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 : ملخص

الروابط  تعرفه  ما  مع  املعوملة،  الرأسمالية  احتواء  على  وقدرته  التضامني  االقتصاد  فاعلية  الورقة  هذه  تساءل 

االجتماعية من تفكك، واألزمات البنيوية من تعقد، طغت فيها العوامل الغير منتجة على تراكم الرأسمال، كان من 

الطبقة   تفريغ لفرص  التصدير. وبالتالي نتائجها  املعتمدة على  النمو  نماذج  أمام  املتوسطة، ودولة جامدة عاجزة 

بقي االقتصاد التضامني أسيرا للعالقات الرأسمالية التي تحكم محيطه، نتيجة للتبادالت الالمتكافئة التي يشهدها  

ات التي تبديها الطبقات  السوق، وذلك بالرغم من تمثيله أحد أشكال تنظيم االقتصاد "من أسفل" كأحد الدفاع

 الوسطى والفقيرة دفاعا عن نفسها في مواجهة الرأسمالية التي تجتاح العالم. 
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 :مقدمة

االقتصاديين  الفاعلين  سلوك  صعيد  وعلى  اإلنتاجية  بنياته  صعيد  على  نوعية  تحوالت  يعرف  سياق  في 

والت واالجتماعية  االقتصادية  االختالالت  باستفحال  ويتميز  التفكك واالجتماعيين،  جانب  إلى  الطبقية؛  ناقضات 

للحماية  الوطنية  األنظمة  وأزمة  جهة،  من  االجتماعي  للتضامن  التقليدية  الشبكات  تعرفه  الذي  التدريجي 

طاملا   الذي  املنتظر  اإلقالع  لتحقيق  بديال  اقتصاديا  نسقا  التضامني  االقتصاد  ُيمثل  أخرى.  جهة  من  االجتماعية 

االقتصادو  الرساالت  به  رت  الحاجيات  بشَّ وبين  املحدودة  املوارد  بين  التوفيق  نحو  بالسعي  وذلك  التنموية،  ية 

الالمتناهية، من خالل تجاوز املعالجة التقليدية لالختالالت االجتماعية التي أفرزتها الرأسمالية املعوملة، عبر تعبئة  

االجتماعية املستعصية التي لم يجد القيم االجتماعية املتمثلة في التضامن والتكافل بهدف التغلب على اإلشكاالت  

العجز  مع  عادة، خصوصا  يكتسبه  الذي  املعنى  من  تحررا  أكثر  معنى  يأخذ  بذلك  وهو  حال.  السوق  اقتصاد  لها 

ن في محدودية خياراته السياسية، وضخامة إكراهاته التقنية واالقتصادية والتدبيرية. ِّ
 العمومي البي 

ا االقتصاد  معالجة  الورقة  هذه  حاول 
ُ
واإلقصاء  ت االستغالل  سمته  عالئقي  لنسق  انعكاس  باعتباره  لتضامني 

ديمقراطية   من  التنمية  مقومات  ل 
َّ
َيتمث املضادة،  لطة  والسُّ للضغط  بديلة  إستراتيجية  بذلك  مشكال  والهيمنة. 

كضمير   يتموضع  لم  طاملا  شيئا  املعادالت  من  ر  ِّ
ُيغي  لن  أنه  إال  جيدة.  وحكامة  تشاركية  ومنهجية  يقض  ومساواة 

سياس ي  اختيار  التضامني  االقتصاد  خيار  أن  استحضرنا  إذا  خصوصا  لها.  الواقي  الدولة  ودور  العوملة  هيمنة 

حسب   اعتباره  يمكن  وبالتالي،  الفكرية.  راكات  الحِّ وال  املجتمعية،  االحتجاجية  املطالب  تفرزه  لم  األولى،  بالدرجة 

ا مستوى  احتواء  سياسة  تطبيع  منها  ُيبتغى  وصفات  النظام ماركس،  تهديد  على  قدرته  من  الحد  تم  ومن  لفقر، 

الوسطى  الطبقة  تعيش  طاملا  الثروة  خلق  على  قادرة  تكون  لن  التضامني  االقتصاد  مؤسسات  أن  بمعنى  القائم. 

والتكوين  التعليم  يمثل  التي  االجتماعي  الرقي  مؤشرات  واستحالة  الفرص،  تكافؤ  في  تفاوت  مع  السيما  تصلبا، 

 محركها األساس ي. 
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املجتمع، ان مشكالت  على  تجيب  أن  تستطيع  وحدها  التضامني  االقتصاد  "فكرة"  أن  مفادها  فرضية  من  طالقا 

الرأسمالية-صحيحة   التي تحكم حركة  القوانين  تغيير  العقود، اإلفالس والتطبيق(،   -شريطة  )امللكية، االحتكار، 

الرأسما التوسع  في  لالنخراط  محاولة  سوى  االقتصاد  هذا  يكون  لن  عندما  وإال  دائما،  ليبرالية  فالرأسمالية  لي. 

يستوجبه  عما  مختلفة  متطلبات  إلى  الخضوع  االجتماعية  القوى  توازنات  ترغمها  ال  عندما  أي  ذلك،  تستطيع 

البحث عن الربح املباشر والفردي األقص ى. ومن هذا املنطلق، هل يمثل اهتمام الفاعلين باختالف مشاربهم وتعدد 

تضامني إعادة اعتبار لهذا الفكر أم مجرد "موضة" ظرفية أمالها البحث عن تفسير لألزمة مقارباتهم باالقتصاد ال

كإطار  تكميلية  أو  بديلة  يعتبر منظومة  تداعياتها مستمرة؟ وهل  زالت  املعوملة وال  الرأسمالية  التي ضربت  األخيرة 

الن  هذا  يؤسس  حد  أي  وإلى  الرأسمالي؟  باالقتصاد  مرتبط  مفاهيمي  وجهاز  قيم مرجعي  البتكار  االقتصادي  سق 

 جديدة تؤهل لتجاوز منظومة اقتصاد السوق؟  
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 االقتصاد التضامني: تمثل مغاير للرأسمالية   .1

االقتصادية  للتشكيالت   
ً
وفقا مختلفة،  أشكاال  واتخذ  البشرية  املجتمعات  نشوء  مع  اإلنتاجي  التعاون  بدأ 

ة في تاريخ البشرية، إال أن االقتصاد االجتماعي والتضامني االجتماعية التي مر منها، وبالتالي فهو ليس ظاهرة جديد

يتصدى   العالم. مفهوم  بلدان  باقي  في  بعد  فيما  لينتشر  انجلترا منذ حوالي قرن،  في  يتشكل  بدأ  الحديث  بمفهومه 

الفردية  الرأسمالية  املطالب   1للقيم  تكاليف  مواجهة  في  الفشل  ويعالج  التشاركي،  الجماعي  العمل  مبدأ  عبر 

أو حتى سياسيةا اجتماعية  ملشاكل  بالتحول  تنذر  كانت  التي  اة،  لبَّ
ُ
امل غير  الكينزية   2الجتماعية  تراجع  بعد  خاصة 

 لصالح النيولبرالية في ثمانينات القرن املاض ي. 

