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التي  ال�رشكات  تعي  هل  هو:  هنا  الذهن  اإىل 
تلك اخللفية  الأعمال  “مواطنة”  اإىل �ساحة  ندعوها 
التاريخية لأ�سل املفهوم واحلقل الدليل الذي يحيا 
مفهوم  فتبني  الرتف،  قبيل  من  لي�س  الأمر  فيه؟.. 
اإن�ساين  حمتوى  من  عليه  ينطوي  مبا  املواطنة  
يرفع  الأعمال،  قطاع  �رشكات  اإىل  ونقله  جملجل، 
نكن  التوقعات، وما مل  م�ستوى  الأوىل  الوهلة  من 
حتمل  على  قادرين  نكن  مل  وما  بذلك  دراية  على 
عن  نبحث  اأن  بنا  فالأوىل  والتكاليف  التداعيات 
ن�ستطيعه.  اإليه وما  ن�سعى  ما  ينا�سب  اأ�سيق  مفهوم 
ا فاإنه عندما ي�سود العوار احلياة ال�سيا�سية يف  اأي�سً
م�رش  يف  كحالنا  ـ  العامة  امل�ساءلة  وت�سعف  بلد، 
تكون  اأن  قبل  تقديري،  يف  للمجتمع،  الأهم  فاإن  ـ 
ال�رشكة مبثابة مواطن اعتباري �سالح بني “اإخوته” 
ال�رشكة  متار�س  اأن  الطبيعيني،  املواطنني  من 
ن�ساطها يف م�ساواة تامة مع رفاقها من املواطنني 
الأخرى..  ال�رشكات  اأي  الآخرين،  العتباريني 
اأن  اأكرث يف م�رش جلهة  املخاوف  فاإن  ثان  مبعنى 
ال�سوداء”  البطة   / اجلارية  “اأولد  �رشكات  هناك 
خا�سة  البا�سوات”،  اأو  ال�سادة  “اأولد  واأخرى 
الغاز  وعقود  الطاقة  على  احل�سول  جمالت  يف 
العامة،  مبناق�ساتها  الفوز  اأو  للحكومة  والتوريد 
اأو التحلل من اللتزامات اخلا�سة بالبيئة اأو العمال 

�أو �لأمن �ل�صناعي �أو �لتاأمينات بال عقاب...  �إلخ. 
ومن ثم فاإن ��صتعادة �مل�صاو�ة بني �ل�رشكات يجب 
“ثورة  �أي  �أولوية على لئحة مبادئ  �أن يكون لها 
�عمالية” مقبلة. �أقول ذلك  و�أ�صيف من م�صاهد�تي 
�لعملية �أن �أي �رشكة من “�أولد �لبا�صو�ت” �مل�صار 
�لجتماعية  �مل�صئولية  جمال  يف  عملت  مهما  �إليها 
�إليها  �لنا�س  نظرة  فاإن  و�ملو�طنني  �ملجتمع  جتاه 
متنحه  ما  مع  يتعامل  �جلمهور  و�صيظل  تتغري،  لن 
و”�للي  عينيهم”  من  “�أح�صن  مبنهج  �صكله  كان  �أًيا 
نعتقده  ما  �أن  �أي  كني�صة”،  يا  �لقلب  يف  �لقلب  يف 
فاإن  ا  �أي�صً تغري.  دون  هو  هو  �صيظل  حيالها 
ـ  �أل ينزلق  �ل�صالح يتعني عليه  �ملو�طن �لعتباري 
حتت �أي مربر ـ �إىل منزلق �لطائفية، بحيث مييز بني 
�ملو�طنني وبع�صهم �لبع�س د�خل �لنطاق �جلغر�يف 
�لذي تعمل فيه �ل�رشكة، �أو يف �أي �أطر تن�صط فيها 
ب�صبب �لدين �أو �لعقيدة عند تقدمي �لتربعات �أو �لقيام 
مب�صاريع خلدمة �ملنطقة، �صو�ء بنف�صه �أم من خالل 
ب�صكل خا�س  �أن يحذر  بل وعليه  و�صطاء خرييني، 
يتولها  �لتي  �لو�صيطة  �لجتماعية  �ملوؤ�ص�صات  من 
�صيا�صيون �أو �إعالميون �أو نخبويون ت�صوب �صمعتهم 
�صو�ئب فيما يتعلق بالإميان باملو�طنة و�مل�صاو�ة، 
ـ  مب�صط  ولو  ـ  حقيقي  �إطار  من  جمعياتهم  تخلو  �أو 
ا  �أي�صً للحوكمة و�ل�صفافية. �أقول ذلك لأنني �ألحظ 

