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 مقدمة: 

ب�ن                 وأهمي��ا  املساواة  قيمة  املعاصرة  الف��ة   �� واالجتماعية  االقتصادية  العلوم  وحلم تداولت  ا�جنس�ن، 

االجتما��،  بالعدل  ورجاال  �ساء  ��   األفراد  ثم  الطو�او�ة،  ورؤاها  مذاه��ا   �� ذلك  وا�جماعات  الدول  وأدخلت 

ا�جهود   ت�اثفت  والتعقيد  ا�حجم  ��ذا  قضية  إزاء  واالقتصادية،  والقانونية  واألخالقية  الدينية  ونظمها  فلسفا��ا 

من أجل مراجعة واستجواب ونقد و�عديل األنظمة السائدة �� البنيات النظر�ة والعملية منذ ما يز�د عن القرن،  

الواسع  وا�جماه��ي  األ�ادي�ي  االهتمام  ملموسة  بصورة  تزايد  األخ��ة  ا�خمسة  العقود  مدى  وع��  االجتماعية، 

 باملساواة والعدل االجتما�� ب�ن النوع�ن االجتماعي�ن (املرأة والرجل). 

القتصاد التضام�ي' باعتباره اقتصادا قائما ع�� مبادئ وقيم العدالة االجتماعية،  ضمن هذا التوجھ برز مفهوم 'ا

وكبديل عن اقتصاد السوق أو االقتصاد الرأسما��، وجعل من أولو�اتھ خلق فرص التعاون والت�افل واملساعدة 

موقراطية تضمن مصا�ح الذاتية، وتحقيق التوازن ب�ن االزدهار االقتصادي والعدالة االجتماعية، و�لوغ تنمية دي

الفئات فقرا وهشاشة واستبعداد، �الفقراء والنساء وس�ان القرى املعزولة، واألفراد املوجودون �� وضعية   أشد 

صعبة، وذلك من أجل �غطية أوجھ النقص واالختالل الناتجة عن السياسات العامة، وعدم املساواة االجتماعية 

 قاليم.ب�ن النساء والرجال وا�جغرافية ب�ن األ
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 أوال: النوع االجتما�� واالقتصاد التضام�ي: إش�الية مفاهيمية 

 : حول مفهوم النوع االجتما��: 1

 Johnبداية ا�حركة النسو�ة �� أورو�ا والعالم �� موج��ا األو��، حيث اعُت�� 'جون ستيوارت ميل'    19شهد القرن  

Stuart Mill    ا�حر�ة واملساواة واملرأة، �� كتابھ  أحد أبرز الفالسفة الل��الي�ن املدافع�ن عن De la liberté    تحدث

الثا�ي   كتابھ   �� قدم  كما  والفكر�ة)،  والسياسية  االجتماعية  (ا�حر�ة  عامة  بصفة  ا�حر�ة  مفهوم   De) عن 

l’assujettissement des femmes)    سنة النساء)  استبعاد  أو  خضوع  وخضوعها   1869(أي  املرأة  ألوضاع  نقدا 

، ولذلك دافع عن حقها  1رأى 'ستوارت ميل' أن "ال وجود لعبد بلغت عبوديتھ أشدها أك�� من املرأة"للرجل، حيث  

ب�ن ا�جنس�ن   "العالقات االجتماعية  الرجال، حيث إن  ��يمن عل��ا  ال�ي  �� ا�جاالت  الرجل خاصة  �� املساواة مع 

  �� القانون، �� عالقات سيئة  الوقت ا�حاضر وال�ي تجعل أحدهما خاضعا لآلخر باسم   �� أ��ا �ش�ل  ذا��ا، كما 

 .2أحد العوائق ال�ي تواجھ تقدم اإل�سانية" 

العام   النسو�ة    1895��  مصط�ح  صياغة  مرة  وألول  إيجاد    le féminismeتمت  األساس  هدفھ  جعل  واعد  كتيار 

موزو�ي   مار�ا  "آنا  اعت��ت  وقد  السائد،  الباتر�ار�ي  النظام   �� للمرأة  أبرز   Anna Maria Mozzoniموقع  من 

والسياسية" االجتماعية  ا�حياة   �� واملشاركة  العمل  ع��  النساء  تحر�ر  إ��  أجل  3الداعيات  من  ناضلت  لذلك   ،

 حقوق املرأة اإليطالية. 

الرجل، لق ��ا  يتمتع  ال�ي  العامة  املرأة �عضا من ا�حقوق  �� موج��ا األو�� �� منح  للنسو�ة  ال��ائية  الغاية  د �انت 

"والعمل ع�� االق��اب باملرأة من النموذج الذ�وري السائد كنموذج حضاري لإل�سان، وسارت �� مسار التحجيم  

 . 4والطمس ل�خصائص األنثو�ة املم��ة" 

 
1 John Stuart Mill, 1869, de l’assujettissement des femmes, traduit par M Emile Cazelles, Ed Avatar, Italie , p 26 
2 Ibidem, p 3 

 45، ص  2008والتنمية، سلسلة املعرفة ل�جميع، منشورات رمسيس الر�اط، العر�ي وا��، مقار�ة النوع   3
، ال�و�ــت: ا�جلــس الــوط�ي للثقافــة والفنــون واآلداب، 306لينــدا جــ�ن شــيفرد، العلــم مــن منظــور الفلســفة النســو�ة، ترجمــة يم�ــى طر�ــف ا�خــو��، عــالم املعرفــة، العــدد  4

 11، ص 2004غشت:  
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الثانية من النسو�ة، وال�ي �عود إ�� سبعينات القرن املا�ىي تم �شر مفاهيم النسو�ة جماه��يا،    مع بداية املوجة

حيث اكتسبت ن�جا فكر�ا، وتمكنت من إيجاد إطار نظري أعمق وأشمل من مجرد املطالبة باملساواة مع الرجال، 

النساء وجحافل  البحث  منا�ج  وتنامي  املعر��  التطور  "بفضل  ذلك  تحقيق  ع��    وأمكن  القادرات  األ�اديميات 

لها" املنتصر�ن  الرجال  عن  فضال  األطروحة  �عزز  معمقة  بحوث  إ�� 5إخراج  النسائية  الدراسات  أدخلت  و�ذلك   ،

 املؤسسات األ�اديمية. 

' عن  Kate Millettوع�� الرغم من أن أوج ف��ة املوجة الثانية من النسو�ة يرتبط عموما بصدور كتاب 'كيت ميلت  

(السياسات   أوكالي  Les politiques sexuelle 1970ا�جنسية  آن  وكتاب   ،(Ann Oaklay   والنوع ا�جنس  عن 

تيار (Sex, gender, and society 1972)وا�جتمع من  الثانية  املوجة  ع��  أثرت  ال�ي  األف�ار  من  العديد  أن  إال   ،

ا�جنس    Simone de Beauvoir'  النسو�ة، اسُتلهمت من الكتاب العمدة للفيلسوفة الوجودية 'سيمون دي بوفوار

) فر�دان'  Le deuxième sexe 1949الثا�ي  'بي�ي  كتاب  ومن   ،(Betty Friedan   األنثوي  Le féminine( الغموض 

mystique 1963  ��و��ن مص ا�خاضعة لالستعمار  الذات  ب�ن مص��  بوفوار' مقارنة  'سيمون دي  )، حيث عقدت 

�� وقف ما أطلقت عليھ 'عبودية النساء'، و�� نفس السياق عقدت 'بي�ي النساء، وأ��ت كتا��ا بالتماس تدعو فيھ إ

فر�دان' مقارنة ب�ن موقف النساء املمنوعات من التصو�ت واالنتخاب و��ن األمر�كي�ن من أصول إفر�قية، لتؤكد  

 من خالل ذلك أن النساء �عان�ن أيضا من العبودية و�حتجن للتحرر.

