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هـــذ� هـــو �لكتـــاب �لأخري يف �سل�سة "خال�ســـات �لريادة �لجتماعية" �لتـــي يقدمها لكم "�ملركز 
�لـــدويل لالأبحـــاث و�لدر��سات)مـــد�د("، قدمنا -عرب هـــذه �خلال�سات-�أهـــم مفاهيم "�لعمل 
�لجتماعـــي" و�إ�سهاماتـــه يف بناء �ملجتمعات �لإن�سانية، وتعرفنا علـــى �لأ�س�س �لتي تقوم عليها 
�أعمـــال �لريـــادة �لجتماعية من تاأ�سي�ـــس �ملوؤ�س�سات و�مل�ساريع �لجتماعيـــة، وما يتعلق بها من 
قو�نـــني و�إجـــر�ء�ت. وعر�سنـــا فيهـــا �لنمـــاذج �لعمليـــة �ملنا�سبة لهـــذ� �ملجال، و�لتـــي تدمج بني 
�لعمل �لتجاري �لربحي، وبني دور �ملوؤ�س�سات �خلريية ومهامها. وبعد هذه �جلولة �لتف�سيلية 
�لتـــي ق�سيناهـــا يف "خال�ســـات �لريادة �لجتماعيـــة" ياأتي �لدور على ذكر �ســـور حية، ومناذج 
عمليـــة لأعمـــال "�لريادة �لجتماعية" �لتـــي �أ�س�سها رو�د �جتماعيـــون، �ساهمو� من خاللها يف 
�لتغيري وحل �مل�ساكل �لتي تعانيها جمتمعاتهم. ولهذ� جند هذ� �لكتاب متّمًما ل�سورة �لريادة 
�لجتماعية يف ذهن �لقارئ �ملطلع على م�سروعنا يف هذه �خلال�سات بنقله من طور �لنظرية 
�إىل �لو�قـــع �لتطبيقـــي من خالل ق�س�ـــس ملمو�سة مل�ساريع �جتماعيـــة ريادية يف خمتلف دول 

�لعامل. 
ا ملهمة مل�ساريع رو�د �جتماعيني كان لها  تقـــدم �لر�ئـــدة �لجتماعية "بيفريل �سو�رتز" ق�س�سً
تاأثري عميق يف �ملجتمعات و�لدول �لتي كانت م�سرًحا لهذه �لأعمال �لريادية �لتي جمعت بني 

بر�عة �لفكرة و�إحلاح �حلاجة لإيجاد حلول لهذه �مل�سكالت �لجتماعية.

بين يدي الكتاب

 Rippling: How Social Entrepreneurs Spread Innovation Throughout the World



3 مقدمة �إىل ريادة �لأعمال �لجتماعية

مقدمة
تقدم �لريادية �لجتماعية "بيفريل �سو�رتز" و�لتي بقيت قر�بة عقٍد من �لزمان موظفة يف موؤ�س�سة "�أ�سوكا" 
ـــا ملهمة لرياديني عامليـــني يف جمال �لأعمـــال �لجتماعية.  �ملتخ�س�ســـة يف �أعمـــال �لريـــادة �لجتماعيـــة ق�س�سً
"�سو�رتز" و�لتي كانت �إحدى قياديات �حلركات �لجتماعية ملنع �لتدخني ون�سر �لوعي �ل�سحي ملحاربة مر�س 
"�لإيدز" تر�سم لنا من خالل كتابها مالمح �لتوجهات �لعاملية للريادة �لجتماعية و�لتي ينبغي لكل ر�غب يف 

�لعمل يف هذ� �ملجال �لتعرف �إليها.

» أولئك الذين لديهم )لماذا( يعيشون ألجلها، بإمكانهم 
التعايش مع أي )كيف(«.

نيتشه

 Rippling: How Social Entrepreneurs Spread Innovation Throughout the World
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ل األحالمُ الواقعَ حين تشكِّ
ن�سهـــد �سحـــوة عاملية يف جمال �لريادة �لجتماعية، حيث ين�سم كثري مـــن �ل�سباب و�ل�سيوخ مبختلف �أجنا�سهم 
�إىل حـــركات �لتغيـــري و�خلدمة �ملجتمعية. هذه �ل�سحوة تدفعنا للحلم بو�قـــع �أجمل و�أقل �إ�سكالية ومعاناة من 
�لآلم. وحتـــى ل تبقـــى هـــذه �لأحالم عاملًا مفارًقا للو�قع ومنف�ساًل عنه نقـــدم لكم من خالل هذ� �لكتاب بع�س 
�لآليات لتحويل هذه �لأحالم �إىل و�قع ُيعا�س. فمن خالل ق�س�س �لنجاح يف م�ساريع �لريادة �لجتماعية �لتي 

�سنعر�سها �سنجد �أن ثمة �أربع خ�سائ�س يف عملية حتويل �لأحالم �إىل و�قع وهي:
�لهدف: �إذ مل �أ�سادف يف حياتي ر�ئًد� �جتماعًيا مل يجعل هدف خدمة �ملجتمع ونفعه فوق كل م�ساحله �لذ�تية.
�لعاطفـــة: فالتعلـــق �لعاطفـــي و�سعورك ب�سمو �لهدف �لنبيل �لذي ت�سعى �إليه هـــو مبثابة �لوقود �لذي يحركك 

يف �سبيل حتقيق �أهد�فك.
�لنمطيـــة: فلـــكل ق�سة حياة منط خمتلف، ولكن �ملميز يف �لأمناط �لتي يخو�سها رو�د �لعمل �لجتماعي هو يف 

حتولها �إىل مناهج ميكن لل�سائرين يف هذ� �ملجال �قتفاوؤها لتحقيق غاياتهم �ملرجوة.
 �ملمار�ســـة: ففـــي كل �لق�س�ـــس �لـــو�ردة يف هذ� �لكتاب �سنجد �سمـــات �لقيادة و��سحة يف عمل �لـــرو�د، �سو�ًء �أقّرو� 

باأنهم ميتلكونها �أم ل، �إل �أننا �سنجد �لقيادة كممار�سة و�قعية يف جميع ق�س�س �لنجاح.
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تديـــر �ملوؤلفـــة ق�س�سهـــا من خـــالل خم�سة �أبـــو�ب جتد فيهـــا �ل�سياقات �لعامـــة مل�ساريع �لريـــادة �لناجحة، وهذه 
�ل�سياقات هي:

 �إعادة هيكلة �ملعايري �ملوؤ�س�سية.
 تغيري �آليات �ل�سوق.