اأعوام  منذ  الكرمي  رم�ضان  �ضهر  اأيام  اأحد  يف 
البنك الأهلي  بعيدة،دعا حممود عبد العزيز،رئي�س 
وقتها، عدًدا كبرًيا من الكتاب وال�ضحفيني اإىل اإفطار 
لقاء  اأعقبه  القاهرة،  نيل  على  الواقع  البنك  مبقر 
ال�ضحفيني  نقيب  اأحمد،  حممد  مكرم  اأداره  �ضحفي 
بنكية  ق�ضايا  حول  مناق�ضات  دارت  والآن.  وقتها 
ـ  القت�ضادي  الإ�ضالح  برنامج  وكان  خمتلفة 
النقد والبنك  الذي وقعته م�رص مع كل من �ضندوق 
وراءه  خملًفا  قدًما  مي�ضى  ـ   1990 العام  الدوليني 
ت�ضمنه من خ�ضخ�ضة  ما  جدًل حاًدا، خا�ضة حول 
اأحد البنوك العامة، كما كان اجلدل قد ا�ضتد حول 
قيام البنوك مبنح قرو�س �ضخمة ملجموعة متكررة 
من رجال الأعمال ـ اأ�ضميت وقتها جمموعة ال�ضبعني 
ـ مبا ينطوي عليه ذلك من تركز للمخاطر، ف�ضاًل عما 
اإهمال امل�ضارف لقطاعات  ـ من  ـ بالتوازي  رافقه 
التي  والتعقيدات  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  امل�ضاريع 
لقد  املقرت�ضني.  �ضغار  يعانيها  ـ  ومازال  ـ  كان 
ثبت لحًقا اأن الرتكز مل يكن هو اخلطر الوحيد، فقد 
كانت القرو�س الكبرية متنح بال �ضوابط ول ح�ضاب 
وقد  اأحياًنا.  وبالهاتف  بل  احلالت،  اأغلب  يف 
منذ  التعرث  م�ضكلة  انفجرت  اأن  بعد  جلًيا  ذلك  تك�ضف 
1999، وهددت العديد من البنوك ومازالت  العام 
اآثارها الكئيبة قائمة لالآن. املهم اأنني دعوت خالل 