رجم هذا االقتصاد عبر تأسيس تعاونيات ارتكزت على تعبئة وحشد القيم االجتماعية املتمثلة في  
ُ
التضامن وقد ت

يجد  لم  التي  املستعصية  االجتماعية  اإلشكاالت  على  التغلب  بهدف  املجتمع  مكونات  بين  والتكافل  والتماسك 

بهدف ضمان نمط حياة آمن للجميع، وتوفير الوسائل الالزمة للنمو والتطور ألفراد    4لها حال،  3االقتصاد السياس ي

حيث استعاد املفهوم بريقه، وعاد الحديث عن إحياء االقتصاد التضامني   5وأعضاء املجتمع إلى أقص ى حد ممكن.

الني االتجاه  تبلور  ظل  في  االجتماعية،  لالختالالت  التقليدية  املعالجة  تجاوز  تسليعمن خالل  إلى  الساعي   6وليبرالي 

صورة   بأفضل  املجتمع  في  يسهم  الفرد  أن  ترى  الرأسمالية  فالفلسفة  والطبيعية.  البشرية  الحياة  نواحي  مختلف 

ممكنة إذا ما ركز فقط على تحقيق أكبر نفع ممكن لذاته، مما جعل الرأسماليين أحرار من أي إحساس بااللتزام 

املحدود غير  فالحرية  وجهة االجتماعي.  من  كفيلة  حرة،  في سوق  لألقوى(  البقاء  )بمعنى  املقيدة  غير  واملنافسة  ة 

 
  https://goo.gl/KV2Uzj، الرابط: 2015يل أبر  25، أطاك املغرب، القروض الصغرى: الرأسمالية بين محاربة الفقر والفقراءسميرة العلوي،  1
، ترجموووة سوووارة الوووذيب، الشوووبكة العربيوووة دولةةةة الرعايةةةة االجتماعيةةةة اةةةي القةةةرن الممةةةرقدم تفةةةاري اامةةةن ا تقدمةةةة اةةةي تكةةةرقن ا   ةةةانجوووون ديكسوووون، روبووورت شووويريل،  2

 .319، ص 2014لألبحاث والنشر، الطبعة األولى، بيروت 
" فوي نظوور آدم سووميث فوون إنتوواج الثووروة علووى مسوتوى األمووة، علووى عكووس اختووزال الثووروة فووي تكوديس املعووادن النفيسووة علووى مسووتوى الدولووة، كمووا ال ياسةة ياالقتصةةاد يفيود " 3

يترتب عنهما من قهر واستالب  وما روجت لذلك املنظومة امليركانتيلية. فيما تعتبره املاركسية منظومة تكرس، بشكل مقنع، ميكانيزمات الهيمنة املتمثلة في املال والنفوذ،

 وخضوع للمصالح الخاصة للطبقة البرجوازية املحتكرة لوسائل اإلنتاج.
 .9، ص 2012، مطابع افريقيا الشرق، االقتصاد االجتماعي با غري: التنمية ا ماقة وجدلية االقتصاد واملجتمعمحمد كريم،  4
 .13، مصدر سابق، ص ةدولة الرعاية االجتماعيجون ديكسون، روبرت شيريل،  5
 تختزل النيوليبرالية الرفاه في "مجموع السلع" التي ينتجها مجتمع ما بغض النظر عن طريقة توزيعها. 6
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االجتماعية.  الرفاهية  بتأمين  تقديم    7نظرهم  مبدأ  في  الشك  من  بدال  األسواق"  "فشل  على  اللوم  إلقاء  وبالتالي 

 8تحقيق الربح على معالجة كافة املشكالت. 

امل كل  والتضامني  االجتماعي  باالقتصاد  خدمات، ويقصد  أو  سلع  إنتاج  إلى  تسعى  التي  االقتصادية  بادرات 

مبادرات هدفها خدمة األعضاء أو املجموعة   9واستهالكها، أو ادخارها، بطريقة أكثر احتراًما للبشر والبيئة واملجال. 

السوق   مبدأ  عكس  )عضو=صوت(  ملبدأ  وفقا  الديمقراطية  واملراقبة  واملسؤولية  التضامن  مبادئ  تتبنى 

للرأسمال)سهم= إعطائها  األولوية لألشخاص عوض  بإعطاء  في شكل  صوت(،  تنتظم  والتي  القرار،  بناء  في عملية 

بنيات   وهي  وغيرها(،  تعاضديات  تعاونيات،  )جمعيات،  معنويين  أو  ذاتيين  ألشخاص  تجمعات  أو  مهيكلة  بنيات 

ل وتخضع  للمواطن،  املجتمعية  والتعبئة  املجال  على  ترتكز  تنموية  يكون ديناميكية  وتشاركي  ديمقراطي  تدبير 

االنخراط فيها حرا. ويسعى هذا النمط من االقتصاد إلى التوفيق بين أهداف النمو والتنمية االقتصادية من جهة  

ومبادئ اإلنصاف والعدالة االجتماعية من جهة أخرى، وجعل اإلنسان في صلب اهتمامات عملية التنمية، وفوق  

وفي حالة تحقيق فائض، فإنه يتم توظيفه في اتجاه تكوين   10الربح أو التراكم.  أي اعتبارات اقتصادية صرفة مثل 

  11األعضاء وتطوير األهداف االجتماعية. 

التقنية  الشروط  توفير  وفي  واألسواق،  املوارد  ضمان  في  تكمن  الكالسيكي  السياس ي  االقتصاد  ميزات  كانت  وإذا 

التضا االقتصاد  ميزات  فإن  لالستثمار.  متناول  والتحفيزية  في  يكون  ما  غالبا  الذي  الرأسمال  في حجم  تتجلى  مني 

اإلنتاج،  مجاالت  بتنوع  املحيطة  البيئة  مع  والتأقلم  القرب  وفي  القرار،  واستقاللية  التدبير  مرونة  وفي  الجميع، 

مؤسسا  هيكلة  إلعادة  املسبق  الضبط  إمكانية  وفي  للمتعاونين؛  املباشر  باإلشراك  واإلبداع  التجريب  ت  وقابلية 

 
مي العنواني جوواد ...  و آخورونا: االقتصوواد بوين نظوريتين السووق االجتموواعي واإلسوالمي: نحوو خطواب إسووال  م ةةتق ل ريرقةةة اقتصةةاد ال ةةوا الرأسةةماليمأحمود العووران،  7

 .113، ص 2010ديمقراطي مدني، عمان: مركز القدس للدراسات السياسية و مؤسسة كونراد أديناور، مؤلف 
، 2009، ترجمة: ريم عبد الحليم، إنجوى حسوين، مكتبوة الشوروق الدوليوة، الطبعوة األولوى، عالن بال فقرم ا مروعات االجتماعية وم تق ل الرأسماليةمحمد يونس،    8

