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 وجهان لعملة واحدة : التمويل األصغرفياء واالستدامة لفقرلالوصول 
 

 إليزابث راين: تأليف
 

، "االستدامة" وأنصار   "مكافحة الفقر " بين أنصار     اليوم يستمر الجدل ،  األصغرفـي عـالم التمويل      
يكون أن  ، ويمكن   النظرة الفاحصة لحجج كل من الفريقين قد تساعد على إزالة سوء الفهم           ولكـن   

فإن وبهذه الروح   ،  دفع قطاع التمويل األصغر قدما    سيساهم في    الذي اإلبداعإلى  وسيلة   النقاشهذا  
بشكل كبير مع    أيضا   ، والذي يتعاطف  "االستدامة"مناصري  من قبل أحد    محاولة  يمثل  هـذا المقال    

 .المتعلقة بهذا الجدلعدد من الموضوعات  فيللغوص ، "مكافحة الفقر "أنصار
 

: رئيسي واحد  هدف   فيتشترك   أن كافة أطراف التمويل األصغر     التنويه إلى    ينبغي الـبداية    فـي 
فكل ،   من البشر الفقراء   –لماليين  و بل   – آلالف    المستدامة  واالدخار االئـتمان تقـديم خـدمات     

  . األطـراف تسعى إلى إيصال الخدمات إلى الفقراء والكل يرى ضرورة استمرارية هذه الخدمات             
يتعلق بدرجة  بل إن األمر    ،  هو اختيار أحد الجانبين واستبعاد الجانب اآلخر      لـيس المطلـوب إذن      

، وبناء على ذلك فإن وحدة      المفاضلة بين بديلين   إلى   ، واالختـيار فـي حال تحول األمر       التركيـز 
الهـدف يجب أن تذكرنا دوماً بالتحاور بشكل متحضر، وتجنب المهاترات واإلدعاءات والنقد غير              

  .البناء
 

 :ظر الرياضيينوجهة ن
حيث  "تعظيم مزودج" ما هو إال مسألة رياضية، فإنها ستكون مسألة       األصغرلو اعتبرنا إن التمويل     

، ولسوء الحظ فإنه    تحقيق االستدامة المالية  : انيالوصول ألفقر الفقراء، والث   : األوليـوجد هدفان،    
 الهدفين احد اعتبار جب ي، حيثالتعظيم المزدوج فـي علـم الرياضيات ال يوجد حل واحد لمسألة           

في أي الرياضيون برسم منحنى يوضح العالقة بين الهدفين، ويقوم  .  وتعظيم اآلخر) مقيد( كمحدد
، واالختيار ألفضل نقطة على المنحنى      "ب " من قليليعني  " أ" من   مزيدنقطـة علـى خط المنحنى       

حتى الوصول للمنحنى،   " ب"و  " أ"في داخل المنحنى يمكن زيادة      ".  ب"مقابل  " أ"تعتمد على أهمية    
 .حد اإلمكانية اإلنتاجيةوفي علم االقتصاد يدعى المنحنى 

 
، فإذا كنا قريبين    )الحد( نحن بحاجة لمعرفة المسافة التي تبعدنا عن المنحنى          األصغرفـي التمويل    

ال " أ"دة  بمعنى انه بزيا   ("االستدامة"و  " الوصول للفقراء " بين   تبادليةفإن ذلك يعني أن هناك عالقة       
.  في نفس الوقت" االستدامة"و  " الوصول"، أما إذا كنا بعيدين فإنه يمكن زيادة         ")ب"بـد مـن تقليل      

(" تعظيم الوصول "عنوان   بوب كرستين وبوب فوجل في دراسة لنا ب        لقـد قمـت مـع كـل مـن         
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Maximizing Outreach (  وذلك باالعتمادإحالل باختبار ما إذا كان هناك عالقة م ١٩٩٥عـام 
 نشرة األعمال المصرفية    ، وفي األصغر مؤسسة رائدة من مؤسسات التمويل       ١١ أداءعلـى تحليل    

