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Building Social Business: The New
Kind of Capitalism that Serves
Humanity’s Most Pressing
بين يدي الكتاب:

ه���ذا الكت���اب  -ال���ذي نق���وم بتلخي�صه لك – هو لأح���د �أعالم الري���ادة االجتماعية يف العامل وه���و حممد يون�س
احلائ���ز عل���ى جائ���زة نوبل لل�س�ل�ام يف ع���ام  2006لت�أ�سي�سه "بنك الفقراء" ال���ذي �أن�ش����أه يف "بنغالدي�ش" .وتقوم
فك���رة البن���ك عل���ى اال�ستف���ادة م���ن النظ���ام الر�أ�سم���ايل يف عم���ل البن���وك ،ولك���ن بالرتكي���ز على تق���دمي قرو�ض
�صغرية للفقراء لي�ستثمروها يف م�شاريعهم ال�صغرية جدا ،ويعي�شوا من خاللها يف �إنتاجية واكتفاء.
يف ه���ذا الكت���اب يعر�ض حمم���د يون�س نظرته للعمل االجتماع���ي ،وكيفية �إن�شاء م�شاري���ع اجتماعية تق ّل�ص من
امل�ش���اكل الت���ي تواج���ه الب�شرية يف جماالت احلي���اة املتعددة ،م�ستخد ًم���ا بع�ض النماذج م���ن امل�شاريع االجتماعية
التي تفرعت عن م�شروعه الرئي�س يف "بنك الفقراء".
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فصــــــــل

مفاهيم

العمل االجتماعي

يتلخ� ��ص مفهوم العمل االجتماعي يف ا�س ��تهداف امل�ش ��اكل وال�ص ��عوبات والتحدي ��ات التي يعاين منها الب�ش ��ر يف
جم ��االت حياته ��م ،كالفقر ،و ال�ص ��حة ،و التعليم ،و الغ ��ذاء وغريها من املجاالت ،وحماولة �إيج ��اد حلول لها عن
طريق ا�ستخدام منهجية الأعمال وامل�شاريع الربحية وهذا هو ما مييزها عن املجال اخلريي.
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هناك نوعان من أعمال المشاريع االجتماعية:
النوع األول  :هو نموذج الشركات االستثمارية غير الربحية ؛ فمعنى �أنها ا�ستثمارية �أن ال�شراكة فيها
تقوم على اال�ستثمار يف جمال معني ،وعدم ربحيتها للم�ستثمرين يعني �أن امل�ستثمر يح�صل الح ًقا على
املبلغ الذي ا�ستثمره فقط ال غري� ،أما الأرباح فيعاد تدويرها يف ال�شركة ل�ضمان ا�ستمراريتها.
النوع الثاني من األعمال االجتماعية :هو منوذج امتالك الفقراء  -الذين يقوم عليهم امل�شروع –
للم�ؤ�س�سة� ،سوا ًء بطريقة مبا�شرة� ،أو عن طريق جمل�س �أمناء يوظف عائدات امل�ؤ�س�سة ملعاجلة م�شكالت
الفقر.
ومن املهم �أن ن�شري هنا �إىل �أن العمل االجتماعي يتميز عن العمل اخلريي ب�أن له م�ستثمرين اّ
وملك ًا ،ولكن ه�ؤالء
امل�ستثمرين  -كما يف النوع الأول  -ال يح�صلون على �أي فائدة ربحية زيادة على املبلغ الذي ا�ستثمروه يف �إن�شاء
امل�شروع االجتماعي.

