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ال�سرتة الزرقاء � ...سد الفجوة بني الأغنياء والفقراء يف عامل مرتابط

مقدمة

ه����ل نح����ن نعي�ش بالفعل يف عامل مرتابط؟ جتيب" جاكل��ي�ن نوفوجرات�س" اخلبرية املتخ�ص�صة يف جمال
ري����ادة الأعم����ال االجتماعية ع����ن هذا ال�س�ؤال بوقائع حياتية ،وخربات عملي����ة ،وممار�سات فعلية يف كتابها
" ال�سرتة الزرقاء� :سد الفجوة بني الأغنياء والفقراء يف عامل مرتابط(*) " لتثبت للعامل �أجمع �أنه مل
يعد هناك حدود لت�أثري التحديات االجتماعية واالقت�صادية والبيئية يف ع�صر ثورة تكنولوجيا املعلومات
واالت�ص����االت ،وت�ؤك����د يف ه����ذا ال�ش�����أن عل����ى ما يل����ي " :نحن جميع����اً �أع�ضاء يف جمتم����ع عامل����ي ،وكل �أفعالنا
وت�أثريات ردود �أفعالنا ت�ؤثر يف بع�ضنا البع�ض رغم �أنه مل يعرف بع�ضنا الآخر �أو نتقابل من قبل".
ه����ذا الكتاب ه����و للخبرية "جاكلني نوفوجرات�س" وهي من اخل��ب�راء واملفكرين املعروفني واملتخ�ص�صني
عاملياً يف جمال التنمية امل�ستدامة ،وم�شروعات التنمية االجتماعية ،ولها ب�صمات وا�ضحة يف حل م�شكلة
الفقر يف بع�ض املجتمعات ،وقد قامت بت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة " �أكيومن" عام  2001لتنفيذ عدد من امل�شروعات
التنموي����ة الت����ي ت�ستهدف الق�ضاء على الفق����ر ،وقبل ت�أ�سي�سها مل�ؤ�س�سة "�أكيوم����ن" �أ�س�ست و�أدارت برنامج
مه����ارات القي����ادة؛ لإع����داد اجلي����ل القادم ،كما قامت ب�����إدارة العديد من ور�ش العم����ل وتنفيذها يف منظمة
"روكفيلر" ،كما �أ�س�ست منظم َة ( ،)Duterimbereوهي م�ؤ�س�سة متويل متناهي ال�صغر يف "رواندا".
وق����د ب����د�أت "جاكل��ي�ن" حياته����ا املهني����ة بالعمل يف العديد م����ن البن����وك الدولية ،كما حتدث����ت "جاكلني"
يف العدي����د م����ن امل�ؤمت����رات الدولي����ة مث����ل " :املنتدى االقت�ص����ادي العامل����ي بدافو�س" ،و"مب����ادرة كلينتون
العاملي����ة" .وله����ا العديد من املحا�ضرات على موقع ( )TEDالإلكرتوين ال�شهري .ويف عام  2009اختارت
جمل����ة "الفوري����ن بولي�س����ي" الأمريكية "جاكلني" �ضمن قائمة �أكرب مائة مفك����ر يف العامل ،كما و�ضعهتا
"الديلي بي�ست" �ضمن قائمة �أذكي  25مفكرا يف هذا العقد .وقد ح�صلت "جاكلني" على درجة املاج�ستري
يف �إدارة الأعم����ال م����ن جامع����ة "�ستانف����ورد" ،والبكالوريو�س يف االقت�صاد والعالق����ات الدولية من جامعة
"فريجينيا" ،وهي من ال�شخ�صيات العاملية املعروفة يف جمال مواجهة التحديات االجتماعية وامل�شكالت
االقت�صادية البارزة.

( )عنوان هذا الكتاب له مغزى وداللة كبرية بالن�سبة مل�ؤلفة الكتاب ،فقد �سبق
�أن تربعت ب�سرتتها الزرقاء التي كانت هدية من عمها للأعمال اخلريية ،وقد
كتبت ا�سمها على هذه ال�سرتة ،واملفارقة الكربى �أنها وجدت �أحد الفقراء يف �شوارع
مدينة "كيجايل" عا�صمة "رواندا" يرتدي هذه ال�سرتة املكتوب عليها ا�سمها بعد
مرور �أكرث من عقد كامل من تربعها بها ،ومن هنا جاء �سبب ت�سمية هذا الكتاب
"بال�سرتة الزرقاء" والذي �أ�صبح �ضمن قائمة الكتب الأكرث مبي ًعا يف العامل.

ال�سرتة الزرقاء � ...سد الفجوة بني الأغنياء والفقراء يف عامل مرتابط

لماذا هذا الكتاب؟

يعد كتاب "جاكلني" ال�سرتة الزرقاء من �أبزر الكتب مبيعاً يف العامل ،وينتمي هذا الكتاب �إىل تخ�ص�ص التنمية
امل�ستدامة ،والعدالة االجتماعية ،ومكافحة الفقر ،وتنبع �أهميته من عدة اعتبارات هي:
 .1يقدم هذا الكتاب منهج ًا جديد ًا ي�سمى " ر�أ�س املال ال�صبور" ،وهو منوذج ي�سعى �إىل تهذيب اال�ستثمارات التي
تكون على �شكل قرو�ض و�أ�سهم – ولي�س منحا – وتعظيم العوائد االجتماعية منها ،واالهتمام بالدور الذي ميكن
�أن تقوم به يف التخفيف من وط�أة الفقر وم�شكلته.
 .2ي�ساه ��م هذا الكتاب يف تطوي ��ر القدرات واملهارات على �إنتاج الت�صورات اخليالي ��ة امل�ستدامة ،وغري التقليدية
ملواجهة التحديات االجتماعية ،ومنهج التفكري اال�سرتاتيجي لبناء مناذج الأعمال التي تخدم الفقراء.
 .3ي�سع ��ى هذا الكت ��اب �إىل حتديد التحديات ومناق�شتها ،والفر�ص املتاحة لتعزي ��ز م�ؤ�س�سات الريادة االجتماعية
وتطويرها ،واقرتاح مناذج مالية جديدة من �أجل التغيري يف عامل مرتابط.
 .4يتع� � ّرف ه ��ذا الكتاب �إىل الطرق التي ت�ستطيع من خاللها الأ�سواق خدم ��ة الفقراء ،واال�ستماع لهم باعتبارهم
م�ستهلكني لهم اهتمامات ولهم احتياجات يجب �أخذها يف االعتبار.
 .5ميك ��ن تدري� ��س حمتوى هذا الكت ��اب يف مرحلة الدرا�سات العلي ��ا ،وامل�ستوى اجلامعي مل ��ا يحتويه من معلومات
ومع ��ارف وا�سرتاتيجي ��ات مهمة متعلقة بالفقر ،وتنظي ��م امل�شروعات االجتماعية ،والتنمي ��ة الدولية ،والعديد من
الدرا�سات املتعلقة بالقيادة.
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منهجية الكتاب
 .1اع��ت��م��دت "جاكلني" على
منهجية ال�سرد والتو�صيف لأهم
الأح� ��داث املهمة ال�ت��ي م��رت بها
طوال رحلتها الطويلة وم�سريتها
املهنية يف جمال التنمية امل�ستدامة
ب�أ�سلوب روائ��ي ب�سيط ،ي�ساهم
ب�شكل متميز يف �صياغة الدرو�س
امل�ستفادة ،وتوثيق جتارب النجاح
وق�ص�صه التي عاي�شتها "جاكلني"
طوال رحلتها يف حياتها الوظيفية
اجلديرة بالدرا�سة واالهتمام.
 .2ت�ضمنت امل��و� �ض��وع��ات التي

