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بين يدي الكتاب
ه���ذا ه���و الكت���اب الأخري يف �سل�سة "خال�ص���ات الريادة االجتماعية" الت���ي يقدمها لكم "املركز
ال���دويل للأبح���اث والدرا�سات(م���داد)" ،قدمنا -عرب ه���ذه اخلال�صات�-أه���م مفاهيم "العمل
االجتماع���ي" و�إ�سهامات���ه يف بناء املجتمعات الإن�سانية ،وتعرفنا عل���ى الأ�س�س التي تقوم عليها
�أعم���ال الري���ادة االجتماعية من ت�أ�سي����س امل�ؤ�س�سات وامل�شاريع االجتماعي���ة ،وما يتعلق بها من
قوان�ي�ن و�إج���راءات .وعر�ضن���ا فيه���ا النم���اذج العملي���ة املنا�سبة له���ذا املجال ،والت���ي تدمج بني
العمل التجاري الربحي ،وبني دور امل�ؤ�س�سات اخلريية ومهامها .وبعد هذه اجلولة التف�صيلية
الت���ي ق�ضيناه���ا يف "خال�ص���ات الريادة االجتماعي���ة" ي�أتي الدور على ذكر �ص���ور حية ،ومناذج
عملي���ة لأعم���ال "الريادة االجتماعية" الت���ي �أ�س�سها رواد اجتماعي���ون� ،ساهموا من خاللها يف
التغيري وحل امل�شاكل التي تعانيها جمتمعاتهم .ولهذا جند هذا الكتاب مت ّم ًما ل�صورة الريادة
االجتماعية يف ذهن القارئ املطلع على م�شروعنا يف هذه اخلال�صات بنقله من طور النظرية
�إىل الواق���ع التطبيق���ي من خالل ق�ص����ص ملمو�سة مل�شاريع اجتماعي���ة ريادية يف خمتلف دول
العامل.
ق�ص�صا ملهمة مل�شاريع رواد اجتماعيني كان لها
تق���دم الرائ���دة االجتماعية "بيفريل �شوارتز" ً
م�سرحا لهذه الأعمال الريادية التي جمعت بني
ت�أثري عميق يف املجتمعات والدول التي كانت
ً
براعة الفكرة و�إحلاح احلاجة لإيجاد حلول لهذه امل�شكالت االجتماعية.

ion Throughout the World
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مقدمة �إىل ريادة الأعمال االجتماعية

Rippling: How Social Entrepreneurs Spread Innovati
« أولئك الذين لديهم (لماذا) يعيشون ألجلها ،بإمكانهم
التعايش مع أي (كيف)».
نيتشه

مقدمة

تقدم الريادية االجتماعية "بيفريل �شوارتز" والتي بقيت قرابة عقدٍ من الزمان موظفة يف م�ؤ�س�سة "�أ�شوكا"
ق�ص�ص���ا ملهمة لرياديني عاملي�ي�ن يف جمال الأعم���ال االجتماعية.
املتخ�ص�ص���ة يف �أعم���ال الري���ادة االجتماعي���ة ً
"�شوارتز" والتي كانت �إحدى قياديات احلركات االجتماعية ملنع التدخني ون�شر الوعي ال�صحي ملحاربة مر�ض
"الإيدز" تر�سم لنا من خالل كتابها مالمح التوجهات العاملية للريادة االجتماعية والتي ينبغي لكل راغب يف
العمل يف هذا املجال التعرف �إليها.
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حين ِّ
تشكل األحالمُ الواقعَ
ن�شه���د �صح���وة عاملية يف جمال الريادة االجتماعية ،حيث ين�ضم كثري م���ن ال�شباب وال�شيوخ مبختلف �أجنا�سهم
�إىل ح���ركات التغي�ي�ر واخلدمة املجتمعية .هذه ال�صحوة تدفعنا للحلم بواق���ع �أجمل و�أقل �إ�شكالية ومعاناة من
الآالم .وحت���ى ال تبق���ى ه���ذه الأحالم عاملًا مفار ًقا للواقع ومنف�صلاً عنه نق���دم لكم من خالل هذا الكتاب بع�ض
الآليات لتحويل هذه الأحالم �إىل واقع ُيعا�ش .فمن خالل ق�ص�ص النجاح يف م�شاريع الريادة االجتماعية التي
�سنعر�ضها �سنجد �أن ثمة �أربع خ�صائ�ص يف عملية حتويل الأحالم �إىل واقع وهي:
الهدف� :إذ مل �أ�صادف يف حياتي رائدًا اجتماع ًيا مل يجعل هدف خدمة املجتمع ونفعه فوق كل م�صاحله الذاتية.
العاطف���ة :فالتعل���ق العاطف���ي و�شعورك ب�سمو الهدف النبيل الذي ت�سعى �إليه ه���و مبثابة الوقود الذي يحركك
يف �سبيل حتقيق �أهدافك.
النمطي���ة :فل���كل ق�صة حياة منط خمتلف ،ولكن املميز يف الأمناط التي يخو�ضها رواد العمل االجتماعي هو يف
حتولها �إىل مناهج ميكن لل�سائرين يف هذا املجال اقتفا�ؤها لتحقيق غاياتهم املرجوة.
املمار�س���ة :فف���ي كل الق�ص����ص ال���واردة يف هذا الكتاب �سنجد �سم���ات القيادة وا�ضحة يف عمل ال���رواد� ،سوا ًء �أق ّروا
ب�أنهم ميتلكونها �أم ال� ،إال �أننا �سنجد القيادة كممار�سة واقعية يف جميع ق�ص�ص النجاح.
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تدي���ر امل�ؤلف���ة ق�ص�صه���ا من خ�ل�ال خم�سة �أب���واب جتد فيه���ا ال�سياقات العام���ة مل�شاريع الري���ادة الناجحة ،وهذه
ال�سياقات هي:
�إعادة هيكلة املعايري امل�ؤ�س�سية.
تغيري �آليات ال�سوق.
توظيف قوى ال�سوق خللق قيم جمتمعية.
تعزيز املواطنة الكاملة.
العاطفة اجلمعية.
حتوي ٌ
ق�ص�صا تعزز من حمورية هذه ال�سياقات و�أهمية الرتكيز عليها يف جمال الأعمال
كل من هذه الف�صول ً
الريادي���ة لتحقي���ق �أكرب نفع ممكن يف عامل اليوم .وقد جت���د ال�سرد الق�ص�صي يغ ِّيب �أحيا ًنا اجلوانب التقنية يف
�إن�ش���اء العم���ل االجتماع���ي وهيكلته وتفا�صيله ،وهذه �أ�شي���ا ُء مهمة عر�ضنا بتف�صيل له���ا يف خال�صاتنا ال�سابقة.
�أم���ا ه���ذا الكت���اب فهو يحكي ع���ن خم�سة �سياقات مل�شاري���ع الري���ادة االجتماعية وق�ص�ص جناح تن���درج حتت هذه
ال�سياق���ات ،ف���كل ف�ص���ل يبد�أ بتمهيد ب�سيط لل�سياق ،ثم يتناول عددا من ق�ص�ص امل�شاريع التي تدور يف فلك هذا
ال�سياق.
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الفصل األول

