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مختلـف  تعالـج  و  الّسـنة  حديـُث  هـي  الّديمقراطـي  االقتصـاد  مبـادرة 
يـق نحو اقتصـاد ديمقراطي يف  العنـارص األساسـية املطلوبـة لتمهيـد الّطر
لبنان. يف إطار هذه املبادرة، سـيتّم عقد أربعة مؤتمرات هادفة لتغطية 
موضوعات مختلفة أهّمها:  مؤّسسـات اإلقتصاد الّتضامين والعمالت 
الّصغـرى  املؤّسسـات  تصـّور  وإعـادة  واإلبتـكار،  والّتكنولوجيـا  األجنبّيـة 
والصغرية واملتوّسطة وهيكلة الّنقابات البديلة والّتضامن اإلجتماعي. 

كاديمّيـن  أ يشـمل  انتقـايئ  جمهـور  ضـّم  إىل  املبـادرة  هـذه  تهـدف 
وناشـطن ومنّظمـات غـري حكومّيـة ومتربّعـن دولّيـن وأعضـاء املجتمع 
ودوليـاً،  محّليـاً  املتواجديـن  والباحثـن  واملمارسـن  والّتكنولوجّيـن 
للّدخـول يف حـوار بّنـاء حـول الوقائـع اإلجتماعّيـة واالقتصاديّـة يف لبنان، 
وحلـول  توصيـات  وتقديـم  محـّددة  أفـكار  إىل  جماعّيـاً  وليتوّصلـوا 

ومسارات وخيارات سياقّية وعملّية.

سـات اَْلمَتناهيـِة  يـر ثالـث مؤتمـر يتمحـور حـول املَؤسَّ يناقـش هـذا الّتقر
غـرية واملَتوّسـطة الـّذي ُعقد خـالل ثالثة أيّام:14 و15 و16   والصَّ

ِ
غـر الصِّ

أيلـول عـام 2021 .كمـا يقـّدم مـا تـّم الّتوصـل إليـه مـن نتائـج ويطـرح 
الحلول والّتوصيات املحتملة.
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تنـــــــويه:
ثنـاء املؤَتمـر تعـود فقـط ِإىل املتحدثـَن أنفسـهم وال 

َ
ـكار ووجهـاِت النظـِر واآْْلراء َالـِي أعـرب عنهـا املتحدُثـون أ

ْ
ف

َ
ِإن األ

نَّ امُلباَدَرَة اَل تتحمل أي 
َ
ْعَضاِئَهـا. َكَمـا أ

َ
ِتَصـاِد الّديُمْقراطـيِّ َوأ

ْ
ق راَء ُمبـاَدَرِة اإْلِ

َ
ـكاَر َوأ

ْ
ف

َ
وَرِة ُوْجَهـَة َنَظـِر َوأ ُ تعِكـُس ِبالـرَّ

ّي من املتحِدِثَن 
َ
إن إشارة أ

َ
ضافِة ِإىَل ما سبق ، ف َمسؤوليٍة َعن املَتحِدِثن املدعوين إىل امُلشاَرَكة يِف امُلؤتَمراِت. ِباإْلِ

و تْفضيـل مـن 
َ
و توصيـًة أ

َ
و تعـين ِضْمنـا، َتأِييـدا أ

َ
و منظمـة محـددة اَل تشـكل، أ

َ
و خدمـة أ

َ
و عمليـة أ

َ
 أ

ٍ
ِإىل أي منتـج

ِتصاد الديمْقراطي.
ْ

جهة مبادرة اإلق
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آالن ضو 

يادة األعمال يف كلّية عليان لألعمال )OSB( ، ومدير مركز حماية البيئة يف الجامعة  هو أستاذ مساعد يف ر
الّصغـرية واملتوّسـطة الحجـم يف »خّضـة  املؤّسسـات  تأثـري  ملبـادرة  بـريوت والرّئيـس املشـارك  األمريكّيـة يف 
الّدائـري  واالقتصـاد  االجتماعّيـة  األعمـال  يـادة  ر مثـل  البديلـة  األعمـال  نمـاذج  علـى  بحثـه  يركّـز  بـريوت«. 
يّـة يف أوقـات األزمـات. تـّم اختيـاره يف عـام 2020  مـن قبل مركـز األعمال والّتنظيم واملجتمع  واألعمـال الّتجار
ين العقالء يف األعمال ذات املسؤولّية.يف عام 2021،  بجامعة باث )CBOS(  كجزء من #thinklist للمفكّر
تـّم االعـراف بمبـادرة تأثـري املؤّسسـات الّصغـرية واملتوّسـطة يف خّضـة بريوت على أنّهـا ابتكار دويل ملهم من 

.AACSB

ين  أسمهان ز

عضـو يف العديـد مـن املجالـس واملنّظمـات غـري الهادفـة للرّبـح. شـغلت منصـب رئيسـة الرّابطـة الّلبنانّيـة 
لسـّيدات األعمال )LLWB(، وتشـغل حالًيا منصب مستشـارة مجلس إدارة LLWB. باإلضافة إىل ذلك، 
رّواد  إدارة  لبنـان، وهـي عضـو مجلـس  الّتنميـة  رّواد  إدارة  رئيـس مجلـس  نائـب  تشـغل حاليًّـا منصـب 
األعمـال الرّيـف، وعضـو مجلـس إدارة مجلـس الفنـار االستشـاري يف لبنـان وعضـو يف الّلجنـة الّتوجيهّيـة 
مليثاق األمم املّتحدة العاملي يف لبنان  وهي أيَضا عضو يف املجلس االستشاري ل NCC / AUB )مركزحماية 
البيئـة( ، باإلضافـة إىل كونهـا رئيًسـة لرشكـة Seeders / LWAF وهـي مجموعـة مـن املسـتثمرين املـالك يف 

لبنان.

كريستيان كامل 

يع ومبـادرات  يع وتقييـم املشـار ـادة يف إدارة املشـار ي رّ ـا مـن ال كـر مـن 20 عاًم لـدى كريسـتيان كامـل أ
ـر القطاعـن العـام  ـة للقطاعـن العـام والخـاص. لديـه خـرة ميدانيـة يف تطوي الّتنميـة االقتصاديّ
والخاص يف دول الرّشق األوسط وشمال إفريقيا. أجرى العديد من دراسات الجدوى اإلسراتيجّية 
ـة باإلضافـة إىل تفويضـات ألعمـال إسـراتيجّية ملجموعـة مـن املنّظمـات  ـة والّتقنّي ّي والّسـوقية واملال
ـا مـن 30  ًق ي يع الّتجـارة العادلـة يف لبنـان فر ـًرا ملشـار ـة. يقـود كريسـتيان بصفتـه مدي ّي ـة والّدول املحلّي
شـخًصا ويـرشف علـى تنفيـذ العديـد مـن املشـاريع يف مجـاالت سـبل العيـش والّتنميـة املسـتدامة 
ـر ومـرشوع مجتمعـي زراعـي مبتكـر يهـدف إىل ضمان األمـن الغذايئ و  أث ّت وبرامـج الحـد مـن قابليـة ال
ـر مبـادرة BIEEL، والـي تعـي االبتـكار  خلـق فـرص عمـل ملناطـق مختلفـة يف لبنـان. هـو أيًضـا مدي
ـر للبنـان. يعمـل أيًضـا بصفـة فاعلـة علـى بنـاء شـبكة مـن 100 مؤّسسـة  ـز الّتصدي ي الّتجـاري وتعز
ـة ، مقّسـمة إىل عـّدة مجموعـات داخـل  ّي متناهيـة الّصغـر وصغـرية ومتوّسـطة و مؤّسسـات تعاون
ـادة مسـتويات تصديرهـا. يتـم تنفيـذ العديـد مـن أنشـطة تيسـري  ي ـة  بهـدف ز راعّي زّ ـة ال قطـاع األغذي
األنشـطة  مـن  العديـد  تنفيـذ  تـم  املجموعـات.  ألعضـاء  ـر  الّتصدي مسـتويات  ـز  ي لتعز الّتجـارة 
والّتعاونيات يف أسـواق مسـتهدفة مختلفة )االتّحاد األورويب والواليات املّتحدة األمريكّية واململكة 
بنانّية املهّمة أن  ّل املّتحـدة ودول مجلـس الّتعـاون الخليجـي( ، وحيـث يمكـن ملجتمعـات الّشـتات ال
بنانّية املتناهية  ّل يّة طويلة األمد بن املؤّسسات ال ا نشًطا يف إقامة عالقات تجار تلعب دوًرا أساسيًّ

الّصغر والّصغرية واملتوّسطة املحلّية وهذه األسواق املستهدفة.

الئحة املتحدثني
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الئحة املتحدثني

كالرا كريفيالرو

باحثة يف الّديمقراطّية الرّقمّية املحلّية يف Open Lab بجامعة نيوكاسـل. يسـتطلع بحثها دور الّتكنولوجيا 
 + Not-Equal Network يف املمارسـات الّديمقراطّيـة والّنشـاط االجتماعـي. وهـي تقـود حاليًّـا شـبكة
املمّولـة مـن EPSRC ، والـّي تعـزّز الّتعـاون بـن األكاديمّيـن واملنّظمـات مـن القطـاع الّثالـث والقطاع العام 

والّصناعة الستكشاف مسارات لتعزيز العدالة االجتماعّية يف االقتصاد الرّقمي.

 دوم هانت

طـوال حياتـه املهنّيـة كان دوم هانـت يعمـل  يف املجـال اإلنسـاين واإلنمـايئ يف العديـد مـن البلـدان يف آسـيا 
وأفريقيـا، حيـث كان يعمـل يف إدارة املـوارد الطبيعّيـة والزّراعـة املسـتدامة وإدارة الكـوارث. عـاش يف بـريوت 
لرنامـج  كمنّسـق   Concern Worldwide منّظمـة  حاليًّـا يف  ويعمـل   ، املاضيـة  األربـع  الّسـنوات  خـالل 
بـريوت. يسـعى جـزء مـن هـذه الوظيفـة إىل البحـث عـن مناهـج مبتكـرة ملعالجـة األزمـة االقتصاديّـة مـن 
يـج مـن دعـم املؤّسسـات املتناهيـة الّصغـر والّصغـرية واملتوّسـطة ملنـع البطالـة، مـع توفـري الحمايـة  خـالل مز

االجتماعّية للعاطلن عن العمل.

حسن شعبان صالح  

هو مؤّسس Roof & Roots. وهو مهندس مدين وخبري أعمال مبتدئ عمل على تطوير أفكار اجتماعّية 
مختلفة لألعمال وإيجاد حلول هندسّية إبداعّية.

عصام ريدان  

عمـل كموظـف يف الّصنـدوق الوطـي للّضمـان االجتماعـي ملـدة 30 عامـا. شـغل عـّدة مناصـب نقابّيـة كان 
مـن بينهـا منّسـق تدريـب أعضـاء الّنقابـة العاّمـة. يشـغل حالّيـاً منصـب أمـن رسمرصـد العمـل للعّمـال 
واملوّظفـن يف لبنـان، وكذلـك منّسـق الّتدريـب املحلـيّ للخدمـات العاّمة الّدولّية يف لبنـان )PSI(. باإلضافة 
إىل مـا سـبق، لديـه خـرة يف الّتدريـب الّنقـايب حيـث يحـاول املسـاعدة يف إحـداث تغيـري نحـو مجتمـع علمـاين 

يؤمن بحقوق اإلنسان.
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الئحة املتحدثني

جيهان الزّهاوي 

تعمـل كمصّممـة إلعـادة تدويـر املنتجـات. تؤمـن بالّرويـج للمنتجـات اليدويّـة / محلّيـة الّصنـع يف لبنـان 
خاصـة بعـد كل األحـداث املؤسـفة الـّي مـرّ بهـا لبنـان. بـدأت سـوق املـرآب كعمـل تجـاري عـادي يف سـوق 
واملجتمـع  والّطـاّلب  الّنسـاء  لتمكـن  شـخصّية  مبـادرة  إىل  تحـّول  مـا  رسعـان  والـّذي  املسـتعملة  الّسـلع 

املهّمش يف مار ميخايل وبريوت، والّذي توّسع حاليًّا الستضافة أشخاص من جميع أنحاء لبنان.

ين طّقوش كار

يجـة الّجامعـة األمريكّيـة يف بـريوت وتعمـل بشـكل مركّـز علـى الّسياسـة الّتعليمّيـة وحقـوق الّطفـل. هـي  خرّ
يـادة األعمال االجتماعّية عندما التحقت بالفوج الّسـادس  أيًضـا رائـدة أعمـال اجتماعّيـة. بـدأت رحلتهـا يف ر
لرنامـج القيـادة الّشـبابية برنامـج األمـم املّتحـدة اإلنمـايئ يف لبنـان. KOKO BAG جـاء كنتيجـة للرنامـج. 

تعمل على الّتمكن االقتصادي للمرأة وإنشاء ماركة Koko bag الّصديقة للبيئة.

ماهر أبو شقرا

منّظـم مجتمعـي وسـيايس. مستشـار يف تصميـم األبحـاث االجتماعّيـة والّسياسـّية وعضـو مؤّسـس يف 
الّتضامنيـة  االقتصاديّـة  املؤّسسـات  وتطويـر  وتنظيـم  دعـم  علـى  تعمـل  مؤّسسـة  وهـي  تضامـن،  دليـل 
والّدراسـات  األبحـاث  تصميـم  يف  سـنة   1٥ عـن  تزيـد  خـرة  لديـه  الّديمقراطـي.  االقتصـاد  ومؤّسسـات 
ومنهجّيـات البحـث وأدواتهـا، وخـرة يف الهيكلـة والّتنظيـم للمبـادرات املجتمعّيـة والّسياسـّية واملشـاريع 
لـه كتـاب »العقـل: سـفر يف عـامل  الّنفـس. نـرش  املعلوماتّيـة اإلداريّـة ومجـاز يف علـم  االقتصاديّـة. مجـاز يف 

مجرّد«، الّصادر عن دار الفارايب يف العام 2013، وله عدد من املقاالت يف الحقلن االجتماعي والّسيايس.

مروى أبو ديا

يف  الّسياسـات  وبحـوث  العاّمـة  اإلدارة  مبـادرات  تحّفـز  وهـي  بيونـد.  مجموعـة  يف  ومستشـارة  رشيكـة 
والحكـم  والّتعليـم،  واالبتـكار،  االجتماعّيـة  األعمـال  وريـادة  والّشـباب،  املـرأة  بتمكـن  املتعّلقـة  القطاعـات 
أكـر مـن عـرش سـنوات مـن الخـرة يف تصميـم الخطـط  والوطـي. لديهـا  علـى املسـتوين املحلـيّ  املحلـيّ 
االسـراتيجّية وقيـادة عملّيـات الّتطويـر الّتنظيمـي وإدارة الّتغيـري للمؤّسسـات العاّمـة والهيئـات الحكومّيـة 
املحلّيـة واملنّظمـات الّدولّيـة. لديهـا أيًضـا خـرة يف العمـل مـع الّجهـات املانحـة واملنّظمـات الّدوليـة كخبرية يف 
املنـارصة لبنـاء قـدرات منّظمـات املجتمـع املـدين واملجتمعـات املحلّيـة لتطويـر األنشـطة الـّي تدعـو إىل الّتغيـري 

الهادف.
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الئحة املتحدثني

نانيس عزّالدين

زميلـة باحثـة يف معهـد كلينجينديـل. يركّـز عملهـا بشـكل أسـايس علـى العـودة اىل األوضـاع الّطبيعيـة بعـد 
املنازعـات مـع اهتمـام خـاص لتنميـة القطـاع الخـاص يف العـراق. عملـت نانيس سـابًقا كباحثة سياسـات يف 
املركـز الّلبنـاين لدراسـات الّسياسـات )LCPS( حيـث قـادت العمـل يف القطـاع الّصناعـي. اكتسـبت أيًضـا 
خـرة مهنّيـة يف لجنـة األمـم املّتحـدة االقتصاديّـة واالجتماعّيـة لغـريب آسـيا )اإلسـكوا( حيـث نّسـقت تنفيـذ 
نانـيس حاصلـة علـى ماجسـتري يف دراسـات  العربّيـة.  املنطقـة  أنحـاء  الّتنميـة املسـتدامة يف جميـع  أجنـدة 
الّتنميـة مـن كلّيـة الّدراسـات الرّشقيـة واألفريقّيـة )SOAS( وتسـعى حاليًّـا للحصـول علـى درجـة املاجسـتري 

يف معهد ماساتشوستس للّتكنولوجيا )MIT(، قسم االقتصاد.