 .44ص 
9 Stratégie nationale de l’économie sociale et solidaire, Ministère Délégué auprès du Chef du Gouvernement Chargé des Affaires Economiques et 

Générales, Novembre 2011, p 28. 
 l/KZX9Q2https://goo.g، الرابط: 2016أكتوبر  24، الجزيرة نت، تمرف على مفهوم االقتصاد التضامني 10
 .10ص  ممصدر سابقاالقتصاد االجتماعي با غريم محمد كريم،  11
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املطروحة. ين: "برنار إمي"   12االقتصاد التضامني من منظور السيطرة على املشاكل 
َ
الباحث وهنا نستحضر تعريف 

مة في دمقرطة االقتصاد، انطالقا من التزامات مواطنة، وبعيدا   13و"جون لويس الفيل"، "مجموع األنشطة املسهِّ

دة إدراج االقتصاد في مشروع إدماج اجتماعي من أن يعوض فعل الدولة، فهو يبحث عن تمفصل معها، وعن إعا

من   14وثقافي".  جديد  "نموذج  انبثاق  في  تشارك  أن  وإما  "انتقالية"  تكون  أن  إما  يمكن  التي  الظواهر  من  باعتباره 

 التنمية". 

مصطلح  نجد  حيث  للمجتمعات،  الثقافية  للهويات  تبعا  االقتصاد،  من  النمط  هذا  ُمسميات  تعددت  وقد 

الشع في "االقتصاد  الربحي"  غير  و"النشاط  الرأسمالي.  للنظام  كبديل  يطرح  والذي  الالتينية  أمريكا  بلدان  في  بي" 

عائدات   على  يركز  اجتماعي  هدف  خدمة  في  سلعي  اقتصادي  كنشاط  يعرف  حيث  األنغلوسكسونية  البلدان 

االجتماعي ا االستثمار  التجارية  األرباح  يخصص  ولكنه  السوق  بمنطق  ويعمل  املالي،  لتنمية  وليس  يحققها  لتي 

اجتماعية صبغة  ذات  االجتماعية"   .مشاريع  األعمال  والبيئية   و"ريادة  االجتماعية  الحاجيات  بين  يوفق  الذي 

البنغالي  واألعمال  االقتصاد  رجل  خاضها  التي  الصغير  االقتراض  تجربة  على  بناء  وذلك  االقتصادية،  واملردودية 

الناس،    16من خالل تجربة "غرامين بنك".   15محمد يونس  إلى االقتصاد الذي محوره  وتشير كل هذه املصطلحات 

العدالة  مبادئ  إلعمال  عوزا  الفئات  أشد  احتياجات  تلبية  هو  االقتصادي  للنشاط  األساس ي  الهدف  حيث 

  17االجتماعية عبر اختراق ميكانيزمات السوق. 

حاليا، فهو ال يهدف إلى إلغاء الرأسمال  املهيمن في العالم   وال يشكل االقتصاد التضامني بديال عن اقتصاد السوق 

التعاونية فاعال  الرأسمال، وذلك بجعل  القائم على أساس امتالك  إلى التخلص من هاجس الربح  بقدر ما يسعى 

 
 .60، ص 1998، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة األولى، ا غري وا  تق لم تأمالت اي االقتصاد واملجتمعإدريس الكراوي،  12
، الوووووووووووووووووووووورابط: 2016أكتوووووووووووووووووووووووبر  28، ساسووووووووووووووووووووووة بوسووووووووووووووووووووووت، ممةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروعاالقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد االجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعي التضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامني: حلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن تو  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي عصووووووووووووووووووووووام الوووووووووووووووووووووودين الراجحووووووووووووووووووووووي،  13

https://www.sasapost.com/opinion/social-economy/ 
نظيموات املشوكلة مون أعاد الباحثان الفرنسويان "برنوار إموي" و"جوون لوويس الفيول" اكتشواف مفهووم االقتصواد االجتمواعي واسوتعملوه مون أجول اإلشوارة إلوى مجموعوة الت  14

 والتعاضديات، وقرنوه باملفهوم التضامني؛ حتى أصبح العالم اآلن يتحدث عن االقتصاد االجتماعي والتضامني. الجمعيات والتعاونيات
 .ملحمد يونس 2006" شعار جائز نوبل للسالم جميع البمر هن أصحاي مماريع اي ااصل" 15

http://front-، الوووووورابط: 2017أكتووووووبر   21،االعتةةةةةةةراف والتأسةةةةةة   والتموقةةةةةةةعاالقتصةةةةةةةاد االجتمةةةةةةاعي والتضةةةةةةةامني ومنةةةةةةوا  التنميةةةةةةةة ال ةةةةةةديل لطفوووووي بووووون عي ووووو ى،  16

populaire.org/?p=5237 
 .45ص  ممصدر سابقاالقتصاد االجتماعي با غريم محمد كريم،  17
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"دعامة   يعد  فهو  ستيغليتز"  "جوزيف  وحسب  الربحي.  الهدف  على  قائما  وجودها  محدد  يكون  أن  دون  اجتماعيا 

ال  18ثالثة"،  من  كل  جانب  تعزيز إلى  إلى  يهدف  اقتصاد  أي  عليها  يتأسس  أن  ينبغي  والخاص،  العمومي  قطاعين 

تحرير   على  قادرا  موازيا  اقتصادا  يكون  أن  وبإمكانه  املجتمع.  من  واسعة  شرائح  وإدماج  االجتماعي  التماسك 

دمج 
ُ
امل النمو  التفاوتات الصارخة، وذلك برفع    19ديناميات  التوازن للمجتمعات عن طريق الحد من حجم  وإعادة 

الربحية. وانخفاض  التكاليف  بانخفاض  تتسم  اإلنتاجية  االقتصاد   معدل  مجال  أن  جيد"  "شارل  يرى  فيما 

" بفكرة  مرتبط  التضامني  االقتصاد  مجال  بينما  االجتماعية"،  "املنفعة  بفكرة  أساسا  مرتبط  العدالة السياس ي 

البنيات    20االجتماعية".  لكل  الخفية  امليكانيزمات  هذه  اختراق  بأطروحة  املارك  ي  الفكر  يتمسك  حين،  في 

ما جعل "غرامش ي"  اإلنتاجي، وهو  النمط  بهذا  املرتبطة  والعالئقية  املدني سيبقى    21االجتماعية  املجتمع  أن  يعتبر 

بينما   البرجوازية،  الهيمنة  ظل  في  للرأسمالية  البروليتاريا"، خادما  "دكتاتورية  ظل  في  لالشتراكية  خادما  سيكون 

الفكر   وبين  بينه  أيضا نفس املسافة  الليبرالي، هي  الفكر االقتصادي  التضامني وبين  بين االقتصاد  التي  فاملسافة 

 االقتصادي االشتراكي.  