الثالثة مع النسو�ة  املوجة  الرسمية   ظهرت  ا�خطابات  داخل  حضورا  وأك��  وواعدة  الثالثة، مبشرة  األلفية  بداية 

ضد   التمي��  أش�ال  جميع  مناهضة  اتفاقية  ع��  املصادقة  الدول  عدد  تزايد  حيث  واملنظمات،  الدول  وأجندات 

النوع االجتما�� والتنمية داخل ا�حافل الدولية، و�� سنة  CEDAWاملرأة   تم عقد   1995، كما تم تطو�ر مقار�ة 

 �� األساس  هدفها  يتحدد  كمقار�ة  االجتما��،  النوع  عن  إشارات  فيھ  وردت  والذي  للمرأة'،  العاملي  بك�ن  'مؤتمر 

 
 13نفسھ، ص  5
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والرجال  النساء  ب�ن  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  املوازنات   �� والتفاوت،  التح��  أش�ال  إلزالة  الس�� 

 كشرط مسبق نحو التنمية.

هذه املرحلة املتقدمة فلسفة نقدية ملا '�عد ا�حداثة'، تحمل قيم العدل واملساواة وت�افؤ    لقد أصبحت النسو�ة �� 

واسعة   أصداء  ا�حركة  لهذه  �ان  وقد  الشعوب،  وتحر�ر  البيئة  ع��  وا�حافظة  املرأة  بتحر�ر  وتنادي  الفرص، 

تمتد   أن  الطبي��  من  و�ان  جماه��ية،  عاملية  حركة  م��ا  جعلت  وغر�ا،  شرقا  العر�ي انتشرت  العالم  إ��  آثارها 

حملوا  الذين  �ون  و��  أال  العر�ي،  العالم   �� النسو�ة  ا�حركة  م��ت  جوهر�ة  خاصية  هناك  أن  بيد  واالسالمي، 

و'مصطفى  ا�حداد'  و'الطاهر  أم�ن'  و'قاسم  الطهطاوي'  'رفاعة  أمثال  النساء،  من  أك��  الرجال  من  �انوا  شعارها 

 كمال' و'عالل الفا�ىي' وغ��هم. 

سنة  بالن مع  النساء  أوضاع  إصالح  لضرورة  االنتباه  تم  فقد  للمغرب  الشبان   1928سبة  من  مجموعة  تب�ى  حيث 

وم��م 'عالل الفا�ىي' تحر�ر عر�ضة وتوقيعها، ثم تقديمها لبلدية فاس �عنوان: 'حركة إصالحية بفاس حول ��ضة 

ل�ح�� العام، بيد أن هذه ا�حركة ستعرف   املرأة'، لكن العر�ضة مع ذلك نصت ع�� تقييد املرأة ومنعها من ا�خروج

ملعا�جة قضية املرأة   1949الحقا امتدادات أك�� تقدما وجرأة، وسيعود 'عالل الفا�ىي' �� كتابھ 'النقد الذا�ي' سنة  

باعتبار أن "وضع املرأة حيث �انت أور��ا نوعا من الضعف �� ا�جسم، ونوعا من ال��كيب �� الذهنية وأصبح ذلك 

 .6و��� الرجل أنھ فارق ف��يولو��  مع أنھ ليس غ�� أثر للوضع االجتما��  يخيل إل��ا

ومع بداية الستينات بدأ النضال النسائي باملغرب �شق طر�قھ نحو اتضاح معاملھ التنظيمية واملز�د من الوضوح  

العمل   اتحاد  �جأ  حيث  ال�خصية،  األحوال  مدونة  بتعديل  املتعلق  خاصة  مطالبھ،  مستوى  إ��  ع��  النسائي 

نجز ع�� مستوى العالم العر�ي من طرف ا�حكمة العر�ية 
ُ
محاكمة بنود مدونة األحوال ال�خصية، مستفيدا مما أ

 �� تأخرا  األك��  املناطق  ��ا  الوطنية، و�لغت  القوافل   �� املرأة  الديمقراطية �حقوق  الرابطة  انطلقت  للنساء، كما 

 
 .276، ص 1949النقد الذا�ي، منشورات دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع، ب��وت، القاهرة، �غداد، عالل الفا�ىي،   6
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ا ت�و�ن  مجال   �� العمل  عن  ناهيك  مع  املغرب،  �شراكة  أو  التعليمية،  املؤسسات  داخل  سواء  النسائية  ألطر 

 ا�جمعيات الشبيبية والثقافية وال��بو�ة وأندية حقوق اإل�سان، لنشر ثقافة املساواة وال��بية ع�� املواطنة.

 

 حول مفهوم االقتصاد التضام�ي:  -2

اكية والشعبو�ة، إ�� السياسات الرأسمالية أدى التحول التار��� �� العديد من البلدان العر�ية من النظم االش�� 

االجتما��،   العقد  جوانب  من  كث��  تحلل  إ��  الهيك��،  التقو�م  و�رنامج  االقتصادي  اإلصالح  ع��  اللي��الية 

واملسؤولية االجتماعية لدولة ا�خدمة االجتماعية، ال�ي نفضت يدها من �ل ما هو اجتما��، وقد تفاقم الوضع مع 

العاملي وخاصة �� جانبھ املا�� من أزمات متتالية، حيث تفاقم الفقر؛ وتدهور املستوى املعي�ىي   ما شهده االقتصاد

صفوف   �� خاصة  صاروخية،  معدالت  إ��  البطالة  �سب  وارتفعت  الوسطى؛  الطبقة  وا��ارت  الفق��ة؛  للطبقة 

املواطن�ن   من  واسعة  شرائح  ع��  �ان  فقد  هنا  ومن  والنساء،  املتعلم  والنساء أغل��–الشباب  الشباب  من  م 

والذين اعتمدوا من قبل ع�� الدولة، أو ع�� مؤسسات مانحة، أن يبتدعوا معاي�� اجتماعية وشيفرات   -واملهمش�ن 

 ثقافية جديدة ملقاومة األش�ال اليومية للفقر وال�جز وال��ميش. 

ضمن أشغال املؤتمر الذي   �� مداخلتھ  Joseph E. Stiglitz�� هذا السياق، صرح االقتصادي 'جوز�ف ستيغلي��'  

والتعاو�ي   واالجتما��  العمومي  االقتصاد  حول  واملعلومات  لألبحاث  الدو��  "املركز  سبتم��  ��    بإشبيليةنظمھ 

واقتصاد 2008 فعال،  عمومي  وقطاع  تقليدي  خاص  بقطاع  متوازن،  اقتصاد  وجود  هو  املستقبل  "نموذج  بأن   ،

التقليدي؛   االقتصاد  أزمات  لتجاوز  ناجعة  سبل  عن  بالبحث  االهتمام  تزايد  ثم  ومن  التقدم"،  طور   �� اجتما�� 

و�دماج الفئات املهمشة؛ وتوزيع الدخل،   وخلق اقتصاد متوازن؛ ووضع سياسات سليمة كفيلة بتقليص الفوارق؛

االجتماعي�ن،   النوع�ن  من  وهشاشة  فقرا  األك��  ا�جتمع  فئات  إ��  تمتد  واسعة  مشاركة  ضمان  ع��  ا�حرص  مع 

 املشاركة ال�املة �� الفرص املتاحة، ومن ثم املساهمة �� نجاح التنمية.

