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العدد 4

مقدمـة
بما  للتنمية،  الزم  اليوم رشط  االجتماعية هي  العدالة 
تضمه من مبادئ حقوق اإلنسان واملساواة واملشاركة 
والتنمية املستدامة.  وبالرغم من النجاح النسبي الذي 
دعم  عىل  القائمة  التقليدية  اإلنمائية  النماذج  حققته 
نجاحاً  يثمر  لم  املاضية،  القليلة  العقود  خالل  النمو 
والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  األزمات  درء  يف 

املتكررة. 

واالقتصادية  االجتماعية  واملشاكل  الفقر  تفاقم  ومع 
إىل  بّي االختصاصيون يف إطار سعيهم  املناخ،  وتغري 
إىل  الحاجة  االجتماعية،  العدالة  تنمية تتسع ملزيد من 
االقتصادية  القضايا  ملعالجة  وجامعة،  شاملة  أدوات 
االجتماعي  االقتصاد  ويعترب  والبيئية.  واالجتماعية 
العدالة  مبادئ  إلعمال  هامة  وسيلة  التضامني 
االجتماعية وتحقيق تنمية تضمن مصالح أشّد الفئات 
التسعينات  يف  ينترش  املفهوم  هذا  بدأ  وقد  عوزاً.  
وأخذ يحظى بتأييد متزايد باعتباره بديالً مبتكراً عن 

نموذج التنمية التقليدي القائم عىل دعم النمو. 

موجزة  ورقات  سلسلة  من  الرابع  هو  املوجز  وهذا 
التابع  االجتماعية  والعدالة  املشاركة  قسم  يصدرها 
عمل  مواءمة  إىل  ويهدف  االجتماعية.   التنمية  لشعبة 
حول  لإلسكوا  األساسية  املجاالت  أحد  مع  القسم 
البلدان  قدرة  تعزيز  وإىل  واملواطنة«؛  »املشاركة 
وآليات  اجتماعية  سياسات  اعتماد  عىل  األعضاء 
واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  لتحقيق  مؤسسية 
مفهوم  املوجز  هذا  ويعّرف  والشاملة.   العادلة 
عالقته  ويبّي  التضامني،  االجتماعي  االقتصاد 
املستويي  من  أمثلة  ويعطي  االجتماعية،  بالعدالة 
التضامني  االجتماعي  االقتصاد  عن  واإلقليمي  الدويل 

باعتباره وسيلة لتحقيق العدالة االجتماعية. 

أوالً-  االقتصاد االجتماعي 
التضامني: من الناس إلى الناس

واالقتصاد  التضامني  واالقتصاد  االجتماعي  االقتصاد 
الشعبي كلها مصطلحات تشري إىل االقتصاد الذي محوره 
الناس، حيث الهدف األسايس للنشاط االقتصادي، أي 
الناس  احتياجات  تلبية  هو  والخدمات،  السلع  إنتاج 
وليس تحقيق الحد األقىص من األرباح.  وهذا االقتصاد 
يستثمر  إذ  العادية،  االقتصادية  النماذج  عن  يختلف 
والتكنولوجيا  االقتصاد  مجاالت  )يف  والتطّور  التقدم 
يسخر  وهو  االجتماعية.   التنمية  تحقيق  يف  وغريها( 
أهمها  اجتماعية،  غايات  لخدمة  االقتصادية  األدوات 
تحقيق  عىل  الرتكيز  من  بدالً  للجميع،  والنمو  الرفاه 
مكاسب تخدم الربح الفردي كما يف النماذج التقليدية 
لألعمال.  ويرتكز االقتصاد االجتماعي التضامني عىل 
األسواق،  وليس  الناس  تخدم  اقتصادية  مؤسسات 
االجتماعية  الرعاية  لتحقيق  وخدمات  سلعاً  وتنتج 

وليس تحقيق األرباح. 

التضامني  االجتماعي  االقتصاد  مؤسسات  ومن 
والجمعيات  العادلة،  التجارة  ومنظمات  التعاونيات، 
واملؤسسات  التعاضد،  ومؤسسات  واملؤسسات، 
مؤسسات  بها  تقوم  التي  واألنشطة  االجتماعية.  
الصحة  تتناول  التضامني  االجتماعي  االقتصاد 
واملصارف  الصغري  والتمويل  االجتماعية،  والحماية 
االجتماعية  الخدمات  أنواع  مختلف  وتأمي  املحلية، 
)توفري الغذاء مثالً(.  والهدف من االقتصاد االجتماعي 
التضامني هو معالجة املشاكل االجتماعية واالقتصادية 
الرئيسية كالفقر وقلة فرص العمل املستقر من خالل 
السوق،  ومعلومات  التمويل،  إىل  الوصول  تيسري 
الدعم،  وخدمات  والتكنولوجيا،  اإلنتاج،  وعنارص 
واألسواق، للحد من عدم املساواة يف سوق العمل وسوق 
املنتجات، وتحسي مستوى الدخل وضمان استمراره. 
التضامن  عىل  القائم  االجتماعي  االقتصاد  وأنشطة 
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تشرتك يف مجموعة من القيم واملبادئ األساسية كما هو مبّي 
يف الجدول. 