ن��اق �� �ش �ت �ه��ا "جاكلني" ُب �ع� َ�دي��ن
�أ�سا�سيني يف كل ف�صل:
فال ُبعد الأول يركز على مهارات
ال�ت�ن�م�ي��ة .و�أم� ��ا البعد الثاين
فريكز على مهارات القيادة.
وم ��ن امل��و� �ض��وع��ات امل�ه�م��ة التي
� �س��اع��دت ع �ل��ى ت�ن�م�ي��ة م �ه��ارات
التنمية يف ف�صول ه��ذا الكتاب:
امل�ساءلة ،ا�سرتاتيجيات الأعمال،
مكافحة الف�ساد ،بناء الثقة داخل
املجتمعات ،الإجراءات احلكومية،
ح��دود العمل اخل�يري ،متطلبات

ال�سوق ،ر�أ�س املال ال�صبور ،املر�أة
والتنمية.
�أم � ��ا ع ��ن امل ��و�� �ض ��وع ��ات ال �ت��ي
� �س��اع��دت ع�ل��ى تنمية م �ه��ارات
القيادة يف ف�صول ه��ذا الكتاب
ف� �ه ��ي :االع � �ت ��راف ب��ال �ف �� �ش��ل،
فهم الثقافات الأخ ��رى ،ثقافة
ح�سن اال�ستماع ،احل�ي��اة و�سط
التناق�ضات ،التفا�ؤل ،واملرونة،
والوعي الذاتي.
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محتويات الكتاب
ينقسم هذا الكتاب إلى ستة عشر فص ً
ال توثق لرحلة جاكلين المهنية ويمكن توضيح
أهم ما ورد في فصول هذا الكتاب ،وذلك على النحو التالي:
تناقش "جاكلين" في الفصل األول المعنون" أبرياء في الخارج" موضوعات مهمة مثل :تجربة المرأة،
والتمويل المتناهي الصغر ،والتفاوت في الثروة ،وحياة الفقراء كغرباء في بالدهم ،وأهمية توسيع
الخدمات األساسية المقدمة للفقراء وضرورتها ،وتؤكد على أن العالم مترابط بالفعل ،ونحن نعيش
في قرية صغيرة ،وأنه رغم المعاناة المستمرة إال أنه يجب أن نتمسك باألمل والتفاؤل في غد أفضل.

أبرياء ...

في الخارج

وفيما يلي �أهم النقاط الرئي�سة الواردة يف الف�صل الأول:
 .1تعود ق�صة "جاكلني" �إىل عام  1987عندما كان عمرها  25عام ًا ،وكانت يف "رواندا" مل�ساعدة بع�ض
الن�ساء الفقراء على �إن�شاء م�ؤ�س�سة للتمويل املتناهي ال�صغر ،وبينما ت�سري يف �شوارع مدينة "كيجايل" وجدت
طف ًال �صغري ًا يتجه نحوها ،و�إذ به يرتدي "ال�سرتة الزرقاء" والتي �سبق "جلاكلني" �أن تربعت بها منذ عقد
كامل لأعمال اخلري ،وما زال ا�سم "جاكلني" مكتوب ًا على ال�سرتة رغم مرور عدة �سنوات ،وقد �أكد لها هذا
املوقف �أن العامل مرتابط بالفعل ،و�أعطى لها الأمل من جديد للعمل يف "�إفريقيا" للتع ّرف �إىل ما يقف بني
الرثوة والفقر.
 .2بعد ثالث �سنوات من تخرجها يف اجلامعة عملت "جاكلني" يف بنك "ت�شي�س مانهاتن" ،و�سافرت �إىل العديد
من دول العامل لإعادة النظر يف القرو�ض ،وخا�صة يف االقت�صادات املتعرثة ،و�أثناء عملها يف مدينة "ريو دي
جانريو" �شاهدت "جاكلني" الفقر املدقع جنب ًا �إىل جنب مع ال�ثراء الفاح�ش بطريقة مل ت�شاهدها من قبل،
و�شاهدت فقراء ال�شوارع يف "الربازيل" ،ويف هذا ال�ش�أن عر�ضت "جاكلني" على رئي�سها يف البنك تقدمي قرو�ض
للطبقة الفقرية العاملة يف "الربازيل" ،ولكن مت رف�ض طلبها لعدم وجود �ضمانات لدى الفقراء ،وعدم قدرة
الفقراء على �سداد فوائد الديون.
 .3من هذه اللحظة قررت "جاكلني" ا�ستخدام املهارات التي اكت�سبتها من العمل يف البنوك مل�ساعدة الفقراء،
فقبلت �أن تكون �سفرية للمر�أة الإفريقية من خالل عملها مبكتب "بنك التنمية الإفريقي" يف" كوت ديفوار"،
وخالل ال�شهور الأوىل من فرتة عملها يف "�أفريقيا" �أ َّثرت فيها ويف طريقة تفكريها جتربتان.
الأوىل� :أنها تعرفت على �شا ّبة �صغرية من "كينيا" ت�سمى "مار�سيلينا" ،وكانت قد �ساعدتها "جاكلني" على فتح
ح�ساب بنكي لها للمرة الأوىل ،وب��د�أت "جاكلني" تفكر يف النتائج املرتتبة على تو�سيع اخلدمات الأ�سا�سية
للفقراء الذين تغفل عنهم ال�سلطة احلاكمة.
والثانية� :أنها ت�أثرت � ً
أي�ضا بزيارتها الق�صرية �إىل "�أوغندا" بعد احلرب الأهلية املدمرة يف عام  ،1986و�أثر
فيها البنيان اجل�سماين الهزيل للأوغنديني مع ما لديهم من �إ�صرار على حتمل املعاناة.
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طيور في الخارج

ونمور في الداخل

يناقش الفصل الثاني مجموعة من االفتراضات والتوقعات التي تؤثر في معاملة
أفراد المجتمع ،واألمور اللغوية في مناهج التغلب على مشكالت الفقر عالمياً،
وكذلك قضية المساءلة في المنظمات غير الهادفة للربح ،وقضية كرامة المواطنين
الفقراء ،وموضوع القيادة الشاملة ،وحدود النوايا الحسنة في العمل االجتماعي.