نور تركماين

يّة، مقيمـة حالّيـاً يف بريوت، تعمل على سياسـات الّتنميـة والّتحركات االجتماعّية  باحثـة وكاتبـة لبنانّيـة سـور
يف الرّشق األوسط.

عال سيداين

هـي خبـرية يف مجـال الّتنميـة االقتصاديّـة وخبـرية يف الّسياسـة العاّمـة. عملـت ألكـر مـن 10 سـنوات مـع 
برنامـج األمـم املّتحـدة اإلنمـايئ يف مكتـب رئيـس الـوزراء، حيـث قـادت العديـد مـن املشـاريع اإلصالحّيـة. كمـا 
قـادت مخّطـط لبنـان ألهـداف الّتنميـة املسـتدامة ، وتقاريـرVNR، ومّثلـت الحكومة يف االتفاقّيـات الّدولّية. 

انضّمت مؤّخرا بصفة منّسقة برامج إىل مرصد أزمة لبنان يف الّجامعة األمريكّية يف بريوت.

روزايل بريتييه

تقـود حاليًّـا أبحـاث Synaps حـول االقتصـاد الكلـيّ الّلبنـاين. ولـدت وترعرعـت يف فرنسـا، وهـي حاصلـة 
 .)SOAS(  وماجسـتري يف علـم االجتمـاع مـن كليـة لنـدن لالقتصـاد Sciences-Po علـى بكالوريـوس مـن
عاشـت يف مـر وتركيـا ولبنـان، حيـث عملـت يف كل مـن التحليـل واحتضـان املشـاريع وإدارتها. لقد وجهت 

.Synaps وخططت حمالت الّتمويل الجماعي- عزيمة ريادية تحرص على توظيفها يف

ِ
د. زيّاد الَسحن

هـو محـارض يف إدارة األعمـال الّدولّيـة ومديـر الّتعليـم يف قسـم ريـادة األعمـال واالبتـكار واالسـراتيجّية يف 
املعرفـة داخـل  الّتدويـل، وتنسـيق  أبحاثـه علـى  تركّـز  نيوكاسـل.  إدارة األعمـال يف  كلّيـة  نورثمريـا،  جامعـة 
صنـع  وممارسـات  وعملّيـات  املسـتدامة  والّتنميـة  املؤّسـيس  للّتغيـري  والّتنظيـم  بينهـا  وفيمـا  املنّظمـات 
اإلسـراتيجّيات. يستكشـف هـذه القضايـا يف سـياق الّتعاونّيـات ورشكات الخدمـات املهنيـة واملؤّسسـات 

الّصغرية واملتوّسطة والرّشكات متعّددة الجنسّيات.
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بن  من  تعّد  َواملتوِسطَة  غرية  والصَّ الِصغر  املتناهيَة  اْلمؤّسسات  نَّ 
ِ
إ

  
ِ
، َوتشغيل

ِ
بتكار

ِ
أقوى العوامل املحرّكة للتَّنِمية ااِلقتصاديَّة واْلعادلة ، اإل

 
ِ
غر الصِّ املتناهيِة  اْلمَؤِسسات   

ِ
لقطاع أَنَّ  عتبار 

ِ
إ تمَّ  وَلَقد  العاملة.  اليد 

عَلى  يْرتبط  َواّلذي  الّنامية،   
ِ
البْلدان يف  واعد  دور  َواملتوسَطة  غرية  والصَّ

الّسبعِة  املستدامة  التَّنمية   أهداف 
ِ
َتحقيق التَّحديد بمساهمته يف  وجه 

عرش.

غرية  والصَّ  
ِ
الصغر اَْلمتناهية  اْلمَؤسَساِت  ِقطاع  ُيساهم   ،

ِ
الواقع  

ِ
يف

فرص   
ِ
وخْلق لالقِتصاد،  الّشامل  النُّموِّ   

ِ
يف  

ٍ
َكبري  

ٍ
بشكل َواملُتوّسطة 

َوإيرادات  املساواة،  َوعدم   
ِ
الَفْقر ة  حدَّ وتخفيف   

ِ
وااِلبتكار  

ِ
العمل

.] 33 الّصادرات ] 20 ، 

 90 حوايل   القطاع  هذا  يمثِّل  ويلِّ،  الدَّ البنك  َتْقديرات  أِلَحدث  وفًقا 
جميع  يف  العمالة  نسبة  من  باملئة   50 من  َوأكر  كات 

ِ
الرشَّ من  باملئة 

الّتنمية االجتماعيَّة  أَنَّ تحقيق  ىل 
ِ
إ 39 [، حيث يشريذلك   [ العامل  أَنحاء 

ومساهمة  بأهّمّية  االعراف  دون  ممكن  غري  املستدامة  واالْقتصاديّة 
َواملتوّسطة. غرية  والصَّ  

ِ
الِصغر اَْلمتناهية  اْلمؤسسات  قطاع 

 
ِ
غر الصِّ اَملتناهية  للمؤسساِت  الجوهريّة  والخصائص  مكانات 

ِ
اإل تشكّل 

اْقِتصاديٍّ  لنظاٍم  اأَلساسيَّة  الحيويَّة   
ِ
العنارص واملتوّسطة  غرية  والصَّ

 رفاَه الّناس ] 17 [.
ِ
ز يف الواقع

ِ
يمكُن أَن يعز

تنشيط  على  ديمقراطيٍّ  اقتصاٍد   
ِ
تحقيق نحو  املطلوب  املسار  يعتمد 

الَّي  االقتصاديّة  األنِشطة  أولويّات  وتحديد  الّناس،  اقتصاد    
ِ
َوتمكن

األْولويَّة  الَّذين يعطون  بها، واأَلشخاص  الّناس واالعراف  بها  يقومون 
.] 17 [ اأَلْفراد   املجتمع ككّل َوليس فَقط 

ِ
الزدهار

بديلٍة  تجاريّة  أعمال  نماذج  وتكييف  لخْلق  الكامل  الّنموذج  يوّفر 
 
ِ
اأَلعمال َوممارسة  الجديدة  َواْلتكنولوجّيات   

ِ
ااِلبتكار دخال 

ِ
َوإ جديدٍة 

فرًصا  وأَخالقَية،  استدامًة  أَكر  يَقٍة 
ِ
وبطر مختلَفٍة  بطريَقٍة  الّتجاريّة 

 
ِ
َغر الصِّ املتناهية  اْلمؤسَسات  بَوجٍه عاّم  الخاّص  لْلقطاع  تجاريًَّة جديدًة 

.]  33[ بوجٍه خاصٍّ  طة  َواملتوسِّ غرية  والصَّ

 
ِ
غر الصِّ املتناهية  اْلمؤسسات  قطاع  تعزيز  أصبح  ذلك،  على  وبناء 
من  أَكر  اليوم  وعمليًّا  وسياسيًّا  أخالقيًّا  ودعمه  َواملتوّسطة  غرية  والصَّ
اأَلولويّة  عطاء 

ِ
إ َويستحقُّ  مطلَقًة  رضورة  لبنان  يف  مىض  وْقت  أَيِّ 

ديمقراطيًَّة  أكر  واقتصاديَّة  اجتماعيَّة  تنمية  نحو   
ِ
ريق الطَّ لتمهيد 

واستدامًة. وشمولّيًة 

املقدمة
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اْلمؤسَسات  ومساهماِت   
ِ
َودور أهميَّة   

ِ
ْظهار

ِ
إ ىل 

ِ
إ التَّقرير  هَذا  يهدف 

يف  الّديمْقراطيّ  االْقتصاد  يف  واملتوّسطة  غرية  والصَّ  
ِ
غر الصِّ اَملتناهية 

العمل  فرص  وخلق  االقتصاديّ،  النَّشاط  بتعزيز  يتعَلق  فيما  لبنان، 
االجِتماعيِّ  التَّمكن   

ِ
وتْعزيز العادلة  التَّنِمية   

ِ
وتحقيق واْلدخل، 

َشِة. املَُهمَّ لِْلِفَئاِت  ِسيََّما  اَل  وااِلْقِتصاديِّ، 

ُم  َها الَبَلُد. َكَما َسُيَقدِّ
ِ
 َيُمرُّ ب

ِ
َدَة اَلَّي  اأَلَزَماِت املَُتَعدِّ

ِ
 ااِلْعِتَبار

ِ
َعْن

ِ
َمَع اأَلْخِذ ب

اْلمؤِسَساِت   
ِ
ِقطاع  

ِ
َعَمل َكْيفيََّة   

ٍ
ل ُمَفصَّ  

ٍ
َشْكل

ِ
ب ُح  َوَيرْشَ َتْوصياٍت 

ااِلْقِتصاِد  َهَذا  داِخَل  َطِة  َواملَُتَوسِّ غرَيِة  والصَّ  
ِ
َغر الصِّ اَْلُمَتناهَيِة 

. الّديُمْقراطيِّ

اَْلُمَتناهَيِة  لِْلُمؤسَساِت  الحايلَّ  الَوْضَع   
ِ
املُْؤَتَمر ِخالَل  ُثوَن  املَُتَحدِّ َناَقَش 

املَساراِت  َعْن  ُثوا  َوَتَحدَّ ُلْبَناَن،   
ِ

يف َطِة  َواملَُتَوسِّ غرَيِة  والصَّ  
ِ
َغر الصِّ

َواملتوسطة،  والّصغرية  الّصغرى  للمؤسسات  املستقبلّية  والتَّْوصياِت 
صالحات من منظوراملؤسسات 

ِ
بما يف ذلك حقوق العّمال والعمالت َواإل

املتناهية  سات  املؤسَّ وتنظيم  واملتوّسطة،  غرية  والصَّ غر  الصِّ املتناهية 
مجتمع  وأدوار  تحالفاٍت،  وتكوين  واملتوّسطة،  غرية  والصَّ غر  الصِّ
غرية  والصَّ الِصغر  املتناهية  سات  للمؤسَّ ولّية  الدَّ مات  واملنظَّ غراب 

ِ
اإل

واملتوّسطة.



11 االقتصاد الديمقراطي - املحور الثالث - تقرير 2021
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ٌة على  الّسياق الَدويلّ: نظرٌة عامَّ
املؤسسات املتناهية الِصغر 

غرية واملتوّسطة والصَّ

اقتصادات  يف  خاّصا  قطاعا  األَول  املقام  يف  املؤّسسات  قطاع  يعتر 
االقتصاديِّة  اأَلْنشطة  ِمن  واسَعٍة  عر مجموعة  ويمتُد  العاَلمّية  الّسوق 
َ وعَر قطاعاٍت متنّوعٍة، بما يف ذلك الزِّراعة والصناعة والّتجارة والبنيُة 
عبن  الالَّ تتفاعل مجموعٌة متنوعٌة من  االجتماعّية.  والخدمات  الّتحتّية 
تعمل  الي  كاُت 

ِ
الرشَّ ذلك  يف  بما  الخاص،  القطاع  داخل  الّسوق  يف 

واملتَوّسطة  غرية  والصَّ  
ِ
غر الصِّ املتناهية  املَؤّسسات  و   ، الخاصِّ لحسابها 

.]  29  [ الجنسّيات  كات متعّددة 
ِ

الرشَّ ىل 
ِ
إ ضافة 

ِ
باإْل والكبرية، 

الغالبّية  واملتَوّسطة  غرية  والصَّ  
ِ
غر الصِّ املتناهيُة  ساِت  املَؤسَّ تَشكّل 

كاِت يف معظم االقتصادات، وقد تم اعتبارها 
ِ

جمايلّ الرشَّ
ِ
العظمى من إ

والتَّمكن  العادلة  والتَّنمية  االقتصاديّ  للنمو  أَساسّية  كعنارص  عامليًّا 
نموِّ  الِت  معدَّ أعلى   

ِ
َتحقيق يعوُد  الواقع،  يف  وااِلقتصاديِّ.  االجتماعيّ 

واملتوّسطة،  والّصغرية   
ِ
الِصغر املتناهية  املَؤّسسات  ِقطاُع  إىل  العمالِة 

بما  املجتمع،  يف  الّضعيفة  الّسكّانّية  للفئات  عَم  والدَّ الفَرص  يوّفر  مّما 
أَمرٌ  32 [ . وهذا   ، 30  ، 14  ، 1 [ باب والفَقراء  يف ذلك الّنساء والشَّ
وة،  والرَّ الَقوميِّ  للّدخل  إنصاًفا  أَكر  توزيًعا  يضمن  أَلنّه  اأَلهمية  بالغ 

.  ]  30, 1  [ البلدان  قليمّية يف 
ِ
اإل وبالتَّايل تقليل االختاَلالت 

وفقا  واملتوّسطة  والّصغرية   
ِ
غر الصِّ متناهية  املؤّسسات  تعريف  يتم 

 
ِ
غر سات متناهيُة الصِّ ويلّ على النَّحو التَّايل : )1( تتأّلف املَؤسَّ للبنك الدَّ
 49 - 10 غرية من حَوايَل  كاِت الصَّ

ِ
2 (و الرشَّ 9 موظفن ؛ )  ىل 

ِ
1 إ من 

موّظفا   249  -  50 حوايل  تضّم  املتوّسطة  سات  واملَؤسَّ  )  3  ( ؛  عاماًل 
املَؤّسساِت  تصنيف  يف  العاملّية  االتّجاهات  ذلك  رغم  َتْظهر   .]18[
تختلف  أَْن  يمكن  الَتعريفات  أّن  َواملتوّسطة  غرية  والصَّ  

ِ
غر الصِّ اَملتناهية 

 
ِ
طار

ِ
اإل َعَلى  تعتِمد  أَن  ويمكن  الَقضائَية  اليات 

ِ
الو عر   

ٍ
واِسع  

ٍ
ِنطاق عَلى 

فقط  تعتمد  ال  أنها  حيث  بلد  كل  يف  والّسياسات  للحكومة  القانوينّ 
املَؤّسسات  َضاَفة إىَل ما سبق، قد يعتمد تعريف 

ِ
إ  . ِفن  َعَلى عدد املوظَّ

مثَل  أخرى  متَغرّيات  على  واملتوّسطة  والّصغرية   
ِ
غر الصِّ اَملتناهية 

 .] 4  [  َوحجم ااِلستْثمارات 
ِ
التَّحُوالِت الي ممكن أن تطرأ واأْلُصول

أَساًسا رَشكاٌت  الجديدة واَلي هي  كات  الّناشئة والرشَّ كات  الرشَّ تشكّل 
 
ِ
العمل  

ِ
 فَرص

ِ
لخلق  

ِ
ايف الصَّ الَرئييسُّ  املصَدُر   ،

ِ
َغر الصِّ متناهَيُة  أو  صغريٌة 

االجتماعيِّ   
ِ
لالبتكار الّدافَعُة  ُة  القوَّ وُتعتُر   ،

ِ
البلدان من  العديِد  يف 

. الخاصِّ  
ِ
القطاع  

ِ
يف واالْسِتدامِة 

سٍة  مؤسَّ مليوَن   445  -  365  „ حوايَل  هَناك   ، ْويلِّ  الدَّ للبْنِك  وفًقا 
 25  : الّناشَئة   

