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يركز علماء االقت�ضاد بوجه عام على م�ضدرين رئي�ضيني للنمو، هما: اإ�ضافة املزيد من 
املدخالت –املزيد من راأ�س املال واملزيد من العمالة.. واالبتكار والتغيري التقني.

النمو بالقوة الغا�ضمة يعتمد على الزيادة يف االإنتاجية لكل من راأ�س املال والعمالة 
من  الكثري  توليد  ثم  ومن  االبتكار،  على  باالأ�ضا�س  فيعتمد  الذكي  النمو  اأما  مًعا، 

االإ�ضافات اإىل االإنتاج مع مرور الوقت..
بني معرفة  واالبتكار معروف باأنه ذلك ال�ضيء اجلديد، وهو يف حقيقة االأمر "زواج" 
جديدة جم�ضدة يف اأحد االخرتاعات، والطرح الناجح لهذا االخرتاع يف ال�ضوق؛ اإذ اإن 
التي جتعلها  ُت�ضمم وُت�ضوق وُتعدل بالطرق  اأف�ضل االخرتاعات تظل بال فائدة ما مل 
ا يدرك الفر�ضة التجارية التي يقدمها االخرتاع،  ا، وهذا يتطلب �ضخ�ضً جمدية جتاريًّ
الالزمة  اخلطوات  جميع  يتخذ  ثم  االخرتاع،  هذا  من  ظاهري  �ضغري  عن�رص  حتى  اأو 
املهام  وهذه  �رصائه..  العمالء يف  من  الكثري  يرغب  �ضيء  اإىل  الفر�ضة  تلك  لتحويل 
هي بطبيعتها من اأهم �ضمات ريادية االأعمال، وهي ال�ضمة التي ميكن اأن نطلق عليها 

"الب�ضرية الثاقبة".
وميكن اأن ن�ضم اأي كيان بالريادية اإذا كان يقدم منتًجا جديًدا اأو خدمة جديدة، �ضواء 
اأكان هذا الكيان جديًدا اأو موجوًدا من قبل، اأو عندما يطور وي�ضتعمل طرًقا جديدة يف 
اأقل.. وال ينبغي يف كل  ال�ضلع واخلدمات املوجودة حالًيا بتكلفة  اأو تو�ضيل  اإنتاج 
االأحوال اخللط بني "امل�رصوعات ال�ضغرية" و"امل�رصوعات الريادية"، فريادي االأعمال 
لو�ضف  يقلب االأو�ضاع ويثري الفو�ضى، وعادة ما ي�ضتخدم م�ضطلح "التدمري اخلالق" 

عملية ريادية االأعمال.

النمــــــو "الذكـــي"...
 والنمــــــــــــو "بالقوة الغا�شمة"

      االإ�صالح االقت�صادي
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العراق
حتت �سعار "�لقطـاع �خلا�ص �رشيك �أ�سا�سي 
�لأعمال  جمعيات  �حتفلت  �لعـر�ق"  بناء  يف 
�أجند�ت  بت�سليم  �لقت�سادية  و�ملنظمات 
 26 يوم  �ملحلية  حكوماتها  �إىل  �أعمالها 
ويوم  �لنجف،  حمافظة  يف  يونيه/حزير�ن 
24 يوليو/متوز يف كل من حمافظتي �لأنبار 
للدفاع  �لعر�قية  و�لب�رشة. وكانت �جلمعية 
�لعمل  تبنت   )ISCRD( �مل�ستهلك  عن حقوق 
يف هذ� �لربنامج بدعم من مركز �مل�رشوعات 
�لعمل  و��ستغرق   ،CIPE �خلا�سة  �لدولية 
يف هذه �لأجند�ت نحو �أكرث من عام، �سارك 
و�ملهنيني  �لأعمال  رجال  من  �ملئات  فيه 
و�حلرفيني و�لأكادمييني و�خلرب�ء يف حو�ر 
منظم للقطاع �خلا�ص، من خالل �مل�ساركة 
�إىل  يهدف  جماعي  وب�سوت  �لدميقر�طية 
و�لت�رشيعية  �لقت�سادية  �لإ�سالحات  حتقيق 
نحو  �ملوجه  �لقت�ساد  لتعزيز  �لالزمة 

�شـــــــــــــــركاء�ل�سوق. 
م�صــــــر

جريدة  مع  بالتعاون  اخلا�صة  الدولية  امل�رشوعات  مركز  نظم 
يف  الف�صاد  وحماربة  وال�صفافية  "النزاهة  ملتقى  اليوم  امل�رشي 
منتجع  يف   2010 يوليو/متوز   26 اإىل   23 من  الفرتة  يف  م�رش"، 
من  الأول  اجلزء  خمرجات  احل�صور  ناق�ش  بالغردقة.  اجلونة 
م�رشوع "مكافحة الف�صاد وتعزيز ال�صفافية"، والذي يهدف املركز 
من خالله اإىل معاجلة م�صكلة الف�صاد يف م�رش باأ�صلوب علمي ينا�صب 
و�صائل  عن  ممثلون  املوؤمتر  يف  �صارك  للمجتمع.  اخلا�صة  الطبيعة 
واحلكومي،  اخلا�ش  والقطاع  املدين،  واملجتمع  الإعالم، 

بالإ�صافة اإىل عدد من الأكادمييني واملهتمني بال�صاأن العام.

فل�صطني
اأطلق منتدى �صيدات الأعمال 
برام الله يف فل�صطني حملة 
وا�صعة النطاق حل�صد التاأييد 
يف الدفع باجتاه اإف�صاح املجال 
للن�صاء �صاحبات الأعمال للعب 
ال�صاأن  فاعلية يف  اأكرث  دور 
القت�صادي، من خالل زيادة 
بالعطاءات  للفوز  فر�صهن 
اجلهات  قبل  من  املطروحة 
احلكومية والهيئات املانحة 

لتنفيذ م�صاريع خمتلفة.

الأردن
م�صتديرة  مائدة  اجتماع  ال�صيا�صية،  للدرا�صات  القد�ش  مركز  عقد 
ملناق�صة نتائج تقرير حالة الفقر يف الأردن الذي �صدر موؤخًرا عن كل 
التنمية الجتماعية الأردنية، ودائرة الإح�صاءات العامة  من وزارة 
وجمعيات  العام،  القطاع  من  م�صارًكا   46 اجلل�صة  ح�رش  الأردنية. 
وو�صائل  ال�صيا�صية،  والأحزاب  الأكادميية،  واملعاهد  الأعمال، 

الإعالم، وبرملانيني.
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ر�ؤية عامة

ت�صتند هذه املقالة على حما�رشة األقاها روبرت ليتان يف موؤمتر دويل عن الدميقراطية التي توؤتي 
ثمارها، ُعقد يف وا�صنطن العا�صمة يف اأكتوبر 2009، وا�صتندت مالحظاته على كتاب: "الراأ�صمالية 
الطيبة والراأ�صمالية اخلبيثة واقت�صادات النمو والرخاء". وهو الكتاب الذي ت�صدر ن�صخته العربية 

منت�صف �صهر اأكتوبر يف �صل�صلة كتاب "امل�رشي اليوم".

ما هو اقت�صاد ال�صوق، وكيف ميكن تعظيم النمو 
احلائز  لوكا�ش،  روبرت  يقول  القت�صادي؟.. 
على  املرء  يركز  اأن  مبجرد  نوبل:  جائزة  على 
فالنمو  اآخر،  �صيء  اأي  يفكر يف  اأن  ي�صعب  النمو 
القت�صادي هو القاطرة التي تقود باجتاه حت�صني 
م�صتويات معي�صة ال�صعوب يف جميع اأنحاء العامل، 
تعزيز  اإىل  يهدف  اأن  اقت�صادي  نظام  اأي  وعلى 
م�صتويات  حت�صني  وبالتايل  القت�صادي،  النمو 

املعي�صة.
ي�صري تاريخ القت�صاد اإىل حدوث حالة فراغ بعد 
عاملي القت�صاد اآدم �صميث، وديفيد ريكاردو، فلم 

يركز اأي عامل اقت�صاد خالل احلقبة التالية لهذين 
املدى.  طويل  القت�صادي  النمو  على  العاملني 
من احلقيقي اأن ا�صتقرار القت�صاد الكلي برز اإىل 
جون  وكتب  الكبري،  الك�صاد  فرتة  اإبان  املقدمة 
الإجمايل،  الطلب  حتفيز  كيفية  عن  كينز  مينارد 
النمو القت�صادي على  ولكن تركيزه مل يكن على 
ال�صوء  اإىل  الذي عاد  الطويل، املو�صوع  املدى 
القرن  خم�صينيات  يف  �صولو  روبرت  كتابات  مع 
املا�صي، وهي الكتابات التي ا�صتحق عنها جائزة 

نوبل.

نائب رئي�س 
موؤ�ص�صة 
كوفمان 
للبحوث 

وال�صيا�صات 

بقلم: د. روبرت اإي. ليتان 

الراأ�سمالية الطيبة.. والراأ�سمالية اخلبيثة
ريادية االأعمال... والنمو االقت�صادي على املدى الطويل

وعلى الرغم من ح�صول �صولو على جائزة نوبل، 
النمو القت�صادي على  اإىل و�صع  اأعماله  توؤد  مل 
علماء  يدر�صها  التي  املو�صوعات  قائمة  راأ�ش 
القت�صاد، وظل مو�صوع النمو القت�صادي على 
املدى الطويل مو�صوع قليل ال�صاأن حتى ظهور 
قواعد البيانات العاملية لل�صهري �صامر-هي�صتون 
قادرين  القت�صاد  علماء  واأ�صبح  وانت�صارها، 
يف�صلونه  الذي  العمل  مبمار�صة  ال�صتمتاع  على 
البيانات  ا�صتخدام جمموعة من  عن غريه، وهو 
اأو  والنتائج،  الجتاهات  ل�رشح  القت�صادية 
مبعنى اآخر ا�صتنتاج العالقة الإح�صائية بني عدد 
ومتكن  وامل�صتقلة.  الع�صوائية  املتغريات  من 
علماء القت�صاد من ا�صتخدام بيانات الدخل بعد 
ال�رشائية  القوى  يف  الفروق  يبني  مبا  تعديلها 
الجتماعية  املتغريات  من  اأي  مع  ومقارنتها 
يتخيلها.  اأن  لإن�صان  ميكن  التي  والقت�صادية 

وبذل القت�صاديون جهوًدا كبرية منذ ذلك احلني 
بني  للمقارنة  الإح�صائية  العالقات  اإجراء  يف 
�صحرية  و�صفة  اإىل  للتو�صل  حماولة  يف  الدول 

للنمو. 
النمو  نهج  ظهور  اإىل  الو�صفات  هذه  واأدت 
الكعكة"،  "�صنع  با�صم  ُعرف  الذي  القت�صادي 
وهو نهج يتلخ�ش يف و�صع بع�ش العنا�رش مثل 
راأ�ش املال، والعمالة، واملعرفة، والبتكار، 
واملوؤ�ص�صات، يف بوتقة واحدة وا�صتخدام اخلليط 
لإحداث النمو. وبا�صتخدام معامالت اأو مقادير 
زمنية  فرتات  على  العنا�رش،  تلك  من  خمتلفة 
خمتلفة، ومزج تلك العنا�رش مع بع�ش املكونات 
من  الكثري  اإىل  القت�صاديون  تو�صل  الأخرى، 
املعادلت املختلفة، وا�صتمر تفكريهم على هذا 

النمط يف م�صاألة النمو القت�صادي ملدة طويلة.

ريادية الأعمال
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يف  للتفكري  الوحيدة  الطريقة  لي�ش  �صبق  ما  ولكن 
عملية النمو، فالقت�صاد اأوًل وقبل كل �صيء يتكون 
من اأفراد و�رشكات منفردة، واإذا كان لنا اأن نتعلم 
�صيًئا واحًدا من تاريخ القت�صاد فهو اأن النمو الكلى 
اإل  لي�ش  القت�صاد  واأن  ال�رشكات،  منو  من  ين�صاأ 
جمموع ال�رشكات داخله، ومن هنا، تكون الق�صية 
الأهم يف القت�صاد هي ق�صية تكوين ال�رشكات على 

امل�صتوى الفردي، وتنميتها.
بني  الأخرية  الفكرة  بهذه  الهتمام  بذور  وترجع 
اإىل ثالثني �صنة م�صت، ومن هوؤلء  القت�صاديني 
يحا�رش  الذي  نيل�صون،  ريت�صارد  القت�صاديني 
ا اأ�صتاًذا يف  الآن يف جامعة كولومبيا وكان اأي�صً
منذ  األف  والذي  وينرت،  و�صيدين  ييل،  جامعتي 
تكوين  تطور  منهج  عن  رائًدا  كتاًبا  �صنة  ثالثني 
القت�صاد  منو  لفهم  كاأ�صا�ش  ومنوها  ال�رشكات 
مبعناه الوا�صع. ويف ال�صنوات الأكرث حداثة ركز 
على  احلائز  القت�صاد  وعامل  باومول،  ويليام 
جائزة نوبل اإيدموند فيلب�ش، على تكوين ال�رشكات 

ومنوها بو�صفها قاطرة التقدم القت�صادي.
كانت موؤ�ص�صة كاوفمان رائدة يف متويل هذا النوع 
من الن�صاط البحثي التنموي يف العامل، وقد �صجلت 
العميقة  التحليلية  البحثية  الدرا�صات  من  الكثري 
املتفح�صة بني �صفتي كتاب يحمل ا�صم  "الراأ�صمالية 
واقت�صاديات  اخلبيثة..  والراأ�صمالية  احلميدة 
 Good Capitalism، Bad والرخاء  النمو 
 Capitalism، and the Economics
"of Growth and Prosperity، وكان 
يل �رشف ال�صرتاك يف تاأليفه مع ويليام باومول 

وكارل �رشام رئي�ش موؤ�ص�صة كوفمان.
الراأ�سمالية الطيبة والراأ�سمالية اخلبيثة

اأن  وهى  اأ�صا�صية  فر�صية  على  الكتاب  يقوم 
الأمناط  ال�صوق متعددة  الراأ�صمالية واقت�صاديات 
رغم  واحد،  نهج  اأو  واحد  منط  على  ت�صري  ول 
اأن  برلني-  حائط  �صقوط  -بعد  ت�صور  �صيوع 
الراأ�صمالية هي اأحادية الأبعاد. فقد �صاد ت�صور، 
على الأقل يف الوليات املتحدة، باأن الراأ�صمالية 
انت�رشت مقابل انهزام ال�صيوعية، وبذلك و�صعت 
ياأخذ  ومل  الق�صة،  يف  اخلتام  ف�صل  الراأ�صمالية 

النقا�ش حول الأ�صكال املتعددة للراأ�صمالية حقه. 
فمن بني دول العامل وعددها حوايل 190 دولة، 
بامللكية  دولة   188 اعرتاف  من  الرغم  وعلى 
الفردية )فيما عدا كوبا وكوريا ال�صمالية( اإل اأن 
النظر اإىل امللكية يختلف من دولة اإىل اأخرى، بل 
ا يف ال�صيطرة  وجند الختالفات بني تلك الدول اأي�صً

على الفروق بني متو�صط دخل الفرد فيها.
والراأ�صمالية  الطيبة  الراأ�صمالية  كتاب  يحاول 
اخلبيثة اأن ينظم هذه الفو�صى الفكرية، حيث ي�صع 
اأربعة اأمناط للراأ�صمالية، واإن كان ل يعنى بذلك 
منط  حتت  كاملة  ب�صورة  يندرج  اقت�صاد  كل  اأن 
معني من تلك الأمناط.. فهذا الت�صنيف هو ت�صنيف 
بع�ش  متيل  الأمر  واقع  وفى  حم�ش،  فكري 
اأكرث  الأربعة  الأمناط  تلك  اأحد  اإىل  القت�صادات 
من غريه، وبع�صها الآخر ي�صع قدًما هنا والقدم 
الأخرى هناك، وكثري منها يحتوي على مزيج من 

عنا�رش الأمناط الأربعة. 
راأ�سمالية الِقلة احلاكمة )الأوليجاكية(

ترتكز  حيث  احلاكمة-  القلة  راأ�صمالية  اأن  �صك  ل 
راأ�صمالية  هي  القلة-  اأيدي  يف  وال�صلطة  املوارد 
خبيثة. ومن اأمثلة الدول التي يوجد بها هذا النمط 
مبنطقة  النفط  ودول  رو�صيا،  الراأ�صمالية،  من 
ال�رشق الأو�صط، وكثري من دول اأفريقيا واأمريكا 
الالتينية. ولي�صت الوظيفة الواقعية لراأ�صمالية القلة 
احلاكمة تعظيم النمو القت�صادي، بل تعظيم رفاهة 
القائمني على ال�صلطة الذين ي�صتحوذون على معظم 
املوارد القت�صادية، ويف اأغلب الأحيان يحولون 
حدود  خارج  م�رشفية  ح�صابات  اإىل  اأرباحهم 
مع  القلة  هوؤلء  اأهداف  تتوافق  ول  اأوطانهم، 
هدف توفري رفاهة �صعوبهم، وقد يكون اهتمامهم 
ا�صرتاتيجية  جمرد  القت�صادي  بالنمو  الهام�صي 
�صيا�صية للمحافظة على قدر من الر�صا لدى القاعدة 

ال�صعبية مبا يكفي لتجنب ثورة ال�صعب عليهم. 
وتت�صم راأ�صمالية القلة احلاكمة بالتباينات الكبرية 
بني م�صتويات الدخول، ولي�ش من قبيل امل�صادفة 
تلك  اأ�صواق  على  الر�صمي  غري  القت�صاد  �صيادة 
الدول، وكثرًيا ما يبذل اأ�صحاب ال�صلطة والرثوة 
ال�صعب من حقوق  بقية  ق�صارى جهدهم حلرمان 

ر�ؤية عامة

التي  ال�صوق  اقت�صاديات  مزايا  ومن  امللكية 
اأخرى، فلو اكت�صب ال�صعب هذه  اأماكن  نراها يف 
ال�صطوة التي متنحها مزايا حق امللكية، لتمكن من 
جتاوز ال�صلطة التي ميتلكها القلة من جراء ال�صيطرة 

ال�صيا�صية والقت�صادية.
الراأ�سمالية املوجهة من الدولة

ال�صيوعية،  مع  اخللط  بع�ش  الت�صمية  تلك  تثري  قد 
الدولة  الراأ�صمالية املوجهة من  اأن  اأننا نوؤكد  اإل 
تختلف عن ال�صيوعية. ففي ال�صيوعية متتلك احلكومة 
املوجهة  الراأ�صمالية  يف  اأما  الإنتاج،  و�صائل 
و�صائل  ميتلك  اخلا�ش  القطاع  فاإن  الدولة  من 
اإىل  املوارد  بتوجيه  الدولة  تقوم  بينما  الإنتاج، 
اأكرب  جناحها  فر�صة  اأن  تت�صور  التي  القطاعات 
من غريها، وذلك- على �صبيل املثال- من خالل 
ملكية الدولة للبنوك. واإذا نظرنا اإىل ال�صني، جند 

الأكرب من املوارد  ت�صيطر على اجلزء  البنوك  اأن 
القت�صادية، وت�صيطر الدولة يف الهند على %75 
اأن هذه هي  الوا�صح  النظام امل�رشيف. ومن  من 
اإحدى طرق توجيه القت�صاد، من بني طرق اأخرى 
وتوجيه  الواردات،  من  احلماية  �صيا�صات  منها 
الدعم املايل لل�صادرات، وو�صع قوانني حتفيزية 

لقطاعات معينة، وغري ذلك.
ومن هنا، نرى اأن الراأ�صمالية املوجهة من الدولة 
اأ�صا�صي هو اأن الدولة اأدرى  تقوم على افرتا�ش 
مبا تفعل، واأنها قادرة على تقرير كيفية الو�صول 
للغاية، ميكن  اإىل هدفها. وفى ظروف حمدودة 
اأن تنجح الراأ�صمالية املوجهة من الدولة يف اإحداث 
النمو القت�صادي، كما كان احلال يف النمو الذي 
العامل  من  جزء  وهو  اآ�صيا،  �رشق  جنوب  �صهده 
طاملا تخلف عن ركب النمو القت�صادي العاملي 
وتطلع اإىل النماذج املتطورة يف الوليات املتحدة 
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الوظيفة الواقعية لـ "راأ�صمالية 
القلة احلاكمة" لي�صت تعظيم 
النمو القت�صادي، بل تعظيم 

رفاهة القائمني على ال�صلطة الذين 
ي�صتحوذون على معظم املوارد 

القت�صادية، ول تتوافق اأهدافهم مع 
هدف توفري رفاهة �صعوبهم.. وقد 
يكون اهتمامهم الهام�صي بالنمو 

القت�صادي جمرد ا�صرتاتيجية 
�صيا�صية للمحافظة على قدر من 

الر�صا لدى القاعدة ال�صعبية مبا 
يكفي لتجنب ثورة ال�صعب عليهم.

"الراأ�صمالية املوجهة من الدولة" 
تختلف عن ال�صيوعية، ففي 

ال�صيوعية متتلك احلكومة و�صائل 
الإنتاج، اأما يف الراأ�صمالية 

املوجهة من الدولة، فاإن القطاع 
اخلا�س ميتلك و�صائل الإنتاج، 

بينما تقوم الدولة بتوجيه 
املوارد اإىل القطاعات التي 

تت�صور اأن فر�صة جناحها اأكرب 
من غريها.. وفى ظروف حمدودة 
للغاية ميكن اأن ينجح هذا النمط 

يف اإحداث النمو القت�صادي.

ر�ؤية عامة
فا�صتوردت  واليابان،  واأوروبا  الأمريكية 
اآ�صيا التكنولوجيا خلدمة  حكومات جنوب �رشق 
ال�صناعة، وا�صتخدمت العمالة املتعلمة رخي�صة 
التكلفة، وبداأت يف التو�صع يف التجارة. وكثرًيا 
الدولة  من  املوجهة  الراأ�صمالية  منط  يوؤدي  ما 
اإىل النمو ال�رشيع يف البداية، لكن احتمال جتمد 
ويف  كبري.  احتمال  هو  النمو  من  النوع  هذا 
حالة جنوب �رشق اآ�صيا متكنت بع�ش الدول )مثل 
�صنغافورة( من الو�صول اإىل ال�صفوف املتقدمة 

على الأقل يف القطاع ال�صناعي. 
ال�صوؤال الذي يثار يف تلك احلالة هو: هل ي�صتطيع 
كيفية  حتديد  الدول  تلك  يف  البريوقراطيون 
من  القرتاب  و�صك  على  وهم  الأموال  ا�صتثمار 
من  رئي�صية  نقطة  هذه  الأمامية؟..  ال�صفوف 
الدولة،  من  املوجهة  الراأ�صمالية  �صعف  نقاط 
ا عانت دول جنوب �رشق اآ�صيا  ولهذا ال�صبب اأي�صً
�صخ  يف  الدولة  بالغت  لقد  املالية.  الأزمة  من 
طاقتها  عجزت  �صناعات  يف  كبرية  ا�صتثمارات 
عن ا�صتيعابها، فتعر�صت لالأزمة. هناك حدود 
و�صتكون  الدولة،  من  املوجهة  للراأ�صمالية 
�صنغافورة الختبار احلا�صم لبيان مدى جناح هذا 
النمط من الراأ�صمالية، فهي ل تزال تقوم بتوجيه 
وت�صجيع  احليوية  التكنولوجيا  اإىل  القت�صاد 
و�صتكون  الوقت.  ذات  يف  الأعمال  ريادية 
�صنغافورة مثاًل حًيا و�صادًقا على ممار�صة منط 
الراأ�صمالية املوجهة من الدولة وهي تقرتب من 

ال�صفوف الأمامية. 
راأ�سمالية ال�رشكات الكبرية

راأ�صمالية  هو  الراأ�صمالية  من  الثالث  النوع 
الإدارية،  الراأ�صمالية  اأو  الكبرية،  ال�رشكات 
اأوروبا  غرب  اقت�صادات  ي�صود  النمط  وهذا 
واليابان والوليات املتحدة بعد احلرب العاملية 
جالربيث،  كينيث  جون  و�صفها  وقد  الثانية. 
وكاأنها  هارفارد،  بجامعة  القت�صاد  اأ�صتاذ 
دولة �صناعية جديدة يوجد بها قطبان م�صيطران، 
�رشكات  مثل  الكربى  ال�رشكات  الأول  القطب 
مقابل  وغريها،  ال�صلب  و�رشكات  ال�صيارات 
قطب اآخر ت�صيطر عليه حكومات كربى وجتمعات 

عمالية كبرية. 

ول �صك اأن هناك فوائد كثرية لراأ�صمالية ال�رشكات 
الكبرية، منها الوفرة الناجتة عن �صخامة حجم 
والب�رشية  املالية  املوارد  وتوافر  الإنتاج، 
املال  راأ�ش  ووفرة  والتطوير،  للبحث  الالزمة 
هذه  وت�صتطيع  القت�صاد.  يف  �صخه  ميكن  الذي 
على  وقدرتها  الكبري  حجمها  بف�صل  ال�رشكات، 
كبرية  مراكز  اإن�صاء  املوارد،  م�صادر  تنويع 
للبحث والتطوير، مثل خمتربات بيل ال�صهرية اأو 
اأمًرا  البتكار  ي�صبح  وعندما  بارك.  زيروك�ش 
الكبرية  ال�رشكات  اقت�صاديات  ت�صبح  معتاًدا 
على  قادرة  الإدارة  على  القائمة  والقت�صادات 
الكبرية  القوة  اإليه  تعود  الذي  البتكار  تراكم 
للوليات املتحدة الأمريكية يف القرن الع�رشين، 
ابتكاري  منط  واأملانيا  لليابان  اأ�صبح  واليوم 

م�صابه للوليات املتحدة الأمريكية.
ومع ذلك يعرتي راأ�صمالية ال�رشكات الكبرية �صعف 
كبري وموؤثر، يتمثل يف عدم تف�صيلها لالبتكارات 
اجلذرية، حيث ل ترغب معظم ال�رشكات الكربى 
يف ال�صتثمار يف منتجات اأو خدمات جديدة تقلل 
من م�صتوى اأرباحها.. وهذا يقودنا اإىل ال�صكل 

النهائي من اأ�صكال الراأ�صمالية.
راأ�سمالية ريادية الأعمال

ال�صكل النهائي من اأ�صكال الراأ�صمالية هو راأ�صمالية 
ريادية الأعمال، حيث ت�صيطر ال�رشكات ال�صغرية 
اجلديدة  ال�رشكات  وتتميز  القت�صاد،  على 
الأحوال  اأغلب  يف  موؤ�ص�صيها  لأن  بال�صتقاللية؛ 
الراهن  الو�صع  بقاء  يف  م�صلحة  لديهم  لي�صت 
على ما هو عليه. ويحققون الأرباح الكبرية من 
التجارة يف ابتكارات غري تقليدية ينتج عنها يف 
اأغلب الأحيان تغيري ما اعتاد النا�ش عليه، وهذا 
ن�صيب  عن  امل�صئول  هو  البتكارات  من  النوع 
الأ�صد من النمو القت�صادي على املدى الطويل.

التي  احلديثة  الخرتاعات  يف  نفكر  دعونا 
يف  فاأحدثت  جتارًيا،  ا�صتغالًل  ا�صتغاللها  مت 
حياتنا تغيرًيا جذرًيا ومنها: املحرك البخاري 
الهواء  ومكيف  والطائرة  وال�صيارة  والكهرباء 
الإنرتنت.  و�صبكة  والربجميات  والكمبيوتر 
هذه الخرتاعات وما ترتب عليها من �صناعات 
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تكن  ومل  الأعمال،  رياديي  �صنع  من  كانت 
الأعمال  رياديي  لأن  قائمة؛  �رشكات  �صنع  من 
واملبادرين يتمتعون بحرية كبرية يف جتربة اأي 
�صيء جديد. هل لنا اإذن اأن ن�صتنتج اأن القت�صاد 
والرياديني؟..  املبادرين  على  يعتمد  اأن  ميكن 
ومرتبًطا  �صغرًيا  الدولة  اقت�صاد  يكن  مل  ما 
كبرية،  �رشكات  عليها  ي�صيطر  اأكرب  باقت�صادات 
كما هو احلال بالن�صبة لإ�رشائيل وتايوان، فاإننا 
نرى اأن الو�صع املثايل هو املزج بني ال�رشكات 
الكربى القائمة على الإدارة وال�رشكات اجلديدة، 
حيث ينتج عن هذا املزج حالة من التوتر البناء 
الدافع نحو البتكار والإنتاج، فتقوم ال�رشكات 
اجلديدة بالبتكار، بينما تركز ال�رشكات الكبرية 
على حت�صني املنتج اجلديد وت�صويقه واإنتاج ال�صلع 
على  اجلديدة  الأفكار  عن  الناجتة  واخلدمات 

م�صتوى كبري من الإنتاج.

