها  يجلب  لن  �الآن  �ملنطقة  فيه  ت�شري 
�الأنظمة  و�شيهدد  و�لفو�شى،  �ال�شتقر�ر  عدم 

نف�شها، ناهيك عن �ملجتمعات.
�ليوم  �الأو�شط  �ل�رضق  يف  لالأزمة  حل  �أي  �إن 
فخريجو  �لبطالة،  ق�شية  مع  يتعامل  �أن  ينبغي 
يف  �ملناف�شة  ي�شتطيعون  ال  �لذين  �جلامعات 
على  �ملناف�شة  حتى  وال  بل  �لعاملية،  �ل�شوق 
ـ  حاجة  يف  �الأ�شلية.  بلد�نهم  يف  �لوظائف 
متكنهم  وتنظيمية  قانونية  بيئة  خلق  �إىل  ـ  �أواًل 
معوقات  وخف�ش  وظائف،  على  �حل�شول  من 
�لدخول �إىل �ل�شوق؛ حتى ال يجد �لنا�ش �أنف�شهم 
�لر�شمي،  غري  �لقطاع  يف  �لعمل  على  جمربين 
�أن يبتكر  �لقطاع �خلا�ش  وكذلك حتى ي�شتطيع 

حلواًل للم�شكلة.
�لنا�ش  من  �لعديد  �أن  لالنتباه  �ملثري  ومن 
باملنطقة يرون �أنها لي�شت جمرد »ق�شية بطالة«، 
معناه  مبا  للتوظف«،  �لقابلية  »عدم  ق�شية  بل 
�لعمل يف �ملنطقة،  �لكثري من فر�ش  �أن هناك 
ولكن يتم �شغلها ـ يف كثري من �الأحيان ـ باأفر�د 

يتم جلبهم من خارج �ملنطقة.
ن�شبح  الأن  نحتاج  نحن  جهة  فمن  ولذ�، 
قادرين على �لعمل يف بيئة مو�تية، ومن جهة 
�ل�شبان  هوؤالء  م�شاعدة  �إىل  نحتاج  �أخرى، 
متكنهم  �لتي  باملهار�ت  وت�شليحهم  و�ل�شابات 
مهار�ت  �حلرة،  �ل�شوق  يف  �ملناف�شة  من 
�أعمال،  رياديي  ي�شبحو�  �أن  من  متكنهم 
�أدو�ًر� قيادية، ويبتكرون، ويخلقون  يلعبون 
يوؤدي  �شوف  ما  وهو  باأنف�شهم.  عملهم  فر�ش 
بدوره ـ باعتبارهم مو�طنني �شاحلني يعرفون 

يف  �نخر�طهم  �إىل  ـ  وم�شئولياتهم  حقوقهم 
يف  قيادية  مو�قع  و�شغل  �ل�شيا�شي،  �لعمل 

جمتمعاتهم.
�جلمعيات  قدرة  ورفع  بناء  �إىل  نحتاج  كما 
فمن  �خلا�ش،  �لقطاع  متثل  �لتي  و�ملنظمات 
�خلا�ش  �لقطاع  م�شاركة  عن  �حلديث  �ملمكن 
يف �ل�شيا�شة �لعامة، ولكن هذ� �لقطاع �خلا�ش 
تلك  له  يتيح  نحو  على  منظًما  يكن  مل  لو  نف�شه، 
ذلك  عن  �حلديث  جمرد  يكون  فلن  �مل�شاركة، 

جمدًيا. 
هذ�  يف  ��شتخد�مها  ميكن  �لتي  �الأدو�ت  ومن 
حيث  �لوطنية«،  �الأعمال  »�أجندة  �ملجال: 
جو�نب  بتحديد  �خلا�ش  �لقطاع  ممثلو  يقوم 
يرغبون  �لتي  و�لتنظيمية  �لقانونية  �لبيئة 
�لعمل عليها و�لتاأثري فيها. وبعد ذلك يقومون 
�لتي  �ملنظمات  من  و�الآر�ء  �ملقرتحات  بتلقي 
ميثلونها ومن خمتلف قطاعات جمتمع �الأعمال، 
لي�شلو� يف �لنهاية �إىل �أجندة يتقدمون بها �إىل 
�لقطاعني  بني  �رض�كة  يف  ويعملون  �حلكومة، 
يف  �إيجابية  تغيري�ت  الإحد�ث  و�خلا�ش  �لعام 
�الأجند�ت  وهذه  و�لتنظيمية،  �لقانونية  �لبيئة 