ا حممود  لقاء �حتاد بنوك م�رص ـ وكان ير�أ�ضه �أي�ضً
عبد �لعزيز كما كان ير�أ�س �حتاد �مل�ضارف �لعربية 
للمو�طنة  د�ضتور  ن�ضميه  �أن  ميكن  ما  �إ�ضد�ر  �إىل  ـ 
�لبنوك  �أمام  �ملو�طنني  �أن  على  لين�س  �مل�رصفية، 
�ضو�ء ب�رصف �لنظر عن �للون �أو �جلن�س �أو �لعقيدة 
�أو �الأ�ضل �الجتماعي، و�أ�رصت �إىل ما كنا نالحظه 
وقتها من بد�يات لعملية ت�ضيي�س للقرو�س �مل�رصفية 
بحيث يتم منحها لرجال �الأعمال �ملرتبطني باحلزب 
غريهم،  بهما  يتمتع  ال  وب�ضهولة  بي�رص  �حلاكم 
يديرون  معار�ضني  على  �أحياًنا  �ئتمانًيا  وت�ضييًقا 
ما  بقية  �الآن  �أ�ضتعيد  لن  خمتلفة.  �قت�ضادية  �أن�ضطة 
�الأعمال  “مو�طنة”  فكرة  هو  يعنيني  فالذي  د�ر، 
مركز  ـ  غريها  مع  ـ  بها   يعنى  عام،و�لتي  ب�ضكل 
ظل  يف  “�ضايب”،  �خلا�ضة  �لدولية  �مل�رصوعات 
�ل�رصكات  لدعوة  و��ضعة  عاملية  �هتمام  موجة 
�الجتماعية  و�مل�ضئولية  �حلوكمة  قو�عد  تبنى  �إىل 
و�ل�ضفافية و�لنز�هة ومكافحة �لف�ضاد، وهى حزمة 
�أن  البد  �ملجال  هذ�  يف  و��ضح.  هو  كما  مرت�بطة 
�لثور�ت  وبال�رصورة  �لبد�ية  يف  �لذهن  ي�ضتعيد 
وبلورت  �أنتجت  �لتي  �ملعا�رصة  �لكربى  �لليرب�لية 
�لر�هن،  �لد�ضتوري  مبعناه  �ملو�طنة  مفهوم 
و�الإخاء،  و�مل�ضاو�ة  �حلرية  ثورة  ر�أ�ضها  وعلى 
يتبادر  �ضوؤ�ل  و�أول  �لفرن�ضية.  �لثورة  بها  ونعنى 

مــواطــنـة الـ�شـركــات فـي مـربـع الأمـل

م�صر

بقلم: م�صباح قطب

الكاتب ال�صحفي..
امل�صت�صار 
االقت�صادي

جلريدة امل�رصي 
اليوم

املواطن 
االعتباري 

ال�صالح يتعني 
عليه اأال ينزلق 

اإىل منزلق 
الطائفية، 
بحيث مييز 

بني املواطنني 
وبع�صهم البع�ض 
ب�صبب الدين اأو 
العقيدة عند 

تقدمي التربعات 
اأو القيام 

مب�صاريع خلدمة 
املنطقة، �صواء 
بنف�صه اأم من 
خالل و�صطاء 

خرييني
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“مواطنية” قطاع الأعمال كله قبل “مواطنية” هذه 
ال�رشكة اأ� تلك، �يدعم غياب تلك الر�ؤية امليل اإىل 
�تفتت  التن�سيق  �غياب  منعزلة،  جزر  يف  العمل 
مل  النهاية  يف  اإنها  بحيث  الجتماعية،  امل�ساريع 
تخلق تياًرا اأ� نهًرا يجرى يقول من يراه اأ� ي�رشب 
را�سخة  ال�رشكات حقيقة  اإن مواطنة  نعم  مائه:  من 
الجتماعي  العقد  مركز  من  علمت  لقد  �موؤثرة. 
الأعمال يف  ينفقه قطاع  ما  اأن  اأخرى  �من جهات 
املهام  لإجناز  يكفى  الجتماعي  العمل  على  م�رش 
املوكول  ال�سق  �اإجناز  الفقر،  ملكافحة  املطلوبة 
يوكل  اأن  يجب  الذي  اأ�  الألفية،  اأهداف  من  اإليه 
اإليه، فقط لو مت تنظيم ا�ستخدامه، �لذا دعوت اإىل 
اإقامة  على  ي�ستمل  الأمل”  “مربع  اأ�سميته  برنامج 
الجتماعي  للعمل  معايري  ي�سع  مظلة  اأ�  كيان 
لل�رشكات، �يجيز اأي م�رش�ع يعر�ض عليه طوًعا، 
�مينحه �سارة �رقًما بحيث يتم تنفيذه حتت “لوجو”  
لو  تنفذه.  التي  اجلهة  ا�سم  �حتته  الأمل”،  “مربع 
ال�سنوات  من  قليل  عدد  بعد  نرى  ف�سوف  ذلك  حتقق 
ذلك “اللوجو” ميلأ اأر�ض م�رش، �يثري يف نفو�ض 
العتباريني  مواطنيهم  باإن�سانية  فخرهم  اأبنائها 
)ال�رشكات(، �ثقتهم بقدرة جمتمعهم التكافلية، على 
اأ� حمر�ًما، ��سوف  فقرًيا  البلد  األ جتعل يف هذا 
الأعمال  الطبيعيني مبجتمع  املواطنني  تتوطد علقة 
�بالقائمني عليه مّلًكا اأم م�ساهمني اأم تنفيذيني، بل 