 توظيف قوى �ل�سوق خللق قيم جمتمعية.
 تعزيز �ملو�طنة �لكاملة.

 �لعاطفة �جلمعية.
ا تعزز من حمورية هذه �ل�سياقات و�أهمية �لرتكيز عليها يف جمال �لأعمال  حتوي كٌل من هذه �لف�سول ق�س�سً
�لرياديـــة لتحقيـــق �أكرب نفع ممكن يف عامل �ليوم. وقد جتـــد �ل�سرد �لق�س�سي يغيِّب �أحياًنا �جلو�نب �لتقنية يف 
�إن�ســـاء �لعمـــل �لجتماعـــي وهيكلته وتفا�سيله، وهذه �أ�سيـــاُء مهمة عر�سنا بتف�سيل لهـــا يف خال�ساتنا �ل�سابقة. 
�أمـــا هـــذ� �لكتـــاب فهو يحكي عـــن خم�سة �سياقات مل�ساريـــع �لريـــادة �لجتماعية وق�س�س جناح تنـــدرج حتت هذه 
�ل�سياقـــات، فـــكل ف�ســـل يبد�أ بتمهيد ب�سيط لل�سياق، ثم يتناول عدد� من ق�س�س �مل�ساريع �لتي تدور يف فلك هذ� 

�ل�سياق.



من  ويحّد  �لنا�س،  من  كبرية  قطاعاٍت  يهم�س  �لذي  �ملوؤ�س�سي  �لنمط  الف�صول:  هذه  يف  باملوؤ�ص�صية  نق�صد 
تفاعلهم مع �مل�سكالت �لتي تو�جههم.

ملاذا تغيري املعايري املوؤ�ص�صية �صعب للغاية؟. لأن كثري� من �لنا�س ل ي�ستطيعون روؤية �مل�سكالت كفر�س للعمل 
و�لإبد�ع.

�إن �سعوبة �لأمر لتوعية �لنا�س بهذ� �ل�سياق �ملهم يف �لعمل �لريادي �أننا نحتاج �إىل تغيري طريقة �لنا�س يف �لنظر 
�إىل �مل�سكالت �لجتماعية.

الفصل األول
إعادة هيكلة المعايير المؤسسية
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قوة الشعب - »ألمانيا«
يف قريـــة "�سينـــاو" �لأملانيـــة �ملختفية يف �لغابـــة �ل�سود�ء وذ�ت �لألفـــني وخم�سمائة ن�سمة كانـــت �لبد�ية مل�سروع 

�لطاقة �لبديلة و��ستخد�م �لألو�ح �ل�سم�سية لتوليد �لكهرباء لال�ستغناء عن �لطاقة �لنووية.
"�سيناو" م�سقط ر�أ�س "�أر�سول �سالدك" وعائلتها �ملكّونة من زوج وعدة �أبناء، ولكن م�سروعها منحها عائلة 

و�سركاء �أكرب على �متد�د �لقرية باأكملها قبل ع�سرين عاًما.
كانـــت نقطـــة �لتحـــول يف حياة "�أر�ســـول" �نفجار "مفاعـــل ت�سرنوبل" و�لـــذي لفت �نتباههـــا �إىل خطر �لطاقة 

�لنووية، كما كانت كارثة "فوكو�سيما" �حلادثة �لتي عززت من �أهمية �لعمل �لذي تقوم به.
ففـــي �لوقـــت �لـــذي �نفجر فيه "مفاعل ت�سرنوبل" عام 1986 م كانت "�أر�ســـول" جمرد �سيدة منزل تتابع �أخبار 
�لكارثـــة �لرهيبـــة يف "�أوكر�نيـــا"، وعلى �أثر هذه �لكارثة �لإن�سانية �ملروعـــة �أ�س�ست "�أر�سول" مع زوجها وبع�س 

�أع�ساء جمتمعها حركة للمناد�ة مب�ستقبل خاٍل من �لطاقة �لنووية �ملدمرة و�خلطرة.
وملدة ثالثة ع�سر عاًما بقيت "�أر�سول" مع حركتها �لتي ت�سم بع�س �أع�ساء عائلتها و�أ�سدقائها يف �لعمل على 

توعية �ل�سعب و�ل�سيا�سيني بخطر �لطاقة �لنووية و�أهمية ��ستبد�لها بطاقة �أكرث �أمنا.
كانـــت "�أر�ســـول" جمرد ربة بيت تعاين من خجل د�ئم، لكن �سعورها بالو�جب و�سرورة �لتغيري دفعها لتثقيف 

نف�سها حول خماطر �لطاقة �لنووية، و�خلطط �لبديلة لهذه �لطاقة، و�حلديث �إىل �جلماهري.
وبعـــد فـــرتة من �حلـــر�ك �لتوعوي قررت "�أر�سول" �أخـــذ ن�ساطها ملرحلة متقدمة، فا�ســـرتت -مب�ساعدة بع�س 



�لأ�سدقـــاء و�لأع�ســـاء يف حركة �لتغيري-�سبكة كهرباء ت�ستخدم تقنية �لطاقة �ملتجددة. مت �أ�س�ست �سركة تدير 
هـــذه �ل�سبكـــة �لكهربائيـــة لتكـــون �أول �سركة خا�سة لتوليد �لكهربـــاء يف "�لقارة �لأوروبيـــة" باأكملها. ومع بناء 
�لألو�ح �ل�سم�سية ��ستطاعت �سركة "�أر�سول" �إمد�د بع�س �لبيوت يف قريتها بالكهرباء لتقوم بهذ� �لعمل بك�سر 

�حتكار �ل�سركات �لكربى للطاقة ملا يزيد على مائة عام.