مبادئ العمل االجتماعي:

هناك سبعة مبادئ نراها رئيسة في العمل االجتماعي وهي كالتالي:

�أن يكون هدف امل�شروع معاجلة ق�ضية الفقر �،أو �أي ق�ضية �إ�شكالية �أخرى كالتعليم و ال�صحة والبيئة وغريها.
�أن يتوفر لدى امل�ؤ�س�سة اال�ستقرار واال�ستدامة املالية.
ا�سرتجاع امل�ستثمرين املبالغ التي ا�ستثمروها يف امل�ؤ�س�سة من دون �أي زيادات.
عند ت�سديد امل�ستثمرين املبال َغ امل�ستثمرة يتم ا�ستخدام العائدات املالية يف تطوير ن�شاط امل�ؤ�س�سة وتو�سيعه.
مراعاة امل�ؤ�س�سة للجانب البيئي يف ن�شاطاتها.
ت�أمني �أجور وبيئة عمل للعاملني يف امل�ؤ�س�سة تتفوق على �سوق العمل للعاملني خارجها.
العمل بابتهاج و�إيجابية.
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وي��رى محمد يونس أن إط�لاق ال��ري��ادة االجتماعية على
العمل االجتماعي ال يخلو من تجاوز وعدم دقة في استخدام
المصطلحات ،فالعمل االجتماعي له خصائصه وسماته التي
تميزه عن الريادة االجتماعية التي يندرج فيها العمل الخيري.

وفيما يلي نقدم لك بعض الفوارق التي تميز العمل االجتماعي عن العمل الخيري ،واللذان يتم
اختزالهما أحيانا بإطالق مصطلح الريادة االجتماعية عليهما.
الفارق في االستقرار و االستدامة المالية في المؤسسات الخيرية عن العمل االجتماعي ،بحيث

تبقى امل�ؤ�س�سات اخلريية معتمدة على التربعات واملنح اخلارجية ،فيما حت�سم امل�شاريع االجتماعية ق�ضية
اال�ستقرار املايل بتبنيها مناذج �أعمال منا�سبة.
الفارق في التعامل مع المستفيدين ،حيث تعزز م�ؤ�س�سة الأعمال االجتماعية االعتماد على الذات لدى
امل�ستفيدين بنقلهم �إىل الإنتاجية واال�ستقالل ،فيما يغلب على عمالء امل�ؤ�س�سات اخلريية االعتماد عليها.
الفارق في سرعة االستجابة للكوارث ،فم�ؤ�س�سات العمل االجتماعي يحتاج ت�أ�سي�سها و�إطالقها �إىل وقت
طويل مما يجعلها غري منا�سبة على م�ستوى اال�ستجابة للكوارث الطبيعية وم�ساعدة احلاالت التي نتجت عن
هذه الكوارث ،باملقابل تت�سم امل�ؤ�س�سات اخلريية بال�سرعة يف هذا اجلانب ،حيث يتم التن�سيق والعمل على جمع
التربعات و�إغاثة املحتاجني ب�صورة �أ�سرع و�أكرث فاعلية.
الفارق في نوعية المستفيدين ،فثمة �أنواع من امل�ستفيدين  -كالعجزة و ذوي االحتياجات اخلا�صة -ال
ميكنهم التعامل مع م�ؤ�س�سات العمل االجتماعي التي يقت�ضي العمل معها قدرة وكفاءة للعمل ،وهنا ت�أتي �أهمية
امل�ؤ�س�سات اخلريية التي يتنا�سب منوذج عملها مع هذه الفئات من املجتمع.
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العمل االجتماعي،
والمسؤوليات االجتماعية للشركات
نري���د حت���ت ه���ذا العن���وان �أن نبني الف���ارق بني �أعم���ال ال�ش���ركات التجاري���ة -الت���ي ي�ستفيد منها
املجتمع  -وبني العمل االجتماعي لدى امل�ؤ�س�سات االجتماعية.
فكث�ي�ر م���ن ال�ش���ركات الك�ب�رى ت�شتم���ل على ق�س���م للعالق���ات االجتماعي���ة يقوم مبه���ام تفر�ضها
قوان�ي�ن بع����ض ال���دول التي تعمل فيها هذه ال�ش���ركات ،ويقت�ضي �أن تقوم ال�شرك���ة التجارية بنوع
من خدمة املجتمع الذي ت�ستفيد من بيع منتجاتها له.
ه���ذا العم���ل ال يدخ���ل يف مفه���وم العم���ل االجتماعي ال���ذي نتناوله هن���ا� ،إذ �إن اله���دف من تفاعل
ال�ش���ركات يف �أن�شط���ة اجتماعية ه���و جمرد عمل هام�شي بالن�سبة لله���دف الرئي�س وهو الربح ،يف
منهجة وجذرية.
حني �أن مفهوم العمل االجتماعي ي�سعى �إىل معاجلة الإ�شكاالت بطرق مُ َ