الراأ�سمالية يف اأعقاب الأزمة املالية
تقدم الأزمة املالية التي بداأت �صنة 2008 العديد 
احلوافز  بدور  تتعلق  التي  املهمة  الدرو�ش  من 
يف الراأ�صمالية باأنواعها الأربعة. ونلفت النتباه 
الأعمال  ريادية  اأن  نوؤكد  مازلنا  اأننا  اإىل  هنا 
يكون  قد  بل  القت�صاد،  قيادة  على  القادرة  هي 
ال�صابق، فقد  اأهم مما كان عليه يف  الآن  دورها 
عرفتنا الأزمة احلالية اأوجه الق�صور يف ال�رشكات 
الكبرية. وفى احلقيقة، فاإنه عندما اأنقذت احلكومة 
الأمريكية ال�رشكات الكبرية كانت يف الواقع ت�صاند 
ال�رشكات القدمية مثل جرنال موتورز وكرايزلر 
نحو  املحدودة  املالية  املوارد  توجيه  عن  بدًل 
مت  التي  ال�صرتاتيجية  وهذه  جديدة.  �رشكات 
تطبيقها ل توؤدي اإىل النمو طويل املدى، ورمبا 
كانت �رشورية ملنع القت�صاد من النهيار، لكن 
املدى  على  بالن�صاط  الناب�ش  املتطور  القت�صاد 

هناك فوائد كثرية لـ "راأ�صمالية 
ال�رشكات الكبرية" منها الوفرة 

الناجتة عن �صخامة حجم الإنتاج، 
وتوافر املوارد املالية والب�رشية 
الالزمة للبحث والتطوير، ووفرة 
راأ�س املال الذي ميكن �صخه يف 
القت�صاد.. ومع ذلك يعرتي هذا 
النمط �صعف كبري وموؤثر، يتمثل 

يف عدم تف�صيلها لالبتكارات 
اجلذرية، حيث ل ترغب معظم 

ال�رشكات الكربى يف ال�صتثمار يف 
منتجات اأو خدمات جديدة تقلل من 

م�صتوى اأرباحها.

يف "راأ�صمالية ريادية الأعمال" 
ت�صيطر ال�رشكات ال�صغرية 
على القت�صاد، والتي تتميز 

بال�صتقاللية؛ لأن موؤ�ص�صيها يف 
اأغلب الأحوال لي�صت لديهم م�صلحة 
يف بقاء الو�صع الراهن على ما هو 

عليه، وهم يحققون الأرباح الكبرية 
من التجارة يف ابتكارات غري 

تقليدية ينتج عنها يف اأغلب الأحيان 
تغيري ما اعتاد النا�س عليه.. 
وهذا النوع من البتكارات هو 

امل�صئول عن ن�صيب الأ�صد يف النمو 
القت�صادي على املدى الطويل.

ر�ؤية عامة

اجلديدة.  ال�رشكات  فر�ش  يعظم  اأن  بد  ل  الطويل 
يف  بداأت  اأنها  �صنجد  ال�صني،  اإىل  نظرنا  واإذا 
الأعمال  ريادية  نحو  املحدودة  مواردها  حتويل 
والن�صحاب من القت�صاد الذي تديره الدولة، كما 
انتهجت الهند نف�ش النهج تقريًبا. فال يخفى على اأحد 
اأهمية قطاع ريادية الأعمال، ولو عدنا اإىل التاريخ 

القت�صادي لوجدنا اأ�صباًبا كثرية تدعو اإىل الأمل.
ي�صري البحث الذي اأجرته موؤخًرا موؤ�ص�صة كاوفمان 
اإىل اأن ن�صف عدد ال�رشكات الناجحة املدرجة يف 
قائمة اأكرب 500 �رشكة )Fortune 500( تاأ�ص�صت 
اأثناء هبوط ال�صوق، اأو يف فرتات الك�صاد، وهو رقم 
مذهل، كما ي�صري اإىل اأن ن�صف ال�رشكات اخلم�صمائة 
الأ�رشع منًوا تاأ�ص�صت يف فرتات الك�صاد اأو التباطوؤ، 
وهذا يعني اأن الأحوال القت�صادية الع�صيبة ل متنع 
القت�صاد الذي اأ�صابه النكما�ش من جتديد ن�صاطه 

وا�صرتداد عافيته.

وف�صاًل عن ذلك، تولدت فر�ش العمل اجلديدة التي 
بني  فيما  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  ن�صاأت 
1980 و2005 من �رشكات تقل اأعمارها عن خم�صة 
اأعوام، ولول الزيادة الكبرية يف تاأ�صي�ش ال�رشكات 
لنكم�صت معدلت التوظيف يف الوليات املتحدة. 
ومبعنى اآخر، فاإن حوايل 30% من اإجمايل الناجت 
املحلي يف الوليات املتحدة الآن يتولد من �رشكات 
مل تكن موجودة قبل 1980، وهذا رقم كبري حًقا. 
القت�صادية  القيادة  ت�صرتد  اأن  لأمريكا  كان  ولو 
التي كانت قد و�صلت اإليها، فالبد اأن تعتمد على بث 
احلياة من جديد اإىل اأن�صطة ريادية الأعمال، وخلق 
موجة جديدة من الريادية. ولكن وا�صنطن مل تهتم 
بعد ب�صورة كافية بالوظائف التي تتولد من خالل 
الريادية رغم كونها من الأمور ال�رشورية لتحقيق 
الرفاهة يف الوليات املتحدة ويف العامل كله خالل 

ال�صنوات املقبلة.

ريادية الأعمال
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فل�سطني

هو  العايل  للتعليم  الأ�صا�صية  الأهداف  اأحد  اإن 
يف  لالنخراط  اخلريجني  اإعداد  يف  امل�صاهمة 
بل  باأجر،  كعاملني  فقط  لي�ش  العمل،  �صوق 
هذا  لتحقيق  �صعيها  ويف  عمل.  وكاأ�صحاب 
العليا يف  الهدف، متكنت اجلامعات واملعاهد 
�صخمة  اإجنازات  حتقيق  من  العربية  الأقطار 
لاللتحاق  املوؤهلني  اخلريجني  لإنتاج  بالن�صبة 
الدوائر  يف  خا�صة  املاأجور،  العمل  ب�صوق 
من  يالحظ  ولكن  احلكومية.  واملوؤ�ص�صات 
يف  العايل  التعليم  جهاز  اأن  الأخرى  الناحية 
الغالبية العظمى من الأقطار العربية مل يتمكن 
بتاأهيل  يتعلق  فيما  تذكر  اإجنازات  حتقيق  من 
لهم  يبادروا بخلق فر�ش عمل  لكي  اخلريجني 
من خالل اإقامة م�صاريع خا�صة بهم، ولي�ش عن 

طريق الرك�ش وراء الوظائف هنا وهناك.
الأجهزة  اأن  هي  هنا  الأ�صا�صية  امل�صكلة  اإن 

اأ�صتاذ 
القت�صاد، 

جامعة 
النجاح 

الوطنية يف 
فل�صطني.. 

ومدير مركز 
تطوير 
القطاع 
اخلا�س

بقلم: د. ه�صام عورتاين

الريادية يف اأو�ساط اخلريجني...

املعوقات ومتطلبات التفعيل
احلكومية يف غالبية -اأو رمبا جميع- الأقطار 
باملوظفني،  متخمة  اأ�صبحت  قد  العربية 
املزيد  ا�صتيعاب  على  قدرتها  فاإن  وبالتايل 
منهم قد تراجعت اإىل حد بعيد. بل اإن الرتهل يف 
الأجهزة احلكومية قد و�صل يف كثري من البلدان 
العربية مل�صتويات عالية، بحيث اأ�صبح تقلي�ش 
الرئي�صية  املرتكزات  اأحد  هو  العاملني  عدد 
لعملية الإ�صالح القت�صادي. لذا فقد اأ�صبح من 
العمل  الأهم خللق فر�ش  الو�صيلة  اأن  الوا�صح 
للقطاع  ال�صتيعابية  الطاقة  زيادة  يف  تكمن 
اخلا�ش، لي�ش فقط من خالل تو�صيع وحتديث 
امل�صاريع القائمة، بل وكذلك من خالل تعزيز 

القدرات الريادية لدى اخلريجني.
لقد دلت التجربة العملية خالل العقود املا�صية 
معظم  يف  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  اأن  على 
ملمو�ًصا  جناًحا  حتقق  مل  العربية  الأقطار 

لدى  الريادية  والقدرات  الروح  تعزيز  يف 
العمل  لمتهان  اإعدادهم  بهدف  اخلريجني 
كموظفني  ولي�ش  عمل  كاأ�صحاب  وذلك  احلر، 
وعمال. كما اأن اجلهات الر�صمية والأهلية على 
بالن�صبة  مرموقة  جناحات  حتقق  مل  �صواء  حد 
لإقامة املوؤ�ص�صات الالزمة لتاليف هذا النق�ش 
اخلطوة  ولعل  التخرج.  بعد  ما  مرحلة  يف 
الجتاه  هذا  يف  بها  القيام  يجب  التي  الأوىل 
هي التعرف على طبيعة اخلدمات امل�صاندة التي 
يفرت�ش توفريها بهدف تعزيز روح الريادية 
يف  العليا  واملعاهد  اجلامعات  خريجي  لدى 

الوطن العربي.
م�سكالت ومعوقات الريادية

التي تعيق توجه اخلريجني  اأول امل�صكالت  اإن 
اجلدد نحو العمل القت�صادي احلر هي يف الغالب 

افتقارهم لالأفكار الريادية املدرو�صة والقابلة 
للتطبيق. �صحيح اأن برامج الدرا�صة يف املعاهد 
يف  متفاوتة  بدرجات  جنحت  قد  واجلامعات 
تزويد اخلريجني باملهارات الالزمة ملمار�صة 
العمل يف جمالت معينة، ولكن ل يفرت�ش اأن 
تف�صيلية  درا�صات  للخريجني  اجلامعات  توفر 
حول الفر�ش املتاحة لمتهان العمل التجاري 
يف التخ�ص�صات الأكادميية التي تطرحها. وهذا 
يعني اأن هنالك حاجة ما�صة لأن تقوم جهة اأو 
جهات اأخرى باإعداد درا�صات خمت�رشة لفر�ش 
العمل احلر وال�صتثمار يف املجالت الإنتاجية 
تت�صمن  اأن  ويفرت�ش  املختلفة.  واخلدماتية 
درا�صات كهذه تعريف واقعي بربحية امل�رشوع 
عن  وملحة  والت�صويقية،  التمويلية  ومتطلباته 
لتنفيذه.  الالزمة  والإدارية  الفنية  اخلربات 
كافية  تكون  قد  كهذه  درا�صات  فاإن  وبالطبع 

ريادية الأعمال
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بالن�صبة للم�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة، ولكنها 
للجدوى  اأعمق  درا�صات  لإجراء  بدياًل  لي�صت 

القت�صادية بالن�صبة لغالبية امل�صاريع الكبرية.
الفر�ش  على  كاف  اطالع  وجود  عدم  اإن 
القت�صادية  البنية  يف  املتاحة  ال�صتثمارية 
بالن�صبة  فقط  لي�ش  م�صكلة،  ميثل  املحلية 
ملن�صاآت  بالن�صبة  كذلك  بل  اجلدد،  للخريجني 
قاعدتها  لتو�صيع  تتطلع  التي  القائمة  الأعمال 
ال�صتثمارية. ول �صك اأن هنالك الكثري مما ميكن 
تعلمه من التجارب التي مرت بها بلدان اأخرى 
بالن�صبة لكيفية التعامل مع هذا املو�صوع، حيث 
القادرة  املوؤ�ص�صاتية  البنية  اإقامة  على  عملت 
على توفري تدفق دائم لالأفكار ال�صتثمارية يف 

القطاعات املختلفة. 
اأما امل�صكلة الرئي�صية الثانية التي تعيق الريادية 
بني اخلريجني يف الوطن العربي، فهي الفتقار 
للنجاح عند  الإدارية والفنية الالزمة  للخربات 
البدء مبراحل التنفيذ، حيث اإن توفر ال�صهادات 
امتهان  يف  الراغبني  الرياديني  لدى  العملية 
العمل احلر ل ميكن اأن ي�صكل بدياًل عن اكت�صاب 
اأن  البديهي  ومن  والفنية.  الإدارية  اخلربات 
الريادية  امل�صاريع  تنفيذ  يف  النجاح  فر�ش 
للرياديني  توفرت  اإذا  كثرًيا  تزداد  اأن  ميكن 
الفر�صة للح�صول على التدريب والإ�رشاف يف 
ا  املراحل الأوىل من عملية التنفيذ. وهنا اأي�صً
يوجد م�صكلة مزمنة يف معظم الأقطار العربية 
القائمة يف  من حيث �صعف فاعلية املوؤ�ص�صات 

توفري اخلدمات املطلوبة.
تعزيز  متطلبات  اأهم  اأحد  فاإن  وبالطبع 
هو  اخلريجني،  اأو�صاط  يف  خا�صة  الريادية، 
توفري م�صادر التمويل الالزم لتنفيذ امل�صاريع 
امل�صتهدفة. فمن الوا�صح اأن الغالبية ال�صاحقة 
مبا  الذاتي  التمويل  متتلك  ل  قد  اخلريجني  من 
يكفي لتنفيذ امل�صاريع املطروحة، كما اأنها ل 
تلبي  التي  الكافية  املتطلبات  متتلك اخلربة ول 
التمويل  منح  على  للموافقة  البنوك  ا�صرتاطات 
املطلوب. لذا فاإن هنالك �رشورة ملحة لتعريف 
اخلريجني، ب�صكل مو�صوعي، مب�صادر وبرامج 
التمويل املتاحة، �صواًء من البنوك التجارية اأو 

من موؤ�ص�صات الإقرا�ش غري امل�رشفية، اأو تلك 
التابعة للمنظمات غري احلكومية. 

للح�صول  املتاحة  الفر�ش  اأن  بالذكر  وجدير 
على التمويل للم�صاريع الريادية قد تكون، على 
الأغلب، اأو�صع مما يعرف اخلريجون اجلدد، اأو 
حتى اأ�صحاب امل�صاريع القائمة. وينطبق ذلك 
ب�صكل خا�ش على فل�صطني، حيث يوجد الكثري من 
برامج الإقرا�ش املدعومة من قبل املوؤ�ص�صات 
البنوك امل�صاركة  الدولية املختلفة، مما ميّكن 
الئتمانية  تقدمي اخلدمات  الربامج من  تلك  يف 
اأبرز الأمثلة على  ب�رشوط ت�صجيعية. ولعل من 
القرو�ش        �صمان  برامج  هي  اخلدمات  هذه 
 ،)Loan guarantee programs(
وتغطي حوايل 60 – 70% من حجم املخاطرة 

التي تتحملها البنوك املقر�صة للخريجني.
بني  الريادية  لتعزيز  الرابع  املتطلب  اأما 
اخلريجني فهو ما يتعلق بالت�صويق. فمن الوا�صح 
اأن ربحية امل�رشوع �صتعتمد يف نهاية الأمر على 
من  كاف  مب�صتوى  منتجاته  طرح  يف  قدرته 
التناف�صية باملعايري الدولية، �صواًء يف الأ�صواق 
املحلية اأو اخلارجية. وبالطبع فاإن ذلك يتطلب، 
اخلدمات  من  متكاملة  رزمة  توفري  اأوًل، 
الت�صويقية احلديثة، بالإ�صافة اإىل اطالع كاف 
على الآفاق املتاحة للو�صول لالأ�صواق املحلية 
الفرتا�ش  ميكن  ل  ا  اأي�صً وهنا  واخلارجية. 
باأن اخلريجني اجلدد قد ح�صلوا على ما يكفي 
اإىل  مبنتجاتهم  للو�صول  الالزمة  اخلربات  من 
اأمام املناف�صة  الأ�صواق امل�صتهدفة، وال�صمود 

الطاحنة يف تلك الأ�صواق.
لدعم  ا  املهم جدًّ من  فاإنه  اآخًرا،  ولي�ش  اأخرًيا 
العربي تعريف اخلريجني  الوطن  الريادية يف 
يتعلق  فيما  القانونية  باملتطلبات  اجلدد 
ب�صكل  ذلك  وي�صمل  امل�صتهدفة.  بامل�صاريع 
خمتلف  على  احل�صول  باآليات  التعريف  خا�ش 
الأعمال،  ملن�صاآت  الالزمة  الرتاخي�ش  اأنواع 
املن�صاآت،  ا�صتئجار  اأو  اإقامة  ذلك  يف  مبا 
وتو�صيل خدمات البنية التحتية )مياه، كهرباء، 
مبتطلبات  تعريفهم  يفرت�ش  كذلك  جماري(. 
والغرف  القت�صاد  وزارة  لدى  الت�صجيل 

التجارية، والإمكانيات املتاحة لال�صتفادة من 
اأن متنحها  التي ميكن  ال�صتثمار  ت�صجيع  برامج 

املوؤ�ص�صات احلكومية املتخ�ص�صة.
العربية  الدول  غالبية  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
حتتل مرتبة متدنية على قائمة البنك الدويل فيما 
وتعود  فيها.  الأعمال  ممار�صة  ب�صهولة  يتعلق 
املتعلقة  للتعقيدات  لذلك  الرئي�صية  الأ�صباب 
بالق�صايا القانونية والتنظيمية، ولرتفاع تكلفة 
للمبادرين.  الالزمة  اخلدمات  على  احل�صول 
لذلك فاإن اأحد املتطلبات الأ�صا�صية لدعم الروح 
النظر  اإعادة  هي  العربية  الأقطار  يف  الريادية 
ب�صكل جدي ودائم بهذه املتطلبات بهدف تب�صيطها 
وتقليل تكلفتها. وهنالك الكثري مما ميكن تعلمه 
الأخرى يف  الدول  لدى  املتوفرة  من اخلربات 
هذا املجال، مبا يف ذلك بع�ش الدول العربية.

الأطر التنفيذية الالزمة
اإن العمل على توفري اخلدمات امل�صاندة ال�صالفة 
الذكر بكفاءة هو اأ�صعب بكثري من التعرف عليها 
باأهميتها.  املعنية  اجلهات  اإقناع  وحماولة 
ومن املوؤكد اأنه ل يوجد "و�صفة" موحدة ميكن 
اقرتاحها لتحقيق هذا الهدف، حيث اإن الظروف 
املحلية يف كل بلد قد تفر�ش انعكا�صات هامة 
على طبيعة الو�صائل التي ميكن ا�صتخدامها لهذا 
الفرتا�ش  ميكن  عام،  ب�صكل  ولكن  الغر�ش. 
باأن اأحد اأهم مرتكزات دعم الريادية يف الأقطار 
العربية هو تفعيل دور اجلامعات املحلية فيما 
و�صوق  اخلريجني  بني  التوا�صل  بتعميق  يتعلق 
اإقامة  بالن�صبة لإمكانية  العمل املحلي، خا�صة 
اإعدادهم  اأعمال خا�صة باخلريجني ولي�ش فقط 

كموظفني. 
اإن جناح اجلامعات يف حتقيق هذه الر�صالة يتطلب 
اإجراء تعديالت جوهرية يف املناهج الدرا�صية 
بهدف تعميق ارتباطها بالقطاعات القت�صادية 
يقوم  اأن  يفرت�ش  كما  العمل،  و�صوق  املحلية 
التي  باخلدمات  طلبتهم  بتعريف  املدر�صون 
تقدمها املوؤ�ص�صات ذات الرتباط بالتخ�ص�صات 
التي تدر�صها اجلامعات. وميكن لهذا التوا�صل 
التي  املحا�رشات  خالل  من  جزئيًّا  يتم  اأن 

ا  اأي�صً يقرتح  ولكن  اأنف�صهم،  املدر�صون  يلقيها 
ذات  املوؤ�ص�صات  يف  العاملني  اخلرباء  دعوة 
العالقة للتحدث اأمام الطلبة اخلريجني يف اإطار 
امل�صاقات املنا�صبة. كما يجب ت�صجيع املدر�صني 
يقومون  للطلبة،  ميدانية  رحالت  تنظيم  على 
املجالت  يف  ناجحة  م�صاريع  بزيارة  خاللها 

ذات العالقة بدرا�صتهم.
وبالتوازي مع الدور الذي يجب اأن تلعبه موؤ�ص�صات 
التعليم العايل، فاإن هنالك �رشورة ملحة لإقامة 
املزيد من اآليات "احل�صانة" للم�صاريع الريادية 
يف الأقطار العربية. ولعله ميكن ال�صتفادة هنا 
من التجارب الناجحة ملوؤ�ص�صات ح�صانة م�صاريع 
 )IT incubators( املعلومات  تكنولوجيا 
التي اأقيمت موؤخًرا يف بع�ش الأقطار العربية، 
مثل فل�صطني، حيث يتم يف حا�صنات كهذه توفري 
بع�ش اأو جميع اخلدمات الأ�صا�صية التي ذكرت 
�صابًقا يف هذا املقال. ولكن املطلوب الآن هو 
اإيجاد موؤ�ص�صات متخ�ص�صة يف ح�صانة امل�صاريع 
مثل  اأخرى،  اأ�صا�صية  قطاعات  يف  الريادية 
الزراعة وال�صياحة وبع�ش الفروع ال�صناعية. 
وقد يكون من الأن�صب اأن تن�صاأ موؤ�ص�صات كهذه 
احلكومية  املوؤ�ص�صات  بني  م�صرتكة  مببادرات 
ووزارة  القت�صاد  وزارة  )مثل  العالقة  ذات 
)مثل  اخلا�ش  القطاع  وموؤ�ص�صات  العمل( 
والنقابات  وال�صناعية  التجارية  الغرف  احتاد 
املهنية(. ومن املرجح اأن م�صاريع كهذه �صتلقى 
الدولية  اجلهات  بع�ش  من  وفنيًّا  ا  ماديًّ دعًما 
 ،)ILO( املتخ�ص�صة، مثل منظمة العمل الدولية
 ،)FAO( الدولية  والزراعة  الأغذية  ومنظمة 
ووكالة  الأوروبي  والحتاد  الدويل  والبنك 

.)USAID( التنمية الأمريكية
اإن حتقيق اإجنازات كبرية باجتاه تعزيز الريادية 
ومعاهد  اجلامعات  خريجي  لدى  واملبادرة 
التعليم العايل يتطلب جهوًدا مكثفة وذات طابع 
تراكمي بالجتاهات �صالفة الذكر، ومن املوؤكد 
اأن حتقيق اإجنازات ملمو�صة يف هذا املجال هو 
عاتق  على  فقط  لي�ش  ملقاة،  جماعية  م�صئولية 
املوؤ�ص�صات  من  الكثري  وعلى  بل  اجلامعات، 

احلكومية والأهلية ذات العالقة.

هنالك حاجة 
ما�صة لأن تقوم 
جهات اأخرى، 
غري اجلهات 
الأكادميية، 

باإعداد درا�صات 
خمت�رشة لفر�س 

العمل احلر 
وال�صتثمار 

يف املجالت 
الإنتاجية 

واخلدماتية 
املختلفة.

اأ�صبح من الوا�صح 
اأن الو�صيلة الأهم 

خللق فر�س 
العمل تكمن يف 
زيادة الطاقة 
ال�صتيعابية 

للقطاع اخلا�س، 
لي�س فقط من 
خالل تو�صيع 

وحتديث 
امل�صاريع 

القائمة، بل 
وكذلك من خالل 
تعزيز القدرات 
الريادية لدى 

اخلريجني.

فل�سطني

ميكن الفرتا�س باأن 
اأحد اأهم مرتكزات 
دعم الريادية يف 
الأقطار العربية 
هو تفعيل دور 

اجلامعات املحلية 
فيما يتعلق بتعميق 

التوا�صل بني 
اخلريجني و�صوق 
العمل املحلي، 

وهذا يتطلب اإجراء 
تعديالت جوهرية يف 

املناهج الدرا�صية 
بهدف تعميق 

ارتباطها بالقطاعات 
القت�صادية املحلية 

و�صوق العمل.

هنالك �رشورة ملحة 
لإقامة املزيد من 
اآليات "احل�صانة" 

للم�صاريع الريادية يف 
الأقطار العربية.. وقد 

يكون من الأن�صب اأن 
تن�صاأ موؤ�ص�صات كهذه 
مببادرات م�صرتكة 
بني املوؤ�ص�صات 
احلكومية ذات 

العالقة وموؤ�ص�صات 
القطاع اخلا�س، ومن 
املرجح اأن م�صاريع 
ا  كهذه �صتلقى دعًمً

ا من بع�س  ا وفنيًّ ماديًًّ
اجلهات الدولية 

املتخ�ص�صة.
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يف  وتف�صيها  القت�صادية  الأزمات  ظهور  مع 
العامل، بداأ احلديث عن ظاهرة الريادية بو�صفها 
وكاأنها  القت�صادية،  الأزمات  ملعظم  حالًّ 
الرتياق ال�صحري الذي مبجرد اأن يتجرعه العامل 
اأحد  الريادية  وتعد  وتختفي،  م�صاكله  �صتزول 
ت�صاعد  التي  العامل  يف  الرئي�صية  املحاور  اأهم 
لدورها  النمو القت�صادي، وذلك  يف دفع عجلة 
املهم يف ا�صتغالل املوارد وامل�صادر والأدوات 
املتاحة، وتطبيق التكنولوجيا احلديثة يف الإنتاج 

والت�صغيل والبتكار.
لأية  ال�صحيح  واملايل  القت�صادي  الو�صع  اإن 
مواردها  على  تعتمد  اأن  هو  العامل  يف  دولة 
املالية  �صوؤونها  لت�صيري  الذاتية  وم�صادرها 
من  ذلك  يف  ملا  وتنميته،  القت�صاد  وتطوير 
لكن  ال�صيا�صي،  ال�صتقالل  تدعيم  يف  اأهمية 
التي  بخ�صو�صيته  يتميز  فل�صطني  يف  القت�صاد 
اإىل  يفتقر  لأنه  الأخرى؛  الدول  بقية  عن  تختلف 

منتدى 
�صيدات 
اأعمال 
فل�صطني

يوًما  يكن  مل  فهو  الذاتي،  التحكم  ا�صرتاتيجية 
الرغم  على  الكاملة،  الفل�صطينية  ال�صيطرة  حتت 
انعدام  ال�صالم،  اتفاقات  من  العديد  وجود  من 
ال�صتقرار الأمني يوؤدي اإىل عدم وجود ا�صتقرار 
فل�صطني  يف  فال�صتقرار  واجتماعي،  اقت�صادي 
مرتبط ب�صكل رئي�صي باإ�رشائيل ومقايي�صها الأمنية 
يف  اأ�صا�صية  عقبة  ت�صكل  والتي  والقت�صادية، 

وجه اآليات التخطيط والتنمية الفل�صطينية.
القت�صاد  يف  املتكررة  النتكا�صات  اأدت  وقد 
ا�صتيعاب  على  قدرته  تقلي�ش  اإىل  الفل�صطيني 
�صوق  على  ا  �صنويًّ تتدفق  التي  الب�رشية  املوارد 
اخلا�ش،  اأو  العام  القطاع  يف  �صواء  العمل، 
م�صاركة  ن�صبة  فاإن  فل�صطينية  اإح�صاءات  وح�صب 
ال�صابات  اأما   ،%14.2 تبلغ  الرياديني  ال�صباب 
ال�صيا�صية والقت�صادية  فال�صعوبات   ،%6 فتبلغ 
دفعت بالعديد من اخلريجني اإىل تف�صيل الوظائف 

امل�صتقرة على بناء امل�صاريع اخلا�صة. 

م�صاريع  ويدرن  ميلكن  اللواتي  الن�صاء  عدد  بداأ 
العامل،  اأنحاء  مبعظم  التزايد  يف  خا�صة 
والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  والظروف 
ال�صعبة التي يعاين منها املجتمع الفل�صطيني دفعت 
بناء م�رشوعها  التفكري يف  اإىل  الفل�صطينية  املراأة 
اأنها  خا�صة  العائلة،  دخل  لزيادة  اخلا�ش 
اأو املعيل  ال�رشيك  الأ�رش  العديد من  اأ�صبحت يف 

الأ�صا�صي.
خاللها  من  التي  الريادية  �صفات  اأهم  ومن 
الأعمال،  عامل  يف  النخراط  املراأة  ت�صتطيع 
املهارة واملعرفة والقدرة على حتمل املخاطرة 
للفر�ش  والنتباه  واملبادرة  املدرو�صة، 
واللتزام  واملثابرة  والإ�رشار  واقتنا�صها، 
املعلومات  عن  والبحث  واملتابعة،  بالعمل 
والإقناع  املنظم  والتخطيط  للعمل،  الالزمة 
واملراأة  التاأثري.  ا�صرتاتيجيات  وا�صتخدام 
الريادية هي التي متلك اجلراأة الكافية ملواجهة 

واقع  اإىل  وحتولها  الأفكار  وتبتكر  التحديات، 
وم�صاريع قيد التنفيذ؛ لتلبية احتياجاتها وحتقيق 
تواجه  فل�صطني،  ويف  القت�صادية.  ا�صتقالليتها 
قيود وم�صاكل وحتديات جمة،  الريادية  املراأة 

من اأهمها:
الظروف ال�سيا�سية والأمنية

الأو�صاع ال�صيا�صية والأمنية امل�صطربة الناجمة 
العائق  تعد  الإ�رشائيلي  الحتالل  وجود  عن 
فل�صطني  يف  والرياديات  الرياديني  اأمام  الأكرب 
اإ�رشائيل  تفر�صها  التي  فالقيود  �صواء،  حد  على 
املدن  بني  املغرو�صة  واحلواجز  ال�صوق،  على 
واملواد  الب�صائع  حركة  من  حتد  الفل�صطينية 
العمليات  يف  انخفا�ش  اإىل  وتوؤدي  اخلام، 
التجارية، وحتد من التو�صع يف الأعمال، وتزيد 
واأد  اإىل  يوؤدي  مما  املخاطرة،  ظروف  من 

الأفكار الريادية قبل ولدتها.