�ببناءات ال�رشكات ذاتها �مبنتجاتها.

من دو�عي �لأ�شف �ل�شديد �أن جمتمع 
ميلك  ل  و�خلا�ص(  )�لعام  �لأعمال 
�أن  ميكن  ما  لإبر�ز  م�شرتكة  روؤية  �أية 
�لأعمال  قطاع  "مو�طنية"  ن�شميه 
�أو  �ل�شركة  هذه  "مو�طنية"  قبل  كله 
تلك، ويدعم غياب تلك �لروؤية �مليل 
وغياب  منعزلة،  جزر  يف  �لعمل  �إىل 

�لتن�شيق وتفتت �مل�شاريع �لجتماعية

اإن ما ينفقه 
قطاع االأعمال 
يف م�رص على 

العمل االجتماعي 
يكفي الإجناز 

املهام املطلوبة 
ملكافحة الفقر، 
واإجناز ال�صق 

املوكول اإليه من 
اأهداف االألفية 
ـ اأو الذي يجب 
اأن يوكل اإليه ـ 

فقط لو مت تنظيم 
ا�صتخدامه

مثل  �إىل  �سخية  تربعات  تقدم  �ل�رشكات  بع�ض  �أن 
�أولئك �لو�سطاء ـ وبح�سن نية غالًبا حيث تتو�سم فيهم 
مكانتها  توطيد  �ساأنه  من  ما  بكل  عنها  يقومو�  �أن 
�إال  ـ فال جتنى من ذلك  “�حلتة”  كمو�طن �سالح يف 
لقد  �لعو�قب.  عليها  تنقلب  رمبا  �أو  �لقليل،  �أقل 
�أعمال  موؤ�س�سات  قيام  تز�يد  �الإطار  هذ�  يف  ر�أينا 
لتنفذ  للربح،  هادفة  غري  لها  �أذرع  باإن�ساء  كبرية 
�لتي  �أعمالها �الجتماعية و�لبيئية و�لثقافية  بنف�سها 
تتوخى بها خدمة �لنا�ض، مثل �رشكات �أور��سكوم، 
و�خلر�يف،  وكاتو،  و�لن�ساجون،  و�لعربي، 
وهريمي�ض..  و�لقلعة،  و�ل�سايع،  و�الألفي، 
تلك  �أن  ا  �أي�سً هنا  �لعامة  مالحظتي  لكن  وغريها، 
�جلمعيات غالًبا ما ي�سع �أجندتها ويقود عملها �أبناء 
غالًبا  وهم  �ملالية،  �لعائالت  من  �لثاين  �ل�سف 
خلدمة  حقيقي  حما�ض  لديهم  و�سابات  �سباب  من 
نظر�وؤهم  به  يقوم  مبا  معرفة  ولديهم  بالدهم، 
باخلارج ـ حتى خارج حدود بالدهم وفى مناطق 
�لنز�ع و�الأوبئة و�ملجاعات ـ لكن يعيب �أغلبهم ـ �أي 
جماهري  مع  �لتو��سل  على  قدرتهم  �أن  ـ  متحم�سينا 
وم�سو�سة،  ومرتبكة  �سعيفة  �الجتماعي  �لقاع 
مد�ر�ض  يف  تعليمهم  هو  �ل�سبب  كان  ورمبا 
باأ�سلوب وو�سط ثقافة  �أجنبية، وعي�سهم  وجامعات 
�لتعميم، فما  لكن ال ميكن  �لوقت..  خمتلفني معظم 
ملا  مناذج  ر�أيت  وقد  �إن�سانًيا،  يبقى  �إن�ساين  هو 
�أو  �جتماعية م�رشية من هوؤالء  موؤ�س�سات  به  تقوم 