 إشكالية ا الئمة بين م ادئ المدالة االجتماعية والنفاعة االقتصادية  .2

سياقات   تفرضها  السياس ي،  للفاعل  بالنسبة  الثانوية  القضايا  من  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  اعتبار  يمكن 

ام الثانوي يترجمه مرتبطة بارتفاع وتيرة االحتجاجات ذات البعد االجتماعي املطالبة بالتنمية والتشغيل. هذا االهتم 

نجاعتها   مدى  في  أو  استدامتها،  في  التفكير  دون  الشغل  فرص  بتوفير  "األمل"  في  التضامني  االقتصاد  دور  اختزال 

خانة  في  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  يحصر  ما  وهو  االقتصاد؛  في  املستقبلية  مساهمتها  ومدى  وربحيتها، 

ليته وهويته كقطاع اقتصادي بديل خاصة في ظل غياب مبادرات  السياسات االجتماعية للدولة، ويفقده استقال

 
 https://goo.gl/KZX9Q2، الرابط: 2016أكتوبر  24، الجزيرة نت، تمرف على مفهوم االقتصاد التضامني 18
دمج" 19

ُ
 هو النمو الذي ال تتركز ثماره في أيدي األغنياء فقط، وإنما تتوزع على شرائح واسعة من املجتمع تدمجهم في الحياة االقتصادية. "النمو ا 

 .10ص  ممصدر سابقاالقتصاد االجتماعي با غريم محمد كريم،  20
-79، ص 2018، يونيوو 65املخزن، العودد -مجلة نوافذ: املجتمع املدني والدولة، املجتمع ا د ي با غريم مد كائد التأس   إلى ممكد النضجمحمد سالم شكري،   21

80. 
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في حين حالت سيطرة املقاربة القطاعية التي تحصر اهتمامها   .22لخلق حاضنات لالقتصاد االجتماعي والتضامني

في "القوانين" املنظمة للقطاع لكونها مرجع شرعية النشاط االقتصادي التضامني دون أن يحظى القطاع بمزيد من 

القائمة. العوائق  كنه  معرفة  ودون  والتمكين،  الراسمة   23االعتراف  القانونية  التفصيالت  في  إغراقها  جانب  إلى 

له بتغذية سيرورة  فقد املفهوم أهم خاصياته وهو مبدأ "اإلبداع االجتماعي" الذي يسمح 
ُ
ت التي  املبادرات،  لحدود 

مع   يتوافق  بما  االجتماعية  الصالت  هندسة  وإعادة  السياسات  هندسة  ويجعل  االجتماعي،  السياق  متطلبات 

املوارد.  ملفهوم  الشمولية  الطبيعة  االعتبار  بعين  يأخذ  إبداعا وذات مضمون ال  أقل  السائدة  ونتيجة    24التمويلية 

 .لذلك يبقى عاجزا عن التأثير الفعلي ومنفصال عن واقع الفئات املستهدفة

اعت إلى  يذهب  الذي  الطرح  الباحثين  بعض  أساس قدرته ويتبنى  للتنمية، على  بديلة  آلية  التضامني  االقتصاد  بار 

تعمل  آلية مستقلة  وهو  االجتماعية،  والعدالة  املساواة  وأهداف  الليبرالي  االقتصاد  آليات  بين  التكامل  خلق  على 

وتنافس شراكة  جدلية  ترويج    25ضمن  على  قادرة  تضامنية  سوق  خلق  أهدافه  بين  من  ويكون  الرأسمالية،  مع 

يكثف الصالت    26اتها وإعادة استثمار فائض إنتاجها ضمن نمط اقتصادي "نمط ثالث" أو "اقتصاد مواز"،مخرج

الرأسمالية   إنتاج خارجة عن سلم قيم  املدقع، ويخلق معايير  والفقر  العمالة والبيئة  ملعالجة مسألة  االجتماعية 

بن إعادة  بهدف  وذلك  باملستقبل.  واالهتمام  اإليثار  دمج  على  جانب  تنطوي  إلى  سليمة،  أسس  على  االقتصاد  اء 

 النظام االقتصادي القائم على الفوائض. 

تفتخر الرأسمالية بتقديم الفرص والخيارات، إال أنه عند الحديث عن خلق فرص العمل، تتبخر هذه الخيارات؛ 

 أن اإلشكال يتجلى بينما يقدم االقتصاد التضامني إمكانية القيام بأعمال إنتاجية مدرة للدخل ولفرص الشغل. إال

بالتوازنات   املساس  دون  االجتماعي  التضامن  وضرورات  املنافسة  متطلبات  بين  واملتوازن  املتوازي  التوفيق  في 
 

 مصدر سابق.؟  اذا تطرح حكومتا ا غري وتو   استراتيفية "االقتصاد التضامني :رافد ثالث 22
اق ةةةة املجةةةا  التراتةةةي أو تنميتةةةط؟ مةةةأرا ال ةةةلطة منةةة  قةةةرن محموود الناصووري،  23 ب، مركووز طووارق بوون زيوواد للدراسووات واألبحوواث، الطبعوووة ، التحوووالت االجتماعيووة بووواملغر مر

 .18، ص 2000األولى، 
 .11، مصدر سابق، ص ا غري وا  تق لم تأمالت اي االقتصاد واملجتمعإدريس الكراوي،  24
ج فوووي الخطووواب املسووويطر بوصوووفه مفهوموووا ميكرواقتصووواديا )وتلوووك ر يوووة قصووويرة النظووور( فوووي حوووي 25

َ
مةةةاذا  مةةةةد سووومير أموووين،  ن أن موووا يعطوووي هوووذه القووودرة التنافسوووية هوووي الووونظم اإلنتاجيوووة الوطنيوووة إذا موووا كانوووت فعالوووة بالجملوووة. مفهووووم "القووودرة التنافسوووية" يعوووال

 .53ص الرأسمالية ا تهالكة؟ 
 .27. ص 2018يونيو ، 128، ترجمة مروى بن مسعود، مجلة الدوحة، العدد محمد يو  : رأس ا ا  الخيري.. رحو اقتصاد ثالثة أصفارمارتن ليقرو،  26
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من  االقتصاد  تحرير  في  تكمن  النمو  من  مهمة  نسب  لبلوغ  الوحيد  فالسبيل  االستثمار،  يستلزمها  التي  األساسية 

العم التدخل  رأسها  وعلى  املتعددة،  كما  القيود  أفضل  بنجاعة  بها  القيام  الخاص  للقطاع  يمكن  مجاالت  في  ومي 

القطاعات.  للعديد من  الحالي  العمومي  التدبير  إلى  بالنظر  الفقر قد    27وكيفا  بهدف مكافحة  النمو  أن تحقيق  إال 

خالف  يكون بطيئا للغاية، وقد يحدث دون أي مردود على الفقراء، بل قد يتحقق على حساب الفقراء أنفسهم. وال  

الفقر، يقود  النمو االقتصادي كطريق أوحد لتخفيض  التركيز على  الفقر، إال أن  في تخفيض  النمو  حول أهمية 

ولن يتأتى ذلك، إال من خالل تبني   28صناع القرار إلى التركيز على دفع النمو من خالل البنيات التحتية لالستثمار،

للتنمية   نموذج  "إقامة  تتوخى  اجتماعي  تضامن  من سياسة  وحافزا  االجتماعي  التناسق  عوامل  من  عامال  يكون 

    29حوافز التضامن ووازعا للتوزيع العادل لثمار النمو ووسيلة للحد من الفوارق". 