ثانياً-  االقتصاد االجتماعي 
التضامني والعدالة االجتماعية

للموارد  العادل  التوزيع  االجتماعية  العدالة  مبادئ  من 
حرماناً.   الفئات  أكثر  مع  والتضامن  والخدمات،  والسلع 
فالنهج اإلنمائية األقرب إىل العمل الخريي، عىل غرار املعونة، 
ليست فعالة أحياناً بسبب الشعور باملديونية للجهات املانحة 
أن  يمكن  عام  بشكل  الخارجية  واملعونة  الدويل.   واملجتمع 
األعمال،  وريادة  ابتكارية،  مجتمعية  مبادرات  إطالق  تمنع 
ما  زمامها،  وامتالك  االقتصادية  املبادرات  مسؤولية  وتويل 
مبادئ  عىل  القائمة  االجتماعية  العدالة  تحقيق  دون  يحول 
وعندما  واملشاركة.   بالحقوق  والتمتع  واإلنصاف  املساواة 
للمساعدة  املجتمعات األكثر عوزاً مجرد جهة متلقية  تكون 
للمشاركة  استعدادها  ويضعف  قدرتها  ترتاجع  اإلنمائية، 

الفاعلة يف تحقيق رفاهها االجتماعي واالقتصادي. 

فاالقتصاد االجتماعي التضامني هو أوالً بديل يتسق مع مبادئ 
العدالة االجتماعية، يمكن من خالله معالجة التحديات الدائمة 
التي تواجه املسار اإلنمائي.  وهو يشكل وسيلة تحّد من فرص 
العمل غري املستقرة، إذ تمّكن العمال واملنتجي يف القطاع غري 
ظروف  لتحسي  وتعاونيات  جمعيات  إنشاء  من  النظامي 
العمل والوصول إىل األسواق، وتطوير أنشطة مدرة للدخل.  

ففي الربازيل عىل سبيل املثال أكثر من 22,000 مؤسسة من 
عمالية  تعاونيات  معظمها  التضامني،  االقتصاد  مؤسسات 
ومؤسسات إنتاجية يعمل فيها أكثر من 1.7 مليون شخص.  
الدخل،  توزيع  يف  املساواة  عدم  التضامني  االقتصاد  ويعالج 
وتوزيع األصول، وفرص العمل، والعمل املأجور، واملشاركة 
املجاالت يف صلب  القرار، وتقع جميع هذه  يف عمليات صنع 
العدالة االجتماعية.  وهو يضمن بشكل عام إعادة توزيع السلع 

والخدمات توزيعاً يستويف رشوط العدالة االجتماعية.

تأمي  يف  التضامني  االجتماعي  االقتصاد  يساهم  ثانياً، 
وصول عادل إىل املوارد البيئية، وله دور أسايس يف تحقيق 
من  املحلية  التجارة  عىل  فاالعتماد  املستدامة.   التنمية 
يحقق  املثال،  سبيل  عىل  املحلية  الزراعية  الجمعيات  خالل 
االستدامة، ألنها تقدم حلوالً بديلة للمشاكل البيئية من خالل 
إعادة التدوير، والطاقة املتجددة، واإلنتاج العضوي للسلع.  
ومن خالل االقتصاد االجتماعي التضامني، يتحسن وصول 
املجتمعات املحلية إىل املوارد البيئية؛ وتعمل عىل نطاق ضيق، 
تستفيد  وبضائع  سلعاً  وتنتج  البيئية؛  املخاطر  من  يحّد  ما 

منها املجتمعات املحلية، ما يسهل عملية التوزيع العادل.
  

للتنمية  أساسية  قضيًة  األجيال  بي  العدالة  قضية  وتشكل 
عىل  يركز  التضامني  االجتماعي  واالقتصاد  املستدامة.  
التجارة املحلية والحفاظ عىل املوارد غري املتجددة، واالبتكار 
البيئية.   االستدامة  فيضمن  املتجّددة،  املوارد  استخدام  يف 
العادل  التوزيع  إىل  تؤدي  تجارية  أداة  إنشاء  خالل  ومن 
للموارد الطبيعية والثروات بي األجيال الحارضة واألجيال 

الحكم الديمقراطي من القيم األساسية لالقتصاد االجتماعي التضامني؛  �1- املشاركة 
مشاركة املعنيي بهذا االقتصاد من مستخدمي ومستفيدين يف صنع القرار؛  �
املسؤولية املشرتكة؛  �
تمكي املستفيدين من خالل طرق العمل القائمة عىل املشاركة؛  �
املساواة بي الناس يف إبداء الرأي والتصويت.  �

التضامن واالبتكار  بديل “ابتكاري” عن النماذج االقتصادية التقليدية؛  �2- 
من االقتصادات الشاملة التي تعود بالفائدة عىل املجموعات األكثر حرماناً وتهميشاً وفقراً، ما يصعب  �

تحقيقه يف إطار الخطط االقتصادية العادية والنيوليربالية، أو برامج املساعدة والتنمية التقليدية؛
الحاجة إىل املرونة واالبتكار لتوجيه املوارد والفوائد إىل املستفيدين واملساهمي.  �

املشاركة الطوعية   -3
واالستقاللية

املشاركة طوعاً يف مؤسسات االقتصاد االجتماعي التضامني؛ �
نهج االنطالق من القاعدة: إنشاء املؤسسات بناًء عىل االحتياجات االجتماعية؛  �
اقتصاد مستقل بطبيعته؛  �
املشاريع والحصول عىل مهارات وموارد وفرص عمل وفوائد  � للمجتمعات إلنشاء  إعطاء فرص 

يتعذر تحقيقها من خالل اقتصادات السوق. 
املصلحة العامة تعزيز ثقافة مجتمعية قائمة عىل التعاون والدعم املتبادل؛  �4- 

املشاركة يف املسؤوليات؛  �
الهدف الرئييس هو النمو والرفاه للجميع، دون االنتقاص من رفاه األفراد ضمن املجموعة.  �
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املجتمعية  التجارية  واألعمال  املزارعي،  )تعاونيات  املقبلة 
االقتصاد  يضمن  املجتمعية(،  واملصارف  املستدامة، 

االجتماعي التضامني اإلنصاف والعدالة بي األجيال. 