العمل االجتماعي واألرباح المادية

ُيط���رح علين���ا كث�ي�راً يف جمال العمل االجتماعي �س�ؤال متكرر وهو" :ملاذا ال جتمع���ون بني الأرباح املادية و الأثر
االجتماعي؟" .وملاذا ال يتم توظيف الفائدة املالية لتحفيز العاملني يف جمال الأعمال االجتماعية؟.
فف���ي الوق���ت الذي نقف فيه وقفة �صارمة ب�ش�أن الفائدة املادية يف العمل االجتماعي جنيب عن هذا ال�س�ؤال من
ثالثة �أوجه:
الوجه األول من الناحية األخالقية
�إذ جن����د �أن ثم����ة �إ�شكالي����ة �أخالقية يف اال�ستفادة من الفئات املحتاج����ة يف املجتمع ،والتي يُفرت�ض منا مد يد العون

امللحة
بناء العمل االجتماعي :ر�أ�سمالية جديدة خلدمة احلاجات الإن�سانية َّ

7

�إليها .وهذه الإ�شكالية لي�ست �شي ًئا نظريا فح�سب ،بل هي واقع عا�صرناه يف ا�ستخدام بنوك �أخرى -بعد جتربتنا
يف "بنك الفقراء"-وحاجتها �إىل �سيا�ستنا يف تقدمي قرو�ض �صغرية للفقراء ،ولكن بزيادة ن�سبة الفائدة على هذه
القرو�ض ليتم حت�صيل ربح �أكرب على ح�ساب الفقري املحتاج.
الوجه الثاني من الناحية العملية
فباخلل���ط ب�ي�ن جان���ب الربح وجانب الت�أث�ي�ر املجتمعي �سيجد القائم���ون على هذه امل�شاري���ع ت�ضارباً بني هذين
الهدفني ،وعندها يتم تغليب اجلانب الربحي ،وبالتايل يتذبذب الت�أثري االجتماعي للم�ؤ�س�سة و تغيب الر�سال ُة
االجتماعية عنها.
الوجه الثالث من الناحية النظامية
يج���ب الف�ص���ل ب�ي�ن اجلانب الربح���ي والعمل االجتماع���ي يف امل�ؤ�س�س���ات االجتماعية خللق من���وذج جديد متفرد
منف�ص���ل ع���ن مناذج العمل التجاري والعم���ل الربحي ،وهذا الف�صل من �ش�أنه �أن يفت���ح �آفاقا جديد ًة للإبداع يف
ابتكار مناذج مميزة جديدة.

العمل االجتماعي كنموذج جديد للرأسمالية
يوظ����ف العم����ل االجتماع����ي و�سائ����ل الر�أ�سمالي����ة يف حتقي����ق
الأرب����اح للم�ؤ�س�سة ولكن من �أجل خدمة الهدف االجتماعي
ال����ذي ت�سعى �إليه امل�ؤ�س�سة .كم����ا �أن العمل االجتماعي ميتاز
ع����ن �سائ����ر الأعم����ال التجاري����ة يف ال�س����وق الر�أ�سمالي����ة بعدم
ت�أث����ره بت�أرجحات ال�سوق ،حي����ث يكون املت�ضرر يف العادة من
هذه الت�أرجحات واال�ضطراب����ات �أ�صحاب الأعمال التجارية
احلري�ص����ون على ح�ص����د الأرباح يف �أق�صر م����دى� ،أما العمل
االجتماع����ي فم����ن �ش�أن����ه التعويل على امل����دى البعيد حل�صد
الأرباح وبهذا ي�سلم من تقلبات ال�سوق الفجائية.

