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 السوق ىعلقائمة الديمقراطية القيم البناء التجديد في أساليب 
 

 اروسالف رومانتشوكي
 "إستراتيجيمدير المركز التحليلي "

 الينا سوهير
 مديرة برنامج أوروآسيا

 مركز المشروعات الدولية الخاصة 
 

 المقال في كلمات   
 

   ا من ا واسع  يضم نطاق   ،ا عمل جادقضية يساندهأنها الحوكمة الرشيدة في يمكن تلخيص
 مشاركات الجهات المعنية من خالل قنوات اتصال حقيقية وملموسة.

  تتوحد التي توافق اآلراء على لفات القائمة التحاعلى  عملينجاح حشد التأييد يعتمد بشكل أساسي و
 .اإلصالحيذات التوجه الملموسة األولويات  حول مجموعة من

 لإلصالحوالتوصيات الواقعية من االحترام المتبادل إيجابية روح على خاص يرتكز الحوار العام/ال. 

 باإلصالحالمؤيدة للسوق وجمعيات األعمال الملتزمة  بيوت الخبرةبين اإلستراتيجية  الشراكة 
 السياسة.على ضرورة لنجاح جهود حشد التأييد القاعدية والمرتكزة 

 
 إصدار:

 مركز المشروعات الدولية الخاصة
 1001شقة  ـ العاشر الدورـ   المروة الجديدة براجأ 4

 كلية البنات ـ مصر الجديدة ـ القاهرة
 +40-4-44141442فاكس: ـ  +40-4-44141424هاتف: 
  arabia.org-info@cipe: إلكترونيبريد 

 www.hawkama.netz حوكمة نت:ـ  arabia.org-www.cipe الموقع باللغة العربية:
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 انتكاسة الديمقراطية في روسيا البيضاء

لديمقراطية في أوائل تسعينيات با آمال ـ لم تدم طويال ـفي أعقاب . انهيار الحكم الشمولي في أوربا الشرقيةإلى يرمز سقوط حائط برلين الشهير 
وواجه زعماء المعارضة والصحفيون المستقلون  ،مقراطيةمن انتكاسة عنيفة للديـ  روسيا البيضاءمثل ـ عانت بعض دول المنطقة  ،القرن الماضي

ا من تزايد التجاوزات االقتصاد أيض  عانى كما  ،اإلنسانفي جو من االضطهاد السياسي وانتهاكات حقوق  اشديد   اتعنت  وأصحاب األعمال 
 .الحكوميةواالنتهاكات 

من خالل قنوات اتصال حقيقية  ،واسع من الجهات المعنية طيفيشمل مشاركات الحوكمة الرشيدة تتلخص في قضية يساندها عمل جاد  إن
وحشد التأييد  ،وحمايتها تنظيم حقوقهلمجتمع األعمال كي يستيقظ من أجل دعوة أن كبت الحريات وصعوبة الظروف كانت بمثابة  إال، وملموسة
سياسية، في حين القضايا بعض الالحكومة في اتخذ بعض أصحاب المشروعات مظاهرات الشوارع وسيلة ناجحة لتحدى ومن ثم  .لإلصالح
إيجابية نتائج  لإلصالحهذه األساليب المبتكرة حققت كوسيط للدفاع عن حقوقها. وقد  ،تحاداتاالإلى عمال قطاعات أخرى من مجتمع األانضمت 

 .يةحرية االقتصادالالتأييد من أجل  لحشداالتفاق الجماعي على القائمة الجهود  لدعمالتحالفات أساليب ، ونقصد بها في روسيا البيضاء
 الديمقراطي؟ اإلصالحئل التقليدية لدعم الماذا ال تكفي الوس

 لإلصالحفالديمقراطية والليبرالية السياسية ـ التي خلقت حوافز قوية مجتمعات االقتصاد االنتقالي.  ا دخيال علىتمثل روسيا البيضاء مجتمع  
في الوقت  ،األوليةنجازات اإلجميع التراجع عن وفي السنوات التالية تم  ،4991في  د الشيوعية ـ ُجمدتفي قطاع آخر من دول ما بع االقتصادي

انسحاب  إلىهذه الردة الديمقراطية أدت وبالطبع ، دستوريةالالسلطة في سلسلة من المناورات غير  ىعلأحكم فيه الرئيس لوكاشينكا قبضته  الذي
 .صنع السياساتية عملالمشاركة في غالبية الشعب من 

أنه البديل ى علالشكل الحالي من الحوكمة المهيمنة آلة الدعاية الحكومية قدمت  أوال،: جوهريةعدة عناصر في ذلك االنسحاب لقد ساهمت 
الغوغاء حكم  للشعب، وقدموا تقرار والفقرسوعدم االللفوضى  امصدر  تم وصمها باعتبارهاوالتي  ،"الديمقراطية" لإلصالحاتا واألكثر أمان  األفضل 
التقدم والتي فشلت في تحقيق ـ  3002وقرغيزستان في  ، 3001وجورجيا في ، 3002ا في يأحداث أوكرانإلى  إشارة ـ" الثورة الملونة"بـوالمسمى 