إعادة هيكلة المعايير المؤسسية

نق�صد بامل�ؤ�س�سية يف هذه الف�صول :النمط امل�ؤ�س�سي الذي يهم�ش قطاعاتٍ كبرية من النا�س ،ويح ّد من
تفاعلهم مع امل�شكالت التي تواجههم.
ملاذا تغيري املعايري امل�ؤ�س�سية �صعب للغاية؟ .لأن كثريا من النا�س ال ي�ستطيعون ر�ؤية امل�شكالت كفر�ص للعمل
والإبداع.
�إن �صعوبة الأمر لتوعية النا�س بهذا ال�سياق املهم يف العمل الريادي �أننا نحتاج �إىل تغيري طريقة النا�س يف النظر
�إىل امل�شكالت االجتماعية.

قوة الشعب « -ألمانيا»

يف قري���ة "�شين���او" الأملاني���ة املختفية يف الغاب���ة ال�سوداء وذات الألف�ي�ن وخم�سمائة ن�سمة كان���ت البداية مل�شروع
الطاقة البديلة وا�ستخدام الألواح ال�شم�سية لتوليد الكهرباء لال�ستغناء عن الطاقة النووية.
"�شيناو" م�سقط ر�أ�س "�أر�سوال �سالدك" وعائلتها املك ّونة من زوج وعدة �أبناء ،ولكن م�شروعها منحها عائلة
و�شركاء �أكرب على امتداد القرية ب�أكملها قبل ع�شرين عا ًما.
كان���ت نقط���ة التح���ول يف حياة "�أر�س���وال" انفجار "مفاع���ل ت�شرنوبل" وال���ذي لفت انتباهه���ا �إىل خطر الطاقة
النووية ،كما كانت كارثة "فوكو�شيما" احلادثة التي عززت من �أهمية العمل الذي تقوم به.
فف���ي الوق���ت ال���ذي انفجر فيه "مفاعل ت�شرنوبل" عام  1986م كانت "�أر�س���وال" جمرد �سيدة منزل تتابع �أخبار
الكارث���ة الرهيب���ة يف "�أوكراني���ا" ،وعلى �أثر هذه الكارثة الإن�سانية املروع���ة �أ�س�ست "�أر�سوال" مع زوجها وبع�ض
�أع�ضاء جمتمعها حركة للمناداة مب�ستقبل خالٍ من الطاقة النووية املدمرة واخلطرة.
وملدة ثالثة ع�شر عا ًما بقيت "�أر�سوال" مع حركتها التي ت�ضم بع�ض �أع�ضاء عائلتها و�أ�صدقائها يف العمل على
توعية ال�شعب وال�سيا�سيني بخطر الطاقة النووية و�أهمية ا�ستبدالها بطاقة �أكرث �أمنا.
كان���ت "�أر�س���وال" جمرد ربة بيت تعاين من خجل دائم ،لكن �شعورها بالواجب و�ضرورة التغيري دفعها لتثقيف
نف�سها حول خماطر الطاقة النووية ،واخلطط البديلة لهذه الطاقة ،واحلديث �إىل اجلماهري.
وبع���د ف�ت�رة من احل���راك التوعوي قررت "�أر�سوال" �أخ���ذ ن�شاطها ملرحلة متقدمة ،فا�ش�ت�رت -مب�ساعدة بع�ض
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الأ�صدق���اء والأع�ض���اء يف حركة التغيري�-شبكة كهرباء ت�ستخدم تقنية الطاقة املتجددة .مت �أ�س�ست �شركة تدير
ه���ذه ال�شبك���ة الكهربائي���ة لتك���ون �أول �شركة خا�صة لتوليد الكهرب���اء يف "القارة الأوروبي���ة" ب�أكملها .ومع بناء
الألواح ال�شم�سية ا�ستطاعت �شركة "�أر�سوال" �إمداد بع�ض البيوت يف قريتها بالكهرباء لتقوم بهذا العمل بك�سر
احتكار ال�شركات الكربى للطاقة ملا يزيد على مائة عام.

