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مقدمة

ه���ل ح ًق���ا ت�ستطيع احلكوم���ة �أن تتغلب على التحديات وامل�شكالت االجتماعية وحده���ا؟ �أم ينبغي �أن ي�شاركها يف
حتم���ل ه���ذه امل�س�ؤولية كافة الأطراف املعنية الأخرى مثل :ال�ش���ركات التجارية ،وال�شركات متعددة اجلن�سيات،
والقطاع اخلا�ص ،ومنظمات املجتمع املدين ،وامل�ؤ�س�سات االجتماعية التنموية اخلريية؟.
بالطب���ع الإجاب���ة �ستك���ون بنع���م ،كم���ا �أك���د ٌّ
كل م���ن "�إيجرز"و"ماكمي�ل�ان" يف كتابهما " ثورة احل���ل " .حيث �إن
احلكوم���ات وحده���ا الي���وم ال ت�ستطي���ع �أن تفع���ل كل �ش���يء يف املجتم���ع ،فالب���د من كاف���ة الأط���راف ذات ال�صلة
م�ساعدته���ا ،والوق���وف بجانبه���ا ،ودعمها ،واالتفاق والتن�سيق معها ب�ش�أن ما يج���ب عمله وما ال يجب عمله .مع
الت���زام احلكوم���ة بتق���دمي كاف���ة الت�سهي�ل�ات الالزمة م���ن �أجل بناء نظ���ام اقت�ص���ادي قادر على اق�ت�راح احللول
وامللحة وتنفيذها ،وهذا هو الهدف الذي ي�سعى هذا الكتاب �إىل حتقيقه.
للم�شكالت االجتماعية ال�ضرورية ِّ
ه���ذا الكت���اب ه���و خلبريي���ن ،الأول "ولي���ام د� .إيج���رز"؛ وهو من اخل�ب�راء املعروف�ي�ن يف جم���ال �إدارة امل�شروعات
االجتماعي���ة والتنموي���ة ،وله خربة كب�ي�رة يف الق�ضاء على بع�ض امل�شكالت والتحدي���ات االجتماعية ،وهو املدير
التنفيذي يف م�ؤ�س�سة " ،"Deloitte Researchوامل�س�ؤول عن �إدارة الأبحاث يف هذه امل�ؤ�س�سة ،وله �سبعة كتب
�أخ���ذ ُ
بع�ضه���ا جوائ��� َز عديدة ،وبع�ضها الآخر ح�صل على �أف�ضل الكتب مبيع���اً وفقاً لتقدير �صحيفة "الوا�شنطن
بو�س���ت" .ويق���دم "�إيجرز" العديد من اال�ست�ش���ارات للكثري من احلكومات وال�شركات يف العامل ،وله العديد من
املقاالت يف �صحف "نيويورك تاميز" ،و"وول �سرتيت جورنال" ،و"الوا�شنطن بو�ست".
والث���اين ه���و اخلبري"ب���ول ماكمي�ل�ان"؛ وهو من اخل�ب�راء املتخ�ص�ص�ي�ن يف عل���م الإدارة العامة ،ودر����س الإدارة
العام���ة يف جامع���ة "كارلت���ون" بكندا ،وح�صل على ماج�ستري �إدارة الأعمال من جامع���ة "�أوتاوا" ،و�سبق �أن عمل
كم�ست�ش���ار �إداري وم�ست�ش���ار ا�سرتاتيج���ي للعدي���د م���ن ر�ؤ�س���اء احلكومات ملا يق���رب من  25عام���اً ،ويعمل الآن يف
م�ؤ�س�س���ة " "Deloitte Touche Tohmatsuوه���و م�س����ؤول ع���ن �إدارة االبت���كارات يف املنظم���ات احلكومي���ة
ح���ول الع���امل ،ول���ه العديد م���ن الكتابات املتخ�ص�صة ح���ول االبتكار والإب���داع يف امل�ؤ�س�سات احلكومي���ة ،وامل�ساءلة
العامة ،والتحليالت االقت�صادية املتقدمة ،وهو م�ؤ�س�س معهد الإدارة العامة يف كندا "Institute of Public
 ،"Administration of Canadaوقد قدّم "ماكميالن" خدماته اال�ست�شارية "ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية  "OECDيف جمال االبتكار والإبداع يف القطاع العام.
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لماذا هذا الكتاب؟
ُي َعد هذا الكتاب من الأدبيات املرجعية يف مو�ضوع ريادة الأعمال االجتماعية والتنمية امل�ستدامة ،وتنبع �أهميته
من عدة اعتبارات منها:
� .1أن هذا الكتاب يعر�ض ملالمح الثورة التي قامت يف جمال مواجهة التحديات االجتماعية و�سماتها ،وي�ؤكد على
�ض ��رورة التعاون ب�ي�ن املواطنني و�شركات الأعم ��ال التجارية بعد �أن عجزت معظم احلكوم ��ات عن حل امل�شكالت
والتحديات االجتماعية مبفردها.
 .2ويقدم هذا الكتاب ا�سرتاتيجيات متعددة ال�ستغالل الفر�ص الت�سويقية الكربى يف مواجهة امل�شكالت االجتماعية
وحل م�شاكل الفقراء واملهم�شني.
 .3كم ��ا يرك ��ز هذا الكتاب عل ��ى جتارب ال�شركات الك�ب�رى يف اهتمامها بالرتكيز على النتائ ��ج وقيا�سها �أكرث من
اهتمامها باملخرجات ب�صفة عامة ،واالهتمام بتحقيق التغيري االجتماعي �أكرث من االهتمام بالأرباح.
 .4و ُي َع ّد هذا الكتاب مبثابة دليل �إر�شادي يقدم الإطار العام الذي ي�ساعد على حل العديد من امل�شكالت والتحديات
االجتماعية التي تواجهها املجتمعات يف الوقت الراهن.
 .5وي�ؤك ��د ه ��ذا الكت ��اب �أن �آلي ��ة العمل اجلماع ��ي التي جتمع ب�ي�ن املواطنني ،وال�ش ��ركات التجاري ��ة ،وامل�ؤ�س�سات
االجتماعية هي �أكرث كفاءة من حيث النتائج وحتقيق الأثر املطلوب.
 .6ويو�ضح هذا الكتاب كيفية توظيف املوارد غري امل�ستغلة يف خلق �أ�سواق للعمل اخلريي واالجتماعي مببالغ مالية
امللحة وال�ضرورية.
�ضخمة تخدم امل�شكالت والق�ضايا االجتماعية ّ
 .7ويق ��دم الكتاب حلو ًال مبتكرة وم�ستدام ��ة للم�شكالت االجتماعية ،ويحاول �إزالة احل ��دود والقيود املوجودة بني
القطاعني العام واخلا�ص ،ومنظمات املجتمع املدين للعمل �سو ّي ًا يف جمال التنمية وامل�شروعات االجتماعية.
 .8ويرك ��ز ه ��ذا الكت ��اب  -باعتباره دلي�ل ً�ا مبتكر ًا  -على احلل ��ول اجلدي ��دة والإبداعية وغ�ي�ر التقليدية ملواجهة
التحديات االجتماعية واالقت�صادية التي تواجهها بع�ض املجتمعات نتيجة بع�ض النماذج غري امل�ستدامة يف عملية
النمو االقت�صادي.
 .9ويجي ��ب هذا الكتاب عن ت�س ��ا�ؤل مهم مفاده :كيف ت�ستطيع ال�شركات التجاري ��ة ،واحلكومات ،والأطراف ذات
ال�صل ��ة العمل �سوي ًا بطريقة �إبداعي ��ة ومبتكرة وبالتعاون مع املواطنني الذي لديهم رغبة يف حتقيق التغيري ،ورواد
العمل االجتماعي ،و�أ�صحاب امل�شروعات االجتماعية والتنموية؛ ملواجهة امل�شكالت االجتماعية؟.
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منهجية الكتاب

