
نص الدعوة لمعرض2021 
املعرض الثاني لالقتصاد االجتماعي و التضامني  مع املهاجرين و التنوع 

مستمرون في بناء البدائل االقتصادية ملكافحة العنصرية

 COVID 19 فـــي بـــدايـــة عـــام 2020، خـــضعت حـــياتـــنا لـــتحوالت كـــبيرة بســـبب وبـــاء
الــحالــي الــذي كــان لــه تــأثــير عــلى جــميع قــطاعــات مــجتمعنا ، وعــلى وجــه الــخصوص 
فقد أثر بشكل كبير على املهاجرين الذين كانوا بالفعل في وضع  غير جيد أصالً. 

حـيث ظهـر عـلى الـعلن كـيف أنـنا نـحن املـهاجـريـن مـن يـقوم  بـالـعديـد مـن املـهام الـتي 
تــــعتبر أســــاســــية, ونــــقوم بــــها غــــارقــــني فــــي عــــدم االســــتقرار واالســــتغالل. وأيــــًضا فــــي 
أوقــات  األزمــات ، تظهــر الخــطابــات واملــمارســات الــعنصريــة بــقوة أكــبر ، والــتي تــأتــي 

لتضيف إلى عنف الدولة و املجتمع  الذي نتحمله كل يوم في حياتنا.
عـلى الـرغـم مـن تحـركـنا نـحن  والـقطاعـات األخـرى املـتحالـفة مـعنا ، لـم نـنجح فـي إلـغاء 
ســــياســــات إدارة الهجــــرة الــــتي تــــجعل مــــن املســــتحيل عــــلينا مــــمارســــة جــــميع حــــقوقــــنا 
والـــتي تـــتركـــنا غـــير مـــشمولـــني فـــي  اإلجـــراءات الـــحكومـــية املـــَخِففَة اســـتجابـــة لـــألزمـــة 
االجـــــتماعـــــية واالقـــــتصاديـــــة. نـــــحن نـــــدرك أن الـــــعسكرة املـــــتزايـــــدة للحـــــدود ، وتجـــــريـــــم 
أجـساد املـهاجـريـن والـقيود الـقصوى عـلى حـقوقـنا ليسـت أكـثر مـن امـتداد لـلسياسـات 

االستعمارية التي امتدت لقرون على أراضينا ومجتمعاتنا.
فــــي هــــذا الــــسياق ، كــــانــــت جــــهودنــــا ذاتــــية الــــتنظيم هــــي الــــتي ســــمحت لــــلعديــــد مــــن 

عائالتنا بالوصول إلى الحد األدنى من األشياء.
عـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن هـــــذه الـــــظروف الـــــصعبة ، أظهـــــرت مـــــختلف الجـــــماعـــــات املـــــناهـــــضة 
لــــلعنصريــــة فــــي املــــديــــنة كــــيف كــــانــــت شــــبكات الــــتضامــــن والــــدعــــم املــــتبادل ، فــــي ظــــل 
الــظروف املــضادة ، أداة أســاســية لــالســتجابــة املــجتمعية  لهــذا الــوضــع الجــديــد. لــقد 
أوضــحت ظــروف الــوبــاء بــصرامــة أكــبر أن الــنظام الــرأســمالــي غــير مســتدام ، واآلن 
أكــــــثر مــــــن أي وقــــــت مــــــضى أصــــــبح مــــــن الــــــضروري االســــــتمرار فــــــي بــــــناء الــــــبدائــــــل 

االقتصادية التي تضع الحياة واملجتمع في املركز.



وهـذه هـي الـقدرة الـتنظيمية الـتي نـريـد أن نـضعها فـي خـدمـة حـركـة اقـتصاديـة تـحولـية 
حــقيقية. حــركــة اقــتصاد اجــتماعــي وتــضامــني تــتساءل بــشكل أســاســي عــن الــظروف 
الـــتي تـــجبر الـــناس عـــلى الهجـــرة: الـــنزاعـــات املســـلحة والـــكوارث الـــبيئية الـــناتـــجة عـــن 
تـغير املـناخ واالحـتباس الحـراري واتـفاقـيات الـتجارة الحـرة ، مـن بـني أسـباب أخـرى. 
حـركـة لـالقـتصاد االجـتماعـي والـتضامـني تـقف جـنبًا إلـى جـنب مـع الـدفـاع عـن حـقوق 
أولــــــئك الــــــذيــــــن يــــــنضمون إلــــــى  جــــــيوش األيــــــدي الــــــرخــــــيصة لــــــلعمل فــــــي الــــــقطاعــــــات 