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/4773dd37-c1c6-49c2-92f5-9205579a6e52
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�� ا�جال اال نتائج هذه التحوالت ظهور فاعل جديد  'االقتصاد التضام�ي'، حيث ساعدت  و�ان من  قتصادي هو 

وكنمط  بذاتھ،  قائم  كقطاع  بھ  االع��اف  ع��  الثالثة  األلفية  من  األول  العقد  خالل  العاملية  االقتصادية  األزمات 

خاص مللكية وسائل اإلنتاج و�عادة توزيع الدخول. ومن ثم �شأ هذا النوع من االقتصاد كنشاط يتقاسم فاعلوه 

طاقات املتاحة لإلنتاج، وكذا ا�خ��ات الفائضة عن عملية اإلنتاج. وجدير بالذكر أن �ش�� هنا إ�� أن الوسائل وال

القرن   ثالثينات  فح�ى  مراحل،  �عدة  مر  قد  التضام�ي'،  'االقتصاد  ملع�ى 19مصط�ح  مقار�ا  املصط�ح  ظل   ،

، و��  7ن دالالت إضافية أو معنو�ة" االقتصاد السيا�ىي، الذي �ع�ي "دراسة الظواهر االقتصادية �� ا�جتمع، بدو 

دينو�ر    1830العام   'شارل  اللي��ا��  االقتصادي  فيھ    Charle Dunoyer�شر  شرح  االقتصاد،  موضوع   �� بحثا 

األسباب ال�ي تتأ�ى لإل�سان بفضل استعمال قواه بحر�ة وقوة أك��، واستبدل فيھ مصط�ح االقتصاد السيا�ىي، 

العل�ي   السياق  اكتمل  وتدر�جيا  جديدة،  أ�عادا  يأخذ  املصط�ح  بدأ  ثم  ومن  التضام�ي،  االقتصاد  بمصط�ح 

اال  الرواد  مع  االجتما��  سيمون  لالقتصاد  سان  أمثال  األوائل  برودون   Saint Simonش��اكي�ن  جوز�ف  بي��  و 

Pierre-Joseph Proudhon . 

و�رجع الفضل �� صمود نموذج االقتصاد التضام�ي، أمام سطوة وهيمنة االقتصاد التقليدي، إ�� ال��امھ الصارم 

اال مجال   �� رائدا  وعشرون  اثنان  وضعها  ال�ي  ال�ونية،  األساسية  سنة  بمبادئھ  منذ  االجتما��  ��    1844قتصاد 

  �� النوعية  للتعاضد'، و�فضل إضافتھ  'لالتحاد الدو��  بإنجل��ا، وال�ي أصبحت املرجع األسا�ىي  مدينة 'روجدايل' 

ا�جال التنموي ع�� مستوى اإلنتاج والتوزيع واالس��الك كما �� مجا�� ا�حوكمة والتمو�ل. ومن ثم أصبح مصط�ح 

التضام�ي" العاملة،   "االقتصاد  الطبقة  ومبادرات  واملؤسسات،  املبادرات  "مجموع  ومحدد  دقيق  �ش�ل  �ع�ي 

الطبقة العاملة  خاصة التطور �� ا�حالة االجتماعية ألفراد-ا�خاصة أو العمومية، املتقاطعة مع التطور االجتما�� 

و�عا 8ا�حضر�ة" (�عاضديات  م�ونا��ا  بمختلف  التضام�ي  االقتصاد  منظومة  توسعت  ثم  وجمعيات ،  ونيات 

 
7 François Espagne ; Economie Sociale et Solidaire : histoire et valeurs, Forum régional de L’emploi dans L’économie social et solidaire en Rhone-Alpes Lyon, 11 

janvier 2008, p2 

8 1- Ibidem; p.3-2. 
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االجتماعية  الغاية  فيھ  ترا��  اقتصادي  �شاط  �ل  لتشمل  العادلة..)  التجارة  ومنظمات  اجتماعية  ومقاوالت 

 وا�جتمعية لنشاط املؤسسة. 

وخصوصا  والهيئات،  املقاوالت  من  "مجموعة  باعتباره  القطاع  هذا  الدولية'  العمل  'منظمة  عرفت  هنا  من 

وا�جمع والتعاضديات  التضامن  التعاونيات  مبادئ  ع��  تقوم  ال�ي  االجتماعية،  واملقاوالت  واملؤسسات  يات 

أهداف  تحقيق  ع��  ذاتھ،  الوقت   �� ا�حرص،  مع  واملعارف،  وا�خدمات  السلع  بإنتاج  تتم��  وال�ي  واملشاركة، 

واجتماعية" والتو 9اقتصادية  وا�جغرافية،  التار�خية  للسياقات  تبعا  واملصط�حات  التعر�فات  تواترت  ثم  جهات  ، 

املؤسساتية، بحيث اتخذ �سميات مختلفة فنجد مثال: املنظمات غ�� الهادفة للر�ح �� أمر��ا؛ والقطاع التطو��  

التنمية  واقتصاد  الشع�ي  واالقتصاد  املتوسط؛  حوض   �� والتضام�ي  االجتما��  واالقتصاد  املتحدة؛  باململكة 

 ع مرافق للقطاع�ن العام وا�خاص. ا�حلية �� أمر��ا ا�جنو�ية؛ وأحيانا أخرى نتحدث عن قطا

وفق   وذلك  والبيئي'،  واالجتما��  االقتصادي  'ا�جلس  حسب  التضام�ي  االقتصاد  �عر�ف  تم  للمغرب  بالنسبة 

التحديد التا��: "�ع�� االقتصاد االجتما�� والتضام�ي عن مجموع األ�شطة االقتصادية واالجتماعية ال�ي تنتظم ��  

أل�خاص ذاتي�ن أو معنو��ن، ��دف تحقيق املص�حة ا�جماعية وا�جتمعية، و��    ش�ل بنيات مهي�لة أو تجمعات

االقتصاد  إ��  تنت�ي  كما  حرا.  فيھ  االنخراط  ي�ون  و�شار�ي،  وديمقراطي  مستقل  لتدب��  تخضع  مستقلة  أ�شطة 

تما��، من خالِل االجتما�� والتضام�ي جميع املؤسسات ال�ي ترتكز أهدافها األساسية بالدرجة األو�� ع�� ما هو اج

تقديمها لنماذج مستدامة ومدمجة من الناحية االقتصادية، و�نتاجها سلعا وخدمات تركز ع�� العنصر البشري،  

 .10وتندرج �� التنمية املستدامة ومحار�ة اإلقصاء"

العم القطاع�ن  مع  يؤسس  ثالثا  قطاعا  �عت��  باملغرب،  والتضام�ي  االجتما��  االقتصاد  أن  ذلك  من  ومي �ستنتج 

االجتماعية  العدالة  وقيم  االقتصادية؛  ا�جدوى  متطلبات  ب�ن  التوازن  تحقيق  غايتھ  تنمو�ا،  نموذجا  وا�خاص 

والقرو�ة)  ا�حضر�ة  املناطق  و��ن  واملهمشة،  النشيطة  املناطق  (ب�ن  جغرافيا  املساواة  عدم  ويعا�ج  والتضامن؛ 

 
 .39، ص19/2015االجتما�� والتضام�ي: رافعة لنمو مدمج، تقر�ر ا�جلس االقتصادي واالجتما�� والبيئي، إحالة ذاتية رقم  االقتصاد   9

 .24، صنفسھ 10
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والرجال)، وقط النساء  أي  النوع�ن االجتماعي�ن  (ب�ن  تحقيقها و�شر�ا  إ��  دعت  أهداف  املقاوالت)، و��  (ب�ن  اعيا 

 .2005املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة، كما نصت عل��ا مجموع ا�خطابات امللكية منذ العام 
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 ثانيا: النوع االجتما�� و�ش�الية اإلدماج/ االستبعاد االقتصادي 

