ريادية الأعمال

اجلزائر

بقلم:عبد الكرمي بودراع

رياديو الأعمال يف اجلزائر:

�إجنيليون �أم ثـــــــــــــــــــوار؟
م�ؤ�س�سة
الفكر
والعمل
حول
امل�شاريع
اخلا�صة
(- )CARE
اجلزائر

عندما �رشعت يف كتابة هذا املقال ،ا�ستدعيت
�إىل الذاكرة كتابات جي كاوازاكي ،م�ؤ�س�س
م�رشوعات تكنولوجيا اجلراج ،التي كان ُي َ�ش ِّبه
فيها رياديي الأعمال بالإجنيليني والثوار،
ومن ح�سن حظي �أين �ألتقي بال�صنفني يف اجلزائر
كل يوم .نعم ،و�إين لأجزم -وعلى خالف
الأحكام امل�سبقة -ب�أن هناك الكثري من رياديي
الأعمال يف امليادين االقت�صادية واالجتماعية
يف اجلزائر ،و�س�أثبت لكم ذلك يف ال�سطور
التالية...
منطقي يف ذلك هو �أن تاريخهم القدمي
واحلديث و�إجنازهم ي�شي ب�أن رياديي الأعمال
اجلزائريني يحملون يف جيناتهم �صفات ريادية
الأعمال .رياديو الأعمال ه�ؤالء جتدهم يف
القطاع االقت�صادي كما جتدهم يف امليدان
االجتماعي � ً
أي�ضا.
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الإ�صالح االقت�صادي

الدليل؟ ..يف ظل اقت�صاد ريعي ومنغلق ،ينجح
العديد من الأفراد ،من الرتابندية (الرتابندي
يف اجلزائر هو التاجر غري الر�سمي) �إىل �أرباب
امل�رشوعات الكبرية ،يف ت�رصيف �أمورهم داخل
نظام مثبط لأكرث املجازفني جر�أة .لن جند هنا
بالطبع مديرين جيدين ،ولكنا لن نعدم بالت�أكيد
رياديي �أعمال.
ولكن البيئة العدائية ب�شدة ،واملحافظة ،والعقد
ريا
النف�سية جتاه الرثاء والنجاح ،ال ت�سمح كث ً
بربوز ه�ؤالء "الناجحني" و"ق�ص�ص النجاح".

فلن�سع �إذن
ومبا �أننا متخ�ص�صون يف احلفريات،
َ
لتتبع �آثارهم حتى نفهم تطورهم ب�شكل �أكرب.
يف البدء كانت روح ريادية الأعمال

�أ�صحاب ر�ؤية وج�سارة ،هاتان هما ال�صفتان
اللتان ميزتا الأبطال ال�ستة الذين �أعلنوا الثورة

اجلزائرية �سنة  ،1954فقد تخيلوا ،و�ضد رغبة
اجلميع ،م�ستقب ًال �آخر للجزائر ،وامتطوا �صهوة
اجل�سارة ،والنتائج نعرفها جمي ًعا.

يروي �أوائل املديرين يف اجلزائر امل�ستقلة
امتدادا لتلك
جتربتهم ال�صناعية كما لو كانت
ً
ريا عن "الثورة
الثورة .وقد جرى احلديث كث ً
ال�صناعية" و"الثورة الزراعية" ...رياديو
الأعمال الثوريون ه�ؤالء يروون جتاربهم
يف �صورة ملحمة .وما زالت عالقة بذاكرتي
تلك ال�شهادات التي رووها بحما�س بالغ
حول ا�ستطاعتهم احلفاظ على ن�شاط الإذاعة
والتليفزيون اجلزائريني ،وامل�ست�شفيات،
وامل�صانع ،واجلامعة� ،إلخ .ولنتذكر هنا �أن
الو�ضع ع�شية اال�ستقالل كان كارث ًّيا ،ومل يكن
هناك من �سبيل لتخطي العقبات �سوى جر�أة
الثوار .فقد كان عليهم �أن ُي ِحلوا رجالهم يف كل

جنبات النظام االقت�صادي واجلهاز الإداري
حمل امل�ستعمرين الذين غادروا البالد ب�أعداد
غفرية ،و�أن يفعلوا ذلك يف وقت قيا�سي.