اعتمد كل من "�إيجرز" و "ماكميالن" على منهجية جديدة ،وهي خلق �إطار عمل تعاوين يربط بني كافة
اجلهات املعنية ذات ال�صلة  -مثل :ال�شركات التجارية ،ومنظمات املجتمع املدين ،والقطاع اخلا�ص،
وال�شركات متعددة اجلن�سيات ،وامل�ؤ�س�سات االجتماعية  -وبني احلكومة؛ للعمل �سوي ًا وبطريقة متكاملة
على حل امل�شكالت والتحديات االجتماعية ،وذلك �إميان ًا منهما ب�أنه ال ينبغي للم�شكالت االجتماعية �أن
يتحمل م�س�ؤولية حلها احلكومات وحدها ،حيث هناك �ضرورة لإ�شراك كافة الأطراف املذكورة و�إدماجها
القرتاح منظومة احللول للم�شكالت االجتماعية وتنفيذها ومتابعتها.

محتويات الكتاب
ينق�س���م ه���ذا الكت���اب �إىل �سبع���ة ف�ص���ول رئي�س���ة ،بالإ�ضاف���ة �إىل املقدمة التي يناق����ش فيها امل�ؤلف���ان قوة منوذج
االقت�صاد الذي ي�ستهدف احللول.
فيناق�ش الف�صل الأول الفاعلني
اجل�� ��دد ،وامل� �ط ��وري ��ن ،و� �ص �ن��اع
ال� �ت� �غ� �ي�ي�ر ،وم� ��دي� ��ري ح ��رك ��ات
التغيري االجتماعي ،واحل��رك��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ت �ن �م��وي��ة ،وك��ل
امل�ساهمني غري املنتمني للحكومة،
ويطلق عليهم ه��ذا الكتاب لفظ
(.)TheWavemakers
ح��ي��ث ي �ن��اق ����ش ه � ��ذا ال �ف �� �ص��ل
ت�صنيفاتهم امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وكيف
ي �غ�يرون معتقداتهم التقليدية
ومم��ار��س��ات�ه��م م��ن �أج ��ل حتقيق
ال�ت�غ�ي�ير امل �ط �ل��وب ،وه ��م ال��ذي��ن
م� ��ن امل� �ف�ت�ر� ��ض �أن ي �ن��دجم��وا
يف ع��م��ل��ي��ة اق � �ت� ��راح احل� �ل ��ول

امل�ستدامة و�صياغتها وتنفيذها
مل��واج�ه��ة امل�شكالت والتحديات
االجتماعية؟
بينما يناق�ش الف�صل الثاين كيفية
ا�ستخدام التكنولوجيا يف تعظيم
ق� ��درة امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى تر�شيد
املوارد املتاحة ،وتعظيم ا�ستغاللها
وا�ستخدامها.
ويناق�ش الف�صل ال��ث��ال��ث من��اذج
الأع� �م ��ال امل���س�ت�ه��دف��ة وال �ط��رق
العملية االب�ت�ك��اري��ة والإب��داع �ي��ة
لتعظيم النفع العام يف املجتمع.
وي �خ ��ِّ��ص ����ص ال���ف�������ص��� َل ال����راب����ع
للحديث عن العمالت ،و�أ�شكالها،
وت��أث�يره��ا املتعاظم وامل�ت��زاي��د يف

دع��م االقت�صاد ال��ذي ي�ستهدف
احللول.
ويناق�ش الف�صل اخلام�س عملية
تبادل اخل�برات ،والقيم العامة،
والو�سائل اجلديدة التي ت�ساعد
على الربط بني ر�أ���س امل��ال وبني
االحتياجات االجتماعية.
وي��رك��ز ال��ف�����ص��ل ال�����س��اد���س على
مناق�شة الأن �ظ �م��ة االقت�صادية
املالئمة لالقت�صاد الذي ي�ستهدف
احللول.
ويناق�ش الف�صل ال�سابع كيفية
ب��ن��اء ح��ل��ول م ��ن واق � ��ع ر�ؤي��ت��ك
وتوجهاتك ،مع تقدمي الن�صائح
اجلادة يف هذا ال�ش�أن.
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يعد الفاعلون الجدد ،والمساهمون غير المنتمين للمؤسسات
الحكومية هم المؤسسون لالقتصاد الذي يستهدف الحلول،
وهم الذين يرون المشكالت القديمة برؤية ومنهجية جديدة،
ولديهم القدرة على التغلب على هذه المشكالت ومواجهتها.