املراأة والريادية يف فل�سطني
بقلم: عبري اأبو غيث

فل�سطني
ريادية الأعمال
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املخاطر الت�سويقية 
ال�صديدة  الفل�صطينية واملناف�صة  ال�صوق  �صغر حجم 
بني التجار واإغراق ال�صوق بالب�صائع الإ�رشائيلية، 
والقيود  املدن،  بني  الإ�رشائيلية  واحلواجز 
الداخل  يف  الب�صائع  حركة  على  املفرو�صة 
واخلارج، وقلة خربة املراأة يف ال�صوق وظروفه 
على  املفرو�صة  الجتماعية  والقيود  املتغرية، 
حركة املراأة، جتعل املهام الت�صويقية من اأ�صعب 
�صاحبة  الريادية  املراأة  توؤرق  التي  املهام 
الأعمال، والتي تدفعها اإىل اللجوء لو�صيط لت�صيري 

�صئونها الت�صويقية.
م�سادر التمويل والإقرا�ض 

الرئي�صي  ال�صبب  يعد  املال  لراأ�ش  م�صدر  اإيجاد 
ريادي،  عمل  اأو  م�رشوع  اأي  بناء  لإعاقة 
موؤ�ص�صات  يف  بفل�صطني  التمويل  م�صادر  وتتمثل 
التقليدية،  والبنوك  ال�صغرية،  امل�صاريع  متويل 
الظروف  وتعرقل  اأخرى.   متويل  وم�صادر 
ال�صيا�صية والأمنية غري امل�صتقرة، التي توؤثر على 
املمولة،  اأو  املقر�صة  اجلهات  اأمام  اللتزام 
جهود الرياديات للح�صول على متويل لأفكارهن 
املتوفرة  املعلومات  �صح  اأن  كما  م�صتمر.  ب�صكل 
والإقرا�ش  التمويل  موؤ�ص�صات  عن  اأمامهن 
الرتدد يف  اإىل  بالإ�صافة  و�رشوطها وحيثياتها، 
دعم املراأة الريادية من قبل البنوك واملوؤ�ص�صات 
دفع  وكفاءتها،  بقدراتها  ثقتهم  لقلة  املقر�صة 
اأفكارهن  عن  التخلي  اإىل  الرياديات  من  بالعديد 

وم�صاريعهن. 
حمدودية برامج التدريب والتاأهيل 

وجود الرغبة والدافع لدى املراأة الريادية ل تكفي 
الأعمال،  عامل  يف  وريادية  ناجحة  تكون  حتى 
يف  �صواء  بالذكر،  جديرة  برامج  اأي  توجد  فال 
اجلامعات،  )املدار�ش،  التعليمية  املوؤ�ص�صات 
الن�صاء  توؤهل  الأعمال،  دعم  مراكز  اأو   ،)...
التفكري  على  ت�صجعهن  اأو  الريادية  على  وتدربهن 
بالبدء يف م�رشوع. وحتى تنطلق املراأة الريادية 
يف عامل الأعمال ل بد من وجود خلفية لديها عن 
العمل  وفر�ش  القت�صاد  يف  الأ�صا�صية  احلقائق 
املتاحة واإجادة املهارات الأ�صا�صية التي متكنها 
بحيث  الأعمال،  اإدارة  لغة  وتعلمها  النجاح  من 
تنظر للم�صاكل من وجهة نظر اأ�صحاب امل�صاريع.

ت�صاهم امل�صاريع الريادية يف اإعادة توزيع ثروات 
م�صتويات  من  وتقلل  فاعلية،  اأكرث  ب�صكل  الدول 
وظائف  خلق  يف  ت�صاهم  كما  والبطالة،  الفقر 
ت�صاعد  التي  الإنتاج  مرونة  من  وتزيد  جديدة، 
املتغرية؛  القت�صادية  الظروف  مع  التاأقلم  على 
التي  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  تدعم  لأنها 
تعد اأكرث مرونة من امل�صاريع الكبرية وال�صخمة. 
وامل�صاريع  واملبادرات  بالأعمال  والرتقاء 
الريادية يحتاج اإىل احت�صان ثقافة الريادية من 
احلكومية،  وغري  احلكومية  القطاعات  جميع  قبل 

وتوحيد اجلهود والعمل على املحاور التالية:
• املناهج التعليمية	

وتطبيقها  املناهج  يف  الريادية  م�صاقات  اإدخال 
)البتدائية،  املدار�ش  يف  الواقع   مع  وربطها 
وتاأ�صي�ش  واجلامعات،  والثانوية(  والإعدادية 
على  الطالب  لتدريب  والإر�صاد  الريادية  دوائر 
جانب  اإىل  والتطوير  والبحث  الريادية  مهارات 
مع  وت�صبيكهم  مل�صاريعهم،  امل�صتمرة  املتابعة 

رجال و�صيدات اأعمال يف �صوق العمل.
• القوانني والت�رشيعات	

البنية  ووجود  والجتماعي  القت�صادي  النظام 
ال�صتثماري  املناخ  وتوفري  املنا�صبة  التحتية 

القوانني والت�رشيعات وتعديلها  املالئم، وتوفر 
روؤو�ش  ذات  ال�صغرية  امل�رشوعات  تدعم  بحيث 
مثل  ال�صباب،  ين�صئها  التي  ال�صغرية  الأموال 
الإجراءات  وت�صهيل  ال�رشيبية  الإعفاءات 
تلعب  الر�صمية،  اجلهات  مع  والتعامل  التاأ�صي�صية 
مما  الريادية،  امل�صاريع  زيادة  يف  ا  مهمًّ دوًرا 
القت�صادية،  التنمية  على  اإيجابي  ب�صكل  ينعك�ش 
على  ي�صجع  ل  ال�صيا�صي  الو�صع  اأن  خا�صة 

ال�صتثمار.
• و�سائل الإعالم 	

فكرة  ترويج  تتبنى  اأن  الإعالم  و�صائل  على 
تركز  التي  التوعية  حمالت  خالل  من  الريادية 
على اأهمية امل�صاريع الريادية والتعريف مب�صادر 
ال�صغري  والتمويل  القرو�ش  وجمالت  التمويل 
جتارب  تن�رش  واأن  اإن�صائها،  يف  ت�صاهم  التي 
�رشورة  تر�صخ  واأن  املجال،  هذا  يف  الآخرين 

م�صاركة ودعم املراأة بهذه امل�صاريع. 
• الو�سول مل�سادر التمويل والإقرا�ض 	

والإقرا�ش  التمويل  ظروف  تكون  اأن  يجب 
يعي�صها  التي  والأو�صاع  الظروف  مع  متالئمة 
املوؤ�ص�صات  هذه  ت�صعى  واأن  الفل�صطيني،  املجتمع 
لإيجاد اآليات ت�صهل على املقرت�صني اإيجاد م�صدر 
وتقلي�ش  للدخل،  مدرة  م�صاريع  لعمل  متويلي 
ال�رشوط الواجب حتقيقها للح�صول على القر�ش، 
وت�صجيع  الريادية.  للمراأة  ت�صهيالت  وجود  مع 
و�صع  على  املالية  ال�صيا�صات  و�صانعي  البنوك 

برامج لتمويل امل�صاريع الريادية للن�صاء.
• منح حوافز للرياديات	

يعد الدعم الأ�رشي من اأهم الأمور التي ت�صاهم يف 
للمبا�رشة  الالزمة  الثقة  الريادية  املراأة  اكت�صاب 
ببناء م�رشوعها، كما اأن حتفيز املراأة للمخاطرة 
والجتاه نحو عامل الأعمال هو م�صئولية املجتمع 
ككل، حيث اإن وجود دعم من اجلهات احلكومية 
وتوفري  الإقرا�ش  وموؤ�ص�صات  احلكومية  وغري 
يف  ي�صاهم  اأن  �صاأنه  من  لال�صتثمار  مالئمة  بيئة 

اإقبال الرياديات على اإن�صاء م�صاريعهن.
بدعم  تقوم  التي  املوؤ�ص�صات  من  العديد  وهناك 
فل�صطني،  يف  الأعمال  عامل  يف  الريادية  املراأة 
قام  الذي  الأعمال  �صيدات  منتدى  اأهمها  ومن 
م�صاركة  لزيادة  اجلادة  املبادرات  من  بالعديد 

فل�سطني

تطوير  مركز  كاإن�صاء  القت�صاد،  يف  املراأة 
للمراأة  اخلدمات  من  العديد  يقدم  الذي  الأعمال 
القانونية  وال�صت�صارات  كاخلدمات  الريادية، 
امل�صاندة  املعلومات  وتوفري  والت�صويقية، 
وتوفري  والإقرا�ش،  التمويل  مل�صادر  للو�صول 
الإدارية  املجالت  يف  والدعم  التدريب  فر�ش 
واملالية والفنية، وتوفري مكتبة ت�صمل العديد من 
الأبحاث والدرا�صات واملراجع امل�صموعة وغري 
امل�صموعة يف جمال الأعمال. كما يقوم املنتدى 
بت�صبيك ال�صيدات الرياديات �صاحبات الأعمال مع 

�صيدات اأعمال باخلارج .
يف  الريادية  دعم  هل  ال�صوؤال:  يبقى  ولكن 
جمتمعاتنا، وخ�صو�صا املراأة، هو جمرد �صعار 
اأم  وح�صارتنا،  تقدمنا  على  لنربهن  به  ننادي 
ال�صتقالل  حتقيق  يف  باأهميته  نوؤمن  بداأنا  اأننا 

القت�صادي وال�صيا�صي على حد �صواء.
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ا�صتدعيت  املقال،  هذا  كتابة  يف  �رشعت  عندما 
موؤ�ص�ش  كاوازاكي،  جي  كتابات  الذاكرة  اإىل 
ه  ُي�َصبِّ م�رشوعات تكنولوجيا اجلراج، التي كان 
والثوار،  بالإجنيليني  الأعمال  رياديي  فيها 
ومن ح�صن حظي اأين األتقي بال�صنفني يف اجلزائر 
خالف  -وعلى  لأجزم  واإين  نعم،  يوم.  كل 
الأحكام امل�صبقة- باأن هناك الكثري من رياديي 
القت�صادية والجتماعية  امليادين  الأعمال يف 
ال�صطور  يف  ذلك  لكم  و�صاأثبت  اجلزائر،  يف 

التالية...
القدمي  تاريخهم  اأن  هو  ذلك  يف  منطقي 
واحلديث واإجنازهم ي�صي باأن رياديي الأعمال 
اجلزائريني يحملون يف جيناتهم �صفات ريادية 
يف  جتدهم  هوؤلء  الأعمال  رياديو  الأعمال. 
امليدان  يف  جتدهم  كما  القت�صادي  القطاع 

ا. الجتماعي اأي�صً

الدليل؟.. يف ظل اقت�صاد ريعي ومنغلق، ينجح 
)الرتابندي  الرتابندية  من  الأفراد،  من  العديد 
يف اجلزائر هو التاجر غري الر�صمي( اإىل اأرباب 
امل�رشوعات الكبرية، يف ت�رشيف اأمورهم داخل 
نظام مثبط لأكرث املجازفني جراأة. لن جند هنا 
بالطبع مديرين جيدين، ولكنا لن نعدم بالتاأكيد 

رياديي اأعمال. 
ولكن البيئة العدائية ب�صدة، واملحافظة، والعقد 
كثرًيا  ت�صمح  ل  والنجاح،  الرثاء  جتاه  النف�صية 

بربوز هوؤلء "الناجحني" و"ق�ص�ش النجاح".
ومبا اأننا متخ�ص�صون يف احلفريات، فلن�صَع اإذن 

لتتبع اآثارهم حتى نفهم تطورهم ب�صكل اأكرب.
يف البدء كانت روح ريادية الأعمال

اأ�صحاب روؤية وج�صارة، هاتان هما ال�صفتان 
اللتان ميزتا الأبطال ال�صتة الذين اأعلنوا الثورة 

موؤ�ص�صة 
الفكر 

والعمل 
حول 

امل�صاريع 
اخلا�صة 

 - )CARE(
اجلزائر

بقلم:عبد الكرمي بودراع

اجلزائرية �ضنة 1954، فقد تخيلوا، و�ضد رغبة 
اجلميع، م�ضتقباًل اآخر للجزائر، وامتطوا �ضهوة 

اجل�ضارة، والنتائج نعرفها جميًعا.
امل�ضتقلة  اجلزائر  يف  املديرين  اأوائل  يروي 
لتلك  امتداًدا  كانت  لو  كما  ال�ضناعية  جتربتهم 
"الثورة  عن  كثرًيا  احلديث  جرى  وقد  الثورة. 
رياديو  الزراعية"...  و"الثورة  ال�ضناعية" 
جتاربهم  يروون  هوؤالء  الثوريون  االأعمال 
بذاكرتي  عالقة  زالت  وما  ملحمة.  �ضورة  يف 
بالغ  بحما�س  رووها  التي  ال�ضهادات  تلك 
االإذاعة  ن�ضاط  على  احلفاظ  ا�ضتطاعتهم  حول 
وامل�ضت�ضفيات،  اجلزائريني،  والتليفزيون 
اأن  هنا  ولنتذكر  اإلخ.  واجلامعة،  وامل�ضانع، 
الو�ضع ع�ضية اال�ضتقالل كان كارثيًّا، ومل يكن 
جراأة  �ضوى  العقبات  لتخطي  �ضبيل  من  هناك 
الثوار. فقد كان عليهم اأن ُيِحلوا رجالهم يف كل 

الإداري  واجلهاز  القت�صادي  النظام  جنبات 
باأعداد  البالد  غادروا  الذين  امل�صتعمرين  حمل 

غفرية، واأن يفعلوا ذلك يف وقت قيا�صي.
اإىل روح ريادية الأعمال تلك يرجع الف�صل يف 
العديد من الإجنازات القت�صادية والجتماعية 
اجلزائر  يف  واخلا�ش  العام  القطاعني  يف 

امل�صتقلة.
من القت�ساد الريعي اإىل اقت�ساد ال�سوق

عن  تعرب  مل  الأعمال  ريادية  روح  اأن  على 
ت�صعينيات  يف  به  عربت  مما  اأف�صل  ب�صكل  نف�صها 
الإ�صالح،  رياح  هبوب  مع  املا�صي،  القرن 
فقد تزايدت اأعداد من يوؤمنون باأن احللم قابل 
كانت  �رشيعة.  حتولت  ن�صهد  وبداأنا  للتحقيق، 
لنا،  اأتاحوا  الذين  الإجنيليني  ع�رش  بداية  تلك 
املنتجات  طعم  نتذوق  اأن  قيا�صي،  وقت  يف 

واخلدمات ذات امل�صتوى العاملي. 

تاريخ رياديي 
الأعمال 

اجلزائريني، 
القدمي واحلديث 
واإجنازهم، ي�صي 
باأنهم يحملون يف 
جيناتهم �صفات 

ريادية الأعمال.. 
ورياديو الأعمال 
هوؤلء جتدهم يف 
القطاع القت�صادي 

كما جتدهم 
يف امليدان 

ا. الجتماعي اأي�صً

رياديو الأعمال يف اجلزائر: 
اإجنيليون اأم ثـــــــــــــــــــوار؟

اجلزائر
ريادية الأعمال
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القت�صادية  امل�رشوعات  عدد  تزايد  فقد 
تنبه رياديو  قيا�صية؛ حيث  والجتماعية يف فرتة 
الأعمال، وب�رشعة فائقة، اإىل الفر�ش املتاحة، 
ووعوا �رشورة ا�صتبدال �صمات القت�صاد الريعي 
تلك  كانت  ال�صوق.  اقت�صاد  يف  النجاح  بعنا�رش 
النجاح  الأعمال وراء ق�ص�ش  القفزة يف ريادية 
الن�صاط، من �صناعات غذائية  يف خمتلف ميادين 
واإنرتنت،  و�صحافة،  ون�رش،  -زراعية، 

وزراعة، وتاأمني، وتعهد اأطعمة...
الطاقات  اأن  على  الدليل  اجلزائريون  �صهد  لقد 
املحررة مع انفتاح القت�صاد، قادرة على حتقيق 

املعجزات.
الأعمال  ريادية  تطورت  النفتاح  هذا  وبف�صل 
العظمى  الغالبية  ُولدت  حيث  ا؛  اأي�صً الجتماعية 
من امل�رشوعات الجتماعية يف تلك الفرتة. كذلك 
الإدارة  يف  كربى  وتطورات  جتديدات  �صهدنا 
العامة،  والبنوك  املركزي،  البنك  العامة: 

والتليفزيون الوطني، و�رشكات النقل...
مبجيء  النطالقة  تلك  توقفت  احلظ،  ل�صوء  ولكن 
املنجزات؛  بالكثري من  اأطاح  الذي  الأ�صود  الِعقد 
الأزمتني  مع  الأزمة  تلك  من  اخلروج  تزامن  ثم 
فر�صتا  اللتني  العامليتني  والقت�صادية  املالية 

العودة اإىل مركزية الدولة.
بع�ض النتائج

التعبري  م�صاحة  و�صعف  املتعددة،  القيود  برغم 
املتاحة لقوى ريادية الأعمال، فقد جاءت النتائج 

متحدثة عن نف�صها، ولنذكر بع�ش الأمثلة.
 455989 اإح�صاء  مت  امل�رشوعات:  عدد  تزايد 
م�رشوًعا   591 )منها  ومتو�صًطا  �صغرًيا  م�رشوًعا 
 1.4 2009، من اإجمايل  حكوميًّا فقط( يف نهاية 
التجاري.  ال�صجل  يف  م�صجاًل  م�رشوًعا  مليون 
ل  امل�رشوعات متناهية ال�صغر اخلا�صة )التي ُت�َصغَّ
من   %96 من  يقرب  ما  اأفراد( متثل   10 من  اأقل 

اإجمايل امل�رشعات واملتو�صطة وال�صغرية.
�صخ�صان  يعمل  م�سغل:  اأكرب  اخلا�ض  القطاع 
باإجمايل  القطاع اخلا�ش،  من بني كل ثالثة يف 
غري  القطاع  اإح�صاء  )دون  �صخ�ش  مليون   6.23

الر�صمي(.

اجلزائر
القطاع اخلا�ض ينتج احلجم الرئي�سي من 
القيمة امل�سافة: يبلغ ن�صيب القطاع اخلا�ش، 
الذي يعتمد اأ�صا�ًصا على امل�رشوعات ال�صغرية 
يف  املحلي  الإجمايل  الناجت  من  واملتو�صطة 

اجلزائر اأكرث من 52% منذ 2008.
 1.2( واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�رشوعات  ن�صبة 
م�رشوًعا لكل 100 ن�صمة( تظل �صعيفًة مقارنًة 
ن�صمة يف   100 لكل  4 م�رشوعات  اإىل   3 برقم 
بلدان القت�صادات البازغة، ومن 4 اإىل 4.3 
الرثوة  خلق  يزال  ل  املتقدمة.  البلدان  يف 
فمن  لذلك  �صعيًفا،  املحروقات  نطاق  خارج 
املهم األ نن�صى اأن هذه امل�صتويات من الأداء 
اأعمال غري مواتية يف  تتحقق يف ظروف بيئة 
  Doing Business  اجلزائر )انظر تقارير

يف ال�صنوات الأخرية(.
هي  بل  مطلقة،  قيم  جمرد  لي�صت  الأرقام  تلك 
رياديو  يحققه  اأن  ميكن  ما  على  موؤ�رشات 
معوقات  من  حترروا  ما  اإذا  الأعمال 

البريوقراطية.
ما ال�سبب وراء �سعف بروز رواد الأعمال 

يف اجلزائر؟
واجتماعية،  �صيكولوجية،  كثرية:  اأ�صباب 
اأن  لو  كما  لن�صعر  اإننا  حتى  واقت�صادية. 
رياديو الأعمال هوؤلء الذين ل نكاد نراهم، 
من  طويلة  ق�ص�ش  "ا�صرتونا".  لنا:  يقولون 
عليها  وقف  الأمر،  ذيوع  يف  الرغبة  عدم 
عن  كتابه  يف  اآ�صنهو  بن  اللطيف  عبد  د. 
 Entreprises( اجلزائرية  امل�رشوعات 
جيلني  عن  يتحدث  وفيه   ،)Algériens
على  اليوم  القيادة  له  اآلت  الذي  اجليل  تربى 
مبادئ امل�صاواة ال�صرتاكية: النجاح جماعي 
هذا  �صغاًرا.  علمونا  هكذا  ا،  فرديًّ ولي�ش 
لطاملا  �صوفية  دينية  ثقافة  تقابله  التوجه 
"باأل  تو�صينا  بالدنا،  يف  الهيمنة  لها  كانت 

تعرف ي�رشانا ما تنفق مييننا".
لقد اأدت حمالت "الأيدي الطاهرة" وبيئة ال�صك 
ممار�صاِتهم  ت�صم  الذين  الأعمال  رياديي  يف 
الإدارية خمالفات قانونية، اأدت بالكثري من 

املبادرات اجلميلة اإىل الف�صل.

 ال�سهداء �سيعودون هذا الأ�سبوع. اآمني
ولكني على يقني من اأن قوى ريادية الأعمال يف 
حتى  الفر�صة  حتني  اأن  �صوى  تنتظر  ل  اجلزائر 
الريعية  روح  تق�صي  لن  ل،  نف�صها.  عن  تف�صح 
على روح ريادية الأعمال، اأرى ذلك يف قوى 
ال�صباب التي ل تنفك تطلق الأن�صطة يف تكنولوجيا 
املحاولت  ويف  والت�صالت،  املعلومات، 
املتكررة التي ل تتوقف يف ال�صتات، ويف روح 
ال�صغرية  امل�رشوعات  اأ�صحاب  لدى  املجازفة 
واملتو�صطة، امل�صتمرين يف اإنتاج وخلق القيمة 
القيود  لأكرث  مواجهتهم  برغم  اجلزائر،  يف 

عبثيًة.
ماذا لو ذهبنا مذهب كاتب امل�رشحية ال�صهرية، 
هذا  �صيعودون  الأعمال  رياديي  باأن  وحلمنا 

الأ�صبوع؟
فلنحلم: لو مت تقنني فئة القت�صاد غري الر�صمي.. 
يف  بجدية،  ال�صتات،  جزائريي  اإدماج  مت  ولو 
اأتيحت  ولو  حقيقي..  اقت�صادية  تنمية  م�رشوع 
لل�صباب، اخلالق على اأكرث من م�صتوى وحامل 
نف�صه..  عن  التعبري  فر�صة  التكاملية،  الهوية 

ولو حتررت ال�رشكات من كل القيود...
املحررة  الأعمال  ريادية  طاقات  تخلق  �صوف 
تاأكيد؛ لأن اجلزائر  هذه املعجزة املنتظرة بكل 
تفتقر  اللذين  املكونني  اللحظة  تلك  يف  �صتمتلك 
املال  الأخرى:  البلدان  من  الكثري  اإليهما 

وال�صوق.
متى ُينِتج كل ذلك "النقطة احلرجة"؟

ال�صهري،  كتابه  يف  جالدويل  مالكوم  ي�صف 
النقطة احلرجة )Tipping Point( تلك اللحظة 
احلا�صمة التي تتحول فيها طاقة ريادية الأعمال 
وي�صبه  التغيري.  حتدث  حركة  اإىل  قوة،  اإىل 
حالة  اإىل  احلركة  تلك  حتول  عملية  جالدويل 

عامة بالوباء، ويحدد له ثالث خ�صائ�ش:
ال�صلوكيات  بتلك  النا�ش  "ي�صاب"  اأن  اأولها 
مهدي،  بن  العربي  قال  اإنتاجها.لقد  ويعيدوا 
اإىل  بالثورة  "األقوا  الثورة،  اأبطال  اأحد 
مقولته  يف  ولنا  ال�صعب".  �صيحت�صنها  ال�صارع 
القت�صادي  القطاعني  يف  نالحظها  كثرية  اأمثلة 
ي�صلوا  اأن  فبمجرد  اجلزائر.  يف  والجتماعي 

اأنف�صهم  عن  �صيعربون  احلرجة"  "النقطة  اإىل 
قطاعات  هنا  واأذكر  يكون.  ما  اأف�صح  على 
الويب،  وخدمات  املعلومات،  تكنولوجيا 
واخلدمات  الزراعي،  والت�صنيع  والإعالم، 
الداعمة للمحروقات.. ويف ميدان امل�رشوعات 
والتعليم،  املراأة،  حقوق  دفع  الجتماعية: 

والتنمية الإقليمية، والبيئة..
توؤدي  اأن  يف  فتتمثل  الثانية،  اخل�صي�صة  اأما 
وهنا  كبرية.  اآثار  اإىل  ال�صغرية  التغريات 
القت�صادي  الن�صاط  دراما  راأيي،  يف  تكمن، 
تلك  غياب  اأن  ذلك  اجلزائر،  يف  والجتماعي 
الذين  الفاعلني  حركة  َي�ُصل  الرتاكمية  الثقافة 
عامليًّا"  وحترك  عامليًّا  "فكر  مبداأ  ُيِحلُّون 
عامليًّا  "فكر  مبداأ  حمل  ال�رشف،  اجلزائري 
م�صتوى  على  عليه  املتعارف  حمليًّا"  وحترك 

العامل!.. مِل مَل نر "ا�صرتاتيجيات" يف اجلزائر؟
من متطلبات التحرك وجود ا�صرتاتيجية عاملية، 
"عدم  يعني  عامليًّا"  "التحرك  اأن  الوا�صح  ومن 
التحرك"! والنتيجة؟ من املهم لدفع روح ريادية 
على  العمل  يجري  اأن  اجلزائر  يف  الأعمال 
التعريف بق�ص�ش النجاح واآثارها الجتماعية–

بني  من  اثنني  اأن  هنا  نن�صى  ول  القت�صادية. 
اخلا�ش  القطاع  يف  يعملون  موظفني  ثالثة  كل 
غري  القطاع  نح�صي  اأن  -دون  دائًما  املنتَقد 

الر�صمي- فماذا لو اأطلقنا تلك الطاقات؟...
ثالًثا، التغيريات حتدث ب�صكل مفاجئ ول تاأتي 
اأو  النتظار  من  اإذن  جدوى  فال  مهل.  على 
اإميان  يتوفر  اأن  املهم  من  �صديد.  ببطء  التقدم 
اأردت  ما  هذا  الثوار:  ج�صارة  مع  الإجنيليني 
التاأخر عن الركب يف  اإليه.لقد تراكم  الو�صول 
لن  التتابعي  اخلطي  والتقدم  كثرًيا،  اجلزائر 
جنني منه، بكل تاأكيد، اإل تفويت بع�ش الفر�ش 
العميقة  التغريات  بركب  للحاق  لنا  بقيت  التي 
التي ي�صهدها العامل. نحتاج اإىل تقدم �رشيع، يف 
وهو  للم�صتقبل،  وا�صت�رشاف  واإبداع،  قفزات، 
فقط..  الأعمال  رياديو  �صوى  ي�صتطيعه  ل  اأمر 

رواد اأعمال اإجنيليون وثوار يف اآٍن مًعا.

لقد تراكم التاأخر عن 
الركب يف اجلزائر 

كثرًيا، والتقدم اخلطي 
لن جنني منه اإل تفويت 

بع�س الفر�س التي 
بقيت لنا للحاق بركب 

التغريات العميقة 
التي ي�صهدها العامل.. 

نحتاج اإىل تقدم 
�رشيع، يف قفزات، 
واإبداع، وا�صت�رشاف 

للم�صتقبل، وهو اأمر ل 
ي�صتطيعه �صوى رياديو 

الأعمال فقط. رواد 
اأعمال اإجنيليون وثوار 

يف اآٍن مًعا.

