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المجتمع المدني االنتخابي

باالستشاريين جئناكم

الخطاب االنتخابي
للمرشحين الذين
يطلقون على أنفسهم
وناشطات
صفة «ناشطو
ّ
المجتمع المدني» ،يركز
على استعادة البرلمان
لدوره التشريعي ،وكأن
برلمانًا آخر من بالد أخرى
ّ
شرع كل هذه القوانين
السارية ،التي رسخت البنى
السياسية
االقتصادية ّ -
القائمة! كما يركز على
مكافحة الفساد بمعناه
ّ
الضيق ،أي الرشوة
والعموالت واالختالسات،
وكأن «الفساد» ال صلة
له بكيفية تراكم
رأس المال وآليات
سيطرته على الفائض
وإعادة
االجتماعي
ّ
توزيعه على «القلة
السعيدة» ...هؤالء
المرشحون «التكنوقراط»
ال ّ
يهددون ّ
من
ًا
أي
ّ
المصالح القائمة ،وجل
ما يطرحونه يمكن
ُ
تلخيصه بعبارة« :نحن›
أكفأ «منهم» في تأمين
هذه المصالح وحمايتها
من المخاطر المحدقة

نبيل عبدو
أع ـط ــى ت ــرش ــح م ـج ـمــوعــة م ــن األف ـ ــراد
اآلت ــن بمعظمهم مــن خ ــارج املنظومة
الـسـيــاسـيــة الـتـقـلـيــديــة نـكـهــة مختلفة
لالنتخابات النيابية املقبلة في لبنان.
ّ
مسميات كالقوى املدنية
اعتمد هؤالء،
أو الـتـغـيـيــريــة أو ح ـتــى مـصـطـلـحــات
ف ـض ـفــاضــة كــامل ـج ـت ـمــع املـ ــدنـ ــي ،وذل ــك
تـتــويـجــا ل ـل ـحــراكــات ال ـتــي ب ــرزت على
ال ـســاحــة الـلـبـنــانـيــة م ــن ال ـ ـ ــ 2011حتى
ً
 2015وصــوال إلى االنتخابات البلدية
(.)2016
ط ـب ـعــا ،أفـ ـ ــراد هـ ــذه امل ـج ـمــوعــة لـيـســوا
م ـت ـج ــان ـس ــن ،أو ب ـم ـع ـنــى أوضـ ـ ـ ــح ّ ،ال
ّ
يـ ـش ــكـ ـل ــون م ـج ـم ــوع ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة ت ـمــثــل
مـ ـص ــال ــح م ـع ـي ـن ــة ،وي ـ ـتـ ــوزعـ ــون عـلــى
م ــروح ــة واسـ ـع ــة وم ـت ـن ــوع ــة جـ ـ ـدًا مــن
الليبراليني وأصحاب امليول اليسارية
أو اليمينية واملحافظني والطائفيني
والـ ـن ــاشـ ـط ــن فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ال ـح ـق ــوق
املدنية والعاملني لــدى املنظمات غير
ال ـحـكــوم ـيــة ،املـحـلـيــة وغ ـيــر املـح ـلـيــة...
ً
فـضــا عــن أنـهــم ينتمون إلــى تشكيلة
مهنية مختلفة.
مــع استبعاد الـحـمــات الـتــي ال ّتدعي
الـنـطــق بــاســم "املـجـتـمــع امل ــدن ــي" .تبرز
ث ــاث ح ـم ــات ان ـت ـ ّخــاب ـيــة ف ــي ب ـيــروت
وال ـش ــوف" ،ح ــدا مــنــا" و"كـلـنــا بـيــروت"
و"ل ـب ـل ــدي" .بـعـيـدًا عــن املـسـمـيــات ،ومــا
تحمله مــن دالالت وإشـكــالـيــات ،هناك
ح ــاج ــة ل ـل ـت ـمـ ّـعــن بــامل ـه ـمــة الـتـغـيـيــريــة
التي اخـتــارهــا هــؤالء األف ــراد طارحني
أنـفـسـهــم ك ـبــديــل م ــن مـنـظــومــة الـحـكــم
ال ـط ــائ ـف ــي ال ـق ــائ ـم ــة ح ــالـ ـي ــا .ف ـم ــا هــو
هـ ــذا ال ـب ــدي ــل؟ وأي تـغـيـيــر ي ـعــدنــا به
املـسـتـشــارون والـنــاشـطــون واملهنيون
ال ـ ــواف ـ ــدون م ــن م ـي ــادي ــن ال ـت ـك ـنــوقــراط
إلــى معترك العمل السياسي املباشر
وتحديدًا من املنظار االقتصادي؟