التعامل خاصة عندما تم حظر  ،اءروسيا البيضفي ا من التشويه ا كبير  قدر   الديمقراطية الحقيقية لقد نالت. أنها الديمقراطيةعلى  ،نحو الرخاء السريع
مؤسسات  أنكما  ،القناة األساسية للمعلومات تمثل يالتو  ،التي تسيطر عليها الدولة اإلعالمجميع وسائل في الزعماء المؤيدين للديمقراطية مع 

 هناك العادي افتقد المواطنلذلك  للمعلومات المضللة. ونتيجة التي تروج هذه اآللة الحكومية الضخمة ال تستطيع أن تجابهالمجتمع المدني 
 والحوكمة الديمقراطية.  االقتصادياالرتباط بين النمو مدى و  ،ألدوات التي تمكنه من فهم الطبيعة الحقيقية للديمقراطيةل

فناجمة عن  ،يةلمشاركة بأعداد كبيرة في حركات مجتمعية ديمقراطفي روسيا البيضاء لأما العوامل األخرى التي تثبط من همة ورغبة الشعب 
االستقرار مقابل الحرية في  حقهم فيعن ـ ولسنوات طويلة في روسيا البيضاء ـ المواطنون تغاضى . لقد الضارة لميراث السوفييتيامخلفات 

قراطية الحكومية واليوم تستمر البيرو ، سياالمتعاقبة من القمع السي فتراتوالرفاهية المادية بعد عشرات السنوات من الفقر والحروب المدمرة وال
تضرب بيد ـ س ا للنظام الحاليتهديد  تمثل التي يمكن أن ـ  أن أية مشاركة في الحياة المدنيةعلى في التأكيد ـ سلفها السوفييتي لالمشابهة  ـ المترسخة 
لمواطني روسيا البيضاء يمقراطية حقوق الدالمحاولة فعلية لممارسة  أيةفإن  ،بشكل عامإيجابية مسألة ية لو اعتبرت الديمقراط وحتىمن حديد. 

 أي شكل آخر من العقوبة.بوفقدان العمل أو  تقابل عادة بالمضايقات والسجن وفقدان الوظيفة
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في  الديمقراطية اإلصالحاتحد بعيد ـ تواجد  إلىـ  أعاقت ،الناشطين المؤيدين للديمقراطيةلدى الريبة التوجس و  العالية منالدرجة فإن  ،اوأخير  
وضعف  ،الدعاية الحكومية المضادة للمعارضة :منها ،من مجموعة مختلفة من األسبابالتي تنبع هذه الريبة  ،وانتشارها لبيضاءروسيا ا

اتساع نطاق الوعي يؤدي إلى يمكن أن  ونقص المنتديات لحوار مفتوح وعام ،والخوف من االرتداد ،اإلصالحيينوتقييد مصادر تمويل  ،المؤسسات
 االقتصادية والسياسية.بمزايا الحريات 

 
 : أداة جديدة لبناء مؤسسات سوق ديمقراطيةمل الوطنيالعمنهاج 
 لإلصالحاتاألقوى داعم باعتباره المجتمع األعمال  إليكل عام روسيا البيضاء  التي تجرى فيـ المحلية والدولية ـ استطالعات الرأي تشير 

ال بالفعل أو ايمتلكون أعمبروسيا البيضاء ممن %( 32أن ثالثة من أربعة )إلى  4لجالوب انتهي استطالع حديثفقد ، الديمقراطية واسعة النطاق
 العالمتؤيد خبرة مركز المشروعات الدولية الخاصة عبر  اإلحصائياتالديمقراطية لنمو بلدهم. هذه يؤمنون بأهمية فكروا في الشروع في األعمال 

استراتيجية بناء تحالف واسع بأن ـ   في صربيا  43مجموعة الـإلى دى أعمال ماكاتي في الفلبين من نا ـ الماضية الخمسة والعشرين األعوامخالل 
لحشد التأييد  األعمالمجتمع جهود وقد بدأت ، اإلصالحتقدم يؤدي إلى يمكن أن  ييرغمن أجل التاالتفاق الجماعي على قائم مع مجتمع األعمال 

 .ضاءيتؤتي ثمارها أيضا في روسيا الب
نما ليس في فاعليته  أثبت ،أجندة أعمال وطنية صلبة إلىيرتكز  ،يدفعه القطاع الخاصا اقتصادي   اصالح  إ إن أيضا في روسيا البيضاء فحسب، وا 

ر تقوم أجندة األعمال الوطنية بدفع مجتمع األعمال الستخدام مهاراته ومعرفته المحلية للتأثي ، حيثمصر والجبل األسود وروسيا وفي أماكن أخرى
في اإلستراتيجية اثنين من أبرز مراكز الدراسات إلى انضم اتحاد أعمال مشترك بين مختلف القطاعات  روسيا البيضاءفي و في السياسة العامة. 