 بعد عام من ن�ساط هذه �ل�سركة �لنا�سئة قامت �حلكومة �لأمريكية بتعديالت قانونية يف جمال �لطاقة ت�سمح 
لل�ســـركات �خلا�ســـة ببيـــع خدماتها مما يتيح ل�سركـــة "�أر�سول" �لتو�ســـع ومد خدماتهـــا �إىل م�ستفيدين �أكرث. 
ففتحـــت "�أر�ســـول" �سركتهـــا للم�ساهمة لتلقـــي �لدعم من �ســـكان منطقتها، وقامت يف �لوقـــت نف�سه بتثقيفهم 

حول �لطاقة �لنووية و�لطاقة �لبديلة ليكونو� على �طالع ومعرفة مبهمة �ل�سركة وهدفها �لجتماعي.
بـــد�أت "�سركـــة �أر�ســـول" يف 1997 م يف بلـــدة �سغـــريه ب�ستمائـــة وخم�سني ع�سًو� مـــن �سكان تلك �لبلـــدة، لت�سبح 
�لآن �سركة م�ساهمة لأكرث من 1500 م�ساهم، وتقدم خدماتها يف �لطاقة لأكرث من 120.000 �ألف �أ�سرة متثل 

250.000 ن�سمة عرب �أملانيا. 
تتلقى "�أر�سول" مئات �لدعو�ت للحديث عن جتربتها �لريادية و�أهمية �لتخلي عن �لطاقة �لنووية و��ستبد�لها 

باأنظمة �سديقة للبيئة و�أكرث �أمانا. 
يف عـــام 2009م كانـــت قيمة �سركتها تقدر ب�سبعة و�ستني مليـــون يورو، ويف عام 2010 �رتفعت �إىل �ثنني وثمانني 

مليون يورو. وهي تخطط �ليوم لإي�سال عدد �مل�ستفيدين من خدمات �سركتها ملليون �سخ�س.
��ستطاعتها.  ��ستبد�ل �لطاقة �لنووية بالطاقة �لبديلة بقدر  �ليوم 64 عاًما، وماز�لت تدعم  "�أر�سول" تبلغ 
يف �لأ�سهـــر �لأخـــرية �أعلنـــت �حلكومة �لأملانية بت�سريـــح قدمته �مل�ست�سارة "�أجنلينا مـــريكل" �أن "�أملانيا" قررت 

�إغالق جميع م�سانع �لطاقة �لنووية. 
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تعليم التعليم - »أمريكا«
نظـــام �لتعليـــم �لأمريكي يعاين؛ هذه حقيقة يعرفها جميع �ملطلعني على حال �لتعليم �حلكومي يف "�لوليات 
�ملتحـــدة �لأمريكيـــة"، وحتـــاول �حلكومـــة �لأمريكية �إيجـــاد حلول من خـــالل تنظيـــم دور�ت تدريبية، وتطوير 

� حقيقًيا على مدى �ل�سنو�ت �ملا�سية.  للمناهج، ولكن ل يرى �ملتابعون تغرّيً
تاأتـــي مبـــادرة "�أليتا مارجولي�ـــس" يف �إعد�د مدر�سة للمدر�سني لإعد�دهم وتدريبهـــم لتطوير طالب �ل�سفوف 
�لدنيا وتعليمهم مهار�ت حقيقية ي�ستطيعون �ل�ستفادة منها يف حياتهم �ليومية، ولي�س جمرد نقل للمعلومات 
�لتي يف �لكتب �ملقررة. فاملعلم �ملمتاز – ح�سب "�أليتا"-لي�س هو �ملعلم �لقادر على تعليمك �ملنهج و�إبهار �لطالب 
بذكائه يف �سرح �ملقرر�ت �لدر��سية، بل هو ذلك �ملعلم �لذي يخرج من عنده طالب لديهم �لقدرة على �لتعامل 
بـــذكاء مـــع م�سكالتهم، و�بتكارهم �أفكار� �إبد�عية باأنف�سهم. هذ� هو منـــوذج �ملعلم �لذي ت�سعى �إليه "�أليتا" من 
خـــالل تاأ�سي�سهـــا ملدر�سة "�لتعليـــم �ملُلِهم" يف �لعا�سمة �لأمريكية "و��سنطـــن" وتعاونها مع �ملد�ر�س �حلكومية 

يف تلك �لولية.
ت�سعى مدر�سة "�لتعليم �مللهم" �إىل م�ساعدة �لأ�ساتذة على �كت�ساف �لطرق لت�سجيع طالبهم على خو�س جتارب 
معقـــدة و�بتـــكار حلول فعالة، وعلى �لتفكري وتفكيك �مل�ساكل �حلياتية �لتـــي تو�جههم، وحتويل �ملع�سالت �إىل 
فر�ـــس لالإبـــد�ع و�لبتكار. هذه �ملهار�ت لي�ست �أولوية يف �ملد�ر�ـــس �حلكومية لالأ�سف، بل هي �ملهمة �لتي نذرت 

لها. "�أليتا" م�سروعها 
بالنظـــر �إىل دورة �لتعليـــم يف "�لوليـــات �ملتحـــدة" -حيـــث يح�ســـل �ملعلم علـــى عائد مادي من خـــالل عمله مع 
�لطـــالب وتعليمهـــم، وت�سرف �حلكومة على دور�ت تاأهيليـــة للمعلمني-فاإن �لعمل يف هذ� �ملجال فر�سة كبرية 
لتغيـــري �لنظـــام �لتعليمي باأكمله بالرتكيز على دور �ملعلم، ويف ذ�ت �لوقت حتقيق عائد مادي من خالل �لعمل 