بعد عام من ن�شاط هذه ال�شركة النا�شئة قامت احلكومة الأمريكية بتعديالت قانونية يف جمال الطاقة ت�سمح
لل�ش���ركات اخلا�ص���ة ببي���ع خدماتها مما يتيح ل�شرك���ة "�أر�سوال" التو�س���ع ومد خدماته���ا �إىل م�ستفيدين �أكرث.
ففتح���ت "�أر�س���وال" �شركته���ا للم�ساهمة لتلق���ي الدعم من �س���كان منطقتها ،وقامت يف الوق���ت نف�سه بتثقيفهم
حول الطاقة النووية والطاقة البديلة ليكونوا على اطالع ومعرفة مبهمة ال�شركة وهدفها االجتماعي.
ب���د�أت "�شرك���ة �أر�س���وال" يف  1997م يف بل���دة �صغ�ي�ره ب�ستمائ���ة وخم�سني ع�ض ًوا م���ن �سكان تلك البل���دة ،لت�صبح
الآن �شركة م�ساهمة لأكرث من  1500م�ساهم ،وتقدم خدماتها يف الطاقة لأكرث من � 120.000ألف �أ�سرة متثل
 250.000ن�سمة عرب �أملانيا.
تتلقى "�أر�سوال" مئات الدعوات للحديث عن جتربتها الريادية و�أهمية التخلي عن الطاقة النووية وا�ستبدالها
ب�أنظمة �صديقة للبيئة و�أكرث �أمانا.
يف ع���ام 2009م كان���ت قيمة �شركتها تقدر ب�سبعة و�ستني ملي���ون يورو ،ويف عام  2010ارتفعت �إىل اثنني وثمانني
مليون يورو .وهي تخطط اليوم لإي�صال عدد امل�ستفيدين من خدمات �شركتها ملليون �شخ�ص.
"�أر�سوال" تبلغ اليوم  64عا ًما ،ومازالت تدعم ا�ستبدال الطاقة النووية بالطاقة البديلة بقدر ا�ستطاعتها.
يف الأ�شه���ر الأخ�ي�رة �أعلن���ت احلكومة الأملانية بت�صري���ح قدمته امل�ست�شارة "�أجنلينا م�ي�ركل" �أن "�أملانيا" قررت
�إغالق جميع م�صانع الطاقة النووية.
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تعليم التعليم « -أمريكا»

نظ���ام التعلي���م الأمريكي يعاين؛ هذه حقيقة يعرفها جميع املطلعني على حال التعليم احلكومي يف "الواليات
املتح���دة الأمريكي���ة" ،وحت���اول احلكوم���ة الأمريكية �إيج���اد حلول من خ�ل�ال تنظي���م دورات تدريبية ،وتطوير
للمناهج ،ولكن ال يرى املتابعون تغيرّ ً ا حقيق ًيا على مدى ال�سنوات املا�ضية.
ت�أت���ي مب���ادرة "�أليتا مارجولي����س" يف �إعداد مدر�سة للمدر�سني لإعدادهم وتدريبه���م لتطوير طالب ال�صفوف
الدنيا وتعليمهم مهارات حقيقية ي�ستطيعون اال�ستفادة منها يف حياتهم اليومية ،ولي�س جمرد نقل للمعلومات
التي يف الكتب املقررة .فاملعلم املمتاز – ح�سب "�أليتا"-لي�س هو املعلم القادر على تعليمك املنهج و�إبهار الطالب
بذكائه يف �شرح املقررات الدرا�سية ،بل هو ذلك املعلم الذي يخرج من عنده طالب لديهم القدرة على التعامل
ب���ذكاء م���ع م�شكالتهم ،وابتكارهم �أفكارا �إبداعية ب�أنف�سهم .هذا هو من���وذج املعلم الذي ت�سعى �إليه "�أليتا" من
خ�ل�ال ت�أ�سي�سه���ا ملدر�سة "التعلي���م املُلهِم" يف العا�صمة الأمريكية "وا�شنط���ن" وتعاونها مع املدار�س احلكومية
يف تلك الوالية.
ت�سعى مدر�سة "التعليم امللهم" �إىل م�ساعدة الأ�ساتذة على اكت�شاف الطرق لت�شجيع طالبهم على خو�ض جتارب
معق���دة وابت���كار حلول فعالة ،وعلى التفكري وتفكيك امل�شاكل احلياتية الت���ي تواجههم ،وحتويل املع�ضالت �إىل
فر����ص للإب���داع واالبتكار .هذه املهارات لي�ست �أولوية يف املدار����س احلكومية للأ�سف ،بل هي املهمة التي نذرت
"�أليتا" م�شروعها لها.
بالنظ���ر �إىل دورة التعلي���م يف "الوالي���ات املتح���دة" -حي���ث يح�ص���ل املعلم عل���ى عائد مادي من خ�ل�ال عمله مع
الط�ل�اب وتعليمه���م ،وت�صرف احلكومة على دورات ت�أهيلي���ة للمعلمني-ف�إن العمل يف هذا املجال فر�صة كبرية
لتغي�ي�ر النظ���ام التعليمي ب�أكمله بالرتكيز على دور املعلم ،ويف ذات الوقت حتقيق عائد مادي من خالل العمل
على هذا التطوير .وهنا ي�أتي دور "�أليتا" ومدر�ستها النموذجية للتعليم امللهم.
ال تكمن �إ�شكالية املدار�س احلكومية يف انعدام الأ�ساتذة املميزين ،فثمة الكثري منهم يف املدار�س احلكومية ،فهم
قد توجهوا للتعليم من �أجل اجنذابهم للموا�ضيع التي يدر�سونها ،كاللغة والعلوم ،واهتمامهم بعقول الأطفال
وتنميتها .ولكن جوهر امل�شكلة يكمن يف طريقة التعليم التي يقومون بها يف �أن�شطتهم وا�سرتاتيجيتهم داخل
الف�ص���ل .م���ا ت�سع���ى �إليه مدر�سة "التعليم املله���م" هو الرتكيز على هذه اجلزئية "عملي���ة التعليم" ولذلك مت
ت�أ�سي�سه���ا يف �إح���دى نواح���ي "وا�شنط���ن" على طراز
املدار����س احلكومي���ة لت�ستقب���ل القادم�ي�ن �إىل جمال
التعلي���م و ُتقعده���م عل���ى كرا�س���ي الط�ل�اب ليتعلموا
الطريقة الأمث���ل يف �أداء مهامهم اجلديدة املطلوبة
منه���م يف العملي���ة التعليمي���ة ويف نهاي���ة ال���دورة
يح�صل���ون عل���ى �شه���ادة حكومي���ة ت�أهله���م للعم���ل يف
املدار����س احلكومي���ة ،وبتحقيق ه���ذا يتم قطع �شوط
مهم يف �إ�صالح النظام التعليمي.
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الفصل الثاني