الفصــــــــل
األول

الفاعلون الجدد

والمطورون وصناع التغيير

يناق� ��ش الفصل األول الفاعلني اجلدد ،وامل�ساهمني غري املنتم�ي�ن للم�ؤ�س�سات احلكومية الذين يتزايد دورهم
يف عملي ��ة اقرتاح احللول للم�ش ��كالت االجتماعية واالقت�صادية ،ويقومون بدور رئي� ��س يف تنفيذها .وي�ست�شهد كل
م ��ن "�إيجرز" و "ماكمي�ل�ان" ببع�ض املنظمات العاملة يف جمال العمل اخلريي عل ��ى امل�ستوى العاملي مثل منظمة
"بيل وميليندا جيت�س" التي تعمل يف جماالت وقطاعات تنموية خمتلفة مثل :ال�صحة ،والتعليم ،وحت�سني م�ستوى
معي�شة املواطنني ،وجودة احلياة .وبلغ ر�أ�س مالها  37بليون دوالر يف عام  ،2010وتع ُّد هذه امل�ؤ�س�سة من امل�ؤ�س�سات
املهنية املتميزة يف جمال العمل اخلريي التي ت�سعى �إىل التغلب على امل�شكالت االجتماعية الكربى ،وحت�سني الآثار
االجتماعي ��ة للم�شروعات التنموية وتطويرها .وكذلك منظمة "�أكيوم ��ن" التي �أ�س�ستها "جاكلني نوفوجرات�س" يف
عام  2001لتنفيذ العديد من امل�شروعات التنموية التي تخدم الفقراء يف �أفريقيا.
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وميكن �إيجاز �أهم الأفكار الرئي�سة الواردة يف هذا الف�صل على النحو التايل:
 .1ي�ستطي ��ع امل�ساهمون واملطورون ا�ستخدام نفوذهم وت�أثريهم بطريقة مبا�شرة وغري مبا�شرة يف دعم االقت�صاد
امل�سته � ِ�دف للحلول ،من خالل توف�ي�ر التمويل املايل الالزم للم�شروعات االجتماعي ��ة ،وتطبيق احللول التي ميكن
التو�صل �إليها وتنفيذها وتو�صيلها مل�ستحقيها� ،أو عن طريق جذب فاعلني جدد للأنظمة االقت�صادية القائمة على
ا�ستهداف احللول ملواجهة التحديات االجتماعية.
 .2ميك ��ن قيا� ��س املخرجات يف الأعمال التجارية عن طريق م�ؤ�شرات كمي ��ة و�إح�صائية مثل :هام�ش الربح ،وعدد
الوحدات املباعة� ،أو ن�سبة املبيعات .ولكن الأمر خمتلف بالن�سبة لقيا�س الأثر االجتماعي للم�شروعات االجتماعية.
فق ��د يت ��م قيا�سه عن طريق عدد �أفراد املجتمع �أو املواطنني الذين ا�ستف ��ادوا من امل�شروعات االجتماعية� ،أو عدد
احللول االبتكارية �أو الإبداعية التي مت تطويرها وتنفيذها على �أر�ض الواقع.
 .3تع� � ّد جتربة م�ؤ�س�سة "�أكيومن" من التجارب الناجحة يف ريادة الأعمال االجتماعية .حيث ا�ستطاعت امل�ؤ�س�سة
متوي ��ل عدد كبري من امل�شروعات االجتماعية املهمة يف "�أفريقيا" ،و"الهن ��د" ،و"باك�ستان" ،للق�ضاء على الفقر،
وتعلي ��م الأطفال ،وحت�سني م�ست ��وى الرعاية ال�صحية ،والق�ضاء على الأمرا�ض املزمن ��ة .وقد ركزت هذه امل�ؤ�س�سة
على تنمية الب�شر ،وخدمتهم ،وتلبية احتياجاتهم �أكرث من الرتكيز على تطوير الأ�سواق التي تعمل فيها.
 .4تع ��د جترب ��ة وارين بافي ��ت ( )Warren Buffettباعتباره من �أغنى ال�شخ�صي ��ات يف العامل يف جمال العمل
التنم ��وي واخل�ي�ري من التجارب املمي ��زة التي ت�ستحق الدرا�س ��ة .حيث تعهد ب�إنفاق �أكرث م ��ن  % 99من ثروته يف
جماالت العمل اخلريي والتنمية االجتماعية .وي�ست�شهد كل من "�إيجرز" و "ماكميالن" بتجارب متميزة يف التربع
والعطاء مثل تربع "تيد تورنر  " Ted Turnerمببلغ بليون دوالر للأمم املتحدة ،وتربع وارين بافيت مببلغ 1.52
بليون دوالر ملنظمة (بيل وميليندا جيت�س) للأعمال اخلريية والتنموية واالجتماعية.
 .5ي�ش�ت�رك  -يف منظوم ��ة االقت�ص ��اد القائ ��م على احلل ��ول  -جمموعة م ��ن امل�ستثمرين بجان ��ب احلكومات مثل
امل�ؤ�س�سات متعددة الأطراف ،واملتعددة اجلن�سيات ،بالإ�ضافة �إىل املنظمات التقليدية املحلية ،ومنظمات املجتمع
املدين.
� .6أن امل�ؤمترات التي ينظمها الداعمون لالقت�صاد الذي ي�ستهدف احللول ت�ساهم يف ابتكار حلول جديدة ،وتوفري
الدع ��م املايل للم�شروعات التنموية .وقد �أ�شاد كل من "�إيجرز" و "ماكميالن" باالجتماع ال�سنوي ملبادرة كلينتون
العاملية "  " Clinton Global Initiativeالتي ت�ستهدف حل امل�شكالت االجتماعية.
 .7ميك ��ن للمنظم ��ات العاملية مثل" :البنك الدويل"  ،والوكاالت املتخ�ص�ص ��ة التابعة للأمم املتحدة �أن تلعب دور ًا
مهم� � ًا يف حل امل�شكالت االجتماعية ،وكذل ��ك امل�ؤمترات التي يعقدها موقع " "TEDالإلكرتوين الذي حقق 500