ومعهد الخصخصة ، ”إستراتيجي“كز التحليلي ر المإلى  العمل وأرباباألعمال لرياديي انضم اتحاد مينسك  3002في ف. اإلصالحدفع عجلة 
 لإلصالحلصياغة أجندة وطنية ورواد أعمال مستقلين  ،صغير ومتوسط الحجم ريادي مشروع 3000لدراسة أكثر من البحوث  إدارةومركز 

 .برنامج األعمال الوطنيروسيا البيضاء تعرف اآلن بلتنمية  األعمال الوطنيةإستراتيجية مسودة  أصبحتوقد ، االقتصادي
حول مجموعة من األولويات المادية  والتي تتشكل ،االتفاق الجماعيعلى التحالفات القائمة على وعملي  ن نجاح حشد التأييد يعتمد بشكل أساسيإ

ددت عن طريق ست أولويات حُ على ا وتأسيس  هي بناء توافق اآلراء.  ةاألعمال الوطنيأجندة القوة الدافعة وراء نجاح ، فاإلصالحيذات التوجه 
توصيات دقيقة وقوية  إلصداراتحاد مينسك ألصحاب المشروعات واألعمال  وعات عمل من خاللست مجم تشكلت ،دراسة لمجتمع األعمال

قاموا لهم  امشهود  وخبراء  ،المؤيدة للسوقبيوت الخبرة و  ،سبعة ممثلين عن القطاع الخاصعمل ضمت كل مجموعة  وقد، السياسي لإلصالح
األقل ثالث مرات على قلون ـ نيتوكان أعضاء مجموعات العمل ، وارات سياسيةوكذلك المجتمع المدني في ح ،وسعمجتمع األعمال األ بإشراك
عمل لامنهاج مسودة على  اآلراء والمقترحاتجمع لوذلك روسيا البيضاء، شراك مجتمع األعمال في كل أركان مختلف مناطق الدولة إلإلى ـ  اي  شهر 

 سودة.تمثيل وطني واسع النطاق في عملية صياغة الموتأمين  ،الوطني
وتكلل النجاح ، متوسطةالو  ةصغير اللمشروعات لالمعلنة بصوت واحد و  ،السياسي لإلصالحالست  وقد توحد مجتمع األعمال خلف هذه األولويات

ورفع درجة  ،مثل حماية حقوق الملكية ،تشريعية مؤثرة في تلك الفترة العصيبة إصالحاتمحققا  ،ثالث سنوات متعاقبةعلى مدى حشد التأييد ل
تاحة ،تحسين النظام الضريبيو  ،التنافسية تكافؤ الفرص أمامو  ،الشفافية في صنع القرار  ، وكلهاالمشاركة في عملية صنع السياساتو  ،المعلومات وا 
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 للحوكمة الديمقراطية. يةسهي أساو  ،باقتصاد سوق فعالترتبط  عناصر
دارة الخصخصة بحوث ومركز لرياديي األعمال وأرباب العمل،تحاد مينسك العمل الوطني يقوم كل من المنهاج  السنويوقبل االنتهاء من النص   وا 

 ،" بتنظيم اجتماعات مائدة مستديرة متعددة في أنحاء الدولة لجمع المعلومات من القطاعين العام والخاصإستراتيجياألعمال والمركز التحليلي "
وصل  3002العمل الوطني. وفي منهاج عمال في صياغة مسودة األرجال من  43000اشترك  3003وبحلول حكومية. الالمؤسسات غير و 

 األعمال.رجال من  20000اشترك في الصياغة  3009وفي  ،42000إلى الرقم 
وارتفاع مستوى  ،المعلوماتية الهائلة لمجتمع األعمال لإلسهامات كنتاج ،العمل الوطنيمنهاج أحدث نصوص على  تعديال 49أكثر من  جريوأُ 

من  320أكثر من ضمت  ، عالية المستوىجمعية وطنية اجتماع لفي المنهاج  أعلن ،3009برنامج الدولة. وبمجرد اكتمال صعيد الحوار علي 
رئيس لجنة وأصدر عدا امتناع صوت واحد.  ،اآلراء بإجماعالعمل الوطني في المؤتمر الوطني منهاج قيادات القطاعين العام والخاص. وتم تبني 