تغيير آليات السوق

بخالف الف�صل ال�سابق -الذي ي�سعى �إىل قلب الرتكيبة امل�ؤ�س�ساتية وحتويلها والعمل على التغيري
يف طبيعة عملها-يدور هذا الف�صل حول توظيف مفهوم ال�سوق القائمة وامل�ؤ�س�سات والتعامالت
كالبنوك ،ونظام ال�شحن ،وبيع التجزئة لتعميم النفع على قطاع �أكرب يكون عاد ًة مه َملاً ومه َّم ً�شا .كما
ي�سعى �إىل تغيري بع�ض الآليات والهياكل املوجودة ل�صالح املحتاجني يف متلك قطاع من ال�سوق و�إحداث
التغيري الإيجابي.

مايز« – 411كينيا»

يف م�س���ح �إح�صائ���ي �أقيم عام  2010م ُوج���د �أن  %70من �سكان «كينيا» البالغ عددهم  38مليوناً يعملون يف املجال
الزراعي وما يت�صل به من جماالت .ويعدُّ القطاع الزراعي �أحد عوامل تخفي�ض الفقر يف «القارة الأفريقية».
ولك���ن م���ع انت�ش���ار الفق���ر -حي���ث يعي�ش ن�ص �س���كان «الري���ف الكيني» حتت خط الفق���ر بك�سبهم �أق���ل من دوالر
يوميا-يجد املزارعون �صعوبة يف بيع منتجاتهم ب�أ�سعار مربحة.
«د� .أدري���ان موكيب���ي» ن�ش����أ يف �أ�سرة فقرية لوالد ميتلك قطعة �أر�ض �صغ�ي�رة يعمل على فالحتها .تزوج �إخوانه
يف �سن مبكرة ،وا�ستقلوا ب�أنف�سهم؛ مما �أتاح له فر�صة التعليم بدعم من والده.
وج���د «�أدري���ان» نف�س���ه مهتما بالعل���وم الزراعية واالقت�صادية ،ووا�ص���ل الدرا�سة يف هذي���ن املجالني حتى تي�سر
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ل���ه االلتح���اق بربنامج لدرا�سة الدكتوراه يف «الواليات املتحدة الأمريكي���ة» .وبعد عودته ك ّر�س «�أدريان» حياته
لتح�س�ي�ن و�ض���ع املزارع�ي�ن ،وكان���ت ر�ؤيته تتلخ����ص يف �أن م�شكلة املزارع�ي�ن جهلهم مبا ي���دور يف ال�سوق املحلية
وال�س���وق العاملي���ة يف جم���ال املح�ص���والت .فالف�ل�اح الب�سي���ط يحمل م���ا لديه من حم�ص���ول وحيوان���ات لل�سوق،
وينتظ���ر حت���ت ظل ال�شجرة حتى ي�أتيه من يعر�ض عليه �شراء ب�ضاعته من املح�صول �أو احليوان بال�سعر الذي
يقرتحه التاجر.
بد�أ «�أدريان» م�شروعه بفتح ك�شك ب�سيط يف �سوق املنطقة التي يعي�ش فيها ،وعلق لوحة يكتب فيها �أ�سعار ال�سلع
املتداول���ة يف ال�س���وق ليتمك���ن الفالح���ون من معرف���ة قيمة ب�ضائعهم داخ���ل ال�سوق .يف بداي���ة التجربة مل يكن
الإقب���ال م�شج ًع���ا ،وكان هذا يعود لقلة املعلومات املوجودة عن �أ�سع���ار خمتلف ال�سلع ملحدودية ال�سلع يف ال�سوق
التي يعمل فيها «�أدريان» ،وجلهل الفالحني ب�أهمية هذه املعلومات.
ق���ام �أدري���ان بتوظيف ب�ضع���ة �أ�شخا�ص ،و�أر�سلهم لأكرب �ستة �أ�سواق للمحا�صي���ل يف «كينيا»؛ ليجمعوا له جميع