ملي ��ون م�شاه ��دة عل ��ى االنرتن ��ت ،وكذلك منت ��دى "دافو� ��س" االقت�ص ��ادي؛ لأن ه ��ذه املنظم ��ات ت�ستطيع جذب
الأغني ��اء ،وامل�شاه�ي�ر ،وذوي الدخول املرتفعة ،و�أ�صحاب ال�شركات العمالق ��ة لتوجيه جهودهم للعمل االجتماعي
وريادة الأعمال.
 .8تلع ��ب ال�شركات متعددة اجلن�سيات دور ًا مهم ًا يف جمال العمل االجتماعي واخلريي ،ومثال ذلك� :شركة "كوكا
كوال" ،وم�ؤ�س�سة "فورد" ،و�شركة "ميكرو�سوفت" ،وذلك يف �إطار مبادرة امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات التجارية
والتي ت�ستهدف ا�ستثمار جزء من �أرباح هذه ال�شركات يف تنفيذ م�شروعات اجتماعية وتنموية خلدمة املجتمع.
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 .9يعر� ��ض ه ��ذا الف�صل مناذج للم�شروع ��ات التنموية يف العديد من دول العامل من خ�ل�ال جدول يو�ضح ال�شركة
الداعم ��ة ،والأهداف املطلوب حتقيقها� ،أو التحدي املطل ��وب التغلب عليه ،والأعوام امل�ستهدفة ،والنتائج املحققة.
ومث ��ال ذل ��ك قيام �شركة "ك ��وكا كوال" بتنفيذ م�شروع ملعاجل ��ة املياه وتوفري مياه �شرب نظيف ��ة يف �أفريقيا يف عام
 ،2005ومت تنفي ��ذ م ��ا يقرب من  382م�شروع ًا يف جمال املياه ،وقد ا�ستفاد من هذه امل�شروعات ما يقرب من 1.6
مليون �شخ�ص.
ُ .10ت َع� � ُّد جترب ��ة �شرك ��ة "يونيليفر  "Unileverيف التع ��اون مع البنوك وبع�ض احلكوم ��ات يف "الهند" جتربة
متمي ��زة وجديرة باالهتمام .حي ��ث قامت هذه ال�شركة ببيع منتجاتها ب�أ�سعار منا�سبة يف بع�ض املناطق الريفية يف
"الهند" عن طريق ا�ستخدام الإناث ،فجميع العاملني يف امل�شروع من الن�ساء ،وت�ستهدف هذه امل�شروعات الق�ضاء
على الفقر بني الن�ساء ،ومتكني املر�أة اقت�صادي ًا يف بع�ض املناطق الريفية يف "الهند".
وي�ؤكد كل من "�إيجرز" و "ماكميالن" يف هذا الف�صل على جمموعة من النقاط املهمة منها:
� .1أن امل�ساهمني غري املنتمني للم�ؤ�س�سات احلكومية ي�ستطيعون جذب الكثري من املوارد التي ميكن ا�ستخدامها يف
�أكرث من قطاع من القطاعات التنموية املختلفة حلل امل�شكالت والتحديات االجتماعية.
 .2يركز معظم امل�ساهمني واملطورين على التوا�صل واالت�صال بني كافة النقاط الرئي�سة التي يرتكز عليها االقت�صاد
الذي ي�ستهدف احللول ،وذلك لتحقيق �أكرب ا�ستفادة ممكنة ،وتعظيم �أثر التغيريات االجتماعية املطلوبة.
 .3ميكن تو�ضيح املق�صود بامل�ساهمني غري املنتمني للم�ؤ�س�سات احلكومية على النحو التايل:
امل�ستثم���رون :ويق�ص ��د بهم الأفراد ،واملنظمات التي تبحث عن حل مل�شكلة اجتماعية حمددة ،ويخ�ص�صون لها
مبلغ ًا كبري ًا من املال ملواجهتها.
الداعم���ون والرع���اة :ويق�ص ��د به ��م املنظم ��ات والأفراد الذي ��ن يجذبون اهتم ��ام كبار القادة حل ��ل امل�شكالت
االجتماعية الكربى ،ويعلنون عنها وعن رغبتهم يف حلها مب�شاركة جميع �أفراد املجتمع.
امل�ؤ�س�سات الو�سيطة :ويق�صد بهم ال�شركات التجارية التي تعتمد على قيا�س الأداء من خالل الأثر االجتماعي
والقيمة احلقيقية امل�ضافة للم�ساهمني وامل�ستفيدين.
املبدع���ون واملبتكرون :ويق�صد به ��م القائمون على �إدارة امل�شروعات التنموية ،والذين يقومون ب�إعادة ا�ستثمار
الدخ ��ول املكت�سبة للتغلب على امل�شكالت االجتماعية اجلديدة ،واملبتك ��رون الذين يطورون الأ�سواق التي يتم فيها
تنفيذ م�شروعات اجتماعية وتنموية.
ال���وكالء واملوزع���ون :ويق�ص ��د به ��م امل�ؤ�س�س ��ات التي تقوم بتقدمي اخلدم ��ات نيابة عن احلكوم ��ة �أو من خالل
االتفاق معها.
�صناع التغيري :ويق�صد بهم الأفراد الذين لديهم الرغبة يف التعاون والعمل على تنفيذ امل�شروعات االجتماعية
لتحقيق الأهداف التنموية ،وعادة ما يكونون م�ؤهلني ال�ستخدام التكنولوجيا احلديثة.
 .4يوجد يف قاعدة الهرم االقت�صادي ما يقرب من  4بليون �شخ�ص لديهم قوة �شرائية تقدر بنحو  5تريليون دوالر.
 .5جتاوز �إنفاق املنظمات اخلريية اخلا�صة يف الدول الغربية على الأعمال اخلريية واالجتماعية �إنفاق احلكومات
الغربية نف�سها يف املجال نف�سه.
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الفصــــــــل
الثاني