 للحكومة.  االقتصاديالعمل الوطني في برنامج التنمية  جمنها إدماجيدعم  اعام   ابيان   لإلحصاءطنية الو روسيا البيضاء 
منهاج العمل أوصي بها مجتمع األعمال في  التيتلك ـ بشكل كلي أو جزئي ـ  3002( مقترحات 443من  24تبنت الحكومة حوالي نصف )و 

آلية ما  إلغاء)  تقليص ملكية الحكومة في األعمال المحلية بشكل كبير :من اإلصالحات، منهامجموعة  هذه التغييرات كان من آثار. وقد الوطني
وزيادة المشروعات(، من  330000 إغالقبقت لتسببت في لألعمال )التي لو طُ المعوقة القوانين  بدرجة كبيرة من والحد ،"النصيب الذهبي"(يسمى 
قرار ،3009اير % في تسجيل األعمال الجديدة منذ فبر 22قدرها  إلى  42وخفض ضريبة المبيعات من  ،%43دخل ثابت قدره ضريبي للمعدل  وا 

 .في روسيا البيضاءقوة مجتمع األعمال وزيادة  ،تحسن كبير وواضح في الجو العام لألعمال اإلصالحاته %. ونتج عن هذ2
 راامال  لغة

بناء في  األساسحجر وضع على العمل الوطني منهاج فقد ساعد  ،ملحوظة جوهريةتغييرات روسيا البيضاء التشريعية في  اإلصالحات تصاحب
الوطني تأسس االتحاد الوطني لاللتفاف حول منهاج العمل كنموذج للحوكمة الرشيدة. وكنتيجة مباشرة  سياساتالصنع آلية شاملة وشفافة ومؤثرة ل

إلى ـ خالل سنتين فقط من جمعيات األعمال  43بواسطة  3003نشئ في أُ  الذيـ  . وقد تحول هذا االتحادفي روسيا البيضاءلريادية األعمال 
أن العضوية الزيادة المستمرة في وتظهر ومنظمات دعم األعمال.  ،حكوميةالجمعية لألعمال غير  20ائتالف رسمي مسجل يضم أكثر من 

أكثر من بدورهم يمثلون  ،ورواد األعمال المستقلين رجالمن  90000تمثل قيادات هذا التحالف ، فقيمة مجتمع األعمالإلى التحالف يضيف 
 .ضاءيروسيا البيحققه القطاع الخاص في  الذي% من الناتج المحلي 12وظيفة وأكثر من  320000

عل في بناء فا قامت بدور، النجاحات المدفوعة بالرغبة في التأثيرف التي ال يمكن معها تجاهله، حجموالقوة من البمرور الوقت أصبح هذا التحالف و 
ليشارك بفاعلية في عملية  ، ونقلت المجتمع األوسع نقلة نوعيةواإلصالحلريادة األعمال كمحفز للرخاء اإليجابية الصورة  إبرازساهمت في ، و الثقة

 صنع  السياسات.
في مواجهة هذه ، فنحو التغييرواسعة ت للقيام بخطوا اإلصالحالساعي إلى لمجتمع األعمال  إضافيةا األزمة االقتصادية الراهنة تمثل فرص   إن   

تدهور والمتمثلة في من أجل حل المشكالت الحالية  ،االقتصادية الضرورية باإلصالحاتاهتمام أكبر  والحكومةعامة الشعب  أصبح لدىاألزمة 
مؤسسة الرئاسة  إنكارائل للمرتبات. وبرغم والخفض اله ،وتخفيض المعاشات ،وارتفاع معدل البطالة ،وازدياد الديون ،والتضخم الشديد ،قيمة العملة

من المعارضة المساعدة في وضع حلول عملية لتلك المشكالت ا ضمني  طلبت  فقد ،البالداألزمة االقتصادية في في روسيا البيضاء لتأثيرات 
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 العمل الوطني.منهاج على السياسي القائمة  اإلصالحالواضحة لعمليات القيمة  بما يبرزالخطيرة، 
تدني ثقة الشعب في على منذ بداية األزمة االقتصادية العالمية، مما ساعد  االقتصاديتوفير الرخاء على قدرة الحكومة د تراجعت بشكل كبير لق

 ديةاالقتصاو المعهد المستقل للبحوث االجتماعية ـ أحد أهم مكاتب االستطالع المحلية أجرى . وقد االقتصاديمواجهة االنكماش على قدرة الحكومة 
وحدها في تدهور المؤسسة الرئاسية على الشعب يلقون بالالئمة أفراد % من 19.2عن أن  ت نتائجهأسفر ، 3009في مارس  للرأي ااستطالعـ 

داء الحكومي لألوضاع المالية في األوصف  العام السابق ـفي أجري في استطالع مماثل ـ  فقطثلث المقابل  ،3األوضاع االقتصادية في الدولة
 .بالسلبيالدولة 