ذلك   أن  بحجة  العمومية،  والخدمات  النفقات  من  التدريجي  االنسحاب  على  الدول  الرأسمالي  اإلنتاج  نمط  حث 

الخاص،   االستثمار  ونتيجة يؤثر على  بنفسه؛  نفسه  تنظيم  السوق على  بحكم قدرة  املنافسة،  وتقليص حظوظ 

ترجم إلى تحول سياس ي.
ُ
وال خالف على أن   30لذلك أضحت السياسة "ال سياسة" بمعنى اختفت السياسة بدل أن ت

جمع على أن هدفها األساس ي هو تحقيق الرفاهية اإلنسانية، ول
ُ
كن ماهية  كل األنظمة االجتماعية واالقتصادية ت

جدل، موضع  دائما  كانت  إنجازها  وكيفية  الرفاهية  الوطني   31تلك  االجتماعي  النموذج  بطبيعة  رهينة  هي  والتي 

والرأسمال. والعمل  الدولة  بين  العالقة  اجتماعية،    32لتدبير  شروخ  تطبعه  سياق  في  العوملة  تطبيق  مع  خاصة 

االقتصادية التعقيدات  معها  تصاعدت  بنيوية  أزمات  هذا    تتخلله  وفي  عليها.  السيطرة  الصعب  من  أصبح  بشكل 

املعوملة   الرأسمالية  احتواء  على  وقدرتها  التضامني  االقتصاد  مؤسسات  أنظمة  فاعلية  التسا ل عن  يمكن  الباب 

 
 .21، مصدر سابق، ص ا غري وا  تق لم تأمالت اي االقتصاد واملجتمعإدريس الكراوي،  27
 .36، مصدر سابق، ص عالن بال فقرمحمد يونس،  28
نس فوي الوور ى علوى مسوتوى ممارسوة السوولطة املؤسسواتية بوين امللكيووة ورموز املعارضوة السوابقة. انظوور التصوريح الكامول للوووزير األول وردت هوذه الصويغة، التوي هووي فوي األصول مقتطفووة مون خطواب ملكوي، فووي تصوريح الووزير األول عبوود الرحموان يوسوفي، كتعبيور عوون التجوا 29

 . 2002عبد الرحمان يوسفي أمام مجلس النواب حول الحصيلة الحكومية غشت 
، 464ترجموووة مجووودي عبووود املجيووود خووواطر، سلسووولة عوووالم املعرفوووة، عووودد  ة؟صةةةناعة ال ةةةمادة: عيةةةا باعةةةا لنةةةا الحكومةةةات والمةةةركات الك ةةةرى الرفاهيةةة وليوووام ديفيوووز،  30

 .100، ص 2018سبتمبر 
 110، مصدر سابق، ص م تق ل ريرقة اقتصاد ال وا الرأسماليأحمد العوران،  31
 .14، مصدر سابق، ص ا غري وا  تق ل: تأمالت اي االقتصاد واملجتمعإدريس الكراوي،  32
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بأنها كانت خيارا   تناقضاتها وانعدام املساواة فيها، والتي ال أحد يستطيع االدعاء  انتقاد دائم بسبب  التي هي محل 

غير  للكثير   أو  مباشرة  )بصورة  فرضها  تم  أنه  تبين  التاريخية  الشواهد  إن  بل  الغربية(،  الدول  )عدا  الدول  من 

ثم إن انهيار االشتراكية دفع ببعض املتحمسين للرأسمالية بتصوير ذلك االنتصار    33مباشرة( على كثير من الدول.

 تاريخ".  أو بالتعبير املشهور "نهاية ال 34بأنه "نظام غير قابل للتجاوز" 

يعيش العالم اآلن سيرورة تحول كبير، تحول في نمط اإلنتاج الرأسمالي قد يؤدي كما تبين التحوالت التكنولوجية  

الجديدة إلى نمط إنتاج جديد، أما العوملة واألحادية القطبية فما هي إال تمظهرات لهذا التحول التاريخي. ومن هذا 

قدرته التضامني  االقتصاد  يفترض  ضمير   املنطلق  في  "النائمة  والتعاون  والفضيلة  التضامن  قيم  استنهاض  على 

من    35اإلنسانية"،  الرأسمالي،  االقتصاد  يفرزها  التي  االجتماعية  واالختالالت  اإلشكاالت  على  اإلجابة  محاولة  في 

حاليا.  السائد  العمودي  التوزيع  مقابل  والثروات  للدخل  أفقي  توزيع  إعادة  التو   36خالل  إعادة  التي  عمليات  زيع 

هادفة   وغير  للدخل  مدرة  اقتصادية  أنشطة  ملمارسة  مالئم  فضاء  بخلق  وذلك  ممكنة،  الديمقراطية  تجعلها 

 بالضرورة لتحقيق الربح، يمكن من تحقيق التوازن بين الدولة واملجتمع والسوق. 

 مميقات قيام اقتصاد "مد أسفل" وأرمة بنيات ا رتاج  .3

م املغرب  يعيشها  التي  األزمة  النيوليبرالي تترجم  النهج  وفشل  املحلية  اإلنتاج  بنيات  تناقضات  احتداد  سنوات  نذ 

الذي لم يقد إلى توزيع مصادر القوة االقتصادية وإلى إرساء قاعدة اجتماعية لالنتقال الديمقراطي؛ بل أدى هذا 

لجديدة املستفيدة  قائمة على التواطؤ بين أصحاب النفوذ السياس ي والطبقات ا  37النهج إلى إنشاء طبقات جديدة

شبكات   تنامت  واالقتصادية،  السياسية  القوتين  بين  الروابط  تزايد  ومع  السوق،  اقتصاد  ومن  الخصخصة  من 

 
 .107، مصدر سابق، ص م تق ل ريرقة اقتصاد ال وا الرأسماليأحمد العوران،  33
 .75، ص 2016مطبعة كوثر برانت، الرباط،  ماذا  مد أرمة االشتراعية والرأسمالية؟علي بوطوالة،  34
 .12ص  ممصدر سابقاالقتصاد االجتماعي با غريم محمد كريم،  35
 .320، مصدر سابق، ص ية االجتماعيةدولة الرعاجون ديكسون، روبرت شيريل،  36
ل البورصووة توووفر أصووبحت ضووغوط لوبيووات الحاصوولين علووى الشووواهد موون كبريووات املوودارس )بوليتكنيووك( ملحووة أكثوور فووأكثر، بووالرغم موون أن األنشووطة املاليووة الجديوودة مثوو 37