 النوع االجتما��، ومقار�ة التنمية االقتصادية: -1

النوع�ن  أكدت   حضور  بأن  البشري،  املال  ورأس  االقتصادية  التنمية  نظر�ة  حول  ا�ختلفة  والدراسات  التجارب 

والرجال–االجتماعي�ن   ��   -النساء  األخذ  مع  التنمية،  القدر من  لتحقيق  توافرها  الالزمة  العناصر  أهم  أحد  �عّد 

وآخرون من أ�حاب نظر�ة رأس املال   cker Gary S. Be 11االعتبار أهمية العناصر األخرى. حيث طور 'جاري بيكر'

البشري خالل عقد الستينات 'اقتصاد األسر املعيشية ا�جديدة' والذي وألول مرة طبق مفاهيم ونماذج السوق ��  

تقسيم  لتوضيح  ا�جديدة  األدوات  هذه  استخدمت  وقد  الوقت،  تخصيص  ومسألة  املعيشية  األسر  إنتاج  تحليل 

 لوك السوق ألفراد األسرة املعيشية، والفروقات ب�ن الذ�ور واإلناث �� هذه األمور.العمل، ع�� أساس ا�جنس وس

عن دور النساء �� التنمية االقتصادية،   Ester Boserup12كما طرح كتاب االقتصادية الدنماركية اس�� بوسروب  

تقسيم   ع��  والتحديث  التنمية  اس��اتيجيات  أثر  إ��  النظر   �� مهمة  تحول  الرجال نقطة  ب�ن  التقليدي  العمل 

املرأة  موقع  �عز�ز   �� التقليدي  العمل  تقسيم  مساهمة  استمرار  مدى  إ��  بوضوح  أشارت  إذ  اإلنتاج،   �� والنساء 

الدو�ي �� مجال العمل اإلنتا��، ومن ثم استخلصت 'بوسروب' أن إدخال وسائل إنتاج حديثة ع�� الزراعة تميل 

و��ميش عمل النساء، نظرا لتخلف املرأة التار��� �� القطاعات ا�ختلفة (التعليم،    إ�� ز�ادة الدور اإلنتا�� للرجال

التدر�ب، اكتساب املهارات وا�خ��ات..)، ولذلك تم االنتباه إ�� ضرورة تدر�ب وتمك�ن النساء من ا�خ��ات واملهارات 

 الضرور�ة �خوض غمار السوق والشغل.

و  والتنمية  املرأة  مقار��ي  ل��اجع  تم  ونظرا  حيث  ��ما،  املرتبطة  واملشا�ل  الثغرات  بفعل  التنمية   �� املرأة  مقار�ة 

ال��ك�� من خاللهما ع�� ز�ادة مشاركة املرأة و�ثقال �اهلها دون تمكي��ا، تم تب�ي مقار�ة النوع االجتما�� وال�ي نصت  

النوع االجتما��   تنمية  ا��  النساء  تنمية  التحول من  والرجا–ع�� ضرورة  النساء  أّن    -لأي  باعتبار  سواء �سواء، 

 
11 Voir le livre de Gary S. Becker , Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Chicago, University of Chicago 

Press.  

12 Voir le livre de Ester Boserup: La Femme face au développement économique (avec Marie-Catherine Marache, coll. Sociologie d'aujourd'hui, Puf, 2001, 

Édition originale en anglais: Woman's Role in Economic Development. London and New York, 1970. 
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عدم إدماج النساء ب�افة األ�شطة ا�حياتية، هو نتيجة لسياسة ا�جتمع السلطو�ة وال�ي ال تؤثر سلبا ع�� النساء 

 فقط و�نما ع�� الرجال أيضا.

ا�خيارات واملوار  إم�انية االستفادة من  النفوذ و��   �� الالمساواة  النوع االجتما�� عموما بحاالت  د لصا�ح و�رتبط 

الرجال دون النساء، وهو ما �سبب �� مشا�ل اجتماعية و��سانية واقتصادية ال حصر لها، من قبيل ارتفاع األمية 

والفقر والهشاشة والبطالة وغ��ها، �� الوقت الذي دلت فيھ التجر�ة التار�خية ع�� أن خ��ات الذ�ور تختلف عن  

ا�جتم  �� م��ما  �ل  مشاركة  وش�ل  اإلناث،  �ل خ��ات  ضروري،  م��ما  �ل  فحضور  ولذلك  اآلخر،  عن  يختلف  ع 

ال  وهن  فهم  لذلك  املمارسات،  نفس  �عرفون  وال  الفرص  نفس  لهم  تتاح  ال  "حيث  وخصائصھ،  طبيعتھ  حسب 

، ولذلك وجب أن يحضروا جنبا إ��  13�ع��ون عن نفس القيم واآلراء، كما ال �ع��ون عن نفس األنماط السلوكية" 

إعادة   أجل  من  ��  جنب،  واملتمثل  الراهن  التحدي  مستوى  إ��  تر��  خطط  وفق  و�شكيلھ  ا�جتمع  هندسة 

  �� توفرها  ينب��  ال�ي  واملهنية  املعرفية  والقدرات  ا�خ��ات  من  مز�دا  تفرض  وال�ي  الثالثة،  األلفية  مستحقات 

 الطاقات اإلنتاجية. 

 النوع االجتما�� ومقار�ة االقتصاد التضام�ي:  -2

االجتما�� والتضام�ي والشع�ي يحيل ع�� مس�ى واحد وهو نوع من االقتصاد الذي يتمحور حول البشر االقتصاد  

إلنتاج  املتاحة  الطاقات  "استغالل  هو  اقتصادي  �شاط  ألي  األساس  الهدف  �ان  و�ذا  والر�ح،  املال  رأس  وليس 

السلع املصدر األسا�ىي   بيع هذه  املتأ�ي من عملية  الرفاهية"السلع..حيث �ش�ل اإليراد  ، فإن االقتصاد 14لنشأة 

الرعاية  الغايات االجتماعية، وتحقيق  واملنافع االقتصادية �خدمة  البشر ��خر األدوات  الذي محوره  االجتما�� 

الشرائح   خاصة  وتمكي��م،  التقليدي�ن  غ��  االقتصادي�ن  الفاعل�ن  من  عدد  أك��  إ��  الوصول  ثم  ومن  والت�افل، 

ث�� الفقر وال��ميش والهشاشة وعدم املساواة، "ومن هذه ا�جهات النساء وهن من أبرز ا�جتمعية الواقعة تحت تأ

 
13 Monlay Tremblay, Rejean Pelletier, 1995, que font elle en politique? Canada: presse universitaire Laval, p 3 

، 335عرفـــة، عـــدد هورســـت أفهيلـــد، اقتصـــاد �غـــدق فقـــرا: التحـــول مـــن دولـــة الت�افـــل االجتمـــا�� إ�ـــ� ا�جتمـــع املنقســـم ع�ـــ� نفســـھ، ترجمـــة عـــدنان عبـــاس ع�ـــ�، عـــالم امل 14

 282، ص2004الوط�ي للثقافة والفنون واآلداب، يناير  ال�و�ت: ا�جلس  
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واملؤسسات  الزراعية،  واملبادرات  االدخار،  كمجموعات  التضام�ي،  االجتما��  االقتصاد  مبادرات   �� املساهمات 

امل15االجتماعية" عدم  ملعا�جة  فعالة  أداة  التضام�ي  االقتصاد  يصبح  التوجھ  هذا  وضمن  النوع�ن .  ب�ن  ساواة 

االجتماع�ن، وتمك�ن املرأة ال�ي ت�ون عادة �� أسفل السلم االجتما��، ومستبعدة اقتصاديا واجتماعيا من املوارد 

 واإلم�انات االقتصادية الضرور�ة. 