تزايد عدد 
امل�رشوعات 
القت�صادية 

والجتماعية 
يف فرتة 

قيا�صية؛ حيث 
تنبه رياديو 

الأعمال، 
وب�رشعة 

فائقة، اإىل 
الفر�س 

املتاحة، 
ووعوا 
�رشورة 
ا�صتبدال 
�صمات 

القت�صاد 
الريعي 
بعنا�رش 
النجاح 

يف اقت�صاد 
ال�صوق.. 
لقد �صهد 

اجلزائريون 
الدليل على 
اأن الطاقات 
املحررة 
مع انفتاح 
القت�صاد، 
قادرة على 

حتقيق 
املعجزات.
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يف قمة الرئي�س باراك اأوباما التي اأقيمت بوا�صنطن العا�صمة 
يف بداية �صهر اأبريل 2010، التي كان مو�صوعها تعزيز روح 
ريادية الأعمال، ح�رض �صليم عثماين، نائب رئي�س موؤ�ص�صة 
هذه   ،)CARE( اخلا�صة  امل�صاريع  حول  والعمل  الفكر 
اأ�صبح  القمة و�صارك يف فعالياتها.. ونتيجة مل�صاركته، 
وروحها،  الريادية  ثقافة  لتعزيز  حتم�ًصا  اأكرث  عثماين 
ا وممثاًل للقطاع اخلا�س- يف  وبات ي�صارك -بو�صفه رياديًّ
العديد من املنظمات واجلمعيات التي تعنى بهذا الأمر.. 
حول  والعمل  الفكر  موؤ�ص�صة  داخل  ن�صاطه  اإىل  فبالإ�صافة 
العمل  للجنة  احلايل  الرئي�س  اأ�صبح  اخلا�صة،  امل�صاريع 
رئي�س  ونائب   ،)GOAL( ال�رضكات  حلوكمة  اجلزائرية 
رابطة منتجي امل�رضوبات باجلزائر )APAB(، اإىل جانب 

 .)FCE( ع�صويته مبنتدى رجال الأعمال
لـ"الإ�صالح  كان  اجلزائر،  اإىل  عثماين  �صليم  عودة  وبعد 
القت�صادي" هذا اللقاء، الذي دار احلوار فيه حول التوجه 
والتحديات  واملعوقات  اجلزائر،  يف  للم�رضوعات  العام 
ن�س  واإىل  اجلزائري..  الأعمال  جمتمع  تواجه  التي 

احلوار... 

اجلزائر

�شليم عثماين:
غياب احلوار  وفقدان الثقة

اأهم م�شببات الأزمة بني جمتمع الأعمــــــــــــــــــال وال�شلطات العامة باجلزائر

ريادية الأعمال
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التي ميكن  ما اخلطوات  القت�سادي:  الإ�سالح 
اأو يفرت�ض اأن يقوم بها اأ�سحاب امل�رشوعات 
للحكومة  �سوتهم  اإي�سال  من  يتمكنوا  لكي 

اجلزائرية؟
يروق يل هذا ال�صوؤال كثرًيا؛ لأنه يقع يف قلب اجلدل 
املثار داخل جمتمع الأعمال اجلزائري حالًيا. لقد 
اأدى غياب احلوار وغياب الرتكيز بجانب فقدان 
الثقة اإىل ح�صد كل م�صببات اأزمة عميقة بني جمتمع 
الأعمال وال�صلطات العامة.. واإذا حاولنا البحث 
اأن  عمن تقع عليه امل�صئولية يف ذلك، ف�صوف جند 
تقع  الأكرب  امل�صئولية  لكن  الطرفني،  يطال  اخلطاأ 
من  يتمكن  مل  الذي  الأعمال  جمتمع  عاتق  على 
تنظيم �صفوفه وهيكلتها، كي يتمكن من الدفاع عن 

ق�صاياه.
ال�صباب  على  يجب  لذلك 
من اأ�صحاب امل�رشوعات 
يف  الوقوع  حتا�صي 
على  والعمل  الفخ، 
تغيري جمريات الأمور، 
ويف الوقت ذاته، يجب 
مناورات  اإغفال  عدم 
العامة  ال�صلطات 
كان  التي  املتعددة 
القلق  الأ�صا�صي  �صببها 
والقوة  ينتابها  الذي 
على  اكت�صبتها  التي 
مدار الأربعني �صنة املا�صية. فهي طاملا حاولت 
باجلزائر،  اخلا�صة  امل�رشوعات  دور  طم�ش 
يف  القت�صادي  النفتاح  �صيا�صة  انتهاج  وكان 
عامل  �صماء  اأ�صاء  اأمل  بريق  مبثابة  الت�صعينيات 
هذه  انتهت  ما  �رشعان  لكن  باجلزائر،  الأعمال 
النفراجة يف 2009 عندما عاود جمتمع الأعمال 
الغرق يف املا�صي، يف حني اأننا كنا نحلم جميًعا 

بالتطلع اإىل امل�صتقبل.
ويجب على جمتمع الأعمال توحيد �صفوفه وهيكلة 
لل�صلطات  �صوته  تو�صيل  من  يتمكن  حتى  نف�صه؛ 
اأ�صحاب  من  ال�صباب  على  يجب  كما  العامة، 
امل�رشوعات باجلزائر اإدراك حقيقة اأن لهم دوًرا 
بالريادية  الفور  يذكرنا على  يف املجتمع، وهذا 

اأن  ا  اأي�صً ال�صباب  الجتماعية. ويجب على هوؤلء 
يتمكنوا من تو�صيل اأ�صواتهم من خالل كل القنوات 
املتاحة. باخت�صار، عليهم اللجوء لأ�صاليب فعالة 
يت�صلحوا  اأن  عليهم  ويجب  ق�صاياهم،  عن  للدفاع 
املعركة،  هذه  يف  البي�صاء  الراية  يرفعوا  واأل 
يجب عليهم التدرب على اأ�صلوب التفاو�ش والبعد 

متاًما عن معار�صة ال�صلطات.
الإ�سالح القت�سادي: ما دور القطاع اخلا�ض يف 
ترويج الإ�سالحات التعليمية التي تعزز روح 
والأدوات  ال�سرتاتيجيات  وما  الريادية؟.. 

التي بحوزتكم للدفاع عن هذه الإ�سالحات؟
القطاع اخلا�ش  ُيدع  ب�صبب طبيعته وتاريخه، مل 
يف  حموري  دور  للعب  قبل  من  اجلزائري 
البع�ش  مينع  مل  هذا  لكن  التعليمية،  الإ�صالحات 
اجلديرة  اخلا�صة  املبادرات  ببع�ش  القيام  من 
بع�ش  مثل  بثمارها،  اأتت  التي  بالحرتام، 
املعاهد واملدار�ش العليا لإدارة الأعمال، ومنها 
و  L’INSIM الأعمال   لإدارة  الدويل  املعهد 
حقيقية  اإرادة  الآن  حتى  اأر  مل  ولكنني   .MDI
ت�صجع وتدعم روح الريادية. ولقد راأيت ر�صائل 
خربة  لنق�صان  طبيعية  كنتيجة  يل  تبدو  مت�صاربة 
الأمور،  عرقلة  بدافع  ولي�ش  ال�صلطات  ومعرفة 
اأمر واقع  اإزاء  فالدولة تخ�صى من اأن جتد نف�صها 
الفر�صة  لديها  يكون  اأن  دون  عليها،  ُيفر�ش 

للو�صول اإىل حل و�صط.
وخالل عملي النقابي، �صادفت م�صاحة �صغرية من 
احلرية، فاحلوار مقطوع مع ال�صلطات كما ذكرت 
اأحادي  العامة  ال�صلطات  عمل  واأ�صلوب  قبل،  من 
يف كل ما يتعلق بالأعمال، حتى اإن املجل�ش ذاته 
واأنه  ال�رشر ج�صيم،  اأن  يعني  تخطيه، مما  قد مت 
لي�ش لدينا الكثري من الإمكانات فيما يتعلق بقنوات 

التوا�صل.
اأية حال، هذا لي�ش ب�صبب كاف لكي نياأ�ش،  على 
بل على العك�ش متاًما، فالتحديات كبرية والطلب 
على اليد العاملة املدربة كبري، والطفرات الهائلة 
اإىل  توؤدي  القت�صادية  ال�صاحة  يف  حتدث  التي 
ظهور حرف جديدة يف ال�صوق، وهو ما يعد اأمًرا 

ا بالن�صبة ملجتمعنا. حيويًّ

ت�سجيع  يعد  ملاذا  القت�سادي:  الإ�سالح 
اأمًرا  العربي  املغرب  بلدان  بني  ال�رشاكة 

ا؟ مهمًّ
اجلهود  تبادل  لأن  كثرًيا؛  يهمني  اآخر  �صوؤال  ذلك 
عوامل  كلها  والأ�صخا�ش،  ال�صلع  تداول  وحرية 
�صت�صاهم يف حترير طاقات جنهل حتى وجودها. 
التكامل القت�صادي للمغرب العربي  لكن م�رشوع 
املتعلقة  الأ�صباب  كل  �رشح  و�صي�صعب  يتباطاأ، 
اأو  بال�صيا�صة  املتعلقة  تلك  �صواء  الأمر،  بهذا 
بكل  اخلا�صة  الداخلية  القت�صاد  با�صرتاتيجيات 
الوقت ذاته،  بالذكر يف  دولة، ولكن من اجلدير 
لن  التكامل  هذا  لتحقيق  املنطقة  �صعوب  اإرادة  اأن 

ُتقهر.
لدول  القت�صادي  التكامل  بنمو  يتعلق  وفيما 
من  رئي�صية  حماور  ثالثة  اأرى  العربي،  املغرب 
�صاأنها الإ�رشاع بهذه العملية، لكنها تتطلب عمليات 
دعم م�صاحبة لكل منها، ويف الوقت ذاته، متنا�صبة 
مع كل منها، وتتلخ�ش هذه املحاور يف ال�رشاكة 
بني القطاع اخلا�ش بكل من هذه البالد مع بع�صه 

البع�ش،  وبع�صه  العام  القطاع  وبني  البع�ش، 
واأخرًيا بني القطاع العام والقطاع اخلا�ش.

الإ�سالح القت�سادي: هل تعتقدون اأن التعاون 
بني دول املغرب العربي �سيتمكن من تخطي 
منذ  باملنطقة  املوجودة  ال�سيا�سية  العوائق 
زمن بعيد؟.. واإذا كان ردكم بالإيجاب، نرجو 

تو�سيح كيف ميكن حدوث ذلك؟
اأعتقد اأنه من ال�صابق لأوانه اأن نت�صور حاًل يعتمد 
اأن  يجب  لذلك  الغربية؛  ال�صحراء  اأزمة  حل  على 
لالأو�صاع  ومنا�صبة  مبتكرة  حلول  عن  نبحث 
البعد  عن  ذاته،  الوقت  يف  نبتعد،  واأن  الراهنة، 

ال�صيا�صي.
لقد اقرتحت اإن�صاء ممر اقت�صادي )بري وبحري( 
بني اجلزائر واملغرب، واأريد اأن يكون هذا املمر 
الرب  خالل  من  للب�صائع  الوحيدة  املرور  نقطة 
التبادل  حركة  تقييم  من  �صنتمكن  هكذا  والبحر. 
وح�رشها، واأعتقد اأنه لو متت املوافقة على هذا 
قبل  دعمه من  ال�صيا�صة ومت  قبل رجال  الأمر من 

موؤيديه، فاإنه �صيفتح املجال لع�رش جديد.

اجلزائر
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التعليم هو ال�شبيل الأمثل لن�شر ثقافة ريادية الأعمال 
بقلم:علي عيادي

ال�سرق الأ��سط ��سمال اإفريقيا
ريادية الأعمال

�شمال  و  الأو�شط  ال�رشق  دول  ت�شعي حكومات 
اإفريقيا جاهدة منذ عقود لإيجاد حلول للحد من 
ارتفاع ن�شب البطالة، خا�شة بني فئة خريجي 
كل  تلق  مل  الآن  حد  اإىل  ولكن  اجلامعات، 
العك�س  على  بل  املن�شود،  النجاح  املحاولت 
فاإن الو�شع ما فتئ يتحول من �شيئ اإىل اأ�شواأ. 
البطالة  ن�شبة  فاإن  الدولية  العمل  فح�شب منظمة 
الأعلى  2008 باملنطقة، كانت هي  �شنة  خالل 
ال�رشق  9.4% يف  بلغ املعدل  العامل، حيث  يف 
وهو  اإفريقيا،  �شمال  يف  و%10.3  الأو�شط، 
 .7002 �شنة  يف  عليه  كانت  ملا  ن�شبي  ارتفاع 
ومن املتوقع اأن تتفاقم م�شكلة البطالة باملنطقة 
يف ال�شنوات القليلة القادمة، خا�شة مع توا�شل 
وغياب  الدول،  بهذه  الدميغرايف  النفجار 
ال�شيا�شات الناجعة الكفيلة باإيجاد مواطن �شغل 

جديدة ملواكبة هذا النمو.
من  عديد  يف  الفر�س  وغياب  البطالة  وتت�شبب 

والنف�شية،  والقت�شادية  الجتماعية  امل�شاكل 
وكذلك الأمنية خا�شة بني ال�شباب. فال�شخ�س 
اأوىل عبء على  العاطل عن العمل هو بدرجة 
عائلته واحلكومة واملجتمع ككل لكونه عن�رًشا 
اأنه ميكن  اإىل  بالإ�شافة  منتج،  م�شتهلًكا وغري 
الغري  اأمالك  على  والعتداء  لل�رشقة  يلجاأ  اأن 
العاطل  فاإن  كذلك  رزق.  مورد  يجد  مل  اإذا 
اإىل  احلالت  من  الكثري  فى  يتحول  العمل  عن 
�شخ�س غا�شب، ويحمل احلكومة ورمبا اأفراد 
املجتمع الآخرين م�شئولية بطالته، الأمر الذى 
اأو  اإجرامية،  ت�رشفات  نحو  يدفعه  اأن  ميكن 
البطالة  اإن  متطرفة.  جلماعات  الن�شمام 
على  خطورة  الأكرث  العوامل  بني  من  والفقر 
من  فاإنه  ولذلك  املجتمعات،  وا�شتقرار  اأمن 
الدول  هذه  حكومات  تتبنى  اأن  ال�رشوري 
�شيا�شات حكيمة ذات مدى بعيد حتى تتمكن من 
اإيجاد حلول جذرية وتاليف ما ميكن اأن ينجم 

عن ا�شتمرار الو�شع الراهن.

بينها  من  كثرية،  عوامل  اإىل  البطالة  م�شكلة  وتعود 
مواكبة  عن  وعجزها  الدول  هذه  اقت�شادات  �شعف 
ال�شغل  �شوق  على  الوافدين  لن�شبة  ال�رشيع  النمو 
العام  القطاعني  على  الكامل  للتعويل  بالإ�شافة 
واخلا�س ل�شتيعاب الكم الهائل من خريجي اجلامعات 
منطقة  فى  ال�شائدة  العقلية  ت�شاعد  ول  واملهنيني. 
م�شكلة  اإفريقيا على احلد من  الأو�شط و�شمال  ال�رشق 
البطالة؛ وذلك لكون اأغلب ال�شباب ي�شعون بعد تخرجهم 
للظفر بوظيفة عمومية، اأو فى اأف�شل الأحوال ي�شعون 
مرتب  مقابل  اخلا�س  القطاع  موؤ�ش�شات  باأحد  للعمل 
واخلا�س  العام  للقطاعني  ميكن  ل  وطبًعا،  معقول. 
خريجي  لكل  ال�شغل  مواطن  كل  توفري  م�شوؤلية  حتمل 
اجلامعات؛ لذلك فاإنه من ال�رشوري تهيئة اأكرب عدد 
من هذه الفئة، وت�شجيعهم على اأن يتحولوا اإىل رواد 
من  لغريهم  و  لأنف�شهم  عمل  فر�س  يخلقون  اأعمال 

اأفراد املجتمع.
ت�شجع  ل  اإفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�رشق  دول  ولكن 
ال�شباب على فكرة ريادية الأعمال، فاملفهوم مل يكن 
معروًفا يف املا�شي غري البعيد. ففي هذه املجتمعات 
ل توفر املوؤ�ش�شات التعليمية املعرفة واملهارات التى 
م�شاريع  يف  للتفكري  وتهيئهم  ال�شباب  تدفع  اأن  ميكن 
ريادية مثلما هو ال�شاأن بالدول الغربية، فاجلامعات 
املثال،  �شبيل  على  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات 
الذي  الأمر  احلكومة؛  الكاملة عن  بال�شتقاللية  تتمتع 
و�شع  واإمكانية  التاأقلم  على  عالية  قدرة  لها  يخول 
ال�شوق. وت�شمن  تتما�شى مع متطلبات  تعليمية  برامج 
الغربية،  بالدول  التعليمية  املوؤ�ش�شات  ا�شتقاللية 
املواكبة احلثيثة ملا يجري من تطورات علمية ت�شمح 
القت�شادية  القطاعات  تتطلبه  الطالب مبا  بتجهيز  لها 
اأن  اإىل  بالإ�شافة  بالذات.  الزمنية  املرحلة  تلك  فى 
املناهج التعليمية بالوليات املتحدة الأمريكية ت�شجع 
لهم  وتفتح  الذاتي  التفكري  على  والطالب  التالميذ 
املجال وا�شًعا للخلق والإبداع والتحول لرواد اأعمال 

يف امل�شتقبل. 
وعلى خالف ملا هو موجود فى الدول الغربية، فاإن 
اإفريقيا  ال�رشق الأو�شط و�شمال  اأغلب حكومات دول 
الأمر  التعليمية؛  واملناهج  الربامج  على  قيًدا  ت�رشب 
ا بني ما يقع  الذى يكبل املوؤ�ش�شات التعليمية ويخلق �شًقّ
وخربات.  مهارات  من  ال�شوق  يحتاجه  وما  تدري�شه 
بعدم  املوؤ�ش�شات  بهذه  التعليمية  املناهج  تت�شم   كذلك 

املرونة ول تخول للتلميذ اأو الطالب ا�شتعمال طاقاته 
عندما  فالطالب  عراقيل،  اأو  حواجز  دون  والتفكري 
يتخرج يف هذه الدول ل يكون موؤهاًل ل�شوق ال�شغل، 
واخللق  لالإنتاج  الكافية  املهارات  لديه  ولي�شت 
والإبداع، وحتًما لن تكون لديه القدرة على اأن يكون 

رائد اأعمال يخلق م�شاريع جديدة.
اأخرى  عوامل  اإىل  بالإ�شافة  العوامل،  هذه  وبحكم 
الدول جيال  ال�شباب فى هذه  من  الكثري  ين�شاأ  عديدة، 
بعد جيل متكلني على احلكومة لتوفري مواطن �شغل لهم، 
وغري قادرين على خلق الإ�شافة ال�رشورية لالرتقاء 
ولك�رش  املتقدمة.  الدول  م�شاف  اإىل  بالقت�شادات 
هذا احللقة املفرغة، ل بد للحكومات بال�رشق الأو�شط 
و �شمال اإفريقيا اأن تعي اأن التعليم املبني على قواعد 
حديثة هو الو�شيلة الأجنع ورمبا الوحيدة لرتبية الأجيال 
اجلديدة على التعويل على الذات، وزرع روح ريادية 
الأعمال فيهم. فال�شاب الذى ين�شاأ فى بيئة ت�شجع على 
اأعمال،  لي�شبح رائد  اخللق والإبداع والتفكري �شينمو 
بكثري  اأكرب  بدرجة  بلده  اقت�شاد  تنمية  فى  وي�شاهم 
ومتطورة. حديثة  بطريقة  يتعلم  مل  الذى  ال�شاب   من 
اإن احلاجة اإىل تغيري العقلية ال�شائدة وال�شيا�شات فى 
التعليم،  اإفريقيا، جتاه  دول ال�رشق الأو�شط و�شمال 
فاإن  واإل  بتاًتا،  منه  التمل�س  ميكن  ول  حتمي  اأمر 
والإبداع  اخللق  على  القدرة  وعدم  الفكري  الركود 
الجتماعية  امل�شاكل  معها  وتتوا�شل  �شتتوا�شل 

والقت�شادية مثل الفقر والبطالة.
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ي�صبح،  موحدة  عاملية  �صوق  نحو  التطور  اإن 
الف�صل  معه  يتال�صى  واقًعا،  اأمًرا  متزايد،  ب�صكل 
يتغري  كما  الدولية،  وال�صوق  املحلية  ال�صوق  بني 
تنميتها  وجهود  العربية  القت�صاديات  واقع 
للتغري  نتيجة  جذرية؛  وبطريقة  �رشيعة  بخطى 
التكنولوجي ال�رشيع خا�صة يف جمال تكنولوجيا 
انخفا�ش  جانب  اإىل  والت�صالت،  املعلومات 

تكاليف النقل. 
التقدم  اأن  اليوم  به  امل�صلم  من  اأ�صبح  وقد 
حمركا  هما  التكنولوجي  املجال  يف  والبتكار 
البعيد، ففي �صياق  النمو القت�صادي على املدى 
الوترية  حتركه  الذي  العاملي  املعرفة  اقت�صاد 
بالدول  يجدر  التكنولوجي،  لالبتكار  ال�رشيعة 
على  قدرتها  لبناء  متينة  اأ�ص�ش  اإر�صاء  العربية 
من  وتكنولوجيا؛  معارف  واإيجاد  اكت�صاب 
العوملة،  تتيحها  التي  الفر�ش  من  الإفادة  اأجل 
العاملية  التحديات  مواجهة  نف�صه  الوقت  ويف 

ماج�صتري 
القت�صاد، 

مدير اإدارة  
بوزارة 
التجارة 

وال�صناعة 
امل�رشية

يك�صف منط توزيع 
طالب التعليم العايل 
يف املنطقة العربية 

عن بعد نوعي للفجوة 
املعرفية، فمعدلت 

منو القيد على م�صتوى 
برنامج البكالوريو�س 
يف تخ�ص�صات العلوم 

والتكنولوجيا تقدر خالل 
الت�صعينات بنحو%3.6، 

ويف برامج العلوم 
الإن�صانية والجتماعية 
بنحو10.6%.. وهو 

ما يثري خماوف كبرية 
تتعلق بنوع املعرفة 
ال�صائدة يف املجتمع.

 املقال 
ماأخوذ عن 

درا�صة للباحث 
حتت عنوان: 
"الريادية 
وتطلعات 
التنمية 
العربية"

ت�صخري  يف  التحدي  يكمن  وبالتاىل  امل�صتجدة. 
مناخ  بتهيئة  وذلك  التنمية،  لأغرا�ش  املعارف 
ف�صال  وابتكارات،  اأفكار  ا�صتحداث  على  ي�صاعد 
عن ن�رشها وا�صتخدامها من قبل خمتلف الأطراف 
الفاعلة امل�صاركة ب�صورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة 

يف عملية ال�صتحداث هذه. 
على  مبنية  ت�صبح  اليوم  القت�صادية  فالإ�صكالية 
وفرة املعلومات ولي�صت وفرة املوارد النادرة، 
كامل  على  حا�صًما  يغدو  املعرفة  تاأثري  اأن  ذلك 
الن�صاط القت�صادي، واأ�صبحت املعرفة الأ�صول 
اأو اجتماعي، ومنه  الرئي�صية لأي منو اقت�صادي 
اأجل  من  والت�صادم  البحث  من  العامل  حتول 
والت�صادم  البحث  اإىل  النادرة،  املوارد  م�صادر 
من اأجل ال�صيطرة على اأكرب قدر ممكن من م�صادر 

املعرفة. 
لهذا، فاإنه من ال�رشوري اأن تتكيف القت�صاديات 

بقلم:ح�صني عبد املطلب الأ�رشج

ال�سرق الأ��سط ��سمال اإفريقيا

العربية مع الأو�صاع اجلديدة، فاإذا اأريد لها اأن 
الظروف  املناف�صة يف ظل هذه  القدرة على  متلك 
تتحّلى  اأن  فعليها  اجلديدة،  والدولية  الإقليمية 
بالبتكار يف اإيجاد ال�صبل والأدوات التي ت�صاعدها 
على التعامل مع هذا التغيري، واأن يقوم ذلك من 
خالل بناء جيل من الرياديني الذين ميلكون روح 
املبادرة وتبنّي الفر�ش وا�صتغاللها؛ خللق اأ�صواق 
واأن  منها،  القائم  وتطوير  جديدة،  ومنتجات 

تتكيف مع التكنولوجيات اجلديدة وتطبيقاتها.
اأن  العامل  دول  يف  الكثرية  التجارب  اأكدت  فقد 
الرياديني هم الذين ياأتون بامل�رشوعات اجلديدة 
الناجحة، التي ترثي الأفراد والقت�صاد وحتّرك 
الن�صاط  من  اأعلى  م�صتويات  نحو  املجتمعات 

والرفاه والأمل.
باأنه   )Entrepreneur( الريادي  ف  وُيعرَّ
العمل  واإدارة  املخاطرة  يتحّمل  الذي  الفرد 

اأمرين  على  يركز  التعريف  وهذا  وامل�رشوع. 
دون  ريادية  فال  املخاطرة،  الأول:  اأ�صا�صيني، 
كل  العملة يف  والنجاح وجها  والف�صل  خماطرة، 
عادًة..  الريادي  به  يقبل  ما  وهذا  م�رشوع، 
والثاين: حتّمل م�صئولية اإدارة العمل وامل�رشوع، 
بالكامل  واآماله  وجهده  وقته  يكر�ش  فالريادي 
للكثري  بالن�صبة  فامل�رشوع  الريادي،  مل�رشوعه 
من الرياديني هو احللم الذي يحاول حتويله اإىل 

واقع.
اقت�صاد  يف  الأ�صا�صية  ال�صمات  اإحدى  وتتج�صد 
الأُ�صي  التزايد  يف  اجلديد  العاملي  املعرفة 
الإنتاج  بعيًدا عن حلقات  القيمة امل�صافة  لرتكيز 
العمالة(،  كثافة  على  املعتمد  الإنتاج  )ل�صيما 
على  املعتمدة  املراحل  اأو  احللقات  ل�صالح 
الكثافة التكنولوجية واملعرفية يف �صل�صلة القيم. 
بتحديد  الأمر  يتعلق  حينما  ذلك،  على  وبناء 
القت�صاد  من  كامل  اقت�صاد  اأو  م�رشوع  موقع 

�سد الفجوة املعرفية والتكنولوجية...