أسس التراكم ال ُت ّ
مس

لتقييم ّ
جدية أي جماعة تطرح نفسها
ّ
كبديل وتريد تسلم السلطة ،ال بد لنا
م ــن ال ـب ـحــث ف ــي م ــا يـشـكـلــه هـ ــؤالء من
تـهــديــد أو م ـش ــروع تـغـيـيــري لــأســس
الـتــي يـقــوم عليها النمط االقـ ُتـصــادي
القائم .فبمراجعة سريعة ملا نشر من

ب ــرام ــج هـ ــذه ال ـح ـم ــات ،ن ــاح ــظ عــدم
ّ
تطرقها ألسس نظام إنتاج الالمساواة
ّ
وتـ ــركـ ــز ال ـ ـثـ ــروة والـ ــدخـ ــل ف ــي ل ـب ـنــان،
وال ـتــي تـقــوم عـلــى االرت ـبــاط العضوي
مــا بــن قـطــاعــي امل ـص ــارف وال ـع ـقــارات
ّ
وم ــدي ــون ـي ــة الـ ــدولـ ــة ،وهـ ــو م ــا يـشــكــل
ال ـع ـنــوان الــرئـيــس لـنـمــوذج االقـتـصــاد
الــري ـعــي ف ــي ال ـب ــاد .ب ــل عـلــى الـعـكــس،
تأخذ بعض هذه الحمالت تلك األسس
وتـعـتـبــرهــا مــن املـسـلـمــات ،حـتــى أنها
ّ
فتتعهد
ت ــدع ــو إل ــى ت ـعــزيــز بـعـضـهــا.
"ل ـب ـلــدي" (حـمـلــة فــي دائـ ــرة ب ـيــروت )1
بــالـعـمــل عـلــى "تــأمــن وحـ ــدات سكنية
مـنـخـفـضــة الـتـكـلـفــة وت ــأم ــن ال ـقــروض
امل ــدع ــوم ــة ل ـهــا لــاس ـت ـجــابــة لـحــاجــات
األسـ ـ ـ ـ ــر ذات الـ ـ ــدخـ ـ ــل املـ ـنـ ـخـ ـف ــض أو
املتوسط" ،وهو ما يقوم عليه النموذج
ً
أص ــا .وت ـهــدف "كـلـنــا ب ـيــروت" (حملة
في بيروت  )2إلى "زيادة عدد املساكن
ذات األسـعــار املعقولة فــي بـيــروت عن
طــريــق ش ــراك ــات ب ــن الـقـطــاعــن الـعــام
والخاص" ،أي باختصار مفيد ،إعادة
إنعاش القطاع العقاري من املال العام
عــوضــا عــن اق ـتــراح سـيــاســات سكانية
ّ
أخ ــرى ال تعتمد على التملك الـفــردي.
ب ــذل ــك تـتـبـنــى م ـج ـمــوعــات املــرش ـحــن
واملرشحات هذه ،خيار بيع اللبنانيني
الــوهــم ب ــأن األم ــان االجـتـمــاعــي يتأتى
مــن خ ــال تمكينهم مــن تملك املسكن
الخاص بالدين املرهق!
أمـ ــا م ــن نــاح ـيــة ت ــرك ــز ال ـ ـثـ ــروة ،الــديــن
الـعــام ،الضرائب التي تطال املصارف
وال ـ ـع ـ ـق ـ ــارات ،أو الـ ـس ــري ــة امل ـص ــرف ـي ــة
وس ـ ـيـ ــاسـ ــات م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان؛ فـبـكــل
ب ـ ـسـ ــاطـ ــة خ ـ ـلـ ــت ب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج امل ــرشـ ـح ــن
واملرشحات "املستقلني" من ّ
أي إشارة
لـهــا بــاسـتـثـنــاء حملة "كـلـنــا ب ـيــروت"،
الـتــي تـقــول فــي بــرنــامـجـهــا إنـهــا تريد

يقول جيلبير ضومط:
«نحنا منعملهم
شغلهم للسياسيين
وهني وال مرة بيطبقوا»

ال ـح ـ ّـد م ــن ال ــدي ــن ال ـع ــام إل ــى  %90من
الناتج املحلي دون تحديد اآلليات ،ما
يدفع إلى التساؤل :هل تطرح الحملة
ً
الخصخصة مثال لتحقيق هذه الغاية
امل ـن ـشــودة؟ أم ــا حملة "لـبـلــدي" فكانت
قــد أوردت ب ـن ـدًا فــي بــرنــامـجـهــا تدعم
فيه سياسات مصرف لبنان ،ولكنها
عــادت وحذفته في النسخة األجــد من
بــرنــام ـج ـهــا .وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال تغيب
م ـص ـط ـل ـحــات "الـ ــام ـ ـسـ ــاواة" و"إع ـ ــادة
تــوزيــع ال ـث ــروة أو ال ــدخ ــل" عــن أي من
برامج هذه الحمالت.