ولعل �أهم النقاط الواردة يف هذا الف�صل ما يلي:
 .1ذهبت "جاكلني" �إىل "كوت دي
فوار" ملمار�سة مهامها يف "بنك
التنمية الإفريقي" ،و�أ�صبحت
"جاكلني" ت�سري يف �شوارع "كوت
دي فوار" وتطرح ت�سا�ؤالت حول
العدالة ،والرحمة ،والقوة ،واملال.
 .2واج� �ه ��ت "جاكلني" خ�لال
الأ��س��اب�ي��ع الأوىل م��ن عملها يف
"كوت دي فوار" ال �ع��دي��د من
التحديات من زمالئها يف العمل،
حيث يرف�ضون تقدميها للعمالء،
ويعاملونها معاملة غ�ير الئقة،
وق ��د ح��ذرت �ه��ا ام � ��ر�أة نيجريية
تعمل معها يف البنك نف�سه ب��أن
زم�لاءه��ا ي�ك�ي��دون ل�ه��ا امل�ك��ائ��د،
وحذرتها منهم ،ولكن "جاكلني"
مل ت�أخذ هذه التحذيرات حم َمل

اجل� ��د .وب �ع��د �أ� �س �ب��وع�ين وع�ق��ب
حفل ا�ستقبال حاول زمال�ؤها �أن
ي�سمموها ،بعدها مر�ضت مر�ض ًا
ِّ
�شديد ًا م��د َة ثالثة �أي��ام ،وعرفت
"جاكلني" �أن �سبب املعاملة غري
ال�لائ�ق��ة ه��ي �أن ال�ق��ائ�م�ين على
البنك مل يهتموا به�ؤالء كما ينبغي،
وي �ف��ر� �ض��ون ع�ل�ي�ه��م ذوي ال �ل��ون
الأبي�ض من خ��ارج م�ؤ�س�ساتهم،
وهنا تذكرت "جاكلني" ن�صيحة
�صديق �أفريقي قال لها ذات مرة:
" ُك يِون مثل الطيور يف اخلارج،
ومثل النمور يف الداخل".
 .3ق��ررت "جاكلني" ت��رك "كوت
دي فوار" وع ��ادت �إىل "كينيا"
�أوائ ��ل ع��ام  ،1987وق��ام��ت بعمل
حت �ل �ي��ل مل �ح �ف �ظ��ة ال� �ق ��رو� ��ض يف

م�ؤ�س�سة وليدة للتمويل املتناهي
ال�صغر ،وبعد مئات ال�ساعات من
العمل ال�شاق عر�ضت "جاكلني"
ن �ت��ائ��ج ت �ق��ري��ره��ا ع �ل��ى امل��دي��ر،
وللأ�سف �أبلغها املدير بعد �أ�سبوع
�أن التقرير ق��د مت ف�ق��ده ،حينها
�شعرت بالعجز ،وم��ن هنا قررت
"جاكلني" العمل على بناء امل�سا َءلة
يف املنظمات غري الربحية.
 .4عر�ضت "فريونيك" امل ��ر�أة
التي قابلتها "جاكلني" يف م�ؤمتر
يف "نريوبي" ع �ل��ى "جاكلني"
العمل على تنفيذ م�شروع مينح
القرو�ض للن�ساء يف "رواندا"،
وق��ب��ل��ت "جاكلني" ال �ع��ر���ض
وتوجهت �إىل "رواندا" بعد �أ�سبوع
من موافقتها.
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يناقش الفصل الثالث موضوعه الرئيس في إطار توظيف األساليب والتقنيات المناسبة لسياق التنمية،
ودعم المرأة ،واألسرة ،والتعامل مع المغتربين كخبراء مع التركيز على قوة التو ّقعات.

ولعل �أهم ما تناوله الف�صل الثالث من �أفكار رئي�سة يتمثل فيما يلي:
 .1و�صلت "جاكلني" �إىل "رواندا" وقابلت مدير مكتب "اليوني�سيف" و�س�ألها :هل ميكن �إن�شاء نظام ائتماين
خا�ص بالن�ساء يف "رواندا"؟ ،و�إذا كان ذلك ممكن ًا فكيف ميكن ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة مالية وظيفتها دعم املر�أة
ومتكينها؟.
 .2بد�أت "جاكلني" فع ًال بالعمل على منح الن�ساء قرو�ض ًا بد ًال من املنح وال�صدقات ،و�أعطتهم الفر�صة لكي
يحققوا �شيئ ًا مفيد ًا ب�أنف�سهم ولي�س عن طريق اخلرباء ،ور�أت "جاكلني" �أن دعم املر�أة يعني دعم �أ�سرة �أو عائلة
ب�أكملها.
� .3أ�صبحت "جاكلني" تواجه ت�سا�ؤ ًال مهم ًا وهو� :أي من الروانديات م�ستعدات للح�صول على قرو�ض متناهية
ال�صغر؟ ،وللإجابة عن هذا الت�سا�ؤل بد�أت بعمل العديد من االجتماعات مع وزارات حكومية ،ومع العاملني يف
جمال املنح وامل�ساعدات ،ومع العديد من الن�ساء يف الأ�سواق يف "كيجايل" ،ووجدت "جاكلني" �أن هناك �إمكاني ًة
لتنفيذ الربنامج املقرتح لإقرا�ض املر�أة ولكن مبعدل فائدة عادلة .وبالفعل مت �إن�شاء م�ؤ�س�سة لهذا الغر�ض ا�سمها
( ،)Duterimbereوتق ّرر يف هذه امل�ؤ�س�سة �أن تكون �أ�سعار الفائدة قريبة من معدالت الفائدة يف البنوك
التجارية ،وقد تلقت هذه امل�ؤ�س�سة دعم ًا �سيا�سي ًا مهم ًا من �أكرث الن�ساء نفوذ ًا يف احلكومة.
 .4ويف غ�ضون �أ�شهر مت ت�سجيل املنظمة ر�سمي ًا ،ومت التوقيع على الالئحة الداخلية ،وت�أ�سي�س جمل�س الإدارة،
وزيادة ر�أ�س املال اخلا�ص بها ،و�أ�صبحت جاهزة للعمل ،ولكن هناك ت�سا�ؤل مهم ما زال مطروح ًا :كيف يتم تقدمي
القرو�ض؟ وكيف ميكن حت�صيلها فيما بعد؟
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سلة االقتصاد

والحقائق السياسية

تركز "جاكلين"في الفصل الرابع على المال باعتباره مصدر قوة لتمكين المرأة ،والتحديات المتعلقة
بالحلول المتكاملة إلقراض الفقراء في "رواندا" ،وأهمية األسواق في التعرف إلى مشاكل الفقراء
واالستماع الحتياجاتهم ،وأهمية مبدأ المساءلة في العمل االجتماعي.