نحو تعزيز روح الريادية باملنطقة

ريادية الأعمال
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لال�ستثمار  داعمة  عامة  البدء..بيئة  نقطة 
اخلا�ض 

الدول  حول  احلديثة  والأدبيات  البحوث  ت�صري 
النامية، ومنها الدول العربية، اإىل احلاجة املا�صة 
ولذا  اخلا�ش؛  لال�صتثمار  داعمة  عامة  بيئة  خللق 
جهودها  يف  اخلطى  ت�رشع  اأن  احلكومات  فعلى 
ال�صوق  ت�صوب  التي  اخللل  اأوجه  اإزالة  اإىل  الرامية 
كما  عام،  بوجه  القت�صاد  فى  اإخفاقاته  وتعالج 
مع  التعامل  فى  عدالة  وجود  ت�صمن  اأن  عليها  يجب 
الأطراف املختلفة، حيث يتاأثر تدفق ال�صتثمار ب�صكل 
والجتماعية  القت�صادية  الأو�صاع  مبجمل  رئي�صي 
لال�صتثمار،  امل�صتقبل  القطر  ت�صود  التي  وال�صيا�صية 

وهو ما يطلق عليه مناخ ال�صتثمار. 
فالبيئة ال�صيا�صية واملوؤ�ص�صية الثابتة وال�صفافة، والتي 
ميكن التنبوؤ بها لأغرا�ش التخطيط املايل والتجاري 
وال�صتثماري بوا�صطة الأفراد واملوؤ�ص�صات والهيئات 
ال�صيا�صات وال�صلوكيات احلكومية-  اإىل  -بالإ�صافة 
خالل  من  ال�صتثمار،  مناخ  على  قوي  تاأثري  لها 
تاأثريها على: التكاليف، واملخاطر، والعوائق اأمام 

املناف�صة. 
ويف هذا ال�صدد، يوؤكد تقرير التنمية فى العامل لعام 
فى  احلكومة  تلعبه  الذي  املهم  الدور  على   2005
اإيجاد بيئة اآمنة وم�صتقرة، مبا فى ذلك حماية حقوق 
امللكية، فقد اأ�صار التقرير اإىل اأن غمو�ش ال�صيا�صات 
واللوائح  الكلى  القت�صاد  فى  ال�صتقرار  وعدم 
املخاطر  من   %51 ت�صكل  الع�صوائية  التنظيمية 
املرتبطة بال�صيا�صات على خماوف ال�رشكات املتعلقة 
مبناخ ال�صتثمار، كما خل�ش التقرير اإىل اأنه من �صاأن 
حت�صني و�صوح ال�صيا�صات وحده اأن يوؤدي اإىل زيادة 

ال�صتثمارات اجلديدة بن�صبة %30.
الهتمام باآليات دعم البتكار وت�سجيعه 

يف  واملهاري  املعريف  املدخل  دور  تزايد  مع 
القدرة  ذلك يف طبيعة  الناجت عن  الإنتاج، والتحول 
التناف�صية، اأ�صبحت البنية الأ�صا�صية العلمية والتعليمية 
اأهم عامل اقت�صادي يف عامل اليوم، فبدون قوة عاملة 
واأ�صا�ش  واملهارة،  التعليم  من  عالية  درجة  على 
والتعليم  والبتكار،  والتطوير   البحث  من  قوي 
من  والتعليم  العلم  بني  القوية  والروابط  امل�صتمر، 
اأخرى،  جهة  من  القت�صادي  العمل  وبني  جهة، 
الطويل.  املدى  على  تتاآكل  التناف�صية  القدرة   �صتظل 
التعليمي  للنظام  احلا�صم  الدور  يتخطى  اأن  وينبغي 

العاملي، ترتبط العائدات القت�صادية بالرتقاء 
والتطور  والبتكار،  والتطوير  البحث  خالل  من 
املنتجات،  يف  امل�صتمر  والتح�صني  التكنولوجي، 
ووجود قاعدة موارد ب�رشية تتمتع بدرجة عالية 
الإمكانيات  وتدعمها  املتعددة،  املهارات  من 
�صمن  -من  ال�رشورية  والتكنولوجية  الفنية 
احلديث  الطريق  ت�صكل  اأ�صبحت  اأخرى-  عوامل 

للمناف�صة، امل�صحوبة بزيادة القيمة. 
التقليدية  الأ�صاليب  اأن  جند  اأخرى،  جهة  ومن 
عوامل  اإىل  امل�صتندة  التناف�صية  القدرة  لزيادة 
الطبيعية،  واملوارد  املاهرة،  غري  العمالة  مثل 
اأهميتها  تفقد  بداأت  الب�صيطة،  والتكنولوجيات 
) العوامل  هذه  واأ�صبحت  ومتزايد،  �رشيع  ب�صكل 

التناف�صية  امليزة  فقدان  خاللها  من  ميكن  التي 
الذي  للمناف�صة  التقليدي  الطريق  متثل  ب�صهولة(، 
يك�صف عن نف�صه يف تخفي�ش الأ�صعار التي توؤدي 
وهناك  القاع.  نحو  �صباق  اإىل  الأمر  نهاية  يف 
وجود  تت�صمن  اأخرى  رئي�صية  متغريات  ا  اأي�صً
نظام عام -اإىل جانب النظام املايل- يوؤدي اإىل 
التناف�صية، من  منو امل�رشوعات وزيادة قدرتها 
بكفاءة  الالزمة  واملوارد  العوامل  توفري  خالل 

وفعالية.
ومن ثم، جند اأن اإحدى الدعائم الأ�صا�صية للطريق 
اأ�صا�صية  بنية  وجود  يف  تتمثل  للمناف�صة  احلديث 
وحيوية،  حديثة  وتكنولوجية  وعلمية،  تعليمية، 
املوارد  من  امل�رشوعات  احتياجات  ت�صبع 
يتطوران  اللذين  والتطوير،  والبحث  الب�رشية، 
تتحقق  لن  الأ�صا�ش،  هذا  ودون  �رشيعة،  بخطى 
قاعدة  وقدرة  للمن�صاآت،  البتكارية  الإمكانيات 
التكنولوجيات  ا�صتيعاب  على  الب�رشية  مواردها 

اجلديدة وتطويرها.
وحيث ترتبط القدرة التناف�صية يف اقت�صاد املعرفة 
البحث  خالل  من  بالرتقاء  اجلديد  العاملي 
التكنولوجي،  والتطور  والبتكار،  والتطوير 
والتح�صني امل�صتمر يف املنتجات، ووجود قاعدة 
املهارات،  وتعدد  بالرقي  تتمتع  ب�رشية  موارد 
والتكنولوجية  الفنية  بالإمكانيات  تتمتع  كما 
فاإن  اأخرى-  عوامل  �صمن  -من  ال�رشورية 
يف  العربية،  التنمية  يف  الريادية  دور  لتعظيم 
باأركان  اللتزام  من  لبد  املعرفة،  اقت�صاد  ظل 

اأ�صا�صية عدة:

القت�صادية  الوظيفة  هذه  اخل�صو�ش  وجه  على 
جوهر  تطوير  يف  موؤثًرا  دوًرا  ليلعب  املبا�رشة، 
نظام القيم اخلا�ش باملجتمع، وتوجيهه نحو ت�صجيع 
والتفكري  والبتكار،  احلر،  العمل  فكر  ومكافاأة 
النقدي؛ ذلك اأن الرتقاء اإىل حلقات و�صال�صل اأعلى 
املهارات  من  جمموعة  على  الرتكيز  يتطلب  للقيمة 
القت�صاد.  يف  حالًيا  ال�صائدة  تلك  عن  تختلف 
ا اأن  وبالإ�صافة اإىل ذلك، يتطلب هذا الرتقاء اأي�صً
تلبي منظومة التعليم احتياجات ال�صوق من العمالة 
القيم  منظومة  على  ينبغي  واأخرًيا،  اأف�صل.  ب�صكل 
يعززها  اأن  املفرت�ش  من  )الذي  ال�صائدة  الثقافية 
النظامان التعليمي والتدريبي( اأن ت�صجع على اإقامة 
والبتكار  امل�صتمر،  والتعلم  اخلا�صة،  املن�صاآت 

والإبداع.
فجوة  من  العربية  الدول  تعاين  الواقع،  ويف   
ملعدل  العربي  العام  فاملتو�صط  خطرية،  معرفية 
البالغني  ال�صكان  من   %30.1 نحو  يبلغ  الأمية 
 15-24( ال�صباب  من  )15 �صنة فاأكرث(، و%14.7 
و%12.6  مقابل%21.1   ، عام2004  يف  �صنة( 
الدول  يف  وال�صباب  البالغني  لل�صكان  التوايل  على 
البالغات  الإناث  بني  الن�صب  وتتزايد  النامية، 
على  و%19.6   % اإىل40.3  فت�صل  وال�صابات 
ميكن  و)2(   )1( ال�صكلني  اإىل  وبالرجوع  الرتتيب. 
فى  املناظرة  املعدلت  مع  املعدلت  هذه  مقارنة 

بع�ش مناطق العامل للعام نف�صه 2004.
كما يك�صف منط توزيع طالب التعليم العايل عن بعد 
القيد  منو  فمعدلت  املعرفية،  للفجوة  اآخر  نوعي 
البكالوريو�ش يف تخ�ص�صات  على م�صتوى برنامج 
الت�صعينات  خالل  تقدر  والتكنولوجيا  العلوم 
الإن�صانية  العلوم  برامج  ويف   ،% بنحو3.6 
توزيع  اأ�صبح  ولذا   ،%  10.6 بنحو  والجتماعية 
ل�صالح  متحيًزا  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  خريجي 
وبعيًدا  والجتماعية،  الإن�صانية  العلوم  خريجي 
منط  وهو  الهند�صة؛  وفروع  التطبيقية  العلوم  عن 
ممثلة  اآ�صيا،  �رشق  منور  يف  ال�صائد  للنمط  معاك�ش 
فيهما  تت�صاعف  اللتني  كوجن،  وهوجن  كوريا  يف 
ن�صبة الطالب امل�صجلني يف فروع العلوم الطبيعية، 
فى  ال�صائدة  الن�صب  عن  والزراعة  والهند�صة، 
خماوف  ذلك  يثري  اأخرى،  ومرة  العربية.  الدول 
املجتمع. يف  ال�صائدة  املعرفة  بنوع  تتعلق  كبرية 

واإذا ا�صتمرت الزيادة ال�رشيعة يف خريجي العلوم 
الإن�صانية والجتماعية، ف�صوف يزيد عدم التوافق 

العمالة،  بني املهارات املطلوبة واملعرو�صة من 
غري  العاملة  الأيدي  من  الوفري  العر�ش  يعد  فلم 
لتحقيق  ناجًحا  طريًقا  الأجور  املنخف�صة  املاهرة 

النمو ال�رشيع والرخاء الوطني.
اإىل  املناف�صة  على  القدرة  ت�صتند  اليوم،  عامل  يف   
ال�رشكات التي توظف قوة عمل جيدة التعليم وماهرة 
تكنولوجيات  اعتماد  على  قادرة  وتكون  فنيًّا، 
جديدة وبيع �صلع وخدمات متقدمة، وعند املقارنة 
درجة  يقي�ش  -الذي  املعرفة  اقت�صاد  موؤ�رش  على 
اقت�صاد املعرفة-  النخراط يف  البلدان يف  جناح 
البلدان  معظم  تقع  الأخرى،  واملناطق  بالبلدان 
العربية حتت النطاق الأو�صط للتوزيع، فهي ت�صجل 
ب�صكل عام درجات اأدنى من الدرجات التي حت�صل 
عليها البلدان الأع�صاء يف منظمة التنمية والتعاون 
طريق  على  ال�صائرة  البلدان  ومعظم  القت�صادي 
�رشق  بلدان  وبع�ش  ال�صوق،  اقت�صاد  اإىل  التحول 
درجات  ت�صجل  التي  البلدان  اأن  ويالحظ  اآ�صيا، 
جديدة،  درا�صية  مو�صوعات  عادة  ُتدرج  اأعلى 
املتقاطعة  وتوفر جمموعات جديدة من املهارات 
ومع  عديدة(  قطاعات  يف  لال�صتخدام  ت�صلح  )التي 
ل  واحل�صاب  والكتابة  القراءة  مبادئ  تعليم  اأن 
اأعلى  اإجادة  م�صتويات  وجود  )مع  اأ�صا�صيًّا  يزال 
باطراد)، فاإن اللغات الأجنبية والعلوم لهما اأهمية 
اإىل  اإ�صافة  التزايد.  يف  واآخذة  تقريًبا،  مت�صاوية 
ذلك، اأ�صبحت مهارات حل امل�صاكل والت�صالت، 
اأموًرا  روتينية،  مهام  اأداء  على  القدرة  ولي�ش 
التدري�ش  واأ�صاليب  الإنتاجية.  لزيادة  جوهرية 
املعتمدة يف جميع اأنحاء العامل تدمج التعلم امل�صتند 
ليالئم قدرات  التدري�ش  الأ�صئلة وتطويع  اإىل طرح 
الدول  معظم   اأما  الأفراد،  الطالب  لدى  التعلم 
تدري�صيا  ت�صتخدم منوذًجا  تزال  فاإنها ل  العربية، 
املثال،  �صبيل  وعلى  التقليدية،  اإىل  مياًل  اأكرث 
النقل من ال�صبورة، وانخفا�ش درجة التفاعل بني 

املدر�صني والطالب.
ا  فر�صً تتيح  التي  البلدان  فاإن  اأخرى،  ناحية  من 
على  اأعلى  درجات  ا  اأي�صً ت�صجل  للتعلم،  متعددة 
الذي  التعليم  عن  وبدل  املعرفة،  اقت�صاد  موؤ�رش 
متناق�صة  جمموعة  تنتقل  )حيث  الهرم  �صكل  يتخذ 
بداأت  الأعلى(،  التعليمية  املراحل  اإىل  الطالب  من 
وتنوًعا،  اإ�رشاًكا  اأكرث  ت�صبح  التعليمية  الأنظمة 
خا�صة بعد مرحلة التعليم الإلزامي )اأي املرحلتني 
للمرحلة  الالحق  التعليم  بينما  والعالية(،  الثانوية 

عند املقارنة على 
موؤ�رش اقت�صاد 

املعرفة -الذي 
يقي�س درجة 
جناح البلدان 
يف النخراط 
يف اقت�صاد 

املعرفة- بالبلدان 
واملناطق، ت�صجل 

معظم البلدان 
العربية درجات 

اأدنى من الدرجات 
التي حت�صل 

عليها البلدان 
الأع�صاء يف منظمة 
التنمية والتعاون 

القت�صادي، 
ومعظم البلدان 

ال�صائرة على طريق 
التحول اإىل اقت�صاد 

ال�صوق، وبع�س 
بلدان �رشق اآ�صيا.

تقرير حقوق 
الإن�صان 
يف الدول 
العربية 

لعام 2007: 
البحث العلمي 

يف الدول 
العربية 

يعاين من 
تدين ن�صبة 
الإنفاق، فال 
تتعدى هذه 
الن�صبة نحو 
0.2 % من 

جملة الناجت 
القومي على 

م�صتوى 
املنطقة 

العربية، 
مقابل 2.36 % 
على امل�صتوى 

العاملي.

ال�سرق الأ��سط ��سمال اإفريقيا
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النوع  بهذا  يت�صم  ل  العربية  املنطقة  يف  الإلزامية 
اأي  اأمام  قليلة  املتاحة  والفر�ش  املرونة،  من 
�صخ�ش ملوا�صلة درا�صاته بعد دخول �صوق العمل 
الر�صمي،  املهني  التعليم  وميثل  حمدودة؛  لفرتة 
عادة، طريًقا م�صدوًدا يف معظم البلدان العربية، 
وتركز اأنظمة المتحانات على الختبار ملوا�صلة 
�صهادات  منح  على  تركز  مما  اأكرث  الدرا�صة، 
العتماد واإدخال اآليات ل�صمان اجلودة، وزيادة 
درجة ا�صتقالل املدار�ش، واللتزام بالتعلم مدى 

احلياة. 
ول ميكن حتقيق القدرة التناف�صية دون ا�صتثمارات 
�صخمة يف املوارد واجلهود املخ�ص�صة لالإ�صالح 
التعليمي الذي يهدف اإىل ت�صييق الفجوة املعرفية 
كميًّا ونوعيًّا بني الدول العربية وبقية العامل، ويف 

هذا اخل�صو�ش نقرتح عدًدا من الإجراءات:
• وال�صتجابة 	 باحل�صا�صية  تتمتع  نظم  اإقامة 

املناهج  تطوير  اأجل  من  ال�صوق  ملتطلبات 
مع:  ذلك  يتواكب  اأن  وينبغي  وتعديلها، 
القطاعات  واحتياجات  ال�صوق،  احتياجات 
واملعايري  ال�صرتاتيجية،  الأولوية  ذات 

الدولية. 
• املوارد 	 ا�صتثمار  يف  الرت�صيد  من  مزيد 

على  والعايل-  الثانوي  التعليم  -خا�صة يف 
واأهمية  التعليم،  جودة  ذلك:  يف  ُيراعى  اأن 
لحتياجات  ال�صتجابة  مع  الفني،  التعليم 

ال�صوق .
• لرت�صخ 	 البتدائية  املدار�ش  مناهج  تعديل 

على  والقدرة  ال�صتثمارية،  :املهارات 
البتكار والإبداع والتفكري النقدي .

الدول  تويل  اأن  �رشورة  على  التاأكيد  ينبغي  كما 
والتطوير،  البحث  بتمويل  خا�صة  اأهمية  العربية 
جمال  يف  العربية  ال�صتثمارات  اأن  املالحظ  فمن 
البحث والتطوير ب�صكل عام مل ت�صل اإىل امل�صتوى 
الأمثل، ففي الوقت الذي تتزايد فيه اأهمية البحث 
البحث  اأن  جند  العاملي،  القت�صاد  يف  والتطوير 
من  العديد  يواجه  العربية  الدول  يف  العلمي 
املعوقات، اأولها تدين ن�صبة الإنفاق على البحث، 
فال تتعدى هذه الن�صبة نحو 0.2% من جملة الناجت 
مقابل  العربية،  املنطقة  م�صتوى  على  القومي 
2.36 % على امل�صتوى العاملي، ونحو 5.1% فى 
اإ�رشائيل. بالإ�صافة اإىل العديد من امل�صاكل التى 
ال�صتغالل  وعدم  البحوث  مراكز  حرية  من  حتد 
فعلى  �صاآلتها،  برغم  املخ�ص�صات،  لهذه  الأمثل 
مما   %70 اأن  اإىل  التقديرات  ت�صري  املثال  �صبيل 
تنفقه م�رش على البحث والتطوير يغطي املرتبات 
وامل�رشوفات الإدارية، بينما يتم تخ�صي�ش اجلزء 
النظرية  البحوث  لتغطية  الأوىل  بالدرجة  املتبقي 
بدل عن التطبيقية، كما اأن التقديرات ت�صري اإىل اأن 
95% من الإنفاق امل�رشي على البحث والتطوير 
ياأتي من احلكومة، بينما ياأتي من القطاع اخلا�ش 

5% فقط من النفقات ال�صئيلة اأ�صال.
العربية  الدول  على  املاأزق،  هذا  من  وللخروج 
اتخاذ عدد من ال�صيا�صات والإجراءات، نوجزها 

فيما يلي:

• زيادة  حجم التمويل املتاح للبحث والتطوير 	
من خالل جمموعة متنوعة من الأدوات املالية 
وترتيبات  واملنح،  املي�رشة،  )القرو�ش 

امل�صاركة يف التكاليف.. اإلخ(.
• تخ�صي�ش اأجزاء من ميزانيات البحث اخلا�صة 	

باملوؤ�ص�صات البحثية لل�صناعات التي تعمل يف 
اإمكانية  لديها  يوجد  والتي  خمتارة،  اأن�صطة 

لتحقيق ميزة تناف�صية. 
• من 	 اأجزاء  بتغطية  البحثية  املوؤ�ص�صات  اإلزام 

مع  امل�صرتكة  البحوث  خالل  من  تكاليفها 
القطاع اخلا�ش .

• تقدمي حوافز �رشيبية مهمة للبحث والتطوير 	
ل�صيما  اخلا�ش،  القطاع  به  يقوم  الذي 

املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة.
• احل�صول على م�صاعدة فنية ومالية من اجلهات 	

والتطوير  البحث  برامج  لتطوير  املانحة 
ا�صتناًدا اإىل اأف�صل املمار�صات.

• القطاع 	 ت�صتهدف  عامة  توعية  البدء يف حملة 
يف  والتطوير  البحث  اأهمية  حول  اخلا�ش، 

تعزيز قدراته التناف�صية.
• لتحديد 	 ومتوازنة  �صليمة  معايري  و�صع 

اأولويات الأن�صطة امل�صتوفية ل�رشوط التمويل 
احلالية  التناف�صية  قدرتها  اإىل  ا�صتناًدا 

واملحتملة.
• للتطوير 	 قومي  برنامج  و�صع  يف  البدء 

البحثية  املوؤ�ص�صات  ي�صتهدف  املوؤ�ص�صي 
واجلامعات، بغية اإيجاد هياكل تتمتع بدرجة 
عالية من احلوكمة، مع وجود متثيل للقطاع 

اخلا�ش بها.
• البحثية 	 املنظمات  كفاءة  تعزيز  على  العمل 

طريق  عن  التناف�صية،  وقدرتها  والتعليمية 
عطاءات  على  املنظمات  هذه  ح�صول 
بدل عن توزيع هذه  امل�رشوعات احلكومية، 
حمددة  موؤ�ص�صات  على  البحثية  امل�رشوعات 

ب�صكل م�صبق.
• زيادة ال�صالت الفعالة بني املوؤ�ص�صات البحثية 	

والأكادميية املحلية والدولية التي ميكن من 
خاللها توفري املعرفة للقطاع اخلا�ش.

• ت�صجيع التعاون امل�صرتك بني القطاع اخلا�ش 	
مثل  جمالت  يف  الأكادميية  واملوؤ�ص�صات 
برامج البحث امل�صرتك والتدريب يف مرحلتي 

الدرا�صة اجلامعية والدرا�صات العليا.
على  التاأكيد  مبكان  ال�رشورة  من  اخلتام،  وفى 
اأهمية العمل على خلق بيئة عامة داعمة لال�صتثمار 
العوائق  على  التغلب  اإىل  وال�صعي  اخلا�ش، 
والبريوقراطية،  ال�صالحيات  بتداخل  املت�صلة 
مع  املختلفة،  الأطراف  بني  التن�صيق  وانعدام 
�رشورة التكامل العربي لتحقيق القدرة التناف�صية، 
وت�صييق الفجوة املعرفية كميًّا ونوعيًّا بني الدول 
الهتمام  اإىل  بالإ�صافة  العامل،  وبقية  العربية 
بتحديث القدرات التكنولوجية للدول العربية، عن 
طريق توثيق التعاون بني اأن�صطة البحث والتطوير، 
من  ذلك  كل  لها..  املالية  املخ�ص�صات  وزيادة 
املبادرة  روح  لت�صجع  مواتية  بيئة  تهيئة  �صاأنه 

وتنمية امل�رشوعات الريادية.

تقرير حقوق 
الإن�صان يف الدول 

العربية لعام 
2007: ت�صري 
التقديرات اإىل 
اأن 70% مما 

تنفقه م�رش على 
البحث والتطوير 
يغطي املرتبات 
وامل�رشوفات 

الإدارية، بينما يتم 
تخ�صي�س اجلزء 
املتبقي بالدرجة 

الأوىل لتغطية 
البحوث النظرية 
بدًل عن التطبيقية.

تقرير حقوق 
الإن�صان 
يف الدول 

العربية لعام 
 %95 :2007
من الإنفاق 
امل�رشي 

على البحث 
والتطوير 
ياأتي من 

احلكومة، 
بينما ياأتي من 
القطاع اخلا�س 

5% فقط 
من النفقات 

ال�صئيلة اأ�صاًل.
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حتقيق: رم�صان اأبو اإ�صماعيل

جنـــح تقرير التنمية الب�رشية 2010، ال�صادر بعنـــوان "�صباب م�رش: بناة م�صتقبلها" يف 
و�صف حالة ال�صباب وريادية الأعمال يف م�رش، وذلك بوقوفه على ما اآلت اإليه الأمور يف 
هذا الجتاه، واأ�صار التقرير اإىل حت�صن ترتيب م�رش من حيث مناخ الأعمال على ال�صعيد 
الدويل، وفًقا لتقرير ممار�صة ن�صاط الأعمال لعام 2010، فاأ�صبحت حتتل املرتبة 106 
مـــن بني 183 دولة، بعد اأن كان ترتيبهـــا 165 عام 2007، لكنه ر�صد -برغم التح�صن- 

وجود عدد من املعوقات الأ�صا�صية، التي مازالت تكتنف مناخ ال�صتثمار.
واأرجـــع التقرير كـــرثة املعوقات اإىل ندرة اجلهود لتاأ�صيل مفهـــوم ريادية الأعمال عند 
ال�صبـــاب يف ال�صرتاتيجيات احلكومية، مما ترتب عليه عـــدم �صيوع روح الريادية على 
نطـــاق وا�صع بني ال�صباب يف م�رش، خا�صة عند مالحظة �صاآلة م�صاركة ال�صباب يف بيئة 
الأعمـــال يف "امل�صح العاملي ملتابعة ريادية الأعمـــال GEM"، مطالًبا احلكومة بن�رش 
اآليـــات فعالة للتعريف مبفهوم ريادية الأعمال عند ال�صباب، وتقدمي جميع �صور الدعم 
للموؤ�ص�صـــات التي تعمل على توفري امل�صاندة لل�صبـــاب للبدء يف م�رشوعاتهم اخلا�صة، 

وتفعيل قانون حماية املناف�صة ومنع الحتكار.

ويف هـــذا التحقيق حتاول "الإ�صالح القت�صادي" ر�صـــد اآراء املتخ�ص�صني واخلرباء حول 
هذا املو�صوع..

راأي اخلرباء واملتخ�ش�شني 
يف نتائج تقرير التنمية الب�شرية 2010 حول ريـــــادية الأعمال:

كثري من املعوقـــــات الت�شريعية والبريوقراطية
.. قليل من فر�ص التمويل وبرامج الت�شجيع .. انعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدام لثقافة الريادية يف مناهج التعليم

م�سر
ريادية الأعمال
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يف البداية، اأكدت د. هبة حندو�صة -املوؤلف الرئي�صي لتقرير التنمية الب�رشية 2010، واأ�صتاذ القت�صاد باجلامعة الأمريكية- اأن فريق عمل 
التقرير اجتهد للخروج بر�صائل عدة، لكي يتوجه بها اإىل كل من يهمه اأمر حت�صني اأو�صاع �صباب م�رش، يف اإطار منهج متكامل يت�صمن �صيا�صات 
مالئمة وا�صتثمارات وبرامج حكومية مب�صاركة منظمات املجتمع املدين، مو�صحة اأنه يف ظل ت�صدر البطالة راأ�ش قائمة التحديات التي تواجه 

ال�صباب امل�رشي خالل العقود الأخرية، كان احلر�ش على تناول ق�صية ريادية الأعمال بالبحث والدرا�صة اجلادة.
واأ�صافت اأنه يف م�رش، عموما، ل توجد معاملة خا�صة، اأو م�صار خا�ش لرياديي الأعمال من ال�صباب للبدء يف اإقامة امل�رشوعات، 
واأن الو�صيلة املثلى لت�صجيع ومتكني ال�صباب من اأن ي�صبحوا رياديي اأعمال هي حت�صني املناخ العام لالأعمال وقيام ال�صباب بالعمل حل�صاب 

اأنف�صهم.
و�صددت د. هبة حندو�صة على اأنه من اأجل حت�صني مناخ الأعمال لبد من ال�صعي اجلاد لإ�صالح البيئة الت�رشيعية التي يعمل فيها ال�صباب، م�صرية 
اإىل اأن هناك حاجة ملحة ل�صتحداث قانون جديد يتناول مو�صوع الإفال�ش واحلماية من الدائنني، للحد من املخاطر املتعلقة بالبدء يف اإقامة 

م�رشوع جديد.
وقالت اإن تاأهيل بيئة اأعمال تدفع ال�صباب اإىل مزيد من الأعمال الريادية، لبد اأن مير عرب الإ�صالح املوؤ�ص�صي، وذلك باإ�صفاء الطابع الر�صمي 
على ملكية العقارات، مما ي�صمح ملالكها بالبيع والتاأجري وتاأمني ملكيتهم لالأ�صول العقارية، 
كما ي�صمح ذلك باحل�صول على قرو�ش عن طريق الرهن العقاري، وهذا ل ميكن حتقيقه 
مبوجب القانون وحده، واإمنا يحتاج لبناء موؤ�ص�صي وبرنامج �صجل عيني را�صخ، موؤكدة اأنه 
ا توفري الأرا�صي لل�صباب، �رشيطة اأن تكون متاحة ب�صكل قانوين وب�صعر  من ال�رشوري اأي�صً

منا�صب ومزودة باخلدمات وقريبة من مناطق ال�صكن.
ا حت�صني  واأو�صحت رئي�صة فريق حترير التقرير اأن ت�صجيع الأعمال الريادية ي�صتوجب اأي�صً
ظروف ترخي�ش الأن�صطة وامل�رشوعات ال�صبابية، وذلك بالق�صاء على تداخل الخت�صا�صات 
وتق�صري اأمد الإجراءات وتكلفتها، لفتة اإىل اأنه من ال�رشوري ال�صماح باإقامة املوؤ�ص�صات 
التخ�ص�صية التي تقدم التمويل متناهي ال�صغر وال�صغري، والرتخي�ش لها بالعمل، ودفع 
اجلهود الهادفة لتحقيق منو ملمو�ش للخدمات املالية غري امل�رشفية والتاأجري التمويلي 
ومتويل الرهن العقاري والتخ�صيم، ملا ميكن اأن يرتتب عليه من فائدة كبرية بالن�صبة 

للم�رشوعات ال�صغرية.
وخل�صت اإىل اأن دفع ال�صباب للبدء يف تنفيذ املزيد من الأن�صطة والأعمال الريادية اأمر 
كافية  معلومات  اإتاحة  بدورها  ت�صمن  قومية،  ا�صرتاتيجية  بتنفيذ  م�رش  يف  مرهون 
مثل  بالأعمال،  القيام  جوانب  جميع  حول  الأعمال  ورياديي  املرتقبني  للم�صتثمرين 
املعلومات الدميوجرافية، ومعلومات عن ال�صوق والأ�صعار، والتغيريات يف القوانني 
واللوائح، وبذلك يح�صل كل فرد على نف�ش الفر�ش يف ظل ظروف مثالية من املناف�صة 
احلرة، مما يحد من عوائق الدخول ويق�صي على القيود، التي حتد من قدرات الالعبني 

اجلدد على دخول ال�صوق.
ومن جانبه اأو�صح  د. حمدي عبد العظيم، رئي�ش اأكادميية ال�صادات للعلوم الإدارية �صابًقا، اأنه يف ظل ارتفاع معدلت البطالة بني ال�صباب يف 
م�رش، حيث يذهب تقرير التنمية الب�رشية اإىل اأن 90% من اإجمايل املتعطلني يف م�رش من ال�صباب، ولأن الدولة اعرتفت موؤخًرا اأنها ل ت�صتطيع 
اأن توا�صل القيام بدورها يف توظيف اخلريجني اجلدد، فاإن تعاطي املجتمع مع هذا املفهوم اأ�صبح �رشورة ملحة للخروج من هذه احلالة 
غري املطمئنة، خا�صة اأن الدرا�صات والبحوث الجتماعية اتفقت على اأن البطالة بالن�صبة لل�صباب تعني حتوله اإىل �صخ�ش �صلبي قابل للتجنيد من 
التيارات املتطرفة، م�صرًيا اإىل اأنه يف ظل هذه الظروف لبد من التعامل مع كل ما ورد بتقرير التنمية الب�رشية فيما يخ�ش ريادية الأعمال 
مبنتهي اجلدية، وذلك بو�صع ا�صرتاتيجية قومية وا�صحة املعامل، يوكل تنفيذها اإىل املوؤ�ص�صات الر�صمية وغري الر�صمية، فالدولة عليها دور، 
وموؤ�ص�صات املجتمع املدين عليها دور، اأما ال�صباب فهم اأداة التنفيذ، فاملفهوم يحتاج اإىل ترويج بني ال�صباب لكي يتحرك املجتمع، ويعطي 