Building Social Business: The New
Kind of Capitalism that Serves
Humanity’s Most Pressing
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فصــــــــل

مفاهيم

زبادي الفقراء

"زب ��ادي الفق ��راء" ه ��و فكرة خط ��رت يل يف �إحدى امل�ؤمترات عن ��د لقائي باملدير التنفيذي ل�ش ��ركة "دانون"
للألب ��ان يف فرن�س ��ا عل ��ى طاولة الطع ��ام ،حيث �س� ��ألت فرانك :ملاذا ال ن�ؤ�س ���س زب ��ادي "دان ��ون" يف بنجالدي�ش
كم�ش ��روع اجتماعي؟ رد "فرانك" بحما�س ��ة م�ستح�س� � ًنا للفكرة ،وب�س� ��ؤال ما هو العمل االجتماعي؟ ،ف�ش ��رحت له
مفهوم العمل االجتماعي مما زاد حما�سته لت�أ�سي�س امل�شروع.
يعاين الفقراء يف "بنجالدي�ش" من �سوء يف التغذية ،فكان الهدف من امل�شروع هو معاجلة هذه الإ�شكالية بطريقة
مبتكرة ،وقد وجدت يف "دانون" �ضالتي .وتقوم فكرة امل�شروع ب�إن�شاء م�صنع للزبادي الذي يحتوي على املكمالت
الغذائية التي يحتاجها الأطفال الفقراء وب�أ�سعار قريبة من متناولهم ،وهذه هي فكرة امل�شروع باخت�صار.
خالل العام الأول ا�س ��تطعنا �أن نوجد م�شروعا م�س ��تق ًرا يغطي تكاليف الت�صنيع ومع هام�ش ربحي معقول ل�ضمان
ا�ستمرارية العمل ،ثم تعر�ضنا لأزمة اقت�صادية ب�سبب ارتفاع �أ�سعار الغذاء يف العامل والتي كان �سببها:
جفاف عام وف�ساد للمح�صول الزراعي.
ارتفاع عدد �سكان العامل.
ارتفاع �أ�سعار الوقود.
ا�ستهالك حم�صول الذرة والقمح يف �إنتاج وقود "الإيثانول" ك�صناعة جديدة �أثرت يف اال�ستخدام الغذائي لهذه
املحا�صيل.
لك ��ن م ��ع مرور الوقت مت التعامل مع هذه ال�ص ��عوبات ،والآن -وبعد ثالثة �أعوام �-أ�ص ��بح "زب ��ادي الفقراء" يوزع
على م�س ��توى املدن والقرى بواقع  1400حمل توزيع ،وفيما يلي �س ��نعر�ض الطريقة املتبعة يف �إن�ش ��اء هذا امل�ش ��روع
واال�ستجابة احلا�صلة لتغري ال�سوق.