ثالثاً، باستطاعة االقتصاد االجتماعي التضامني الوصول إىل 
الجهات الفاعلة االقتصادية غري التقليدية وتمكينها.  ومن هذه 
الجهات النساء وهن من أبرز املساهمات يف مبادرات االقتصاد 
واملبادرات  االدخار،  كمجموعات  التضامني،  االجتماعي 
التضامني  فاالقتصاد  االجتماعية.   واملؤسسات  الزراعية، 
يعالج عدم املساواة بي الجنسي ويساهم يف تمكي املرأة التي 
غالباً ما تكون يف أسفل السلم االجتماعي ومستبعدة اجتماعياً 
واقتصادياً، والسيما يف املجتمعات املهمشة.  ففي فنزويال عىل 
سبيل املثال، تقدم الحكومة برامج للتمويل البالغ الصغر فتمّكن 
الفقراء من أرس وأفراد من إنشاء مشاريع صغرية من خالل 
القروض املنعدمة أو املنخفضة الفائدة التي تؤمنها مصارف 
القروض البالغة الصغر.  ومن هذه املصارف مرصف التنمية 
ملجموعات صغرية  مايل  وغري  مالياً  دعماً  يقدم  الذي  للنساء 
من النساء لتمكينهن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، ما يساهم 
يف توطيد قيم التضامن والعدالة االجتماعية واملشاركة.  وقد 
عىل  بالقدرة  النساء  تمّد  وسيلة  التضامني  االقتصاد  أصبح 

البقاء واألمن املايل. 

هائلة  أعداداً  التضامني  االجتماعي  االقتصاد  ويوجه 
نحو  العالم  أنحاء  مختلف  من  واملزارعي  العاملي  من 
ما  الريفية،  املجتمعات  يف  والسيما  الزراعية،  التعاونيات 
فرص  وتأمي  نوعيته،  وتحسي  اإلنتاج  تنويع  إىل  يؤدي 
الغذائي  األمن  تعزيز  وبالتايل  األفراد،  من  للعديد  عمل 
التضامني  االقتصاد  مؤسسات  ولدى  املنصف.   والنمو 
الخدمات  تقديم  يف  داعم  بدور  االضطالع  عىل  القدرة 
أو  إليها  املنتسبي  األعضاء  من  لقربها  وذلك  الصحية، 
التعاونيات  خالل  من  وذلك  تخدمها،  التي  املجتمعات 
االحتياجات  تلبي  التي  االجتماعية  واملؤسسات  الصحية 
الصحة  سياسات  عىل  وتؤثر  املحلية  للمجتمعات  الصحية 
وصحية  اجتماعية  بخدمات  املطالبة  خالل  من  العامة 
للجميع«  »الصحة  نهج  االقتصاد  هذا  ويعتمد  منصفة.  
االجتماعية  العدالة  يتوخى  الذي  النهج  مع  يتناسب  الذي 
الهند،  السياق  هذا  يف  تذكر  التي  األمثلة  ومن  التنمية.   يف 
الضمان  تأمي  يف  حكومية  غري  منظمة   34 تنشط  حيث 
والسيما  للفقراء،  الصحية  والخدمات  املجتمعي  الصحي 
 90 يشكلون  الذين  النظامي،  غري  القطاع  يف  العاملي 
املزارعي،  )صغار  الهند  يف  العاملة  القوى  من  املائة  يف 
لحسابهم  والعاملي  لألرايض،  املالكي  غري  والعاملي 

أخرى(.  وفئات  النسائية،  واملجموعات  الخاص، 

اإلطار 1-  اقتصاد اإلنصاف: حركة التجارة العادلة في أفريقيا

الهدف من التجارة العادلة هو حتقيق اإلنصاف في التجارة الدولية واملساهمة في التنمية املستدامة من 
خالل حتسني الشروط التجارية، وفي الوقت نفسه ضمان حقوق العاملني واملنتجني املهمشني. فهي توفر 
األمن واالكتفاء الذاتي االقتصادي للعاملني املهمشني وحتّسن الشروط التجارية.  وبالتالي فهي تسمح 

للمنتجني ببيع سلعهم بأسعار أفضل من األسعار التي يحصلون عليها في ظروف السوق العادية. 