�إىل روح ريادية الأعمال تلك يرجع الف�ضل يف
العديد من الإجنازات االقت�صادية واالجتماعية
يف القطاعني العام واخلا�ص يف اجلزائر
امل�ستقلة.
من االقت�صاد الريعي �إىل اقت�صاد ال�سوق

على �أن روح ريادية الأعمال مل تعرب عن
نف�سها ب�شكل �أف�ضل مما عربت به يف ت�سعينيات
القرن املا�ضي ،مع هبوب رياح الإ�صالح،
فقد تزايدت �أعداد من ي�ؤمنون ب�أن احللم قابل
للتحقيق ،وبد�أنا ن�شهد حتوالت �رسيعة .كانت
تلك بداية ع�رص الإجنيليني الذين �أتاحوا لنا،
يف وقت قيا�سي� ،أن نتذوق طعم املنتجات
واخلدمات ذات امل�ستوى العاملي.

مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة

تاريخ رياديي
الأعمال
اجلزائريني،
القدمي واحلديث
و�إجنازهم ،ي�شي
ب�أنهم يحملون يف
جيناتهم �صفات
ريادية الأعمال..
ورياديو الأعمال
ه�ؤالء جتدهم يف
القطاع االقت�صادي
كما جتدهم
يف امليدان
ً
االجتماعي �أي�ضا.
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ريادية الأعمال

اجلزائر

تزايد عدد
امل�رشوعات
االقت�صادية
واالجتماعية
يف فرتة
قيا�سية؛ حيث
تنبه رياديو
الأعمال،
وب�رسعة
فائقة� ،إىل
الفر�ص
املتاحة،
ووعوا
�رضورة
ا�ستبدال
�سمات
االقت�صاد
الريعي
بعنا�رص
النجاح
يف اقت�صاد
ال�سوق..
لقد �شهد
اجلزائريون
الدليل على
�أن الطاقات
املحررة
مع انفتاح
االقت�صاد،
قادرة على
حتقيق
املعجزات.
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فقد تزايد عدد امل�رشوعات االقت�صادية
واالجتماعية يف فرتة قيا�سية؛ حيث تنبه رياديو
الأعمال ،وب�رسعة فائقة� ،إىل الفر�ص املتاحة،
ووعوا �رضورة ا�ستبدال �سمات االقت�صاد الريعي
بعنا�رص النجاح يف اقت�صاد ال�سوق .كانت تلك
القفزة يف ريادية الأعمال وراء ق�ص�ص النجاح
يف خمتلف ميادين الن�شاط ،من �صناعات غذائية
زراعية ،ون�رش ،و�صحافة ،و�إنرتنت،وزراعة ،وت�أمني ،وتعهد �أطعمة...

لقد �شهد اجلزائريون الدليل على �أن الطاقات
املحررة مع انفتاح االقت�صاد ،قادرة على حتقيق
املعجزات.
وبف�ضل هذا االنفتاح تطورت ريادية الأعمال
االجتماعية � ً
أي�ضا؛ حيث ُولدت الغالبية العظمى
من امل�رشوعات االجتماعية يف تلك الفرتة .كذلك
�شهدنا جتديدات وتطورات كربى يف الإدارة
العامة :البنك املركزي ،والبنوك العامة،
والتليفزيون الوطني ،و�رشكات النقل...
ولكن ل�سوء احلظ ،توقفت تلك االنطالقة مبجيء
العقد الأ�سود الذي �أطاح بالكثري من املنجزات؛
ِ
ثم تزامن اخلروج من تلك الأزمة مع الأزمتني
املالية واالقت�صادية العامليتني اللتني فر�ضتا
العودة �إىل مركزية الدولة.
بع�ض النتائج

برغم القيود املتعددة ،و�ضعف م�ساحة التعبري
املتاحة لقوى ريادية الأعمال ،فقد جاءت النتائج
متحدثة عن نف�سها ،ولنذكر بع�ض الأمثلة.

تزايد عدد امل�رشوعات :مت �إح�صاء 455989
ً
م�رشوعا
ومتو�سطا (منها 591
م�رشوعا �صغ ًريا
ً
ً
حكوم ًّيا فقط) يف نهاية  ،2009من �إجمايل 1.4
م�رشوعا م�سج ًال يف ال�سجل التجاري.
مليون
ً
امل�رشوعات متناهية ال�صغر اخلا�صة (التي ُت َ�شغَّل
�أقل من � 10أفراد) متثل ما يقرب من  %96من
�إجمايل امل�رشعات واملتو�سطة وال�صغرية.

القطاع اخلا�ص �أكرب م�شغل :يعمل �شخ�صان
من بني كل ثالثة يف القطاع اخلا�ص ،ب�إجمايل
 6.23مليون �شخ�ص (دون �إح�صاء القطاع غري
الر�سمي).