ّ
السوق هو الحل

ُ
تـ ـجـ ـم ــع م ـع ـظ ــم ح ـ ـمـ ــات "امل ـج ـت ـم ــع
امل ـ ـ ـ ــدن ـ ـ ـ ــي" عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ـش ـ ـج ـ ـيـ ــع إنـ ـ ـش ـ ــاء
الشركات الخاصة كخيار لإلنعاش
االقتصادي .فتقترح "كلنا بيروت"،
"حـ ـ ـ ـ ــدا مـ ـ ـن ـ ــا" (ح ـ ـم ـ ـلـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــوف
وع ــال ـي ــه) و"ل ـب ـل ــدي" ت ـعــديــل قــوانــن
الـتـجــارة لتسهيل إن ـشــاء الـشــركــات،
وهــذه توصية مزمنة للبنك الدولي
تـتـبـنــاهــا ق ــوى ا ّلـسـلـطــة األســاس ـيــة.
ت ـن ـف ــرد "حـ ـ ــدا م ــن ــا" ب ــاقـ ـت ــراح إع ـف ــاء
ض ــري ـب ــي ل ـل ـش ــرك ــات ب ـم ــا يـتـنــاســب
م ــع نـســب الــوظــائــف ال ـتــي تنتجها،
وليس بشكل نسبي مع رأسمال هذه
ّ
يشجع التوظيف
الشركات ،مما قد
املـحــدود األجــر على حساب التطور
ال ـت ـق ـنــي .ل ـكــن األه ـ ــم أن ال ـس ـيــاســات
املـ ـقـ ـت ــرح ــة ال ت ـ ـمـ ـ ّـس ف ـع ـل ـي ــا بـبـنـيــة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،ال ب ـ ــل هــي
بمعظمها ال تـتـعــدى كــونـهــا إع ــادة
تدوير لتوصيات املؤسسات املالية
الدولية والدراسات االستشارية.
بــالـنـظــر إل ــى خ ـطــاب "ل ـب ـل ــدي" و"كـلـنــا
ب ـي ــروت" نـجــد أن الـتـنـظـيــر الـسـيــاســي
الـ ـط ــاغ ــي ي ـت ـق ــاط ــع مـ ــع بـ ــرامـ ــج ق ــوى
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة مـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث تـ ـشـ ـجـ ـي ــع روح
املـ ـ ـب ـ ــادرة وال ـ ــري ـ ــادة وت ـح ـف ـي ــز إن ـش ــاء
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة واملـ ـت ــوسـ ـط ــة
وتـ ـشـ ـجـ ـي ــع االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات امل ـح ـل ـي ــة
واألجنبية .وهي توصيات لم تتوقف
املدارس االقتصادية املهيمنة (خاصة
النيوليبرالية) عــن تقديمها للبلدان
النامية منذ ثمانينيات القرن املاضي.
ف ــال ــروح ال ــري ــادي ــة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال
تصنعان لوحدهما اقتصادًا .فاألولى

ال ـتــي روجـ ــت لــأيــديــولــوجـيــة الـقــائـلــة
بــأن لكل فــرد إمكانية تأسيس عمله\
هـ ــا ال ـ ـخـ ــاص ع ـب ــر س ـ ـنـ ــدان الـ ـق ــروض
الصغيرة واملتوسطة ومطرقة التدريب
املهني املمول من املؤسسات الدولية،
أنتجت فــي لبنان مثال قطاعًا خاصًا
ضعيفًا وم ــأزوم ــا ،ال تــوظــف  %95من
مؤسساته سوى أقل من ّ 5
عمال؛ هذا
من دون نقاش مقدرة هذه املؤسسات
ع ـلــى ال ـن ـمــو وال ـت ـط ـ ّـور وإنـ ـت ــاج فــرص
عمل الئـقــة .أمــا تشجيع االستثمارات
األجنبية ،فلطاملا كانت مطية للحد من
مكتسبات الـعـمــل ،إع ـف ــاءات ضريبية
ه ــائ ـل ــة وغـ ـط ــاء ل ـل ـخ ـص ـخ ـصــة .وه ــذا
بالفعل ما تدعو إليه "كلنا بيروت" ،إذ
طالبت بالشراكة مــع القطاع الخاص
في البنى التحتية .أما "لبلدي" و"حدا
ّ
م ــن ــا" ف ــذك ــرت االس ـت ـث ـم ــار ف ــي الـبـنــى
التحتية دون ذكــر ما إذا كانت الدولة
ستقوم به أم القطاع الخاص .الالفت،
أن جميع االسـتـثـمــارات ،مــا عــدا سكة
الـحــديــد ،التي تنوي هــذه املجموعات
ال ـق ـيــام بـهــا تـتـطــابــق بـشـكــل كـبـيــر مع
مقترحات الحكومة ملؤتمر باريس.4-
فأين البديل تحديدًا؟