للريادية قدرها، فتكون الأ�رشة هي الدافع ل�صبابها لتاأ�صي�ش م�رشوع خا�ش بعيًدا عن "تراب املريي".
وقال د. حمدي عبد العظيم اإنه ل ميكن اأن ننكر �صخامة حجم التحديات واملعوقات التي جتعل من حتول فكر املجتمع وال�صباب اأمًرا �صعًبا 
للغاية، لكنه يف الوقت ذاته ممكن و�رشوري، فزيادة ن�صب ال�صباب املوؤمن باأهمية تاأ�صي�ش م�رشوعات خا�صة، يجب اأن يكون هدًفا اأ�صيال لكل 

الأن�صطة التي ت�صتهدف ال�صباب يف املدار�ش ومراكز ال�صباب واجلمعيات واملوؤ�ص�صات الأهلية، فال مانع من عقد الندوات وور�ش العمل لن�رش 
هذه املفاهيم وغريها من املفاهيم التي ترتبط بالتو�صع يف الأعمال الريادية، كما اأنه ل مانع اأبًدا من اأن تتحرك احلكومة مبعاونة املجتمع 

املدين لدعم ال�صباب الذين يخاطرون ويوؤ�ص�صون مثل هذه امل�رشوعات.
واأ�صاف اأن دعم هوؤلء ال�صباب ينبغي اأن يبدو جليًّا يف توفري التمويل املي�رش، واحل�صانة والرعاية لكل ما يتم تاأ�صي�صه من اأعمال، لي�ش هذا 
فح�صب، بل لبد من اإعادة النظر يف املنظومة الت�رشيعية، التي تنظم عمل هذه امل�رشوعات، مت�صائال: "ماذا يعني ق�رش الإعفاء ال�رشيبي ملدة 

خم�ش �صنوات على امل�رشوعات ال�صغرية املمولة فقط من ال�صندوق الجتماعي للتنمية؟".. 
مطالًبا ب�رشورة تعميم هذا الإعفاء، وتفعيل الن�ش الت�رشيعي اخلا�ش ب�رشورة تخ�صي�ش 

10% من امل�صرتيات احلكومية للم�رشوعات ال�صغرية.
واأ�صار د. خمتار ال�رشيف، اأ�صتاذ القت�صاد بجامعة املن�صورة، اإىل اأن ال�صباب ما زالوا 
بعيدين كل البعد عن ثقافة الريادية، وبالتايل فاإنه من ال�رشوري اأن يكون َهم احلكومة 
الأول هو كيفية و�صع وتنفيذ الربامج الكفيلة بن�رش هذه الثقافة بني ال�صباب، موؤكًدا اأن قراءة 
ما مت التو�صل اإليه من نتائج يوؤكد اأن م�صتوى التعليم والتدريب وجودتهما يلعبان دوًرا 
ملمو�ًصا للغاية، لكونهما امل�صئولني عن �صقل مهارات ال�صباب، وتكوين �صخ�صيتهم وت�صكيل 

قناعاتهم جتاه العتماد على النف�ش يف احل�صول على فر�ش عمل بتنفيذ م�رشوعهم خا�ش.
ولفت د. ال�رشيف اإىل اأن تقرير ريادية الأعمال مب�رش 2008 والتابع للموؤ�رش العاملي لريادية 
الأعمال، يذهب اإىل اأن اأ�صحاب امل�رشوعات ممن ح�صلوا على م�صتويات تعليمية عالية عادة ما 
يكونون اأكرث ابتكاًرا وتطويًرا وقدرة على النمو، واأن امل�صتوى التعليمي املنخف�ش للم�رشيني 
ب�صفة عامة ي�صكل عائًقا لنمو فكر امل�رشوعات الريادية وانت�صاره، مو�صًحا اأنه لعظم دور 
التعليم يف اإذكاء روح املبادرة بني ال�صباب امل�رشي لبد اأن تتحرك احلكومة لإ�صالح التعليم 
يف اجتاه من �صاأنه اأن يدعم البتكار، والكتفاء الذاتي، واملبادرات ال�صخ�صية، والفكر 

امل�صتقل.
التعليمية  املواد  متكامل يف  الريادية كجزء  امل�رشوعات  فكرة  اإدخال  ب�رشورة  وطالب 
واملناهج الدرا�صية واحل�ص�ش املدر�صية على جميع م�صتويات النظام التعليمي، واأن يتم 

م�صاعفة اجلهود الهادفة لتنمية امل�رشوعات الذاتية اخلا�صة بالإناث -حيث ك�صف تقرير التنمية الب�رشية عن تدين ن�صبة امل�رشوعات اململوكة 
لالإناث- وذلك بتوفري املزيد من برامج الدعم الفني واملادي لهن.

واأ�صار د. خمتار ال�رشيف اإىل اأن زيادة اإقبال ال�صباب على تنفيذ امل�رشوعات اخلا�صة م�رشوط بتمهيد الطريق لهم، وتهيئة البيئة بحيث تكون 
اأكرث دعًما لهم، فاإىل جانب اإعادة النظر يف النظام التعليمي، لبد من اإن�صاء ح�صانات للم�رشوعات الذاتية، واإقامة مراكز داخل اجلامعات 
والكليات لهذه النوعية من امل�رشوعات، وت�صجيع البنوك على تقدمي القرو�ش لهذه امل�رشوعات، وو�صع اأطر منظمة بهدف ت�صجيع اإن�صاء املزيد 

د. هبة حندو�شة: 
متهيد الطريق اأمام ال�شباب لالنخراط يف �شوق 

العمل من خالل اإقامة امل�شروعات ال�شغرية، 
ي�شتوجب اإ�شهام احلكومة يف مدفوعات ال�شمان 

الجتماعي لوظائف ال�شباب اجلديدة، 
وتوفري املزيد من برامج دعم امل�شروعات 

ال�شغرية، �شواء بالتدريب اأو التعليم اأو 
تعزيز ريادية الأعمال يتطلب توفري التمويل توفري املزيد من �شبل التمويل املي�شر.

املي�شر، والحت�شان والرعاية، واإعادة النظر 
يف املنظومة الت�شريعية، وعدم ق�شر الإعفاء 

ال�شريبي على امل�شروعات ال�شغرية املمولة فقط 
من ال�شندوق الجتماعي للتنمية، وتفعيل الن�ص 
الت�شريعي اخلا�ص ب�شرورة تخ�شي�ص 10% من 

امل�شرتيات احلكومية للم�شروعات ال�شغرية.

د. حمدي عبد العظيم:

م�سر
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ا من اأ�صكال ريادية الأعمال، حيث اإن التو�صع يف تنفيذ هذه امل�رشوعات هو اأكرب �صمانة خلروج ال�صباب من  للم�رشوعات باعتبارها �صكاًل مهمًّ
جحيم البطالة، لفًتا اإىل اأن هذا الأمر مرهون بتوفري بيئة مثالية لتنفيذ وا�صتمرار مثل هذه امل�رشوعات ال�صغرية، التي توليها احلكومة الآن 

اهتماًما بالًغا.
واأ�صار د. �صيف الن�رش اإىل اأن احلكومة حتر�ش على تعميم مفهوم ريادية الأعمال بني ال�صباب عن طريق جعل التعليم اأول الطرق لتعزيز 

ثقافة تنظيم امل�صاريع يف م�رش، وتعبئة ال�رشكاء لدعم ن�صاط امل�صاريع اجلديدة، بالإ�صافة 
اإىل اإقامة �صبكات ت�صجيع الأعمال احلرة؛ لأن امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة هي م�صتقبل 
منو القت�صاد امل�رشي يف الفرتة املقبلة، كما اأنها كانت ال�صمانة التي �صاعدت على مواجهة 
الأزمة املالية العاملية؛ لكونها م�رشوعات مرنة ميكن حتويل اأ�صولها ب�صكل �صهل، على 

العك�ش من امل�رشوعات الكبرية، التي تتاأثر بالأزمات املالية.
وك�صف الأمني العام لل�صندوق الجتماعي للتنمية اأنه يف �صبيل دعم ثقافة ريادية الأعمال، 
قام ال�صندوق بتمويل اأكرث من مليون م�رشوع �صغري ومتناهي ال�صغر با�صتثمارات تقارب 
10 مليارات جنيه خالل الفرتة املا�صية، مو�صًحا اأن امل�رشوعات التكنولوجية تعد من 
اأهم امل�رشوعات، التي يقبل عليها ال�صباب، واأن هناك اأولوية كبرية ي�صعها ال�صندوق لدعم 
امل�رشوعات التكنولوجية، التي ل يجب اأن تكون م�رشوعات تروج للتكنولوجيا ب�صكل مبا�رش، 
بل م�رشوعات ت�صتخدم التكنولوجيا اأو تطور نف�صها با�صتخدام تقنيات واأ�صاليب حديثة مثل 
ا لتنفيذ تدريبات ل�صباب اخلريجني  م�رشوعات الفران�صايز، واأن دور ال�صندوق ميتد اأي�صً

لإك�صابهم املهارات املطلوبة للدخول اإىل �صوق العمل.
واأكد د. زياد بهاء الدين، رئي�ش الهيئة العامة للرقابة املالية، اأن الهيئة انتهت موؤخًرا من 
اإعداد م�رشوع قانون التمويل متناهي ال�صغر، ليتوىل تنظيم هذا النوع من التمويل الذي 
اأن القانون  يحتاجه ال�صباب امل�رشي للتو�صع يف تاأ�صي�ش امل�رشوعات الذاتية، مو�صًحا 
املقرتح ل ياأتي بجديد؛ لأن هذا النوع من التمويل موجود بالفعل، لكن ياأتي لتنظيمه ب�صكل 

اأف�صل، ويوفر احلماية لأ�صحاب امل�رشوعات متناهية ال�صغر.
واأ�صار اإىل اأن اأحد اأبرز مالمح هذا القانون تتمثل يف و�صع حد اأق�صى لقيمة التمويل، وهو 50 
األف جنيه وفًقا للن�ش القانوين املوجود الآن يف وزارة ال�صتثمار، وهذا بدوره ميثل �صمانة 
كبرية لتوفري التمويل لل�صباب ب�صكل مي�رش، ويف الوقت ذاته يوفر لل�رشكات التي تعمل يف هذه 
النوعية من امل�رشوعات �صمانات قانونية، موؤكًدا اأنه منذ الإعالن عن بدء و�صع هذا القانون 
حتم�صت ال�رشكات التي لديها خطط للتو�صع يف هذا القطاع، لكونه �صوف ي�صمح لها مبمار�صة ن�صاط 

الإقرا�ش ال�صغري ولي�ش جمرد التو�صط بني العميل والبنك.
وقال د. بهاء الدين اإن امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة ومتناهية ال�صغر تعد الع�صب الرئي�صي 
لقت�صاد اأية دولة، �صواء متقدمة اأو نامية، خا�صة اأن اأكرث ما مييزها هو احتياجها اإىل تكلفة 
راأ�صمالية منخف�صة، ول تنطوي على خماطرة كبرية، لذلك فهي الأكرث مالئمة لظروف القت�صاد 
امل�رشي، وميكن اأن يوكل لها م�صئولية حت�صني الإنتاجية وتوليد الدخل وزيادته، فعدد هذه 
امل�رشوعات الآن اأكرث من 2.5 مليون م�رشوع، متثل 99% من م�رشوعات القطاع اخلا�ش، 

وت�صهم بنحو 80% من الناجت املحلي، وتوفر اأكرث من 70% من فر�ش العمل.
ولفت رئي�ش الهيئة العامة للرقابة املالية اإىل اأن النهو�ش مب�رشوعات هذا القطاع يحتاج اإىل 
و�صع �صيا�صات وا�صحة لتطوير مفاهيم ريادية الأعمال ودعمها، واأن ذلك لن يكتب له النجاح اإل 

عرب وجود اآليات للتن�صيق بني اجلهات املعنية، م�صدًدا على اأن دعم امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة واملتناهية ال�صغر ال�صبيل الأ�صا�صي لت�صجيع 
ريادية الأعمال، لذا �صتوا�صل الهيئة العمل لتوفري املزيد من الدعم القانوين والت�رشيعي لها باإقرار القانون ال�صالف ذكره، وتفعيل الآليات 
اخلا�صة ببور�صة النيل للم�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة؛ لتوفري املزيد من الدعم وامل�صاندة لهذه امل�رشوعات من خالل تداول اأ�صهمها، مما 

يي�رش توفري التمويل الالزم لها.

من �صناديق ال�صتثمار، وكذلك دفع اأ�صحاب الأعمال ذوي اخلربة والقدرة على تبني فكرة دعم امل�رشوعات، ودعم �صيا�صة املناف�صة وعدم 
الإغراق.

وخل�ش اإىل اأنه لتاليف املعوقات التي ر�صدها تقرير التنمية الب�رشية 2010 لبد من تعديل مواد قانون العمل لت�صجيع اأ�صحاب امل�رشوعات 
على النخراط يف نظم التاأمني الجتماعي، وكذلك تعديل قوانني الإفال�ش لتتوافق مع املعايري الدولية، وبناء الثقافة والوعي عن طريق 
اإلقاء ال�صوء على امل�رشوعات الريادية الناجحة واأ�صحابها؛ لت�صجيع منو هذه الفكرة يف 
املجتمع وبني اأفراد العائلة يف كل بيت وبني الأ�صدقاء، ودعم وت�صجيع م�رشوعات الن�صاء، 
وتفعيل �صيا�صات لتخفي�ش الأعباء ال�رشيبية، وت�صهيل الإجراءات لبدء امل�رشوعات، واإزالة 
العوائق البريوقراطية والروتينية، وت�صجيع جهود البحوث والتطوير، واإن�صاء �صندوق لدعم 

التكنولوجيا.
يف حني قال خالد فاروق، ع�صو جمل�ش اإدارة اجلمعية امل�رشية ل�صباب الأعمال، وامل�رشف 
على امل�رشوعات الريادية باجلمعية، اإن نتائج تقرير التنمية الب�رشية 2010 تدلل على اأن ثمة 
تغري حدث، حيث 53% من ال�صباب م�صتعد لتاأ�صي�ش م�رشوعات خا�صة، و19%  بداأوا بالفعل 
يف م�رشوعاتهم، لفتا اإىل اأن اجلمعية تقوم الآن بتنفيذ م�رشوع بالتعاون مع �رشكة موبينيل 
يتم مبقت�صاه توفري 5 ماليني جنيه بدون فوائد لتمويل اأف�صل امل�رشوعات التي يتقدم بها 
ال�صباب للجمعية، وذلك بعد التاأكد من توافر عدد من ال�رشوط فيما يتم تقدميه من اأفكار؛ للتاأكد 
من اأن فر�ش جناح امل�رشوع متوفرة، مو�صًحا اأنه يف اإطار هذا امل�رشوع يتم توفري متويل 
يرتاوح بني )100 - 10( األف جنيه ُت�صدد على عامني بدون فوائد، بالإ�صافة اإىل تعاون 
اجلمعية مع عدد من رجال الأعمال الكبار لتوفري نوع من احل�صانة والرعاية لهذا امل�رشوع 

حتى يعرب اإىل بر الأمان، وبالفعل بداأت 9 م�رشوعات حتى الآن.
واأو�صح خالد فاروق اأن ق�صية ريادية الأعمال لها جذور اجتماعية اأكرث من كونها مو�صوًعا 
ا، حيث اإن غالبية الأ�رش يف م�رش ل تر�صي لأبنائها اأن يكونوا اأ�صحاب م�رشوعات،  اقت�صاديًّ
فالبطالة اأف�صل عندهم من اأن يقوم ال�صاب بتاأ�صي�ش م�رشوع خا�ش به مهما كان امل�رشوع 
ناجًحا ومتميًزا، ولذلك لبد اأن يتم اإ�رشاك مراكز البحوث الجتماعية وو�صائل الإعالم 
اجلادة يف كل اجلهود الهادفة لن�رش هذا املفهوم يف املجتمع، لكي تتغري روؤية املجتمع ككل 
لهذه امل�رشوعات، بعد اأن باتت احلل الأوحد ملواجهة البطالة التي و�صلت ن�صبتها اإىل %20 

بني ال�صباب.
ون�صح خالد فاروق ب�رشورة ال�صعي اجلاد لإ�صالح منظومة التعليم، الذي ل يزال يقوم يف 
م�رش على التلقني، وبالتايل ل يدرب الطالب على البتكار، واأخذ املبادرة، وهو ما يت�صبب 
يف انخفا�ش ن�صبة مبادرات الأعمال بني ال�صباب، م�صريا اإىل اأن ن�صبة كبرية من م�رشوعات 
ال�صباب تقوم على تكرار نف�ش مناذج التجارب الناجحة بحذافريها، مما يت�صبب يف ف�صل الكثري 
من هذه امل�رشوعات التي تعاين الندرة والقلة يف الأ�صا�ش لكرثة التحديات التي تواجه كل 

�صاب ياأخذ على عاتقه ال�صعي لتاأ�صي�ش م�رشوع خا�ش به.
واأكد اأنه يف حالت كثرية ي�صاب ال�صاب بالإحباط ويرتاجع عن اأفكاره الريادية عندما يتخذ 
قراًرا بتاأ�صي�ش م�رشوع جديد، ويذهب اإىل البنوك فيجد اأبوابها مغلقة متاًما يف وجهه، لكونها 
ل متول �رشكات حتت التاأ�صي�ش، وت�صرتط لتمويل اأي م�رشوع اأن يتقدم �صاحب هذا امل�رشوع 
بالأوراق التي تثبت اأن هذا امل�رشوع حقق اأداًء جيًدا على م�صتوى عام اأو اثنني، لفًتا اإىل اأنه من ال�رشوري توفري اآلية لتمويل امل�رشوعات 

ال�صغرية واملتو�صطة، واأن يتم منح هذه امل�رشوعات ميزات ن�صبية قانونيًّا و�رشيبيًّا.
اأما د. هاين �صيف الن�رش، الأمني العام لل�صندوق الجتماعي للتنمية، فاأكد على اأن الرتكيز على طرح ق�صية ريادية الأعمال يف هذه الآونة 
له خ�صو�صية، حيث تعتلي البطالة دون مناف�ش قمة هرم امل�صكالت التي يعاين منها املجتمع امل�رشي، ول بديل عن التو�صع يف تنفيذ ال�صباب 

م�سر

د. هاين �شيف الن�شر:
التو�شع يف تنفيذ امل�شروعات الريادية هو اأكرب 

�شمانة خلروج ال�شباب من جحيم البطالة.. ويف 
�شبيل دعم ثقافة ريادية الأعمال قام ال�شندوق 

الجتماعي للتنمية بتمويل اأكرث من مليون 
م�شروع �شغري ومتناهي ال�شغر با�شتثمارات 

تقارب 10 مليارات جنيه خالل الفرتة املا�شية.

د. زياد بهاء الدين:
امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة ومتناهية ال�شغر هي 

الع�شب الرئي�شي لقت�شاد اأية دولة، وهي الأكرث 
مالئمة لظروف القت�شاد امل�شري، فهي حتتاج اإىل 

تكلفة راأ�شمالية منخف�شة، ول تنطوي على خماطرة 
كبرية، وميكن اأن يوكل اإليها م�شئولية حت�شني 

الإنتاجية وتوليد الدخل وزيادته.. وو�شع �شيا�شات 
وا�شحة لتطويرها يدعم مفاهيم ريادية الأعمال.

د. خمتار ال�شريف: 
امل�شتوى التعليمي املنخف�ص للم�شريني ب�شفة 

عامة ي�شكل عائًقا اأمام منو فكر الريادية 
وانت�شاره، ولبد اأن تتحرك احلكومة لإ�شالح 
التعليم يف اجتاه من �شاأنه اأن يدعم البتكار، 

والكتفاء الذاتي، واملبادرات ال�شخ�شية، 
والفكر امل�شتقل.

خالد فاروق:
ق�شية ريادية الأعمال لها جذور اجتماعية اأكرث من 

ا، حيث اإن غالبية الأ�شر يف م�شر  كونها مو�شوًعا اقت�شاديًّ
ل تر�شي لأبنائها اأن يكونوا اأ�شحاب م�شروعات.. ولبد 

اأن يتم اإ�شراك مراكز البحوث الجتماعية وو�شائل 
الإعالم يف اجلهود الهادفة لن�شر هذا املفهوم يف املجتمع، 

بعد اأن و�شلت ن�شبة البطالة بني ال�شباب اإىل %20.
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الإ�سالح القت�سادي: يف البداية، نود اأن نتعرف على تون�س
املهمة التي ت�سطلع بها الغرفة الوطنية لرياديات 

الأعمال.. وما الهدف الذي اأن�سئت من اأجله؟
حكومية  غري  منظمة  الأعمال  لرياديات  الوطنية  الغرفة 
رئي�ش  من  بت�صجيع  اأن�صئت  ربحية،  اأهداف  لها  ولي�ش 
وت�صطلع  والتجارة واحلرف.  لل�صناعة  التون�صي  الحتاد 
هذه الغرفة مبهمة م�صاندة �صيدات الأعمال على امل�صتويني 
 -2010- العام  هذا  حتتفل  والغرفة  والعاملي.  املحلي 
بالعيد الع�رشين لإن�صائها، اأي بع�رشين عاًما من الإجناز 

وخدمة املجتمع.
يف  الأعمال  ريادية  مناخ  ما  القت�سادي:  الإ�سالح 
هذا  يف  الأعمال  �سيدات  دور  وما  اليوم؟..  تون�ض 

القطاع؟ 
بع�ش  تون�ش  يف  الأعمال  ريادية  ت�صهد  �صنوات  عدة  منذ 
التباطوؤ، مما انعك�ش على تفاقم م�صكلة البطالة من ناحية، 
وتباطوؤ تنمية ثقافة ريادية الأعمال من ناحية اأخرى. لكن 
ت�صجيع  على  تركز  اأ�صبحت احلكومة  الأخرية،  الآونة  يف 
القطاع اخلا�ش وال�صتثمارات اخلا�صة لتنمية القت�صاد، 
كما  واملتو�صطة.  ال�صغرية  امل�رشوعات  ظهور  تزايد  لذا 
املبادرة  لت�صجيع  الإجراءات  من  العديد  اتخذت  اأنها 
اخلا�صة، مثل �صن "قانون ت�صجيع ال�صتثمار" الذي مينح 
املناخ  وخلق  واملالية،  ال�رشيبية  املزايا  من  جمموعة 
التنمية  وبنوك  للم�صاندة،  )هياكل  املواتي  املوؤ�ص�صي 
لتمويل امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة( ت�صجيًعا لظهور 

اأ�صحاب اأعمال جدد.
امل�رشوعات  اأ�صحاب  من  بال�صباب  لت�صايل  ونظًرا 
اجلديدة فاإنني اأ�صري اإىل اأن الطريق مازال طوياًل يف جمال 
بني  الأعمال  ثقافة  بتنمية  يتعلق  فيما  خا�صة  الأعمال، 
الن�صاء. لكنني على قناعة باأن اأهم املعوقات التي تعرقل 
تنمية ريادية الأعمال، ل�صيما بالن�صبة للن�صاء، تتمثل يف 
املخاطرة  عن  يعزفون  ف�صبابنا  املبادرة،  روح  انعدام 
وينق�صهم البتكار، ولي�ش لديهم روؤية لالنطالق يف جمال 

ال�صتثمارات، خا�صة يف ظل الأزمة احلالية.
ويف تون�ش، وبعد اأن ح�صلت املراأة التون�صية على كل هذه 
احلقوق، لزلنا نوؤمن باأن ثمة دوًرا مهًما يجب اأن نقوم به 
يف تنمية الأعمال وخلق فر�ش العمل. واملراأة التون�صية 
يف  الرجل  بها  يتمتع  التي  واحلوافز  املزايا  بنف�ش  تتمتع 
اأكرث -وذلك نظًرا  اإن مل يكن  اإن�صاء امل�رشوعات،  جمال 
واملحيطني  اأ�رشتها  جتاه  والتزامها  التنظيمية  لقدراتها 
للمعلومات،  الو�صول  اإىل  تفتقر  فاإنها  ذلك  ورغم  بها- 

والتدريب، ويف بع�ش الأحيان اإىل التمويل )عندما يتطلب 
ال�صوق مع كل  اإىل  واأخرًيا  امل�رشوع �صمانات حقيقية(، 

ما تتطلبه من كفاءة واإمكانيات.
الإ�سالح القت�سادي: ما الإجراءات التي يتوجب على 
روح  لت�سجيع  تون�ض  يف  اتخاذها  الأعمال  اأ�سحاب 

الريادية بني ال�سباب وال�سابات؟
جدول  على  مدرج  بالذات  البند  هذا  اأن  �صخ�صًيا  اأعتقد 
ما  اإىل  -بالإ�صافة  عليها  احلكومة  اأن  واأرى  الأعمال، 
التي  امل�صاندة  والهياكل  واحلوافز  املزايا  من  تقدمه 
ت�صجيع  الريادية-  وروح  امل�رشوعات  لتنمية  ت�صعها 
القطاع اخلا�ش ورياديي الأعمال على م�صاعدتها، وذلك 

على النحو التايل:ـ
• املدار�ش 	 اإىل  الأعمال  لرياديي  زيارات  تنظيم 

روح  وتنمية  والطالب  التالميذ  لإلهام  واجلامعات 
الريادية لدى ال�صباب.

• الذي 	 لل�صباب  اإر�صادي  بدور  الأعمال  رياديو  قيام 
حتى  اخلا�صة  م�رشوعاتهم  اإقامة  يف  يرغبون 

ي�صتفيدوا من خرباتهم يف الواقع العملي.
• الرعاة 	 دور  يلعبوا  اأن  على  الأعمال  رياديي  حتفيز 

الرئي�صي  العائق  على  الق�صاء  اأجل  من  للم�رشوعات 
املتمثل يف عدم كفاية الأموال لدى �صباب اخلريجني 

واأ�صحاب اأفكار امل�رشوعات اجلديدة.
• الأفكار 	 ذوي  ال�صباب  تدريب  يف  امل�صاركة 

ل�صمان  ورعايتهم  وم�صاندتهم  جديدة  مل�رشوعات 
ا�صتمرار امل�رشوعات التي بداأت.

الإ�سالح القت�سادي: هل تلعب الغرفة الوطنية دوًرا 
ن�رش  اإىل  يوؤدي  حتى  التعليم  باإ�سالح  النهو�ض  يف 
فما  بالإيجاب  الرد  كان  واإذا  الريادية؟..  ثقافة 
لكم  املتاحة  والأدوات  ال�سرتاتيجيات  وما  هو؟.. 

للدفاع عن هذه الإ�سالحات؟
بعدة حماولت  الأعمال  لرياديات  الوطنية  الغرفة  قامت 
منظم،  غري  ب�صكل  لكن  اجلامعة،  مع  التقارب  لتحقيق 
ودون عمل دعاية مالئمة لنق�ش الأدوات ورمبا املنهجية 

ا. اأي�صً
ولكننا نحر�ش يف الأن�صطة املنتظمة التي تقوم بها الغرفة 
)مثل الإفطار الإعالمي الذي يقام اأول جمعة من كل �صهر( 
لت�صجيعهم  اجلامعة  �صباب  من  وخريجني  طلبة  دعوة  على 
املعلومات  واإعطائهم  اإقامة م�رشوعاتهم اخلا�صة،  على 
الالزم  الدعم  ومنحهم  الأعمال،  مناخ  لفهم  ال�رشورية 

دوجـــــــة غـــــربي
يف حوار خا�ص مع "االإ�صالح االقت�صادي":

انعــــــــــــدام روح املبــــــــــــادرة
اأهم معوقات ريادية الأعمال خا�سة بالن�سبة للن�ساء 

وع�سو  الت�سال  م�سئولة  غربي  دوج��ة 
الوطنية  للغرفة  التنفيذي  املكتب 
لرياديات الأعمال. بداأت العمل يف الغرفة 
اخلا�سة  �رشكاتها  اأ�س�ست   .2002 عام 
عام 1996 والتي من خاللها نفذت اأفكاًرا 
هدفها  خالقة  اإنتاج  واأ�ساليب  ت�سويقية 
و�ساهمت  الأوروبية.  لالأ�سواق  الت�سدير 
يف تاأ�سي�ض 5 �رشكات خا�سة وم�سرتكة، 
و���س��ارك��ت يف ال��ع��دي��د م��ن م��وؤمت��رات 
اأنها  كما  ال��دويل.  والت�سدير  ال�ستثمار 
ع�سو ن�سط يف اجلمعية الوطنية لرياديي 
اإدارتها  وع�سو جمل�ض  ال�سباب،  الأعمال 
اخلارجية  العالقات  ع��ن  وامل�سئولة 
و2009،   2005 عامي  بني  الفرتة  يف 
ل�سبكة  التون�سية  الت�سال  وم�سئولة 
و�سمال  الأو�سط  بال�رشق  الأعمال  �سيدات 

اإفريقيا.
وللتعرف على الظروف واملالب�سات التي 
حتيط بالريادية يف تون�ض، ودور القطاع 
اخلا�ض واملجتمع املدين يف ن�رش ثقافة 

الريادية، كان هذا اللقاء...