نموذج العمل
يف بداية العمل كانت طريقة �إنتاج زبادي ي�شتمل على عنا�صر غذائية غنية ب�سعر جيد يف متناولنا بف�ضل خربة
�شركائنا يف �شركة "دانون" ،لكن التحدي كان يف طريقة التوزيع مع وجود �سوق ي�شتمل على مناف�سني.
كان خيارن���ا املنا�س���ب -وال���ذي ا�ستفدن���اه م���ن جتربتن���ا يف "بن���ك الفق���راء" – هو ا�سته���داف الن�س���اء الفقريات
كموزع���ات ج��� ّواالتٍ لهذه ال�سلعة ،فكثري من الن�ساء يف "بنجالدي�ش" يقمن على �إعالة �أ�سرهن من خالل العمل
يف �أعمال �صغرية كاخلياطة ،والتطريز ،وبيع املكاملات يف املناطق التي ال تتوفر فيها هواتف جوالة ،وغريها من
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امل�شاريع املحدودة يف حميط هذه الأ�سر .وبا�ستهداف الن�ساء الفقريات -كموزعاتٍ ج ّواالتٍ يطفن على البيوت،
وبتزويدهن بتدريب نوعي حول املنتج وطرق ترويجه-حققنا هدفني:
 .1مناف�سة املحالت التجارية بتو�صيل منتجنا �إىل البيوت.
 .2اال�ستفادة من ال�شبكة االجتماعية كزبائن حمتملني للمنتج.
فت�ستفيد الن�ساء العامالت بتحقيق هام�ش ربحي من خالل عملية البيع والتوزيع ،وي�ساعدن يف �إعالة �أ�سرهن،
كما ي�ستفيد امل�صنع باال�ستغناء عن �إن�شاء نقاط بيع مكلفة.
ومع مرور الوقت حقق املنتج انت�شاراً ،و�أ�صبح معروفاً لدى امل�ستهلك ،وبذلك مت جتاوز عقبة البداية.
ا�ستجبن���ا للأزم���ة االقت�صادية عن طريق رفع �سع���ر املنتج ،ففي ذلك الوقت كنا نعتقد �أننا �أمام خيارين ال ثالث
لهما؛ �إما رفع ال�سعر واال�ستمرار� ،أو اخل�سارة .والآن -بعد ثالث �سنوات�-أدركنا �أنه كان ب�إمكاننا �إعادة التفكري
يف حجم املنتج وتكوينه للمحافظة على ال�سعر.
دروس بعد تجربة ثالث سنوات مع مشروع "زبادي الفقراء":
كن مرناً ولكن بدون أن تفقد التركيز على غايتك النهائية.
اغمس نفسك في محيط الناس الذين تهدف لخدمتهم ،وتعرف إلى ثقافتهم.
استفد من أي حليف يعرض عليك المساعدة.
استفد من الفرص المتعددة في أسواق مختلفة.

بعد  2010تمكنت الشركة من تجاوز معدل إنتاج  100طن
شهريًا .وتم التخطيط لبناء مصنع ثانٍ مع توفير  %30من
تكلفة إنشاء المصنع األول.

9

10

امللحة
بناء العمل االجتماعي :ر�أ�سمالية جديدة خلدمة احلاجات الإن�سانية َّ

فصــــــــل

إنشاء مشروع اجتماعي

من األحالم إلى الواقع المتاح

أمنيات بعيدة تبدو على �أنها �أهداف م�س ��تقبلية له يف عمله ،ويف
ال يتوق ��ف الإن�س ��ان الطموح عن التفكري يف �أح�ل�ام و� ٍ
جمال العمل االجتماعي يحلم الإن�س ��ان بالق�ض ��اء على �ص ��عوبات كثرية تعانيها الب�ش ��رية ،وقد ت�ستغرق هذا الأحالم
والأم ��اين وق ًت ��ا طويلاً  ،وت�ص ��رفه عن العمل والبدء في ��ه لأن الظروف فيما تبدو لي�س ��ت مالئمة لبداي ��ة مميزة .وما
نقرتحه عليك هو �أن تتوقف فور ًا عن االنتظار والأحالم ،و�أن تبا�شر العمل يف املجال االجتماعي على �أية حال ت�ستطيع
من خاللها نفع املجتمع ولو على �أقل م�ستوى ،فاالنتقال من حالة الأحالم �إىل الواقع هو �أهم خطوة يف تد�شني الأعمال
االجتماعية.