 لإلصالحبناء جسور 
السياسي، حيث ضرورة لنجاح جهود حشد التأييد  ،باإلصالحوجمعيات األعمال الملتزمة  ،المؤيدة للسوق بيوت الخبرةبين اإلستراتيجية الشراكة  إن

عبر مختلف قطاعات اتفاق جماعي في تأسيس للمساعدة  تثقيفية دوات فكريةالتي تعمل مع مجتمع األعمال رواد األعمال بأ تزود بيوت الخبرة
 معهدو  ،وقد قام كل من المركز التحليلي "استراتيجي" .لإلصالحلتوحيد األصوات المؤيدة  أصحاب المصلحةبمختلف في ذلك مستعينين  ،األعمال

 النظرة المستقبلية.يتسم بوعملي  بناءعمل وطني منهاج ع لوض بالتعاون الوثيق ،األعمالوائتالف رياديي  ،واإلدارةبحوث الخصخصة 
 دور إظهار، إلى جانب وأفضل الممارسات ،وتحليل الحاالت المتعلقة بها ،دراسة المؤشرات الدولية بيوت الخبرةوتتضمن األدوات التي توفرها 

، وحماية الملكية القانون وسيادةتكافؤ الفرص أمام األعمال، إرساء ل من خال ،زيادة الرخاء فيالتحالف على الحرية االقتصادية وحشد التأييد القائم 
تؤدي إلى التي  اإلداريةفيما يخص العوائق  ،التحليل الالزم لمجتمع األعمال والمستهلكينا في توفير ا أساسي  دور   بيوت الخبرةالخاصة. كذلك تلعب 

على الحكومي الجائر عن التسلط األخرى الناجمة  أشكال المعوقاتوكذلك  ،اإلنتاج، وعدم كفاءة األسعاروارتفاع ، األعمالممارسة  رفع كلفة
 رسمي النامي.الأنشطة األعمال والقطاع غير 

 وخضوع المؤسسات، يةحرية االقتصادالالدعم الهائل لمجتمع األعمال لوضع أجندات للمنتديات المعلوماتية عن مزايا  بيوت الخبرة وكذا توفر
ا شديد   إقباالتلقى ـ التي هذه المنتديات  وتضم أصحاب المصلحة.والحوكمة الرشيدة النابعة من انضمام صنع السياسات، في فافية والشللمساءلة، 
ردود األفعال من وتظهر  ،ممثلي المجتمع المدنيجانب  إلىرواد األعمال، والطلبة، واألساتذة، والصحفيين، وزعماء األحزاب، ـ  إليهالالنضمام 

ومن ، للجمهور األوسعتقدر بثمن بالنسبة  ين أن المعلومات التي يعرضها مجتمع األعمال عن مزايا ريادية األعمال وحرية االقتصاد الالمشارك
 فهم القضايا االقتصادية األساسيةعلى لديهم القدرة روسيا البيضاء فرد عبر  3000 تزيد على تكونت شبكة ،خالل األثر المضاعف لهذا المجهود

 والقيم الديمقراطية الرئيسية داخل مجتمعاتهم. ،شتهاومناق
الحاليون فيهم رواد األعمال  نبمـ الطلبة والشباب  أطلق ،حشد التأييدعلى القائمة  اإلصالحالعمل الوطني في عملية منهاج بنموذج  واقتداء  

المركز التحليلي  وهو المفهوم الذي وضع أسسه ،الشبابوساط في أ"مفهوم سياسة الشباب" لتشجيع القيادة وممارسة األنشطة مبادرة ـ والمحتملون 
 ،مبادرةهذه الإلى باالنضمام الطلبة من  وعالوة على ذلك فقد تطوع المئاتالوطني.  منهاج العملفي  امشارك   اطالب 20" ومجموعة من إستراتيجي"

العمل ومنهاج مطبوعات عن حرية االقتصاد  وزعوا خاللها ،لقلب""من الباب للباب، من القلب لعليها اسم  أطلقوالالشتراك في حملة معلومات 
 .روسيا البيضاءجيرانهم في جميع مناطق على الوطني 

، تتضمن التعليم، اإلصالحمن أجل بع نقاط ألولويات الشباب سشكل أجندة توافق ذات على  مفهوم سياسة الشباب في الظهورلقد بدأت مبادرة 
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جامعة في  10مداخالت الطلبة واألساتذة من على الحصول إلى جهد هذا ال ويهدف ،دمة العسكريةوالخ ،ات واألمالكالعقار و ، واإلسكانالعمل، و 
  .الحريةعلى ا للتغيير القائم ا تقدمي  برنامج  تتبني ل، الحكومةإلى لتقديمها  اإلصالححول توصيات  وتجميعها في ،جميع أنحاء البالد