االستراتيجية لالقتصاد ، في ظل ظروف استغاللية وخالية من الحقوق.
هـــذا هـــو التحـــدي الـــذي نـــريـــد أن نـــطرحـــه عـــلى االقـــتصاد االجـــتماعـــي والـــتضامـــني. 
نــــــعتقد أنــــــه ســــــيكون تــــــحويــــــليًا حــــــًقا إذا كــــــان قــــــادرًا عــــــلى وضــــــع نــــــفسه فــــــي خــــــدمــــــة 
الــقطاعــات الــشعبية ومــن بــينها املــهاجــرون إلزالــة عــقبات محــددة واملــساعــدة فــي حــل 
الــصعوبــات والــقيود فــي تــنفيذ مشــروع اقــتصادي ذاتــي اإلدارة. ال يــقتصر التحــدي 
عــلى قــيام االقــتصاد االجــتماعــي والــتضامــني بخــلق فــرص عــمل تــسمح بــالــحصول 
عــلى تــصاريــح اإلقــامــة والــعمل ، أو تــعزيــز مــئات املــبادرات االقــتصاديــة الــتضامــنية 
الــتي يجــري تــطويــرهــا حــالــيًا فــي ظــروف غــير رســمية ومهــددة بــضعف شــبكة الــدعــم 
الـخاصـة بـها. ونـقص الـتمويـل ، لـكن التحـدي يـكمن فـي دمـج تـنوع الـنسيج الـترابـطي 
الــــــكتالــــــونــــــي ، مــــــما يــــــثير تــــــساؤالت حــــــول إعــــــادة إنــــــتاج الــــــقوالــــــب الــــــنمطية واألبــــــويــــــة 
واملـــــساعـــــدة الـــــتي تـــــسمح بـــــإعـــــادة إنـــــتاج الـــــعنصريـــــة داخـــــل االقـــــتصاد االجـــــتماعـــــي 
ا  والــتضامــني. التحــدي هــو جــعل نــسيج االقــتصاد االجــتماعــي والــتضامــني انــعكاسًــ

لتكوين مجتمعنا [1]. 
إنــــه االعــــتراف بــــقوة املــــهاجــــريــــن  املــــنظمة وكــــذلــــك الــــحاجــــة إلــــى االلــــتقاء مــــرة أخــــرى 
والــقدرة عــلى الــحصول عــلى مــساحــة يــمكن فــيها لــلمشاريــع االقــتصاديــة لــلمهاجــريــن 
 Cercle de Migracions i  إظــهار قــوتــها وتــنوعــها وقــدرتــها عــلى الــتحول ، مــما يــؤدي إلــى
economia cooperativa de Coòpolis -Ateneu Cooperatiu de Barcelona ، لــــــــــــــــــعـقـد الــــــــــــــــــنـسـخـة 

الثانية من معرض االقتصاد التضامني  الداعم للمهاجرين والتنوع. 
الـدعـوة هـي جـعل املـعرض مـساحـة لـلتقارب بـني ثـقافـاتـنا ولـغاتـنا ، مـما يـشجع الـحوار 
بــــني الــــثقافــــات كــــاســــتراتــــيجية ملــــواجــــهة الــــعنصريــــة ، ويــــفتح الــــنقاش حــــول عــــواقــــبها 
الــحالــية. ســيكون أيــًضا مــساحــة لــلنقاش حــول بــناء املــوضــوع الــسياســي لــالقــتصاد 



االجـــتماعـــي والـــتضامـــني والـــقيود والتحـــديـــات الـــتي تـــنشأ لـــالنـــضمام واملـــشاركـــة فـــي 
جـــميع مـــراحـــل الـــدورة االقـــتصاديـــة (اإلنـــتاج والـــتوزيـــع واالســـتهالك) بـــطريـــقة رائـــدة ، 

مما يعزز العالقات املجتمعية .
هـذا هـو السـبب فـي أنـنا نـدعـو أكـثر مـن 100 مشـروع شـاركـوا بـالـفعل فـي اإلصـدار 
األول وجـميع تـلك املـشاريـع الـتي تـرغـب فـي االنـضمام لـلمشاركـة فـي الـنسخة الـثانـية 
مـــن  مـــعرض االقـــتصاد االجـــتماعـــي و الـــتضامـــني مـــع املـــهاجـــريـــن و الـــتنوع  الـــذي 

سنقوم به في موقع حي Can Batlló المقبل 26 یونیو/حزیران من 10 صباحا. 
تــــمتد الــــدعــــوة إلــــى املجــــموعــــات واألشــــخاص املــــهاجــــريــــن و املــــتنوعــــني الــــذيــــن لــــديــــهم 
مـبادرات / أعـمال / مـشاريـع اقـتصاديـة (مـع أو بـدون شـكل قـانـونـي) لـالنـضمام إلـينا. 

بيننا جميًعا ، يمكننا املساهمة في بناء على اقتصاد تحولي متنوع. 
[1] يــوضــح الــتوازن االجــتماعــي فــي شــبكة اقــتصاد الــتضامــن أنــه فــي هــذا  الــعام  
٪4 فــــقط مــــن الــــعامــــلني فــــي كــــيانــــات  االقــــتصاد االجــــتماعــــي و الــــتضامــــني هــــم مــــن 

أصول متنوعة.


