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مجتمع وإقتصاد
مناقشة

«رائد األعمال»

الفرد المسؤول
أمام رأس المال

يشهد لبنان ،كما معظم الدول المتخلفة اقتصاديا
وتكنولوجيا ،ترويجا مكثفا ومدفوعا لمفهوم
«ريــادة االعمال»ّ .
يقدم هذا المفهوم كما لو انه
وصفة للنمو وتجاوز مشكلة البطالة المتسعة
بين صفوف خريجي الجامعات ...فمن هو رائد
االعمال؟ هل هو «الفرد الحر والمبدع» المتحرر من
قيود االقتصاد والمتصارع مع الشركات التقليدية
والحكومات والثائر على المنظومة؟ ام هو من
عوارض العالم الذي أنتجته السياسات النيوليبرالية،
كما يقول الفيلسوف جيجك وغيره؟
ناصر االمين
ينطلق مـفـهــوم «رائ ــد األع ـم ــال» من
ف ـكــرة أن ــه تـكـمــن فــي كــل ف ــرد ال ـقــدرة
عـلــى تـسـخـيــر سـلـسـلــة م ــن ال ـق ــدرات
وامل ــواه ــب امل ـت ــواف ــرة ل ــدي ــه بـطــريـقــة
مبتكرة ،لخلق منتج أو خــدمــة ما،
يقدمها للسوقّ .
يموله مستثمرون،
ي ـص ـب ـحــون ش ــري ـك ــا ل ــرائ ــد األع ـم ــال
وشــركـتــه الـنــاشـئــة ،أو عـبــر قــروض
يسحبها عـلــى مـســؤولـيـتــه .وتـقــوم
ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـن ــاشـ ـئ ــة ع ـم ـل ـي ــا ع ـلــى
هــوامــش االقـتـصــاد الـعــاملــي ،تحاول
اسـ ـتـ ـغ ــال ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات فـ ــي مـ ـج ــاالت
التكنولوجية والبرمجيات ،النتاج
خـ ــدمـ ــات وس ـ ـلـ ــع ،غ ــالـ ـب ــا مـ ــا ت ـك ــون
ّ
مطورة لخدمة
وظيفتها مكملة ،أو

أو س ـل ـعــة مـ ــوجـ ــودة م ــن األ ًسـ ـ ــاس.
وذل ـ ـ ـ ـ ــك بـ ــال ـ ـض ـ ـبـ ــط ،إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة ع ـل ــى
اعـ ـتـ ـم ــاده ــا ع ـل ــى أمـ ـ ـ ــوال ال ـش ــرك ــات
ال ـك ـبــرى واملـ ـص ــارف لـتـمــويـلـهــا ،ما
يجعلها هامشية.
يرى مفكرون ،منهم السوسيولوجي
اإلي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــي مـ ـ ــوريـ ـ ــزيـ ـ ــو الزاراتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو،
والفيلسوف السلوفيني ،سالفوي
ج ـي ـج ــك ،وغـ ـي ــرهـ ـم ــا ،أن شـخـصـيــة
"رائــد األعـمــال" املــوجــودة اليوم ،هي
أحد العوارض املنطقية للعالم الذي
أنتجته السياسات النيوليبرالية;
ع ــال ــم تـضـمـحــل ف ـيــه فـ ــرص ال ـع ـمــل،
والضمانات الصحية واالجتماعية،
وت ـت ــزاي ــد ف ـيــه الـ ـه ــوة ب ــن أص ـحــاب
ال ـ ـثـ ــروات وب ــاق ــي ال ـب ـش ــر ،ويـعـيــش
فيه معظم الناس في خطر مستمر:

شخصية «رائد األعمال» هي أحد العوارض المنطقية للعالم الذي أنتجته السياسات النيوليبرالية (مروان بو حيدر)

ّ
التشرد ،املرض دون القدرة
اإلفالس،
عـلــى تــأمــن ال ـع ــاج ،عــواقــب الفشل
فــي تسديد الــديــون (ذلــك غير خطر
الحروب واملجاعات الخ) ،ويحلمون

 %7من الشركات
الناشئة تستمر في
النمو من حيث
التوظيف

ب ــاالسـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة ،والـ ــرفـ ــاه ـ ـيـ ــة ،وأن
ي ـت ـم ـك ـن ــوا يـ ــومـ ــا م ـ ــن مـ ـم ــارس ــة مــا
ّ
ي ـح ـبــون; ه ــذا كــلــه يـصـحـبــه ان ـعــدام
األمل.
يأتي في هذه البيئات رواد األعمال
ليطرحوا أنفسهم على ّ أنهم أحــرار
من قيود االقتصاد وصناع مستقبل
أف ـض ــل ،ي ـت ـصــارعــون م ــع ال ـشــركــات
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،وال ـح ـك ــوم ــات الـجــاهـلــة
ملـعـنــى ال ــري ــادة وال ـقــام ـعــة ل ــاب ــداع،
ومــع مـخــاوف الـنــاس مــن املـخــاطــرة.
يرسمون ألنفسهم صــورة الثائرين
ع ـلــى امل ـن ـظــومــة ،امل ــؤم ـن ــن بــال ـقــدرة
االبــداعـيــة لكل فــرد فــي تقديم شيء
ما للعالم و"تحقيق السعادة".
ي ـ ـظ ـ ـهـ ــر ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ مـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــوم «ال ـ ـ ـ ـ ــذات
الرائدة» ،بحسب الباحث في جامعة