 السوقعلى مة تعزيز القيم الديمقراطية القائ
أن الديمقراطية  إالالنابضة بالحياة، لديمقراطية لاألساسية  الركائزهي  ،وحرية الصحافة ،وحرية التعبير ،اإلنسانواحترام حقوق  ،االنتخابات الحرة

 عملية صنع القرارح تسمعندما  ا في صنع القرار.يشترك الشعب فعلي   حتى ،المؤسسات الديمقراطية الحقةولن تترسخ  ،الحقيقية لن تتأصل
بداء بالتفاعلألصحاب المصلحة   ،الحوار المفتوحعلى هذا التفاعل يرتكز و  ة للمساءلة.يحكومة أكثر كفاءة وشفافية وقابل :تكون النتيجة الرأي وا 

التوافق حول قضايا  مناص منفال ولتحقيق هذه الغاية ، والثقة واالحترام المتبادل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع ،والشراكات المدنية
 حوكمة رشيدة ومسئولة وشرعية. من أجل تأسيس االقتصاديوالتطور  الرئيسية لدفع النمو اإلصالح

نما  ،ليس فقط لتحسين مناخ األعمال ،تأييدالحشد ل قوية طني أداةو العمل المنهاج  إن أصحاب المصلحة في  بإشراكأيضا لتقدم القيم الديمقراطية وا 
في بأوسع صوره الوطني كوسيلة لتوحيد القطاع الخاص  في روسيا البيضاء منهاج العملوقد استخدم مجتمع األعمال ، السياسات عملية صنع
 مع المجتمع المدني والقطاع العام.جسور  لبناء ،االتفاق الجماعيعلى ووضع أجندة واقعية قائمة  ،لإلصالحصوت واحد 

 اإلصـــالحا نحـــو أســـلوب التقـــدم مـــن القاعـــدة صـــعود   آليـــات إحـــدى هـــي، إنمـــا واالتحـــادات تعزيـــز الجمعيـــاتو  ،عمليـــات بنـــاء التحالفـــات القاعديـــة إن
العمــل منهــاج أن األشــخاص الــذين شــاركوا فــي عمليــات وأنشــطة ، 3002فــي ســبتمبر التــي أجريــت الــديمقراطي. فقــد أظهــرت االنتخابــات البرلمانيــة 

لـدمج قضـايا  ـ كثيـر مـن المرشـحينالو  ـ تحمسـت المعارضـة كلهـا، كمـا ية للمرشـحين الـديمقراطيينفـي الحمـالت السياسـا أيضـا مارسـوا نشـاط  الـوطني 
التــي ـ قدمتـه قــوى الديمقراطيـة المتحـدة   الـذيبرنـامج مواجهـة األزمـات  فقـد تضـمنذلــك إلـى  إضـافةالعمـل الـوطني فـي بـرامجهم االنتخابيـة. منهـاج 

علـى أن التركيـز  يبرهن علىمما ، لإلصالحاألربعة األساسية  الوطني كواحد من الركائز نهاج العملـ مية من أهم أحزاب المعارضة نتتكون من ثما
 .لإلصالحالتأييد القضايا العملية التي تخاطب اهتمامات الشعب مباشرة هي من األهمية بمكان عند حشد 

بين مجتمع األعمال  ا عاما/خاصا بناء  خلق حوار   ،الوطني منهاج العملتحقق من خالل  الذيمسبوق الغير  الجماعي مستوى بناء التوافق إن
األعمال  كلفة ممارسةالوطني مساهمة فعالة في خفض  منهاج العملعلى القائمة  اإلصالحاتقد ساهمت فالحكومية الرئيسية.  واإلداراتالمستقل 

شفافية والمساءلة. ويثبت هذا الجهد أن حشد التأييد يمكن وتحسين حوافز ال ،دعم تكافؤ الفرصعن طريق  ،بالنسبة لألعمال الصغيرة والمتوسطة
 مشاركة ديمقراطية في صنع السياسات. إحداثا من حيث ولكن أيض   فحسب، ليس من حيث تغيير السياسات ،أن يتحكم في النتائج

 الوطني: منهاج العمل
 روسيا البيضاءفي  اإلصالحالتأثير علي 

 تفتيشالوعمليات  ،تتضمن توصيات بتغييرات ضريبية ،الوطني منهاج العملع األعمال في تبنت الحكومة حوالي نصف توصيات مجتم، 
 وتحرير األسعار. ،شفافيةالو 

  االنسحاب من على المستوردين صغار ومتوسطي % من 20وكان يمكن أن يجبر أكثر من  إقرارهلألعمال قبل معرقل قرار  إيقافتم
 سوق األعمال.