تمس  حيث  م�حوظة،  و�صفة  ووطنيا  محليا  االجتماعي�ن  النوع�ن  ب�ن  الالمساواة  فيھ  تتأكد  الذي  الوقت  و�� 

بالوسط القروي، مقارنة    %47بالوسط ا�حضري و   %7،30إذ "تبلغ بطالة النساء    -لة النساء أك�� من الرجالالبطا

تظهر مبادرات محلية متعددة    -16بالوسط القروي"   %15بالوسط ا�حضري و  %18،4بالرجال حيث تبلغ النسبة  

غا وتحدد  واالجتما��،  االقتصادي  والتضامن  بالتعاون  و��تم  النساء  با�حقوق تقودها  العادل  التمتع   �� يا��ا 

االتباع  أو  ا�خضوع  �ع�ي  ال  املع�ى  ��ذا  والتعاون  ا�جهة.  لنساء  األساسية  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية 

"�غدو   حيث  االختالف،  قيمة  وتقدير  اح��ام  ع��  القائم  التعاون  ذلك  هو  و�نما  القائد،  هو  ما  ل�خص  املطيع 

فع وعطاء  أخذ  عملية  واملس�� التعاون  املادية  املوارد   �� املشاركة  طر�ق  عن  الكفاءة  من  النظراء..و�ز�د  ب�ن  الة 

ذا  استخداما  والطاقة  املوارد  استخدام  أمام  ا�جال  و�ف�ح  للمشا�ل،  السبل  �عدد  مقار�ة  و�دعم  ا�جما��، 

أع��" مع  17إنتاجية  يتسق  كبديل  ا�جهة،  لنساء  بالنسبة  التضام�ي  االقتصاد  يطرح  ثم  ومن  الت�افل ،  مبادئ 

والتعاون، "ما �ساهم �� توطيد قيم التضامن والعدالة االجتماعية واملشاركة، ومن ثم يتحول االقتصاد التضام�ي 

 .18وسيلة تمد النساء بالقدرة ع�� البقاء واألمن املا��"

بتمك للمطالبة  والوطنية  ا�حلية  وا�حمالت  املبادرات  من  العديد  برزت  ا�حجم  ��ذا  قضية  و�يجاد  إزاء  النساء  �ن 

لالهتمام  فعال  كحل  التضام�ي  االقتصاد  وطرح  للمساواة.  ومكرسة  والفقر  للعنف  مناهضة  اقتصادية  بدائل 

اإلقبال   تفس��  يمكننا  و��ذا  ومنافعھ،  االقتصادي  اإلنتاج  دائرة  من  واملقصيات  والفق��ات  املهمشات  بالنساء 

 
 3، ص2014ب��وت: األمم املتحدة اإلس�وا، ، سلسلة السياسات العامة، أوراق موجزة، 4االقتصاد االجتما�� التضام�ي أداة لتحقيق العدالة االجتماعية، العدد  15

 87، ص2016ارس ، مونوغرافية جهة الشرق، املندو�ية السامية للتخطيط، املدير�ة ا�جهو�ة �جهة الشرق، م2014البحث الوط�ي حول التشغيل   16
 240ليندا ج�ن شيفرد، ص 17

 2االقتصاد االجتما�� التضام�ي أداة لتحقيق العدالة االجتماعية، ص 18
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للنساء   (الف-الكب��  وضعية هشة   �� يوجدن  التعليم)خاصة من  ومحدودية  والبطالة  �� هذا   -قر،  االنخراط  ع�� 

 الش�ل من االقتصادات، وذلك راجع لألسباب التالية:

 يخلق االقتصاد االجتما�� فرصا مستقرة وشروطا كر�مة للعمل لصا�ح النساء؛  -

الدمج ب�ن االقتصاد التضام�ي ومسألة النوع االجتما�� يضمن املساواة املهنية و�قلص الهشاشة   -

 واالستبعاد االجتما��؛

تميل النساء لالنخراط �� االقتصاد التضام�ي، بدل أش�ال العمل الهشة األخرى (العمل املؤقت،   -

 العمل غ�� املقنن، العمل قليل األجر..)؛ 

من   - العديد   �� اكتسب��ا  ال�ي  ا�خ��ات  خالل  من  خاصا  مجتمعيا  ومشروعا  رؤ�ة  النساء  تمتلك 

 صاد التضام�ي كفيل بتطو�ره و�بداع نماذج اقتصادية نوعية؛ا�جاالت، وحضورهن �� االقت

التقسيم  ع��  املؤسسة  اللي��ا��  االقتصاد  وملنظومة  االقتصادية  لألزمات  املرافقة  االجتماعية  األزمات  نتيجة 

للعمل   العمل -ا�جن�ىي  من  سّرحات 
ُ
امل أو��  النساء  �انت  للنمط   -إذ  بديال  أو  حال  التضام�ي  االقتصاد  أصبح 

 قليدي القائم ع�� الالمساواة االجتماعية وا�جنسية. الت
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 ثالثا: النوع االجتما�� وديناميات االقتصاد التضام�ي با�جهة الشرقية:

 التعاونيات:  -1

التعاونيات �� ش�ل من أش�ال االقتصاد التضام�ي الفاعلة با�جهة الشرقية، و�� تؤمن العديد من فرص العمل  

من  العديد  تدعم  كما  للنساء،  بالنسبة  والهشاشة  الفقر  من  ا�حد   �� و�ساهم  ا�جهة،  وقرى  مدن  مختلف   ��

حيث مشارك��ا �� التنمية االقتصادية    الغايات اإلنمائية، سواء من حيث عدد مناصب الشغل ال�ي تخلقها، أو من 

للتنمية البشر�ة،  با�جهة تطورا م�حوظا منذ إطالقا املبادرة الوطنية  التعاونيات  واالدماج االجتما��، وقد عرفت 

القانون  ويعرف  والتضامن،  والت�افل  التعاون  ع��  القائمة  املغر�ي  ا�جتمع   �� املتجذرة  التقاليد  من  مستفيدة 

أو   112.12ا�جديد   ذاتي�ن  أ�خاص  من  تتألف  "جماعة  �التا��.  األخ��ة  هذه  للتعاونيات  األسا�ىي  للنظام  ا�حدد 

االقتصادية   حاجا��م  تلبية  لهم  تتيح  مقاولة  إل�شاء  �عض  إ��  �عضهم  ينظم  أن  اتفقوا  معا  هما  أو  اعتبار��ن 

 . 19مليا"واالجتماعية، وتدار وفق القيم واملبادئ األساسية للتعاون املتعارف عل��ا عا

'املندو�ية  إحصاءات  ووفق  للتخطيط  السامية  املندو�ية  حسب  الشرقية  با�جهة  العام  التعاو�ي  النسيج  و�تألف 

�عاونية،   2391�عاونية، تأ�ي �� مقدم��ا عمالة وجدة أن�اد بمعدل    5064ا�جهو�ة للصناعة التقليدية' "من حوا��  

بمعدل   الناظور  �عاملة  عدد ،  20�عاونية"  1348مرفوقة  ي��ايد   ، بوجدة'  التعاون  تنمية  'مكتب  إفادات  ووفق 

الدخل   ذوي  من  املهي�لة  غ��  القطاعات  ومنت��  النساء  خاصة  بصفة  و�ستقطب  باستمرار،  با�جهة  التعاونيات 

واملاعز   االغنام  (تر�ية  �الفالحة  التقليدية  التخصصات  جانب  فإ��  متعددة،  مجاالت  أ�شط��ا  و�شمل  ا�حدود، 