توجد بيانات لعدد اكبر من المؤسسات، وقد وجدنا في )  Microbanking Bulletin(األصـغر  
م برامج تمويل مستدامة بعدد منخفض جداً من العمالء، واألهم من ذلك أننا وجدنا في               ١٩٩٥عام  

بشكل مقاساً  (لعمالء  ا مؤسـسات التمويل الناجحة أنه ال توجد عالقة بين مستوى فقر             كثيـر مـن   
 .  واالستدامة المالية للمؤسسة) بحجم القرضتقريبي 

 
قروض صغيرة جداً والوصول للفقراء في المناطق الريفية البعيدة أمر           توفير   فيه أن ممـا ال شك     

ات استطاعت تطوير خدمات وآليات لتوفير      وبرغم الصعوب  صعوبة، ولكن هذه المؤسسات،      أكثـر 
خدمـة تلبي حاجة العمالء وفعالة بشكل يجعل العمالء قادرين على دفع قيمة هذه الخدمات مما                

 .يمكن المؤسسات من تحقيق االستدامة المالية
 

 في تتمثل   "االستدامة "" /الوصول للفقراء "وبعـبارة أخـرى، فإن إحدى النقاط األساسية فى حوار           
وتحتاج اإلجابة على مثل    ،  ؟ العمالء دفعها  ان تقديم الخدمات بتكلفة فى مقدرة      اإلمك فيهل  : لالسؤا

هـذا الـسؤال إلـى النظر بتمعن فى هياكل التكاليف وطرق تقديم الخدمات المطبقة فى مؤسسات                 
التمويل األصغر وخاصة تلك المؤسسات التى تزعم أن السبب وراء عدم تمكنها من االستدامة هو               

ـ   على  أن تبرهن  المؤسسات   على تلك  يجب   حيث  ،  األشد فقرا وشارها ووصولها إلى المعدمين     انت
 فعالية فإن ثبت عدم تمتعها بال     ،بالقدر المستطاع فنياً  ورخص التكاليف   بالفعالية   تتمتع   أن عملـياتها  

" لفقراءالوصول ل  ".لتغطية نقص الفعالية، ويصبح   في الواقع   تستخدم  فإن الدعم أو اإلعانة المقدمة      
قد يتضح أن بعض الطرق     عـذراً لعـدم قيام المؤسسات باإلصالحات الصعبة، فعلى سبيل المثال            

خاصة تلك الطرق التى توظف      ،في الوقت نفسه  باهظة التكاليف    و ةضروريغير  المتـبعة الـيوم     
ة جور مرتفعة، وبالمثل فإن استراتيجية خدم      الذين يحصلون على أ    ذوي المـؤهالت العلمية العالية    

ع أيا ي يمكـن أن تقارن عمليا بنفقات خدمة المعدمين من خالل برنامج يتسع للجم المعدمـين فقـط   
أكثر فى دفعنا إلى إجراء تحليل      " االستدامة"/"الوصول للفقراء " حوار   فإذا نجح ،  كانت درجة فقرهم  

تمويل  المتبعة في ال   نا لتطوير الطرق والمنهجيات   دفعكون بذلك قد    ي لهـذه العالقـات فإنـه     دقـة   
 .األصغر

 
على مؤسسات التمويل األصغر أال تتردد فى       فإنه يجب   ،  االيجابيمن أجل قيام الحوار بهذا الدور       

وسوف يقوم مشروع قاعدة البيانات المقترح      ،  إتاحة البيانات المالية المطلوبة على أكمل وجه ممكن       
كل تدريجي وبش (The Microbanking Bulletin)ة األصغر فـى نـشرة األعمـال المصرفي   
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 ولن تقتصر فائدة هذا المشروع على البرامج        ،بتوثـيق حدود كل نوع من برامج التمويل األصغر        
 بل ستعم الفائدة كافة البرامج، ومن ثم فعلى كل منها المساهمة فى             ، فحسب أرباحـا التـي تحقـق     