 كنتيجة لحملة  لمنهاج العمل الوطنيبتوحيد دعمهم ـ في أقصي المناطق حتى روسيا البيضاء ـ أنحاء  قام قادة األعمال في جميع
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 من رواد وأصحاب األعمال وقادة المجتمع المدني. 42000إلى نية وصلت طمعلوماتية و 
 استشراف المستقبل  

مسألة  ،وتعظيم مشاركة الشعب في عملية صنع السياسات ،ادياالقتص اإلصالحلدفع عجلة البحث عن أطر وأساليب جديدة  يعد ،في عالم اليوم
مجتمعية يجب أن ينبع من تحالفات  اإلصالحدعم فإن  ،اا لمبادرات تعزيز حرية االقتصاد وقيم الديمقراطية أن تحقق نجاح  كان مقدر   فإذاجوهرية، 

كل هذه األطراف أن على واألطراف األخرى ذات الصلة. ويجب  األكاديميين،و حكومية، الوالمنظمات غير ألعمال، مجتمع الذات قاعدة عريضة 
مزايا الحوكمة  حول مستوى الحواريمكن لوفي هذا السياق ، القضايا العملية التي تخاطب احتياجات واهتمامات وأولويات المجتمععلى تركز 

 بصورة ملحوظة. ىيتنامالسوق أن على الديمقراطية القائمة 
خاطب تروسيا البيضاء الوطني في  منهاج العملالديمقراطية التي أسست من خالل جهود  اتالعمليسير و طابع عملي، فذالحوكمة الرشيدة نظام 

رواد تطيح بالوطني تشريعات كانت يمكن أن  منهاج العملطويلة األجل بشكل مباشر. لقد أوقف  اإلصالحوكذلك أهداف  ،األولويات الحالية
لم تساهم فقط في تحسين بيئة المهمة النجاحات التشريعية ف. اإلصالحفي صوت وتأثير إيجابي أصبح لهم وبدال من ذلك  ،األعمال الصغار

ة داخل المجتمع المدني. يالقاعدالمشاركة غرس الثقة في في ساهمت بل أيضا ـ يادية األعمال ر ونمو وهي مسألة حيوية بالنسبة لبقاء ـ األعمال 
حول ت سياسية ساخنة اشاركت قيادات األعمال من جميع مناطق الدولة في حوار ـ الوطني  منهاج العمل رروسيا البيضاء ـ وعبوألول مرة في 

جنب مع  إليا صالحيون من القطاع الخاص جنب  اإل. وقد عمل االتفاق الجماعيعلى في أجندة قائمة  مع الوقتقضايا سياسية جوهرية، تبلورت 
حكومية، والطلبة، واألساتذة، والصحفيين لدفع الاب السياسية، وأطياف متعددة من المنظمات غير المشرعين، ومسئولي الحكومة، وأعضاء األحز 

  .اإلصالحيذات التوجه النماذج 
الديمقراطي بمثابة القاعدة األساسية للتغيير من خالل تمكين قادة المجتمع  اإلصالحخطوات دفع ُتعد روسيا البيضاء، في المجتمعات المغلقة مثل و 

في المجتمعات التي عادة ما يتم فيها تثبيط النشاط . و من عملية صنع السياسات ،تقليدينحو على والمجتمعات المهمشة والمستبعدة  ،نيالمد
بعينها قضايا على بناء نقاط توافق عملي قائم على األجندات التي تركز أثبتت وحيث يضعف االشتغال بالحياة المجتمعية،  ،والرياديةالمجتمعي 

 العامبين القطاعين  الفعال ت االتصال الضرورية للحوارحشد تأييد القاعدة للسياسة العامة يؤسس قنوا إن .اإلصالحيتها في تحفيز دعم فاعل
من القاعدة صعودا. وقد برهن القطاع الخاص في  اإلصالحاعتماد أسلوب  ويساعد في ،البة بالشفافية والمساءلةطويبني ويعزز الم ،الخاصو 

العمل في لتنشيط إيجابية نتائج يؤدي إلى والموحد يمكن أن واإليجابي أن صوت مجتمع األعمال البناء على ـ بشكل نموذجي بيضاء ـ روسيا ال
 .لإلصالححجر الزاوية  تضعهي التي  هذه الجهود، و المجتمع المدني

                                            
Majority-Important-www.gallup.com/poll/106126/Democracy- 3002 أبريل  1يبوفا "الديمقراطية التي تهم غالبية البيالروس" جالوب ، باالنجليزية ، سينثيا ونيلي ايس 4

Belarusians.aspx 
 www.iiseps.org/smi1997.htmlجتمعية االقتصادية والسياسية ، ماسات الالمعهد المستقل للدر  3

وهو مؤلف العديد من  ي مينسك بيالروس." فإستراتيجيمستقل المركز التحليلي "لمركز الدراسات ال التنفيذياروسالف رومانتشوك هو المدير ي
سير أنتوني فيشر في  مؤسسة أطلس للبحوث االقتصادية جائزةعلى والحائز  ،مرحلة االنتقالية بعد انهيار االتحاد السوفييتيعن الاإلصدارات 