ريادية الأعمال
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اأغ�صط�ش   6 يوم  الغرفة  نظمت  املثال  �صبيل  وعلى  ذلك.  الأمر  اقت�صى  لو 
ال�صابات  دور  اخلا�صة:  واملبادرة  "املراأة  مو�صوعه:  قومًيا  موؤمتًرا 
�صاحبات امل�رشوعات يف حتقيق اأهداف امل�صتقبل". وكانت املدعوات اإىل 
املوؤمتر �صابات حديثات التخرج يرغنب يف اإقامة م�رشوعاتهن اخلا�صة. 
وا�صتعر�صنا يف هذا املوؤمتر ق�ص�ش النجاح التي حققتها �صاحبات اأعمال 
�صابات باأ�صلوب من �صاأنه حتفيز ال�صباب، ورفع الوعي بدورهن يف التنمية 

امل�صتقبلية لتون�ش.
الإ�سالح القت�سادي: ما اأهمية ت�سجيع مبادرات اإقامة امل�رشوعات يف 

بالدكم، خا�سة بالن�سبة للن�ساء؟ 
كما �رشحت يف البداية، اأدركت تون�ش منذ ب�صع �صنوات اأن منوها خالل 
ال�صنوات املقبلة يتوقف بدرجة كبرية على دمج القطاع اخلا�ش يف عملية 
التنمية، وتنمية امل�رشوعات املتو�صطة وال�صغرية، خا�صة تلك التي تقمن 
بها الن�صاء. واملراأة التون�صية م�صتعدة لال�صطالع بدور مهم، وهي قادرة 
تنويع  يف  والإ�صهام  العمل  فر�ش  وخلق  القت�صادي  النمو  تن�صيط  على 

واإثراء الن�صيج القت�صادي.
لرياديات  الوطنية  الغرفة  انت�سار  مدى  ما  القت�سادي:  الإ�سالح 
التي  اجلديدة  امل�رشوعات  وما  التون�سية؟..  الأقاليم  يف  الأعمال 
تعتزم الغرفة تنفيذها مع منظمات وغرف جتارية اأخرى حملية اأو 

دولية؟
الغرفة الوطنية لرياديات الأعمال ممثلة يف املحافظات الأربع ع�رشة التي 
تتكون منها تون�ش، وتندرج الغرف الإقليمية حتت مظلة الأجهزة الإقليمية 
الغرف  ي�صاعد هذه  الذي  والتجارة واحلرف،  لل�صناعة  التون�صي  لالحتاد 
اأماكن عقد الجتماعات،  اللوجي�صتية، وي�صع حتت ت�رشفها  يف اجلوانب 

وينظم لها الدورات التدريبية، ويتيح لها و�صائل الت�صال.
ويدير الغرف الإقليمية -مثلها مثل الغرفة الوطنية- مكتب تنفيذي مكون 
يف  يعملن  ممن  ع�رشة  عن  يقل  ل  الأعمال،  �صاحبات  الن�صاء  من  عدد  من 
الإقليم املعنى، وي�صطلعن بدور مهم يف جتميع الن�صاء الن�صطات يف الإقليم 
حول نف�ش الق�صية ونف�ش القيم التي تعمل من اأجلها الغرفة الوطنية وهي: 
الإقليم.  يف  الريادية  روح  وتنمية  الأعمال  �صاحبة  باملراأة  النهو�ش 
وتنظم كل جلنة اإقليمية -مب�صاندة املكتب الوطني- اأن�صطة تلبي احتياجات 
اأع�صائها، كالندوات الإعالمية التي تدور حول مو�صوعات تتعلق بتنمية 
على  وحتفيزهن  الع�صوات  قدرات  لتنمية  التدريبية  والدورات  الإقليم، 
بني  فيما  جتري  التي  والأن�صطة  الإقليمية  الأحداث  يف  الن�صطة  امل�صاركة 

الأقاليم.
ولقد نفذت الغرفة الوطنية لرياديات الأعمال خالل عام 2010 م�رشوعني 
كبريين ل�صالح املراأة التون�صية: امل�رشوع الأول، تركز على حتقيق ال�رشاكة 
بني القطاعني العام واخلا�ش لدعم املراأة املمار�صة للحرف يف تون�ش، 
لالأ�صوات  العاملية  "ال�رشاكة  احلكومية  املنظمة غري  م�صاندة  بف�صل  وذلك 
ومبادرة   ،)Vital Voices Global Partnerships("احليوية
ال�رشاكة ال�رشق اأو�صطية )MEPI(. والهدف من برنامج ال�رشاكة بني القطاعني 

العام واخلا�ش هو جمع �رشكاء من املحتمل وجودهم يف القطاعني العام 
واخلا�ش واملنظمات غري احلكومية للم�صاركة يف دفع ال�رشاكة التون�صية بني 
القطاعني العام واخلا�ش، بغية تنمية قدرات الن�صاء املمار�صات للحرف يف 
تون�ش. ومن املتعني اأن يتو�صل هذا الربنامج امل�صرتك بني القطاعني اإىل 
حتويل الن�صاء احلرفيات اإىل ن�صاء �صاحبات م�رشوعات، واإعدادهن للنفاذ 
اإىل اأ�صواق جديدة، على اعتبار اأن احلرفيات ميكن اأن ي�صبحن �صاحبات 
اأعمال حقيقيات اإذا ما مت تزويدهن باملعلومات الالزمة وامل�صاندة الفنية 

والتنظيمية. 
اأما امل�رشوع الثاين الذي اأطلقته الغرفة الوطنية لرياديات الأعمال، والذي 
يدعمه الربنامج الأوروبي لال�صتثمار يف منطقة املتو�صط، و�صندوق النفاذ 
فريمي  عام-  غ�صون  يف  �صينفذ  -والذي  بتون�ش  اخلارجية  الأ�صواق  اإىل 
اإىل و�صع الن�صاء من منطقة املتو�صط -املنتميات اإىل ثقافات وح�صارات 
تنظيم ور�ش  التوزيع، من خالل  البتكار يف جمال  خمتلفة- على طريق 
عمل لإدخال اأ�صاليب جديدة للتوزيع )التوزيع الوا�صع والتجارة الإلكرتونية 
م�صاندة  باأهمية  املالية  الهيئات  وتوعية  الفران�صايز(،  توكيالت  واإجراء 

امل�رشوعات التي تقوم بها الن�صاء لالبتكار يف جمال التوزيع.
للن�صاء يف منطقة  اأف�صل  اإعداٍد  اأجل  للتدريب من  فنية  تنظيم ور�ش  و�صيتم 
اأف�صل  وحتديد  للتوزيع،  مبتكرة  دورات  اإىل  التو�صل  بغر�ش  املتو�صط، 
لالحتياجات املالية للن�صاء كي ينفذن اإىل الأ�صواق الأوروبية وي�صتفدن من 

املزايا التناف�صية.
وامل�صتفيدات من هذا الربنامج هن �صيدات الأعمال يف املنطقة املغاربية 
التي بها حجم من الطلب يوؤثر يف التوزيع. و�صيلتقي هوؤلء الن�صاء بن�صاء 
واملهارات،  اخلربات  لتبادل  ن�صائية  �صبكات  خالل  من  اأوروبيات، 
و�صيح�صلن على تدريب على اأيدي خرباء اأوروبيني متخ�ص�صني يف جمالت 

التوزيع والتدريب واخلدمات اللوجي�صتية.
الإ�سالح القت�سادي: بو�سفك اإحدى رياديات الأعمال التون�سيات، ما 
تقييمك لتاأثري ن�ساطك العام يف م�سريتك على ال�سعيدين ال�سخ�سي 

واملهني؟
الوطنية  وللغرفة  عامة  ب�صفة  املدين  للمجتمع  امتناين  عن  اأعرب  اأن  اأود 
الغرفة يف عام  اإىل هذه  ان�صممت  لرياديات الأعمال ب�صفة خا�صة. فلقد 
املطبوع  ال�صجاد  �صناعة  )وحدة  يل  م�رشوع  اأول  اأن�صاأت  عندما   1996
الن�صمام  فر�صة  يل  اأتيحت   2005 عام  ويف  العميل(،  يختارها  باأ�صكال 
اإىل مركز �صباب القادة يف تون�ش. وب�صكل كبري اأ�صهم ان�صمامي اإىل هذين 
يف  واحلرف  والتجارة  لل�صناعة  التون�صي  لالحتاد  التابعني  اجلهازين 
تطوري على ال�صعيدين ال�صخ�صي واملهني. وبف�صل م�صاركتي الن�صطة يف 
امل�صاندة  اأنني  على  الآن  اإىل  ُينظر  الرابطتني،  لهاتني  التنفيذيني  املكتبني 
املتحم�صة لعامل الأعمال يف تون�ش، بالإ�صافة اإىل اأنني ا�صتطعت يف الوقت 
ذاته تطوير م�رشوعاتي، وحظيت بفر�صة اإقامة م�رشوعات جديدة، ولقاء 

�صخ�صيات مهمة اأ�صهمت يف جناحي ومنوي.

تون�س

املراأة التون�صية م�صتعدة 
لال�صطالع بدور مهم، وهي 
قادرة على تن�صيط النمو 

القت�صادي وخلق فر�س العمل 
والإ�صهام يف تنويع واإثراء 

الن�صيج القت�صادي.

اأ�صهم ان�صمامي اإىل 
اأن�صطة املجتمع املدين 

والغرفة الوطنية 
لرياديات الأعمال يف 

تطوري على ال�صعيدين 
ال�صخ�صي واملهني.
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 ..)entrepreneurship( "ي�صتخدم الكاتب م�صطلح "املوؤ�ص�صات" عند احلديث عن "ريادية الأعمال
وقد راأينا، توحيًدا للم�صطلح، وجتنًبا للب�ش، ا�صتخدام "ريادية الأعمال" بدياًل عن "ثقافة املوؤ�ص�صة"، 
وهو امل�صطلح املتعارف عليه على �صفحات "الإ�صالح القت�صادي" ويف اأدبيات مركز امل�رشوعات 

الدولية اخلا�صة.

حلاملي  اإنتاًجا  املتو�صط  جنوب  دول  اأكرث  من  تون�ش  تعد 
يف  خا�صة  العلمية،  الخت�صا�صات  يف  العليا  ال�صهادات 
مبختلف  التقانة  جمالت  اإىل  اإ�صافة  الهند�صة  جمالت 
تخ�ص�صاتها، حيث ت�صري بيانات احلكومة التون�صية اإىل اأن 
يف  تعليمهم  يزاولون  التون�صيني  الطلبة  من   %30 حوايل 
التكنولوجيا.  وعلوم  بالهند�صة  عالقة  لها  اخت�صا�صات 
اإنفاًقا  الأكرث  القليلة  ال�صاعدة  البلدان  �صمن  ت�صنف  كما 
الناجت  من   %1.25 على  ي�صتحوذ  الذي  العلمي  البحث  على 
منذ  التون�صية  احلكومة  قيام  عن  ناهيك  الإجمايل،  املحلي 
العام 1987 بجملة من املراجعات البنيوية مل�صالك التعليم 
منذ  �رشعت  كما  اخلريجني،  ت�صغيلية  بدعم  لربطها  العايل 
ب�صع �صنوات يف ال�صتئنا�ش بالإ�صالح املعتمد على م�صتوى 

دول الحتاد الأوروبي يف ما يعرف مب�صار بولندا، القائم 
على نظام الإجازة واملاج�صتري )ماج�صتري مهني وماج�صتري 
بحث( والدكتوراه. يف اإطار هذه الإ�صالحات، مت الرتكيز 
الواعدة  بالخت�صا�صات  الهتمام  من  مزيد  على  اأ�صا�ًصا 
والفنون  والت�صال  املعلومات  وتكنولوجيا  كالهند�صة 
من  جملة  توظيف  وعلى  التطبيقية،  واللغات  واحلرف 
بعث  اأو  �صغل  على  احل�صول  فر�ش  حت�صني  ق�صد  الآليات 

م�صاريع خا�صة من قبل املتخرجني من اجلامعات. 
يف هذا الجتاه، يعد اإدراج تدري�ش ثقافة ريادية الأعمال 
اأحد  التون�صية  اجلامعات  يف   )entrepreneurship(
ت�صميته  على  ا�صطلح  ما  اإطار  يف  اجلوهرية  الإ�صالحات 

كاتب 
�صحفي 
تون�صي 

متخ�ص�س 
يف ال�صئون 
القت�صادية 

بقلم: وليد اأحمد الفر�صي�صي

التنمية الذكية )الدولة-اجلامعة- الناجع لثالوث  بالتفعيل 
املبادرة  روح  لإ�شاعة  وذالك  القت�شادية(،  املوؤ�ش�شة 
والبتكار لدى الطلبة وا�شتك�شاف املزيد من الآليات لإعداد 
وتوفري  احلر  العمل  اقتحام  على  القادرين  اخلريجني 
الطلبة  تهيئة  هو  الرئي�شي  الهدف  اأن  اأي  ال�شغل.  مواطن 
التون�شيني ليتحولوا بعد تخرجهم من طالبي �شغل اإىل باعثي 
الت�شغيل  �شيا�شة  �شغل، وهذه معادلة كربى يف جمال دعم 
هو  اليوم  تون�س  يعرت�س  حتد  اأهم  باأن  علًما  تون�س.  يف 
حتدي التدفقات العددية الكبرية على �شوق ال�شغل من طرف 
ال�شغل  طلبات  ثلثي  ميثل  الذي  العليا،  ال�شهادات  حاملي 

خالل العام 2009 مبعدل 60 األف متخرج �شنوًيا.
ثقافة  و�شيوع  املبادرة  بواقع  الإملام  اأن  نعتقد  بداية، 
تفرت�س  تون�س  يف   )entrepreunarship( الريادية 
حتديد اإطارها العام وغاياتها وو�شائلها، وهذه بدورها 
تتاأ�ش�س عليها والكفيلة  التي  تتوقف على جملة املرجعيات 
الفعلي.  التج�شيد  الربامج املعلن عنها نحو  بتوجيه خمتلف 
خا�شة اأن العمل ال�شخم الذي انطلقت فيه احلكومة التون�شية 

من خالل تغيري الأولويات من ا�صتيعاب التدفقات العددية 
الهائلة لطالبي ال�صغل اإىل الدفع باجتاه ثقافة ريادية خال�صة 
ت�صري بالتوازي مع النفتاح القت�صادي للبالد على حميطها 
ا�صرتاتيجياتها  خمتلف  جناح  �رشوط  من  كان  اخلارجي، 
العتماد على جملة من املرجعيات ميكن ح�رشها يف مثلث 
القت�صادية(.  )الدولة-اجلامعة-املوؤ�ص�صة  الذكية  التنمية 
هذا املثلث قد ل يكون متنا�صق الأ�صالع يف هذه املرحلة 
من حيث مكوناته احلالية، ولكن العمل �صائر نحو اإدخال 
النجاعة  و  بالكفاءة  يعمل  حتى  التعديالت  من  العديد 

املطلوبتني منه.
الدولة.. املوجه الأ�سا�سي للمبادرة اخلا�سة

يبلغ  الذي  البلد  -هذا  تون�ش  اأن  على  التاأكيد  من  لبد  هنا 
تعداده ال�صكاين حوايل 10 ماليني ن�صمة- يعاين من تفاقم 
الر�صمية  البيانات  تقدرها  التي  ال�صباب،  عطالة  ظاهرة 
ال�صهادات  حاملي  �صفوف  يف   %25 من  واأكرث  بـ%14 
عن  واخلا�ش  احلكومي  القطاعني  عجز  واأمام  العليا. 

ثقافة الريادية ومثلث التنمية الذكية:
الدولة.. اجلامعة.. امل�ؤ�ص�صة االقت�صادية

تون�س
ريادية الأعمال
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من  ال�صغل  �صوق  على  الكبرية  العددية  التدفقات  ا�صتيعاب 
الإ�صباع  حالة  -نتيجة  العليا  ال�صهادات  حاملي  طرف 
 2004 العام  منذ  احلكومة  خمططات  توجهت  املكثفة- 
للعمل  رئي�صي  كمحور  الريادية  تن�صيط  ن�صق  من  الرفع  اإىل 
والرفع  الت�صغيل  رهان  لك�صب  اأ�صا�صية  وركيزة  التنموي 
القاعدة  وتنويع  الوطني  لالقت�صاد  التناف�صية  القدرة  من 

القت�صادية والندراج يف املنظومة العاملية. 
واإجماًل، ميكن اجلزم باأنه منذ العام 2004، بداأت تت�صكل 
تدريجًيا معامل منظومة وطنية لإن�صاء وتنمية امل�رشوعات 
مطلقة.  وطنية  اأولوية  باعتبارها  واملتو�صطة،  ال�صغرية 
العمالة  فائ�ش  امت�صا�ش  قطًعا،  تبقى  املعلنة  الأهداف 
اأفكار امل�صاريع وحاملي  ال�صباب عامة واأ�صحاب  من فئة 
يف  النخراط  على  خ�صو�صية  ب�صفة  العليا  ال�صهادات 
هذه  لدى  جديدين  و�صلوك  ثقافة  وتر�صيخ  امل�صار،  هذا 

ال�رشيحة. 
التون�صية  احلكومة  بادرت  الأهداف،  هذه  جملة  لتحقيق 
باتخاذ تر�صانة من القرارات، واعتماد جملة من الآليات 
تي�صري  اإىل  بالأ�صا�ش  ترمي  والأفقية  العمودية  والربامج 
التمويل،  منظومة  تدعيم  خالل  من  امل�رشوعات  اإن�صاء 
باإن�صاء بنك متويل امل�رشوعات  ومن ذلك القرار الرئا�صي 
حلقة  ميثل  والذي   ،2005 العام  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية 
اأ�صا�صية وحمورية يف متويل امل�صاريع املجددة. واإ�صافة 
الآليات  من  جملة  بعث  نحو  العناية  توجهت  التمويل،  اإىل 
الإحاطة  ثالثية  عرب  ودميومتها  امل�صاريع  جناح  لتاأمني 
امل�رشوعات  حما�صن  اأبرزها  لعل  والتاأطري،  واملواكبة 
واأ�صحت  اجلمهورية  تراب  كامل  على  تعميمها  مت  والتي 
متثل ف�صاء رحًبا اأمام اأ�صحاب اأفكار امل�صاريع لحت�صانهم 
بهدف تنمية معارفهم وقدراتهم يف جمال اإن�صاء امل�صاريع 

وكيفية تاأمني دميومتها.
جملة  اإحداث  مت  املوؤ�ص�صات،  حما�صن  مع  وبالتوازي 
)اأكرث  وتعدادها  ح�رشها  ي�صعب  التي  الأخرى  الآليات 
من 11 اآلية وموؤ�ص�صة م�صاندة(، مثل مراكز الأعمال داخل 
عن�رًشا  ت�صكل  والتي  التون�صية  )املحافظات(  الوليات 
للتاأطري والتوجيه، ف�صاًل عن تكثيف  مكماًل وف�صاء مالًئما 
والتعريف  املبادرة  ثقافة  لرت�صيخ  اجلهوية  احلمالت 
بالآليات املتوفرة وبحوافز ال�صتثمار، على غرار تظاهرة 
منذ  انطلقت  التي  املوؤ�ص�صات«،  لإحداث  الأربعاء  »اأيام 
العام 2006 ويجري تنظيمها �صهرًيا يف كل الوليات بهدف 
اإر�صاء ثقافة الريادية عرب التطرق اإىل خمتلف مراحل اإقامة 

امل�صاريع وتقدمي الإحاطة وامل�صاندة يف هذا املجال.
 وقد �صهدت هذه التظاهرة اإقباًل متزايًدا من امل�صاركني، 

خا�صة من حاملي ال�صهادات العليا، واأفرزت نتائج اإيجابية 
اإن�صاء   2009 ـ   2006 الفرتة  يف  الآلية  هذه  �صجلت  حيث 
الدرا�صات  اإجناز  موا�صلة  مع  م�رشوًعا،   1020 قرابة 

ال�صرتاتيجية والقطاعية وحت�صني الدرا�صات املنجزة.
متت  الذي  القت�صادية  املبادرة  حفز  قانون  يعترب  كما 
امل�صادقة عليه عام 2007 من اأبرز الت�رشيعات القت�صادية 
اجلديدة،  واملوؤ�ص�صات  امل�صاريع  اإن�صاء  على  املحفزة 
اإقامة  اإجراءات  بتب�صيط  ا  خا�صً حموًرا  ت�صمن  اأنه  خا�صة 
اخلدمات  يف  قائمة  �صبط  على  فيه  الن�ش  مت  امل�صاريع، 
الإدارية امل�صتوجب توفريها من قبل املتعاملني مع الإدارة 

للح�صول على اخلدمة املعنية. 
برامج  توجيه  من  جعلت  الآليات  هذه  جميع  باملح�صلة، 
احلكومة نحو حفز املبادرة اخلا�صة، اأحد البواعث القوية 
لقت  اأنها  ناهيك  الذات،  على  املنكفئة  الروؤية  لرتميم 
ما  وهو  ال�صباب،  من  وا�صعة  �رشيحة  طرف  من  ا�صتجابة 
اإىل حد كبري الرتفاع امل�صجل يف عدد امل�رشوعات  يف�رش 
2200 م�رشوع  الذي كان يف حدود  ال�صغرية واملتو�صطة 
العام  يف   4822 من  اأكرث  اإىل  الرقم  ليقفز   ،2004 �صنة 

.2008
التي  النقائ�ش  بع�ش  حتجب  اأن  ميكن  ل  النجاحات  هذه 
اأفرزتها �صيطرة الدولة على هذا امل�صار، فا�صتناًدا اإىل اآراء 
التون�صية  الت�رشيعية  املنظومة  تعترب  اخلرباء،  من  العديد 
الفعلي  التاأ�صي�ش  �صبقت  اأنها  حد  اإىل  متطورة  العالقة  ذات 
يف  خا�صة  الريادية،  ثقافة  لقاح  لبذر  املالئمة  لالأر�صية 
عقليـة  تغذيها  مازالت  اجتماعية  موروثات  وجود  ظل 
ا عن املبادرة والت�صغيل  البحث عن الوظيفة العمومية عو�صً
بها  قامت  التي  الهيكلية  الإ�صالحات  كم  ورغم  الذاتي. 
احلكومة التون�صية، فال تزال تون�ش بعيدة ن�صبًيا عن تر�صيخ 
ثقافة جمتمع ريادي )Entrepreneurial( يرتكز على 

املبادرة والتناف�صية.
ت�صعب جملة  تتمثل يف  اأهمية  تقل  ل  اأخرى  وهناك مع�صلة 
مت�صابكة  كثيفة  غابة  اإىل  حتولها  حد  اإىل  الإجراءات  هذه 
لأ�صحاب  حقيقًيا  �صداًعا  ميثل  ما  وهو  "الآليات"، 
اأحالمه،  بانتكا�صة  تعجل  وقد  ال�صباب،  من  امل�رشوعات 
-كمحا�صن  وامل�صاعدة  املكملة  الآليات  بع�ش  اأن  ناهيك 
امل�رشوعات- حتولت اإىل برامج بديلة ملا تدر�صه اجلامعة 
التون�صية، احللقة الأ�صعف يف مثلث التنمية الذكية. واخلطري 
اأن هذه الآليات البديلة اأ�صبحت تقوم بدور خطري يتمثل يف 
اإعادة تاأهيل املتخرج حديًثا من اجلامعة، وهو ما اأ�صعف 

من دورها اإىل حد كبري.
التمويل  ومع�صلة  والتاأطري،  التكوين  نقائ�ش  اإىل  اإ�صافة 

طرف  من  التون�صية  احلكومة  على  يالم  للم�صاريع،  الذاتي 
ممثلي القطاع اخلا�ش عدم اإ�رشاكهم يف حتديد التوجهات 
الت�صغيل  �صيناريوهات  ملختلف  املفرط  وتوجيهها  العامة 
واإقامة امل�رشوعات، وهو ما عجل بتحويل القطاع اخلا�ش 

اإىل قطاع اتكايل يتفاعل ب�صلبية مع اإجراءات احلكومة. 
اجلامعة التون�سية..وع�رشية تدري�ض ثقافة الريادية..