�أحرزت جناحات كبرية.
مركز  يعمل  �ل�رضكات،  بحوكمة  يتعلق  وفيما 

اإفريقيا  وال�سرق الأو�سط

النمو القت�سادي 
امللحوظ يف 

اإفريقيا جنوب 
ال�سحراء ل 
ينعك�س على 
م�ستوى حياة 

معظم العائالت 
الإفريقية يف 

العديد من بلدان 
هذه املنطقة، 
نظًرا لتف�سي 

الف�ساد.. كما 
ت�سهد املنطقة 

ا عن  نكو�سً
بع�س املكا�سب 

النتخابية 
والدميقراطية 
التي �سهدتها 
اإفريقيا خالل 

ال�سنوات الع�رش 
الأخرية

الأ�س���واق احل���رة والدميقراطي���ة 
ال�سيا�سي���ة هم���ا وجه���ان لعملة 
واحدة.. فال ت�ستطيع احل�سول على 
حرية �سيا�سي���ة دون توفري حرية 
اقت�سادي���ة، كما اأن���ك ل ت�ستطيع 
احل�سول على حرية اقت�سادية دون 

اأن تكون لديك حرية �سيا�سية
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نهج اأجندة الأعمال الوطنية
عمل مركز �مل�رصوعات �لدولية �خلا�صة على �أجندة �لأعمال �لوطنية يف �لعر�ق ويف م�رص، عالوة على بلد�ن �أخرى، وكان 
من �أجنح �لأمثلة لتلك �لتجارب ما قام به يف �صمال �لعر�ق مع حكومة �إقليم كرد�صتان، حيث توفرت جمموعة من جمعيات 
�أعمال حملية لإقليم كرد�صتان، وقامو� بتق�صيم �لأولويات �إىل قطاعات خمتلفة،  �أجندة  وممثلي جمتمع �لأعمال على و�صع 
و�صكلو� جلنة للعمل على كل قطاع، وح�صلو� على مقرتحات و�آر�ء �لأطر�ف �ملعنية يف �لإقليم، ومن ثم تو�صلو� �إىل و�صع 
�لأجندة، وكتبو� م�صودة لها، وطلبو� �ملزيد من �ملقرتحات، حتى و�صلو� بها �إىل �صيغتها �لنهائية. وبهذه �لطريقة �أ�صبح 

ملجتمع �لأعمال �صوًتا و�حًد� فيما يتعلق بتوفري حلول للم�صكالت �لتي تعاين منها �حلكومة و�لإقليم يف كرد�صتان �لعر�ق.
وبنجاح تلك �جلهود، �أ�صبح بالإمكان �أن جند ملجتمع �لأعمال �صوًتا قادًر� على لفت �نتباه ممثلي �حلكومة، يرون من خالله 
�لق�صايا و�مل�صاكل �حلقيقية، وكذلك يرون حلوًل و�قعية ممكنة لها. وقد �أثار ذلك �هتمام �حلكومة فبد�أت تتعاون مع جمتمع 
جمتمع  مع  خطط  و�صع  على  يعملون  م�صتوى  �أرفع  على  لكرد�صتان  �لإقليمية  للحكومة  ممثلون  �لآن  لدينا  و�أ�صبح  �لأعمال، 

�لأعمال للو�صول �إىل حلول.
تعزيز جمعيات الأعمال

مع  عليها  يعمل  �إفريقيا،  و�شمال  �لأو�شط  �ل�رشق  منطقة  �أرجاء  بر�مج يف جميع  �خلا�شة  �لدولية  �مل�رشوعات  مركز  يقدم 
جمعيات �لأعمال �ملحلية ذ�ت �لع�شوية �لطوعية �لتي متثل خمتلف قطاعات �لأعمال، منها جمعيات �شباب �لأعمال، ومنظمات 
�شيد�ت �لأعمال، وجمعيات متثل جمالت بعينها د�خل �لقطاع �خلا�ص يف �لبلد�ن �ملختلفة. ومبجرد �أن نبد�أ �لعمل معهم 

بهدف بناء قدر�تهم، يبدءون يف �ل�شعي لإ�شماع �شوت خمتلف �لأعمال �لتي ميثلونها د�خل عملية �شنع �ل�شيا�شات.