�أ�سعار ال�سلع املتداولة يف تلك الأ�سواق وب�شكل يومي .ومت �إن�شاء قاعدة بيانات لأ�سعار ال�سلع بكافة �أنواعها ،كما
مت فتح �أك�شاك تتوزع على الأ�سواق الرئي�سة� .أ�صبح الفالحون بعد جولة من التوعية والت�شجيع على التعرف
�إىل �أ�سع���ار ال�س���وق يقدمون لل�س���وق ويق�صدون هذه الأك�ش���اك ملعرفة قيمة ب�ضائعهم .وحت���ول الفالحون-مع
هذه اخلطوة�-إىل تقييم ب�ضائعهم بعد �أن كانوا م�ستقبلني للأ�سعار التي يقرتحها التجار.
تو�س���ع م�ش���روع «�أدري���ان» يف عر����ض معلوم���ات ال�سوق للفالح�ي�ن �إىل خدمة ر�سائ���ل تتلق���ى  2000ر�سالة يوم ًيا
لتح�صل على �أ�سعار ال�سوق مقابل  7هلالت للر�سالة.
بع���د توف�ي�ر خدم���ة الر�سائل مت �إن�شاء موق���ع الكرتوين ومركز ات�ص���االت يوفر للمت�صل�ي�ن املعلومات املطلوبة
ع���ن �أ�سع���ار ال�سلع املختلفة .ويوف���ر مركز االت�صاالت خدمة �صوتية لقائمة الأ�سع���ار لأولئك الفالحني الذين
ال يح�سن���ون الق���راءة .ولكن كانت عقب���ة الو�صول �إىل التقنية من قبل غالبية الفالح�ي�ن ت�شكل حت ِّد ًيا مل�شروع
«�أدري���ان» ،فتم ُّل���ك الفالح جلهاز جوال �أو حا�سب مو�صول بالإنرتنت كان حمدودًا للغاية .ومن هنا مت التوجه
اً
و�صول للفالح الب�سيط وهي الراديو .فكان �إن�شاء برنامج �إذاعي ي�ستقبل عرو�ض
للو�سيل���ة الإعالمي���ة الأ�سهل
الفالحني ملحا�صيلهم ،وير�شدهم �إىل خدمات مركز املعلومات اجلديد الذي �أن�ش�أه «�أدريان».
والي���وم ي���زور �أك�ث�ر من  800ف�ل�اح مراكز (�أك�ش���اك) املعلوم���ات �شهر ًيا ،ويتلق���ى املركز  50000ر�سال���ة ،و15000
مت�صفح للموقع االلكرتوين و  2000ر�سالة �صوتية.
مل يع���د مرك���ز املعلوم���ات حك ًرا على الفالحني ،ب���ل انفتح على الأ�س���واق العاملية ،وو�صل اَّ
الف�َّلَح َح بها كما و�صل
امل�ستثمرين اخلارجيني بالفالحني املحليني.
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الفصل الثالث

استخدام قوى السوق لخلق قيمة اجتماعية

هذا الف�صل ي�ستك�شف طرق ال�شراكة بني جمال الأعمال وجمال العمل االجتماعي؛ لإيجاد �شراكة
م�ستدامة ،وحلل م�شاكل اجتماعية كربى ت�ؤثر على عدد كبري من الب�شر� .إن هذا النوع من ال�شراكة
يختلف متا ًما عن امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات التجارية التي تقت�ضي تقدمي هذه ال�شركات بع�ض
اخلدمات االجتماعية كفر�ض قانوين مطلوب منها ،و�إمنا هي �شراكة تتبنى منوذج الأعمال التجارية
الربحي لتحقيق وخدمة هدف اجتماعي نهائي.
العمل الربحي لي�س عبارة َق ِذرة �إذا كان هذا العمل الربحي يدور يف م�ؤ�س�سة تخدم املجتمع وت�أثر
فيه ت�أثريا �إيجابيا.

من القمامة إلى القمة »-البيرو»