  بحيث يضمن الجميع التعرف على أفضل الطرق الكفيلة باالنتشار         ،جهـود رسـم هـذه الحـدود       
 .والوصول إلى الفقراء

 
 الطرق فعالية، يصبح السؤال مدى قدرة العمالء        أكثر يتـضح أن برنامجاً ما يستخدم        أنبمجـرد   

بأن أكثر البرامج استدامة من الناحية المالية       " تعظيم االنتشار "لقد بينت دراسة    .  على دفع التكاليف  
هذه البرامج اختارت االعتماد على      الفائدة لتضمن تغطية التكاليف، ف     أسعار تحددهـي تلـك التي      

 الفائدة منخفضة فقد اختارت االعتماد على الدعم، وفي الواقع فإن           أسعار أبقتذاتها، اما تلك التي     
 .تحافظ على سعر فائدة منخفض من خالل الدعم الذي تحصل عليههذه البرامج 

 
أن الجدل الدائر بين    ؤسسة  لتسعير على استدامة الم   المباشر ل ثر  األمن خالل معرفة    لي  قـد اتضح    ل

بدعم أسعار   أو االستمرارية هو أساسا جدل حول القيام         "االستدامة" ودعاة   "مكافحـة الفقر  "دعـاة   
هم في رفع المعاناة عن الفقراء   وهؤالء الذين ال يهتمون باالستدامة بدعوى      . مـن عدمه   الفائـدة 

ـ      كان الجدل بين   ، ولو   لمقدمة لهم دفع ثمن الخدمة ا   أن الفقراء ليس بمقدورهم     الواقـع يؤمـنون ب
، ولكان   شفافية   أكثر هذا المسار لكان     فييسير  ") االستدامة"ودعاة  " مكافحة الفقر "دعاة  (الفـريقين   

واتجه إلى أن يكون جداال     " أعداء الفقراء   " و  " أنصار الفقراء   " ابـتعد عـن كـونه اختيارا بين         
اختبار قدرة الفقراء على دفع     وفى إمكاننا   ،  محـوره مـدى حاجة الفقراء إلى أسعار فائدة مدعومة         

 ونكاد   من خالل فرض هذه الرسوم عليهم وقياس حجم الطلب وهل انخفض ام ال،             اإلقراضتكلفة  
ال نملك حتى اآلن دليال موثقا من برامج التمويل األصغر على أن زيادة أسعار الفائدة ترتب عليها                 

 .إقبال العمالء على القروض كبير في تغيير 
 

 :التكامل بين الوصول واالستدامة 
في برامج  ستدامة  االإلى الفقراء وبين    الوصول   يرسـمها البعض للعالقة بين       التـي إن الـصورة    

األبعاد االجتماعية  كعالقـة رياضية تفتقد بقية جوانب الصورة التي تتمثل في            األصـغر الـتمويل   
 الجانب اآلخر من يصورون     فيك  وهنا.   تشكل واقعنا  التياألخالقـية   ووالـسياسية والمعـنوية     

 أى  ، ال يصلح أحدهما إال بوجود اآلخر      ، باعتبارهما وجهين لعملة واحدة    "االستدامة" و "الوصـول "
فمن خالل مستويات االستدامة    أنهمـا متكاملتان وخصوصا أن االستدامة تخدم الوصول بال شك،           

 التي مكنتها من خدمة     والاألم الحصول على    األصغرالعالـية وحـدها استطاعت برامح التمويل        
 واقع األمر هدف واحد أال      فيأن للتمويل األصغر     ومعنى ذلك    ". الفقراء" كبيرة من العمالء     أعداد
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 أما االستدامة فهى مجرد وسيلة لتحقيق هذه الغاية، وليست غاية فى حد             ،الوصولووهو االنتشار   
وهذه في    التمويل األصغر من منافع،     لعمالء  على مدى ما تجلبه    ة االستدامة ذاتها، حيث تتوقف قيم   