على هذ� �لتطوير. وهنا ياأتي دور "�أليتا" ومدر�ستها �لنموذجية للتعليم �مللهم. 
ل تكمن �إ�سكالية �ملد�ر�س �حلكومية يف �نعد�م �لأ�ساتذة �ملميزين، فثمة �لكثري منهم يف �ملد�ر�س �حلكومية، فهم 
قد توجهو� للتعليم من �أجل �جنذ�بهم للمو��سيع �لتي يدر�سونها، كاللغة و�لعلوم، و�هتمامهم بعقول �لأطفال 
وتنميتها. ولكن جوهر �مل�سكلة يكمن يف طريقة �لتعليم �لتي يقومون بها يف �أن�سطتهم و��سرت�تيجيتهم د�خل 
�لف�ســـل. مـــا ت�سعـــى �إليه مدر�سة "�لتعليم �مللهـــم" هو �لرتكيز على هذه �جلزئية "عمليـــة �لتعليم" ولذلك مت 

تاأ�سي�سهـــا يف �إحـــدى نو�حـــي "و��سنطـــن" على طر�ز 
�ملد�ر�ـــس �حلكوميـــة لت�ستقبـــل �لقادمـــني �إىل جمال 
�لتعليـــم وُتقعدهـــم علـــى كر��ســـي �لطـــالب ليتعلمو� 
�لطريقة �لأمثـــل يف �أد�ء مهامهم �جلديدة �ملطلوبة 
�لـــدورة  نهايـــة  ويف  �لتعليميـــة  �لعمليـــة  يف  منهـــم 
يح�سلـــون علـــى �سهـــادة حكوميـــة تاأهلهـــم للعمـــل يف 
�ملد�ر�ـــس �حلكوميـــة، وبتحقيق هـــذ� يتم قطع �سوط 

مهم يف �إ�سالح �لنظام �لتعليمي.
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التغيري  املوؤ�ص�صاتية وحتويلها والعمل على  اإىل قلب الرتكيبة  ال�صابق -الذي ي�صعى  الف�صل  بخالف 
والتعامالت  واملوؤ�ص�صات  القائمة  ال�صوق  مفهوم  توظيف  حول  الف�صل  هذا  عملها-يدور  طبيعة  يف 
�ًصا. كما  كالبنوك، ونظام ال�صحن، وبيع التجزئة لتعميم النفع على قطاع اأكرب يكون عادًة مهَماًل ومهمَّ
ي�صعى اإىل تغيري بع�ض الآليات والهياكل املوجودة ل�صالح املحتاجني يف متلك قطاع من ال�صوق واإحداث 

التغيري الإيجابي.

الفصل الثاني
                 تغيير آليات السوق

مايز411 – »كينيا«
يف م�ســـح �إح�سائـــي �أقيم عام 2010 م ُوجـــد �أن 70% من �سكان »كينيا« �لبالغ عددهم 38 مليوناً يعملون يف �ملجال 
�لزر�عي وما يت�سل به من جمالت. ويعدُّ �لقطاع �لزر�عي �أحد عو�مل تخفي�س �لفقر يف »�لقارة �لأفريقية«. 
ولكـــن مـــع �نت�ســـار �لفقـــر -حيـــث يعي�س ن�س �ســـكان »�لريـــف �لكيني« حتت خط �لفقـــر بك�سبهم �أقـــل من دولر 

يوميا-يجد �ملز�رعون �سعوبة يف بيع منتجاتهم باأ�سعار مربحة. 
»د. �أدريـــان موكيبـــي« ن�ســـاأ يف �أ�سرة فقرية لو�لد ميتلك قطعة �أر�س �سغـــرية يعمل على فالحتها. تزوج �إخو�نه 

يف �سن مبكرة، و��ستقلو� باأنف�سهم؛ مما �أتاح له فر�سة �لتعليم بدعم من و�لده.
 وجـــد »�أدريـــان« نف�ســـه مهتما بالعلـــوم �لزر�عية و�لقت�سادية، وو��ســـل �لدر��سة يف هذيـــن �ملجالني حتى تي�سر 
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لـــه �للتحـــاق بربنامج لدر��سة �لدكتور�ه يف »�لوليات �ملتحدة �لأمريكيـــة«. وبعد عودته كّر�س »�أدريان« حياته 
لتح�ســـني و�ســـع �ملز�رعـــني، وكانـــت روؤيته تتلخ�ـــس يف �أن م�سكلة �ملز�رعـــني جهلهم مبا يـــدور يف �ل�سوق �ملحلية 
و�ل�ســـوق �لعامليـــة يف جمـــال �ملح�ســـولت. فالفـــالح �لب�سيـــط يحمل مـــا لديه من حم�ســـول وحيو�نـــات لل�سوق، 
وينتظـــر حتـــت ظل �ل�سجرة حتى ياأتيه من يعر�س عليه �سر�ء ب�ساعته من �ملح�سول �أو �حليو�ن بال�سعر �لذي 

يقرتحه �لتاجر.
بد�أ »�أدريان« م�سروعه بفتح ك�سك ب�سيط يف �سوق �ملنطقة �لتي يعي�س فيها، وعلق لوحة يكتب فيها �أ�سعار �ل�سلع 
�ملتد�ولـــة يف �ل�ســـوق ليتمكـــن �لفالحـــون من معرفـــة قيمة ب�سائعهم د�خـــل �ل�سوق. يف بد�يـــة �لتجربة مل يكن 
�لإقبـــال م�سجًعـــا، وكان هذ� يعود لقلة �ملعلومات �ملوجودة عن �أ�سعـــار خمتلف �ل�سلع ملحدودية �ل�سلع يف �ل�سوق 