الغذائية واألرانب،   واملواد  وا�خزف..)  وا�حياكة  (ا�خياطة،  التقليدية  والصناعة  النحل..)  وتر�ية  ال�جول،  �سم�ن 

م��ة  ذات  ميادين  إ��  وتتجھ  تقتحم مجاالت جديدة،  التعاونيات حاليا  الكسكس..)، أصبحت  ا�حلو�ات،  (ا�خ��، 

وا� والصبار  والتوابل،  والز�وت،  الطبية  �األعشاب  السوق   �� 'عز�ز تنافسية  أكد  حيث  االجتماعية..،  خدمات 

جبيلو' مدير 'الدراسات والتعاون والتشريع بالوزارة امل�لفة بالشؤون العامة وا�ح�امة' أن �سبة التعاونيات با�جهة 

 
 52االقتصاد االجتما�� والتضام�ي رافعة لنمو مدمج، ص 19

20 https://www.hcp.ma/region-oriental/docs/ASR2011/5c_ind_et_art2010.pdf 
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امل  10%"تمثل    الشرقية ماسة"ع��  سوس  جهة  �عد  الثانية  املرتبة  وتحتل  الوط�ي،  هذه 21ستوى  و�ستقطب   ،

التعاونيات الفئات األك�� هشاشة خاصة النساء، كما أ��ا تنتشر �� أك�� مناطق ا�جهة فقرا واستبعادا، حيت يأ�ي 

�سبة   بھ  الفقر  معدل  "يبلغ  إذ  ا�جالية،  الناحية  من  ال��تيب  أع��   �� جرادة  للفقر �   31،4%إقليم  �سبة  أع�� 

حسب   23،6%والهشاشة    11،3%، وتبلغ �سبة الفقر باإلقليم بصفة عامة "  22بجماعة أوالد سيدي عبد ا�حاكم"

املقار�ة النقدية للفقر والهشاشة، "إذ يقاس   2014حيث اعتمدت خر�طة الفقر لسنة    .23خر�طة الفقر النقدي"

الالزمة إلشباع   النفقات  �� ح�ن الفقر بحساب عتبة �غطية  ز�ادة منحة غذائية،  الغذائية لألسرة مع  ا�حاجيات 

 .24مرة" 1،5تقاس الهشاشة برفع عتبة الفقر ب

والالمساواة   والهشاشة  الفقر  �سب  لتقليص  م�حا  مطلبا  التضام�ي  االقتصاد  يصبح  التوجھ،  هذا  ضمن 

النوع�ن   أنھ االجتماعية وا�جالية والقطاعية، وال�ي �عا�ي م��ا  النساء والرجال معا، ولذلك نجد  االجتماعي�ن أي 

التعاونيات  "عدد  يبلغ  حيث  عدد،   أك��  جرادة  �ستقطب  الس�ان  عدد  إ��  �سبة  التعاونيات  عدد  حيث  من 

�عاونية، وتختص النسو�ة م��ا بقطاعات ا�خياطة والنسيج، واملنتجات الغذائية والعطور    893اإلنتاجية با�جهة  

  177�عاونية ينشط ف��ا    15، و "يبلغ عدد التعاونيات الناشطة �� "مجال الصناعة التقليدية  25." والز�وت الطبية.

، �� الوقت الذي يبلغ فيھ عدد التعاونيات النسو�ة املشتغلة بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم جرادة 26منخرطا"

النسيج والزرا�ي، وا�حياكة وا  108" �� قطاعات  ، وذلك �سبة 27�خياطة والطرز، وا�حلفاء"�عاونية �شتغل أغل��ا 

 
 2011 - 11 -  02، �شر بتار�خ 33867عدد  ، الاملساء، جر�دة البقاء ، �عاونيات وجمعيات تنشط �� مجال االقتصاد التضام�ي تقاوم من أجلسعيد الطواف 21

 19، ص2014البحث الوط�ي حول التشغيل   22

 31ص،  2018مونوغرافية إقليم جرادة، املندو�ية السامسة للتخطيط، املدير�ة ا�جهو�ة �جهة الشرق، ماي  23

 30نفسھ، ص 24

 59االقتصاد االجتما�� والتضام�ي رافعة لنمو مندمج، ص 25

 64، ص2016اإلحصائية �جهة الشرق، املندو�ية السامية للتخطيط، املدير�ة ا�جهو�ة �جهة الشرق،  النشرة  26

 64نفسھ، ص 27

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.maghress.com/author/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%81
https://www.maghress.com/almassae
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يبلغ   الذي  الس�ان  "عدد  ع��  28"108727إ��  وجدة  إقليم  "يتوفر  ذلك  مقابل  الصناعة   35،  مجال   �� �عاونية 

 .30"551767�سبة إ�� "عدد الس�ان الذي يبلغ  29التقليدية"

التعاونيات اإلن31ومن خالل مقابلة ميدانية   �� النسائية وال�ي ، أكدت عدد من املنخرطات  تاجية أن هذه املبادرة 

�� تحس�ن ظروف عيشهن، واالرتقاء  التضام�ي، قد ساهمت �ش�ل كب��  تنشيط ودعم االقتصاد  إطار   �� تدخل 

-مؤكدات أن هذه التكتالت االجتماعية    ٬بوضعهن املادي واالجتما�� وتحس�ن ظروف أسرهن املعيشية وا�حياتية

' تاد�غوست  موي  'قصر  تضم    كتعاونية  برامج    -منخرطة  58وال�ي  من  لالستفادة  أيضا  مجاال  لهن  أف�حت  قد 

ع��   أيضا  ينطبق  الذي  األمر  وهو  والثقا��،  املعر��  مستواهن  وتحس�ن  امل�ي،  والتأط��  والت�و�ن  األمية  محار�ة 

 التعاونيات النسو�ة با�جهة الشرقية إ�� حد كب��. 

 ا�جمعيات:   -2

لغاي ا�جمعيات �عد فعليا  التصاقهاتجسيدا  بحكم  التضام�ي،  االقتصاد  وأهداف  النوع�ن   وتطلعات ��موم ات 

وتبدو الساكنة  األهمية هذه االجتماعي�ن،  وكذا  اجتماعيا(النساء)،  الضعيفة  بالفئات  االهتمام  عند  محور�ة 

 �� قبل  من  تأط��ا �ان سواء  املواطن�ن، لهؤالء التأط��  مظاهر من  العديد تختفي حيث النائية،  املناطق املهمشة 

ن  الرئي�ىي وامل�جأ األسا�ىي الفضاء ا�جمعيات تصبح وعليھ السياسية، األحزاب أو الدولة مؤسسات
ّ

ُيمك الذي 

 وا�شغاال��م.  قضاياهم طرح من  املستبعدين اقتصاديا واجتماعيا

ص�ن أو عدة ا�جمعيات كما ي��: "�� اتفاق لتحقيق �عاون مستمر ب�ن �خ   1.58.376ويعرف الظه�� الشر�ف رقم  

بي��م" فيما  األر�اح  توزيع  غ��  لغاية  �شاطهم  أو  معلوما��م  الستخدام  االهتمام 32أ�خاص  أن  من  الرغم  وع��   ،

بالتنشيط الثقا�� والر�ا�ىي واألعمال ا�خ��ية يأ�ي ع�� رأس اهتمام ا�جمعيات ا�حلية، إال أن إطالق العديد من  
 