ريا للنفايات ،جبال من القمامة تنت�شر
يف ثمانينات القرن املن�صرم كانت «ليما» عا�صمة دولة «البريو» مك َّبا كب ً
يف كل م���كان خا�ص���ة يف الأحي���اء الفق�ي�رة ،وبنظ���ام معطوب لت�صري���ف القمامة والذي ال يغط���ي �أكرث من ثلث
املخلفات اليومية يف العا�صمة ،والتي تبلغ يوم ًيا ٍّ 3500
طن من القمامة.
كانت «�ألبينا رويز» طالبة هند�سة جاءت من ريف «البريو» �إىل العا�صمة تفكر يف حل هذه املع�ضلة التي تعي�شها
املدينة املت�سخة .ويف الوقت الذي ا�شتغل زمال�ؤها على حتليل موا�ضيع كالبنوك والأ�سواق التجارية بقيت هي
تخ�ص����ص وقته���ا ال�ستك�ش���اف م�شكلة القمامة ،وتو�صل���ت �إىل �أن الإ�شكالية يف نظام �أخ���ذ القمامة �أ َّن ال�شاحنات
الكب�ي�رة ال ت�ستطي���ع �أن ت�س�ي�ر يف �أحي���اء املدينة الفق�ي�رة ذات ال�شوارع ال�ضيقة ،فكان احل���ل هو ت�صميم عربات
قمام���ة ثالثي���ة العجالت ت�ستطيع ال�سري يف تلك ال�شوارع ال�ضيقة ،ولكن هذا احلل مل يكن كاف ًيا حلل م�شكلة
املدينة مع القمامة ب�شكل ف ّعال.
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يف الأحي���اء الفق�ي�رة يف و�س���ط تالل القمام���ة جتد جماعات من النا����س يجمعون �أنواع املخلف���ات لتكون طعا ًما
للخنازي���ر ،و�آخري���ن يبحث���ون ع���ن امل���واد الورقي���ة والبال�ستيكية يبيعونه���ا ب�أ�سع���ار زهيدة للم�صان���ع ،و�آخرين
يجمع���ون العب���وات املعدنية والزجاجي���ة .ومن ممار�سة ه�ؤالء البائ�سني انقدحت فك���رة ريادية يف ذهن «�ألبينا»
التي �أ�س�ست �شركة غري حكومية لإدارة القمامة واملخلفات.
تتلخ�ص فكرة «�ألبينا» يف مد ج�سور التعاون والعمل بني امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة يف �إدارة املخلفات و�إعادة تدويرها
وبني ملتقطي القمامة وجامعي املخلفات لتحويل هذه الطبقة �إىل �أ�صحاب م�شاريع �صغرية.
�إذ قام���ت م�ؤ�س�س���ة «�ألبين���ا» بتحوي���ل ه����ؤالء الأف���راد �إىل هيئ���ات ونقابات تعمل عل���ى توظيف الفق���راء يف مهنة
التق���اط القمام���ة وجمعه���ا و�إعادة تدويره���ا بقدر امل�ستطاع ،كما تق���دم خدمات �إقرا�ض لفت���ح م�شاريع �صغرية
لهذه الطبقة متكنها من تدوير املخلفات وحتويلها �إىل مواد نافعة قابلة للت�سويق مل�صانع املواد اخلام ،وحتويل
ه�ؤالء الفقراء العاملني يف هذا املجال �إىل هيئات منظمة تتلقى عوائد مادية من الأحياء التي تخدمها ،و ُتعِني
على تطوير عملها من جمرد اجلمع �إىل التدوير البدائي ،وبيع املخلفات ،وتوظيف �آخرين ،مما جعل الفكرة
التي طورتها «�ألبينا» يف غاية الكفاءة والفعالية ملعاجلة م�شكلة الفقر والبطالة وجمع القمامة ب�ضربة واحدة.
«كونيا كوي�سب» – التي تقوم ببع�ض الأعمال احلرفية و�صنع احلقائب ال�صغرية من املواد املدورة التي تنتجها
�شركة «�ألبينا» -تقول عن جتربتها:
«لق���د غ�َّي�رَّ ت» �ألبينا رويز» حياتي ،حيث حولتني من جامِ َعة قمامة -جتمع املخلفات لتقدمها لأ�صحاب مزارع
اخلنازي���ر �-إىل رائ���دة �أعمال� ،أكت�س���ب عي�شي ،و�أعول �أ�سرتي من خالل العمل عل���ى القمامة املد َّورة ،و�أنتج من
خاللها منتجات ا�ستهالكية ،حتى �أ�صبح ب�إمكاين �إر�سال �أحد �أبنائي �إىل اجلامعة».
الي���وم متل���ك «�ألبين���ا»  20م�شرو ًع���ا لتدوي���ر القمام���ة يف خمتلف م���دن «الب�ي�رو» ،ويعمل حتتها �أك�ث�ر من 150
موظ ًف���ا ،وتخ���دم م���ا يزيد على  3مالي�ي�ن مواطن .كما �أبدت ع���دة دول من دول «�أمري���كا اجلنوبية» رغبتها يف
تقليد جتربتها يف الق�ضاء على �إ�شكالية تكد�س القمامة يف مدنها.
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تعزيز المواطنة الكاملة

نعني باملواطنة الكاملة� :إيجاد العدالة االجتماعية بني فئات املجتمع املختلفة ،بغ�ض النظر عن
انتماءاتها ومعتقداتها وعرقياتها ،ومعاملة اجلميع -وخا�صة املهم�شني وذوي االحتياجات اخلا�صة
–ب�إن�سانية ،و�إعطاءهم كامل حقوقهم.
يف هذا الف�صل نتعر�ض لق�ص�ص �إيجاد حلول مل�س�ألة العدالة وامل�ساواة االجتماعية للفئات املهم�شة
واملحتاجة.