�لتي يعمل فيها »�أدريان«، وجلهل �لفالحني باأهمية هذه �ملعلومات.
 قـــام �أدريـــان بتوظيف ب�سعـــة �أ�سخا�س، و�أر�سلهم لأكرب �ستة �أ�سو�ق للمحا�سيـــل يف »كينيا«؛ ليجمعو� له جميع 
�أ�سعار �ل�سلع �ملتد�ولة يف تلك �لأ�سو�ق وب�سكل يومي. ومت �إن�ساء قاعدة بيانات لأ�سعار �ل�سلع بكافة �أنو�عها، كما 
مت فتح �أك�ساك تتوزع على �لأ�سو�ق �لرئي�سة. �أ�سبح �لفالحون بعد جولة من �لتوعية و�لت�سجيع على �لتعرف 
�إىل �أ�سعـــار �ل�ســـوق يقدمون لل�ســـوق ويق�سدون هذه �لأك�ســـاك ملعرفة قيمة ب�سائعهم. وحتـــول �لفالحون-مع 

هذه �خلطوة-�إىل تقييم ب�سائعهم بعد �أن كانو� م�ستقبلني لالأ�سعار �لتي يقرتحها �لتجار.
تو�ســـع م�ســـروع »�أدريـــان« يف عر�ـــس معلومـــات �ل�سوق للفالحـــني �إىل خدمة ر�سائـــل تتلقـــى 2000 ر�سالة يومًيا 

لتح�سل على �أ�سعار �ل�سوق مقابل 7 هلالت للر�سالة.
بعـــد توفـــري خدمـــة �لر�سائل مت �إن�ساء موقـــع �لكرتوين ومركز �ت�ســـالت يوفر للمت�سلـــني �ملعلومات �ملطلوبة 
عـــن �أ�سعـــار �ل�سلع �ملختلفة. ويوفـــر مركز �لت�سالت خدمة �سوتية لقائمة �لأ�سعـــار لأولئك �لفالحني �لذين 
ًيا مل�سروع  ل يح�سنـــون �لقـــر�ءة. ولكن كانت عقبـــة �لو�سول �إىل �لتقنية من قبل غالبية �لفالحـــني ت�سكل حتدِّ
ـــك �لفالح جلهاز جو�ل �أو حا�سب مو�سول بالإنرتنت كان حمدوًد� للغاية. ومن هنا مت �لتوجه  »�أدريـــان«، فتملُّ
للو�سيلـــة �لإعالميـــة �لأ�سهل و�سوًل للفالح �لب�سيط وهي �لر�ديو. فكان �إن�ساء برنامج �إذ�عي ي�ستقبل عرو�س 

�لفالحني ملحا�سيلهم، وير�سدهم �إىل خدمات مركز �ملعلومات �جلديد �لذي �أن�ساأه »�أدريان«.
و�ليـــوم يـــزور �أكـــرث من 800 فـــالح مر�كز )�أك�ســـاك( �ملعلومـــات �سهرًيا، ويتلقـــى �ملركز 50000 ر�سالـــة، و15000  

مت�سفح للموقع �للكرتوين و 2000 ر�سالة �سوتية. 
َح بها كما و�سل  مل يعـــد مركـــز �ملعلومـــات حكًر� على �لفالحني، بـــل �نفتح على �لأ�ســـو�ق �لعاملية، وو�سل �لفـــالاَّ

�مل�ستثمرين �خلارجيني بالفالحني �ملحليني.



هذا الف�صل ي�صتك�صف طرق ال�صراكة بني جمال الأعمال وجمال العمل الجتماعي؛ لإيجاد �صراكة 
م�صتدامة، وحلل م�صاكل اجتماعية كربى توؤثر على عدد كبري من الب�صر. اإن هذا النوع من ال�صراكة 
يختلف متاًما عن امل�صوؤولية الجتماعية لل�صركات التجارية التي تقت�صي تقدمي هذه ال�صركات بع�ض 
اخلدمات الجتماعية كفر�ض قانوين مطلوب منها، واإمنا هي �صراكة تتبنى منوذج الأعمال التجارية 

الربحي لتحقيق وخدمة هدف اجتماعي نهائي.
العمل الربحي لي�ض عبارة َقِذرة اإذا كان هذا العمل الربحي يدور يف موؤ�ص�صة تخدم املجتمع وتاأثر 

فيه تاأثريا اإيجابيا.

الفصل الثالث
استخدام قوى السوق لخلق قيمة اجتماعية
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من القمامة إلى القمة -»البيرو«
يف ثمانينات �لقرن �ملن�سرم كانت »ليما« عا�سمة دولة »�لبريو« مكباَّا كبرًي� للنفايات، جبال من �لقمامة تنت�سر 
يف كل مـــكان خا�ســـة يف �لأحيـــاء �لفقـــرية، وبنظـــام معطوب لت�سريـــف �لقمامة و�لذي ل يغطـــي �أكرث من ثلث 

�ملخلفات �ليومية يف �لعا�سمة، و�لتي تبلغ يومًيا 3500 طنٍّ من �لقمامة. 
كانت »�ألبينا رويز« طالبة هند�سة جاءت من ريف »�لبريو« �إىل �لعا�سمة تفكر يف حل هذه �ملع�سلة �لتي تعي�سها 
�ملدينة �ملت�سخة. ويف �لوقت �لذي ��ستغل زمالوؤها على حتليل مو��سيع كالبنوك و�لأ�سو�ق �لتجارية بقيت هي 
تخ�س�ـــس وقتهـــا ل�ستك�ســـاف م�سكلة �لقمامة، وتو�سلـــت �إىل �أن �لإ�سكالية يف نظام �أخـــذ �لقمامة �أناَّ �ل�ساحنات 
�لكبـــرية ل ت�ستطيـــع �أن ت�ســـري يف �أحيـــاء �ملدينة �لفقـــرية ذ�ت �ل�سو�رع �ل�سيقة، فكان �حلـــل هو ت�سميم عربات 
قمامـــة ثالثيـــة �لعجالت ت�ستطيع �ل�سري يف تلك �ل�سو�رع �ل�سيقة، ولكن هذ� �حلل مل يكن كافًيا حلل م�سكلة 

�ملدينة مع �لقمامة ب�سكل فّعال. 