الإ�صالح االقت�صادي

القطاع اخلا�ص ينتج احلجم الرئي�سي من
القيمة امل�ضافة :يبلغ ن�صيب القطاع اخلا�ص،
أ�سا�سا على امل�رشوعات ال�صغرية
الذي يعتمد � ً
واملتو�سطة من الناجت الإجمايل املحلي يف
اجلزائر �أكرث من  %52منذ .2008

ن�سبة امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة (1.2
م�رشوعا لكل  100ن�سمة) تظل �ضعيف ًة مقارن ًة
ً
برقم � 3إىل  4م�رشوعات لكل  100ن�سمة يف
بلدان االقت�صادات البازغة ،ومن � 4إىل 4.3
يف البلدان املتقدمة .ال يزال خلق الرثوة
خارج نطاق املحروقات �ضعيفًا ،لذلك فمن
املهم �أال نن�سى �أن هذه امل�ستويات من الأداء
تتحقق يف ظروف بيئة �أعمال غري مواتية يف
اجلزائر (انظر تقارير Doing Business
يف ال�سنوات الأخرية).

تلك الأرقام لي�ست جمرد قيم مطلقة ،بل هي
م�ؤ�رشات على ما ميكن �أن يحققه رياديو
الأعمال �إذا ما حترروا من معوقات
البريوقراطية.
ما ال�سبب وراء �ضعف بروز رواد الأعمال
يف اجلزائر؟

�أ�سباب كثرية� :سيكولوجية ،واجتماعية،
واقت�صادية .حتى �إننا لن�شعر كما لو �أن
رياديو الأعمال ه�ؤالء الذين ال نكاد نراهم،
يقولون لنا" :ا�سرتونا" .ق�ص�ص طويلة من
عدم الرغبة يف ذيوع الأمر ،وقف عليها
د .عبد اللطيف بن �آ�شنهو يف كتابه عن
امل�رشوعات اجلزائرية (Entreprises
 ،)Algériensوفيه يتحدث عن جيلني
تربى اجليل الذي �آلت له القيادة اليوم على
مبادئ امل�ساواة اال�شرتاكية :النجاح جماعي
�صغارا .هذا
ولي�س فرد ًّيا ،هكذا علمونا
ً
التوجه تقابله ثقافة دينية �صوفية لطاملا
كانت لها الهيمنة يف بالدنا ،تو�صينا "ب�أال
تعرف ي�رسانا ما تنفق مييننا".
لقد �أدت حمالت "الأيدي الطاهرة" وبيئة ال�شك
يف رياديي الأعمال الذين ت�صم ممار�ساتِهم
الإدارية خمالفات قانونية� ،أدت بالكثري من
املبادرات اجلميلة �إىل الف�شل.

ال�شهداء �سيعودون هذا الأ�سبوع� .آمني

ولكني على يقني من �أن قوى ريادية الأعمال يف
اجلزائر ال تنتظر �سوى �أن حتني الفر�صة حتى
تف�صح عن نف�سها .ال ،لن تق�ضي روح الريعية
على روح ريادية الأعمال� ،أرى ذلك يف قوى
ال�شباب التي ال تنفك تطلق الأن�شطة يف تكنولوجيا
املعلومات ،واالت�صاالت ،ويف املحاوالت
املتكررة التي ال تتوقف يف ال�شتات ،ويف روح
املجازفة لدى �أ�صحاب امل�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة ،امل�ستمرين يف �إنتاج وخلق القيمة
يف اجلزائر ،برغم مواجهتهم لأكرث القيود
عبثي ًة.

ماذا لو ذهبنا مذهب كاتب امل�رسحية ال�شهرية،
وحلمنا ب�أن رياديي الأعمال �سيعودون هذا
الأ�سبوع؟

فلنحلم :لو مت تقنني فئة االقت�صاد غري الر�سمي..
ولو مت �إدماج جزائريي ال�شتات ،بجدية ،يف
م�رشوع تنمية اقت�صادية حقيقي ..ولو �أتيحت
لل�شباب ،اخلالق على �أكرث من م�ستوى وحامل
الهوية التكاملية ،فر�صة التعبري عن نف�سه..
ولو حتررت ال�رشكات من كل القيود...
�سوف تخلق طاقات ريادية الأعمال املحررة
هذه املعجزة املنتظرة بكل ت�أكيد؛ لأن اجلزائر
�ستمتلك يف تلك اللحظة املكونني اللذين تفتقر
�إليهما الكثري من البلدان الأخرى :املال
وال�سوق.
متى ُينتِج كل ذلك "النقطة احلرجة"؟