حت السويطرة التقليديووة لرجووال القووانون واالقتصواد تضووعف أكثوور فووأكثر لهاتوه األطوور الجديوودة مجوال انتظووار يؤجوول فعوول وصوولهم إلووى غمووار السوواحة السياسوية. لقوود أصووب

، التحووووووالت االجتماعيووووة بوووواملغرب، مركوووووز ذارق بوووون زيوووواد للدراسوووووات ا صةةةةةالحات ال ياسةةةةةية واالرتقةةةةةا  الةةةةةديمقراطيأمووووام هاتووووه الجماعووووات الجديووووودة. محموووود الطوووووزي، 

 .138، ص 2000واألبحاث، الطبعة االولى، 
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بين  تصادما  خلف  الذي  الش يء  السلطوية.  السياسات  تشديد  وتم  الفساد،  نسب  وارتفعت  القوية  املحسوبية 

األ  أدوارها  عن  الدولة  تخلي  أمام  املجتمع،  ومكونات  مفهوم الدولة  في  النظر  إعادة  إشكالية  يطرح  مما  ساسية، 

الدولة الليبرالية أمام موجة حركية ردود األفعال االحتجاجية. فجميع املؤشرات تنبئ بإمكانية انفجارات اجتماعية 

وشعبية، وهو واقع لم تعد الدولة وال املؤسسات املالية الدولية تستطيع إخفائه، والتي كشفت استحالة التنمية 

الروابط اال املتعددة  التبعية  قيود  تكسير  دون  الرأسمالية  للمراكز  التابعة  البلدان  في  واالجتماعية  قتصادية 

  38واألشكال )مالية، تكنولوجية، ثقافية...(. 

في الوقت الذي ُيفترض فيه تعديل القواعد التي تتحكم بتوزيع الدخل واالستهالك، أي تقتض ي مشروعا اجتماعيا  

أدت االلتزامات الدولية للمغرب إلى التراجع في   39منسجما ومختلفا عن ذلك القائم على قاعدة الربح الوحيدة.آخر  

باقتصاد   ارتباطه  من  أكثر  الخارجية،  والعوامل  بالسوق  يرتبط  جعلته  أصال،  ضعيف  اقتصاد  في  العام  اإلنفاق 

الوخي النتائج  من  الشعبية  الفئات  تقي  نمو  أسس  على  مرتكز  االقتصاديةمحلي  الظرفيات  لتبدل  جانب    .مة  إلى 

وليس   املربحة  القطاعات  إلى  تتوجه  واألجنبية  املحلية  الرساميل  جعلت  وقوية،  قارة  داخلية  مولدات  إلى  افتقاره 

املنتجة إلرساء بنية إنتاج محلية، وهو ما حدا باالستثمارات إلى التوجه إلى العقار والبناء والخدمات على حساب  

به تكلفة(.الصناعة  بأقل  قيمة  أعلى  )أو  مقابل  بأقل  عائد  أعلى  تحقيق  العوامل    40دف  املنطلق، طغت  هذا  ومن 

أمام  عاجزة  جامدة  ودولة  املتوسطة،  الطبقة  لفرص  تفريغ  نتائجها  من  كان  الرأسمال،  تراكم  على  منتجة  الغير 

تحكم  التي  الرأسمالية  للعالقات  أسيرا  التضامني  االقتصاد  بقي  وبالتالي  التصدير.  على  املعتمدة  النمو  نماذج 

طورات الالمتكافئة التي يشهدها السوق، وذلك بالرغم من تمثيله أحد أشكال تنظيم محيطه، نتيجة للتبادالت والت

 االقتصاد "من أسفل" كأحد الدفاعات التي تبديها الطبقات الوسطى والفقيرة في مواجهة الرأسمالية.  

 
 .67مصدر سابق، ص   مد أرمة االشتراعية والرأسمالية؟ ماذاعلي بوطوالة،  38
 .44، ص 2003ترجمة د. فهمية شرف الدين و د. سناء أبو شقرا، دار الفارابي، بيروت، الطبعة األولى، ماذا  مد الرأسمالية ا تهالكة؟ سمير أمين،  39
 .142مصدر سابق، ص  الرفاهية؟صناعة ال مادة: عيا باعا لنا الحكومات والمركات الك رى وليام ديفيز،  40
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م الحل يفترض كثيرون أنه إذا عجز اقتصاد السوق على حل املشكالت االجتماعية، فإن الحكومة تستطيع تقدي

يكفي  ال  األعمال  على  للحكومة  التنظيمي  اإلشراف  أن  إال  ككل.  املجتمع  مصالح  تمثيلها  بحكم  املشكالت،  لهذه 

األعمال،  قطاع  بها  يعمل  التي  الطريقة  في  يؤثر  أن  يستطيع  فهو  الحادة.  االجتماعية  املشكالت  مواجهة  لضمان 

األعمال. فال يمكن صياغة األعمال بهدف حل املشكالت    ولكنه ال يمكن أن يؤثر في املوضوعات التي يهملها قطاع

بذلك.  القيام  في  ُيرغبها  لدافع  تحتاج  الحكومة،    41ألنها  كفاءة  وجه  في  عادة  السياسة  وجود وتقف  مع  خصوصا 

العامة،  املصلحة  حساب  على  الشخصية  واملكاسب  والحزبية  الفئوية  مصالحها  عن  تبحث  "توافقية"  حكومات 

ففي الوقت الذي تمثل فيه  .  ستقطاب السياس ي بمنح العوائد والتحفيز عوض البرامج والخططاعتمادها على اال و 

لوبي  )غياب  الحكومة  الناس تضغط على  أن مجموعات من  تجاهل حقيقة  يمكنها  ال  املساءلة،  السياسة مفهوم 

البرملان لتحقيق هذه   االقتصاد التضامني( دائما لخدمة مصالحهم، بل ويضعون ضغوطا على ممثليهم أو نوابهم في

 املصالح في صورة تبدو ديمقراطية.  

ممارسة   على  القائمة  السياسية،  الحياة  إدارة  بين  الكامل  الفصل  أساس  على  تشتغل  الحالية  فالحكومات 

في  عجزا  الفصل  هذا  ويظهر  الرأسمال.  تراكم  بقوانين  املحكومة  االقتصاد  وإدارة  االنتخابية،  الديمقراطية 

التم بالخيار املؤسسات  يتعلق  ال  املستقبل  ألن  تصوت،  ملن  أهمية  ال  لقسره،  وخاضعة  السوق  أمام  ثيلية 

هذا السبب وراء اعتبار مشكلة االقتصاد التضامني أوال وأخيرا مشكلة    42االنتخابي، بل باحتماالت تقلبات السوق. 