�أن  من  فبداًل  �لكربى.  �ملدن  م�ستوى  على  �أو 
جديدة،  فر�ص  خلق  �إىل  نيجرييا  ثروة  توؤدي 
وتوفري حياة �أف�سل للمو�طن �لنيجريي، خلقت 
ـ ب�سبب تف�سي �لف�ساد و«لعنة �لنفط« ـ �ملزيد من 
�أخرى،  مرة  و�حلروب.  و�لنز�عات  �لتوتر 
ينبغي �أن ي�ستمر �سوت �لقطاع �خلا�ص ـ �لذي 
يطرح حلواًل مبتكرة للعديد من مع�سالت �لبالد 
لذلك نتحرك على �مل�ستوى �ملحلي  ـ م�سموًعا، 

لتوفري حلول لتلك �مل�سكالت.
تقود كينيا م�سرية �الإ�سالح يف �لعديد من بلد�ن 
�رشق �إفريقيا، لكن تلك �ملنطقة تعاين من م�سكلة 
�سخمة، تتمثل يف �لقطاع غري �لر�سمي. وهذه 
�مل�سكلة نتجت عن �لعديد من �الأ�سباب، من بينها 
�لبيئة �لقانونية �ل�سارمة، فمعظم �الأعمال يف 
ت�سجيل  عدم  قررت  وخارجها  �لرئي�سية  �ملدن 
نف�سها وعدم �الن�سمام �إىل �القت�ساد �لر�سمي، 
�الأمر �لذي �أدى �إىل فقد�ن �حلكومة لدخل هائل 
من ح�سيلة �ل�رش�ئب، �إىل جانب عدم متتع تلك 
معر�سة  يجعلها  مما  ملكية،  بحقوق  �الأعمال 
با�ستمر�ر مل�سادرة �أمالكها و�سياع �أعمالها.

�لقانونية  و�لبيئة  �لعمل  بيئة  حت�سني  �أجل  ومن 
تتعاون  �لتي  �الأعمال  لالأعمال، نعمل مع جمعيات 
مع �الإد�رة �حلكومية �ملحلية و�لوطنية، حتى تتمكن 

هذه الأعمال من احل�صول على �صجل جتارى لت�صبح 
�صاأنه  من  الذي  الأمر  الر�صمي،  القطاع  من  جزًءا 
تو�صيع القاعدة ال�رضيبية للحكومة. وينبغي اأن نذكر 
هنا، فيما يتعلق بكينيا، اأن جمتمع الأعمال لعب دوًرا 
اندلع  الذي  للعنف  حلول  اإىل  التو�صل  يف  حمورًيا 
وما   2007 اأول  كانون   / دي�صمرب  انتخابات  بعد 
امل�صنعني  »جمعية  مثل  فمنظمة  اأحداث.  من  تالها 
بني  م�صرتكة  اأر�صيات  جتد  اأن  ا�صتطاعت  الكينية«، 
الف�صائل املتحاربة، فنتيجة وجود م�صالح  خمتلف 
اأعمال م�صرتكة بينهم جميًعا، ا�صتطاعوا اأن يجل�صوا 
والتفاو�ض، وكان  للحديث  املجال  ويف�صحوا  مًعا 
حل�صن ت�رضف اجلمعية دور اأ�صا�صي يف الو�صول اإىل 
حل لل�رضاع والقتتال الذي ن�صب هناك.يف النهاية 
ناأمل اأن يتم تطبيق هذا النموذج على زميبابوي يف 
ا مع  امل�صتقبل القريب. ويف هذا ال�صدد �صنعمل اأي�صً
منظمات اإفريقية ملحاولة دعم املبادرات املحلية، 
وداخل  دولة،  لكل  املحلي  ال�صياق  داخل  و�صنعمل 
اأن  ا  اأي�صً علينا  ال�صحراء.  جنوب  اإفريقيا  �صياق 
والقيمة  الدولية،  املمار�صات  اأف�صل  ن�صتح�رض 
الدولية  امل�رضوعات  مركز  ي�صتطيع  التي  امل�صافة 
الفني واملايل،  اخلا�صة توفريها من خالل الدعم 
ومن خالل امل�صاركة مع املنظمات التي عمل معها 

يف اإفريقيا ل�صنوات عديدة.