ومن األمثلة على التجارة العادلة إنتاج الكاكاو في غرب أفريقيا.  فمنتجو الكاكاو األفريقيون هم عادًة 
من صغار املزارعني الذين يزرعون احملاصيل ليقتاتوا منها، والكاكاو ليؤمنوا دخالً ينفقونه على احتياجاتهم 
الدولي  املزارعون مجرد جزء بسيط من السعر  التعليمية والصحية واألسرية.  وكان ما يحصل عليه 
للكاكاو نظراً الرتفاع الضريبة احلكومية على الدخل، ما يدل على التوزيع غير العادل لإليرادات باملقارنة 
مع مستويات العمل واإلنتاجية.  وفي هذا اإلطار، جرى اعتماد التجارة العادلة لتحقيق تنمية مستدامة 
املزارعون من حتسني سبل عيشهم وعيش عائالتهم ومجتمعاتهم  الكاكاو، بحيث يتمكن  في قطاع 
األمد حتقق  جتارية طويلة  وبناء عالقات  عليه،  االعتماد  الكاكاو بشكل مستدام ميكن  تأمني  من خالل 
منافع متبادلة. فالتجارة العادلة توفر فرصاً فريدة من نوعها للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية، 
وتضمن االستدامة واالستقرار في األسواق املتقلبة، من خالل ضمان تعويض املزارعني مبا يوازي أتعابهم.  
وفي غانا على سبيل املثال، تستخدم مجتمعات عديدة الفائض من عائدات التجارة العادلة في الكاكاو 
في متويل اإلمداد باملياه، ودورات املياه العامة، ومراكز الرعاية النهارية، وبرامج الرعاية الصحية، وغير ذلك 

من املنافع االجتماعية التي لم تكن متوفرة في ظروف التجارة العادية وانتشار الفقر.
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وأخرياً، يشجع االقتصاد االجتماعي التضامني عىل إنشاء أدوات 
تمويل جديدة وابتكارية وبديلة، تدعم مبادئ التضامن بالتمويل 
البالغ الصغر لتأمي تمويل مبادرات اقتصادية أطلقها املجتمع.  
ويمكن ذلك من خالل التعاونيات املالية واملصارف املحلية، ومن 
خالل تشجيع املشاركة يف وضع امليزانية، بما ينسجم مع قيم 
العدالة االجتماعية التي تضمن املساواة يف الوصول إىل الفرص 
واملوارد املالية الالزمة للنمو واالنتشار.  ومن األمثلة عىل ذلك 

تجربة الربازيل مع املصارف املحلية. 

القيم  يعزز  االجتماعي  االقتصاد  إن  باختصار  القول  ويمكن 
واملبادئ التي تركز عىل احتياجات الناس ومجتمعاتهم.  ويسعى، 
يف جو من املشاركة الطوعية واملساعدة الذاتية واالعتماد عىل 
الذات، ومن خالل املؤسسات واملنظمات، إىل تحقيق توازن بي 
انطالقاً  االقتصادي واإلنصاف والعدالة االجتماعية،  االزدهار 

من املستوى املحيل ووصوالً إىل املستوى العاملي. 

ثالثاً-  االقتصاد االجتماعي 
التضامني: اقتصادٌ يزدهر في 

املنطقة العربية
ألف-  بداية التعاونيات في العالم العربي

املدني  املجتمع  منظمات  أشكال  من  شكل  هي  التعاونيات 
مختلف  يف  العمل  فرص  من  العديد  تؤمن  التي  الفاعلة 
أنحاء العالم، وتساهم يف الحد من الفقر، وتدعم العديد من 
الغايات اإلنمائية.  وقد دخلت التعاونيات باملفهوم القانوني 
عليها  وترشف  العرشين،  القرن  مطلع  يف  العربية  املنطقة 
أو  املحيل  املجتمع  ضمن  عادة  وتقع  باإلجمال.  الحكومة 
األرسة أو القبيلة، ما يحد من عضويتها ويحول دون تميّزها 
سمات  من  سمة  وهي  املفتوحة،  أو  الطوعية  بالعضوية 

التعاونيات يف االقتصادات االجتماعية التضامنية.  وتأسس 
بعض التعاونيات عىل أسس سياسية ودينية وطائفية.  ويف 
زراعية  معظمها  تقريباً،  تعاونية   30,000 العربي  العالم 
يف  التعاونية  الحركات  التعرف عىل  ويمكن  املائة(.   يف   59(

املنطقة من خالل التجربتي العراقية واللبنانية. 

 1971 عام  يف  العراق  يف  للتعاونيات  العام  االتحاد  أنشئ 
بعد  الحكومة  عن  وإدارياً  مالياً  مستقلة  مؤسسة  وأصبح 
عرش سنوات تقريباً.  ويف العراق 16 اتحاداً تعاونياً، و881 
تعاونية  و49  استهالكية،  تعاونية  و221  محليًة،  تعاونيًة 
من  األكرب  والقسم  جماعية.  مزارع  وثالث  متخصصة، 
اإلنتاج  لعنارص  الحكومة  دعم  من  يستفيد  ال  الكيانات  هذه 
الواليات  حكومة  من  دعماً  أحياناً  يتلقى  إنما  الزراعي، 

املتحدة األمريكية ألهداف عملية. 