غالسكو ،مايكل بيترز ،أنها عالقة
تـــ ّ
ـروج ل ـه ــا ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ـي ــة ،حـيــث
يــؤســس الـفــرد لنفسه عبر أساليب
االستثمار الذاتي .ويعتبر الزاراتو،
أن ذلـ ـ ــك ي ـ ـحـ ــدث فـ ــي إطـ ـ ـ ــار ع ـم ـل ـيــة
ان ـت ــاج «ال ـف ــرد امل ــدي ــن» ،حـيــث تنقل
أعـبــاء االقـتـصــاد ،وتــأمــن متطلبات
الـحـيــاة ،ال سيما الرفاهية ،وفــرص
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل وال ـ ـن ـ ـج ـ ــاح إلـ ـ ـ ـ ــخ ،فـ ـ ــي ظ ــل
الرأسمالية الحديثة ،مــن الحكومة
ً
إل ــى ال ـفــرد .يـصـبــح ال ـفــرد «م ـســؤوال
أم ــام ّرأس امل ــال لتحقيق الـنـجــاح».
وتـتـمــثــل مسؤوليته بـمــا هــو مدين
لها إلعطائه ما ال يستحق من دعم
ع ــن ط ــري ــق ال ـ ـقـ ــروض .والـ ـه ــدف مــن
ذل ــك عـلــى املـسـتــوى الـنـظــري ،انـتــاج
اق ـت ـص ــاد رفـ ـ ــاه م ـخ ـص ـخــص ،ي ـقــوم

مؤشر

ّ
مستمر
مؤشر أسعار المستهلك
في االنخفاض
ّ
بلغ متوسط ّ
معدل التضخم في االقتصاد
اللبناني نسبة  %1.42-حتى تشرين األول
 ،2016مقارنة مع الفترة نفسها من العام
املاضي ،بحسب إدارة اإلحصاء املركزي.
ّ
ّ
تـحــل فــاتــورة النقل فــي املـقــام فــي مؤشر
أسعار املستهلك ،التي شهدت انخفاضًا
حـ ـت ــى تـ ـش ــري ــن األول  2016ب ـن ـس ـبــة
 %10.51نتيجة انخفاض أسـعــار النفط،
ّ
ف ـهــي ت ـشــكــل ن ـس ـبــة  %13.10م ــن سلة
ّ
االس ـت ـهــاك ال ـتــي يـسـتـنــد إلـيـهــا امل ــؤش ــر،
تليها فاتورة املياه والكهرباء والغاز التي
ّ
تشكل نسبة  ،%11.9وانخفضت بنسبة
ّ
املسجلة
 %4.78فــي مـقــارنــة مــع األرقـ ــام
في العام املاضي .فيما انخفضت فاتورة
ّ
الكحولية ،التي
األغــذيــة واملـشــروبــات غير
ّ
تشكل  %20.6مــن السلة ،نحو .%1.43
وان ـخ ـف ـضــت ال ـف ــات ــورة ال ـص ـحـ ّـيــة بنسبة
ّ
 ،%2.247علمًا بأنها تشكل نسبة %7.8
من سلة مؤشر أسعار املستهلك.

في املقابل ،ارتفع ّ
متوسط أسعار املالبس
واألح ــذي ــة بـنـسـبــة  ،%4.08عـلـمــا بــأنـهــا
ّ
تشكل  %5.4من مؤشر أسعار املستهلك،
وارتفعت فاتورة املطاعم والفنادق بنسبة
ّ
 ،%2.63وه ــي تـشــكــل  %2.6مــن الـسـلــة،
ّ
وف ــات ــورة التسلية والـثـقــافــة ،الـتــي تشكل
 ،%2.3ارتفعت حتى أكتوبر  2016بنسبة
 .%1.54وكذلك األمر بالنسبة إلى التعليم
ّ
الــذي ارتـفــع بنسبة  ،%1.69فيما يشكل
نسبة  %5.9من السلة.
وفـ ــي م ـق ــارن ــة ب ــن األرق ـ ـ ــام امل ـسـ ّـج ـلــة في
أي ـلــول  2016وتـلــك املـسـ ّـجـلــة فــي تشرين
ّ
األول  ،2016يالحظ ارتفاع مؤشر أسعار
املستهلك بنسبة  .%0.91كذلك لوحظت
زي ــادات فــي املــؤشــر فــي املحافظات كافة،
علمًا بأن الزيادة األعلى ّ
سجلت في البقاع
بـنـسـبــة  ،%1.62تـلـيـهــا الـنـبـطـيــة بنسبة
ّ ،%1.60أم ــا ال ــزي ــادة األدنـ ــى فـكــانــت في
بيروت بنسبة .%0.52

تصميم رامي ّ
عليان

