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يف قمة الرئي�س باراك اأوباما التي اأقيمت بوا�صنطن العا�صمة 
يف بداية �صهر اأبريل 2010، التي كان مو�صوعها تعزيز روح 
ريادية الأعمال، ح�رض �صليم عثماين، نائب رئي�س موؤ�ص�صة 
هذه   ،)CARE( اخلا�صة  امل�صاريع  حول  والعمل  الفكر 
اأ�صبح  القمة و�صارك يف فعالياتها.. ونتيجة مل�صاركته، 
وروحها،  الريادية  ثقافة  لتعزيز  حتم�ًصا  اأكرث  عثماين 
ا وممثاًل للقطاع اخلا�س- يف  وبات ي�صارك -بو�صفه رياديًّ
العديد من املنظمات واجلمعيات التي تعنى بهذا الأمر.. 
حول  والعمل  الفكر  موؤ�ص�صة  داخل  ن�صاطه  اإىل  فبالإ�صافة 
العمل  للجنة  احلايل  الرئي�س  اأ�صبح  اخلا�صة،  امل�صاريع 
رئي�س  ونائب   ،)GOAL( ال�رضكات  حلوكمة  اجلزائرية 
رابطة منتجي امل�رضوبات باجلزائر )APAB(، اإىل جانب 

 .)FCE( ع�صويته مبنتدى رجال الأعمال
لـ"الإ�صالح  كان  اجلزائر،  اإىل  عثماين  �صليم  عودة  وبعد 
القت�صادي" هذا اللقاء، الذي دار احلوار فيه حول التوجه 
والتحديات  واملعوقات  اجلزائر،  يف  للم�رضوعات  العام 
ن�س  واإىل  اجلزائري..  الأعمال  جمتمع  تواجه  التي 

احلوار... 

اجلزائر

�شليم عثماين:
غياب احلوار  وفقدان الثقة

اأهم م�شببات الأزمة بني جمتمع الأعمــــــــــــــــــال وال�شلطات العامة باجلزائر
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التي ميكن  ما اخلطوات  القت�سادي:  الإ�سالح 
اأو يفرت�ض اأن يقوم بها اأ�سحاب امل�رشوعات 
للحكومة  �سوتهم  اإي�سال  من  يتمكنوا  لكي 

اجلزائرية؟
يروق يل هذا ال�صوؤال كثرًيا؛ لأنه يقع يف قلب اجلدل 
املثار داخل جمتمع الأعمال اجلزائري حالًيا. لقد 
اأدى غياب احلوار وغياب الرتكيز بجانب فقدان 
الثقة اإىل ح�صد كل م�صببات اأزمة عميقة بني جمتمع 
الأعمال وال�صلطات العامة.. واإذا حاولنا البحث 
اأن  عمن تقع عليه امل�صئولية يف ذلك، ف�صوف جند 
تقع  الأكرب  امل�صئولية  لكن  الطرفني،  يطال  اخلطاأ 
من  يتمكن  مل  الذي  الأعمال  جمتمع  عاتق  على 
تنظيم �صفوفه وهيكلتها، كي يتمكن من الدفاع عن 

ق�صاياه.
ال�صباب  على  يجب  لذلك 
من اأ�صحاب امل�رشوعات 
يف  الوقوع  حتا�صي 
على  والعمل  الفخ، 
تغيري جمريات الأمور، 
ويف الوقت ذاته، يجب 
مناورات  اإغفال  عدم 
العامة  ال�صلطات 
كان  التي  املتعددة 
القلق  الأ�صا�صي  �صببها 
والقوة  ينتابها  الذي 
على  اكت�صبتها  التي 
مدار الأربعني �صنة املا�صية. فهي طاملا حاولت 
باجلزائر،  اخلا�صة  امل�رشوعات  دور  طم�ش 
يف  القت�صادي  النفتاح  �صيا�صة  انتهاج  وكان 
عامل  �صماء  اأ�صاء  اأمل  بريق  مبثابة  الت�صعينيات 
هذه  انتهت  ما  �رشعان  لكن  باجلزائر،  الأعمال 
النفراجة يف 2009 عندما عاود جمتمع الأعمال 
الغرق يف املا�صي، يف حني اأننا كنا نحلم جميًعا 

بالتطلع اإىل امل�صتقبل.
ويجب على جمتمع الأعمال توحيد �صفوفه وهيكلة 
لل�صلطات  �صوته  تو�صيل  من  يتمكن  حتى  نف�صه؛ 
اأ�صحاب  من  ال�صباب  على  يجب  كما  العامة، 
امل�رشوعات باجلزائر اإدراك حقيقة اأن لهم دوًرا 
بالريادية  الفور  يذكرنا على  يف املجتمع، وهذا 

اأن  ا  اأي�صً ال�صباب  الجتماعية. ويجب على هوؤلء 
يتمكنوا من تو�صيل اأ�صواتهم من خالل كل القنوات 
املتاحة. باخت�صار، عليهم اللجوء لأ�صاليب فعالة 
يت�صلحوا  اأن  عليهم  ويجب  ق�صاياهم،  عن  للدفاع 
املعركة،  هذه  يف  البي�صاء  الراية  يرفعوا  واأل 
يجب عليهم التدرب على اأ�صلوب التفاو�ش والبعد 

متاًما عن معار�صة ال�صلطات.
الإ�سالح القت�سادي: ما دور القطاع اخلا�ض يف 
ترويج الإ�سالحات التعليمية التي تعزز روح 
والأدوات  ال�سرتاتيجيات  وما  الريادية؟.. 