تعظيم القدرات التكنولوجية

في االقتصاد الذي يستهدف الحلول المستدامة
يناق� ��ش الف�ص���ل الثاين �أهمية التكنولوجيا احلديث ��ة ،ودورها يف حتقيق معدالت منو �سريعة من خالل تعظيم دور
امل�ساهم�ي�ن غري املنتمني للم�ؤ�س�سات احلكومية يف حل امل�شكالت االجتماعي ��ة ،وي�ؤكد هذا الف�صل �أهمي َة الهواتف
املحمول ��ة الذكية ،و�شبكات التوا�صل االجتماع ��ي ،وبناء قواعد البيانات وحتليله ��ا ،وا�ستخدام من�صات التخزين
ال�سحابي ،حيث ُتع ُّد هذه الأدوات �إحدى الأ�س�س املهمة التي ي�ستند �إليها االقت�صاد الذي ي�ستهدف احللول.
وميكن �إيجاز �أهم النقاط التي وردت يف هذا الف�صل على النحو التايل:
 .1ت�ساع ��د الو�سائ ��ل التكنولوجية احلديثة على ح�شد كافة م ��وارد املجتمع وتوجيهها نح ��و التغلب على التحديات
االجتماعية وامل�شكالت االقت�صادية البارزة.
 .2من �أهم الو�سائل التكنولوجية التي ميكن االعتماد عليها يف االقت�صاد امل�ستهدف للحلول هي:
الهواتف الذكية املحمولة :حيث يوجد ماليني الب�شر حول العامل ي�ستخدمون الهواتف املحمولة يف ابتكار و�سائل
حلول لبع�ض امل�شكالت
جديدة ،ويف الو�صول �إىل بع�ض اخلدمات املهمة .وقد �ساعدت الهواتف املحمولة على تقدمي ٍ
االجتماعية وتنفيذها خا�ص ًة يف جمال التعليم يف بع�ض الدول النامية.
�شب����كات التوا�ص����ل االجتماع����ي :حي ��ث يوجد املالي�ي�ن من الب�شر له ��م ح�سابات عل ��ى �شبكات التوا�ص ��ل االجتماعي
منخرطني يف املجتمعات املفتوحة على الإنرتنت ،ويف كثري من الأحيان يتم ا�ستخدام هذه ال�شبكات يف اقرتاح احللول
لبع�ض امل�شكالت االجتماعية املهمة من خالل امل�شاركات ،والتفاعل ،و�إبداء الر�أي ووجهات النظر حولها .كما ت�ساعد
�شبكات التوا�صل االجتماعي على تنظيم اجلهود وتوحيدها نحو بناء العديد من املبادرات االجتماعية امل�ستدامة.
الأدوات التحليلي���ة :و�ض ��رورة ا�ستخ ��دام �أدوات التحلي ��ل الإح�صائ ��ي ،واملع ��دالت والن�سب املئوي ��ة ملعرفة حجم
امل�شكل ��ة ،وو�ضع احلل ��ول املنا�سبة للتغلب عليها ،وخا�ص ��ة بعد وجود من�صات �ضخمة للتخزي ��ن ال�سحابي ،يف ظل
تدفق البيانات واملعلومات من خالل كافة ال�شبكات االجتماعية.
احلو�سب���ة ال�سحابي���ة� :إذ ميك ��ن ا�ستخدام م�ساح ��ات التخزين ال�ضخمة الت ��ي تتيحها بع�ض املواق ��ع الإلكرتونية
ال�شهرية لتخزين كميات كبرية من البيانات واملعلومات مما يوفر اجلهد ،ويقلل النفقات اخلا�صة بتحديث �أنظمة
"الربجميات" اخلا�صة بت�شغيل �أنظمة احلوا�سيب الآلية.
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� .3أن �أجهزة "اخلوادم  " serversفائقة ال�سرعة التي كانت تبلغ قيمتها نحو  1.300دوالر �أ�صبحت متاحة الآن
على متجر �أمازون الأمريكي بقيمة  0.02دوالر لل�ساعة الواحدة.
 .4ميكن االعتماد على التكنولوجيا يف حماربة الف�ساد داخل احلكومات ،ومثال ذلك قيام �أكرث من مليون �شخ�ص
يف الهن ��د بكتابة عري�ضة على الإنرتنت للق�ضاء على الف�س ��اد داخل احلكومة ،ومت تقدمي ال�شكوى خالل � 36ساعة
فقط عن طريق موقع (.)Avaaz.org
 .5هناك تزايد ملحوظ يف ا�ستخدام �أجهزة الهواتف املحمولة �أكرث من �أجهزة احل�ساب الآيل مبقدار � 4إىل � ،1أي
�أن ��ه يتم بيع  4هوات ��ف حممولة مقابل بيع جهاز حا�سب �آيل واحد فقط ،و�أ�صبحت الهواتف املحمولة يف "�أوغندا"
�أكرث من عدد م�صابيح الإ�ضاءة.
 .6هن ��اك بع�ض التطبيق ��ات ( )Appsاملهمة التي ت�ساعد املواطنني على ت�سهيل بع� ��ض الإجراءات احلياتية مثل
تطبيق " ،" Safaricom`s M-Pesaوهو تطبيق لنقل الأموال عن طريق ا�ستخدام الهواتف املحمولة ،وقد �أتاح
هذا التطبيق ملاليني املواطنني يف "كينيا" ال�سحب والإيداع وحتويل الأموال من خالل ا�ستخدام هذا التطبيق عرب
هواتفهم املحمولة.
 .7يط ��رح ه ��ذا الف�ص ��ل ت�سا�ؤ ًال مهم ًا وه ��و :ما هي �أك�ث�ر الو�سائل التكنولوجي ��ة املنا�سبة لك؟ ،وم ��ا هي الطريقة
الإبداعية التي ت�ستطيع من خاللها االنت�شار واالندماج داخل املنظمات واملجتمعات التي تعي�ش فيها؟.
 .8ت�ساع ��د التكنولوجيا اجلدي ��دة املبدعني واملبتكرين على تطبيق املناهج اجلديدة ملواجهة التحديات بتكلفة �أقل
وبطريقة �أ�سرع من التكنولوجيا املوجودة �سابق ًا.
� .9أ�ش ��اد كل م ��ن "�إيجرز" و "ماكميالن"بتجربة �شركة " "eBayالتي يطلب خدماتها املاليني كل يوم .وكذلك
جترب ��ة منظم ��ة "جرام�ي�ن  "The Grameen Foundationالتي ا�ستطاعت �أن مت ��د املزارعني باملعلومات
املهم ��ة الت ��ي يريدونها عرب الهوات ��ف املحمولة ،مثل :تقارير الطق� ��س ،و�أ�سعار احلبوب ،ومعلوم ��ات عن الزراعة،
والربامج الغذائية .كما متت الإ�شادة ببع�ض التجارب الأخرى يف "�سان فرن�سي�سكو" التي اعتمدت على ا�ستخدام
الهواتف املحمولة يف الق�ضاء على م�شكالت تلوث الهواء وحل �أزمة املرور.
 .10ميك ��ن اال�ستف ��ادة من الو�سائل التكنولوجي ��ة احلديثة يف برامج التعليم عن بعد ،وذل ��ك من خالل ا�ستخدام
�أدوات معينة عرب �شبكة املعلومات الدولية.
نواح:
 .11ت�ؤثر من�صات التخزين ال�سحابية على االقت�صاد الذي ي�ستهدف احللول يف ثالثة ٍ
�أولها :ميكن بناء قاعدة بيانات مهمة عن �أحد الأمرا�ض ،وذكر الكتاب هنا مر�ض ال�سرطان ،حيث ميكن عن طريق
التخزين ال�سحابي م�شاركة كافة املعلومات عن هذا املر�ض ،وميكن جلميع املهتمني احل�صول على هذه املعلومات.
ثانيه���ا� :أن التخزي ��ن ال�سحاب ��ي ي�ساعد على �إطالق مب ��ادرات جديدة،وهو و�سيلة مهمة يف جم ��ع املوارد بطريقة
�سريعة.
ثالثه���ا� :أن التخزين ال�سحاب ��ي يقلل من تكاليف ت�شغيل �أنظمة تكنولوجيا املعلومات ،كما يقلل النفقات التي تنفق
على ت�أ�سي�س البنية الأ�سا�سية لأن�شطة الت�شغيل املعلوماتية.
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الفصــــــــل
الثالث