ابدأ باهتماماتك

فمن الطبيعي �أن يجد العامل يف القطاع ال�ص ��حي املجال الذي ي�س ��تطيع ت�أ�س ��ي�س م�ش ��روعه على �أ�سا�س ��ه ،فخلفيته
ال�ص ��حية واحتياج النا�س لهذا املجال احليوي يف حياتهم يجعل الر�ؤية وا�ض ��ح ًة بالن�س ��بة له عن امل�شروع االجتماعي
الذي �س ��يقوم به ،ومدى �أهميته للمجتمع .من اجلهة الأخرى يظن كثري من الأ�ش ��خا�ص املتحم�س�ي�ن للعمل اخلريي،
والدار�س�ي�ن للعلوم النظرية والإن�س ��انية �أنهم غري قادرين على حتويل اهتماماتهم وتخ�ص�ص ��اتهم �إىل م�شاريع نافعة
للمجتم ��ع ،وه ��ذا الهاج�س غري �ص ��حيح على الإط�ل�اق ،فاملنفعة االجتماعية ال تقت�ص ��ر على الأم ��ور املادية ومعاجلة
�إ�شكاليات الفقر وال�صحة بل ت�شمل اجلانب املعنوي ،ون�شر الثقافة ،ومعاجلة بع�ض املفاهيم املغلوطة التي حتتاج �إىل
ت�صحيح ،وهذا جمال وا�سع لأ�صحاب تلك التخ�ص�صات لكي ي�شاركوا ويقيموا م�شاريعهم على هذا الأ�سا�س.

ابن مشروعك على مجموعة أشخاص
ِ

حني ترى �أن معاجلة �إ�شكاليات ب�شرية كربى هو عمل فوق طاقتك ،و�أن حمدودية قدراتك �صارفة لك عن هذا املجال
فثمة منهجية �أخرى لدخولك ملجال الأعمال االجتماعية.
ا�س ��تهدف جمموع ��ة م ��ن النا�س الذين يحتاجون �إىل م�س ��اعدة ومد يد العون ،و� ِّأ�س ���س م�ش ��روعك عل ��ى القيام على
معاجلة م�شكالتهم على املدى البعيد� ،ستكت�شف الح ًقا انتقالك املرحلي بخدماتك لتغطية �أ�شخا�ص �أكرث ،وخلق ت�أثري
اجتماعي �أكرب.
توظيف التقنية للحاجات الإن�سانية.
م ��ن املنهجيات اجلديدة -التي ت�س ��هل على الراغبني دخول العمل االجتماعي وامل�ش ��اركة فيه-هي توظيف التقنية
للحاجات الإن�س ��انية .ففي هذا الع�ص ��ر الرقمي -الذي ال يكاد يخلو بيت من جهاز مت�صل بال�شبكة العنكبوتية-ميكن
توظي ��ف ه ��ذه الطفرة التقنية من خالل ت�أ�س ��ي�س مبادرات وم�ش ��اريع اجتماعية تعالج بع�ض الإ�ش ��كاليات التي تواجه
املجتمع ،وميكن معاجلتها عن طريق التقنية واالت�صال.
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شارك الفقراء ملكية المشروع

حتوي ��ل الفق ��راء �إىل اّ
ملك هو �أحد نقاط تفوق العمل االجتماعي عل ��ى العمل اخلريي الذي يبقى الفقري فيه حمتاج ًا
وغ�ي�ر م�س ��تقل عن اجلهة اخلريي ��ة الداعمة له� .إذ تتي ��ح بع�ض مناذج العمل االجتماعي �إ�ش ��راك الفق ��راء يف ملكية
ال�شركة القائمة على خدمتهم ،وتوفري عمل لهم ،وهذه الطريقة ت�ضمن القيام بتغيري جذري لقطاع كبري من الفقراء،
وحتقيق نقلة نوعية يف معاجلة م�شكلة الفقر� .إن انتهاجك لهذا النموذج وقت التفكري ب�إن�شاء عمل اجتماعي يعد مهم ًا
ومب�شر ًا بنتائج جيدة و�أثر بعيد املدى.
ومع وجود مناذج عمل خمتلفة وجديدة يف جمال العمل االجتماعي �إال �أن التخطيط لبدء م�شروع اجتماعي ال ي�ستغني
عن الأ�سئلة التقليدية التالية عند و�ضع خطة العمل وهي:
ما املنتج الذي �س�أقوم بتقدميه؟
كيف �س�أقوم ب�إنتاجه وتقدميه؟
من هم عمالئي؟
كم عدد عمالئي؟
كيف �أوجد ال�سعر املنا�سب للعمالء من �أجل �شراء املنتج؟
ما التحديات التي �ستعر�ض يل؟
ما ا�سرتاتيجيتي يف الت�سويق؟
ما امل�صاريف ال�شهرية املتوقعة؟
ما العوائد املتوقعة؟
بن ��اء عل ��ى الأرق ��ام الت ��ي حددته ��ا يف امل�ص ��اريف والعوائد؛ مت ��ى �س�أ�ص ��ل �إىل نقطة التع ��ادل (تغطي ��ة العائدات
للم�صروفات)؟
هذه األس��ئلة التقليدية -ألي عمل تجاري-ضرورية عند وضعك لخطة عمل لمش��روعك االجتماعي،
وهناك أسئلة أخرى متخصصة في طبيعة عملك االجتماعي وهي كالتالي:

ما هديف االجتماعي؟ ،ومن الذين �س�أ�ساعدهم من خالل م�شروعي؟
ما املنفعة االجتماعية التي �س�أقوم بتقدميها؟
كيف ي�ساهم امل�ستفيدون من م�شروعي يف م�سرية العمل والتعاون مع امل�شروع؟
كيف �سيقا�س الأثر االجتماعي الذي �سيحدثه م�شروعي االجتماعي؟
ما الأهداف االجتماعية ا َملرحلية التي �أ�سعى �إليها يف �أول �ستة �أ�شهر ؟ و�أول �سنة؟ وثالث �سنوات؟
يف حالة جناح م�شروعي كيف �س�أقوم بتو�سيعه �أو ا�ستن�ساخه يف مناطق �أخرى؟
هل ثمة منافع اجتماعية �أخرى ميكنني �إ�ضافتها وت�ضمينها لهديف االجتماعي الأ�سا�سي؟
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فصــــــــل

األطر القانونية والمالية

للمؤسسة االجتماعية

يعالج هذا الف�ص ��ل الأطر القانونية واملالية املتاحة �أم ��ام الراغبني يف دخول جمال الأعمال االجتماعية ،ويخل�ص
�إىل تبني �إطار امل�ؤ�س�س ��ات التجارية ال�س ��اعية وراء زيادة الأرباح وتقليل اخل�س ��ائر .ويف�ض ��ل هذا الإطار التجاري
يف العمل على الإطار اخلريي للم�ؤ�س�س ��ات غري الربحية .مع وج ��ود بع�ض القيود التي يتعر�ض لها الإطار التجاري
كفر�ض ال�ض ��رائب  -الذي يرى "يون�س" �أنه �أمر �إيجابي وحمفز للم�ؤ�س�س ��ات االجتماعية -وعدم ال�س ��ماح بتلقي
الدع ��م من امل�ؤ�س�س ��ات احلكومية .فقوانني كثري من الدول متنع امل�ؤ�س�س ��ات الر�س ��مية من امل�س ��اهمة يف الأعمال
التجارية .وي�ؤكد "يون�س" �أن الإطار التجاري هو اخليار الأف�ض ��ل على املدى البعيد يف العمل على ت�أدية الر�س ��الة
االجتماعية وحتقيق الأثر االجتماعي.
فصــــــــل

بناء بنية تحتية

للعمل االجتماعي حول العالم
يف ه ��ذا الف�ص ��ل ي�س ��تعر�ض "يون�س" امل�ؤ�س�س ��ات التي �أن�ش ��ئت ب�إلهام من جتربت ��ه يف "بنك الفق ��راء" ،وكتاباته
حول جمال الأعمال االجتماعية ،كما يدعو فيه �إىل التو�س ��ع يف العمل امل�ؤ�س�س ��ي الذي ي�س ��اعد على ازدهار العمل
االجتماعي ،وي�سهل طرقه حول العامل ،كما ي�س ّهل طرق التوا�صل والتعاون بني امل�شاريع االجتماعية حول العامل.
مركز "يون�س" الذي مت ت�أ�سي�سه يف عام  2008يف العا�صمة البنجالد�شية "دكا" ي�شكل مظلة للأعمال االجتماعية
املختلف ��ة املتولدة من م�ش ��روع "بنك الفقراء" حول العامل ،كما يرعى بع�ض م�ؤ�س�س ��ات العمل االجتماعي الأخرى