 15مونوغرافية جهة الشرق، ص 28

 64النشرة اإلحصائية �جهة الشرق، ص 29

 15مونوغرافية جهة الشرق، ص 30

ــ� مجـــال التعاونيـــات  31 ــاء الناشـــطات �ـ ــة مـــن النسـ ــا�جنوب (إقلـــيم املقابلـــة أجر�ـــت مـــع مجموعـ االنتاجيـــة ا�خاصـــة بالنســـيج واألغذيـــة و�ســـم�ن ال�جـــول وتر�يـــة األغنـــام بـ

مــا�� معتمــدة مــن طــرف الراشــيدية، �لميمــة ومرزوكــة) والالئــي أشــرفت ع�ــ� ت�ــو���ن �ــ� موضــوع املنتجــات الغذائيــة وغ�ــ� الغذائيــة بصــف�ي مــؤطرة �ــ� مجــال النــوع االجت

 2018أكتو�ر   30مكتب اليو�سيف، بتار�خ 

 67االقتصاد االجتما�� والتضام�ي رافعة لنمو مندمج، ص 32
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ر نوع من ا�جمعيات التعاونية أو التضامنية وال�ي �س�� إ�� ضمان املشاريع التنمو�ة وطنيا وجهو�ا قد فرض ظهو 

 الرفاهية االقتصادية ألعضا��ا، وتوزيع املنافع واألر�اح ا�حصلة بطر�قة ديموقراطية. 

و�تحف�� من املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة، والتعديالت القانونية ال�ي خولت ل�جمعيات املغر�ية حق االع��اف  

العامة، ومكن��ا من االستفادة من املنح والتمو�الت األجنية والصناديق ا�خاصة، تمكنت ا�جمعيات من   باملنفعة

التشاركية �ختلف شرائح  التعبئة   �� �� السنوات األخ��ة، ع�� دينامية �شيطة  التنمو�ة، "و�رهنت  وضع برامجها 

تدخلها" مجاالت  تنويع  خالل  من  النشيطة،  أجل33الساكنة  من  وذلك  ا�حلية،   ،  التنمية  مقتضيات  تفعيل 

وتقليص مظاهر الفقر والهشاشة باملناطق األك�� تأثرا، وتوف�� الدعم التق�ي واللوجيستي�ي واملا�� للنساء من أجل  

 إطالق مشاريعهن االقتصادية والتعاونية. 

ا�جال    �� الناشطة  وا�حلية  الوطنية  ا�جمعيات  عدد  حول  دقيقة  إحصاءات  غياب  توجھ  و��  االقتصادي، 

االهتمام خاصة إ�� تحديد التوزيع ا�جا�� ل�جمعيات، الذي وضع ا�جهة الشرقية �� املرتبة الثانية من حيث عدد 

. وقد انخرط ما يفوق ثلث هذه ا�جمعيات بكثافة �� محار�ة الهشاشة والتمي�� والفقر،  34"%8ا�جمعيات بنسبة  

مالئمة لظروف النساء با�جهة سواء �� العالم القروي أو ا�حضري،    من خالل وضع ومواكبة مشاريع مدرة للدخل،

هو   كما  واألجبان  األلبان  و�نتاج  ال�جول  و�سم�ن  واملاعز  النحل  تر�ية  مشاريع   �� القرو�ات  النساء  تنخرط  حيث 

بامل والعصر�ة  التقليدية  وا�خياطة  والكسكس،  وا�حلو�ات  ا�خ��  إنتاج  ومشاريع  بر�ان،  إقليم  بالقرى  دن، جار 

ع��   و�توفرون  دوار)  أو   ��) ا�جماعة  نفس  إ��  ينتمون  أ�خاص  أ�شاها  بجمعيات  إما  عموما،  األمر  "و�تعلق 

مستوى درا�ىي أو ثقا�� �سمح لهم بالتواصل �ش�ل جيد، وحشد التآزر والتمو�ل، أو بجمعيات وطنية منخرطة ��  

ض الصغرى �ساهم �� تمو�ل �عض األ�شطة  برامج تنمو�ة عن طر�ق شرا�ات وطنية ودولية، أو بجمعيات للقرو 

، وقد بلغت �عض ا�جمعيات با�جهة نتيجة قدم تأسيسها، وتوسع أ�شط��ا وتمو�لها أن تحولت إ��  35املدرة للدخل" 

 
 68نفسھ، ص 33

 69االقتصاد االجتما�� والتضام�ي رافعة لنمو مندمج، ص 34

 71نفسھ، ص 35
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'أمل  جمعية  ذلك  ومثال  املصغر،  التمو�ل  كمؤسسات  أخرى،  مؤسسات  ع��ا  وا�شقت  بل  محلية،  منظمة  شبھ 

تعاونيات الناشطة  سنة تمكنت من هي�لة عدد من ا�جمعيات وال  20، و�� ظرف  1991تندرارة' وال�ي تأسست سنة  

�� مجال االقتصاد التضام�ي بمختلف مدن وقرى ا�جهة، و�لغ رقم معامال��ا مالي�ن الدراهم، و�حكم انضمامي إ��  

�� سنوات   �� إطار مشروع    2012-2009ا�جمعية  للنوع االجتما��  الذي    Dinamique pour L’emploisكمنسقة 

إس�ود   منظمة  عملن   ISCODمولتھ  فقد  والفق��ات  اإلسبانية،  املهمشات  النساء  من  عدد  وت�و�ن  تأط��  ع��  ا 

إرادة   عن  وأف�حن  للدخل،  املدرة  املشاريع  مجال   �� نوعية  تجارب  خضنا  الالئي  واألرامل،  املطلقات  من  خاصة 

بتوليد   املشروع  ف��ا  �سمح  مرة  �ل   �� النساء  من  املز�د  و�شراك  بل  بي��ن،  فيما  والت�افل  للتعاون  عالية  وجدية 

وتبدل فائ التمو�ل،  وضعف  والعاملية،  ا�جهو�ة  الظروف  �غ��  ونتيجة  األخ��ة  السنوات   �� أنھ  إال  جديد.  ر�ح  ض 

املقار�ات الوطنية وا�حلية، تراجع إشعاع ا�جمعية ونفوذها، ومع ذلك ال تزال �عض املبادرات التنمو�ة �� ا�جال،  

 االقتصاد. مؤكد األثر الفعال الذي تركتھ ا�جمعية �� هذه النوع من 

 املقاوالت االجتماعية: -3

إ�� م�ونات االقتصاد التضام�ي، و�� �ستند ع�� املبادرات اإلبداعية، واألف�ار  �عت�� املقاولة م�ونا آخر ينضاف 

ذا  وما هو  ما هو مح��،  ع��  وال��ك��  األعمال،  رواد  إ�� مستوى  االنتقال  عل��م،  يتع�ن  الذين  ألعضا��ا،  ا�خالقة 

وعوائ حاجات  مردودية  عن  االجتماعية  املقاولة  وتنشأ  مجتمعية.  شرائح  م��ا  �ستفيد  واقتصادية  اجتماعية  د 

بذلك  و��  االقتصادية،  األ�شطة  مستعملة  مناسبة،  ومق��حات  تصورات  لتجاوزها  تبلور  محلية،  اجتماعية 

االجتما��، واالبت�ار  والتم��،  اإلبداع  بي��ا  من  بخصائص  التقليدية  املقاولة  عن  االقتصادي   تختلف  والتمك�ن 

 واملا��، املوجھ نحو أولو�ات �شر�ة ومجتمعية غاي��ا إحداث أثر إيجا�ي �� ا�جتمع. 