ي�صف مالكوم جالدويل يف كتابه ال�شهري،
النقطة احلرجة ( )Tipping Pointتلك اللحظة
احلا�سمة التي تتحول فيها طاقة ريادية الأعمال
�إىل قوة� ،إىل حركة حتدث التغيري .وي�شبه
جالدويل عملية حتول تلك احلركة �إىل حالة
عامة بالوباء ،ويحدد له ثالث خ�صائ�ص:
�أولها �أن "ي�صاب" النا�س بتلك ال�سلوكيات
ويعيدوا �إنتاجها.لقد قال العربي بن مهدي،
�أحد �أبطال الثورة�" ،ألقوا بالثورة �إىل
ال�شارع �سيحت�ضنها ال�شعب" .ولنا يف مقولته
�أمثلة كثرية نالحظها يف القطاعني االقت�صادي
واالجتماعي يف اجلزائر .فبمجرد �أن ي�صلوا

�إىل "النقطة احلرجة" �سيعربون عن �أنف�سهم
على �أف�صح ما يكون .و�أذكر هنا قطاعات
تكنولوجيا املعلومات ،وخدمات الويب،
والإعالم ،والت�صنيع الزراعي ،واخلدمات
الداعمة للمحروقات ..ويف ميدان امل�رشوعات
االجتماعية :دفع حقوق املر�أة ،والتعليم،
والتنمية الإقليمية ،والبيئة..
�أما اخل�صي�صة الثانية ،فتتمثل يف �أن ت�ؤدي
التغريات ال�صغرية �إىل �آثار كبرية .وهنا
تكمن ،يف ر�أيي ،دراما الن�شاط االقت�صادي
واالجتماعي يف اجلزائر ،ذلك �أن غياب تلك
الثقافة الرتاكمية َي ُ�شل حركة الفاعلني الذين
ُي ِح ُّلون مبد�أ "فكر عامل ًّيا وحترك عامل ًّيا"
اجلزائري ال�رصف ،حمل مبد�أ "فكر عامل ًّيا
وحترك حمل ًّيا" املتعارف عليه على م�ستوى
العامل! ..لمِ لمَ نر "ا�سرتاتيجيات" يف اجلزائر؟
من متطلبات التحرك وجود ا�سرتاتيجية عاملية،
ومن الوا�ضح �أن "التحرك عامل ًّيا" يعني "عدم
التحرك"! والنتيجة؟ من املهم لدفع روح ريادية
الأعمال يف اجلزائر �أن يجري العمل على
التعريف بق�ص�ص النجاح و�آثارها االجتماعية–
االقت�صادية .وال نن�سى هنا �أن اثنني من بني
كل ثالثة موظفني يعملون يف القطاع اخلا�ص
املنت َقد دائ ًما -دون �أن نح�صي القطاع غري
الر�سمي -فماذا لو �أطلقنا تلك الطاقات؟...

لقد تراكم الت�أخر عن
الركب يف اجلزائر
كث ًريا ،والتقدم اخلطي
لن جنني منه �إال تفويت
بع�ض الفر�ص التي
بقيت لنا للحاق بركب
التغريات العميقة
التي ي�شهدها العامل..
نحتاج �إىل تقدم
�رسيع ،يف قفزات،
و�إبداع ،وا�ست�رشاف
للم�ستقبل ،وهو �أمر ال
ي�ستطيعه �سوى رياديو
الأعمال فقط .رواد
�أعمال �إجنيليون وثوار
يف � ٍآن ًمعا.

ثال ًثا ،التغيريات حتدث ب�شكل مفاجئ وال ت�أتي
على مهل .فال جدوى �إذن من االنتظار �أو
التقدم ببطء �شديد .من املهم �أن يتوفر �إميان
الإجنيليني مع ج�سارة الثوار :هذا ما �أردت
الو�صول �إليه.لقد تراكم الت�أخر عن الركب يف
ريا ،والتقدم اخلطي التتابعي لن
اجلزائر كث ً
جنني منه ،بكل ت�أكيد� ،إال تفويت بع�ض الفر�ص
التي بقيت لنا للحاق بركب التغريات العميقة
التي ي�شهدها العامل .نحتاج �إىل تقدم �رسيع ،يف
قفزات ،و�إبداع ،وا�ست�رشاف للم�ستقبل ،وهو
�أمر ال ي�ستطيعه �سوى رياديو الأعمال فقط..
رواد �أعمال �إجنيليون وثوار يف �آنٍ م ًعا.

مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة
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