ِ
اأَلسواق الحجِم يف  ومَتوّسَطِة  َغر  الصِّ َومَتناهَيُة  صغرَيٍة 

 وصغرَيٌة  ومَتوّسَطٌة 
ِ
َغر سساٌت متناهَيُة الصِّ ِمْليوَن منها هي مؤَّ  30 -

55 - 70 مليوَن منها هي مرشوعاٌت صغرَيٌة ذاُت   رسميّ ، 
ٍ
ذاُت طاَبع

 
ٍ
طاَبع َذاُت  مرشوعاٌت  هي  منها  مليون   345  -  285 َو  رسميٍّ،   

ٍ
طاَبع

 رسميّ“ ] 39 [.
ِ
غري

غريَة والصَّ  
ِ
غر الصِّ املتناهيِة  املَؤّسساِت  أَنَّ قطاَع  إىل  ِذلك  ويشرُي 

املَحليََّة ممكٌن  نتاجّيَة 
ِ
الّنمو واإل أَنَّ   

ِ
أَساس واملتوسطِة فكَرَتُه مبنيٌة على 

التَّحّدياِت  أَّن  ] 34 [. غري  أَفكارٌ مبَتكرٌة محّليًّا  أَْن يتحّققا عندما توَضُع 
أسايسٍّ   

ٍ
بشكل وتشَمُل  األبعاِد  متعّددُة  القطاُع  هذا  يواجُهَها  اّلي 

البريوقراطيَِّة  جراءاِت 
ِ
واإل  ،

ِ
التَّمويل على   

ِ
الحصول  

ِ
فرص محدوديََّة 

األخِذ  مع  وذلك  ونمّوها  وَتشِغيِلها  الّتجاريَِّة   
ِ
األعمال َبدِء  يف  َدِة  املَعقَّ

الهياكل  وضعِف   
ِ
وق للتسُّ التَّنافسّيِة  القدرِة  زيادَة   

ِ
االعتبار بعن 

 COVID  إىل هياكَل مؤّسسيٍَّة فّعاَلٍة، وتفيِّشِّ وباء 
ِ
األساسّيِة، واالفتقار

 
ٍ
 شاِمل

ٍ
َنهج إىَل  ، هَناك حاجٌة  عاٍم   

ٍ
. بشكل أُخرى   

ٍ
أُمور بن  19 - من 

بيَئٍة َتمكينَيٍة يمكُن فيها  ملعاَلجِة َهذه القيوِد ، األمُر اَلذي يتطَلُب خلَق 
 
ٍ
بطرق َتعمل  أن  واملتَوّسَطِة  غريِة  والصَّ  

ِ
َغر الصِّ املَتناهَيِة  للُمَؤّسَساِت 

.] 32  ، 29 إبداعيٍَّة مبتَكرٍة ] 8 ، 

https://unsplash.com/photos/ywAuPoIV4w4
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وبناًء على ما تقّدم وبغّض الَنظر عن كيفّيِة تعريِف املؤّسساِت املتناهَيِة 
رت  َطوَّ قد   

ِ
الُبلدان من  العديد  فان   ، واملتوسَطِة  والّصغريِة   

ِ
الِصَغر

واّلي  للتعّلم،  فرًصا  توّفر  قد  مَؤّسساٍت  وأنشأَت  عملّياٍت  أو  أنِظمًة 
أَوقاِت   خاصٍّ يف 

ٍ
بشكل والبحوِث  اّلسياساِت  ُصنع  تساعُد يف  بدورها 

يمكن  اَلي  الحاالِت  أفضَل  فإَن  لبنان،  سياق  إىل  وبالعودة  اأَلزَماِت. 
اَلي  اأَلزمِة  اأَلرَجْنتن واليونان، ألنَّ طبيعَة  َليها تشمُل حاَلي 

ِ
إ اإلشارُة 

يواجهها  اَّلي  األزمِة  طبيعة  تشبه   
ِ
البلدين  

ِ
هذين من  كلٌّ  ُهَها 

ِ
يواج

حاّليا. لبنان 

 بن عَدة 
ِ
للتفاُعل الّطبَقاِت  ُمَتَعدد  َنموذجيًّا  اأَلْرَجْنتن مثااًل  أزمُة  تمثل 

والّتمويُل  الرّّضيبية  والّسياساُت  ف 
ِ
سعَرالَر ذلك  يف  بما  اٍت،  متغريِّ

 خاصٍّ عنارص رئيسّيًة، بما 
ٍ
يُّ. شمَلْت األزمُة على نحو ِ

يفُّ والخارج
ِ
اَلمْر

عُف  والضَّ الّنقدَيِة،  الّسياسِة  وقيوُد   ، العامِّ  
ِ
ين الدَّ دينامّياُت  ذلك  يف 

اضطراباٌت  عقَبُتُه  املْريفِّ  الّنظاِم  انهيار  إىل  ذلك  أّدى  وقد  البنَيوي. 
َوعدم  الُركوُد  أصبح  الوقت،  ذلك   

ِ
بحلول وسياسّيٌة.  اجتماعّيٌة 

املُساواِة  عدِم  وتزاُيِد  العاِملِة  للقَوى  املرتفعِة  والبطالِة   
ِ
االستقرار

املتناهيتة  املؤّسساُت  لعَبْت  االرجنتيي.   
ِ
للمجتمع الرئيسّيِة  الّسماِت 

من  لألَزمِة   ِ االستجابة  يف  محوريًّا  دوًرا  واملتَوّسَطُة  والّصغريُة   
ِ
الصغر

ما يف ذلك ادارُة النقد وخفُض 
ِ
خالل استخداِم اسراتيجّياِت املواجهة ب

 يف املهاراِت 
ِ
الَتكاليِف من خالل الركزي على الّطاقة املتجّدَدة واالستثمار

ها 
ِ
وتطوير املعرفة   

ِ
وتبادل الّتكُيِف  على  والقدَرِة   

ِ
االبتكار  

ِ
لتعزيز البرشيّة 

.] 40 ، 37 36 ، 27 ، 9 [

على  عميٌق  أَثرٌ  األورويّبِّ  املايلّ  الّنظاِم  ألزمِة  كان  باليونان,  يتعلَّق  فيما 
األزمة  عن  الناجِم  للرّكوِد  نتيجًة  أْيًضا  كان  الذي  اليوناينّ  االقتصاِد 
املاليِة العاملّية. وأّدى ذلك فيما بعد إىل اضطراباٍت اجتماعيٍة وسياسّيٍة 
عامٍة يف البلد ] 16 ، 28 [ . واألهم من ذلك، انعكس األثر االجتماعيُّ 
طالِة 

ِ
الب معّدالت  وزيادِة   

ِ
األجور مستوياِت   

ِ
انخفاض خالل  من  لألزمِة 

 زيادِة اإلقصاِء االجتماعيِّ 
ِ

 األعمال واملَؤّسساِت إىل جانب
ِ
والفِقر وإغالق

[. من   24  ،  22  ،  7  [ املواطنن   بن 
ِ
اأُلجور التفاوتات يف  أبرزته  اَلذي 

واملتوّسطة  والّصغريَة  الصغر  املَتناهيَة  املؤّسساِت  أن   
ِ
بالذكر  

ِ
الجدير

الُعظمى  الغالبَّيِة   
ِ
كون مع   ، اليوناينِّ  لالقتصاِد  الِفْقريَّ  العاموَد  تشكّل 

 
ِ
 البقاء داخَل الّسوق

ِ
منها عبارٌة عن مؤّسساٍت صغريٍة تكافُح من أجل

] 3 [ . تم استخدام   أسايس 
ٍ
الّتنافيسّ وتخدُم األسواق املحلّيَة بشكل

والّصغريِة   
ِ
غر الصِّ املتناهيِة  املؤّسسات   

ِ
قبل من   

ِ
األساليب من  العديِد 

التنافسّيِة  القدرِة   
ِ
وتحسن لألزمِة  االستجابِة  أجل  من  واملتوّسطة 

 
ِ
اإلنتاج عمليات  الّتغيريات  تلك  وشملت  الحياِة.  قيِد  على  والبقاِء 
جودِة  وتحسن  الجديدة  الّظروِف  مع  التكّيِف  أجل  من  واملنتجاِت 
واستخداِم   ، الجديدِة  التْقنياِت  واستخدام   ، واملهاراِت    

ِ
املنتج

غري  التعاوَن  سهلت  محلية  شبكاٍت  نشاِء 
ِ
وإ  ،  

ِ
الّتسويق اسراتيجّياِت 

تشجيع  و  التكاليف   
ِ
لخفض كوسيلٍة   ، األخرى  الرّشكاِت  على  الرسميّ 

املحدوِدة  املوارِد  قضّية  ملعالجِة  والخدماِت   
ِ
الّسلع وتزويِد  تبادل 

 العاجل ] 6 ، 24،25 [.
ِ

والّطلب

عظيمًة  فرَصًة  أعاله  املذكورِة   
ِ
البلدان من  املستفادة  الدروس  تمّثل 

 
ِ
االنتعااش فرات  خالل  لكن  ؛  التجارب  هذه  واستنساخ  للتعلِم 

دعم  من  متنوعٍة  مستوياٍت  مع  بلٍد  كلُّ  يتعامُل  قد  االقتصادي، 

االقتصادية. واإلصالحاِت  الِسياساِت 

أهميٌة  لُه  املستفادِة   
ِ

الدروس مع  لبنان   
ِ
سياق تكييَف  فإن  بالتايل، 

واملتوّسطَة  والّصغرَيَة  الِصغر  املتناهيَة  املَؤّسساِت  أن  والواقُع  حيويَّة. 
؛رغم ذلك يمكنها أن   مهم يف االستجابة لألزمة 

ٍ
قادرٌة على لعب دور

البيئة  يف   
ِ
العوامل  

ِ
لتنوع ووفًقا  البلد  يف  املتاحة  للموارد  وفًقا  تتكّيف 

غريِة واملتوّسطِة   والصَّ
ِ
الّصغر املَتناهيِة  املؤّسساِت  أثبت قطاُع  القائمة. 

معالجة  يف  املبادرة  روَح  أن   
ِ
التقرير هذا  يف  املذكورة  األمثلة  خالل  من 

تضّمن  أن   
ِ
املمكن من  معها  للتعامل  مبتكرٍة  آلّياٍت  واستخداِم  األزمة 

 ما البقاء على قيِد الحياة يف األمد القريب؛ ومع ذلك، فان 
ِ
على نحو

مستوياٍت  على  إصالحاٍت  إجراُء  هو  االستدامِة  لضمان  املطلوب 
 
ٍ
ككل االقتصاد  مستوى  على  إصالحات  ذلك  يف  بما  مختلفٍة، 

َيتطَلب  ذلك  وكل  واإلدماَج،  االجتماعيَة  العدالَة  ز 
ِ
تعز وتدّخالٍت 

املختلفة. املصلحة  وأصحاب  عوامل  عّدة  بن  التفاعَل 

Photo by Christelle Hayek - Unsplash 

https://unsplash.com/photos/dSXc97LXWvU
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الّسياق اللبناينُّ: الوضع الحايلّ 
للمؤّسساِت املتناهيِة الّصغر

والّصغرية واملتوّسطة

Photo by Maxime Guy - Unsplash 

غريِة واملتوّسطِة يف لبنان  والصَّ
ِ
غر أ . ملحٌة عن املؤّسساِت املتناهيِة الصِّ

فأصبح  كبريًة،  وسياسّيًة  وإنساَنيًة  وصحّيًة  اقتصاديًة  تحّدياٍت  ُه 
ِ
ويواج متعددٍة  مستمرٍة  بأزماٍت  حالّيا  لبنان  يتأثر 

الَرسميِّ   والبطالِة، والتبي غري 
ِ
الَفْقر الِت  بزتايد معدَّ املصحوبُة  املستمرُّة  الحاّدُة  واملاليَُّة  االقتصاديُة  األزمُة  الوضع حرًجا. 

 
ِ
أسعار  

ِ
ارِتفاع عن  فضاًل  اللبنانّيِة،  الّلرية  قيمة  وانخفاض  املريفِّ،   

ِ
القطاع قبل  من   

ِ
املال  

ِ
رأس على  صارمٍة  لضوابط 

جائحُة  تسّبب  سبق،  ما  عن  فضاًل  الناس.  حاجات  تفاقم  إىل  أّدت  عوامَل  يشِكُل  سبق  ما  كلُّ  واملُنتجاِت،  الخدَماِت 
وعلى  عام،  بشكل  البالد  يف  املتنوعِة  والقطاعاِت  الخدماِت  على   

ٍ
هائل إضايفٍّ  بَضغٍط  برْيوَت  ميَناِء  وانفجاُر  كوروَنا 

كّل  وسَط   
ِ
الّنطاق واسعِة  أخرى  أزمٍة  يف  تسبَب  مّما  خاصٍّ   

ٍ
بشكل واملتوّسطة  غريِة  والصَّ  

ِ
الصَغر املُتناهيِة  املُؤّسساِت 

.] 38  املذكورة أعاله ] 10 ، 
ِ
األوضاع

يتأَثر  ولكَنه  الّلبناينِّ،  لالقتصاِد  ا  ِدعاَمًة هاّمًة جدًّ بوصفِه  واملتوّسطِة  غريِة  والصَّ الّصغُر  املَُتناهيِة  املُؤّسساِت  برز قطاُع  لقد 
كدوافَع  واملتوسطُة  والّصغريُة  الصغُر  املتناهَيُة  املؤّسساُت  وتعمُل  لبنان.  منها  يعاين  اّلي  املستمرِة  باألزماِت  بشدة 
 50  املؤّسساِت يف القطاع الخاصِّ بينما تستخدُم أكر من 

ِ
90 يف املائة من مجموع اقتصاديٍة يف لبنان وتشكّل أكر من 

األهلّية  الحرب  بعد  الوطيِّ  االقتصاِد   
ِ
إِلنعاش كبريٍة  تكريس جهود  تّم   .]  13  ،  5  [ العاملة  القَوة  املائِة من مجموع  يف 

البيئة  لتعزيز  َصًة  مخصَّ التسعيناِت  فرُة  كانت  لقد  للنُمو.  رئييسٍّ  كمحرَك  الخاصِّ   
ِ
القطاع دعم  خالل  من  الُلبنانّيِة 

 
ِ
الّصَغر املتناهيِة  املؤّسساِت  نحو  الّدعِم  هذا  تركزي  تحّول  فصاعًدا،   2005 عام  ومنذ  الخاصة.  املشاريع   

ِ
لنَجاح املواتيِة 

لبنان  مركز  مثل   
ِ
القطاع هذا  لتعزيز  املبادراِت  من  العديِد  إنشاء  وأعقبه   ،

ِ
املشاريع وتنظيِم  واملتوِسطِة   غرَيِة  والصَّ

 LebNet 
ِ

 الّشبابية، ESA Start - up وشبكة اإلغراب
ِ
مي املشاريع ، Berytech، وبدر ملنظَّ

ٍ
 تضامن

ِ
للِّتكنولوجيا، ودليل

 .]  5  [ آخرين  للّتنمية، من بن  االقتصاديّ واالجتماعيّ   
ِ
ندوق الكفاالت والصُّ إئتمان  و رشكة ضمان 

برامَج  الّدعم من خالل  أيًضا  املدينِّ  املجتمع  ومنّظماِت  الّدوليون  واملانحون  اللبنانيُة  الحكومة  قّدمت  ذلك،  على  عالوًة 
 
ِ
الصغر اَملتناهيِة  للمَؤّسساِت  نشٍط   

ٍ
قطاع نمو  ن 

ِ
إ واملتوّسَطة.  غرَيِة  والصَّ  

ِ
غر الصِّ املتناهيِة  ساِت  للمؤسَّ عٍة 

ِ
ُمتَنو مساعدٍة 

املجتمعاِت  من   
ٍ
لكل  

ِ
العمل  

ِ
فرص  

ِ
وتوفري االقتصاديّ   

ِ
النُّمو  

ِ
تحفزي يف  أسايس  دورٌ  له  لبنان  يف  واملتوسطة  والّصغريِة 

 
ِ
الّصَغر املتناهيِة  املؤّسساِت  عدد  زيادة  على  تركّز  الجهود  كانت  وبينما   .  ]  31  [ الضعيفة  والاَلجئن  املضيفِة  الّلبنانّيِة 