يف  الدولة  من  كبرياً  دعماً  التعاونيات  تلقت  لبنان،  ويف 
الحرب  بداية  مع  خرسته  لكنها  والسبعينات،  الستينات 
مرحلة  يف  التعاونيات  وخضعت    .)1975-1990( األهلية 
املانحة،  والجهات  السياسية  األحزاب  لنفوذ  الحرب  بعد  ما 
فخرست سمعتها كركيزة فعلية لالقتصاد االجتماعي.  وبلغ 
عدد التعاونيات يف عام 2010 يف لبنان 1,400 تعاونية، 799 
منها يف القطاع الزراعي.  وشهدت التعاونيات توسعاً كبرياً 
ليبلغ   ،2000 عام  يف  إرسائيل  انسحاب  بعد  لبنان  يف جنوب 
يف  عددها  ازداد  كذلك    .2010 عام  يف  تعاونية   260 عددها 
البقاع يف السنوات األخرية.  وظهرت  شمال لبنان ومنطقة 
الريفية،  املناطق  يف  والسيما  البلد،  يف  النسائية  التعاونيات 
للرجال.   التحيز  بسبب  كثرية  صعوبات  تواجه  لكنها 
دور  التعاونيات  لهذه  كان  الصعوبات،  هذه  من  وبالرغم 
اإلرسائيلية  الحرب  خالل  والطوارئ  اإلغاثة  أعمال  يف  هام 
عىل لبنان يف عام 2006،  وهي تشارك باستمرار يف الحمالت 

اإلطار 2-  التمويل االبتكاري: املصارف اجملتمعية في البرازيل

الهدف  وحتقيق  الدخل  وتوليد  عمل  فرص  إليجاد  للمجتمعات  مالية  خدمات  اجملتمعية  املصارف  تؤمن 
األكبر وهو التنمية احمللية.  وفي بلد يسيطر فيه عدد قليل من املصارف على 80 في املائة من مجموع 
السيولة ويقوم باألعمال مع مجموعة مختارة من اجملتمعات الغنية، ظهرت املصارف اجملتمعية كبديل عن 
خطوط االئتمان البالغ الصغر ملساعدة اجملتمعات احملرومة.  وقد أنشئ املصرف اجملتمعي األول في البرازيل 
تابعة للمجتمع احمللي، وعمل على منظومة متكاملة  1998، وهو مؤسسة  باملاس، في عام  بانكو  وهو 
 Conjunto للتنمية احمللية والعملة احمللية )عملة باملاس(، تشكل اقتصاداً تضامنياً في ما بني أسر منطقة
Palmeira، وهي اجملتمع الذي يتوجه إليه عمل املصرف.  وفي استطالع آلراء أفراد اجملتمع احمللي في املصرف 
في إطار دراسة لتقييم أثر املصرف، رأى 90 في املائة منهم أنه ساهم في حتسني نوعية حياتهم، و98 في 
املائة أنه ساهم في التنمية اجملتمعية، وأشار 26 في املائة إلى ارتفاع دخل أسرهم نتيجة لألنشطة التي 

قام بها، في حني وجد 22 في املائة وظيفًة عن طريقه. 
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االقتصاد واملجتمع واملواطنة  املرأة يف  التي تطالب بحقوق 
واملشاركة السياسية. 

ومن أبرز التحديات التي تواجه الحركة التعاونية يف املنطقة 
عدم التنسيق والتعاون بي األجهزة الحكومية والتعاونيات؛ 
وعدم االستقاللية عىل مستوى القاعدة الشعبية؛ ومحدودية 
واالرتباط  املحصورة؛  العضوية  ذات  التعاونيات  عدد 
االئتمانات  إىل  الوصول  وعدم  املانحة  بالجهات  الكبري 
الحركة  يف  املرأة  مشاركة  معدالت  وانخفاض  والتمويل؛ 
التمكينية  البيئة  وغياب  الحوافز؛  قلة  بسبب  التعاونية 
واألطر الترشيعية التي تسهل عملها؛ وضعف الرشاكة بي 

التعاونيات واالتحادات العمالية يف املنطقة. 

باء-  ريادة األعمال االجتماعية في املنطقة 
العربية كأساس لالقتصاد االجتماعي 

التضامني

التجارية  األعمال  مشاريع  االجتماعية  األعمال  رواد  يدمج 
عملهم،  محور  تشكل  التي  االجتماعية  والنتائج  باألهداف 
هؤالء  وُيعنى  مجتمعهم.   يف  التغيري  عوامل  دور  فيؤدون 
باألرباح،  فقط  وليس  مستدامة،  اجتماعية  أهداف  بتحقيق 
فيشاركون باستمرار يف عمليات االبتكار والتكييف والتعلم، 
يف إطار من املساءلة.  ووفقاً ملارتن وسوبرغ، يهدف رواد 
أرباح  بشكل  مضافة  قيمة  تحقيق  إىل  االجتماعية  األعمال 
عىل نطاق واسع، تستفيد منها رشيحة كبرية من املجتمع إن 
لم يكن املجتمع بأكمله.  فريادة األعمال االجتماعية تساهم 
إىل  تفتقر  رشائح  واستبعاد  تهميش  مشاكل  معالجة  يف 
الوسائل الالزمة )االقتصادية واالجتماعية( لتحقيق أهداف 

تنشدها، كتوليد الدخل والنمو. 

املعرتف  االجتماعية  األعمال  رواد  عدد  بلغ   ،2010 عام  ويف 
األردن  يف  منهم   73 كان   ،78 العربية  املنطقة  يف  دولياً  بهم 
أحد  البطالة  وتشكل  واملغرب.   ومرص  ولبنان  وفلسطي 
أبرز التحديات يف املنطقة، والسيما بطالة الشباب إذ تعادل 
أرقامها ضعف املعدل العاملي.  وتقرتن مشكلة البطالة بالنمو 
إيجاد  إىل  ملحة  حاجة  لتشكل  البيئية  والتحديات  السكاني 
فرص عمل جديدة للشباب املحرومي واملهمشي الذين يمكن 
وتركز  االجتماعية.   األعمال  ريادة  خالل  من  مساعدتهم 
وبناء  التعليم،  عىل  املنطقة  يف  االجتماعية  املؤسسات  معظم 
الدخل،  وتوليد  االجتماعية،  والتنمية  والصحة،  املهارات، 
وإرشاك املجتمعات املدنية، والتنمية االجتماعية واالقتصادية. 