يف �لأحيـــاء �لفقـــرية يف و�ســـط تالل �لقمامـــة جتد جماعات من �لنا�ـــس يجمعون �أنو�ع �ملخلفـــات لتكون طعاًما 
للخنازيـــر، و�آخريـــن يبحثـــون عـــن �ملـــو�د �لورقيـــة و�لبال�ستيكية يبيعونهـــا باأ�سعـــار زهيدة للم�سانـــع، و�آخرين 
يجمعـــون �لعبـــو�ت �ملعدنية و�لزجاجيـــة. ومن ممار�سة هوؤلء �لبائ�سني �نقدحت فكـــرة ريادية يف ذهن »�ألبينا« 

�لتي �أ�س�ست �سركة غري حكومية لإد�رة �لقمامة و�ملخلفات.
تتلخ�س فكرة »�ألبينا« يف مد ج�سور �لتعاون و�لعمل بني �ملوؤ�س�سات �ملتخ�س�سة يف �إد�رة �ملخلفات و�إعادة تدويرها 

وبني ملتقطي �لقمامة وجامعي �ملخلفات لتحويل هذه �لطبقة �إىل �أ�سحاب م�ساريع �سغرية.
�إذ قامـــت موؤ�س�ســـة »�ألبينـــا« بتحويـــل هـــوؤلء �لأفـــر�د �إىل هيئـــات ونقابات تعمل علـــى توظيف �لفقـــر�ء يف مهنة 
�لتقـــاط �لقمامـــة وجمعهـــا و�إعادة تدويرهـــا بقدر �مل�ستطاع، كما تقـــدم خدمات �إقر��س لفتـــح م�ساريع �سغرية 
لهذه �لطبقة متكنها من تدوير �ملخلفات وحتويلها �إىل مو�د نافعة قابلة للت�سويق مل�سانع �ملو�د �خلام، وحتويل 
هوؤلء �لفقر�ء �لعاملني يف هذ� �ملجال �إىل هيئات منظمة تتلقى عو�ئد مادية من �لأحياء �لتي تخدمها، وُتِعني 
على تطوير عملها من جمرد �جلمع �إىل �لتدوير �لبد�ئي، وبيع �ملخلفات، وتوظيف �آخرين، مما جعل �لفكرة 
�لتي طورتها »�ألبينا« يف غاية �لكفاءة و�لفعالية ملعاجلة م�سكلة �لفقر و�لبطالة وجمع �لقمامة ب�سربة و�حدة.
»كونيا كوي�سب« – �لتي تقوم ببع�س �لأعمال �حلرفية و�سنع �حلقائب �ل�سغرية من �ملو�د �ملدورة �لتي تنتجها 

�سركة »�ألبينا« -تقول عن جتربتها:
ت« �ألبينا رويز« حياتي، حيث حولتني من جاِمَعة قمامة -جتمع �ملخلفات لتقدمها لأ�سحاب مز�رع  »لقـــد غـــرياَّ
رة، و�أنتج من  �خلنازيـــر -�إىل ر�ئـــدة �أعمال، �أكت�ســـب عي�سي، و�أعول �أ�سرتي من خالل �لعمل علـــى �لقمامة �ملدواَّ

خاللها منتجات ��ستهالكية، حتى �أ�سبح باإمكاين �إر�سال �أحد �أبنائي �إىل �جلامعة«.
�ليـــوم متلـــك »�ألبينـــا« 20 م�سروًعـــا لتدويـــر �لقمامـــة يف خمتلف مـــدن »�لبـــريو«، ويعمل حتتها �أكـــرث من 150 
موظًفـــا، وتخـــدم مـــا يزيد على 3 ماليـــني مو�طن. كما �أبدت عـــدة دول من دول »�أمريـــكا �جلنوبية« رغبتها يف 

تقليد جتربتها يف �لق�ساء على �إ�سكالية تكد�س �لقمامة يف مدنها.
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اإيجاد العدالة الجتماعية بني فئات املجتمع املختلفة، بغ�ض النظر عن  نعني باملواطنة الكاملة: 
انتماءاتها ومعتقداتها وعرقياتها، ومعاملة اجلميع -وخا�صة املهم�صني وذوي الحتياجات اخلا�صة 

واإعطاءهم كامل حقوقهم. –باإن�صانية، 
يف هذا الف�صل نتعر�ض لق�ص�ض اإيجاد حلول مل�صاألة العدالة وامل�صاواة الجتماعية للفئات املهم�صة 

واملحتاجة.