اهميٍة  سوى   
ِ
الالعمال لهذه  االجتماعية  الجوانَب  تعِط  مل   ،

ِ
الَشباب  

ِ
املشاريع منّظمي   

ِ
وتشجيع طِة  واملتوسِّ غريِة  والصَّ

 العامِّ وأن 
ِ
 والّصغريِة واملتوِسطة يجب أن يصبَّ يف خدمِة الّصالح

ِ
َضئيلة. غري أن الهدف من املؤّسساِت املتناهية الصَغر

املجتمعات. تنمية  يف  ُيشارَك 

https://unsplash.com/photos/yZVOL4naJsw
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ِمن هذا  „ِاالستفادة  ن 
ِ
َفإ املاضَيِة،  القِليلِة  السنواِت  القطاُع خالل  به هذا  اَلذي حظيَ  الكبري  االهتمام  من  الَرغم  على 

الحّظ،  لسوِء   .]  23  [ متباينة“  نتائج  إىل  أَدت  الي  املستقلِة  الجهود  من  سلسلة  عن  عبارة  كانت  االقتصادي  املحرّك 
العصيبِة والغري  تكافُح من أجل َبقائها يف مواجهة هذه االوقاِت  الّصغر والصغريُة واملتوّسَطَة  املتناهيُة  املؤّسساُت  تركْت 
 يف العامن املاضين بينما دّمرت العديد من الرشكاِت األخرى بسبب انفجار 

ِ
مستقرٍّة حيث أجر آالُف منها على اإلْغالق

واألولويَّة  االعراَف  واملتوّسَطَة  والّصغريَة   
ِ
الِصغر املتناهيِة  ساِت  املُؤسَّ  

ِ
قطاع منَح  فإن   ، ذلك  على  وبناًء  بريوت.  ميناء 

لبنان. الي يمكن أن تؤدي َاىل تعايف محتمل يف  الدوافع  الي يستحقها سيكون بال شكٍّ أحد أقوى 

Photo by Maxime Guy - Unsplash 

والّصغريَة  الِصغَر  املتناهيَة  املُؤّسساِت  أَن  أعتقُد 
بيعِة  الطَّ عن  إياه  لتعلمنا  الكثري  لديها  واملتوّسطة 

واملثابرة. اَلبرشيِّة 
تْرُكماين  نور 

https://unsplash.com/photos/YQri8-iXxB4
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ب . الفرُص ونقاط القّوِة الحاليّة

وبعدها.  األزمِة  أثناَء  أساسيا  دوًرا  تلعب  أن  يمكنها  واملتوّسطَة  والّصغريَة  الِصغَر  املتناهيَة  املؤّسساِت  أن  املعروف  من 
تعالجها  مل  اَلي  الثغراِت  سدِّ  على  ما  بطريقٍة  تعمُل  عاٍم   

ٍ
بشكل واملتوسطُة  والّصغرية  غَر  الصِّ املتناهيُة  املؤّسساُت  كانت 

 والخدمات. كما 
ِ
 العديِد من الِسلع

ِ
 مختلفة وتوِفُر الّدخَل األسايسَ إىل جانب

ٍ
الحكومُة الفاِشلة، حيث توِفُر فرَص عمل

يف  واملتوِسَطَة  غريَة  والصَّ الِصغَر  املتناهيَة  املؤّسساِت  بأّن   
ِ
االعمال ريادِة  يف  مساعٌد  أستاذ  وهو  ضو،  االن  الدكتور  ذكر 

الَتماسك  سماِت  تمتلك  فهي  مبتكرة.   
ٍ
بطرق وااِلستجابِة  الَتكييِف  عَلى  قدرٌة  ولديها  َوتساهاًل  مرونًة  أكر  لبنان 

املتناهيُة  ساُت  املُؤسَّ ، تميُل  . بعبارٍة أخرى  ااِلجتماعيّ  وبناء الّسالِم وعادًة ما تكون أكر شمواًل وتنوعا يف طريقِة عملها 
بينها.  فيما  متجانسٍة  غري  وتكون  مخَتلفٌة   ومقارباٌت  وفوائد  ممارساٌت  لها  يكون  أن  إىل  واملتوِسَطِة  والّصغريُة   

ِ
الّصغر

الِقطاع. اَلي تستْهدف هذا  الّتوصيات   
ِ
الّتدخالِت واقراح  

ِ
دائًما عند تصميم وتطوير  

ِ
االعتبار يؤخذ هذا بعن  أن  يجب 

التوريد  وسالسَل  ااِلقتصاديَّ  الّرابَط  ُز 
ِ
تعز واملتوّسطَة  والّصغريَة  الِصغَر  املتناهيَة  املؤسساِت  أن  التأكدعلى  تم  كما 

للبقاء  تدفعهم  بطريقِة  عمالئها  مع  قويٌّة  شخصّية  وعالقاٌت  واملسؤولِّية  بامللكّيِة  شعور  لديها  يكون  ما  وعادًة  املشركة 
سليٍم.  

ٍ
بشكل واملنافسِة 

محّددٍة  جغرافَيٍة  مناطَق  يف  أَيًضا  تعمل  أن  واملتوّسَطِة  والصغريِة   
ِ
الِصغر املتناهيِة  للمؤسَساِت  يمكن  ذلك  إىل  إضافًة 

 
ِ
الفرص  

ِ
توفري مثل  مختلفة  أدواًرا  تلعُب  فهي  وبالتايل  تعمَل،  أن  الكبريِة  للمؤّسساِت   

ِ
املربح من  يكون  ال  قد  حيث 

 األزمات إىل حدٍّ 
ِ
 َعمَلت على الحّد من تأثري

ِ
أُخرى. كلُّ هذه الخصاِئص  

ٍ
للمجموعاِت أو األقلّياِت املهّمشِة، من بن أمور

ما.

اقتصاٍد  يف  واملساهمة   
ِ
للّتطوير كبريٍة  مكانّياٍت 

ِ
بإ واملتوسَطِة  غريِة  والصَّ  

ِ
الِصَغر املتناهيِة  املُؤّسساِت  قطاُع  يتمّتُع 

 
ِ
يِلي على سبيل ، ما  واملتوسطِة   والّصغريِة 

ِ
غر الصِّ املتناهيِة  املؤّسساِت   

ِ
الواعدِة لقطاع  

ِ
الفرص بعُض  ديُمقراطي. تشمُل 

:] 31  ، 19 املثال ال الحر ] 17 ، 

الكبريِة  الرَشكاِت  إبداعا من  وأكر   أرسَع 
ٍ
وإنشاِء منتجاٍت وخدماٍت جديدٍة بشكل  

ِ
ابتكار القدرُة على 

البريوقراطيَّة. باالجراءاِت  تتعلق  تأخرياٍت  من  تعاين  اَلي 
واملبتكرِة. الجديدة  الِتقنياِت  وتكييِف  ير 

ِ
لتطو كبريٍة   

ٍ
فرص وجود 

 وأي رشكاء وموّظِفَن 
ِ
املرشوع  مثل صاحب 

ِ
للَنجاح الحافَز  يزيُد  مّما  العملية   يف 

ِ
الّناس إرشاك 

وعمالء وحىت أفراِد األرسة.
املغربَن.  من 

ٍ
كبري الّتحويالِت من عدٍد  تدفُق 

اأَلوقاِت الحرجة. الّدْويلِّ يف   
ِ
املُجتمع دعٌم قويٌّ من 

القطاعات. عاملة شابة عر  ٍة  قوَّ وجوُد 
الّتضامن. لتعزيز  مبادراٍت  وجوُد 

بطريقٍة  يعملون  وعمالء  محلّيٍة  توريٍد  سلسلة  واملتوسطَة  والّصغريَة  الِصغَر  اَملتناهَيُة  املُؤّسسات  تمتلُك 
َومورديهم  موّظفيهم  مع  قويٍّة  شخصّيٍة  عالقاٍت  إقامِة  من  تمكّنهم  متالحمٍة  كمجموعاٍت  أو  قبلّيٍة 
بالَتضامن مع رشكائهم.  تخلق شعوًرا  العالقة  العملية. وهذه  املشاركن يف  األشخاص  وغرْيهم من 

رسمّية تكون  أن  بدل  ما شخصّية 
ِ
عالقاته أَيًضا  ذلك  يجعل 

د . زياد السحن
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ج . التَّحّدياُت والثغراُت الحالَية

املؤسَساُت  قَطاَع  قّدمها  اَلي  الكبريِة  املساهماِت  من  الَرغم  على 
ه 

ِ
يواج القطاُع   زال  ما  لبنان،  واملتوّسطة يف  والّصغريِة   

ِ
الّصَغر املتناهيِة 

الكافيِة،  والّتدّخالِت  الالزم  الّدعم   
ِ
توفري وبغيَة  كبرية.  وثغراٍت  تحّدياٍت 

تواجه  الي  الّطبقاِت  واملتعددة  عِة 
ِ
املتنو القيود  فهم  املهّم  من 

اللبناينّ   
ِ
الِسَياق يف  واُلمتوّسطَة  غريَة  والصَّ الصغر  املتناهيَة  املؤّسساِت 

اللبنانّية. الّتجاريَِّة   
ِ
لألَعمال اإليُكولوجيّ  والنظاِم  العاّم 

يلي: ما  الرّئيسّيُة  الّتحديات  هذه  وتشمل 

اإلبالغ  تم   ، الّدويلّ  للبنِك  وفًقا  املُتصاعد.  الّسيايسِّ   
ِ
االْستقرار عدُم 

الي  الرّئيسّيِة   
ِ
العوامل أحَد  باعتبارِه  الّسيايسِّ   

ِ
االستقرار عَدم  عن 

والّصغريِة   
ِ
الّصَغر املتناهيِة  املؤّسساِت  وتشِغيل  نمو  من  تعوُق 

على  والّسيايس  االجتماعيّ   
ِ
االستقرار َعدم  يؤِثر   ،

ِ
الواقع يف  واملتوِسطة. 

من  االقتصادي  الّنمو  فرص  على  بدوره  يؤثّر  مما  االقتصادية،  البيِئة 
يّتسم   .  ]  38  ،  21  [  

ِ
املخاطر وزيادة  االستثثمار   

ِ
فرص تقليل  خالل 

اّلذي  والعنِف   
ِ
والّراع بالهشاشة  ماسبق  إىل  ضاَفًة 

ِ
إ العامُّ  السياُق 

وعدم   
ِ
االستقرار عدم  من  رٍة 

ِ
متكر بنوباٍت  ومروره  لبنان  ضمَنه  يعيُش 

.]19[ املنطقة  الجاريِة يف   
ِ
اأَلوسع  

ِ
الّراع الناجم عن دينامّياِت  اليقن 

األثر  الجارية  أزمٌة اقتصاديٌَّة وماليٌَّة حاّدة. قد كان لألزمة االقتصاديِّة 
 
ِ
بفشل مصُحوًبا  الُلبناين   

ِ
املجتمع على  استمراريًة  واألكُر  األكر  الّسليبُّ 

الّنظاِم الّسيايسّ اللبناينِّ يف الَتصدي لها بِسياساٍت وتدّخالٍت مناسبة. 
اَلمحّليَِّة،  العملِة  انهياُر  ذلك  يف  بما  كبرية،  اثارٌ  لذلك  كان  أَنه  حيث 
والخدمات،   

ِ
الّسلع  

ِ
أسعار يف  الكبريُة  والزيادة  العاّم،  الّدين  وزيادة 

الرّسمي  غري  االعتماُد  أَّدى  والفقر.  البطاَلِة   يف معدالت 
ِ
الكبري  

ِ
واالرتفاع

لغاء 
ِ
إ إىل  املريفُّ  القطاُع  فرضها  اَّلي   

ِ
املال  

ِ
لرأس الصارمِة  للّضوابط 

القطاعات.   معظم  يف   
ِ

الّطَلب ِحّدة  يف   
ٍ
وانِخفاض الرِشائّيِة  القّوِة 

األجنيب  الَنقد  الحتياطّياِت  الالحق  لالستزناِف  كان  ذلك،  إىل  باإلَضافة 
للِسلع  اأَلجنبيِة  العمالِت  استرياِد  دعم  تكلفة   

ِ
بارتفاع  

ِ
املصحوب

وخيمٌة  عواقب  واألدويِة  واألغذية  الوقوِد  مثل  األساسّيِة  والخدماِت 
 
ِ
الِصغر املتناهيِة  املؤّسساِت   

ِ
قطاع وعلى  القطاعات،   

ِ
جميع على 

أّدى  املثال،  سبيل  على  الخصوص.  وْجه  عَلى  واملتوِسطِة  والّصغريِة 
مّما  البالد  أنحاِء   

ِ
الكهرباِء يف جميع  شديٍد يف 

ٍ
انقطاع ىل 

ِ
إ الوقود  نقُص 

 .]38  ، 35 أَثر بدوره على عمل الرّشكاِت يف مختلف القطاعات ]13 ، 
 
ِ
االنهيار لهذا  الَرئيسّية  الجذريّة  اأَلسباب  أّن  إىل  اَخرًيا  اإلشارة  وتجدر 
االقتصاد  طبيعة  يف  تكمن  البالد  يف  رة 

ِ
املتكر واملشكالِت  االقتصاديِّ 

والطائفي  ااِلقتصاديّ   
ِ

واالستقطاب ااِلقتصاديِّة  بالتبعّيِة  يتسُم  اَلذي 
الرؤية  إىل  لبنان  يفتقر  ذلك،  إىل  باإلضاَفة  املساواة.  عدم  ز 

ِ
يعز الذي 

فيما  املالئم  واالجتماعيّ  االقتصاديّ  والّتخطيط  املطلوبة  املدى  الّطويلة 
وعميقٌة  كبريٌة  تأثرياٌت  له  وهذا  صالح. 

ِ
واإل االقتصاديِّة  بالتنمية  يتعلق 

وتحديًدا  االقتصاِد  يف  األوليِة  نتاجّية 
ِ
اإل القطاعاِت  على  رئييسّ   

ٍ
بشكل

.]  31  [ راعِة والِصناعة 
ِ
الز على قطاعي 

االقتصاِد  على  كبريٌ  تأثريٌ  للوباِء  كان   . املُسَتجدِّ كورونا  وباِء  تفيش 
الّتجزئِة واملطاعِم والبناِء  البناينّ، وأثر على قطاعاٍت رئيسيٍَّة مثل تجارِة 
اتَخذت   

ِ
الي  

ِ
االغالق  

ِ
لتدابري كان  وقد  املرفّية.   

ِ
واألْعمال والعقاراِت 

الّصحيّ  الّنظاِم  وعلى  الناس  على   
ِ

الفرْيوس أثر  من  للّتخفيِف 
وعلى  ٍة،  عامَّ بصفٍة  القطاعاِت   

ِ
جميع على  عميقٌة  آثارٌ  أَصاًل  عيِف  الضَّ

وجه  على  واملتوِسطِة  والّصغريِة   
ِ
الّصغر املتناهيِة  املُؤّسساِت 

وخسارِة  املبيعاِت  تخفيض  أَسايسٍّ   
ٍ
بشكل وشملت  الخصوص، 

يرادات ] 35 [.
ِ
اإل

إنسانّيٍة  مأساٍة  يف  بريوت  مرفأ  إنفَجاُر  تسّبَب  بريوت.  مرفأ  ْنفجاُر 
ِ
إ

البعد  عن   
ِ
الَنظر بغض  الوَطيّ  املُستوى  على  تداعياُتها  َلها  كان  كرى 

املجتمع  كان  الي  أعاله  املذكورة  الّصعوبات  إىل  ضافة 
ِ
باإل الجغرايف. 