كل برنامج 
حلوكمة 

ال�رشكات يف 
دولة ما له 

دوافعه واأ�سباب 
الحتياج اإليه، 

ولكن تلك 
الربامج جميًعا 

ت�سرتك يف كونها 
ت�ستند على 

بع�س املبادئ، 
وت�ستلهم اأف�سل 

املمار�سات 
الدولية الأخرى 
كاأ�سا�س لتطوير 
قواعد ومدونات 
حوكمة ال�رشكات 

العائلية، 
لإ�ساعة 

الدميقراطية يف 
مكان العمل.

�أننا  يحدث  ما  فكل  �النتخابية.  �لدور�ت  بني 
�لدولية،  �ملنظمات  من  �الهتمام  من  �لكثري  جند 
و�الأمم �ملتحدة، و�ملنظمات �ملحلية، و�ملنظمات 
�الإفريقية ملر�قبة �النتخابات و�ضمان نز�هتها، 
ثم ننتظر حتى �لدورة �النتخابية �لتالية، �أما ما 
يحدث بني �لدورتني، فال يلقى ـ يف و�قع �الأمر ـ 

ما يتوجب من متابعة.
�قت�ضادًيا،  منًو�  الحظنا  �آخر،  جانب  من 
حياة  م�ضتوى  على  ينعك�س  ال  �لنمو  هذ�  لكن 
بلد�ن  �لعديد من  �الإفريقية يف  �لعائالت  معظم 
�لف�ضاد.  لتف�ضي  �لقارة جنوب �ل�ضحر�ء، نظًر� 
وبني  بعينها،  طبقات  يف  تز�يدت  فالرثو�ت 
�أيدي جمموعات معينة يف �إفريقيا، ميثلون ـ يف 
�لعديد من �حلاالت ـ �أولئك �ملقربني من �لنخبة 
فيما هم  �الأفارقة  بقية  ي�ضتمر  بينما  �ل�ضيا�ضية، 
هذ�  خلق  لقد  وعلل.  و�أمر��س  فقر  من  فيه 
�لو�ضع مع�ضلة و�أزمة �جتماعية �أ�ضبحت تهدد 
معظم بلد�ن تلك �ملنطقة.�إذن، �أ�ضبح لدينا عنف 
يعقب �لنجاحات �النتخابية من جانب، وف�ضاد 
من جانب �آخر. �أما �الأزمة �لثالثة �لتي ت�ضهدها 
�إفريقيا جنوب �ل�ضحر�ء �الآن فهي �لنكو�س عن 
�لتي  و�لدميقر�طية  �النتخابية  �ملكا�ضب  بع�س 
�ضهدتها �إفريقيا خالل �ل�ضنو�ت �لع�رش �الأخرية. 
حكومة  �إثيوبيا  يف  ن�ضهد  �ملثال،  �ضبيل  فعلى 
ت�ضعى لتقوي�س �ملجتمع �ملدين، بفر�س قو�نني 
حتد من قدرة �ملنظمات �ملحلية غري �حلكومية 
�لتاأييد. ون�ضهد يف  على �لعمل يف بر�مج ح�ضد 
زميبابوي �أزمة معدالت ت�ضخم مل ن�ضهدها منذ 
�لتو�ضل  ينبغي  وهنا  �لثانية.  �لعاملية  �حلرب 
�إىل حلول نابعة من �لو�قع  �الإفريقي، من و�قع 
كل دولة على حدة، ولكن علينا يف �لوقت نف�ضه 
�لدولية،  �ملمار�ضات  �أف�ضل  بع�س  ��ضتح�ضار 
بني  �حلوكمة  بق�ضايا  �الهتمام  من  �ملزيد  مع 