وفيما يلي �أهم النقاط الرئي�سة الواردة يف الف�صل الرابع:
َ .1ع َقدت م�ؤ�س�سة (� )Duterimbereأول اجتماع جمل�س �إدارة لها ،ومت انتخاب "�أغني�س" مدير ًا تنفيذي ًا لها،
وبد�أت "جاكلني" وجمموعة من زمالئها يف ق�ضاء وقت كبري يف الأ�سواق لال�ستماع �إىل احتياجات الن�ساء
ومعرفة ملاذا يريدون االقرتا�ض؟ ،وملاذا يحتاجون �إىل املال؟ ،ومعظم الإجابات كانت حول تو�سيع م�شروعاتهم
ال�صغرية وتطويرها ،و�أدركت "جاكلني" �أن املر�أة الرواندية قادرة على االدخار واالقرتا�ض.
� .2أعربت العديد من اجلهات املانحة عن رغبتها يف دعم م�ؤ�س�سة ( ،)Duterimbereولكن "جاكلني" �أكدت
على هوية املنظمة ،حيث يجب �أن تبقى منظمة رواندية .وقد واجهت "جاكلني" وزميلتها "ليليان" بع�ض التحديات
اخلا�صة بف�شل بع�ض الن�ساء يف �سداد القرو�ض ،فتقابلت "جاكلني" مع املتعرثات ،و�شددت على �ضرورة �سداد
القرو�ض يف موعدها و�إال تعر�ضن للم�ساءلة.
 .3وبينا كانت "جاكلني" يف ال�سوق وجدت امر�أتني تبيعان �سال ًال م�صنوعة يدوي ًا ،وبد�أت امل�ساومة على ال�سعر،
فجاكلني تود دفع  6دوالرات يف �سلعة ثمنها  10دوالرات ،فلما علمت من البائعة �أن الثمن �سيتم دف ُعه م�صروفات
تعليم �أطفالها دفعت جاكلني  10دوالرات كاملة.
 .4ويف خ�ضم التو�سع ال�سريع مل�ؤ�س�سة ( )Duterimbereاكت�شف املحا�سبون
�أن "�أغني�س" املديرة التنفيذية قد �سرقت  3000دوالر من �أموال امل�ؤ�س�سة،
وعلى الفور قرر جمل�س الإدارة حما�سبتها على املال املفقود،
واتخاذ قرار ب�إقالتها من من�صبها.
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المخبز األزرق
تناقش "جاكلين" في الفصل الخامس كيفية التعامل مع
التوترات المحلية التي تنتج عن توقعات الخبراء ،وأهمية
ترسيخ مبدأ الملكية للمرأة ،ومقارنة نماذج األعمال
بنماذج المساعدات التنمويةِّ ،
وتركز في هذا الفصل
على التأكيد على دور رواد األعمال المحليين ،وترسيخ
مبدأ االستماع الحتياجات اآلخرين ،مع ضرورة االعتراف
بالفشل ومواجهته.

وتتمثل �أهم النقاط الرئي�سة الواردة يف الف�صل اخلام�س فيما يلي:
 .1وج ��دت "جاكلني" م��ن واق��ع
احتكاكها امل�ستمر ب��الأ��س��واق يف
"كيجايل" �أن هناك العديد من
ال�شركات التجارية تقوم بتوظيف
ال �ع��دي��د م ��ن ال �ن �� �س��اء ،وب� ��د�أت
ب��ال�ت���س��ا�ؤل :ه��ل ه�ن��اك �شركات
ت���س��اع��د ع�ل��ى خ�ل��ق ف��ر���ص عمل
للن�ساء؟ ،وما هي الإجراءات التي
يجب ات�خ��اذه��ا لت�أ�سي�س �شركة
جتارية يف "رواندا"؟
 .2ق��ام��ت "جاكلني" ب� � ��إدارة
جم �م��وع��ة م ��ن الأرام � � ��ل ال��ذي��ن
ي �ع �م �ل��ون يف م �� �ش��روع "خمبز"
تابع ل��وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
وت��وج�ي�ه�ه��ن ،وك ��ان ع��دده��ن 20

ام � ��ر�أ ًة  ،ت�ق�م��نَ ببيع اخل �ب��ز يف
املكاتب احلكومية ،بالإ�ضافة �إىل
العمل يف جمال اخلياطة وبع�ض
احلرف اليدوية الأخرى .و�أعجبت
"جاكلني" بهذه الأفكار ور�أت �أنها
حتتاج �إىل الدعم املادي ،والتو�سع
يف تنفيذها على نطاقات وا�سعة،
وت َب َّنت "جاكلني" م�ساعدة الأرامل
ب�شرط �أن ترفع احلكومة الدعم
عنهنّ  ،و�أن تتم �إدارة هذه الأفكار
مبنهجية العمل التجاري وبطريقته
من �أج��ل زي��ادة املبيعات وخف�ض
التكاليف .وقد قامت "جاكلني"
بالفعل بت�صميم نظام للم�ساءلة
ي�ستند �إىل �أن هناك �أجر ًا �أ�سا�سي ًا

مقابل العمل بالإ�ضافة �إىل عمولة
�أو ن�سبة من املبيعات ،ومع وجود
حوافز مغرية على �إعداد التقارير
اخلا�صة بالعمل ب�أمانة ونزاهة.
 .3وب �ع��د �أن جن �ح��ت ال �ف �ك��رة،
وح �ق �ق��ت �أرب���اح� � ًا ك �ث�يرة ق��ام��ت
"جاكلني" برت�سيخ مبد�أ امللكية،
حيث مت��ت امل��واف�ق��ة على حتويل
ب �ع ����ض امل� �ن ��ازل ال �� �ص �غ�يرة �إىل
خمابز ،واختارت "جاكلني" اللون
الأزرق لهذه املخابز ،وا�ستمرت
عملية دعم رائدات الأعمال حتى
جنحن يف حتقيق مكا�سب مالية
ت �� �ض � َم��نُ ل �ه��نَّ حت�ق�ي��ق االك �ت �ف��اء
الذاتي وحفظ كرامتهن.
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الرقص في الظالم
تناقش "جاكلين" في الفصل السادس موضوعات مهمة مثل :مكافحة الفساد ،وتحقيق
التوافق بين مشروعات الجهات المانحة واحتياجات الفقراء ،وبناء شراكات من خالل
آليات السوق ،وأهمية البحث عن السعادة في ظل الظروف الصعبة.

وميكن تلخي�ص �أهم �أفكار الف�صل ال�ساد�س يف النقاط التالية:
 .1بد�أت "جاكلني" يف تنفيذ م�شروع جديد مع "اليوني�سيف" يف "نريوبي" ،وت�سافر كل �شهرين للعمل مع الن�ساء
يف الأحياء الفقرية على تنمية بع�ض امل�شروعات االجتماعية وتطويرها ،ومراجعة م�شروعات املر�أة التي مت متويلها
من اجلهات املانحة .و�أثناء �سفرها �إىل جميع �أنحاء "كينيا" مع زميلتها " ماري كوناج" وجدت بع�ض الأخطاء يف
تنفيذ بع�ض امل�شروعات مثل م�شروع مطاحن الذرة ،حيث وجدت "جاكلني" هذه املطاحن بحالة �سيئة لأن الذين
يعملون عليها مل يتم تدريبهم على �إ�صالحها �أو �صيانتها ،وكذلك وجدت العديد من املدار�س فارغة ومغلقة ب�سبب
الف�شل يف و�ضع نظام لأجور العاملني ل�سنوات عديدة.
 .2و�أثناء متابعتها للم�شروعات وتركيزها على معرفة �أين يكمن الف�ساد وجدت "جاكلني" �أن بع�ض امل�س�ؤولني
احلكوميني يح�صلون على ن�سبة  % 20مقابل منح بع�ض الن�ساء منح ًا حكومية ،من هنا كتبت "جاكلني" يف تقريرها
النهائي �أن برامج املر�أة املم َّولة من اجلهات املانحة تكلفتها عالية رغم حمدودية اال�ستفادة منها على �أر�ض
الواقع ،و�أن هناك فجو ًة حقيقية وفعلية بني ما حتتاجه احلكومة واجلهات املانحة وبني ما حتتاجه املجتمعات.
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11