خلق فرص العمل
أمــا سياسات العمل ،فـ"كلنا بيروت"
ت ـط ــرح " ت ـك ـي ـيــف ق ــان ــون ال ـع ـم ــل مــع
االح ـت ـي ــاج ــات وال ـت ـح ــدي ــات الــراه ـنــة
ل ـســوق ال ـع ـمــل تـحـفـيـزًا لـخـلــق فــرص
عمل" ،هذا ما تجري ترجمته بالعادة
ب ــامل ــزي ــد م ــن "امل ـ ــرون ـ ــة" ف ــي ال ـق ــان ــون
وتسهيل
لتخفيض متكسبات العمال
ّ
صــرفـهــم م ــن ال ـع ـمــل .أم ــا "حـ ــدا مــنــا"،
فستعمل على زيــادة األجــور تماشيًا
مــع التضخم .ولـكــن جميع الحمالت
لم تتطرق لحقوق العمال في التنظيم
النقابي ،ولم تتعهد بإلغاء الترخيص
امل ـس ـبــق ل ـل ـن ـقــابــات وإلـ ـغ ــاء حـظــرهــا
ف ــي ال ـق ـطــاع الـ ـع ــام .بـمـعـنــى آخـ ــر ،لم
ي ـجــد ال ـع ـم ــال ،وال حـقـهــم بالتنظيم
والتعبير الحر واملـشــاركــة فــي صوغ
السياسات العامة ،أي مكان لهم في
مجموع البرامج االنتخابية "املدنية"
ُ
و"املـسـتـقـلــة" .عـلــى الـعـكــس ،ت ــرك هــذا
األمـ ـ ـ ــر لـ ـلـ ـخـ ـب ــراء واالخ ـت ـص ــا ّص ـي ــن
كما ورد فــي برنامج "ح ــدا مــنــا" عبر

نماذج من البرامج اإلنتخابية ُ
المعلنة
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ

اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

ّ
ﺣﺪا ﻣﻨﺎ

ﻟﺒﻠﺪي

ﻛﻠﻨﺎ ﺑﻴﺮوت

ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ
وﻓﺴﺎد

◄ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
◄ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﻟﻲ واﻹداري
◄ ﺿﺒﻂ اﻹﻧﻔﺎق وﺗﺮﺷﻴﺪه
◄ إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ واﻟﺤﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
◄ ﺧﻔﺾ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم واﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ
ﻓﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻏﻴﺮ اﳌﺠﺪﻳﺔ

◄ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم
ﻏﻴﺮ اﳌﺠﺪي
◄ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ
وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻬﺪر
واﻟﺘﻬﺮب اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ واﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
◄ إﻃﻼق ورﺷﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﺷﻮة

◄ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
ووﻗﻒ اﻟﻬﺪر
◄ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
◄ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺪر
أﻣﻮال اﻟﻨﺎس

◄ إﻋﺎدة اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ
ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
◄ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺮ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

◄ إزاﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻦ ﺳﻠﻊ
ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ
◄ ّ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
◄ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﻄﻮر ﺿﺮﻳﺒﺔ
اﻟﺪﺧﻞ واﻹرث
◄ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم
◄ دﻋﻢ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ

ﺑﻴﺌﺔ
أﻋﻤﺎل
وﺑﻨﻰ
ﺗﺤﺘﻴﺔ

◄ وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم
◄ إﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت،
وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻪ،
وإﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻟﺒﻨﺎن
◄ وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﺔ
ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،
وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻻﻏﺘﺮاﺑﻴﺔ

◄ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
◄ وﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ
◄ ﺗﺤﺴﲔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﺘﺜﻤﺎري
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

◄ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت
◄ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺮﺳﻮم
 IDALﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
◄ ﺗﻤﻜﲔ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ووﻗﻒ اﻟﻔﺴﺎد

◄ دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ واﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
◄ ﺗﺤﻔﻴﺰ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل
وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻮاﻧﲔ
ﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
وأﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ
◄ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

◄ ﺗﻄﻮﻳﺮ واﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻦ
اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق
اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ دﻋﻢ رﻳﺎدة
اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺑﺘﻜﺎر
◄ ﺗﺴﻬﻴﻞ آﻟﻴﺎت ﺗﺄﺳﻴﺲ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
◄ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