الفصل الرابع
                 تعزيز المواطنة الكاملة

الحرية المالية لألطفال - مشروع دولي
»جريو بيليموريا« ر�ئدة �جتماعية هندية، �أخذت على عاتقها م�ساعدة �أطفال �ل�سو�رع، وقامت بالعي�س معهم 
لفـــرتة؛ لتتعـــرف علـــى م�ساكلهـــم. �إذ يتعر�ـــس �أطفـــال �ل�ســـو�رع �إىل �ستى �أنـــو�ع �لأذى و�ملخاطـــر من خمدر�ت 

وع�سابات وحتّول �لفتيات �إىل �لعمل يف جمال �لدعارة.
جـــاءت م�ساهمـــة »جـــريو بيليمـــور�« على عـــدة مر�حل وعـــدة م�ساريع. حيـــث �ألهمتها جتربتهـــا �لأوىل بالعي�س 
مـــع �أطفـــال �ل�ســـو�رع �إىل حاجتهم �إىل �حلمايـــة، فاأ�س�ست خطاً هاتفيا عموميا جمانيـــاً متاحاً لالأطفال لطلب 
�مل�ساعـــدة و�حلمايـــة يف �أي وقـــت. وي�ستمل �مل�سروع على تعليم بع�س �أطفال �ل�ســـو�رع �لتعامل مع هذه �حلالت 
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لي�ستجيبـــو� لت�ســـالت �لنجـــدة. بد�أ �مل�ســـروع يف »�لهند«، ثم �نتقـــل �إىل بلد�ن �أخرى يف �لعـــامل، وقد �ألهم هذ� 
�مل�سروع �لأمم �ملتحدة يف عام 2008 م لت�سريع قانون يلزم جميع �لدول بتوفري خط جماين حلماية �لأطفال.
مـــن خـــالل جتربتهـــا مع �أطفـــال �ل�ســـو�رع، وللتخفيـــف من ماأ�ســـاة �لت�ســـرد و�لفقـــر، �جتهت »جـــريو« للحلول 
�لوقائيـــة باإطـــالق م�ســـروع »�لأمن �ملايل لالأطفال« )�أفالتون(، و�لـــذي طبقته يف �إحدى ع�سرة دولة يف تقدمي 
بر�مج مدر�سية لتعليم �لأطفال مهار�ت �لدخار و�لقت�ساد �ملايل؛ مما ميكنهم من �لتعامل مع ظروف �حلياة 
�ملتقلبـــة. �إذ تـــرى »جريو« �لدخار ومهار�ت �لتعامل مع �ملال �لو�سيلـــة �لأجنح ملنح �لأطفال �لفقر�ء حق �حللم 
بغـــد �أف�ســـل. وكان هـــدف »جريو« من خالل هـــذ� �لربنامج �لو�سول �إىل مليون طفل حـــول �لعامل، وقد و�سل 
م�سروعهـــا �إىل 400.000 طفـــل �إىل حـــد �لآن، كمـــا �أ�سبحـــت مناهجهـــا �لتـــي تدر�سهـــا يف هـــذ� �لربنامج عالمة 

جتارية ت�سرتيها موؤ�س�سات تعليمية خمتلفة يف �أكرث من 75 دولة حول �لعامل.
بعد عام من دخوله »برنامج �أفالتون« قام �أحد �لأطفال يف »بوركينا فا�سو« بتوفري مبلغ متكاَّن من خالله من 
�سر�ء در�جة هو�ئية م�ستعملة، ومن خالل تاأجريها ��ستطاع �أن يوفر قيمة خم�س در�جات �أخرى، ومن خالل 

هذ� �مل�سروع �ل�سغري �أر�سل بقية �إخوته �إىل �ملدر�سة، و�أتاح لهم فر�سة �لتعليم.
وقـــد وجـــدت �لأ�ســـر �لفقرية يف مهار�ت �أطفالهم �ملاليـــة �جلديدة فر�ساً لالدخـــار و�إد�رة حياتهم �ملالية، وهذه 

�أحد �آثار هذ� �مل�سروع �لتي مل تخطر على بال موؤ�س�سيه.
تعمل »جريو« �لآن على م�سروع جديد يعد خطوة متقدمة عن م�ساريعها �ل�سابقة وهو م�سروع »مالية �لأطفال 

." CHILDFINANCE.ORG
فبعـــد �إتقـــان مهـــار�ت �لدخـــار و�لتعامل �ملـــايل تطمح »جـــريو« من خالل م�سروعهـــا �جلديـــد -وبالتن�سيق مع 
حكومات وموؤ�س�سات غري حكومية وبنوك-�أن توجد �سلًعا ذ�ت جودة متاحة، وباأ�سعار خمف�سة تنا�سب مدخر�ت 

�لأطفال و�لأ�سر �لفقرية. ويهدف �مل�سروع بحلول 2015 م �إىل:
خمف�سة. مالية  منتجات  �إىل  و�ساب  طفل  مليون   100 و�سول  من  • �لتحقق 

�ملايل. و�لتعامل  بالدخار  �خلا�س  �لتعليم  �إىل  و�ساب  طفل  مليون   100 و�سول  من  • �لتحقق 
�ملالية. و�لأطفال  �ل�سباب  لرب�مج  دولة   100 ودعم  تطبيق  من  • �لتحقق 



التوا�صل مع الآخرين وال�صعور مباآ�صيهم مرتبط بطريقتنا يف اإدراك العامل من حولنا. ففي الوقت 
الذي تتجلى فيه ر�صائل الكراهية والعنف والقوة يجد البع�ض اأ�صاليب بديلة للتعبري عن ذاتهم وعن 

همومهم واإي�صال ر�صائلهم للعامل والتي تت�صمن معاين الإن�صانية والعدالة وامل�صاواة.

الفصل الخامس
           العاطفة الجمعية

المقاومة الجميلة - »فلسطين«
بعـــد عـــودة �لفل�سطينـــي "عبد �لفتاح �أبو من�ســـور" من "فرن�ســـا" �إىل "فل�سطني" �ملحتلة وجد و�قًعـــا ماأ�ساوًيا 
مـــن �لحتـــالل و�لظلـــم و�ل�سطهاد للفل�سطينيني من قبـــل �لقو�ت �ل�سهيونية، وكنـــوع �آخر من �ملقاومة غري 
�مل�سلحـــة �أ�س�ـــس "موؤ�س�ســـة �لـــرو�د للثقافـــة و�لفنـــون" كموؤ�س�ســـة للمقاومـــة من خـــالل �لفـــن؛ للمحافظة على 

�لر�سيد �لإن�ساين لدى �لإن�سان �ملقهور، و�إي�سال ر�سالة فنية للعامل تعك�س و�قع �ملعاناة �لفل�سطينية.