فمؤسسة “إنجاز” االجتماعية عىل سبيل املثال التي أنشئت 
رشاكة  عىل  ناجحاً  نموذجاً  تشكل   1999 عام  يف  األردن  يف 
بي القطاع العام ومؤسسات املجتمع املدني، لتأمي خدمات 

الخاص  القطاع  من  متطوعون  فيها  ويعمل  اجتماعية، 
لألطفال  »إنجاز«  وتؤمن  الرتبية.  وزارة  مع  بالتعاون 
فتؤهلهم  واإلسرتاتيجيات  والتدريب  الحياتية  املهارات 
إلعدادهم  األعمال،  ريادة  عىل  وتشجعهم  فرق،  يف  للعمل 
إعداد  خالل  من  تتحّقق  فاالستدامة  العمل.   لسوق  جيداً 
واالجتماعية  االقتصادية  التحديات  ملواجهة  املقبل  الجيل 

وتجهيزه باملهارات التي ال تؤمنها نظم التعليم التقليدية. 

املؤسسات االجتماعية منها عىل  العديد من  أيضاً  ويف مرص 
سبيل املثال “جمعية علشانك يا بلدي للتنمية املستدامة”، وهي 
اإلسرتاتيجيات  من  العديد  ولديها  الشباب،  يقودها  جمعية 
اإلنمائية التي تستهدف الفقراء، كالتدريب، وبرامج االئتمانات 
التوعية  وحمالت  الصحية،  واملبادرات  الصغر،  الشديدة 
االجتماعية.  وتسعى الجمعية إىل تحقيق االستدامة الذاتية 
 من خالل إنشاء مشاريع تدر األرباح لتغطي كلفة الربامج 
التي تنجزها.  وهي تدعو إىل احرتام حقوق العمل واملساواة 
فتح وإىل  الثقافية،  النمطية  التصورات  لتبديد  الفرص   يف 

تغيريات  وتحقيق  املهمشة،  الفئات  أمام  العمل  سوق 
هذه  ولتحقيق  العمل.  قطاع  يف  عادلة  اجتماعية 
والعمل  للتدريب  برامج  الجمعية  أطلقت  األهداف، 
باعتبارهما  واألطفال،  النساء  فئتي  تستهدف   النظامي 
أطلقت  وقد  عموماً.  واملنطقة  مرص  يف  املهمشة  الفئات  من 
أللفي  والقروض  العمل  لتأمي   Egypt@Work مرشوع 
واملنيا.  وقنا  والبحرية  القاهرة  يف  محروم  مرصي  شاب 
فيعلمهم  مهنية  مهارات  للشباب  املرشوع  هذا  ويؤمن 
سوق  ويدرس  والحدادة،  والحياكة،  مثالً  النجارة 
توظيف  يمكن  حيث  والفرص  النواقص  لتحديد   العمل 

هذه املهارات. 

يف  تونس  يف  االجتماعية  األعمال  ريادة  وازدهرت 
الذي  السيايس  التحول  إثر  والسيما  األخرية،  السنوات 
اليوم  تشكل  وأصبحت  العربية.   االنتفاضات  عقب 
يكون  أن  يمكن  للبلد،  أساسياً  واقتصادياً  اجتماعياً  بديالً 
املنصفة،  والتنمية  االجتماعية،  العدالة  ضمانات  من 
واالستدامة، واالستقرار.  والعمل جار عىل إطالق مرشوع 
 La Dynamisation de( االجتماعية  األعمال  لريادة 
االقتصاد  تعزيز  إىل  يهدف   )l’Entrepreneuriat Social

يف  االجتماعية  العدالة  ومبادئ  التضامني  االجتماعي 
التالية:  الخمس  املراحل  من  املرشوع  ويتألف   تونس.  
النطاق  لتحديد  والوقائع  األدبيات  استعراض   )1(
البلد؛  يف  االجتماعية  األعمال  لريادة  املتوفرة   واإلمكانيات 
االجتماعية  األعمال  ريادة  دراسية عن  إدراج وحدات   )2(
مهنية  هيئات  وإنشاء  والجامعية  املدرسية  املناهج  يف 
تدريب   )3( املوضوع؛  بهذا  املعرفة  لنرش  وأكاديمية 
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أعضاء الجمعيات ودعمهم يف هذا املجال؛ )4( إنشاء منتدى 
اإلشارة  مع  ولبنان  تونس  بي  واملعارف  الخربات  لتبادل 
إنشاء   )5( مماثلة؛  مشاريع  يف  الناجحة  لبنان  تجارب  إىل 
مؤازرة  بيئة  لتهيئة  الفاعلة  الجهات  بي  للتعاون  منتدى 
داعمة  عامة  سياسات  ووضع  االجتماعية  األعمال  لريادة 
تشجيع  إىل  الحاجة  تعي  فتونس  املجال.   هذا  يف  للتقدم 
اقتصاد  إنشاء  إىل  وتسعى  االجتماعية  األعمال  ريادة 