الحرية المالية لألطفال  -مشروع دولي

«جريو بيليموريا» رائدة اجتماعية هندية� ،أخذت على عاتقها م�ساعدة �أطفال ال�شوارع ،وقامت بالعي�ش معهم
لف�ت�رة؛ لتتع���رف عل���ى م�شاكله���م� .إذ يتعر����ض �أطف���ال ال�ش���وارع �إىل �شتى �أن���واع الأذى واملخاط���ر من خمدرات
وع�صابات وحت ّول الفتيات �إىل العمل يف جمال الدعارة.
ج���اءت م�ساهم���ة «ج�ي�رو بيليم���ورا» على ع���دة مراحل وع���دة م�شاريع .حي���ث �ألهمتها جتربته���ا الأوىل بالعي�ش
م���ع �أطف���ال ال�ش���وارع �إىل حاجتهم �إىل احلماي���ة ،ف�أ�س�ست خطاً هاتفيا عموميا جماني���اً متاحاً للأطفال لطلب
امل�ساع���دة واحلماي���ة يف �أي وق���ت .وي�شتمل امل�شروع على تعليم بع�ض �أطفال ال�ش���وارع التعامل مع هذه احلاالت
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لي�ستجيب���وا الت�ص���االت النج���دة .بد�أ امل�ش���روع يف «الهند» ،ثم انتق���ل �إىل بلدان �أخرى يف الع���امل ،وقد �ألهم هذا
امل�شروع الأمم املتحدة يف عام  2008م لت�شريع قانون يلزم جميع الدول بتوفري خط جماين حلماية الأطفال.
م���ن خ�ل�ال جتربته���ا مع �أطف���ال ال�ش���وارع ،وللتخفي���ف من م�أ�س���اة الت�ش���رد والفق���ر ،اجتهت «ج�ي�رو» للحلول
الوقائي���ة ب�إط�ل�اق م�ش���روع «الأمن املايل للأطفال» (�أفالتون) ،وال���ذي طبقته يف �إحدى ع�شرة دولة يف تقدمي
برامج مدر�سية لتعليم الأطفال مهارات االدخار واالقت�صاد املايل؛ مما ميكنهم من التعامل مع ظروف احلياة
املتقلب���ة� .إذ ت���رى «جريو» االدخار ومهارات التعامل مع املال الو�سيل���ة الأجنح ملنح الأطفال الفقراء حق احللم
بغ���د �أف�ض���ل .وكان ه���دف «جريو» من خالل ه���ذا الربنامج الو�صول �إىل مليون طفل ح���ول العامل ،وقد و�صل
م�شروعه���ا �إىل  400.000طف���ل �إىل ح���د الآن ،كم���ا �أ�صبح���ت مناهجه���ا الت���ي تدر�سه���ا يف ه���ذا الربنامج عالمة
جتارية ت�شرتيها م�ؤ�س�سات تعليمية خمتلفة يف �أكرث من  75دولة حول العامل.
بعد عام من دخوله «برنامج �أفالتون» قام �أحد الأطفال يف «بوركينا فا�سو» بتوفري مبلغ مت َّكن من خالله من
�شراء دراجة هوائية م�ستعملة ،ومن خالل ت�أجريها ا�ستطاع �أن يوفر قيمة خم�س دراجات �أخرى ،ومن خالل
هذا امل�شروع ال�صغري �أر�سل بقية �إخوته �إىل املدر�سة ،و�أتاح لهم فر�صة التعليم.
وق���د وج���دت الأ�س���ر الفقرية يف مهارات �أطفالهم املالي���ة اجلديدة فر�صاً لالدخ���ار و�إدارة حياتهم املالية ،وهذه
�أحد �آثار هذا امل�شروع التي مل تخطر على بال م�ؤ�س�سيه.
تعمل «جريو» الآن على م�شروع جديد يعد خطوة متقدمة عن م�شاريعها ال�سابقة وهو م�شروع «مالية الأطفال
." CHILDFINANCE.ORG
فبع���د �إتق���ان مه���ارات االدخ���ار والتعامل امل���ايل تطمح «ج�ي�رو» من خالل م�شروعه���ا اجلدي���د -وبالتن�سيق مع
حكومات وم�ؤ�س�سات غري حكومية وبنوك�-أن توجد �سل ًعا ذات جودة متاحة ،وب�أ�سعار خمف�ضة تنا�سب مدخرات
الأطفال والأ�سر الفقرية .ويهدف امل�شروع بحلول  2015م �إىل:
• التحقق من و�صول  100مليون طفل و�شاب �إىل منتجات مالية خمف�ضة.
• التحقق من و�صول  100مليون طفل و�شاب �إىل التعليم اخلا�ص باالدخار والتعامل املايل.
• التحقق من تطبيق ودعم  100دولة لربامج ال�شباب والأطفال املالية.
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الفصل الخامس

العاطفة الجمعية

التوا�صل مع الآخرين وال�شعور مب�آ�سيهم مرتبط بطريقتنا يف �إدراك العامل من حولنا .ففي الوقت
الذي تتجلى فيه ر�سائل الكراهية والعنف والقوة يجد البع�ض �أ�ساليب بديلة للتعبري عن ذاتهم وعن
همومهم و�إي�صال ر�سائلهم للعامل والتي تت�ضمن معاين الإن�سانية والعدالة وامل�ساواة.