نماذج األعمال اإلبداعية

والريادة االجتماعية

يناق� ��ش الف�ص���ل الثالث م ��ن هذا الكتاب مناذج الأعم ��ال الإبداعية وكيفية تطبيقها وتنفيذه ��ا باعتبارها �أ�سا�س
رئي� ��س م ��ن الأ�س�س املهمة التي يعتمد عليها االقت�صاد الذي ي�ستهدف احللول ،وال �شك �أن م�شاركة كافة املعلومات
والبيانات اجلديدة املتعلقة بامل�شكالت االجتماعية واالقت�صادية ،وكذلك م�شاركة الفر�ص با�ستخدام التكنولوجيا
اجلديدة �سوف يعظم من حتقيق النتائج ،وي�ساعد على حتقيق الأثر االجتماعي املن�شود بتكلفة �أقل.
وي�ؤكد "�إيجرز" و "ماكميالن" يف هذا الف�صل على ما يلي:
� .1أكرث مناذج الأعمال كفاءة و�أكرثها مالءمة للتكنولوجيا اجلديدة هي:
ح���ق االمتي���از :ويق�ص ��د به منح توكيالت لبي ��ع اخلدمات وال�سلع ،ويت ��م تطبيقها بطريقة ناجح ��ة يف الأ�سواق
املوج ��ودة �أ�سفل اله ��رم االقت�صادي ،وتوكيالت "الفرن�شايز" �أو حق االمتياز له ��ا �أهمية كبرية يف االقت�صاد الذي
ي�ستهدف احللول لأنها ت�ساهم بالفعل يف الق�ضاء على امل�شكالت االجتماعية واالقت�صادية بفاعلية وكفاءة.
املن�صات :وهي من الأدوات املهمة التي ت�ساعد كافة امل�شاركني عرب �شبكة االنرتنت على امل�ساهمة يف اقرتاح احللول
للم�شكالت االجتماعية واالقت�صادية ،وتتميز هذه املن�صات ب�أن حمتوياتها مرنة ،وتتم �إدارتها بطريقة غري مركزية،
وميكن تعديل املحتوي املوجود فيها وتطويره مبا يتنا�سب مع احللول املقرتحة للم�شكالت والتحديات االجتماعية.
املواقع املجانية� :إذ تتيح هذه الأداة لرواد الأعمال َ
عر�ض املنتجات ،وال�سلع ،واخلدمات اخلا�صة بهم باملجان،
على �أن تكون لهذه املنتجات وال�سلع قيم ٌة م�ضافة �أو �أن تكون �سلع ًا مكملة.
مهام ي�سرية وغالب ًا ما تكون عرب الإنرتنت جلمع امل�ساهمات
املواطن كم�صدر :يتيح هذا النموذج للمواطنني �أداء َّ
التي لها قيمة م�ضافة ،ويتيح هذا النموذج م�شاركة املواطنني عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي ،والهواتف املحمولة؛
للم�ساهمة يف اقرتاح احللول للم�شكالت املعقدة ،واال�ستجابة وردود الأفعال حول بع�ض الأزمات.
� .2أن العم ��ل عل ��ى تنفي ��ذ �أجن ��دة الأث ��ر االجتماعي تتطلب من ��اذج �أعم ��ال �إبداعية وقوي ��ة ،و�أع ��داد ًا كبرية من
امل�ستخدمني ذوي ال�صلة باخلدمات وال�سلع املقدمة ،بالإ�ضافة �إىل وجود مبادرات تدفع �إىل تطوير الأداء لالرتقاء
�إىل م�ستويات �أعلى من الإبداع واالبتكار.
 .3تتحق ��ق عملي ��ة تطوير املخرج ��ات االجتماعية من خالل ا�ستخ ��دام النماذج الإبداعية الت ��ي ت�سعى بنجاح �إىل
حتقيق الأهداف التالية:
�أ .التطبي ��ق الفع ��ال لنماذج الأعم ��ال عن طريق ا�ستخ ��دام الو�سائ ��ل التكنولوجية اجلدي ��دة ،وتوجيهها نحو حل
امل�شكالت االجتماعية بطرق م�ستدامة.
ب .بناء مناذج الأعمال املالئمة للو�صول �إىل �آالف بل ماليني امل�ستهدفني باحللول املقرتحة.
ج .تر�سيخ مبد�أ ال�شفافية ،و�إتاحة املعلومات عن امل�ؤ�س�سات االجتماعية و�أدائها.
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الفصــــــــل
الرابع