السـفــر
بدون خارطة طريق
تناقش" جاكلين" في الفصل السابع التعريف بالثقة ،وأهمية بنائها،
وما هو الدور الذي يجب أن تقوم به؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن في
قضايا العدالة االجتماعية في المجتمعات المفتوحة؟،

وفيما يلي �أه��م النقاط الرئي�سة ال��واردة يف الف�صل
ال�سابع:
 .1ع��ادت "جاكلني" مرة �أخ��رى �إىل "كيجايل" بعد
�أن تع َّلمت املعنى احلقيقي لكلمة الثقة ،وبعد �أن قام
حار�سها ال�شخ�صي ب�سرقة كل �أمتعتها من منزلها،
ورف���ض��ت "جاكلني" �إب�ل�اغ ال�شرطة ع�ن��ه ،واكتفت
بف�صله م��ن العمل ،وه��ذا م��ا ع َّر�ضها لالنتقاد من
زمالئها الذين كانوا م�ص ِّرين على �إب�لاغ ال�شرطة
عنه ،وبعد عامني من العمل يف "رواندا" يف العديد من
امل�شروعات التنموية االجتماعية ذات الأثر االجتماعي
الإي �ج��اب��ي يف امل�ج�ت�م��ع ق���ررت "جاكلني" م �غ��ادرة
"�أفريقيا" بعد �أن انتهت مهمتها املك َّلفة بها.

 .2وكانت "جاكلني" قد رف�ضت اقرتاح ًا من زميل
العمل ب�إقامة حفل وداع لها بعد �إجناز مهمتها
لها يف ِ
بنجاح ،وت��رددت "جاكلني" بعد �أن وج��دت �أن ثمن
زجاجة ال�شمبانيا وه��و  60دوالر ًا يعادل ما يجمعه
معظم الروانديني يف عام كامل.
 .3توجهت "جاكلني" لدرا�سة �إدارة الأعمال ل َتتَعرف
بطريقة �أعمق و�أدق كيف ت��دار الأع�م��ال التجارية؟
وكيف ُتب َنى وتتطور؟ واعرتفت "جاكلني" يف نهاية
هذا الف�صل �أنها قد جاءت �إىل "�أفريقيا" دون خارطة
ط��ري��ق ،ومل تكن م�ستعدة ب��ال�ق��در ال �ك��ايف ملواجهة
ال�ت�ح��دي��ات ،ومل تكن متلك الأدوات الكافية لأداء
مهامها كما ينبغي �أن تكون.
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منحنى التعلم الجديد
ركزت "جاكلين" في الفصل الثامن على أهمية إيجاد الحوافز المناسبة لتحقيق النجاح واالستثمار في
القادة المحليين ،واالهتمام بالمجتمع ،وضرورة قياس التقدم المحرز ،وأهمية التعرف إلى حدود العمل
الخيري وضوابطه ،وأهمية التركيز على األهداف بشكل عميق.

وتتلخ�ص �أفكار "جاكلني" يف الف�صل الثامن يف النقاط التالية:
 .1بع ��د جترب ��ة "جاكل�ي�ن" يف لنجاحه ��ا مث ��ل الق ��ادة الأقوياء،
م�ؤ�س�س ��ة ( )Duterimbereيف ومنحه ��م كاف ��ة الأدوات الت ��ي
"رواندا" ،عادت �إىل وطنها والية ت�ساعدهم على خدمة مواطنيهم،
"فريجيني ��ا" ،وقدم ��ت يف "كلية وا�ستكمل ��ت "جاكل�ي�ن" درا�سته ��ا
�ستانف ��ورد" لإدارة الأعمال ،وقبل الكت�س ��اب مه ��ارات �إدارية جديدة
ت�سع ��ة �أ�شه ��ر من بداي ��ة الدرا�سة ت�ساعده ��ا عل ��ى بن ��اء ال�ش ��ركات
و َّقع ��ت عقد ًا م ��ع "البنك الدويل" التجارية يف الدول النامية.
لتنفي ��ذ ع ��دد م ��ن امل�شروع ��ات  .3قابل ��ت " جاكل�ي�ن" الدكت ��ور
التنموية؛ لتمك�ي�ن املر�أة يف جمال "ج ��ون غاردن ��ر" وتناق�ش ��ا �سوي ًا
الزراع ��ة يف "غامبي ��ا" ،وذل ��ك حول قي ��م بناء املجتمع وتعزيزها،
بالتع ��اون م ��ع وزارة الزراع ��ة بعد وبت�شجي ��ع من "د.ج ��ون" ح�صلت
تق ��دمي حزم ��ة قرو� ��ض مي�س ��رة "جاكل�ي�ن" عل ��ى برنام ��ج زمالة
يف م�ؤ�س�س ��ة "روكفيل ��ر" لدرا�س ��ة
قيمتها  15مليون دوالر.
 .2قدمت "جاكلني" م�شروع ًا لبيع ا�سرتاتيجي ��ات تنمي ��ة امل�شروعات
الأ�سمدة للن�ساء عن طريق البنوك؛ التنموية ،وبالأخ� ��ص تلك املتعلقة
وذلك لت�شجيع املزارعني والقطاع ب ��ذوي الدخ ��ول املنخف�ض ��ة يف
اخلا� ��ص يف جمال الزراعة� ،إال �أن "الواليات املتحدة الأمريكية".
امل�شروع مل يجد �آذان ًا �صاغية ،ومل  .4وب ��د�أت "جاكل�ي�ن" بعم ��ل
يتم تنفي ��ذه ،و�أ�ص ��رت "جاكلني" جمموع ��ة م ��ن ور� ��ش العم ��ل عن
على بناء هياكل تنظيمية ل�شركات الأعم ��ال اخلريي ��ة يف م�ؤ�س�س ��ة
جتارية مع توفري العوامل الداعمة "روكفيل ��ر" مل�شارك ��ة امله ��ارات

واملع ��ارف واملعلوم ��ات الت ��ي
اكت�سبته ��ا ،ومعاجل ��ة امل�ش ��كالت
االجتماعية امله َّم ��ة ،وخالل زيارة
له ��ا �إىل "كمبودي ��ا" لتنفيذ ور�شة
عمل عن الأعمال اخلريية تقابلت
"جاكلني" مع �أحد احلكماء الذي
ق ��ال لها حكمة م�ؤث ��رة وهي� ":إذا
كن ��ت تتح ��رك يف احلي ��اة بفكرك
وعقل ��ك فق ��ط ف�أنت مت�ش ��ي على
ق ��دم واحدة� ،أما �إذا كنت تتحرك
يف احلي ��اة بالعق ��ل والرحم ��ة مع ًا
ف�أنت مت�شي على قدمني وت�سري يف
طريق احلكمة".
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يناقش الفصل التاسع موضوعات مهمة مثل :تمكين المرأة ،ودور الحكومة
عندما يفشل ٌّ
كل من القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية في تقليل
الفجوات االجتماعية ،وترسيخ مبدأ المساءلة.