إضافّيٍة  تكاليف  عن  مسؤولة  االنفجار  َعواقب  كانت   معها،  يتعامل 
 ، املِقيمن  على  أثّرٌ  بريوت  مرفأ  إلنفجِار  كاَن  املستويات.   

ِ
جميع على 

وترّضرت   . الخدمات  تقديم  وعلى  الّتحتّيِة،  والبىََن   ، املاّديِّة   
ِ
واألصول

متناهيِة  مَؤّسساٍت  عّدُة  واضُطرت  املمتلكات  من  العديد  ودمرت 
. وكما ذكر   ]  38  ،  35 [ إيقاف عملها   وَصغريٍة ومتوّسطٍة إىل 

ِ
الِصغر

وَصغريٌة   
ِ
الِصغر متناهيِة  املؤّسساِت  أوَلوياِت  فان  املؤتمر،  خالل 

سبيل  على   . الدينامي  الِسياق  مع  تتغري  تزاُل  وال  كانت  ومتوّسَطٌة 
األولوَيُة  ِهي  املمتلَكاِت  بناء  إعاَدُة  كانت   ، االنفجار  بعد   ، املثال 
 االجتماعي واالقتصاديّ 

ِ
ت األولويّاُت مع تدهور الوضع الرّئيسيَّة. تغريَّ

األساسيَِّة  الرّّضوريَّاِت   
ِ
وتأمن املوّظفن  على  للحفاِظ   

ٍ
طرق لخلق 

واملنتجات. واَلوقوِد  الكهَرباِء  مثل  للَّتشغيل 

الكفاءِة  عدم  يشكُّل  واملتدهوَرة.  عيفُة  الضَّ ساُت  واملؤسَّ اإلدارُة 
دارة 

ِ
إ إن   . اللبنانّية  للمؤّسسات  الرَّئيسيَِّة  الّسماِت  بعض  والفساِد 

من  الّسيايسّ   
ِ
االستقرار على  للحفاِظ  وسيلة  تشكُّل  الحكم   

ِ
شؤون

ساِت  املَؤسَّ  
ِ

حساب على  الطائفّية   
ِ
املصالح بن  اآلراِء  توافق  خالل 

الفجواُت  تشمل   .  ]  31  ،19  [ العام   
ِ
الّصالح على  َتركُز  الي  القويّة 

يف  واملحسوبّيَة  الرشاوى  ودفع  الّسياسيِّن،  يف  الِثقة  قّلة  األخرى 
واالفتقار  الواضحِة  غري  واملالّيِة  االقتصاديَِّة  والّسياساِت   

ِ
القرار  

ِ
صنع

 [ أُخرى   
ٍ
أمور بن  من   ، الحكوميَِّة  الِسياساِت   

ِ
صنع يف  الشفافّيِة  إىل 

هذا  واملتَوسَطَة  غرَيُة  والصَّ الّصغَر  املتناهَيُة  املؤسساُت  تواجُه   .  ]  19
لخدمة  مختلفٍة  مستوياٍت  على  العمل  أثناء  رئييسٍّ   

ٍ
كعائق األمر 

ديمقراطي. اقتصاٍد  املساواِة يف ظل وجوِد   
ِ
وتعزيز العام   

ِ
الصالح

Photo by rashid khreiss - Unsplash 

https://unsplash.com/photos/V4ukKfLR8h0
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لبنان  يف  عيَفَة  الضَّ التحتيََّة  البنيَة  تعرِقل  ضعيَفٍة.  تحتيٍة  بنيٍة  وجوُد 
البنيِة  فجواُت  تشكُّل  الّسكان.  رفاهَيِة  من  وتقّلل  االقتصاديََّة  التنميَة 
ِمن  وتزيُد  الفعال  التشغيل  تِعيُق  رئيسيًة  حواجز  لبنان،   

ِ
يف التحتيِة 

الكهرباِء  يف  سيما  ال  عام   
ٍ
بشكل القطاعاِت   

ِ
جميع يف   

ِ
نتاج

ِ
اإل تكاليِف 

هذا  يَؤثر   .  ]  31  ،  19  [ واالتّصاالت  الِصحيّ  ِف  والرَّ  
ِ
والّنقل واملياِه 

عدم  ويعزُز  التجاريَِّة   
ِ
األعمال ممارسِة  وسهولِة  التَّنافسية  القدرِة  على 

املناطق. مختلِف  بَن  املساواِة 

يف  العاملون  العاملة.  والقوى  ساِت  للمؤسَّ الرَّسمي  غري  الطابع 
تأثًرا  وأكر  ضعفا   

ِ
األكر الفَئاِت   

ِ
بن من  هم  الرَّسمي   

ِ
غري االقتصاِد 

باألزَمات، حيث أَنهم غالِبا ال يشملُهم قانوُن العمل ، وال يتَلَقون مزايا 
واملرضيِة  الّسَنويِة  وااِلجازاِت   ، االجتماعي   

ِ
الّضمان مثل   ، اجتماعيًَّة 

 
ِ
أَشكال من   

ٍ
شكل بأَي  مدعومن  أو  ممّثلن  وليُسوا   ، اأَلجر  املدفوَعِة 

 
ِ
َغري  

ِ
الّطابع  

ِ
عواقب أحد  فإن   ، ذلك  على  عالوًة  الداعمِة.     

ِ
الهياكل

يطرِة على جودة ظروف   هو االفتقار إىَل السَّ
ِ
الرَّسمي ملثل هذه األعمال

تعتُر  ذلك،  إىل  إضافًة  إضافيَّة.   
ٍ
ملساوئ فَن  املوظَّ ُض 

ِ
يعر مما   ،

ِ
العمل

للمؤسسات  الّتجاريُّ  التسجيل  عَليها  ينطوي  الي  املرتفعُة  الّتكاليُف 
والعمالة  الرَّسميَِّة  غري  ساِت  املؤسَّ  

ِ
النتشار الرئيسيَِّة   

ِ
االسباب بن  من 

الخدماِت  تقديم  يف  الّدولِة  فشل  اأُلخرى  األسباُب  وتشمُل  الد. 
ِ
الب يف 

 الذين يفتقرون 
ِ

 األجانب
ِ
جئن والعمال  من الالَّ

ِ
اأَلساسيَِّة والعدد الكبري

متناهيِة  ساِت  املؤسَّ غالبيَة  ان   .]  31  [ العمل  أو  االقامِة   
ِ
تصاريح إىل 

وترُفُض  لعائالٍت  مملوكٍة  عام   
ٍ
بشكل واملتوسَطِة  غرَيِة  والصَّ  

ِ
َغر الصِّ

بنسبٍة  ذلك  ويعوُد  عَليَها،  الرَّسميِّ   
ِ
الطابع ضفاَء 

ِ
وإ أنشطتها  َتسجيل 

م ال يروَن أنَّ التسجيَل له فوائد ] 19 [. عالوًة على ذلك، 
ِ
كبريٍة لكونه

 )NSSF( االجتماعي 
ِ
 الوطي للضمان

ِ
يعتُر مستوى وأنظمَة الّصندوق

الواقع،  لبنان. يف  املنظم يف   
ِ
غري  

ِ
العمل  

ِ
النتشار الرَّئيسيَِّة   

ِ
اأَلسباب أحد 

من  يقّلُل  مما  العمالة  تكلفِة   
ِ
ارتفاع

ِ
ب ائب  الرّضَّ مستوى  ارتفاع  يرتبط 

مالكو  يختاُر  لذلك،  وفًقا   .]  31  [ رسميَّة  وظائف   
ِ
لخلق الحافز 

 
ِ
العمل عقوِد  واملُتوّسطِة  غريِة  والصَّ  

ِ
غر الصِّ املَتناهيِة  ساِت  املؤسَّ

أخرى  وسائل  إىل  لجؤهم  أَو  فن  املوظَّ عن   
ِ
اإلبالغ عدم  أو  املستقل، 

.]  23  [ تكاليفهم  لخفض 
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Photo by Marten Bjork - Unsplash 

اللبنانيَُّة  الحكومُة  أنشأْت  الوطنيَِّة.   للسياسِة 
ٍ
 فعال

ٍ
طار

ِ
إ عدم وجود 

والّصغريَة   
ِ
الِصَغر املتناهيِة  للمؤسساِت  دعم  وحدَة   2005 عام  يف 

الدعِم  توفري  هدفها   ،
ِ
والتجار االقتصاد  وزارة  داخل  كادارٍة  واملتوّسطِة 

فإّن  ذلك  رغم  الِسياَساِت.  لصياغِة  الكافيِة  واملعلوماِت  الكايف  الفيّ 
وأهداٍف  سياساٍت  مع  الوطنّيِة،  للسياسِة   

ٍ
عمل  

ِ
إطار وجوِد  عدم 

الخدماِت  تشتِت   
ِ

جانب إىل  رئيسيًّا  عائقا  شكل  واضحٍة  وغاياٍت 
باإلضافِة  غريِة واملتوسطة.   والصَّ

ِ
الصَغر املؤسساِت متناهيِة  املقّدمِة إىل 

للمؤّسساِت   
ٍ
واضح رسميٍّ  تعريٍف  ووجد  عدَم  فاّن  سبَق  ما  إىل 

أخرى  فجوًة  يشكّل  لبنان  يف  واملتوسطِة  غريِة  والصَّ  
ِ
الِصغر املتناهيِة 

.] 23  ،  21 [ تؤثر على تنفيِذ سياسٍة وطنيٍَّة واضحة 

غريِة   والصَّ
ِ
ندرُة اإلحصاءاِت الرّسميِة عن املؤّسسات املتناهَية الِصغر

املوثوقة  اَلبياَناِت واملعلوماِت  الرّسمية. يوجُد نقٌص يف   
ِ
واملتوّسطِة غري

املسجِلن  واملتوِسَطِة  غرية  والصَّ  
ِ
الِصغر املتناهيِة  املؤّسساِت  عدد  َعن 

 . الرَّسمّيِة   
ِ
غري املؤّسساِت  عن  رسمّيٍة  إحصاءاٍت   

ِ
توافر لعدم  لبَنان  يف 

غريِة  والصَّ  
ِ
الّصغر املتناهيِة  املؤّسساِت   

ِ
قطاع انتشار  فِان   ، أيًضا 

يزيُد من ُصعوَبِة  واملتوسَطِة يف مْخَتلِف القطاعاِت وأحجاِم املؤّسساِت 
31 [ حيُث يعوُق ذلك القدرة على صياغِة سياساٍت فعالٍة  اإلحصاِء ] 

واملتوّسطة. غريَة  والصَّ الصغَر  املتناهيَة  املؤّسساِت  تستهدُف 

إّن  األخرى.  املالّية  والّتحدياِت  املحافظ   
ِ
اإلقراض ثقافِة  وجود 

ثقافِة   
ِ

بسبب محدود  الَنقديّ   
ِ
والتدّفق  

ِ
االئتمان على  الحصول 

عام   
ٍ
بشكل اللبنانيُّة  الرّشكاُت  تعتمُد   . البلد  يف  املحافظِة   

ِ
اإلقراض

شكل  وعليه،   .]  19  [ تمويلها  يف  املريفّ  القطاع  على  كبرًيا  اعتماًدا 
مع   

ِ
بالتعاون فرضها  اَلي  القانونيَِّة  غري  والقيود  يفّ 

ِ
املر  

ِ
القطاع انهياُر 

 
ِ
الِصغر املَتناهَيِة  ساِت  املؤسَّ  

ِ
قطاع  

ِ
عمل أمام  َرئيسيًّا  عائًقا  الحكومة 

له  املؤسسِة   „ „ حجم  فإن  ما سبق  إىل  أضف  واملتوّسَطة.  والّصغريِة 
عوبُة املَتعِلقُة   أو الصُّ

ِ
عواقب ماليٌَّة كبريٌة ، بما يف ذلك „ تقنُن االئتمان

للرشكاِت  املمنوحة   ) الفائدة   ( الَتكلفة   
ِ
بَنفس  

ِ
االئتمان على   

ِ
بالحصول

على  املرفيَن  قدرِة  عدم  إىل  أساسا  ذلك  ويرجع   .]  26  [  „ الكبريِة 
.]  26  [ الّصغرية  الرشكات  تتكبَّدها  اَلي   

ِ
املخاطر دراسِة وتقييم 

 البرشيّ. تشمل التحدياُت اّلي تواجهها املؤّسساُت 
ِ
مهارات رأس املال

 
ِ
املال  

ِ
رأس بمهاراِت  املرتبطُة  واملتَوِسطُة  غريُة  والصَّ الِصغُر  املتناهيُة 

عن   
ِ
والعجز الخرِة  إىل  االفتقار   :

ِ
الحر ال   

ِ
املثال  

ِ
سبيل على  البرشيّ 

الذي  املاهرة  العاملة  اليد  يف   
ِ
والنقص املؤّهلن،  باملوظفن  االحتفاِظ 

الكايف  الداخليّ   
ِ

الَتدريب  إىل 
ِ
، واالفتقار

ِ
التنقل  إىل 

ِ
ااّلول املقاِم  يعزى يف 

.]31[ املعلومات  تكنولوجيا  إىل   
ِ
واالفتقار للموظفن، 

التعقيِد  مؤرش  إن  االبتكار.  حيث  من   
ِ
الّنضج مستوياِت  انخفاُض 

بلٍد أصبح أقل  القدرَة اإلنتاجيََّة الي  اَلذي يقيُس   يف لبنان 
ِ
االقتصادي

قدرُة  لديها  لبنان  يف  املصنوعَة  املنتجات  أن  املَؤرش  هذا  ويبن  تعقيًدا. 