تضامني.  اجتماعي 

االجتماعية  األعمال  ورواد  االجتماعية  املؤسسات  وتواجه 
االجتماعية  املؤسسات  فمعظم  املنطقة.   يف  عديدة  تحديات 
مواجهة  يف  يضعها  ما  الربح،  تتوخى  ال  كمنظمات  مسجلة 
قيود قانونية ومكتبية تحد من توسعها.  ومن التحديات أيضاً 
عدم وصول رواد األعمال االجتماعية يف معظم الحاالت إىل 
التمويل واالئتمان، ما يحول دون نموهم.  واالعتماد املفرط 
هذه  خطط  عام  بشكل  يضيّق  الدولية  املانحة  الجهات  عىل 
املؤسسات وأهدافها وتوجهها.  كذلك يشكل عدم الحصول 
عىل التكنولوجيا، إذا ما اقرتن بضعف التمويل، عائقاً أساسياً 
يحول دون نمو األعمال االجتماعية.  وأخرياً، ال يزال مفهوم 
ريادة األعمال االجتماعية غري معرتف به عىل نطاق واسع يف 
السياسات  الناس وصانعي  العربية.  وعىل جمهور  املنطقة 
أرباح  تحقيق  إىل  تهدف  التي  الخاصة  األعمال  بي  التمييز 
من  االجتماعية  واملؤسسات  الخريية،  والجمعيات  من جهة، 
النمو  من  واملؤسسات  الجمعيات  هذه  لتمكي  أخرى،  جهة 

واالستدامة يف العالم العربي. 

رابعاً-  املرحلة املقبلة: نحو اقتصاد 
اجتماعي تضامني في العالم العربي

يف  تنشط  التضامني  االجتماعي  االقتصاد  مبادرات  بدأت 
املنطقة العربية، من خالل التعاونيات، ومن خالل املؤسسات 
تزال  املبادرات ال  أن هذه  إال  اآلونة األخرية.   االجتماعية يف 
تواجه تحديات جسيمة، أهمها عدم توفر بيئة مؤاتية وعدم 
األساس  هي  التي  االبتكارية،  االقتصادية  بالبدائل  االهتمام 
العربية  والبلدان  التضامني.   االجتماعي  االقتصاد  بناء  يف 
التي تمر بمرحلة انتقالية والتي تعاني من مشاكل اجتماعية 
التضامني  االجتماعي  االقتصاد  إىل  بحاجة  واقتصادية 
للحكومات  ُيمكن  الغاية  لهذه  االجتماعية.   العدالة  لتحقيق 

أن تنظر يف اتخاذ التدابري التالية: 

التضامني  � بالحاجة إىل االقتصاد االجتماعي  التسليم 
ملواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية يف املنطقة 
وتلبية الحاجة املاسة إىل تحقيق العدالة االجتماعية. 

ويمكن ذلك من خالل:

يف  التضامني  االجتماعي  االقتصاد  ثقافة  دمج   -
اإلسرتاتيجيات االقتصادية الوطنية؛ 

السياسة  مجال  يف  ونقاشات  حوارات  إطالق   -
حول  والجمهور  املحتملي  الرشكاء  مع  العامة 

االقتصاد االجتماعي التضامني.
إتاحة بيئة مؤاتية لنمو مبادرات االقتصاد االجتماعي  �

التضامني وانتشارها من خالل:
وييرّس  يشجع  ترشيعي  إطار  وتطبيق  وضع   -
املنطلقة من  املبادرات  إطالق وتسجيل  إجراءات 

املجتمع والتعاونيات واملؤسسات االجتماعية؛ 
ضمان الطابع املجتمعي لالقتصاد االجتماعي التضامني   -
وتعزيزه من خالل الحد من االحتكار أو مركزية الجمعيات 

واملؤسسات. 
واملجتمعات  � املدني  املجتمع  مع  متينة  رشاكات  بناء 

التي  واإلدارية  القانونية  القيود  وتخفيف  املحلية 
لتلبية  ابتكارية  اقتصادية  حلول  إىل  التوصل  تعوق 
االحتياجات االجتماعية.  وتشهد البلدان التي يزدهر 
كالربازيل  التضامني  االجتماعي  االقتصاد  فيها 

وفنزويال رشاكات مماثلة.
التي  � النامية  البلدان  من  املمارسات  أفضل  اختيار 

نجحت يف تطبيق هذا النوع من االقتصادات والسيما 
سياسية  بيئة  توفرت  حيث  الالتينية،  أمريكا  بلدان 
مؤاتية.  فقد شهدت فنزويال عىل سبيل املثال زيادة 
عام  قانون  صدور  منذ  التعاونيات  عدد  يف   ً كبرية 
يرّس  الذي  التعاونية،  بالجمعيات  الخاص   2001

يف  الدولة  التزام  وضمن  جديدة  جمعيات  إنشاء 
حماية التعاونيات.