، ولو اقتنع   "االستدامة "صريعلى منا " مكافحة الفقر "الواقـع هي النقطة التي يتجنى فيها مناصرو         
ينظرون لالستدامة كوسيلة فقط، لقدم ذلك خدمة      " مةاالستدا"أن مناصري   " مكافحة الفقر "مناصـرو   

  .كبيرة لقطاع التمويل األصغر
 

فيما يتعلق  " االستدامة"ودعاة  " مكافحة الفقر "فإن هناك الكثير من االختالف بين دعاة        ما سبق   ومع  
إلى القطاع الخاص   ينظرون  عاة االستدامة   ، د كل من الحكومة والمانحين والقطاع الخاص     بـدور   

 – أما دعاة مكافحة الفقر فيساورهم القلق        ، المستقبل فيلتمويل األصغر   اومنطلق   مسكنباعتـباره   
، ويرون دوراً   إلى الربح بالسيطرة على هذا القطاع الهام      الجهات التي تهدف     من قيام    - يبدو فـيما 

من جهة  فى مواجهة االختيار بين المانحين والحكومات        للحكومة والمانحين، و   األمدكبيراً وطويل   
  إلى أن تظل األمور فى يد المانحين       – فيما يبدو  –، يميل هؤالء     من جهة أخرى   والقطـاع الخاص  

ويخشون ،  بالفقراء  يهتمون أكثر  لمانحين والحكومات  بأن ا  ثقتهمجع ذلك إلى    وقد ير والحكـومات   
  .فقر العمالءبإهمال أ جني األرباحالمستثمرين الذين يسعون وراء من قيام 

 
فإن فريق االستدامة يزعم أن المستقبل الذى سيظل معتمدا على المانحين والحكومات            فـي المقابل    

ن المانحين والحكومات لن    توفر فيه الخدمات ألعداد محدودة من العمالء، وذلك أل        هـو مستقبل ست   
دعمهما للتمويل   أنيقـدما الـدعم الكافي للوصول لألعداد الكبيرة من العمالء المستهدفين،  كما              

 .لن يطول ألجل غير مسمىاألصغر 
 

 شتى الخدمات المالية    أن الطريق الوحيد لضمان حصول الفقراء على      يؤمن ب  إن فـريق االستدامة   
وهو  الالزمة   األموال فالقطاع الخاص يمتلك     ،  هـو اقتـناع القطاع الخاص بربحية هذه الخدمات        

 . مدر للربح حتى ولو خرج هذا النشاط من دائرة الضوءالنشاط المواصلة تأدية سيعمل على  الذي
 

 هو   ما سيسفر عنه الغد    ترقبويبدو أن   ( طريقة واضحة لحل هذا الخالف      ال يستطيع احد أن يجد      
غير انه  ،   في حكمه على األمور    للوضع السياسي كالً من الطرفين    نظرة  تؤثر   حيث   ،)الحل األمثل 

مـن سخريات القدر أن أنصار مكافحة الفقر، بالرغم من عدم ممانعتهم فى استمرار االعتماد على               
 . ذلك مثل أنصار االستدامةفي مثلهم –لهميرتاحون  المانحين، ال

 
 :؟المعدمينأم لفقراء ا
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حيث أن الحديث حول تكامل االستدامة والوصول يحمل فى طياته          ،   إلى لب المشكلة   نأتي أخيـراً 
نظرة كل  ، فهذه المواقف تبين      وأيها يستحق اإلعانة   المختلفة المجتمع   طبقاتسـؤاال هامـا حول      
 إلى الطبقات األشد    لوصول تكون ل  أنيجب  األولوية  أن  أنصار مكافحة الفقر    طـرف، فبينما يرى     
 قطاع واسع من الفقراء الذين هم       أمامفتح المجال   أغلب دعاة االستدامة    يؤيد  ،  فقـرا أو المعدمـين    

 . الفقراءأفقربحاجة للخدمات المالية، بما في ذلك 
 

لحـل هذه المشكلة سيقوم الرياضي بإعطاء وزن للعمالء، بحيث يعطي وزناً اكبر ألفقر الفقراء،               
د يحصل برنامج على نقطة واحدة مثالً لخدمة عميل متوسط الفقر، ونقطتين لخدمة             ووفقـاً لذلك ق   