معظم   أن  غ��  االجتماعية،  املقاولة  �عر�ف  حول  إجماع  يوجد  ال  البحث،  هذا   �� املعا�جة  املفاهيم  من  وكغ��ها 

اق-التحديدات   السوسيو  املبادرات  دعم  'و�الة  �عر�ف  ف��ا  للعلوم    AVISEتصادية'  بما  العليا  'املدرسة  و�عر�ف 

التعاون والتنمية االقتصادية'    ESSECاالقتصادية والتجار�ة' بفر�سا   'منظمة  'املنظمة  OCDEو�عر�ف  ، و�عر�ف 
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االجتماعية'   املقاولة  لنشر  وضمان   -ASHOKAالدولية  ا�جماعية،  املص�حة  تحقيق  وهو  االتجاه  نفس   �� تصب 

ا� ا�ح�امة خ��ات ع�� أوسع نطاق،  الت�افل وتقاسم  ثقافة  والبيئية، وترسيخ  املنفعة االجتماعية  و�دخل تحقيق 

أيضا،   االجتماعية  املقاولة  أولو�ات  ضمن  وسبورغ'والتشاركية  'ملارتن  رواد  Martin Wesbourgووفقا  "��دف   ،

�ستفيد م��ا شر�حة كب��ة من ا�جتمع  األعمال االجتماعية إ�� تحقيق قيمة مضافة �ش�ل أر�اح ع�� نطاق واسع،  

إن لم يكن ا�جتمع بأكملھ، فر�ادة األعمال االجتماعية �ساهم �� معا�جة مشا�ل ��ميش واستبعاد شرائح تفتقر  

 . 36إ�� الوسائل الالزمة (االقتصادية واالجتماعية) لتحقيق أهداف تنشدها، كتوليد الدخل والنمو" 

الت تبقى  املغرب عامة  النموذج من  ع�� مستوى  ندرة هذا  �� هذا االتجاه محدودة جدا، وتزداد  ال�ي سارت  جارب 

االقتصاد التضام�ي، عندما نوطنھ جغرافيا واجتماعيا، ونر�طھ با�جهة الشرقية و�النساء، وتبقى �عض التجارب 

مع   و�شراكة  البشر�ة،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  عل��ا  أقدمت  ال�ي  تلك   �� ا�جال   �� الهيئات الواعدة  من  عدد 

ع��   ا�حفاظ  مع  اجتماعية،  مقاوالت  إ��  والتعاونيات  ا�جمعيات  �عض  تحو�ل  أجل  من  وماديا  جغرافيا  املتمكنة 

أنخيل  'دييغو  السيد  الدو��  البنك  لدى  ا�خب��  قدمها  ال�ي  التوصية  إ��  استجابة  واالجتما��،  التطو��  طا�عها 

�عض  Ordinola  Diego Angelأوردينوال'   لدعم  مقاوالت  ،  إ��  تتحول  أن  ع��  مساعد��ا  ��دف  ا�جمعيات 

مقاوالت   تصبح  أن  لها  تخول  هائلة  و�م�انيات  طاقات  ع��  "تتوفر  باملغرب  ا�جمعيات  أن  مؤكدا  اجتماعية، 

خاصة  االجتماعية  ل�خدمات  املعوز�ن  الس�ان  ولوج  وتحس�ن  الئقة،  شغل  مناصب  خلق   �� و�ساهم  اجتماعية، 

 م��ا ال�حة والتعليم". 

  14،  2010ونمثل لهذا النوع بمقاولة �سائية بجرادة لتصنيع األغطية املن�لية، وقد ضمت عند بداية تأسيسها سنة  

منخرطة، بتمو�ل ما�� من املبادرة، ودعم لوجيستي�ي من طرف التعاون الوط�ي، ودعم تق�ي من طرف جمعية 'أمل 

إقليم بر�ان، و  بأ�ليم  ال�ي �انت تلوث تندرارة'، كما أ�شئت مقاولة أخرى  البالستيكية  �� جمع األكياس  اختصت 

البيئة و�شوه جمالية املنطقة، والعمل ع�� تدو�رها من أجل إنتاج حقائب �سائية ومحافظ وأحذية، وقد حصدت 

 
 5االقتصاد االجتما�� والتضام�ي أداة لتحقيق العدالة االجتماعية، ص 36
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البيئية، و�دماج عدد  النفايات  بتقليص  بيئية و�شر�ة،  إذ قدمت حلوال  ا�خالقة عدة جوائز دولية،  املبادرة  هذه 

النساء �� مختلف مراحل اإلنتاج، من جمع األكياس إ�� تنظيفها ثم تدو�رها. إضافة إ�� مجموعة أخرى كب�� من  

 و�ن �انت محدودة، من املقاوالت النسائية االجتماعية وال�ي تنتشر بمختلف أنحاء ا�جهة. 

وعدم   مناسبة،  بيئة  توفر  عدم  أهمها  جسيمة،  تحديات  تواجھ  تزال  ال  املبادرات  هذه  أن  ال�ا��  غ��  االهتمام 

بالبدائل االقتصادية واالبت�ار�ة، ال�ي �� أساس بناء املقاولة االجتماعية، كما أنھ من الناحية ا�جغرافية، �عت�� 

تقودها  ال�ي  تلك  فباألحرى  الرجال  ع��  صعبة،  ومسالكھ  ومحدودا  ضعيفا  الشرقية  با�جهة  املقاوال�ي  القطاع 

اال  وجود  استمرار  يؤكد  ما  وهو  املنظور  النساء،  من  ليس  وقطاعيا،  وجغرافيا  اجتماعيا  التوازن  وا�عدام  ختالل 

العددي فقط و�نما من منظور القوة والتمك�ن السوسيو اقتصادي أيضا، وعليھ يتع�ن ع�� املؤسسات واملنظمات 

بمختلف   التضام�ي وم�وناتھ  االقتصاد  والتأط��، وتوسيع شبكة  ا�جهد  بذل مز�ج من  القطاع،   �� قرى  الناشطة 

 ومدن ا�جهة، ملعا�جة �ل أش�ال التفاوت واالستبعاد ال�ي التنفك تتنامى وتتعمق و��دد النسيج ا�جتم�� ك�ل. 
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 خاتمة:

إن ترسيخ مقار�ة النوع االجتما�� ضمن آليات االقتصاد التضام�ي وم�وناتھ با�جهة الشرقية، ينب�� أن يقوم ع��  

فهم األدوار النسائية والسياقات االجتماعية وا�جغرافية واالقتصادية ا�حيطة ��ا، وذلك من شأنھ أن يمنح �ساء 

مرئية   و�ف�ح  visibilitéا�جهة  األ�شطة   ليشاركن أمامهن   ا�جال أك��،  مختلف   �� ومنصف  عادل  �ش�ل 

 عام.  �ش�ل ا�جتمع ع��  و�نما فقط عل��ن  ليس بالفائدة �عود مما ا�جتمعية،

ما قد يمكن مستقبال من إحداث �غ��ات �� التداب�� واإلجراءات املتح��ة ضد النساء، و�عطا��ن فرصة للمساهمة  

 القوة مصادر توزيع تمك�ن لهن فيھ بقدر أوسع وأشمل، ومن ثم  �� صنع القرار داخل ا�جال االقتصادي، بل وال

القضايا  داخل يتجاوز  با�جهة  التضام�ي  االقتصاد  أهمية  فإن  وأخ��ا،  والتوازن،  املساواة  من  قدر  ع��  ا�جتمع 

االقتصادية، إ�� االجتماعية إذ �عمل ع�� تأهيل رأس املال البشري وخفض معدالت البطالة، وتقليص الفجوات 

التمك�ن السيا�ىي واالجتما�� �جميع الشرائع ا�جتمعية، وهو ما   املعرفية والتقنية واملادية وا�جغرافية، وضمان 

 سيقود �� ��اية املطاف األفراد إ�� الر�ىى النف�ىي، و��� األمن واالستقرار االجتما�� واالقتصادي.
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