املركز  لبناُن  يحتل  للمعلومات.  ضعيف  واستخدام  منخفضٌة  إنتاجيٌة 
.]2[ بلًدا  وثالثون  وثالثة  املئة  قائمة  الخمسن يف  السابع 

بن  واضحٍة   
ٍ
اتّصال شبكاِت  ىل 

ِ
إ االفتقار  األخرى  التحّدياُت  وتشمل 

وبيَنها  بعضها  ما  يف  واملتوسطِة  والصغرية   
ِ
الِصغر املتناهيِة  املؤسساِت 

ُز  تعزِّ الي  الفّعاَلِة   
ِ
الَقوانن  

ِ
ونقص ين، 

ِ
اآلخر املصالح   

ِ
أصحاب وبن 

.]  21  [ االجتماعيَّة  والعداَلِة  العَمال  حقوَق 

https://unsplash.com/photos/Br4A7u9mS8o
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املساراُت املستقبليَّة نحو اقتصاٍد 
ديُمْقراطي : استكشاُف مساهمات 

سات املتناهية الصغر  املؤسَّ
ِ
قطاع

َطة غرية واملتوسِّ والصَّ

َطِة غرَيِة واملتوسِّ  والصَّ
ِ
ساِت املتناهيِة الِصغر  املؤسَّ

ِ
 واالصالحاِت من منظور

ِ
أ . حقوُق العّمال

ِة  العماَل  
ِ
ر تواُف انخفاَض  تفرّّس  اَلي   

ِ
خل الدَّ يِد  لتولِ مجديًة   

ِ
الّطرق  

ِ
كر كأ االزمِة  بدايِة  منذ  الحرَُّة  ُة  العماَل برزْت 

 
ِ
خالل من  الالزمُة  الخدماُت  فيه  تتوفُر  بلٍد  يف   . ان  كّ السُّ من  املستضعفِة  للفئِة  بالنسبِة  سيما  وال   ، املأجورِة 

بالنسبِة   
ٍ
كبري حدٍّ  إىل  غائبًة  االجتماعيِّ   

ِ
مان الضَّ  

ِ
أمان شبكُة  فيها  تكون  الي  الحاالِت  ويف   ، الخاص   

ِ
القطاع

 
ِ
َظر نَّ ُه من املهّم إعاَدُة ال  ، إَن

ِ
 يف ااِلعتبار

ِ
 املحليِّ ، ويف الحاالِت الي تكاُد ال تؤخذ فيها ُحقوُق العمل

ِ
ملعظِم املجتمع

 الضعفاِء 
ِ
ان  للّسكَّ

ٍ
 عمل

ِ
ِة، الي تحافُظ على فرص يَّ  الّتجار

ِ
ُ إنشاَء نماَذج جديَدٍة لألعمال يف إجراِء إصالحاٍت تَيرّسَّ

ِة  االجتماعيَّ ِة  والعداَل  ،  
ِ
العمال  

ِ
يَز حقوق تْعز تشمُل  اَلي  ِة  االجتماعيَّ  

ِ
الجوانب على  تركُز  والي   ، عليها  وتحاِفُظ 

املواطِنن.  
ِ
لجِميع متساويٍة   

ٍ
فرص وتوفرَي  واإلنصاِف 

Photo by Maxime Guy - Unsplash 

https://unsplash.com/photos/MzRQ_dpoGPw
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ِ
االبتكار ويف   

ِ
العمل  

ِ
فرص  

ِ
خلق يف  ا  مهمًّ دوًرا  واملتَوسَطِة  غرَيِة  والصَّ  

ِ
َغر الصِّ املتناهيِة  للمؤسساِت  أَن   

ِ
الواضح من 

غرَيِة واملتوسَطِة   والصَّ
ِ
َغر ساِت املتناهيِة الصِّ  املَؤسَّ

ِ
 الرَّْسميِّ لقطاع

ِ
 غري

ِ
االجتماعيِّ والعدالة . رغم ذلك فإن مسألَة الطابع

فيما  واملتوسَطِة  غرَيِة  والصَّ  
ِ
َغر الصِّ املتناهيِة  ساِت  املَُؤسَّ بن  ي 

ِ
الّتساو وعدِم   

ِ
لالستغالل مجااًل  هناك  أَن  أيًضا  تغي  قد 

استغالاًل  االكُر  هو   
ِ
املثال  

ِ
سبيل على  غرَيِة  الصَّ ساِت  املَُؤسَّ من  رئيسيًّا  جزًءا  فإن  العاِمَلة.  القوى  مع   

ِ
بالتعامل يتعلُق 

 
ِ
العمل دينامياِت  أَن  كما   . اأَلْطفا   

ِ
وعمل االجتماعيَِّة  الحمايِة   

ِ
وغياب الرَّسميَِّة   

ِ
غري والعمالِة   

ِ
باألجور األمُر  يتعلُق  عندما 

 عادلة. لذلك، 
ِ
 إىل ممارساٍت غري

ِ
 االحيان

ِ
الوِاضحِة يمكُن أن تؤديَ يف بعض  العمل واملوظِف والعالقة غري 

ِ
بن صاحب

ِفيها. تعمُل  الي  والبيَئِة  املؤسيسِّ   
ِ
طار

ِ
اإل على  أساًسا  تتوقُف   

ِ
املسائل معالجَة هذه  ِفان 

لبنان،  الرئيسيََّة يف   االجتماعيِّ 
ِ
الّتامن آليَة  الذي  يشكُل  ااِلجتماعيّ،  ماَن  اَلوطيَّ للضَّ إضاَفِة إىل ذلك، فإن الصندوَق 

هو  والِذي  ريدان  لعصاِم  ووفًقا   . الرَّسميَّة  غرُي  العاملُة  القوى  ذلك  يف  بما  فوائدِه  من  القطاعاِت  من  العديَد  يستثي 
داخَل   

ِ
العمال  

ِ
بحقوق يتعلُق  فيما  عديدٌة  ثغراٌت  توجُد  تزاُل  ال   ، االجتماعيِّ   

ِ
مان للضَّ الوطيِّ   

ِ
ندوق الصُّ يف  ٌف  موظَّ

 
ِ
األجور  

ِ
حساب على   

ِ
نتاج

ِ
اإل تكاليِف  تخفيُض  بينها  ومن  َطِة،  واملتوسِّ غريِة  والصَّ  

ِ
الِصَغر املَتناهَيِة  ساِت  املؤسَّ  

ِ
قطاع

عدُم  أو  االفتقاُر  و  العادلُة  االجوُر  اللبناينِّ من حيث   
ِ
العمل  

ِ
قانون  ألحكاِم 

ِ
االمتثال وعدِم   ، االجتماعيَِّة  واالستحقاقاِت 

نظاٍم  ووجوُد   ، الّنقاباِت   
ِ
دور وضعِف  ؛   

ِ
القانون لتنفيِذ   

ِ
العمل وزارِة  يف   

ِ
العمل مفّتيِّش  سيطرِة  من  األدىََن  الحّد  وجوِد 

 الوطيِّ 
ِ
م يف الّصندوق

ِ
 الترشيعاِت مثَل زيادِة مساهماته

ِ
 لبعض

ِ
 العمل

ِ
أرباب  

ِ
 ، ومقاومُة بعض

ٍ
قضايئّ عمايلٍّ غري فّعال

إعادِة  اىل  حاجٌة  هناك  بالتايل   . ما  بطريَقٍة  مهددة  ِربحهم  او  الذايتَّ  استقاللهم  أن  يروَن  ألنهم  االجتماعيِّ   
ِ
للضمان

الدولة عنه ، النه مستقلَّ مالّيا وإداريًّا عن   
ِ
ل زالِة تدخُّ

ِ
، وإ ه 

ِ
 دور

ِ
، وتعزيز ساِت  باملَؤسَّ  االجتماعيِّ 

ِ
مان صياغِة عالقِة الضَّ

االجتماعي.  
ِ
الّضمان  

ِ
قانون 3 من  املادِة  وفق  السياسيِة  السلطِة 

َطِة  واملتوسِّ غرَيِة  والصَّ  
ِ
َغر الصِّ املَتناهَيِة  ساِت  للمَؤسَّ تتيُح  الي  الالزمِة  اإلصالحاِت   

ِ
تطوير بن   

ٍ
توازن إيجاُد  املهم  من 

القائمَة  الداخليَة  العمليات  وتشّجُع  العاملِة  ِة  القوَّ حقوق  فيه  تحمي  الذي  الوقِت  يف  وسعرعِتها  مروَنتها  على  الحفاَظ 
املشاركة. على 

 ،   Northumbria  واالسراتيجيَِّة يف جامعِة 
ِ
 واالبتكار

ِ
ريادِة األعمال التعليِم يف قسِم   مديُر 

ِ
زياُد السحن الدكتوُر  َناقَش 

ساِت   االجتماعيِّ بن املَُؤسَّ
ِ
 من الحوار

ٍ
صالحاِت القانونيَِّة والي َتشمُل بدء َنوع

ِ
صالحاِت الي تمتّد إىل ما بعد اإل

ِ
فكرَة اإل

ماِت  املَنظَّ تحَت مظلِة   ، تحدياٍت مماثَلٍة   ومواجهَة 
ِ
الخصائص نفَس  تشاركها  الي  َطِة  واملتوسِّ غرَيِة  والصَّ  

ِ
َغر الصِّ املتناهيِة 

 ، معيَنٍة  ومعايرَي  ممارساٍت  اتّباَع  واملَتوّسَطِة  غرَيِة  والصَّ  
ِ
َغر الصِّ املتناهيِة  ساِت  املَؤسَّ من  اأَلمر  ذلك  . سيتَطلُب  الجماعيَّة 

فن ، حيث يمكُن تعزيُز النهج التشاريكِّ بن األطراِف املعنية.  وأَن يكوُن لديها عملّياٌت داخليٌة معينٌة تحمي حقوق املوظَّ
تجاه  بامللكيِة   

ِ
الشعور  

ِ
، وتعزيز للموظفن   

ِ
العمل الّثقِة وظروِف   عالقِة 

ِ
إىل تحسن  

ِ
النهج يَؤدي استخداُم هذا  أَن  يمكُن 

 
ِ
َغر الصِّ املتناهيِة  املؤسَساْت  بن  العقليَِّة  تحويَل  فان  ذلك،  على  والَتعاُوين. وعالوًة  الجماعيِّ   

ِ
العمل  

ِ
سِة من خالل املَؤسَّ

 
ِ
ز عالَقَة التَّعاون

ِ
 „ ، الذي يشمُل التَّعاوَن والتَّنافَس يف الوقت نفسِه ، يمكُن أَن يعز

ِ
غريِة واملتوّسطة نحو „ التكتل والصَّ

التَّشاركيَّة. الَقراراِت   
ِ
وصنع واملوارِد  املعارِف  تقاسِم  أساس  عَلى  َطِة  َواملَُتَوسِّ غرَيِة  والصَّ  

ِ
الِصَغر املَتناهَيِة  ساِت  املَُؤسَّ بن 

لبنان  املوّظِف يف   
ِ
َنظر املشكَلُة من وجهِة  تكمُن 

القانوينَّ يهدُد كل  أَن اإلطاَر  بالوقِت الحايلّ يف 
واملوّظف.. العمل  من صاحب 

برْيتييه  روزايل 



21 االقتصاد الديمقراطي - املحور الثالث - تقرير 2021

Photo by Maxime Guy - Unsplash 

واملتوّسَطة  والصغريِة   
ِ
الِصَغر املتناهَيِة  ساِت  املَؤسَّ قطاع  يكوُن  ما  عادًة 

األخرىُ  بالقطاعاِت  مقارنًة   
ِ
للخَطر عرضًة  أكر  جِة 

ِ
الحر االوَقاِت  يف 

هَذا  يف   
ٍ
مق معَّ  

ٍ
بشكل مناَقشتها  ْت  تمَّ  

ٍ
أسباب ِة  لعدَّ يعوُد  وذلك 

إنشاِء   
ِ
خالل من   

ِ
القطاع هذا   

ِ
عمل تنظيُم  يؤدي  أن  يمكُن   .

ِ
التقرير

 
ِ
الِصغر املتناهيِة  ساِت  املَؤسَّ وبن  عر  منّظَمٍة  وشبكاٍت  َتحالفاٍت 

 
ِ
وتعزيز ديمقراطيّ  اقتصاٍد  نشاِء 

ِ
إ  

ِ
تعزيز إىل  واملتوّسَطِة  والصغريِة 

االجِتماعيَِّة. العدالِة 

تشمل  بل  َفحسب،  االقتصاديّ  املستوى  على  تنظيم  عملية  تقتُر  ال 
 . والسياسيِة  االجتماعّية  املستوياِت  مثَل  األخرى  املستوَياِت  أيًضا 
َن اَلَّذين يشكّلون جزًءا من املّؤسساِت 

ِ
يجُب الَركزي على املنتجن املحلي

األساسّيِة  االحتياجاِت   
ِ
إنتاج يف  العامَلِة   

ِ
الِصغر واملَتناهَيِة  غريِة  الصَّ

اقتصاديٍَّة  اسراتيجيٍة   
ِ
بوضع مصحوًبا   

ِ
الّنهج لهذا  يمكن  للمجَتمع. 

اقتصاٍد  إىل  ريعي  اقتصاٍد  من   
ِ
ل التحوُّ نحو  لبناُن  يوجَه  أن  مناسبٍة 

منتج. ديمقراطي 

خالل  من   
ِ
التفاصيل َنحو  موجهًة  التنظيِم  عمليَُّة  تكون  أَن  ينبِغي 

املشركة  الّشخصيَِّة  واملزايا  املختلفِة  أَلنواعها  وفًقا  ساِت  املؤسَّ تصنيِف 
الجغرايف  باملوقع  املتصَلِة   

ِ
العوامل  ذلك من 

ِ
املحّدَدِة وغري واالحتياجاِت 

على  القائمة   
ِ
للنهج يمكن   . ذلك  إىل  وما   ، الِتجاريِة   

ِ
األعمال  

ِ
ونوع

 
ِ
العمل عملياِت  تحديِد  ويف  التنظيِم  عمليِة  يف  تساعد  أن  املشاركِة 
وخفض   ، الّنوعية  دة 

ِ
جي منتجاٍت   

ِ
إنتاج  

ِ
تعزيز أَجل  من   ،  

ٍ
بوضوح

هَنالك. إىَل  وما   ، واالبتكار  التكاليف، 

يليه جلسات  الذي  املجتمعي  الحراِك  يحدث هذا من خالل  أن  يمكن 
 
ِ
لتوفري  

ٍ
اتّصال شبكاِت  وإنشاُء   

ِ
التفكريي  / والعمل  الّذْهيِّ  العصف 

 . وأهدافها  أعمالها   
ِ
نوع على  اعتماًدا  ساِت  للمَؤسَّ  

ِ
املطلوب الّتوجيِه 

املمارساُت  و  والخراِت  والتحدياِت  االحتياجاِت  تقاسُم  يمكن  كما 
لذلك  يمكُن  مماِثَلة.  فئاٍت  من  ساِت  املَؤسَّ بن  فيما  املحتمَلِة  الجّيدِة 
ويشجع  ساِت  املَؤسَّ بن  فيما  نفتاَح 

ِ
واإل واالتصاَل  التعاوَن  يعزّز  أَن 

 أكر إنصاف. باإلضافة اىل ذلك ، يجب أن 
ٍ
املوارد على نحو عَلى توزيع 

غرَيِة  والصَّ  
ِ
َغر الصِّ املتناهيِة  ساِت  املَؤسَّ تصنيِف  عمليَّة  يف  كزُي  الرَّ يكون 

ورياِت  الرّضَّ تنتُج  الي  االنتاجيَّة  ساِت  املؤسَّ إىل  موّجها  واملتوّسَطِة 
ُن عدًدا  أرباٌح مْعقولٌة والي ال تتضمَّ ، والي لديها   

ِ
األساسيََّة للمجتمع

القوى  بن  التنظيم  هذا  يساعد  أَن  يمكُن  العامَلة.  القوى  من  كبرًيا 
بظروِف  املتعلَقِة  القضايا  معالجِة  يف  الرَّسميّ   

ِ
غري  

ِ
القطاع يف  العاملِة 

. م
ِ
عمله

ويف  التنظيِم  عمليِة  يف  مهما  دوًرا  أَيًضا  تلعب  أَن  للتكنولوجيا  يمكن 
غرَيِة  والصَّ  

ِ
َغر الصِّ املتناهيِة  ساِت  املَؤسَّ بن   

ِ
والوضوح التواصل   

ِ
تسهيل

ملشاركِة  الرّقّميِة  املنّصاِت  استخدام  يمكُن   ،  
ِ
الواقع يف   . واملَتَوسَطِة 

الضوعلى  أَن يسلَط  لذلك  يمكن  املمكَنة.   
ِ
والحلول والتَّحدياِت  األفكار 

 
ِ
واملصالِح التَّحدياِت  حوَل  تدوُر  اَلي  واملهاراِت  الخراِت  يف   

ِ
ع الَتنوُّ

 . العمليَة  والحلوَل  الجديدَة  املبَتكرَة  األفكار  ُز 
ِ
ويعز املشركة   واملجاالِت 

 
ِ
الوصول إمكانيَُّة  لديُه   

ٍ
شخص كلُّ  ليَس  أنه  حقيَقَة  فإن   ، ذلك  ومع 

من  واحدٌة  هي   ، الالزمُة  الرقميُة  املعرفة   لديه  أو  التكنولوجيا  إىل 
 طوال عمليِة 

ِ
االعتبار دائًما أخذها يف  الي يجُب  الرَّئيسيَِّة  االهتماماِت 

لتنظيم. ا

غريِة  ب . تنظيم املؤّسساِت املتناهيِة الِصَغر والصَّ
واملتوّسطِة وتكوين التّحالفاِت