االقتصاد  � ومؤسسات  ملشاريع  التمويل  تأمي 
االستدامة  تحقيق  حي  إىل  التضامني  االجتماعي 
االقتصادية التي تسعى إليها، دون اشرتاط اإلرشاف 
التام عليها أو احتكارها، بغية تحقيق األهداف التالية: 

تعزيز ثقة املجتمع باملؤسسات الحكومية؛   -
بناء عالقة تضامن بي الحكومة والشعب؛   -

إنشاء  يف  األجنبية  املعونة  عىل  االعتماد  من  الحد   -
وتشغيل مشاريع االقتصاد االجتماعي التضامني، 

وتعزيز الحس بملكيتها وتوطيد استقالليتها.
االقتصاد  � إدراج  خالل  من  السائدة  الثقافة  تحديث 

املدرسية  املناهج  التضامني وعنارصه يف  االجتماعي 
أدرج  بلد  عىل  مثال  خري  هي  وتونس  والجامعية.  
ريادة األعمال االجتماعية يف نظامه التعليمي، ويعمل 
عىل إطالق برنامج دراسات عليا خاص يف هذا املجال. 

وألن االقتصاد االجتماعي التضامني هو األقرب إىل املجتمع 
هذا  ملبادرات  الدافعة  القوة  هو  املدني  املجتمع  أن  وإىل 
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العدد 4

املدني  للمجتمع  يمكن  املشاركة،  مبدأ  القائمة عىل  االقتصاد 
العربي باتخاذ التدابري التالية: 

وإىل  � االجتماعية  العدالة  إىل  تدعو  حمالت  إطالق 
والتضامن  واقتصادية  اجتماعية  تغيريات  إحداث 
الربح  وتجاوز  واملهمشي،  واملحرومي  الفقراء  مع 

االقتصادي ملعالجة املشاكل االجتماعية من خالل:
نرش القيم واملبادئ األساسية لالقتصاد االجتماعي   -

التضامني عرب مختلف املنتديات اإلعالمية؛ 
اإلعالم  ووسائل  اإللكرتونية  املنتديات  استخدام   -
االجتماعي  باالقتصاد  للتوعية  االجتماعية 
التدابري  اتخاذ  عىل  الحكومات  وحث  التضامني، 

الالزمة لتهيئة بيئة مؤاتية له؛ 
حث الحكومات عىل تمويل بناء اقتصاد اجتماعي   -
العدالة  إىل  املتزايدة  الحاجة  لتلبية  تضامني 

االجتماعية يف املنطقة. 
توقيع التماسات وإصدار بيانات تدعو إىل اعتماد   -
أداة  باعتباره  التضامني  االجتماعي  االقتصاد 

لتحقيق العدالة االجتماعية؛ 
االقتصاد  � مجال  يف  والخربات  املعارف  تبادل 

االجتماعي التضامني مع املجتمعات املحلية يف املنطقة 
العربية والتأكد من اطالع الجميع عليه، ومن إدراك 
لتوّفر  واملحرومي،  املهمشي  والسيما  املواطني، 

خيارات متاحة للنمو واالستدامة، من خالل: 
االجتماعي  االقتصاد  مفاهيم  إدراج  من  التأكد   -

التضامني والعدالة االجتماعية يف املناهج الرتبوية؛ 
نرش كتب وتنظيم دورات تدريبية وحوارات مع   -
مستفيدين محتملي من أفراد ومجتمعات لضمان 

إرشاكهم يف االقتصاد االجتماعي التضامني؛ 
يف  العاملية  التجارب  حول  ونرشها  أبحاث  إجراء   -
مجال االقتصاد االجتماعي التضامني وكيف أدى إىل 

تحقيق العدالة االجتماعية يف البلدان التي اعتمدته. 
تشجيع تنظيم املشاريع االجتماعية ومساعدة املؤسسات  �

االجتماعية الناشئة باعتبارها من الوسائل االبتكارية 
يف  املحرومة  للفئات  االقتصادية  االستدامة  لضمان 
واملؤسسات  والنساء.   الشباب  غرار  عىل  املنطقة 
قادرة  ابتكارية  مشاريع  تنشئ  أن  يمكن  االجتماعية 
عىل إحداث تحول يف املجتمعات واالقتصادات العربية 
سعي  إطار  ويف  األخرية  السياسية  التغيريات  عقب 

املنطقة إىل اعتماد نهج اقتصادي بديل؛ 
السعي إىل إنشاء اقتصاد اجتماعي تضامني قادر عىل  �

اخرتاق حدود البلدان وتحويل املنطقة العربية إىل منطقة 
أكثر عدالً من الناحية االجتماعية من خالل ما ييل:

والتضامني  االجتماعي  لالقتصاد  شبكات  إنشاء   -
ضمن املجتمع املدني يف املنطقة؛ 

تشجيع التجارة املحلية واإلقليمية بي مؤسسات   -
االقتصاد االجتماعي التضامني يف البلدان العربية؛ 
إنشاء منتدى إقليمي لالقتصاد االجتماعي التضامني   -

يف املنطقة العربية بالرشاكة مع الحكومات.

كلمة شكـر
رئيس  صفا  أسامة  عملها  عىل  أرشف  وقد  اإلسكوا،  يف  االجتماعية  التنمية  شعبة  من  بضعان  ف.  فيفيان  املوجز  هذا  أعّدت 
قسم العدالة االجتماعية واملشاركة، ودينا تنري، مسؤولة يف الشؤون االجتماعية، فقدما لها التوجيهات واإلرشادات واملشورة 
الفنية والتشجيع.  كذلك تابع الدراسة خالل مرحلتي الصياغة والتحرير فرييديانا غارسيا وجايد النسنغ ورانية الجزائري.
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