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اجلزائر

�سليم عثماين:

يف قمة الرئي�س باراك �أوباما التي �أقيمت بوا�شنطن العا�صمة
يف بداية �شهر �أبريل  ،2010التي كان مو�ضوعها تعزيز روح
ريادية الأعمال ،ح�رض �سليم عثماين ،نائب رئي�س م�ؤ�س�سة
الفكر والعمل حول امل�شاريع اخلا�صة ( ،)CAREهذه
القمة و�شارك يف فعالياتها ..ونتيجة مل�شاركته� ،أ�صبح
حتم�سا لتعزيز ثقافة الريادية وروحها،
عثماين �أكرث
ً
ً
رياديا وممثال للقطاع اخلا�ص -يف
وبات ي�شارك -بو�صفه
ًّ
العديد من املنظمات واجلمعيات التي تعنى بهذا الأمر..
فبالإ�ضافة �إىل ن�شاطه داخل م�ؤ�س�سة الفكر والعمل حول
امل�شاريع اخلا�صة� ،أ�صبح الرئي�س احلايل للجنة العمل
اجلزائرية حلوكمة ال�رشكات ( ،)GOALونائب رئي�س
رابطة منتجي امل�رشوبات باجلزائر (� ،)APABإىل جانب
ع�ضويته مبنتدى رجال الأعمال (.)FCE
وبعد عودة �سليم عثماين �إىل اجلزائر ،كان لـ"الإ�صالح
االقت�صادي" هذا اللقاء ،الذي دار احلوار فيه حول التوجه
العام للم�رشوعات يف اجلزائر ،واملعوقات والتحديات
التي تواجه جمتمع الأعمال اجلزائري ..و�إىل ن�ص
احلوار...

غياب احلوار وفقدان الثقة
�أهم م�سببات الأزمة بني جمتمع الأعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وال�سلطات العامة باجلزائر
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اجلزائر

الإ�صالح االقت�صادي :ما اخلطوات التي ميكن
�أو يفرت�ض �أن يقوم بها �أ�صحاب امل�رشوعات
لكي يتمكنوا من �إي�صال �صوتهم للحكومة
اجلزائرية؟

يروق يل هذا ال�س�ؤال كث ًريا؛ لأنه يقع يف قلب اجلدل
املثار داخل جمتمع الأعمال اجلزائري حال ًيا .لقد
�أدى غياب احلوار وغياب الرتكيز بجانب فقدان
الثقة �إىل ح�شد كل م�سببات �أزمة عميقة بني جمتمع
الأعمال وال�سلطات العامة ..و�إذا حاولنا البحث
عمن تقع عليه امل�سئولية يف ذلك ،ف�سوف جند �أن
اخلط�أ يطال الطرفني ،لكن امل�سئولية الأكرب تقع
على عاتق جمتمع الأعمال الذي مل يتمكن من
تنظيم �صفوفه وهيكلتها ،كي يتمكن من الدفاع عن
ق�ضاياه.

لذلك يجب على ال�شباب
من �أ�صحاب امل�رشوعات
حتا�شي الوقوع يف
الفخ ،والعمل على
تغيري جمريات الأمور،
ويف الوقت ذاته ،يجب
عدم �إغفال مناورات
العامة
ال�سلطات
املتعددة التي كان
�سببها الأ�سا�سي القلق
الذي ينتابها والقوة
التي اكت�سبتها على
مدار الأربعني �سنة املا�ضية .فهي طاملا حاولت
طم�س دور امل�رشوعات اخلا�صة باجلزائر،
وكان انتهاج �سيا�سة االنفتاح االقت�صادي يف
الت�سعينيات مبثابة بريق �أمل �أ�ضاء �سماء عامل
الأعمال باجلزائر ،لكن �رسعان ما انتهت هذه
االنفراجة يف  2009عندما عاود جمتمع الأعمال
الغرق يف املا�ضي ،يف حني �أننا كنا نحلم جمي ًعا
بالتطلع �إىل امل�ستقبل.

ويجب على جمتمع الأعمال توحيد �صفوفه وهيكلة
نف�سه؛ حتى يتمكن من تو�صيل �صوته لل�سلطات
العامة ،كما يجب على ال�شباب من �أ�صحاب
دورا
امل�رشوعات باجلزائر �إدراك حقيقة �أن لهم ً
يف املجتمع ،وهذا يذكرنا على الفور بالريادية
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االجتماعية .ويجب على ه�ؤالء ال�شباب � ً
أي�ضا �أن
يتمكنوا من تو�صيل �أ�صواتهم من خالل كل القنوات
املتاحة .باخت�صار ،عليهم اللجوء لأ�ساليب فعالة
للدفاع عن ق�ضاياهم ،ويجب عليهم �أن يت�سلحوا
و�أال يرفعوا الراية البي�ضاء يف هذه املعركة،
يجب عليهم التدرب على �أ�سلوب التفاو�ض والبعد
متاما عن معار�ضة ال�سلطات.
ً
الإ�صالح االقت�صادي :ما دور القطاع اخلا�ص يف
ترويج الإ�صالحات التعليمية التي تعزز روح
الريادية؟ ..وما اال�سرتاتيجيات والأدوات
التي بحوزتكم للدفاع عن هذه الإ�صالحات؟