الطالء األزرق على الطريق
وفيما يلي �أهم النقاط الرئي�سة الواردة يف الف�صل التا�سع:
متويل متناهي
 .1طلب زميل �سابق يف "اليوني�سيف" من "جاكلني" ال�سفر �إىل "تنزانيا" ملدة �شهر ملراجعة برنامج ٍ
ال�صغر ،وبالفعل وافقت"جاكلني" ،رغم �أنها وجدت �أن هذا الربنامج ما يزال بعيد ًا عن النجاح ،و�أن الن�ساء يف
املناطق الريفية يحتَجنَ �إىل وظائف �أف�ضل ،وزيادة فر�ص احل�صول على اخلدمات الأ�سا�سية ،مثل :الرعاية
قر�ض الأ�سا�سي للفقراء بل
ال�صحية ،والتعليم لهنَّ ولأطفالهنَّ  .و�أكدت "جاكلني" على �أال تكون احلكومة هي املُ ِ
عليها توفري البنية التحتية الأ�سا�سية املنا�سبة ليقوم بهذا الدور القطاع اخلا�ص واملنظمات غري الربحية.
 .2وعادت "جاكلني" �إىل "نيويورك" ال�ستكمال عملها يف تنفيذ ور�ش العمل يف جمال العمل اخلريي ،وتنفيذ
عام � 1994سمعت عن املجازر التي حدثت يف "رواندا" على
برامج خدمة الفقراء ،ويف �أثناء ذهابها �إىل العمل َ
خلفية الإب��ادة اجلماعية ،وقررت "جاكلني" العودة مرة �أخرى �إىل "رواندا" ملحاولة فهم ما يحدث يف مكان
عا�شت وعملت فيه فرتة من عمرها ،ولدى عودتها وجدت �أن املخابز قد د ُِّمرت بعد الإبادة اجلماعية ،ومل يتبقَّ
منها �سوى الطالء الأزرق على الطريق.
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العقاب والبعث
تناقش "جاكلين" في الفصل العاشر األمور اإلنسانية بعامة ،كما ناقشت
المعاناة المشتركة بعد اإلبادة الجماعية ،وكيف تؤثر قصص األلم والمعاناة
على الوعي والسلوك داخل المجتمعات.

وفيما يلي �أهم النقاط الرئي�سة الواردة يف الف�صل العا�شر:
 .1بني عامي  1997و 2000زارت "جاكلني" �أربع ًة من الن�ساء الالتي �سبق و�أن عمِ َلت معهنّ يف "رواندا" من قبل؛
لتتعرف �إىل ما حدث ،وقد �أكدت لها �إحداهُ نَّ �أن معظم الن�ساء الالتي ُكنَّ يع َملنَ يف املخابز قد ُقتلنَ  ،و�شرحت
لها "هونوراتا" حجم املعاناة التي عا�شتها ،و�أنها بالفعل قد ر�أت املوت بعينيها ،وحينها �أدركت "جاكلني" حجم
املعاناة يف "رواندا".
كما التقت "جاكلني" "بليليان" بعد �أن عا�شت ما يقرب من عامني يف خميمات الالجئني ،لتعود �إىل منزلها لتجده
حمتلاَّ من اجلنود ،مما جعلها ترتك منزلها مرة �أخرى.
 .2وت�ؤكد "جاكلني" �أن الن�ساء �أمثال "هونوراتا" و"ليليان" قد �أثبتتا القدرة على التحمل والقدرة على تغيري
العامل يف حالة �أن ا�ستمع لهنّ امل�س�ؤولون ملعرفة احتياجاتهم ومعاناتهم.

ال�سرتة الزرقاء � ...سد الفجوة بني الأغنياء والفقراء يف عامل مرتابط
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The Blue Sweater
تكلفة الصمت
تناقش "جاكلين" في الفصل الحادي عشر
موضوعات فساد السلطة ،واآلثار السلبية
المترتبة على اإلهمال البشري ،والخطوط
الفاصلة بين العلم والمشاركة ،وبين الفعل
وعدم الفعل.

وتتمثل �أهم �أفكار الف�صل احلادي ع�شر يف التايل:
 .1زارت "جاكلني" "�أغني�س" – وهي �إحدى الن�ساء الالتي عملت معهنَّ يف "رواندا"
�ساب ًقا – يف ال�سجن املركزي يف "كيجايل" ،حيث �إنها متهم ٌة بارتكاب جرائم الإب��ادة
اجلماعية ،و�أ ّكدت "�أغني�س" "جلاكلني" �أنه يوجد – بالفعل  -حيوانات �ضارِية يف �صورة
ب�شر لي�س يف قلوبهم رحمة.
 .2كما زارت "جاكلني" يف ال�سجن �أي�ض ًا ال�سيدة "برودن�س" – وهي �إحدى الن�ساء الالتي
عملنَ معها يف "رواندا" �ساب ًقا –وكانت متهمة ب�أنها اجلاين الرئي�س يف الإبادة اجلماعية،
حيث �إنها ق َّر َرت �أال تبقى �صامتة على ما يحدث يف بالدها ،وقد تل َّقت "�أغني�س" حكم ًا
بال�سجن مدى احلياة� ،أما "برودن�س" فقد ُح ِكم لها بالرباءة ،وكلتاهما �ساعدتا "جاكلني"
على فهم اال�ضطراب يف الوجود الإن�ساين.
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في شأن المؤسسات
تؤكد "جاكلين" في الفصل الثاني عشر أن قضية الفقر قضية معقدة جداً ،وال يوجد ٌّ
حل واحدٌ يستطيع
َّ
حل مشكالت الفقر جميعها ،وأن العمل الخيري وحده ال يستطيع حل مشكلة الفقر ،كما أن األسواق
وحدَها ال تستطيع حل مشكلة الفقر بمفردها أيضاً ،وشدَّدت على ضرورة تكاتف الجميع لتوحيد
الجهود للتغلب على مشكلة الفقر وحلها.

وفيما يلي �أهم النقاط الرئي�سة الواردة يف الف�صل الثاين ع�شر:
 .1الإبادة اجلماعية يف "رواندا" �أثبتت �أنه ال يوجد �أحد بريء من الإثم �أو من حتمل امل�س�ؤولية ،و�أكدت �ضرورة
العمل على حتفيز الروانديني على عمل الأ�شياء املهمة بطريقة �صحيحة.
 .2ذهبت "جاكلني" �إىل م�ؤ�س�سة ( )Duterimbereلرتى كيف �أ�صبحت بعد  20عام ًا من ن�ش�أتها ،وتقابلت
"جاكلني" مع جمموعة من الن�ساء الالتي �أكدنَ �أن حياتهن تغريت للأف�ضل ب�سبب جهود هذه امل�ؤ�س�سة يف
الإقرا�ض ،وات�ضح "جلاكلني" �أن هذه امل�ؤ�س�سة ال�صغرية الواعدة التي ت�أ�س�ست لدعم الأن�شطة االقت�صادية للمر�أة
ومتكينها قد قدمت الكثري من القرو�ض ملئات الآالف من الن�ساء على مدار  20عام ًا.
� .3أك��دت "جاكلني" بعد معرفة اجلهود التي بذلتها م�ؤ�س�سة (� )Duterimbereأن امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة هي جزء مهم من حل م�شكلة الفقر ،و�أكدت �أن العمل اخلريي وحده ال ي�ستطيع منفرد ًا حل م�شكلة
الفقر لأنها م�شكلة معقدة.
� .4أن فل�سفة الكرامة الإن�سانية هي املدخل املنا�سب حلل م�شكلة الفقر ،و�أن الإميان ب�أن كل �إن�سان ي�ستحق �أن
يعي�ش حياة كرمية مع تكاتف جميع الأطراف �سي�ساهم يف حل م�شكلة الفقر.
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تعلم رأس المال الصبور
َ
كيفية استخدام نماذج األعمال والمناهج المرتبطة بها
تناقش "جاكلين" في الفصل الثالث عشر
وتوظيفها لحل مشكلة الفقر ،وطرقَ االستثمار في مشروعات الريادة االجتماعية ،واالتفاق على من
يقدم الخدمات المهمة للفقراء ،وكيفية التعامل مع الفقراء كمستهلكين ،ودور رأس المال الصبور.