تتلخص رسالة المؤسسة في التالي:
تنميـــة قدر�ت �ملجتمـــع �لفل�سطيني مع �لرتكيز على �لأطفال، و�ل�سباب و�لن�ســـاء، و�لتوعية بالقيم �لإن�سانية، 
و�حرت�م حقوق �لإن�سان عرب �لفنون، و�لتعليم، و�لطرق �جلميلة للتعبري عن �لذ�ت، ومقاومة قبح �لحتالل 

وعنفه.

الفئة المستهدفة: ت�ستهدف موؤ�س�سة "�لرو�د" �ملجتمع �لفل�سطيني مع �لرتكيز على �لأطفال و�ل�سباب 
كما  حلم".  بيت  و"حمافظة  عايدة"  "خميم  يف  �ملحلي  �ملجتمع  على  خا�س  ب�سكل  و�لرتكيز  فيه،  و�لن�ساء 
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�أخرى عن �ل�سعب �لفل�سطيني وح�سارته.  ت�ستهدف �ملجتمع �لدويل لك�سر �ل�سور �لنمطية، و�إظهار �سورة 
لذ� كان يجب �أن ميلك �ملركز �لإمكانيات �لكاملة لتوظيف �لطاقات �لب�سرية و�لتقنية و�ملادية لتحقيق تغيري 

ديناميكي فعال يف �ملجتمع �مل�ستهدف.

األهداف التطويرية:
1. تنميـــة قـــدر�ت �لأطفال و�ل�سباب و�لن�ساء عرب طرق جميلة وغري ُعنِفية لتحقيق �لثقة بالنف�س وتن�سيطها، 

و�لتعبري عن �لذ�ت، و�لنفتاح و�ل�سعور بالنتماء عرب �لتدريب وحمالت �لتوعية.
2. تقويـــة �ملجتمـــع �ملحلـــي، من خـــالل تعري�سه لتقنيـــات �حلا�سوب، و�لت�ســـالت �حلديثة، و�لتعلـــم و�ملعرفة، 

و�ملحافظة على �لرت�ث.
3. ك�ســـر �ل�ســـور �لنمطيـــة يف و�سائل �لإعالم عن �ل�سعب �لفل�سطيني عرب �مل�ســـرح، و�لفنون، وجولت �لعرو�س 

�لفنية �لدولية، وتو�سيع قاعدة �ل�سركاء على �مل�ستوى �لوطني و�لدويل.
4. بناء �لقدر�ت �ملوؤ�س�ساتية و�لب�سرية للرو�د و�ملجتمع �ملحلي.

األهداف الخاصة:
1. تاأ�سي�ـــس فـــرق فنيـــة تكافـــح مـــن �أجل تغيـــري تدريجي يف �ملجتمـــع، وت�ساعد �لأطفـــال و�لن�ساء علـــى مو�جهة 

�لحتياجات �لناجتة عن �ل�سغوطات و�لإغالقات عرب �ل�سبل �ل�سلمية �جلميلة.
2. �لقيـــام بـــدور�ت تدريبيـــة متخ�س�سة موّجهة لتن�سيـــط قدر�ت �لأطفال و�لن�ساء ملو�جهـــة �لتغيري، ومقاومة 

�لعنف بو�سائل غري ُعنِفية.
3. ت�سجيـــع �لوعـــي يف �ملجتمع من خالل �لأطفـــال و�لن�ساء، بتوظيف �أدو�ت عدة مثل: �مل�سرح، �لرق�س �ل�سعبي 

و�لتعبريي، �لدمى، �لر�سم، �لت�سوير، �لفيديو، و�لريا�سة وغريها.
4. تقييم �حتياجات �ملجتمع �ملحلي، وو�سع �لأولويات لال�ستجابة ح�سب ر�سالة �ملركز.

5. جتهيـــز �ملركـــز بتقنيـــات �حلا�ســـوب و�لت�سالت �حلديثـــة؛ لتقوية �سبكـــة �لعالقات و�لتبـــادل �لثقايف حمليا 
ودوليا.

6. تاأ�سي�س هيكلية �إد�رية فعالة، بقو�عد وتعليمات و��سحة، وو�سف وظيفي جلي لطاقم موؤهل طوعي.
7. بناء قنو�ت �لت�سال ومد �جل�سور للتبادل بني فل�سطني ودول �لعامل.

دروس من العمل االجتماعي:

خذ موقعك وحدد مسؤولياتك.
  �عر�س �أفكارك ونف�سك على �لنا�س.

 ر�قب ردة فعل �لنا�س.
 قم بتحليل ردود �لفعل وطور من خاللها �أفكارك و�سخ�سيتك.
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 بعد �نتهائك من عملية �لتطوير �عر�س نف�سك و�أفكارك على �لنا�س مرة �أخرى.
 �أعد هذه �ملرحلة من �لعر�س و�لتطوير حتى ت�سعر �أنك جاهز للتطبيق وبدء �لعمل.

ابقَ موضوعيًا:
 تعلم �أن تر�قب وحتلل قبل �تخاذك موقفك �أو قر�رك.

 �حرتم �لآخرين، و�نظر لنف�سك �أنك م�ساٍو لهم.
 بعد حتليلك وتاأملك قف مع قر�ر�تك �لتي �تخذتها.

وفي العمل:
 �بد�أ من �لقمة بالعمل مع �أف�سل من جتد.

 �أقِلم نف�سك مع �جلهل بالنتائج.
 حافظ على �حلركة يف م�سروعك.

 لتكن لديك قناعة �أنه لي�س ثمة �سيء ��سمه "م�ستحيل".

وفيما يتعلق بالمشاكل:
ل تتحدث عن م�ساكلك، فقط ِجِد �حللول.
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