عمـيل فقيـر، وثالث نقاط لخدمة عميل شديد الفقر، وفي مثل هذا النظام قد يحصل برنامج يخدم                  
 الفقر، ويمكن   نامج يخدم عدد محدود ممن هم شديدي      عـدد كبير من الفقراء على نقاط أكبر من بر         

ينصب " االستدامة"إن اهتمام فريق    .  قة القياس للوصول لنتائج مختلفة تماماً     بالطـبع عكـس طري    
الوصول، ويمكن في كل حال تصميم نظام       " عمقب"الوصول مقارنة   " حجم"بدرجـة رئيـسية على      

للوزن يعكس التوجهات المختلفة، وسينتج عن ذلك وجود فضاء من الخيارات حيث ال توجد فروق               
فإنـه يمكن القول أن البرامج المختلطة التي تكبر وتستديم أفضل من            بـين الطـرفين، وبالتالـي       

 .الصغيرة التي تعتمد على التركيز على فئة معينة
 

إن لـب الـصراع بين الفريقين يتمثل فى األهمية التى يعلقونها على الفروق بين طبقة المعدمين                 
امل األخالقية والسياسية من     فنجد أن مناصري االستدامة عادة ما يستبعدون العو        ،وطـبقة الفقراء  

 . يعنى بالكمالذي االقتصادي حوارهم المنطق فيدائرة الحوار ويتبنون 
 

، حيث أن احد     فريق مكافحة الفقر أهمية اكبر للمعدمين      إعطاءمن المهم معرفة سبب     فـي المقابل    
كثر من   أ يعانون، فالمعدمين   وأنساني أخالقي أمر لوضـع وزن اكبر ألفقر الفقراء هو         األسـباب 

 وخاصة أولئك الذين ال يجدون قوت يومهم، ومن هذا المنطلق فمساعدة األشد فقرا               ،غيرهم بكثير 
 . للوزن مقبول لدى الكثيريناألساس، وهذا اإلنسانيةتساهم بشكل اكبر في رفع المعاناة 

 
 يتعلق بالسياسة، وهو يعكس الصراع األبدى من أجل السيطرة           للوزن وهـناك ثمـة سـبب آخر      

 هذا الصراع الذى مازال يتردد صداه       ،)األفضل حاالً  ( فقراًً األقلأولئك  الفقراء و أفقر  لتحكم بين   وا
 وأبلغ مثال على ذلك فى التاريخ الحديث ماشهدته دولة روسيا فى مطلع الحقبة              ،فى كثير من األمم   

الموارد بتحويل  وا  الماركسية عندما قامت طبقة القوالق باالستيالء على مقاليد الحكم المحلى ثم قام           
ولذا فإن  ، ومثل ذلك معاملة النساء،      األشد فقرا والمالية لصالحهم، غير عابئين بمواطنيهم المعدمين       



 ٦

 الفقراء والنساء فإن    أفقره إذا لم يتم التركيز بشكل كامل على         أنـصار مكافحة الفقر يخشون من أن      
 .)األفضل حاالً( فقراً األقل تختطف من قبل أن يمكن األصغرمكاسب التمويل 

 
خوف من أن المعدمين لن تقدم لهم أى خدمة إال إذا انصب            ت سبق ذكره هو ال    الذيوالسبب األخير   

خوف إلى الظاهرة التى تفشت فى كثير من البرامج االجتماعية          ت ويرجع هذا ال   ،االهـتمام علـيهم   
 على الخدمات   المشاكلأقل  يحصل أصحاب   حيث  " كشط القشدة   " حـول العالم والمعروفة بظاهرة      

 وهذا السبب الثالث واألخير هو السبب الذى يحتاج على األقل إلى            أكثرهم معاناة، بينما يحرم منها    
 . أدلة عملية إلثباته

 
حيث ال تزال معلوماتنا قاصرة فيما يتعلق       ،  ةالتطبيقيلـسوء الحظ فإنه لم يتحقق الكثير في الناحية          