وميكن ا�ستعرا�ض �أهم الأفكار الرئي�سة الواردة يف الف�صل الثالث ع�شر يف النقاط التالية:
 .1يف ب��داي��ة ع��ام  1999ب��د�أت
"جاكلني" يف التفكري بت�أ�سي�س
ن��وع ج��دي��د م��ن امل�ؤ�س�سات التي
ت�ستند �إىل �أف�ضل املمار�سات يف
علم �إدارة الأعمال ،وتقوم بتطبيق
مبادئ العمل اخلريي با�ستخدام
ومفاهيم جديدة ،على �أن
أ�ساليب
َ
� َ
تقوم هذه امل�ؤ�س�سات بتقدمي املنح
واال�ستثمارات لتوفري احتياجات
الفقراء على �أ�سا�س قيم ال�شفافية،
والنزاهة ،وامل�ساءلة ،و�أن تتعامل
م��ع ال�ف�ق��راء كم�ستهلكني ولي�س
ك ُمتَل ِّقني للمنح وامل�ساعدات ،و�أن
تتعامل م��ع رواد الأع �م��ال الذين
لديهم ال�ق��درة وال��ر�ؤي��ة على حل
م�شكالت املجتمع.
 .2وبدعم من م�ؤ�س�سة "روكفيلر"
ا��س�ت�ط��اع��ت "جاكلني" �إن �� �ش��اء

م ��ؤ� �س �� �س��ة ب ��ر�أ� ��س م���ال حم ��دود
�وج��ه �إىل الأع �م��ال
يف ال�ب��داي��ة م� ّ
اخل�ي�ري ��ة ،وي �� �س �ع��ى �إىل ت�ق��دمي
اخل��دم��ات الأ� �س��ا� �س �ي��ة للفقراء
يف جم��االت ت��وف�ير م�ي��اه ال�شرب
ال �ن �ظ �ي �ف��ة ،وخ ��دم ��ات ال��رع��اي��ة
ال�صحية ،وخ��دم��ات الإ��س �ك��ان،
وتوفري م�صادر الطاقة النظيفة.
 .3وبحلول عام  2001ا�ستطاعت
"جاكلني" وف��ري��ق عملها رف��ع
ر�أ�س املال �إىل �أكرث من  8ماليني
دوالر ،وق ��رروا ت�سمية امل�ؤ�س�سة
با�سم "�أكيومن" (Acumen
 ،)Fundويف �أبريل ع��ام 2001
مت ت�سجيل امل�ؤ�س�سة ب�شكل ر�سمي
كم�ؤ�س�سة خريية عا َّمة.
 .4وخ�لال ال�ع��ام الأول م��ن عمر
امل�ؤ�س�سة رك��زت "�أكيومن" على

حت �� �س�ين اخل� ��دم� ��ات ال���ص�ح�ي��ة
با�ستخدام التكنولوجيا ،و�أعطت
�أول منحة لها مل�ست�شفى عيون
"بالهند" ،وبعد احلادي ع�شر من
�سبتمرب  2001ق��ررت "�أكيومن"
َ
العمل يف "باك�ستان" لبناء قدرات
منظمات املجتمع امل ��دين خللق
فر�ص عمل �أف�ضل يف امل�ستقبل.
 .5ب��د�أت م�ؤ�س�سة "�أكيومن" يف
تقدمي القرو�ض لتنفيذ العديد من
امل�شروعات االجتماعية للعديد
من رواد الأعمال ،وب��د�أت عملية
اال�ستثمار العادل يف امل�شروعات
التنموية ذات الأث��ر االجتماعي،
وي�سمي هذا النوع من اال�ستثمار
ال�صبور".
"بر�أ�س املال َّ
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تشييد البنا ِء ً
لبنة لبنة

تركز "جاكلين" في الفصل الرابع عشر على قيمة التكنولوجيا وأهمية دراسة احتياجات األسواق ،واعتبار
الثقة أحد العوامل المهمة ،ومواجهة عمليات الفساد التي تقف عائقاً أمام أي تقدم ،مع تقديم نماذج
عملية لتطبيقات "رأس المال الصبور".

وفيما يلي �أهم النقاط الرئي�سة الواردة يف الف�صل الرابع ع�شر:
 .1جنحت م�ؤ�س�سة "�أكيومن" يف بناء قدرات منظمات املجتمع املدين يف "باك�ستان" مع منح �أفراد املجتمع
احلرية واالختيار يف جمالني مهمني هما :التمويل املتناهي ال�صغر ،والإ�سكان.
 .2يف عام � 2002سافرت "جاكلني" �إىل "باك�ستان" ملقابلة رائد من رواد الأعمال ي�سمى "ت�سنيم �صديقي"
ملعرفة جتربة م�ؤ�س�سته ( )Saibanيف �إن�شاء م�ساكن اجتماعية ملحدودي الدخل مب�ساحات �صغرية ،و�أكد
"ت�سنيم" على �أن امل�شروع قائم على اكت�ساب ثقة العمالء ،ومعرفة احتياجاتهم ،و�إر�ساء قواعد ال�شفافية
وامل�ساءلة ،وقد جنحت املرحلة الأويل من م�شروع م�ؤ�س�سة ( )Saibanيف ت�سكني ما يقرب من � 20.000ألف
�شخ�ص ،ومن هنا قررت "جاكلني" �أن تقوم م�ؤ�س�سة "�أكيومن" بتقدمي منح بقيمة � 300.000ألف دوالر مل�ؤ�س�سة
أرا�ض وتخ�صي�صها للإ�سكان االجتماعي.
( )Saibanل�شراء � ٍ
 .3كما عملت م�ؤ�س�سة "�أكيومن" يف جمال توفري املياه النظيفة للفقراء ،وتطوير �أنظمة ال��ري يف "الهند"
وحت�سينها وخا�صة للمزارعني الفقراء ،كما عملت "�أكيومن" على نقل تكنولوجيا الري بالتنقيط من "الهند"
�إىل "باك�ستان" مل�ساعدة املزارعني الفقراء.
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تطبيق الحلول المستدامة على
المشروعات التنموية وقياسها
تناقش "جاكلين" في الفصل الخامس عشر عملية التسويق في قاعدة الهرم االقتصادي ،وبناء الشراكات
بين القطاعين الخاص والعام ،والتأكيد أن األسواق هي نقطة البداية وليست نهاية المطاف.