دور العمالت

في دعم االقتصاد الذي يستهدف الحلول

يناق�ش الف�صل الرابع ال ُع ُمالت اجلديدة ،ولي�س املق�صود بالعمالت هنا العمالت املالية �أو النقدية فقط،
بل ي�ؤكد هذا الف�صل على �ضرورة االهتمام والتفكري يف الأ�شكال الأخرى للعمالت حتى يتم فهم باقي
الأ�س�س التي يعتمد عليها االقت�صاد الذي ي�ستهدف احللول ،وكذا االهتمام بالقيمة امل�ضافة .ويو�ضح هذا
الف�صل �أن هناك انت�شار ًا كبري ًا للعمالت امل�ستخدمة حالي ًا مثل الأ�شياء املعنوية املتمثلة يف املخرجات
االجتماعية ،وبيانات احلكومة باعتبارها مقايي�س ميكن االعتماد عليها لقيا�س حجم التغري واالنخراط
يف املجتمع ،وذلك يف ظل تنامي �أع��داد امل�ساهمني غري املنتمني للحكومة وتزايدهم والذين يقومون
با�ستخدام العمالت اجلديدة بطريقة حتقق الهدف منها.
وفيما يلي �أهم النقاط الرئي�سة التي �أكدها هذا الف�صل:
 .1تتمثل العمالت اجلديدة يف العديد من الأ�شكال منها:
�أ .الأر�صدة :حيث ي�ستطيع امل�ستثمرون �شراء الأر�صدة والتجارة بها ،بل وتخزين الرثوة يف �شكل �أر�صدة.
ب .الأثر االجتماعي :يف كثري من الأحيان ي�صعب قيا�س اجلهود املبذولة يف العديد من احلاالت ،مثل
تطوير التعليم ،وجتنب الإ�صابة بالأمرا�ض .وكذلك ح�ساب القيمة امل�ضافة ،وح�ساب املوارد التي حت�صل
عليها ،واملوارد التي يتم توجيهها حلل امل�شكالت االجتماعية.
ج .ر�أ�س املال الفردي :يف كثري من الأحيان يتحول ر�أ�س مال املواطنني �إىل �سلعة �أو خدمة ميكن التجارة
بها.
د .البيانات :باال�ستخدام ال�صحيح للبيانات ميكن �أن تتحول هذه البيانات �إىل م�صدر للأموال ،وحتقق
قيمة مالية ،وتكون احلكومة هنا هي امل�صدر الأ�سا�سي لهذه البيانات واملعلومات.
هـ .املكانة وال�سمعة :ويق�صد بها العالمة التجارية التي ت�ساهم يف ت�شجيع ال�شركات على العمل لك�سب
املزيد من الأرباح ،فهناك العديد من رواد الأعمال يتاجرون فقط با�سم العالمة التجارية للح�صول على
املزيد من املوارد.
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الفصــــــــل
الخامس

منصات جديدة

للربط بين رأس المال واالحتياجات االجتماعية
يناق�ش الف�صل اخلام�س كيفية تبادل القيم واملنافع العامة ،و�أثر تبادل العمالت ب�أ�شكالها املختلفة على االقت�صاد
الذي ي�ستهدف احللول بعد �إتاحة الو�سائل التكنولوجية اجلديدة.
ويرتتب على عملية التبادل هذه الربط بني ثالثة �أطراف مهمة هي :ر�أ�س املال بجميع �أنواعه و�أ�شكاله ،وامل�شكالت
االجتماعية واالقت�صادية ،والأفراد الذين لديهم الرغبة يف حل هذه امل�شكالت.
وق ��د ت�أخ ��ذ عملية التبادل املذكورة عدة �أ�شكال منها :الأ�سواق ذات الوجهني ،حيث االلتقاء املبا�شر بني امل�شرتين
والبائع�ي�ن .وتوف�ي�ر التمويل ملن�صات العمل االجتماع ��ي من خالل زيادة ر�أ�س املال مبا�ش ��رة عن طريق الداعمني
واملانحني من خالل الإنرتنت.
وتبادل الآثار الإيجابية عن طريق اال�ستثمار يف الأ�سواق العادلة والتقليدية ،ومكاف�أة الأعمال االجتماعية الناجحة.
وت�شجي ��ع التج ��ارب الناجحة ع ��ن طريق و�ضع ترتيبات لتحقي ��ق التوا�صل بني الراغبني يف اال�ستف ��ادة من املخرجات
االجتماعي ��ة – كاحلكوم ��ات ،واملنظم ��ات ،والعامل�ي�ن يف جم ��ال العمل اخلريي -وب�ي�ن مقدمي احلل ��ول للم�شكالت
االجتماعية .ومن �أف�ضل املن�صات اجلديرة بالدرا�سة واالهتمام هي « ،»Kaggleوهي عبارة عن موقع ينظم البيانات
واملعلومات املهمة ،و « »Kivaوهي �أكرب مانح للقرو�ض ال�صغرية للعمل يف امل�شروعات االجتماعية حول العامل ،وموقع
« « )SkillShare – School of Everythingلتعليم وتدريب الأ�شخا�ص عرب االنرتنت ،وموقع «Challenge.
 »govالذي مينح الوكاالت الفيدرالية الأمريكية �إعطاء اجلوائز يف جمال التحديات وامل�شكالت االجتماعية.
الفصــــــــل
السادس