 سنواٍت وشعرْت أنَّ 
ِ
أربع لبَنان ملدة  عشْت يف 

اللبناَنية  باملنتجاِت  يثقون  ال  اللبَناِنن  من  الكثري 
ألنهم  املستْوردة  املنتَجاِت  رشاء  يفّضلوَن  حيُث 

ذات  ليسْت  اللبنانيََّة  املنتجاِت  أَنَّ  يعتقدوَن 
اللبنانَن من وجهِة  يغري  أن  يجب  جّيَدة.  نوعيٍَّة 

اأَلمر! بهذا  يتعلُق  فيما  َنَظرهم 
دوم هاَنت 

https://unsplash.com/photos/MzRQ_dpoGPw
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ساِت  وليَُّة واليت تؤثّر على املؤسَّ ج-   األدواُر اليت يلعبها املغرتبوَن واملنظماُت الدَّ
غريِة واملتوسطِة  والصَّ

ِ
َغر املتناهَيِة الصِّ

مناقشُة  يمكن   . وليِة  الدَّ واملنّظماِت  املغربن  مساهماِت  االزماِت  أوقاِت  يف  الدعم   
ِ
مصادر أهم  ُن  تتضمَّ

 لبناَن وسَط  األزماِت املتعدَدِة الي 
ِ
ساِت يف سياق أمثلٍة ال حر لها حول مساهمِة هذه املجتمعاِت واملَؤسَّ

 
ِ
ادماج مع  وتكييفها  الجهوِد  هذه  لتنظيم  حاجٌة  هناك   ، ذلك  ومع   . يواجهها  يزاُل  وال  البلُد  واجهها 
وتجنب  للموارِد  واملنصِف   

ِ
العادل  

ِ
التَّوزيع  

ِ
ضمان أجل  من  الشعيب،  االقتصاِد   

ِ
لصالح الجديدِة  األعمال 

املوارد.  
ِ
هدار

ِ
وإ العمل  ازدواجّيِة 

 
ٍ
مماثل حجٍم  ذو  آخر  بلٍد  بأي  مقارنًة  نسبيًّا  واملستقرَِّة  املتكررِة  املاليَِّة  التحويالِت  من  أكر  تدفٌق  لبنان  لدى 

خالل  من  ذلك  ويأيت   . االزمة  أثناء  خصوًصا  املحليِة  التنميِة  لدعم  الرئييسَّ  املصدر  يشكُّل  ما  وهو   ،]19[
للمبادراِت  عم  الدَّ تقديم  يف  ورغبتهم  م 

ِ
دوافعه ومن  وبلدهم  ن 

ِ
مغرب بن  وقويٍَّة  عميَقٍة  روابط  وجود 

 تتيُح 
ِ
َن يف الخارج

ِ
 ]11 ، 19 [. وعالوًة على ذلك ، فانَّ املجموعة الكبريَة ِمن املغرب

ِ
 اإلنتاج

ِ
املحليَِّة وتحسن

الجهود  ذلك  ز 
ِ
يعز أَن  يمكُن  الخرة.  ذات   

ِ
الناس من  طِة 

ِ
واملَراب  

ِ
واِئر الدَّ من  شبكٍة   

ِ
لتشكيل كبريًة  فرصة 

قطاعاٍت  يف  رضوريًة  تكون  أَن  يمكُن  والي   ، َفِة 
ِ
املْعر وتبادل  والّتوجيِه  واالستثمار   

ِ
االِتصال مثل  الجماعيََّة 

كامل،  كريستياْن  أشار   
ِ
الخصوص بهذا  يتعلُق  ما  يف  والريفيَّة.  النائية   

ِ
املناطق يف  التنميِة   

ِ
ومشاريع معّيَنٍة 

يكوَن لهم دور كبري يف مساعدِة  أَن  اللبَنانين يمكن  َن 
ِ
ب
ِ
املغر أَن  لبنان إىل  العادَلِة يف  التجارِة   

ِ
مدير مشاريع

يف  والنظر  الدولية   
ِ
السوق يف  العمل  فرص  تحديد  على  واملتوسطة  غريِة  والصَّ  

ِ
الِصغر املَتناهيِة  ساِت  املَؤسَّ

االجنبية. للرشكات  خارجيٍَّة  بمصادر  االستعاَنِة 

 للبَلِد أَن يكون 
ِ
دماِت الي عاىََن منها لبناُن على مر السِنن، كان من املمكن عِف والصَّ أيًضا نظًرا ألوجه الضَّ

 
ِ
أعمال جداول  مختلِف  على  أساًسا  يعتمُد  الذي  ويل،  الدَّ عم  الدَّ على  حصولُه  لْوال  أسوأ  حالة  يف 

 
ِ
الّسوق تصميِم  يف  ذكاًء  وأكر   

ِ
السوق نحو  توجها  أكُر  وليَُّة  الدَّ املنظماُت  الدوليَِّة.  ماِت  املنظَّ واسراتيجّياِت 

رواد  مهارات   
ِ
تعزيز مثل  مختلفٍة،   

ٍ
بطرق واملتوّسطِة  غرَيِة  والصَّ  

ِ
الصَغر املتناهية  املرشوعاِت  دعم  ويمكنا 

 اسراتيجياِت االستدامة.
ِ
 الجديدة، وتقديم التَّوجيِه بشأن تطوير

ِ
 والقوى العاملة، وتحديِد الفرص

ِ
األعمال

نحو  موّجهٍة  جديدٍة   
ٍ
أعمال َنماذج  وإنشاِء   

ِ
تعزيز على  دائما  كزي  الرَّ ينبغي  أَنه  إىل  االشارُة  تجدُر  ذلك،  ومع 

 
ِ
ضمان دون  الّدوليَِّة  املساعداِت  على  كليا  االعتماد  َوعدم  ديمْقراطيّ  اقتصاٍد  ضمن  منتج  اقتصاد  بناِء 

الذايت. واالكتفاِء  االستدامِة 
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ٍ
 منتج

ِ
 رأسمايل غري

ٍ
 شكل

ِ
د . من االنحطاِط إىل خلق

قبل  من   
ِ
العمال  

ِ
استغالل واملتوّسطِة  غريِة  والصَّ  

ِ
الصَغر املتناهيِة  ساِت  للمؤسَّ هِة  املوجَّ االنتقاداِت  بن  من 

عملهم  ظروف  أنَّ  إال  منخفضة  ساِت  املؤسَّ هذِه  يف  فن  املوظَّ عدد  أنَّ  من  الرَّغم  على   .  
ِ
األعمال  

ِ
أصحاب

يف  سيَّما  وال  االخريِة  نواِت  السَّ يف  لقد شهدَنا   . الكرى  كات  الرشَّ يف  عليُه  ا هي  ممَّ أفضل  ورِة  بالرّضَّ ليست 
 
ِ
رِئيسين  

ِ
 كمحركن

ِ
غريِة واملتوسطِة وريادِة األعمال  والصَّ

ِ
الِصغر املتناهيِة  للمُؤسساِت 

ِ
، تشجيع وتعزيز لبنان 

 
ِ
تحقيق إىل  واملتوسطُة  غرَيُة  والصَّ  

ِ
الّصغر املتناهيُة  ساُت  املُؤسَّ تسعى   . والتَّوظيف  االقتصاديَّة  القيمِة  لخلق 

من  األخرى   
ِ
األنواع على عكس  لعمالها  الكايف   

ِ
خل والدَّ املستقرَِّة  العمالِة   

ِ
على حساب أرباحها  زيادِة  هدِف 

الذي   
ِ
العمل صاحَب  َفإن   ، ذلك  على  عالوًة  العّمال.   

ِ
قبل من  اململوكة  والرشكاِت  التعاونياِت   - كاِت  الرشَّ

فرُض  ويتّم  املوّظفن  على  سلطَتُه  يمارُس   
ِ
نتاج

ِ
اإل وسائل  ويمتلُك   

ِ
االنتاج لعمليَِّة  الالزم   

ِ
املال رأَس  يمتلُك 

. القراراِت بطريفٍة هرميٍَّة أي من األعَلى إىل األسفل 

 
ِ
َغر الصِّ ة 

ِ
املَتناهي ساِت  املَؤسَّ  

ِ
عمل  

ِ
تناول عند  فيها  ينظر  ال  كثريٍة  ممارساٍت  بن  من  قليلٌة  ممارساٌت  هذِه 

 
ِ
والحصول القراراِت  يف  املشاركِة  يف   

ِ
العمال حقوق  تحظى  ال  أن  املستغرب   

ِ
غري ومن  واملتوّسَطة.  غرَيِة  والصَّ

االقتصاديِّ  الّنظاِم  هذا  ظّل  يف  أهميٍَّة  بأيّ  األرباح،  من  نصيبهم  على  يحصلوا  مل  إذا   ،  
ٍ
عادل  

ٍ
راتب على 

الّضار. على سبيل املثال، عند إدراج املشاكل والّتحديات الّي تواجهها املؤّسسات املتناهية الّصغر والّصغرية 
وأهمية  لالستثمار،  الفائدة  وأسعار  الّتمويل،  على  الحصول  منها  الّتالية  لألمور  االهتمام  يوىل  واملتوّسطة، 

بناء القدرات وما إىل ذلك. 

للقيمة  نظام  إىل  املؤّسسات  االفتقار  يتمّثل يف   زال  ال  املشاريع  اّلرّئييس يف هذه  العيب  أن  ذلك  إىل  أضف 
بعضها  وجه  يف  تتنافس  املؤّسسات  هذه  أّن  حيث  ملجتمعاتها.  األساسّية  االحتياجات  تلبية  يف  والرّغبة 
املتناهية  املؤّسسات  معظم  إن  الحرّة.   بالّسوق  يسّمى  ما  ضمن   وجودها  تحقيق  بغّية  فقط  البعض 
الّصغر والّصغرية واملتوّسطة يف لبنان هي يف الواقع  من مقّدمي الخدمات الّذين ال يساهمون يف االقتصاد 
القيم  من  قائمة  على  الّتجارية   األعمال  هذه  تقوم  واالستدامة.  االقتصادي  الّذايت  االكتفاء  أو  املنتج 
تعاوين  بشكل  العمل  من  بداًل  الرّبح  وتعظيم  الّروة،  وتراكم  واملنافسة،  الّتنافسّية،  القدرة  مثل  األساسّية 
الّتداعيات  أسباب  أحد  إّن  أخريا   اآلخرين.  ورعاية  االجتماعّية  املسؤولّية  مثل  أخالقّية  قيم  أساس  على 
يف  الغالب  يف  تعمل  الّي  الّصغرية  الّتجارية  املؤّسسات  هيمنة  هي  اليوم  نشهدها  الّي  الحاّدة  االقتصاديّة 

الّلبناين. اإلقتصاد  على  اإلنتاجّية  غري  القطاعات 
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 الّسائِد عن املؤّسساِت 
ِ
تغيرُي التّصُور

غريِة   والصَّ
ِ
ة الصغر

ِ
املتناهي

َطة: التّوصيات واآلثار واملتوسِّ

واالقتصاديَِّة  االجتماعيَِّة  التنميِة  وتوجيِه   
ِ
يز

ِ
لتْعز املبذوَلَة  الجهوَد  إنَّ 

 ، لبنان  يف  َتْحقيُقها  يجُب  صعبٌة  ٌة  مهمَّ هي  الناس  اقتصاِد  لصالح 
قطاُع  يواجهها  الي  أَعاله  املذكورِة  الرَّئيسيَِّة  القيود  إىل   

ِ
بالنظر

الُنخبِة  ووجوُد  واملتوسطِة  غريِة  والصَّ  
ِ
الِصغر املَتناهيِة  ساِت  املَؤسَّ

راتهم  وتصوُّ النيولِيْرالِيَِّة   
ِ
الّتفكري هياكل  بهيمنة  مصحوبٌة   ، الّسياسيَِّة 

النَّموذَج  فإنَّ  ذلك،  إىل  ضاَفًة 
ِ
إ والعدالة.  النمو  ملفاهيِم  الضّيقِة 

الذي   
ِ

عب الشَّ مصالح  لتلبيِة  اًل  مفصَّ ليس  السائد  اللبناينَّ  االقتصاديَّ 
للحفاِظ  الحايلِّ   

ِ
النَّموذج تصميُم  َتمَّ  االقِتصاديَّة.  الحريَِّة  إىل  يفتقر 

 ُ يتمزيَّ فهو  وبالتايل  مصالحهم.  وخدمِة  الّسياسيَِّن  عبن  الالَّ ِة  قوَّ على 
ولديه  للغاية  ومركزيٌّ   ،  

ِ
األسفل إىل  األعلى  من  أي  هرميًَّة  بكونها 

عندما  الحايلّ  السيايسِّ  الّنظاِم  تغيرُي  يمكُن  االنتاج.  متدنيٌة  مستوياٌت 
ومع  ؛  الّسياسيَُّة  والديمْقراطيَُّة  االقتصاديَُّة  الديمقراطيَُّة   ُق  تتحقَّ
بها  الَقياُم  يتعنَّ  اَلي  الجهوِد  من  العديِد  إىل  يحتاُج  هذا  نَّ 

ِ
َفإ ذلك 

الجهوُد  هذِه  وتشمُل   . مختلفٍة  مسَتوياٍت  استهداف  مع  بالتَّوازي 
نشاء 

ِ
إ الّسياسيَُّة واالقتصاديَُّة ِمنها ، فضاًل عن الجهوِد الي تستهدف 

املصَنفة. كاِت  الرشَّ من  مٍة  منظَّ شبكاِت 

لبناَن  واملَتوسَطِة يف  والصغرَيِة  الصغر  املتناهيِة  ساِت  املَؤسَّ حقَّق قطاع 
نظاٍم  إنشاَء  نَّ 

ِ
فإ  ، املاضيِة ومع ذلك  القليَلِة  نواِت  السَّ ًدا يف 

ِ
تقدًما جي

هذا   َ
ِ

تهئِي أن  يمكُن  الي  الحديَثة  الاّلمركزيَِّة   
ِ
هياكل على  مبيّ   

ٍ
بديل

اقتصاٍد  يف  ومساهمتِه  وازدهارِه  نموه  من  التالية  للمرحلة  القطاَع 
هناك   

ٍ
ذكر ما  على  ناء 

ِ
وب  . بعد  إنجازها  يتمَّ  مل  مهمٌة  هي  ديمقراطي، 

 
ِ
 واْقراح

ِ
اأَلسباب  وتحديِد 

ِ
للقطاع حاجٌة حيويٌّة الجراِء مراجعٍة شاملٍة 

الحاجُة إىل  تنبع   .  لالستدامتِه االقتصاديَِّة واملالية 
ِ
 طويلِة األجل

ٍ
حلول

 والبطاَلِة يف 
ِ
الِت الفقر  معدَّ

ِ
ارتفاع  

ِ
اتّخاِذ إجراءاٍت فوريٍَّة أيًضا من وقع

 
ِ
الصغر املتناهيِة  ساِت  املَؤسَّ قطاَع  أن  حقيَقِة  إىل  وتستند  الِد 

ِ
الب

للفقر  عرضة  األكر  الّناس  من  كبريًة  نسبًة  يضم  واملتوّسَطِة  غرَيَة  والصَّ
يعولهم. و من  نفسه  لدعِم  اليوميِّ  الّدخل  على  يعتمد  الذي 

لدعم  ة  امللحَّ بالحاجِة  املصالح   
ِ

أصحاب جميُع  يشعر  أن  املهّم  من 
ساِت   ِمن املَؤسَّ

ٍ
 متن

ٍ
ٍم على أساس عمليَّة بناِء اقتصاٍد ديُمْقراطيٍّ منظَّ

 
ِ
تمكن كزيعَلى  الرَّ يتم  حيُث  واملتوّسطِة  غرَيِة  والصَّ  

ِ
الصَغر املتناهية 

االقتصاِد  هذا  دعم  يتمُّ  وحيُث   ،  
ِ
الَقرار  

ِ
صنع يف  م 

ِ
ومشاركته  

ِ
الّناس

زه وتعزُّز تشغيلُه 
ِ
 العديِد من السياَساِت واملمارساِت الي تعز

ِ
من خالل

املتناهَيِة  ساِت  املؤسَّ مع  الّتعامل  أيًضا  املهمِّ  من   . واستدامته  ونجاحُه 
 
ِ
وتطوير تصميِم  عند  مختلٍف   

ٍ
بشكل واملتوّسطِة  غرَيِة  والصَّ  

ِ
الّصغر

تتمّتع  حيث   ، املتجانسِة  غري  لطبيعتها  نظًرا  والّسياساِت  الِت  الّتدخُّ
واملساهمة.  