�لدور�ت �النتخابية.
بر�مج  يف  �الأولويات  بع�س  بتحديد  قمنا  لذلك 
يف  �خلا�ضة  �لدولية  �مل�رشوعات  مركز 
للقطاع  �ل�ضماح  �إثيوبيا،  يف  �أواًل،  �إفريقيا: 
�إىل  �لتو�ضل  حماولة  على  بالعمل  �خلا�س 
�لعمل  حالًيا  ��ضتطاعتنا  يف  لي�س  رمبا  حلول، 
على م�ضتوى عام )وطني( هناك، لذ� رمبا يتعني 
علينا �لتحول ـ يف �لوقت �حلايل ـ �إىل �مل�ضتوى 
�ملحلي مل�ضاعدة �ملدن خارج �أدي�س �أبابا على 
�لبدء يف و�ضع و�ضياغة �أجند�ت �أعمال حملية، 
كي  �الأعمال  جمعيات  قدر�ت  بناء  م�ضتهدفني 
مع  بالتعاون  �حللول  تلك  توفري  من  تتمكن 
�الأمر  �ملحلي.  �مل�ضتوى  على  �حلكومات 
�لتعاون  �ضهد  نيجرييا، حيث  على  ينطبق  نف�ضه 
مع  �رش�كة  يف  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  بني 
�لوطني  �مل�ضتوى  على  �ضو�ء  ركوًد�  �حلكومة 

اإفريقيا  وال�سرق الأو�سط

منذ خم�سينيات 
و�ستينيات 

القرن املا�سي 
وحتى الآن، 

عا�ست كل بلدان 
املنطقة من خالل 

عقد اجتماعي 
بني احلاكم 
واملحكوم. 

حيث وفر هذا 
العقد الجتماعي 
للدولة احتكاًرا 

لل�سلطة 
ال�سيا�سية 

والقت�سادية.

“�إفهم”..
 للتعليم �ملدين  من �أجل ريادية �لأعمال

اأن�صاأ مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة برامج 
املنطقة.  بلدان  من  العديد  يف  الأعمال  ريادية 
اأجل  من  املدين  للتعليم  “اإفهم”  برنامج  ويعد 
ريادية الأعمال يف م�رش من اأجنح هذه الربامج، 
والذي يوفر فيه املركز اخلربة الفنية، وُيرتك 
للم�رشيني و�صع املناهج باأنف�صهم، فهم يعرفون 
ما حتتاجه بالدهم.  بع�ض النماذج التي ي�صملها 
املحلي،  ال�صياق  وفق  تتعامل  الربنامج  هذا 
والحتياجات  والواقع  القوانني  وت�صتخدم 
امل�رشي  الد�صتور  من  اأمثلة  وبع�ض  املحلية، 
رياديي  من  جديد  جيل  خلق  اأجل  من  نف�صه، 
الأعمال والقيادات ال�صابة. ُيقدم هذا الربنامج 
على  عالوة  حمافظات،  ثالث  يف  حالًيا  مب�رش 
الأخرى،  واملدن  بالقاهرة  املكتبات  بع�ض 

وبع�ض كليات جامعة القاهرة.

منوذج لبنان
يف  اخلا�صة  الدولية  امل�رشوعات  مركز  ا�صتطاع 
القطاع اخلا�ص على مكافحة  اأن يعمل مع  لبنان 
الف�صاد، وهو وباء متف�ص يف جميع اأرجاء ال�رشق 
الأعمال،  جمتمع  ممثلي  َجْمع  لكنَّ  الأو�صط، 
واملجتمع املدين، والإعالم، واجلهات التنفيذية 
حماولة  يف  مًعا  للعمل  لبنان  يف  والت�رشيعية 
للتو�صل اإىل حلول للف�صاد كان جهًدا غري م�صبوق. 
ومرة اأخرىـ  حتت قيادة القطاع اخلا�صـ  اعرتفت 
لبنان باأن الف�صاد لي�ص خطاأ احلكومة فح�صب، بل 
ا، ففي كل عملية ر�صوة  خطاأ القطاع اخلا�ص اأي�صً
وجانب  العر�ص  جانب  هناك  فا�صد،  �صلوك  اأو 
نعمل  اأن  ن�صتطيع  كيف  هو:  وال�صوؤال  الطلب. 
فيها  يزدهر  التي  الظروف  تلك  على  للق�صاء  مًعا 
الف�صاد؟.. ورغم اأننا اإزاء جمتمع مرحلة ما بعد 
ال�رشاع، فاإن الأمر ميكن اأن ينجح عندما ل يقوم 
واإمنا  قبلية،  اأو  اأيديولوجية  اأ�ص�ص  على  العمل 
منظور  البالد من  م�صلحة  فيه  ما  على  فقط  ي�صتند 

تنمية اأعمال ملمو�ص.

قضايا اإلصالح...