he New
erves
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غري التابعة "لبنك الفقراء" .ويقدم هذا املركز امل�س ��اعدات والت�سهيالت لتحويل الأفكار االجتماعية �إىل م�شاريع
اجتماعية ،كما ي�شتمل املركز على قاعدة بيانات لأفكار الريادة االجتماعية وم�شاريعها.

معمل الفقراء اإلبداعي:

يقع املعمل يف "ويازبادن" بقرب مدينة "فرانكفورت" يف "�أملانيا" ،وي�ش ��كل املعمل حمرك ًا لتنمية م�شاريع الأعمال
االجتماعية حول العامل ،وتتلخ�ص مهمة املعمل يف ثالث مهام:
التوا�صل حول ما يتعلق بالعمل االجتماعي يف العامل.
رعاية امل�شاريع االجتماعية.
امل�ساعدة على �إن�شاء م�شاريع اجتماعية جديدة.

دور الجامعات:

لإن�ش ��اء بنية حتتية للعمل االجتماعي حول العامل ال بد من تعاون اجلامعات يف هذه املهمة ،ويكفي �أن فكرة "بنك
الفقراء" قد خطرت للم�ؤلف وهو يعمل ك�أ�س ��تاذ جامعي يد ِّر�س مادة االقت�صادّ ،
ويطلع على الو�ضع امل�أ�ساوي الذي
يع ��اين منه الفق ��راء يف "بنجالدي�ش" ،و�أزمة االقرتا�ض من البنوك .فمن خالل تبني اجلامعات لفكرة امل�ش ��اريع
االجتماعي ��ة يحق ��ق املجال قف ��زة يف جمال الأبح ��اث الأكادميية التي من �ش� ��أنها �أن ترثي املجال وتفت ��ح له �آفاقا
�أو�س ��ع .ومن �أمثل ��ة اجلامعات التي تنبهت له ��ذا الدور املهم جامعة "جال�س ��كو نيكولوديان" اال�س ��كوتلندية .فقد
�أقامت عالقات جيدة مع م�ش ��روع "بنك الفقراء" التابع "ليون�س" ،و�أ�س�س ��ت بالتعاون معه م�ؤ�س�س ��ات �ص ��حية يف
"ا�سكوتلندا" ،كما �أ�س�ست َ
معمل �أبحاث �صحية يف اجلامعة.

صناديق االستثمار االجتماعي:

تعمل هذه ال�ص ��ناديق على دعم امل�ؤ�س�سات االجتماعية بطريقة تتنا�س ��ب و�أطرها التنظيمية .وميكن الإ�شارة �إىل
بع�ض �صناديق اال�ستثمار االجتماعي التي مت �إن�شا�ؤها ك�صندوق "دانون" لال�ستثمار االجتماعي ،و�صندوق "يون�س
موناكو" لال�ستثمار االجتماعي يف فرن�سا.

سوق األسهم لالستثمار االجتماعي:

Building Social Business: Th
Kind of Capitalism that Se
Humanity’s Most Pressing
يف ال�س ��نوات القادمة �سي�س ��تمر منو امل�ش ��اريع االجتماعية ،وتتن ّوع بتنوع امل�ش ��اريع التجارية ،هذا النمو امل�ستمر يف
العم ��ل االجتماع ��ي يتطلب مواكبة لطبيعة ال�س ��وق الر�أ�س ��مالية والواقع التجاري ،وعليه فينبغ ��ي التوجه �إىل طرح
امل�ؤ�س�سات االجتماعية يف �سوق الأ�سهم واملناف�سة يف هذا املجال اخل�صب.
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