ِ
للنمو مختلفٍة  بإمكانّياٍت  املختلفُة  القطاعاُت 

الي يمكُن  الرَّئيسيََّة  الّتوصياِت  ، فإنَّ   
ِ
املْؤتمر  ونوقش يف 

ِ
الَتقرير ملا سبق ذكرُه يف هذا  توليٍف  استَناًدا إىل 

التالية: هي  اقرتاحها 

غريِة  الصَّ ساِت  للمَؤسَّ مِة  املنظَّ بكات  والشَّ الّتحالفاِت  وتعزيُز  إنشاُء   -
يف  يشاركون  الذين  َن 

ِ
املحلي املنتجَن  تشمل  والي    ،

ِ
الِصغر واملتناهيِة 

يمكُن  املجتمع.  ورضورياِت  واألساسيَِّة  األساسيَّة  االحتياجاِت   
ِ
إنتاج

خصيَِّة  الشَّ واملزايا  املختلفِة  ألنواعها  وفًقا  وتصنيفها  كاِت  الرشَّ تنظيُم 
على  الركزي  وينبغي   . ذلك  إىل  وما   ، ِة  الخاصَّ واالحتياجاِت  املشركِة 
 
ٍ
صغري عدٍد  مع  وتعمُل  معقولًة  أرباًحا  تحِقُق  والي  املنتجة  كاِت  الرشَّ

مع   
ِ
للتعامل مًة   مَصمَّ  

ِ
الألنتاج عقليَُّة  تكوَن  أَْن  يجُب   . ِفن  املوظَّ من 

واحتياجاِت  مصالح   تلبيِة  على  تركز  أْن  ويجب  االجتماعيَّة  الجوانب 
وتعاوين. نهج جماعيّ   

ِ
 من خالل

ِ
املجتمع

ُز  تعزِّ الي  مةِ  املنظَّ التَّحالفاِت  بن   
ِ
االتّصال شبكاِت  وتطويُر  تصميُم   -

واملنتجاِت  املوارِد  تباُدَل  ُل  وتسهِّ املحليَِّن  املنتجَن  بن  التَّعاوَن 
املفاهيِم  تنسيق  ُز 

ِ
وتعز املحليَِّة  والخراِت  واملعلوماِت  والخدماِت 

أَن  ذلك  شأن  من  اأْلنشطة.  وتنسيَق  واملنهجّياِت  واالسراتيجياِت 
ز اإلنتاَج االقتصاديُّ املحلي، وَيزيُد االيراداِت 

ِ
 ، ويعز

ِ
يعالج فجوَة العرض

يف  يساهم  ذلك  وكلُّ   ، التَّكاليَف  ويقّلل  االبِتكاَر،  َز  ويعزِّ والتَّعرُّض، 

ديمقراطيّ. اقتصاٍد  إنشاِء 

 إصالحاٍت عاجَلٍة تستهدُف تمكن 
ِ
لطِة من خالل - تعزيُز المركزيَِّة السُّ

يف   
ِ
املصالح  

ِ
أصحاب من  العديِد  رشاُك 

ِ
إ  ، آَخر  بمعىَن   . املحليِّ   

ِ
املجتَمع

 
ِ
غر الصِّ املتناهَيِة  ساِت  املؤسَّ وقطاُع  األفراُد  ذلك  يف  بما   

ِ
الَقرار  

ِ
صنع

آَخرين.   
ِ
بن من   ، عيَِّة  والتطوُّ املهنيَِّة  ماِت  واملنظَّ واملتوّسطِة  غرَيِة  والصَّ

 
ِ
نفاق

ِ
اإل يف  املساواِة  عدم  َقضايا  معالجِة  يف  ذلك  يساعد  أَن  يمِكُن 

الحكومة  بن  واملساءلِة  الّثقِة   
ِ
وتعزيز الخدماِت،  َوتقديِم  العاّم 

واملجتمع.

سهولة  أكر  تمويليٍَّة  موارَد   
ِ
توفري أجل  من  الالمركزيّ   

ِ
التَّمويل تعزيُز   -

ضفاِء 
ِ
إ  ، وبالتايل  واملتوّسَطِة  غريِة  والصَّ  

ِ
غر الصِّ املتناهيِة  ساِت  للمَؤسَّ

مع  املاليَِّة  اأَلدواِت  إىل   
ِ
الوصول ليَِّة 

ِ
قاب على  الّديُمْقراطيِّ   

ِ
الطابع

أَموالهم  على  يطرِة  السَّ من  املسَتخدمَن   
ِ
وتمكن التَّكاليِف   

ِ
تخفيض

ثالثة. أطراٍف  دون 
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ساِت  املَؤسَّ  
ِ
لقطاع محدَثٍة  وطنّيٍة  لسياَسٍة   

ِ
العمل  

ِ
طار

ِ
إ َتطويُر   -

ساِت  املَؤسَّ  
ٍ
بوضوح يحّدُد  واملتوّسطِة  غريِة  والصَّ  

ِ
الّصغر املَتناهَيِة 

وممارساٍت  سياساٍت  ويضُع  واملتوّسطَة  غريَة  والصَّ الّصغَر  املُتناهَيَة 
ودور  مكانِة   

ِ
تعزيز إىل  أسايسٍّ   

ٍ
بشكل تهدف  والي   ، لعملها  واضحًة 

، يجُب أن   االقتصاِد الوطيّ. عالوًة عَلى ذلك 
ِ
الّناس يف إطار اقتصاِد 

 ،  
ِ
السوق  

ِ
تيسري على  أكر   

ٍ
بشكل تركَُّز  الَترشيعاِت  أنَّ  اإلطاُر  يضمن 

 
ِ
الّصغر املَتناهيِة  ساِت  للمَؤسَّ الّتجاريَِّة   

ِ
األعمال ممارسِة  سهوَلِة   

ِ
وتعزيز

لتلك  العادلِة  الّتنافسيَِّة  القدرِة   
ِ
وتعزيز َواملَتوّسطِة،  غريِة  والصَّ

تعزيُز  أيًضا  ينبِغي  الِقطاع.  إىل   
ِ
ااِلئتمان  

ِ
ق تدفُّ  

ِ
وضمان  ، ساِت  املَؤسَّ

 
ِ

الجوانب على  يركُّز   )  1  (  :
ٍ

مناِسب تنظيميٍّ   
ٍ
إطار ضمن  الّسياساِت 

الي  واملتوّسَطِة  غرَيِة  والصَّ  
ِ
الّصغر املتناهيِة  ساِت  للمَؤسَّ االجتماعيَِّة 

الحماَيِة  من  مناسبٍة   
ٍ
أشكال وتبي  واإلنصاِف  العمل  حقوَق  ُز 

ِ
تعز

غري   
ِ
ِللقطاع نتاجيََّة 

ِ
اإل اقاِت  الطَّ ُز 

ِ
يعز  )  2  ( ؛  والقواعِد  االجتماعيَِّة 

3 ( يحّسُن ِمن مستوى الَرفاهيِة لدى الفئاِت األكر ضعًفا  الرَّسميّ. ) 
 غري الرَّسمي. 

ِ
َن والعاملن يف القطاع

ِ
 املنتج

ِ
) 4 ( يحسُن تنظيَم صغار

املحليَّة. والّصادراِت   
ِ
واالبتكار  

ِ
التَّصنيع ( تشجيُع   5  ( و 

 
ِ
العمل  ظروِف 

ِ
َتوجيهيٍَّة عمليٍَّة وتدابرَي مبتكرٍة لتحِسن - وضُع مباَدئ 

 
ِ
الّصغر املتناهيِة  ساِت  املَؤسَّ  

ِ
قطاع يف  العامَلِة  للقوى  والعمالِة 

املهنيَِّة  والّصحِة  المِة  السَّ تعزيز  تستهدُف  الي  واملتوّسطِة  غريِة  والصَّ
 
ِ
مان  ااِلجتماعيِّ، بما يف ذلك وضع خطٍط مبتكرٍة للضَّ

ِ
مان وتغطيَة الضَّ

االجتماعيّ.

غريِة  والصَّ  
ِ
الّصغر املَُتناهيِة  ساِت  املَؤسَّ  

ِ
لقطاع  

ٍ
عمل لجنة  نشاُء 

ِ
إ  -

يَف  املشارِكَن  املتنّوعَن  املصالح   
ِ

أصحاب عن  ممّثلن  يضم  واملَتوّسطِة 
 
ِ
بن من   ، واملوظفَن   

ِ
العمل أَرباُب  ذلك  يف  بما   ،

ِ
املذكور القطاع  هذا 

 رئييسّ عن املُنارِصَِة 
ٍ
 مْسؤوَلًة بشكل

ِ
آَخرين. حيث ستكوُن فرَقُة العمل

البناِء   
ِ
والتَّواصل االجتماعيّ   

ِ
الحوار  

ِ
وتعزيز الفّيّ  عم  الدَّ  

ِ
وتوفري

 
ِ
العمل لجنة  أَنَّ   

ِ
االعتبار يف  يْؤخذ  أن  يجُب  الحكومة.  مع   

ِ
والتَّشاُور

 
ِ
القطاع ادارُة  املطلوب، ومع ذلك، تظل  عم  الدَّ لتقديِم  موجودة فقط 

م.
ِ
أَنفِسه  

ِ
املُجتمع أَفراِد  وإرشاِف  قيادِة  تحت 

ساِت  املَؤسَّ  
ِ
قطاع على  الرَّسميّ   

ِ
الّطابع ضفاِء 

ِ
إ  

ِ
لتعزيز برامج  تصميُم   -

منطّقيًة  أكر  سَتكون  والي  واملتوّسطِة  غريِة  والصَّ  
ِ
الّصغر املتناهيِة 

 
ِ

 املطلوب
ِ
صالح

ِ
أكُر إذا َكانت تلك الرامج مصحوبًة باإل ويكوُن لها تأثريٌ 

إىل   
ِ
الوصول  

ِ
لتحسن الّسياساِت   

ِ
وتطوير السيايسّ   

ِ
العمل  

ِ
طار

ِ
إ يف 

يبيَّة  الرّضَّ اإلجراءاِت   
ِ
وتسهيل  ، الحكوميَِّة   

ِ
ائب الرّضَّ  

ِ
وخفض األئتمان، 

ويغّذيها. العّمال  حقوق  سيعزّز  بدوره  وهذا  الّساحقة. 

Photo by Nabih El Boustani - Unsplash 

https://unsplash.com/photos/9PnnalRMDZ8
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املتناهيِة  ساِت  املَؤسَّ  
ِ
قطاع يف  األزماِت  دارة 

ِ
إل اسراتيجّية  وضع   -

االستقرار  َتحقيق  تدابري  بوضوح  ُتحّدد  واملتوّسطة  غريِة  والصَّ  
ِ
الّصغر

العوامُل  ذلك  يف  بما  األبعاد،  من  مجموعة  تشمل  الي  نعاش 
ِ
واإل

طاُر 
ِ
وإ  ، ااِلجتماعّية  اأَلمان  وشبكات   ، الّداخلَية  والعوامل   ، جيَُّة 

ِ
الخار

وغريها.  ، النُّموِّ

َواملتوّسطة  غرية  والصَّ غر  الصِّ املتناهية  ساِت  املَؤسَّ  
ِ
لقطاع  

ٍ
دليل نشاء 

ِ
إ  -

ل  يسهِّ ا  ِممَّ  ، بالقطاع  املتعّلَقة  املعُلومات  وتنظيِم  توحيِد  على  يعمل 
واملوارد   

ِ
القطاع احتياجاِت  وتحديِد  مة 

ِ
الاّلز الّسياسات  تشكيل  بدوره 

املتاحِة. والخدماِت 

اَملتناهية  ساِت  املَؤسَّ ِقطاع  داخَل  القيمة  سلسَلة  َنهج  َوَتنفيذ  نشاء 
ِ
إ  -

مفهوٌم  هو  القيمِة  سلسلِة  تطويُر  واملتوّسطة.  غريِة  والصَّ غر  الصِّ
معينة  خدمة  أو  منتج  حول  النظام  تطويَر  يعزّز  االقتصاديَّة  للتَّنِمَية 
العمل  فرص  ىل 

ِ
إ  

ِ
الوصول  

ِ
َوتحسن األسواق  أداء   

ِ
َتعزيز ىل 

ِ
إ يهدف 

ِ
و

 .] 12[

غر  الصِّ املتناهية  سات  املَؤسَّ قطاع  يف  يزاملهاراِت 
ِ
لِتعز مبادراٍت  َتصميم   -

نتاج 
ِ
وإ العادلة  التَّنافسّية  القدرة  بدوره  ز 

ِ
يعز ما  واملتوّسطة،  والّصغريِة 

جيِّدة.  نوعّية  ذات  وخدمات  منتجات 

لِلمَوارد  املضاَفة  القيمة 
ِ
ب ُتقرّ   

ِ
اَلَّي والتَّدّخالت  املبادراِت  َتْطوير   -

االعتماد  تقليل  خالل  من  الد 
ِ
الب يف  املوجود  الوَطيِّ  نتاج 

ِ
واإل بيعيَّة  الطَّ

اللبنانّية.   
ِ
الّسوق عَلى  َوهيمنِتها  املستوردة  الّسَلع  على 

بنهج  ف 
ِ
يعر ما  أو  الّتصاعديِّ  الّنهج  اتّباع  أهّمَية  على  الّتشديد   -

الصغر والّصغرية  املتناهية  املؤّسسات  نشاء 
ِ
إ بدء  ىل األعلى يف 

ِ
إ األسفل 

على  القائمة  يع 
ِ
املشار تنظيِم  مبادرات   

ِ
تشجيع خالل  من   ، واملتوّسطة 

يف  بما   ، الّسكّانيَّة  الفئاِت  أَضعف  بن  الفقر  من  للحِد  املحليِّ  املجتمع 
والّنساء.  والّشباب  واملَعّوقون  املحرومة  اأُلرس  ذلك 

التجاريَّة  اللَّوائح  يف  واملتوّسطة  الّصغرية  املَؤّسسات  دراج 
ِ
إ تْعزيز   -

للقواعد  املحتملة  الّتحّديات  من  تقّلل  أن  يمكن  الَّي  الجديدة 
التكيف  أو   / و  بالتعليق  لها  الّسماح  خالل  من  الجديدة  واملتطّلبات 

الجديد. التَّنظيميّ  العمل  طار 
ِ
إ مع 

الّصغر  املتناهية  واملَؤّسسات  الجامعات  بن  تعاون  برامج  بدء   -
ورش  من  لالستفادة  القطاعات  مختِلف  من  واملتوّسطِة  والّصغرية 

الجديدة.  الّتقنيات  على  والّتدريب  العمل 

على  املستثمرين  تحفزي  خالل  من  األزمة  بعد  للّتعايف  األسس  إرساء   -
املتناهية  املؤّسسات  نشاء 

ِ
إ بدء  أمام  الحواجز  وتقليل  املال  رأس  توفري 

واملتوّسطة. والّصغرية  الّصغر 

املنتجات  لتنويع  بداع 
ِ
واإل واالبتكار  والّتطوير  البحث  تشجيع   -

والّتصديريّة. نتاجّية 
ِ
اإل القدرات  تعزيز  وبالَتايل  والخدمات، 
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