وتتلخ�ص �أهم النقاط الرئي�سة الواردة يف الف�صل اخلام�س ع�شر فيما يلي:
 .1دعمت م�ؤ�س�سة "�أكيومن" م�شروعات يف "تنزانيا" حيث منحت قر�ض ًا ل�شراء �أجهزة ومعدات لإنتاج
النامو�س ّيات (ال�شبكات التي تو�ضع ف��وق �أ��س� َّرة النوم للحفظ من النامو�س ،وال��ذب��اب ،واحل�شرات الناقلة
للأمرا�ض) ،ويف عام � 2008أ�صبحت هناك  7000امر�أة تعمل يف �إنتاج النامو�سيات و�إنتاج ما يكفي  20مليون
�شخ�ص يف العام الواحد.
 .2بد�أت م�ؤ�س�سة "�أكيومن" تفكر يف بيع هذه ال�شبكات (النامو�س َّيات) لل�شركات الكربى حلماية ع َّمالها من
بيع جديد ٍة عن طريق ا�ستخدام الن�ساء يف البيع باملرور على
مر�ض "املالريا" ب�أ�سعار جديدة ،وبد�أت يف �سيا�سة ٍ
املنازل ،وزيادة عدد قنوات التوزيع.
 .3قدمت م�ؤ�س�سة "�أكيومن" دعم ًا يقدر بنحو � 600.000ألف دوالر ملبادرة املياه ال�صحية النظيفة ،وذلك
لتحقيق جودة املياه ،و�ضمان احلياة ال�صحية الآمنة .وقد ا�ستفاد من هذه املبادرة ما يقرب من  200قرية،
و� 350.000ألف �شخ�ص ،وزيادة ر�أ�س املال ملا يقرب من  12مليون دوالر.

The Blue Swea
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العالم الذي نحلم

به هو المستقبل الذي

يمكننا أن

نصنعه معاً

تؤكد "جاكلين" في الفصل السادس عشر واألخير أنه بعد مرور أكثر من ثالثين عاماً
منذ أن تبرعت "بسُترتها الزرقاء" فإن العالم قد تغير كثيراً ،وأصبحت األدوات متاحة،
واإلمكانيات متوافرة لخلق مستقبل أفضل لكل إنسان ،سواء أكان غنياً أم فقيراً.

َ
ُ
أفضل من الثقة ،وال حافزَ أحسنُ من األمل
عملة
ال
وفيما يلي �أهم النقاط الرئي�سة الواردة يف الف�صل ال�ساد�س ع�شر:
 .1بع ��د  20عام� � ًا من عمله ��ا يف "�أفريقيا" و"الهن ��د" و"باك�ستان"� ،أدرك ��ت "جاكلني" �أن حل ��ول الفقر تكمن يف
امل�ساءلة املن�ضبطة ،وقوة ال�سوق ،وبناء احللول بنا ًء على احتياجات الفقراء �أنف�سهم.
� .2أكدت "جاكلني" �أنَّ من الدرو�س القوية امل�ستفادة �أنه ال عمل َة � ُ
أف�ضل من الثقة ،وال حافزَ �أح�سنُ من الأمل.
 .3يحتاج النا�س �إىل الإميان بالدور الذي ميكن �أن يقوموا به يف امل�شاركة يف �صنع القرارات التي ت�ؤثر يف حياتهم
ويف املجتمعات التي يعي�شون فيها.
� .4ض ��رورة اال�ستثم ��ار والعمل مع رواد الأعمال الذين يدركون �أهمية الإن�س ��ان وقيمته واحتياجاته ،وي�ساهمون يف
توظيف قدراتهم خلدمة املجتمع وق�ضاياه.
 .5ت�ؤمن م�ؤ�س�سة "�أكيومن" بالعمل على دعم رواد الأعمال الذين لديهم قي ٌم اجتماعي ٌة نبيل ٌة ،ويعملون على �إيجاد
احللول التي ت�ساعد على دعم قدرات الفقراء وحت�سني معي�شتهم.
 .6بد�أت م�ؤ�س�سة "�أكيومن" عام  2006يف تدريب جمموعة من قادة امل�ستقبل الذين لديهم قدرات �إدارية متميزة،
وت�صورات ،وحلول غري تقليدية م�ستدامة للم�شكالت االجتماعية.
 .7يف ع ��ام  2008ا�ستطاع ��ت "�أكيوم ��ن" �أن ت�ستثم ��ر يف �أكرث من  40ملي ��ون دوالر يف  40م�شروع� � ًا تنموي ًا يخدم
الفقراء ،وي�ساهم يف خلق � 23.000ألف فر�صة عمل جديدة.

ال�سرتة الزرقاء � ...سد الفجوة بني الأغنياء والفقراء يف عامل مرتابط

The Blue Sweater
جدول زمني لتسلسل
األحداث في الكتاب

1983
بد�أت "جاكلني" يف العمل مع بنك "ت�شي�س
مانهاتن"
1986
انتقلت "جاكلني" للعمل مع "بنك التنمية
الإفريقي".
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1994
وقوع مذابح الإبادة اجلماعية يف "رواندا".
1996
للتع��رف �إىل
ع��ادت "جاكل�ين" �إىل "روان��دا"
ّ
�أثر مذابح الإبادة اجلماعية.
1999
عملت "جاكل�ين" على تنفي��ذ جمموعة ور�ش
عمل برعاية م�ؤ�س�سة "روكفيلر".
2000
للتع��رف �إىل
ع��ادت "جاكل�ين" �إىل "روان��دا"
ّ
�أثر مذابح الإبادة اجلماعية.

1987
ال�ش��اب ال�صغ�ير ال��ذي يرت��دي
• قابل��ت
ّ
"�سرتتها الزرقاء" والتي �سبق �أن تربعت بها
منذ � 10سنوات.
• قامت "جاكلني" وزمال�ؤها بت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة
(.)Duterimbere
• قام��ت بالعمل مع جمموع��ة من الن�ساء يف
�إن�شاء املخابز الزرقاء يف" كيجايل برواندا".

2001
• قامت "جاكلني" بت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة "�أكيومن
"Acumen
• قام��ت م�ؤ�س�س��ة "�أكيوم��ن" بتق��دمي �أول
منحها مل�ست�شفى العيون "بالهند".

1989
قدمت "جاكلني" ا�ست�شارتها للبنك الدويل يف
م�شروع "غامبيا".

2002
قامت م�ؤ�س�سة "�أكيوم��ن" ب�أول ا�ستثمار لها يف
"باك�ستان".

1991
تخرج��ت "جاكل�ين" م��ن "كلي��ة �ستانف��ورد"
لإدارة الأعمال.

2003
قامت م�ؤ�س�سة "�أكيومن" بالتعاون مع ()A to Z
يف �إنتاج النامو�سيات يف �شرق �أفريقيا.
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