، وحيث مازلنا نعرف القليل حول       األصغر المختلفة  تمويلبمـستويات الفقـر لدى عمالء برامج ال       
 وهناك  كمؤشر على درجة فقر العميل،    حجم القرض   مـستوى فقـر العمالء، وحيث الزلنا نعتمد         

التمويل خارج نطاق التمويل األصغر تؤكد أن المعدمين ال تصلهم خدمات           تأتي ممن هم    أصـوات   
توفير أن   تقول تلك األصوات  اء، كما    الفقر أفقر، حتـى مـن البرامج التي تركز على          األصـغر 

 وعلينا أال نستهين بهذا     ،القـروض ليس هو الحل األمثل لمشاكل أولئك الذين يعيشون على الكفاف           
 .ألنه بحق يستحق أن يخضع للتجربة واالختبارالنقد 

 
  :قرارات العام الجديد

 
فين أن يشعرا بالبهجة    ، وعلى كال الطر   "االستدامة" و" مكافحة الفقر "يـتوقف الحـوار بـين       لـن   

 وعلى  ،زيل االسترخاء والخمول  يبعث الحيوية والنشاط و   ي الحوار أن    اوالـسرور ألن من شأن هذ     
 الحوار أن نباشر فى تحديد أساليب       اكـل حـال، يمكنـنا بعد اإلنتهاء من تعداد األسباب وراء هذ            
 :حوارنا فى المستقبل وتعيين بعض المجاالت المراد النظر فيها

 
 بحيث  ،عليـنا جمـيعا أن نتفق على االنفتاح والمصارحة مع الحفاظ على أدب الحوار             ،  أوال •

على محاولة إشعال نيران    وفهم بعضنا البعض، وليس      محاولة حل الخالف     يتركز حوارنا على  
 .الخالف

علينا أيضا أن نتحقق من بلوغ برامجنا أقصى مدى فى إيصال خدماتها إلى مستحقيها قبل أن                 •
 .ة يتمكنوا من الحصول على الخدمات من خالل برامج مستدامأنالء أفقر من  أن العمنقرر

الفوائد بسعر التكلفة   دفع  على  الزبائن الفقراء   وقدرة  علينا كذلك أن نوثق وبعناية مدى استعداد         •
 .)بدون دعم(



 ٧

علينا أن نسعى إلى حث منظمات التمويل األصغر بكافة أشكالها على التعهد بتوفير المعلومات               •
 استدامة البرامج   وسيساعدنا ذلك في التعرف على    ،  الماليها  ص أداء الدقيقة فيما يخ  وافـية و  لا

 .التى تستهدف الفقراء

، وتلك التي   المختلطةو ،لمتعاملين مع البرامج الكبيرة   لدى ا  مـستويات الفقر     عليـنا أن نوثـق     •
 .تهدف إلى الربح

 . مع التمويل األصغر بوجه عامالمتعاملين مستوى الفقر لدى علينا أن نعرف المزيد عن  •

 . الوصول إلى الفقراءقعدعاة االستدامة هو في الوابأن هدف أن يعوا كافحة الفقر ى دعاة معل •

ـ  • بصحة البواعث االجتماعية والسياسية التى تشكل وجهات       أن يعترفوا   االستدامة  دعـاة    ىعل
 .مكافحة الفقردعاة نظر 

 . التمويل األصغرقطاعظر فى تنشيط وإثراء وعلينا أخيرا أن نستغل اختالف وجهات الن •
 
 

 إليزابث راين : المؤلفة 

 وإصالح القطاع المالى    االصغرهـى استشارية معروفة سبق وأن عملت فى تنمية المشروعات             
في الوكالة   األصغروقد تبوأت منصب مدير مكتب تنمية المشروعات        ،  فـى كثير من دول  العالم      

، كما نشرت العديد من الكتب والمقاالت ذات الصلة بموضوع          USAID للتنمية الدولية    األمريكية
 .التمويل األصغر

 
 