وأن املحاسبة،  علم  مشاكل  من  اقتصادية  مشكلة  وليست  التوزيع،  مشاكل  من  هذه   سياسية  من  مخرج  أي 

 الوضعية هو سياس ي أكثر مما هو إجراءات اقتصادية. 

لقد سعت العديد من البلدان النامية على إعادة إنتاج الرأسمالية املدفوعة بمراكمة األرباح واالستهالك املفرط، 

النفوذ والثروة  جعلت النخب تقاوم تغيير أنظمة االستهالك واإلنتاج الذي ورثوه من الشمال بهدف تحقيق مزيد من 

 
 .30، مصدر سابق، ص عالن بال فقرمحمد يونس،  41
 .21ص ماذا  مد الرأسمالية ا تهالكة؟ سمير أمين،  42
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األعل، نحو  على    43الصاعدة  املضارباتي  املنطق  وتعتمد  واملجتمع،  االقتصاد  على  هيمنت  مالية  عقالنية  تتبنى 

جعلت األعمال التعاونية واألنشطة التضامنية تندرج ضمن آلية االستقطاب واالحتواء    44حساب املنطق اإلنتاجي. 

الفئات غ مع  في عالقتها  الدولة  تتبعها  واالندماج، التي  االعتراف  تحقيق  أجل  املهمشة من  والشرائح  املحظوظة  ير 

 وخلق نوع من التوازنات املشروطة والالمشروطة. 

 منيومة االقتصاد التضامني: التهديد والفرص  .4

ظل دور الدولة ثانويا جدا فيما يتعلق بإدماج منظومة االقتصاد التضامني في االندماج والتحول املجتمعي، الذي  

على انتقل   الحفاظ  على  قادرة  عصرية  بنيات  ِّضها 
عو 

ُ
ت أن  دون  والضعف  التآكل  في  آخذة  تقليدية  بنيات  من 

التماسك االجتماعي. حيث تبنت السلطة على مدى نصف قرن منطقا متضاربا في تدخالتها مما يفسر عجز الجهود  

مما جعل الحركة   45رفها هذا القطاع.املبذولة على تحقيق أهدافها، وانعدام إصالح ينفذ إلى عمق املشاكل التي يع

تام   مع غياب  التقليدية(  الصناعة  وتعاونيات  الفالحية  التعاونيات  )طغيان  تقليدي  توجه  تظل حبيسة  التعاونية 

ملرافق حيوية كان من املمكن أن تنتعش فيها التعاونيات كالتمويل، والتأمين، والتعليم والتكوين، والقطاع الصناعي 

الزراعية والتحويلية(.. إلى جانب االتكالية املفرطة على الدولة وعلى املنظمات غير الحكومية   )خصوصا الصناعات

الصفر. نقطة  إلى  التعاونيات  تعود  الدعم،  ينسحب  ما  بمجرد  أنه  بحيث  لها،  الدولة  46الداعمة  انحياز  أدى  كما 

شا بالرغم من إمكانياته   ستثمارال لالستثمار الرأسمالي على حساب ا البشري، إلى جعل القطاع التعاوني قطاعا ُمهمَّ

تعطى  أن  يجب  النيوليبرالية  منظري  حسب  فاألسبقية  القيمة.  فائض  وتحقيق  الشغل  فرص  خلق  في  الهائلة 

فقيم  للمواطنين،  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  حساب  على  ولو  ين  الدَّ وتسديد  املستثمر  ثقة  السترجاع 

 
الثوورة القادموة فوي شومال افريقيوا: الكفواح مون أجول العدالوة املناخيوة، الطبعوة  هل ستتمكد الرأسمالية مد ال قاء على قيد الحياة اي ظل تغيةةر ا نةةا ؟والدن بيلوو،   43

 .55، ص 2015األولى، مارس 
 .37، مصدر سابق، ص ا غري وا  تق ل: تأمالت اي االقتصاد واملجتمعإدريس الكراوي،  44
ام، ولم يكن ينظر إليه كأحد مفواتيح إشوكالية التنميوة. بيود أن مختلوف مقاربوات لم يكن التعرف على رهانات السلطة املرتبطة باملجال الترابي موضوعا يحظى باالهتم  45

 التدخل ظلت تميل غالبا إلى البحث النظري أكثر من ميلها إلى تنمية املجموعات البشرية وتهيئة مجالها الترابي. 
 https://www.hespress.com/writers/235090.html، هسبريس، الرابط: 2014يوليوز   06، األحد الممل التماو يم إستراتيفية الفقراءقيس مرزوق الورياش ي،   46
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لعدالة والتضامن والتآزر تبقى عصية على التفكير االقتصادي الضيق الذي ترتكز عليه السياسات النيوليبرالية ا

 47املروج لها من قبل املؤسسات املالية الدولية. 

لهذا  الرئيس  املكون  التعاوني  النسيج  يعتبر  مهما،  كميا  تطورا  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  قطاع  يعرف 

ء من ناحية مناصب الشغل أو من ناحية التنمية االقتصادية واإلدماج االجتماعي، حيث انتقل عدد االقتصاد سوا

تضم نصف مليون منخرط، و   48، 2017تعاونية نهاية سنة    19000إلى أكثر من    2004سنة    4827التعاونيات من  

تساع رقعة املمارسات التعاونية  تعاضدية. تشير هذه األرقام إلى ا  50ألف جمعية و    120ألف أجير، إلى جانب    250

ر الكثير منها في الثقافة املغربية، إال أن لغة األرقام ال تتمثل هنا في عدد الجمعيات والتعاونيات، 
 
والتعاضدية وتجذ

خلق  وفي  للربح،  مدرة  أنشطة  خلق  في  االجتماعي  االقتصاد  مساهمة مؤسسات  مدى  الكم(  )من  تكميم  في  ولكن 

روف االجتماعية، حتى يتسنى اإلقناع الالزم لدعم االنخراط في هذا ''املشروع املجتمعي فرص الشغل وتحسين الظ

هذا اإلقناع الذي يصطدم بصعوبة ولوج فاعلين جدد في هذا املجال، ال سيما تعاونيات املستخدمين   49التنموي".

مخ بين  وااللتقائية  االنسجام  وغياب  االجتماعية،  واملقاوالت  واملؤسسات  املوجهة األجراء  العمومية  البرامج  تلف 

اليوم  واختالالته  واالستمرارية،  النمو  فيه شروط  تتوفر  ومنظم  اجتماعي قوي  اقتصاد  بروز  تعيق  التي  للقطاع، 

تكمن غالبا في سياسات القائمين عليه، ال في بنيته نفسها، حيث نالحظ مدى نجاعته في غير ما تجربة من أنماط  

 الديمقراطيات االجتماعية. 