النظم االقتصادية المالئمة

لمشروعات الريادة االجتماعية

يناق� ��ش الف�ص���ل ال�ساد����س طبيع ��ة النظام االقت�ص ��ادي الذي يتنا�سب م ��ع طبيعة عمل االقت�ص ��اد الذي ي�ستهدف
احللول ،والذي تلتقي فيه كافة الأطراف ذات ال�صلة من غري املنتمني للحكومة للعمل �سوي ًا على حتقيق الأهداف
امل�شرتك ��ة .ويرك ��ز هذا الف�صل على �أ�شكال احللول التي ميكن دجمها يف ه ��ذا النظام االقت�صادي ،مثل ا�ستدامة
االبت ��كار يف النظام االقت�صادي ال ��ذي يعمل يف �إطار التكنولوجيا املتقدمة ،وممار�سات الأعمال التجارية للو�صول
�إىل الأهداف املطلوبة.
وق ��د اهت ��م هذا الف�صل �أي�ض� � ًا بالنظام االقت�صادي اخلا�ص بقاع ��دة الهرم االقت�صادي ال ��ذي يهدف �إىل خدمة
الفق ��راء ،والتعاون بني كاف ��ة الأطراف املعنية من �أجل توفري ال�سكن املنا�سب واملالئم ل�س ّكان الع�شوائيات ،وي�شيد
الكتاب هنا بتجربة م�ؤ�س�سة «�أ�شوكا» يف «م�صر» وخربتها يف هذا املجال .كما يركز الف�صل على الأنظمة التي تعمل
على �إنقاذ حياة الب�شر ،مثل العمل على حل م�شكلة املرور وحوادث الطرق التي ت�ؤدي �إىل ارتفاع ن�سبة الوفيات يف
بع�ض املجتمعات.
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الفصــــــــل
السابع

النظم االقتصادية المالئمة

لمشروعات الريادة االجتماعية

�أم ��ا الف�صل ال�سابع والأخري من هذا الكت ��اب فريكز على ا�سرتاتيجيات تطوير االقت�صاد الذي ي�ستهدف احللول،
ويطال ��ب ب�ضرورة تغيري الر�ؤية حتى يتم �إدراك الفر� ��ص غري املنظورة ،وكذلك �ضرورة العمل على تقليل الفجوة،
وا�ستهداف الأ�سواق اجلديدة ،والرتكيز على الهدف ،والبحث عن موارد خارجية لتوفري الدعم املطلوب ،واختيار
احلل ��ول املنا�سبة مع مراعاة تكلفة تنفيذ هذه احللول وتطبيقها ،وهل بالفعل مت الو�صول �إىل املخرجات املطلوبة؟
وكيف ميكن �أن نتحقق من ذلك عن طريق �أدوات قيا�س الأثر االجتماعي املطلوب؟.
و ُيخت ��م ه ��ذا الكتاب باحلديث ع ��ن ا�سرتاتيجيات تطوي ��ر االقت�صاد ال ��ذي ي�ستهدف احللول وتنميت ��ه ،ويق�سمها
�إىل ا�سرتاتيجي ��ات خا�ص ��ة باحلكوم ��ة مثل� :ضرورة ا�ستخدام الق ��وة ال�شرائية لتحديد دال ��ة الطلب وخلق الطلب
امل�سته ��دف ،وت�أ�سي�س �أ�س ��واق تركز على املخرجات ،وت�شجيع كافة الأط ��راف الراغبة يف اال�ستثمار رغم اختالف
توجهاتها واهتماماتها.
الكتاب على �ضرورة فتح قواعد البيانات و�إتاحتها للجميع ،وتو�سيع خيارات
وفيما يتعلق بال�سيا�سات احلكومية �أكد ِ
املواطنني ،وتقليل اخل�سائر عن طريق مواجهة الف�شل يف مراحله املبكرة ،وتطبيق احللول القيمة مع زيادة الإنتاج
وزي ��ادة م�ستوى التع ��اون ،ومتكني الراغب�ي�ن يف حل امل�شكالت االجتماعي ��ة من اال�ستفادة من امل ��وارد احلكومية،
وتدريب جيل جديد من كافة القطاعات على حل امل�شكالت االجتماعية.
�أم���ا بالن�سب���ة لال�سرتاتيجي���ات اخلا�ص���ة ب�ش���ركات الأعمال فهي :و�ض ��ع املعايري االجتماعي ��ة املنا�سبة لأهداف
ال�ش ��ركات ومهامه ��ا لتحقيق الأهداف على امل ��دى الطويل ،والربط بني نقاط القوة املوج ��ودة يف �شركات الأعمال
وب�ي�ن االحتياجات االجتماعية ،وا�ستهداف الفجوات االجتماعية املوجودة يف املجتمع ،والتقليل منها ،وا�ستك�شاف
الفر� ��ص الإبداعية ،والبحث عن الطرق املنا�سبة للحلول االجتماعي ��ة وف ًقا لظروف املجتمع الراهنة ،وا�ستك�شاف
كيفية العمل يف الأ�سواق الفقرية ،وا�ستخدام �أدوات قيا�س الأثر يف امل�شروعات االجتماعية.
�أم���ا بالن�سب���ة لال�سرتاتيجيات اخلا�صة بامل�ستثمرين فهي :بناء فريق عمل للبحث عن م�صادر التمويل الالزمة،
و�إدارة املخاط ��ر ،والتعرف على �أ�سباب الف�ش ��ل ،وا�ستخدام �أ�سلوب الثواب واملكاف�أة ملن يحققون النتائج املطلوبة،
مع االهتمام بتنمية املهارات ولي�س بالأرباح فقط.

ثورة الحل

، والحكومة،كيف تستطيع الشركات التجارية
والمشروعات االجتماعية أن يكونوا فريق عمل
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