ب�سبب طبيعته وتاريخه ،مل ُيدع القطاع اخلا�ص
اجلزائري من قبل للعب دور حموري يف
الإ�صالحات التعليمية ،لكن هذا مل مينع البع�ض
من القيام ببع�ض املبادرات اخلا�صة اجلديرة
باالحرتام ،التي �أتت بثمارها ،مثل بع�ض
املعاهد واملدار�س العليا لإدارة الأعمال ،ومنها
املعهد الدويل لإدارة الأعمال  L’INSIMو
 .MDIولكنني مل �أر حتى الآن �إرادة حقيقية
ت�شجع وتدعم روح الريادية .ولقد ر�أيت ر�سائل
مت�ضاربة تبدو يل كنتيجة طبيعية لنق�صان خربة
ومعرفة ال�سلطات ولي�س بدافع عرقلة الأمور،
فالدولة تخ�شى من �أن جتد نف�سها �إزاء �أمر واقع
ُيفر�ض عليها ،دون �أن يكون لديها الفر�صة
للو�صول �إىل حل و�سط.
وخالل عملي النقابي� ،صادفت م�ساحة �صغرية من
احلرية ،فاحلوار مقطوع مع ال�سلطات كما ذكرت
من قبل ،و�أ�سلوب عمل ال�سلطات العامة �أحادي
يف كل ما يتعلق بالأعمال ،حتى �إن املجل�س ذاته
قد مت تخطيه ،مما يعني �أن ال�رضر ج�سيم ،و�أنه
لي�س لدينا الكثري من الإمكانات فيما يتعلق بقنوات
التوا�صل.
على �أية حال ،هذا لي�س ب�سبب كاف لكي ني�أ�س،
متاما ،فالتحديات كبرية والطلب
بل على العك�س ً
على اليد العاملة املدربة كبري ،والطفرات الهائلة
التي حتدث يف ال�ساحة االقت�صادية ت�ؤدي �إىل
أمرا
ظهور حرف جديدة يف ال�سوق ،وهو ما يعد � ً
حيو ًّيا بالن�سبة ملجتمعنا.

الإ�صالح االقت�صادي :ملاذا يعد ت�شجيع
ال�رشاكة بني بلدان املغرب العربي �أم ًرا
مه ًّما؟

ذلك �س�ؤال �آخر يهمني كث ًريا؛ لأن تبادل اجلهود
وحرية تداول ال�سلع والأ�شخا�ص ،كلها عوامل
�ست�ساهم يف حترير طاقات جنهل حتى وجودها.
لكن م�رشوع التكامل االقت�صادي للمغرب العربي
يتباط�أ ،و�سي�صعب �رشح كل الأ�سباب املتعلقة
بهذا الأمر� ،سواء تلك املتعلقة بال�سيا�سة �أو
با�سرتاتيجيات االقت�صاد الداخلية اخلا�صة بكل
دولة ،ولكن من اجلدير بالذكر يف الوقت ذاته،
�أن �إرادة �شعوب املنطقة لتحقيق هذا التكامل لن
ُتقهر.
وفيما يتعلق بنمو التكامل االقت�صادي لدول
املغرب العربي� ،أرى ثالثة حماور رئي�سية من
�ش�أنها الإ�رساع بهذه العملية ،لكنها تتطلب عمليات
دعم م�صاحبة لكل منها ،ويف الوقت ذاته ،متنا�سبة
مع كل منها ،وتتلخ�ص هذه املحاور يف ال�رشاكة
بني القطاع اخلا�ص بكل من هذه البالد مع بع�ضه

البع�ض ،وبني القطاع العام وبع�ضه البع�ض،
و�أخ ًريا بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص.

الإ�صالح االقت�صادي :هل تعتقدون �أن التعاون
بني دول املغرب العربي �سيتمكن من تخطي
العوائق ال�سيا�سية املوجودة باملنطقة منذ
زمن بعيد؟ ..و�إذا كان ردكم بالإيجاب ،نرجو
تو�ضيح كيف ميكن حدوث ذلك؟
�أعتقد �أنه من ال�سابق لأوانه �أن نت�صور ح ًال يعتمد
على حل �أزمة ال�صحراء الغربية؛ لذلك يجب �أن
نبحث عن حلول مبتكرة ومنا�سبة للأو�ضاع
الراهنة ،و�أن نبتعد ،يف الوقت ذاته ،عن البعد
ال�سيا�سي.
لقد اقرتحت �إن�شاء ممر اقت�صادي (بري وبحري)
بني اجلزائر واملغرب ،و�أريد �أن يكون هذا املمر
نقطة املرور الوحيدة للب�ضائع من خالل الرب
والبحر .هكذا �سنتمكن من تقييم حركة التبادل
وح�رصها ،و�أعتقد �أنه لو متت املوافقة على هذا
الأمر من قبل رجال ال�سيا�سة ومت دعمه من قبل
م�ؤيديه ،ف�إنه �سيفتح املجال لع�رص جديد.
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