التي بحوزتكم للدفاع عن هذه الإ�سالحات؟
القطاع اخلا�ش  ُيدع  ب�صبب طبيعته وتاريخه، مل 
يف  حموري  دور  للعب  قبل  من  اجلزائري 
البع�ش  مينع  مل  هذا  لكن  التعليمية،  الإ�صالحات 
اجلديرة  اخلا�صة  املبادرات  ببع�ش  القيام  من 
بع�ش  مثل  بثمارها،  اأتت  التي  بالحرتام، 
املعاهد واملدار�ش العليا لإدارة الأعمال، ومنها 
و  L’INSIM الأعمال   لإدارة  الدويل  املعهد 
حقيقية  اإرادة  الآن  حتى  اأر  مل  ولكنني   .MDI
ت�صجع وتدعم روح الريادية. ولقد راأيت ر�صائل 
خربة  لنق�صان  طبيعية  كنتيجة  يل  تبدو  مت�صاربة 
الأمور،  عرقلة  بدافع  ولي�ش  ال�صلطات  ومعرفة 
اأمر واقع  اإزاء  فالدولة تخ�صى من اأن جتد نف�صها 
الفر�صة  لديها  يكون  اأن  دون  عليها،  ُيفر�ش 

للو�صول اإىل حل و�صط.
وخالل عملي النقابي، �صادفت م�صاحة �صغرية من 
احلرية، فاحلوار مقطوع مع ال�صلطات كما ذكرت 
اأحادي  العامة  ال�صلطات  عمل  واأ�صلوب  قبل،  من 
يف كل ما يتعلق بالأعمال، حتى اإن املجل�ش ذاته 
واأنه  ال�رشر ج�صيم،  اأن  يعني  تخطيه، مما  قد مت 
لي�ش لدينا الكثري من الإمكانات فيما يتعلق بقنوات 

التوا�صل.
اأية حال، هذا لي�ش ب�صبب كاف لكي نياأ�ش،  على 
بل على العك�ش متاًما، فالتحديات كبرية والطلب 
على اليد العاملة املدربة كبري، والطفرات الهائلة 
اإىل  توؤدي  القت�صادية  ال�صاحة  يف  حتدث  التي 
ظهور حرف جديدة يف ال�صوق، وهو ما يعد اأمًرا 

ا بالن�صبة ملجتمعنا. حيويًّ

ت�سجيع  يعد  ملاذا  القت�سادي:  الإ�سالح 
اأمًرا  العربي  املغرب  بلدان  بني  ال�رشاكة 

ا؟ مهمًّ
اجلهود  تبادل  لأن  كثرًيا؛  يهمني  اآخر  �صوؤال  ذلك 
عوامل  كلها  والأ�صخا�ش،  ال�صلع  تداول  وحرية 
�صت�صاهم يف حترير طاقات جنهل حتى وجودها. 
التكامل القت�صادي للمغرب العربي  لكن م�رشوع 
املتعلقة  الأ�صباب  كل  �رشح  و�صي�صعب  يتباطاأ، 
اأو  بال�صيا�صة  املتعلقة  تلك  �صواء  الأمر،  بهذا 
بكل  اخلا�صة  الداخلية  القت�صاد  با�صرتاتيجيات 
الوقت ذاته،  بالذكر يف  دولة، ولكن من اجلدير 
لن  التكامل  هذا  لتحقيق  املنطقة  �صعوب  اإرادة  اأن 

ُتقهر.
لدول  القت�صادي  التكامل  بنمو  يتعلق  وفيما 
من  رئي�صية  حماور  ثالثة  اأرى  العربي،  املغرب 
�صاأنها الإ�رشاع بهذه العملية، لكنها تتطلب عمليات 
دعم م�صاحبة لكل منها، ويف الوقت ذاته، متنا�صبة 
مع كل منها، وتتلخ�ش هذه املحاور يف ال�رشاكة 
بني القطاع اخلا�ش بكل من هذه البالد مع بع�صه 

البع�ش،  وبع�صه  العام  القطاع  وبني  البع�ش، 
واأخرًيا بني القطاع العام والقطاع اخلا�ش.

الإ�سالح القت�سادي: هل تعتقدون اأن التعاون 
بني دول املغرب العربي �سيتمكن من تخطي 
منذ  باملنطقة  املوجودة  ال�سيا�سية  العوائق 
زمن بعيد؟.. واإذا كان ردكم بالإيجاب، نرجو 

تو�سيح كيف ميكن حدوث ذلك؟
اأعتقد اأنه من ال�صابق لأوانه اأن نت�صور حاًل يعتمد 
اأن  يجب  لذلك  الغربية؛  ال�صحراء  اأزمة  حل  على 
لالأو�صاع  ومنا�صبة  مبتكرة  حلول  عن  نبحث 
البعد  عن  ذاته،  الوقت  يف  نبتعد،  واأن  الراهنة، 

ال�صيا�صي.
لقد اقرتحت اإن�صاء ممر اقت�صادي )بري وبحري( 
بني اجلزائر واملغرب، واأريد اأن يكون هذا املمر 
الرب  خالل  من  للب�صائع  الوحيدة  املرور  نقطة 
التبادل  حركة  تقييم  من  �صنتمكن  هكذا  والبحر. 
وح�رشها، واأعتقد اأنه لو متت املوافقة على هذا 
قبل  دعمه من  ال�صيا�صة ومت  قبل رجال  الأمر من 

موؤيديه، فاإنه �صيفتح املجال لع�رش جديد.

اجلزائر