باركليز،  بنك  مثل  ـ  كربى  �أجنبية  ل�رشكات  تابعة 
مبا�رًش�  خًطا  تفتح  ـ   وماكدونالدز  وكوكاكوال، 
�إىل قلب �لنا�س مهما �ختلفنا بني ميني وي�سار حول 
تقييم �أبعاد وحدود ودور �لعمل �خلريي ملوؤ�س�سات 
�لتي نعانيها يف بالدنا  �لتعقيد�ت  �الأعمال فى ظل 
حفل  مثاًل  عاي�ست  لقد  وبوؤ�س..  وفقر  تخلف  من 
�أجنبي لفقر�ء وعجائز وم�رشدين  �أقامه بنك  �إفطار 
و�أطفال يف نادى �ل�سيد بالدقي، �لقاهرة، وهّزين 
بخدمة  يقوم  عليه من معان، حيث كان  �نطوى  ما 
�إن  بل  �لدرجات،  كل  من  �لبنك  موظفو  �جلمهور 
م�سهد �أفقر �لفقر�ء يف نادى �ل�سيد نف�سه لي�س هيًنا، 
�لنادي  مثل هذ�  فاإن جمرد دخول  يعرف  وملن ال 
�لعاديني  �لفالحني  من  جيلنا  الأبناء  بالن�سبة  كان 
�أمًر� مرهوًبا، وهناك �أثر �إيجابي مهم يف معاي�سة 
�أثريائنا للفقر�ء بهذ� �ل�سكل، خا�سة يف ع�رش مييل 
فيه �الأغنياء �جلدد �إىل �أن ي�سترتو� خلف �جليتوهات 
ر�أيت  لقد  �ل�سكنية.  وغري  )�لكمبوند�ت(،  �ل�سكنية 
بالقرى  عالقة  لها  �أخرى  م�ساريع  عن  �سمعت  �أو 
و�لثدي،  �لكبد  و�أمر��س  و�ل�رشطان  �لفقرية، 
م�ساجد  وبناء  للموهوبني،  �لتعليمية  و�لبعثات 
ومد�ر�س، �أو حد�ئق، �أو جتميل �أحياء، �أو تقدمي 
مالب�س �لعيد �أو �ملد�ر�س، �أو حت�سني �مل�سكن ) بحي 
زينهم، �لقاهرة(. وما �أود قوله هنا �إن من دو�عي 
�الأ�سف �ل�سديد �أن جمتمع �الأعمال )�لعام و�خلا�س( 
ال ميلك �أية روؤية م�سرتكة الإبر�ز ما ميكن �أن ن�سميه 

برنامج “مربع 
االأمل” ي�صتمل 

على اإقامة كيان 
اأو مظلة ي�صع 
معايري للعمل 

االجتماعي 
لل�رصكات، 
ويجيز اأي 

م�رصوع يعر�ض 
عليه طوًعا، 
ومينحه �صارة 
ورقًما بحيث 

يتم تنفيذه حتت 
“لوجو”  “مربع 
االأمل”، وحتته 
ا�صم اجلهة التي 

تنفذه.

املخاوف اأكرث يف م�رص 
جلهة اأن هناك �رصكات "اأوالد 

اجلارية/البطة ال�صوداء" 
واأخرى "اأوالد ال�صادة اأو 

البا�صوات

م�صـــــــر