بنيات  و تطوير  أعاقت  إشكاالت  من  يرافقها  ما  مع  التضامني،  باالقتصاد  للنهوض  واضحة  ر ية  غياب  ظل  في 

أسس   أهم  كإحدى  الريع  ثقافة  وطغيان  نشأتها،  منذ  التعاونيات  تعرفه  الذي  السيئ  التدبير  مؤسساته خصوصا 

إخضاع ساكنته، إذ كانت السيطرة  شرعية الدولة املغربية، حيث تركزت كل الرهانات حول الهيمنة على املجال و 

 
 KHAMSOON، موقع خمسون 2015، الورقة السياسية، حزيران تحدي التنمية اي المالن المرتي: حالة ا ؤس ات ا الية الدوليةنافذ زوك،  47
تيفووووووووووووووي، الوووووووووووووورابط:  1، برنووووووووووووووامج فووووووووووووووي االقتصوووووووووووووواد، ميووووووووووووووديرار جنةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ااربةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح وااثةةةةةةةةةةةةةةةةةةر التضةةةةةةةةةةةةةةةةةةامنياالقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد االجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعي: تحةةةةةةةةةةةةةةةةةةديات اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتمفووووووووووووووي االقتصوووووووووووووواد :  48

https://www.youtube.com/watch?v=J478O3hNHbM 
 .74ص  ممصدر سابقاالقتصاد االجتماعي با غريم محمد كريم،  49

https://www.youtube.com/watch?v=J478O3hNHbM
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 50على املجال الترابي وضبط سكانه في عمق مزاولة الحكم ألسباب تاريخية وسياسية واجتماعية وثقافية معروفة،

لألعيان  انتخابية  خزانات  تشكيل  بهدف  الوالدة،  شروط  تحديد  في  بالتدبيري  السياس ي  البعد  فيها  يتداخل 

التعاونيات مصد إلى حد دفعها ألوضاع والسلطة، جعلت من  را لحل املشاكل الطارئة، دونما تخطيط لتطويرها، 

   .كارثية

ح 
ُّ
والتسل والسياس ي،  النقابي  والتأطير  النضالي،  الدور  غياب  نتيجة  التعاوني  للعمل  الثقافية  للمقاومة  كان  وقد 

إلى إضعاف مؤسسات   الجماعة؛  في  واندماج عضوي  التضامني بَنَفس طويل تؤطره قناعة إستراتيجية  االقتصاد 

التي يديرها في غالب األحيان مقربون من نفس العائلة أو القبيلة.. بغض النظر عن مؤهالتهم. وبالتالي صارت كثير  

تجارية"  "أصول  بمثابة  الهيئات  هذه  هبات   51من  وتلقي  الربح  هوامش  لتحقيق  ومسيريها  ملؤسسيها  بالنسبة 

الداخل أو من منظمات دولية في الخارج، ضمن ما يمكن تسميته 'الريع    وتمويالت مالية كبيرة، سواء من الدولة في

وآليات   التنظيمية  املؤسسات  هذه  بنيات  دمقرطة  بسيرورة  تدفع  ال  والتي  االقتصادي".  "الريع  وزن  على  املدني" 

لسائدة عملها الوظيفي، حيث تظل السيرورة البطيئة للعمل الديمقراطي السائدة داخل هذا النسيج، هي نفسها ا

مما أدى إلى ضعف تمثيليتهم االجتماعية التي   52في عالقة الدولة باملجتمع املدني وباقي مكونات املجتمع السياس ي.

حاليا. التحقق  عن  بعيدة  الزالت  شروط  توفر  إطار   53تتطلب  في  املؤسسات  هذه  تجمع  في  األول  الشرط  يتمثل 

قطاعات كبرى للتدخل من أجل تأسيس اتحادات وفيدراليات أو تنسيقيات؛ ويتمثل الشرط الثاني في تعبئة أكثر 

 شمولية. 

  

 
اق ة املجا  التراتي أو تنميتط؟ مأرا ال لطة من  قرن محمد الناصري،  50  .19، مصدر سابق، ص مر
 .27، ص 2018، يونيو 65املخزن، العدد -، مجلة نوافذ: املجتمع املدني والدولةمد املجتمع ا د ي إلى املجتمع ال ياس يمصطفى الحسناوي،  51
 .89، مصدر سابق، ص مد كائد التأس   إلى ممكد النضجاملجتمع ا د ي با غريم محمد سالم شكري،  52
 .16، ص 2018، يونيو 65املخزن، العدد -، ترجمة حورية العطاوي، مجلة نوافذ: املجتمع املدني والدولةالرابطة الجمموقة: جوهر املجتمع ا د يروجي سو،  53
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 :خاتمة

فهمنا   ما  إذا  صحيحة  تظل  املجتمع  اختالالت  على  تجيب  أن  تستطيع  وحدها  التضامني  االقتصاد  أن  فكرة 

التدريجي اال االنتقال  تؤمن  استراتيجيات شعبية  عبر  تتحقق  الجميع،  تضامن  تمفصل  التضامني كحركة  قتصاد 

رفاهية   تحسين  إلى  يؤدي  عالي،  إنصاف  ودرجة  منخفض،  ونمو  منخفض،  باستهالك  تنموي  نموذج  اعتماد  نحو 

أن يصبح االنتقال إلى اقتصاد   الشعب، ونوعية حياة أفضل للجميع، وديمقراطية أكبر على اإلنتاج. إذ من املمكن 

كليا تصبح   لبنى جديدة  العمل، أساسا  لقيمة  الرئيس  والعالقات هي املصدر  األفكار  تكون فيه  املعرفة  قائم على 

فيها السلطة المركزية وتتخذ فيه القرارات بشكل جماعي. إال أن االنخراط في االقتصاد التضامني يصطدم بمقاومة 

 ة التي ال تعتبر الالمساواة ظلما أخالقيا، بل تمثيال دقيقا لالختالفات في الرغبة والقوة. قوية من النخب الرأسمالي

االرتباط   يفك  وطبقي  اجتماعي  بديل  أجل  من  النضال  نفسه  هو  الديمقراطية  أجل  من  فالنضال  وبالتالي، 

تحقيق   إلى  وتقود  تؤطر  جديدة  مؤسسات  عبر  شعبية  لسيادة  ويؤسس  املعوملة،  باالزدهار  بالرأسمالية  توازن 

بديل تنمية  نمط  االجتماعية،  والعدالة  واإلنصاف  للعدالة   .االقتصادي  ضروري  شرط  الفرص  تكافؤ  كان  وإذا 

تحميه  رأسمالي  اقتصاد  بين  العوائد  في  تباين شديد  يقع من  ما  مع  أنه  إذ  كافيا،  ليس شرطا  أنه  إال  االجتماعية، 

طريقه يشق  زال  ال  تضامني  اقتصاد  وبين  تصحيح  الدولة  إلى  املستمر  السعي  وهو  أال  أخر،  إضافة شرط  يلزم   ،

 الفروق الشاسعة في توزيع الدخل والثروة والنفوذ.
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