المقاومة الجميلة » -فلسطين»

بع���د ع���ودة الفل�سطين���ي "عبد الفتاح �أبو من�ص���ور" من "فرن�س���ا" �إىل "فل�سطني" املحتلة وجد واق ًع���ا م�أ�ساو ًيا
م���ن االحت�ل�ال والظل���م واال�ضطهاد للفل�سطينيني من قب���ل القوات ال�صهيونية ،وكن���وع �آخر من املقاومة غري
امل�سلح���ة �أ�س����س "م�ؤ�س�س���ة ال���رواد للثقاف���ة والفن���ون" كم�ؤ�س�س���ة للمقاوم���ة من خ�ل�ال الف���ن؛ للمحافظة على
الر�صيد الإن�ساين لدى الإن�سان املقهور ،و�إي�صال ر�سالة فنية للعامل تعك�س واقع املعاناة الفل�سطينية.
تتلخص رسالة المؤسسة في التالي:
تنمي���ة قدرات املجتم���ع الفل�سطيني مع الرتكيز على الأطفال ،وال�شباب والن�س���اء ،والتوعية بالقيم الإن�سانية،
واحرتام حقوق الإن�سان عرب الفنون ،والتعليم ،والطرق اجلميلة للتعبري عن الذات ،ومقاومة قبح االحتالل
وعنفه.
الفئة المستهدفة :ت�ستهدف م�ؤ�س�سة "الرواد" املجتمع الفل�سطيني مع الرتكيز على الأطفال وال�شباب
والن�ساء فيه ،والرتكيز ب�شكل خا�ص على املجتمع املحلي يف "خميم عايدة" و"حمافظة بيت حلم" .كما
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ت�ستهدف املجتمع الدويل لك�سر ال�صور النمطية ،و�إظهار �صورة �أخرى عن ال�شعب الفل�سطيني وح�ضارته.
لذا كان يجب �أن ميلك املركز الإمكانيات الكاملة لتوظيف الطاقات الب�شرية والتقنية واملادية لتحقيق تغيري
ديناميكي فعال يف املجتمع امل�ستهدف.
األهداف التطويرية:
 .1تنمي���ة ق���درات الأطفال وال�شباب والن�ساء عرب طرق جميلة وغري عُنفِية لتحقيق الثقة بالنف�س وتن�شيطها،
والتعبري عن الذات ،واالنفتاح وال�شعور باالنتماء عرب التدريب وحمالت التوعية.
 .2تقوي���ة املجتم���ع املحل���ي ،من خ�ل�ال تعري�ضه لتقني���ات احلا�سوب ،واالت�ص���االت احلديثة ،والتعل���م واملعرفة،
واملحافظة على الرتاث.
 .3ك�س���ر ال�ص���ور النمطي���ة يف و�سائل الإعالم عن ال�شعب الفل�سطيني عرب امل�س���رح ،والفنون ،وجوالت العرو�ض
الفنية الدولية ،وتو�سيع قاعدة ال�شركاء على امل�ستوى الوطني والدويل.
 .4بناء القدرات امل�ؤ�س�ساتية والب�شرية للرواد واملجتمع املحلي.
األهداف الخاصة:
 .1ت�أ�سي����س ف���رق فني���ة تكاف���ح م���ن �أجل تغي�ي�ر تدريجي يف املجتم���ع ،وت�ساعد الأطف���ال والن�ساء عل���ى مواجهة
االحتياجات الناجتة عن ال�ضغوطات والإغالقات عرب ال�سبل ال�سلمية اجلميلة.
موجهة لتن�شي���ط قدرات الأطفال والن�ساء ملواجه���ة التغيري ،ومقاومة
 .2القي���ام ب���دورات تدريبي���ة متخ�ص�صة ّ
العنف بو�سائل غري عُنفِية.
 .3ت�شجي���ع الوع���ي يف املجتمع من خالل الأطف���ال والن�ساء ،بتوظيف �أدوات عدة مثل :امل�سرح ،الرق�ص ال�شعبي
والتعبريي ،الدمى ،الر�سم ،الت�صوير ،الفيديو ،والريا�ضة وغريها.
 .4تقييم احتياجات املجتمع املحلي ،وو�ضع الأولويات لال�ستجابة ح�سب ر�سالة املركز.
 .5جتهي���ز املرك���ز بتقني���ات احلا�س���وب واالت�صاالت احلديث���ة؛ لتقوية �شبك���ة العالقات والتب���ادل الثقايف حمليا
ودوليا.
 .6ت�أ�سي�س هيكلية �إدارية فعالة ،بقواعد وتعليمات وا�ضحة ،وو�صف وظيفي جلي لطاقم م�ؤهل طوعي.
 .7بناء قنوات االت�صال ومد اجل�سور للتبادل بني فل�سطني ودول العامل.
دروس من العمل االجتماعي:
خذ موقعك وحدد مسؤولياتك.

اعر�ض �أفكارك ونف�سك على النا�س.
راقب ردة فعل النا�س.
قم بتحليل ردود الفعل وطور من خاللها �أفكارك و�شخ�صيتك.
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بعد انتهائك من عملية التطوير اعر�ض نف�سك و�أفكارك على النا�س مرة �أخرى.
�أعد هذه املرحلة من العر�ض والتطوير حتى ت�شعر �أنك جاهز للتطبيق وبدء العمل.
ابقَ موضوعياً:

تعلم �أن تراقب وحتلل قبل اتخاذك موقفك �أو قرارك.
احرتم الآخرين ،وانظر لنف�سك �أنك م�سا ٍو لهم.
بعد حتليلك وت�أملك قف مع قراراتك التي اتخذتها.
وفي العمل:

ابد�أ من القمة بالعمل مع �أف�ضل من جتد.
�أقلِم نف�سك مع اجلهل بالنتائج.
حافظ على احلركة يف م�شروعك.
لتكن لديك قناعة �أنه لي�س ثمة �شيء ا�سمه "م�ستحيل".
وفيما يتعلق بالمشاكل:

ال تتحدث عن م�شاكلك ،فقط جِ دِ احللول.
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