 وجائزة الجمعية الدولية لحرية الفرد مارشال بروس ايفوى لتعزيز الحرية في العالم. ،6002و 6002وجائزة تمبلتون فريدوم في  ،6002و 6002
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تدير مجموعة متنوعة من البرامج عن محاربة و يرة برنامج أوروبا الشرقية وأوروآسيا في مركز المشروعات الدولية الخاصة، دم ايلينا سوهير هي

البكالوريوس من  حاصلة علي درجةوهي الفساد، وتحسين بيئة األعمال، وتقدم حرية االقتصاد من خالل مشاركة القاعدة، والتعليم وحشد التأييد. 
  . كلية اآلداب والعلوم ،درجة الماجستير في العالقات الدولية من جامعة نيويوركو  ،كلية اليوت للشئون الدولية ،اشنطنجامعة جورج و 

 
 اآلراء الواردة بهذا المقال تعبر عن وجهة نظر كاتبها وال تعبر بالضرورة عن رأي مركز المشروعات الدولية الخاصة. 

إعادة الطبـع، والترجمـة، و/أو النشـر للمقـاالت الموجـودة علـى موقـع "قضـايا اإلصـالح االقتصـادي" علـى يصرح مركز المشروعات الدولية الخاصة ب
( إخطـار المركـز بمكـان وكيفيـة اسـتخدام هـذه المـادة، وتقـديم نسـخة 4( اإلشارة بشكل مناسب للمؤلـف األصـلي وللمركـز، )1شبكة اإلنترنت بشرط: )

 البريد اإلليكتروني، أو الفاكس.إلى مكتبه بواشنطن عن طريق البريد، أو 
 

( هـو موقـع لنشـر وتوزيـع مقـاالت إلكترونيـة علـى شـبكة اإلنترنـت. Economies Reform Feature Service"قضـايا اإلصـالح االقتصـادي" )
يـــرهم مـــن يقـــدم مقـــاالت متخصصـــة وضـــعت خصيص ـــا لخدمـــة مجموعـــات صـــانعي السياســـات وقـــادة األعمـــال واإلصـــالحيين المـــدنيين والبـــاحثين وغ

ا. لالشـتراك وتوضـع المقـاالت علـى شـبكة اإلنترنـت مـرتين شـهري   .المهتمين باألمور ذات الصلة باإلصـالح االقتصـادي وعالقتـه بالتنميـة الديمقراطيـة
موقـع المركـز: في هذه الخدمة مجان ا نرجو أن تنضموا إلى شبكة مركز المشروعات الدولية الخاصة، وذلك بتسجيل عنـوان بريـدكم اإللكترونـي علـى 

www.cipe.org. 
كلمـة(، مـع مراعـاة أن كـل  1000إلـى  1000صفحات ) 7إلى  1ويرحب المركز بالمقاالت التي يقدمها القراء، على أن يكون حجم المقال ما بين 

اءلة عـن طريـق اإلصـالح الموجـه للسـوق ـ سـوف يـتم النظـر فيهـا المركـز ـ وهـي بنـاء مؤسسـات ديمقراطيـة قابلـة للمسـ ةالمقـاالت ذات الصـلة بمهمـ
 ونشرها طبق ا لمدى موضوعية وجدارة مادتها.

 
تابع  على تعزيز الديمقراطية حول العالم، من خالل اإلصالح االقتصادي الموجه للسوق. المركز "CIPEالخاصة "المشروعات الدولية  كزمر  يعمل
وقد . ”NED“ ”للديمقراطية الوطنيللصندوق “تابعه  أساسيةمعاهد  ةأربع أحدلتحقيق الربح. وهو  يهدفال و  مريكية،األتجارة الواليات المتحدة  ةلغرف
مع قادة األعمال، وصناع القرار، والصحفيين،  عام ا ـ 42نامية، تعامل فيها ـ على مدى  ةدول 100أكثر من  فيمحليه  مبادرة 1000مركز الدعم 

ة األساسية للمجتمع الديمقراطي. ومن القضايا األساسية التي يتعرض لها المركز، مكافحة الفساد، والمشاركة فـي السياسـات، لبناء المؤسسات المدني
تاحـة الوصـول للمعلومـات، والقطـاع غيـر الرسـمي، وحقـوق الملكيـة، وحقـوق المـر  أة وجمعيات األعمـال، وحوكمـة الشـركات، والحوكمـة الديمقراطيـة، وا 

 برامج مركز المشروعات الدولية الخاصة. "USAID"للتنمية الدولية  األمريكيةالوكالة وتدعم  والشباب.
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