اأّي حم�سول؟
مركزية  مكانة  تتبّواأ  اجلامعة  اأن  اأحد  على  يخفى  ل  هنا، 
�صمن �صدارة اهتمامات الدولة باعتبارها الأداة الأ�صا�صية 
ن�صق  من  بالرفع  اخلا�صة  املر�صومة  الأهداف  لتحقيق 
التعليم  منظومة  اإ�صالح  ا�صتاأثر  الباب،  هذا  ويف  التنمية. 
العايل باجلانب الأوفر من اجلهد احلكومي، خا�صة اأمام 
وظهور  اليوم  العامل  ي�صهدها  الذي  ال�رشيع  احلراك  حالة 
من  ذلك  خلفه  ما  مع  عديدة،  وجمالت  اخت�صا�صات 
اإرباكات كان ل بد للجامعة التون�صية من التاأقلم معها حتى 
ل تبقى وخريجيها خارج دائرة الإ�صهام الفعلي يف التنمية 
التدري�ش  نظام  اإ�صالح  مراحل  على  مت  لهذا  القت�صادية. 
باجلامعة عرب اآليات عديدة، منها منظومة »امد« ) اإجازة، 
بناء  الأوىل  غايتها  منظومة  وهي  دكتوراه(،  ماج�صتري، 
نظام تعليمي تربوي ع�رشي ي�صتجيب ملا تعرفه املقاربات 
الرتبوية على امل�صتوى العاملي من تطور لفت. ولعل اأبرز 
باإدراج  يتعلق  احلال-  واقع  يف  يهمنا  ما  -وهو  اإ�صالح 
الوحدات التعليمية املتعلقة برتكيز ثقافة الريادية يف كافة 

الخت�صا�صات وال�صعب.
اإن اإقرار تدري�ش هذه املادة يف اجلامعات التون�صية جاء يف 
اإطار ي�صمح لها بو�صع برامج التدري�ش ا�صتجابة حلاجيات 
القت�صاد الوطني واملوؤ�ص�صات و�صوق ال�صغل ب�صفة عامة. 
اأكرث من ع�رش �صنوات، خا�صة مع  اإىل  التوجه  ويعود هذا 
اجلامعات  من  قريبة  تكنولوجية"  "اأقطاب  اإن�صاء  بدايات 
التكامل  يتحقق  بف�صلها  والتي  القت�صادية،  واملوؤ�ص�صات 
ووحدات  التكوين  وهياكل  البحث  وحدات  بني  والتعاون 
التكنولوجية،  الأقطاب  هذه  بني  ومن  والت�صنيع.  الإنتاج 
القطب التكنولوجي »الغزالة« الذي �صنف عاملًيا من طرف 
ثابت  ب�صيدي  التكنولوجي  والقطب  الخت�صا�ش،  اأهل 
التوجه  هذا  ويرتبط  ال�صدرية.  بربج  التكنولوجي  والقطب 
املبادرة  حرية  اجلامعات  باإعطاء  وثيًقا  ارتباًطا  برمته 
والتعاقد  البريوقراطية،  بالعراقيل  تكبيلها  من  والتخفيف 
املدى  على  تنفيذها  يقع  دقيقة  برامج  اأ�صا�ش  على  معها 

املتو�صط وعلى املدى الطويل. 
احلقيقية  البدايات  التكنولوجية  الأقطاب  هذه  وتعترب 
اإفرادها بجانب  اأي  "ثقافة الريادية" يف تون�ش،  ملاأ�ص�صة 

يف  املجددة  امل�صاريع  بعث  على  ي�صجع  موؤ�ص�صاتي  تكويني 
لإيواء  ف�صاء  توفري  اإىل  اإ�صافة  التخرج،  م�صاريع  اإطار 
من  جديد  جيل  وخلق  املجددة  امل�صاريع  اأفكار  حاملي 
امل�رشوعات ذات دميومة، كما ت�صاهم يف بث ثقافة العمل 
منها  جعل  ما  وهو  والإبداع،  اخللق  روح  ودفع  احلر 
بالبالد  للتنمية  اأ�صا�صية  ركيزة  معدودة  �صنوات  ظرف  يف 
على  واإ�صعاعها  التكنولوجي  والتجديد  اخللق  طريق  عن 
داخل  الإنتاجية  م�صتوى  من  والرفع  القت�صادي،  املحيط 
ن�صبة  تخفي�ش  ا�صرتاتيجية  ودعم  القت�صادية،  املوؤ�ص�صات 

البطالة.
ويف هذا الإطار مت منذ �صنة 2001 اإطالق جتربة حما�صن 
املوؤ�ص�صات يف مرحلة اأوىل مل�صاعدة اأ�صحاب امل�رشوعات 
ومت  الظروف،  اأح�صن  يف  اخلا�صة  م�صاريعهم  اإجناز  على 
اإقامة  اليوم  حتى  اأتاح  منوذجي  وطني  برنامج  اإقرار 
من  بكل  التكنولوجية  الأقطاب  على  موزعة  حم�صنة   24
اإىل  و�صو�صة  و�صفاق�ش  ثابت  و�صيدي  )تون�ش(  الغزالة 
وت�صتقطب  التكنولوجية.  للدرا�صات  العليا  املعاهد  جانب 
من  عدد  يف  املجددة  امل�رشوعات  ع�رشات  الف�صاءات  هذه 
القطاعات الواعدة وذات القيمة امل�صافة العالية. كما اأنها 

ت�صغل املئات من حملة ال�صهادات اجلامعية.
 كما ل يقت�رش تدري�ش هذه املادة على الأقطاب التكنولوجية 
الإدارة  وكليات  العليا  املدار�ش  اإىل  يتعداها  بل  فقط، 
اإىل  اإ�صافة  تخ�ص�صاتها.  مبختلف  والهند�صة  والقت�صاد 
�صهادة  من  ال�صهادات،  خمتلف  على  املادة  هذه  توزيع 
املوؤهل التقني، اإىل املاج�صتري املتخ�ص�ش )مهني( مروًرا 

بالإجازة.
اأغلب اجلامعات، على الأقل نظرًيا، توفر  اأن  اإىل  وي�صار 
املادة  هذه  طلبة  وم�صاندة  ملرافقة  املالئمة  الظروف 
املجددة،  امل�صاريع  اأفكار  حاملي  يكونوا  لأن  املر�صحني 
يف  ت�صاهم  والتي  العالقة  ذات  املواد  تدري�ش  خالل  من 
الفكرة  مرحلة  من  وذلك  الريادية،  بعامل  الطالب  تعريف 
حتى الإجناز. اإ�صافة اإىل جملة من العوامل امل�صاعدة، من 
اأهمها توفري ف�صاءات جمهزة باأحدث التكنولوجيات وخرباء 
وموؤطرين يف امليدان الفني والقت�صادي واملايل ل�صمان 
كفاءة املواد املقدمة والتي ت�صاعد الطالب يف مرحلة لحقة 
خالل مراحل اإعداد اجلوانب الفنية والقت�صادية للم�رشوع 

والبحث عن التمويل.
ال�صدد،  هذا  يف  ن�صوقها  التي  املهمة  املالحظة  اأن  غري 
اجلامعة  عرفتها  التي  الإ�صالحات  بحجم  مقارنة  اأنه 
-ح�صب  بـ%4.8  تقدر  ن�صبة �صئيلة جًدا  اأن  التون�صية، جند 
اخلريجني  من  خمت�صة-  تون�صية  موؤ�ص�صة  اأعدتها  درا�صة 

تون�س
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م�صاريعها  اإن�صاء  يف  معارفها  ا�صتثمار  اإىل  تبادر  اجلدد 
اخلا�صة. علًما باأن ن�صبة كبرية منهم مل يدر�صوا مادة ثقافة 
الريادية يف اجلامعة التي زاولوا فيها تعليمهم، بل كانت 
م�رشوعاتهم وليدة اآليات اأخرى ذات طابع تكميلي للدرا�صة 
اآليات  اأو  املوؤ�ص�صات،  حما�صن  كاآلية  نف�صها،  اجلامعية 
21-21، وغريها.  الت�صغيل  التكوين املنبثقة عن �صندوق 
على  امل�صاريع،  هذه  يواجه  الذي  الأكرب  التحدي  اأن  على 
�صاآلة ن�صبتها مقارنة بعدد خريجي اجلامعات، هو ارتفاع 
الإحاطة  غياب  نتيجة  منها  تعاين  التي  "الوفيات"،  ن�صبة 
حوايل  تبلغ  اأنها  امل�صادر  بع�ش  توؤكد  والتي  والتاأطري، 

60% من امل�صاريع املنجزة. 
اجلوهرية  املالحظات  من  جمموعة  ثمة  الإطار،  هذا  يف 
الريادية"  "ثقافة  العالقة بني  لتناول  نراها جد �رشورية 
على  وتكري�صها  التون�صية،  اجلامعات  يف  تدر�ش  كمادة 

اأر�ش الواقع كرافد للتنمية القت�صادية:
اأغلب  يف  الريادية  ثقافة  مادة  تدري�ش  رغم  اأوًل، 
املوؤ�ص�صات اجلامعية ذات التخ�ص�ش الهند�صي والتكنولوجي 
والقت�صادي، يظل الطابع الأكادميي "التلقيني" هو الطاغي 
التعليمية  الربامج  تنح�رش  حيث  اجلامعـي،  امل�صهد  على 
على  العتماد  دون  املعارف  وا�صرتجاع  وتلقني  نقل  يف 
القدرات  بناء  مقاربة  مثل  حداثية  بيداغوجية  مقاربات 
التي توؤهل   ،)Know-How( "معرفة كيف" اأو مقاربة 
والقت�صاد  املجتمع  حلاجيات  بفاعلية  لال�صتجابة  الطالب 
الوطني. وهو ما يعزى اأ�صا�ًصا اإىل ال�صعوبات القائمة يف 
العملية التعليمية التي يغلب عليها الطابع الإداري واملركزي 
من  جعلت  التي  التمويل  عوائق  اإىل  اإ�صافة  عامة،  ب�صفة 
املواد التي تدر�ش تتوجه نحو اجلانب النظري على ح�صاب 
اجلامعة  اأفرزت  وباملح�صلة  والعملي،  الإجرائي  اجلانب 
يف  املطلوبة  ال�رشورية  املهارات  اإىل  يفتقدون  خريجني 

اإقامة امل�رشوعات.
اأرقاًما  وبلوغه  تون�ش  يف  الطلبة  عدد  ارتفاع  ثانًيا، 
قيا�صية، حتى واإن كان عاماًل �صحًيا، اإل اأنه اأفرز �صغًطا 
ظاهرة  بروز  �صبب  مما  التون�صية  اجلامعة  على  متوا�صاًل 
"التحجيم"، وهي ظاهرة ت�صرتك فيها تون�ش مع اأغلب دول 
اأفرزها  املتقدمة،  البلدان  بع�ش  وحتى  العربي  العامل 
ون�صبة  للطلبة  القيا�صية  الأعداد  بني  احلا�صل  الختالل 
تخريج  املتوا�صل  ال�صغط  هذا  �صبب  وبالنهاية  التاأطري. 
واللغوية  العلمية  للمهارات  تفتقد  التي  الطلبة  من  دفعات 
والتوا�صلية رغم احتواء اجلامعة التون�صية على كوادر من 
اأح�صن الكفاءات العلمية امل�صهود لها عاملًيا. وهو ما يف�رش 
اإىل حد ما مرور املتخرجني من اأ�صحاب اأفكار امل�صاريع 

بالآليات التكميلية كمحا�صن املوؤ�ص�صات والتي تقوم باإعادة 
تاأهيلهم.

موؤ�ص�صة  -باعتبارها  اجلامعة  بني  التن�صيق  غياب  ثالًثا، 
حتت الإ�رشاف احلكومي- واملوؤ�ص�صات القت�صادية، حيث 
للتحولت  املطلوبة  بال�رشعة  التون�صية  اجلامعة  ت�صتجب  مل 
مع  خا�صة  الوطني،  الت�صغيل  م�صهد  مكونات  يف  الهيكلية 
مرحلة  اإىل  املوجه،  القت�صاد  مرحلة  من  تون�ش  انتقال 
التحرير الكلي لالقت�صاد، حيث مل تنفتح بالقدر الكايف على 
حميطها القت�صادي. فاأغلب الطلبة املتخرجني من اجلامعة 
القت�صادي  ال�صاأن  عن  ال�رشورية  للمعلومات  يفتقدون 
خمططات  اإجناز  وثقافة  امل�رشوعات  اإدارة  وطريقة 
الأعمال، واإدارة الأزمات وغريها من امل�صائل. نف�ش هذه 
املوؤ�ص�صات يقع تغييبها عن املحيط اجلامعي من خالل عدم 
الطلبة  وتاأطري  الدرا�صية،  املقررات  �صياغة  يف  اإ�رشاكها 
عرب ال�صتئنا�ش بخربات رجال الأعمال اإ�صافة اإىل التمويل 
تبدو اجلامعة  وتبني امل�صاريع املجددة... وباملح�صلة، 
ينهك  ما  وهو  نقي�ش،  طريف  على  القت�صادية  واملوؤ�ص�صة 

اأية عملية تاأ�صي�ش لروؤية ت�صاركية ذات طابع  ا�صرتاتيجي.
واأخرًيا ولي�ش اآخًرا، رغم اأن التوجه العام يف تون�ش هو 
تكبيلها  من  والتخفيف  املبادرة  حرية  اجلامعات  اإعطاء 
بالعراقيل البريوقراطية والتعاقد معها على اأ�صا�ش برامج 
امليزانية  باب  عند  تقف  احلرية  فاإن  اأهداف،  وعقود 
الت�رشف  قرار  اآخر  مبعنى  تتجاوزها.  ول  املر�صودة 
امل�رشف  للدولة  بل  اجلامعية،  للموؤ�ص�صة  يعود  ل  املايل 
العام على ت�صيريها، وهو ما يحد من فاعليتها على م�صتوى 
جلب اأ�صاتذة وخرباء من اخلارج، وتنظيم رحالت تعليمية 
لفائدة الطلبة يف البلدان املتقدمة وذات التجربة يف جمال 
ذات  باأن�صطة  القيام  عن  ناهيك  الريادية،  ثقافة  تدري�ش 
وبناء  املهارات  �صقل  يف  ت�صاهم  تعلمي  ترفيهي  طابع 

قدرات طالب اليوم...�صاحب امل�رشوع غًدا. 
املوؤ�س�سة القت�سادية.. الغائب الأبرز

القطاع  حتول  حيث  ن�صط،  موؤ�ص�صاتي  بن�صيج  تون�ش  تتميز 
رئي�صي  لعب  اإىل  املا�صيني  العقدين  مدى  على  اخلا�ش 
مع انتقال تون�ش من مرحلة القت�صاد املوجه اإىل مرحلة 
هو  تنموي  منوال  على  املحافظة  مع  القت�صادي  التحرير 
للدولة  يحفظ  الذي  الوطنية  الراأ�صمالية  منوذج  اإىل  اأقرب 
القرارات  اأخذ  م�صتوى  على  خا�صة  متقدمة،  مواقع 
القت�صادي  املحيط  ملتغريات  الفورية  وال�صتجابة 

العاملي.
وعلى الرغم من ديناميكيته تظل العالقة بني القطاعني العام 
غالبية  مييز  الذي  التكايل  بالطابع  حمكومة  واخلا�ش 

ن�صاطاتها  متار�ش  التي  التون�صية  القت�صادية  املوؤ�ص�صات 
توفر  والتي  الدولة،  فلك  عن  اخلروج  دون  القت�صادية 
الإنقاذ  اأ�صباب  وحتى  الدميومة  اأ�صباب  باملنا�صبة  لها 
والت�رشيعية.  اجلبائية  احلوافز  خالل  من  الأزمات،  عند 
مبادرات  بانتظار  املوؤ�ص�صات  هذه  تظل  الغالب  ويف 
وبراجمها  وهياكلها  اآلياتها  خمتلف  عرب  ال�صخية  احلكومة 

وم�صاريعها. 
املبادرة  ثقافة  تر�صيخ  على  باملنا�صبة  ين�صحب  ما  وهو 
وتعميم امل�صاريع اخلا�صة لفائدة حاملي ال�صهادات العليا، 
حيث مل يبادر القطاع اخلا�ش اإىل املبادرة متذرًعا بعدم 
له يف براجمها يف هذا املجال، وهو ما  ت�رشيك احلكومة 
تفنده، مثاًل، الآليات القت�صادية التي اعتمدتها الدولة يف 
جمال اإن�صاء امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة، التي تق�صي 
بتخلي �رشكة ما عن بع�ش ن�صاطاتها الثانوية لفائدة ال�صباب 

الباحث عن مغامرة اقت�صادية فردية. 
القت�صادية  للموؤ�ص�صة  توفر  التي  الآلية،  اأهمية هذه  ورغم 
ثقافة  تعميم  يف  الوطني  اجلهد  ملعا�صدة  هامة  فر�صة 
املبادرة، فاإنه اإىل الآن مل تنخرط يف هذه املنظومة �صوى 

46 موؤ�ص�صة منها 17 عامة و28 خا�صة. 
كمتّممة   2005 العام  انطلقت  التي  التجربة  هذه  وتهدف 
لأدوار بقية الآليات كمراكز الأعمال وحما�صن املوؤ�ص�صات 
واأيام  املوؤ�ص�صات  اإحداث  واأربعاء  املوحدة  وال�صبابيك 
امل�رشوعات  متويل  بنك  واإن�صاء  ال�صتثمار  ودفع  ال�رشاكة 
ال�صغرية واملتو�صطة، اإىل خلق املزيد من مواطن ال�صغل، 

وتطوير ثقافة البتكار، واإقامة امل�رشوعات.
القت�صادية  املوؤ�ص�صة  بني  العالقة  تظل  اأخرى،  جهة  من 
يف�رشها  التي  التفاهم  ب�صوء  حمكومة  التون�صية  واجلامعة 
يف  القت�صادية  املوؤ�ص�صة  ثقة  بانعدام  املالحظني  بع�ش 
"التي ل تفرخ �صوى الف�صل"، ح�صب ما  منتجات اجلامعة، 
قدمنا  قد  كنا  واإن  الأعمال.  رجال  اأحد  ل�صان  على  ورد 
والذي  بينهما،  للعالقة  املميز  الوهن  اأ�صباب  من  ا  بع�صً
اأن  تتحمل اجلامعة م�صئولية كربى فيه، فاإن ذالك ل يعني 

املوؤ�ص�صة القت�صادية معفاة هي الأخرى من امل�صئولية.
اجلامعة  اإىل  بالذهاب  مطالبة  القت�صادية  فاملوؤ�ص�صة 
وعدم الحتكام اإىل اأفكار م�صبقة عنها، عرب اإيجاد مداخل 
عملية كتمويل البحوث العلمية، وتاأطري الطلبة عرب تقنيات 
املجددة  للم�صاريع  املوؤطرة   )coaching( "الكوت�صينغ" 
القت�صادية،  لأن�صطتهم  حقيقية  اإ�صافة  متثل  والتي 
اإعداد  يف   )compagnonnage( وم�صاحبتهم 
خمططات الأعمال )BusinessPlan(، وتوفري ال�رشوط 
يف  ي�صاهم  ومبا  بالنفع  الطالب  على  يعود  مبا  ال�رشورية 

ن�رش ثقافة املبادرة وتعميمها. 
اأن  التون�صية  القت�صادية  املوؤ�ص�صة  من  اليوم  املطلوب  اإن 
ci - مواطنية  موؤ�ص�صة  اأية  مبادرة،  الأخرى  هي  )تكون 
الت�صغيل،  م�صاألة  خا�صة  العام  بال�صاأن  مهتمة   )oyenne
احلاجز  باإزالة  تكون  اأن  يجب  الأوىل  اخلطوة  اأن  ونعتقد 
النف�صي الذي مينعها من التوا�صل مع بقية اأ�صالع املثلث، 

اأي الدولة واجلامعة.
ن�رش ثقافة الريادية.. ماذا عن امل�ستقبل؟

لأنه  ال�صتفهامية،  �صيغته  على  يفهم  اأن  يجب  ل  ال�صوؤال 
كما اأ�رشنا يف بداية مقالنا، مثلث التنمية الذكية )الدولة-

متنا�صق  يكون  ل  قد  القت�صادية(  اجلامعة-املوؤ�ص�صة 
احلالية،  مكوناته  حيث  من  املرحلة  هذه  يف  الأ�صالع 
ولكنه مت�صاوي الأ�صالع من حيث اأهميته بالن�صبة للم�صتقبل. 
القادمة،  للخما�صية  طموًحا  خمطًطا  و�صعت  التي  فتون�ش 
ت�صتغل على اإدخال العديد من التعديالت حتى ت�صتغل اأ�صالع 

املثلث بالكفاءة والنجاعة املطلوبتني منه. 
اإن ن�رش ثقافة املبادرة وا�صتحداث املوؤ�ص�صة عمل ل يحتمل 
فارق ال�رشعات، فاإذا كانت الدولة اإىل الآن هي القاطرة 
م�صاريع  اإجناز  على  حالًيا  انكبابها  مع  خا�صة  احلقيقية، 
الت�صال،  وتقنيات  املعملية،  اخلدمات  قطاعات  يف 
والطاقات  للموؤ�ص�صة  املوجهة  واخلدمات  واملعلومات 
القطاعات  وهي  وال�صحية،  الطبية  واخلدمات  البديلة 
التي تلقى جناًحا يف تون�ش لأنها متكن من ت�صغيل حاملي 
ال�صهادات، فاإن اجلامعة واملوؤ�ص�صة القت�صادية مطالبتان 
بتجاوز عراقيل املا�صي والتوجه نحو ت�صبيك عالقاتهما يف 
اإطار عالقة �رشاكة توؤ�ص�ش لأر�صية خ�صبة لتبادل اخلربات 

وتالقح الأفكار.
واإذا كانت احلكومة يف �صبيلها اإىل معاجلة الهنات عرب جملة 
من الإجراءات الرئا�صية الأخرية، من خالل التخفيف من 
ال�صغرية  امل�رشوعات  لتمويل  جديد  قطب  واإن�صاء  الآليات 
اآليات متويل هذا  واملتو�صطة من اأجل التن�صيق بني خمتلف 
وفاعلية  جناعة  تدعيم  اجتاه  يف  امل�رشوعات  من  ال�صنف 
منظومة متويل واإقامة امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة، 
اجلامعة  فاإن  للبالد،  الداخلية  املناطق  يف  خا�صة 
مقارباتها  بتحديث  معنية  الأخرى  هي  تبدو  التون�صية، 
اخلارجي  حميطها  على  انفتاحها  وتعزيز  التطبيقية 
اللقاءات  تكثف  يوؤكده  ما  وهو  املوؤ�ص�صاتي،  وخا�صة 
التون�صية، بني  التي تنظم يف العا�صمة  والندوات الدورية 
املعهد  اإ�رشاف  حتت  القت�صادية  واملوؤ�ص�صات  اجلامعات 
بني  التوا�صل  ج�صور  لربط  املوؤ�ص�صات،  لروؤ�صاء  العربي 

الأكادمييني واملهنيني.

تون�س



55االإ�صالح االقت�صادي54 مركز امل�صروعات الدولية اخلا�صة

لبنان

وطن الرياديني... لكن الأفكــــــــــــــار ُتنفذ يف اخلارج

حتقيق: فيوليت البلعة

يف ح�سابات الكبار ميكن لأي حلم اأن ي�سبح 
واقًعا يف ظل تزاوج الفكرة الريادية والبنية 
ريادي  عمل  كل  يف  ترتكز  التي  التحتية 
يف  لكن  واملعنوية.  املادية  القدرات  على 
اأمام  حلًما  يبقى  احللم  ال�سغار،  ح�سابات 
�سيا�سة  وغياب  حتقيقه  ا�ستحالة  واقع 
الإ�سالح  برامج  يف  الأعمال  ريادية  تعلم 
ذلك  اخت�سار،  يف  والقت�سادي.  الرتبوي 
حيث  لبنان،  يف  الأعمال  ريادية  واقع  هو 
تتف�سى ظاهرة العقول املنتجة والريادية، 
القدرة على تنفيذها، يف ظل غياب  وتغيب 
لأعمال  واملوؤ�س�ساتية  التاأ�سي�سية  البنية 
ريادية  بلد  اإىل  لبنان  يتحول  فهل  مماثلة. 
يف  يحتله  موقع  واأي  وكيف؟..  الأعمال، 
التناف�سية  القدرة  ظل  يف  العربي،  حميطه 
القائمة؟.. من هو الريادي؟.. وما هو دور 
القطاع امل�رشيف يف ترويج الأعمال الريادية 
يف لبنان وتطويرها؟.. وهل يكفي اأن نقول 

"اأنا ريادي، اإًذا اأنا �ساحب م�رشوع"؟ 
واقع  ي�رشحون  وحمللون  اقت�ساد  خرباء 

الريادية يف لبنان.

لبنــــــــــان

ريادية الأعمال
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لي�صت الريادية بال�صيء ال�صهل، فاحتمالت الف�صل تبقى 
قائمة يف املوؤ�ص�صات وال�رشكات التي تنطلق على قاعدة 
اإىل  بالن�صبة  احلال  فكيف  ثابتة،  ومالية  اقت�صادية 
القت�صاد هي  علم  فالريادة يف  الريادية؟..  الأعمال 
قائمة.  منظمات  تطوير  اأو  جديدة  منظمة  اإن�صاء  عملية 
الن�صاط  نوع  باختالف  الريادية  الأن�صطة  وتختلف 
الذي تعتمده هذه املنظمة النا�صئة، كما تراوح ريادية 
الرائد  فيها  يعمل  حيث  فردية،  �رشكات  بني  الأعمال 
جديدة.  فر�ش  بتوفري  تعهدات  اأو  جزئي،  بدوام 
وت�صعى غالبية م�صاريع الأعمال اجلديدة للح�صول على 
للم�صتثمرين  اأو  املخاطر  املال  لراأ�ش  اإما  التمويل، 
لالنطالق  اأو  املال،  راأ�ش  زيادة  بهدف  امل�صاركني؛ 
امل�صتثمرون  امل�صاركون  ويبحث  جديد.  م�رشوع  يف 
مزيد من  اإىل  عن عائد يراوح بني 20 و30% اإ�صافة 

امل�صاركة يف العمل. 
ت�صكل الريادية عاماًل مكماًل لثقافة الأعمال يف احلياة 
القت�صادية، وحمرًكا اأ�صا�صيًّا خللق فر�ش عمل جديدة 
يف  املعتمد  املبداأ  يف  هذا  القومي،  القت�صاد  ومنو 
العاملني العربي والعاملي. فماذا عن حاله يف لبنان؟ 

لوي�ش  الدكتور  واملايل  القت�صادي  اخلبري  يوؤكد 
الأفراد، ولي�ش  الريادية تعتمد عموًما على  اأن  حبيقة 
على ال�رشكات الكربى، علًما باأنها ت�صكل ركيزة كونها 
�صاحبة راأ�ش املال، لكن فكرة الإبداع تنطلق على يد 
مثال  اأخذنا  ولو  واملبدعة،  املفكرة  والعقول  الأفراد 
على ذلك �رشكة "مايكرو�صوفت" اأو "الفي�ش بوك" نرى 
ولي�ش من خالل  املبدعة،  العقول  بف�صل  انطلقت  اأنها 
تقنيات اأو تكنولوجيا معينة، واإن كان لالأخرية الف�صل 
يف انت�صارها، لكن الأ�صا�ش يكمن يف الراأ�ش "املدّبر".

يوؤمن الدكتور لوي�ش حبيقة باأهمية امل�صاريع الريادية، 
وغالًبا ما يحّث طالبه على تو�صيع اآفاق اأحالمهم، فال 
امل�صتقبلية،  برنامج حياتهم  اأ�صا�ًصا يف  الوظيفة  تكون 
حبيقة  ويعترب  للفرد.  توؤمنها  التي  ال�صمانات  برغم 
"الإبداع" م�صدر ثروة كل اإن�صان ريادي، علًما باأن كل 
م�رشوع ريادي يحمل الكثري من املجازفة واملخاطر، 
وهناك الكثري من الطاقات العلمية، وغالبيتها من فئة 
على  تتوقف  الرئي�صية  العقبة  لكن  اجلامعي.  ال�صباب 
ال�رشوط املادية الواجب توافرها لتحقيق اأي م�رشوع 
الذي  الإحباط املعنوي  اإىل حالة  بالإ�صافة  ريادي، 

يعي�صه ال�صباب اللبناين لأ�صباب عدة، اأبرزها:
بحيث  - العامة،  الوظائف  يف  الأجور  معدل  تدين 

مي�صي ال�صاب اللبناين اأكرث من ربع قرن من عمره 
دون اأن يوؤمن مبلًغا ل�رشاء �صقة اأو �صمان م�صتقبله 

وم�صتقبل عائلته. 
يحول  - مما  والعقارات؛  ال�صقق  اأ�صعار  ارتفاع 

دون متكنه من �رشاء م�صكن اأو حتى ا�صتديو �صغري 
لت�رشيف اأعماله.

غياب الدولة يف م�صاألة ت�صجيع ال�صباب، واإذا ُوجدت  -
اإحباط عزميته، فيكون اخليار يف  فهي تعمل على 

الهجرة؛ لأن عامل الثقة غري موجود يف البلد. 
لرتاجع  حبيقة  الدكتور  بح�صب  كافية  الأ�صباب  وهذه 
ال�صباب اللبناين عن الإقدام على اأي م�رشوع ريادي، 
من  الأدنى  احلد  له  يوؤمن  اأن  ميكن  عمل  عن  والبحث 

العي�ش بكرامة.
البلد  يف  معدوم  املعنوي  ال�صق  اأن  جدًل  �صلمنا  اإذا 
ال�صق  فاإن  الريادية وحتقيقها،  الأعمال  اآفاق  لتو�صيع 
املادي يتوقف على خمرجني ل ثالث لهما: اإما التوجه 
الأفكار  دعم  عملية  يف  املتخ�ص�صة  املوؤ�ص�صات  نحو 
القطاع  اأبواب  طرق  اأو  ومتويلها،  والخرتاعات 
يف  لالنطالق  مي�رشة  قرو�ش  على  للح�صول  امل�رشيف 
على  تعمل  املتخ�ص�صة  املوؤ�ص�صات  اأن  ومعلوم  احللم. 
تقدمي ا�صت�صارات واإر�صادات تقنية باملجان؛ لأن النتائج 
البلد  اإمنا ت�صمل  ل تقت�رش على �صاحب الفكرة وحده، 
الن�صائح   تاأخذ على عاتقها تقدمي  واملنطقة ككل. كما 
اإىل  قدًما  الخرتاع  بفكرة  تدفع  اأن  �صاأنها  من  التي 

لللللل للللللل...

ال�سرق الأ��سط ��سمال اإفريقيا

د. لوي�ص حبيقة
ا تتعلق بالإنرتنت  امل�شاريع الريادية التي يحلم بها ال�شباب اللبناين موجهة نحو م�شاريع حمدودة جدًّ

والكومبيوتر، اأما الخرتاعات الكبرية فتهاجر مع اأ�شحابها اإىل اخلارج، وحتديًدا اإىل الوليات 
املتحدة وكندا والإمارات العربية وقطر، حيث تتوافر املدن اجلامعية ومراكز الأبحاث التي ت�شتقطب 

العقول اللبنانية املبدعة.

لبنان
ريادية الأعمال
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الأمام. ولفت حبيقة اإىل اأن هذا النوع من املوؤ�ص�صات 
متوافر يف الوليات املتحدة ودول اخلليج، لكنه يقت�رش 
يف لبنان على موؤ�ص�صة واحدة، وعملها خجول وحمدود 
الريادية  للم�صاريع  الداعمة  املوؤ�ص�صات  وتقدم  ا.  جدًّ
من  عينية،  م�صاعدات  املعنوي-  الدعم  جانب  -اإىل 
لنطالق  الأ�صا�صية  امل�صتلزمات  بع�ش  تقدمي  خالل 
الكومبيوتر،  وجهاز  املكتب،  مثال:  �رشكة،  اأية  عمل 
املعدات  من  و�صواها  �صكانر،  وجهاز  الن�صخ،  واآلة 
نوع  بح�صب  تتفاوت  التي  ال�رشورية  وامل�صتلزمات 

عمل ال�رشكة.
ال�صيا�صة  فاإن  امل�رشيف،  القطاع  اإىل  بالن�صبة  اأما 
الكربى، ومن  ال�رشكات  اإقرا�ش  التمويلية تعتمد على 
اأو  اإىل متويل فكرة  اأي م�رشف  يبادر  اأن  ا  النادر جدًّ
اخل�صية  ب�صبب  املغامرة؛  على  ينطوي  جديد  م�رشوع 

ت�صديد  من  متكنه  عدم  من 
هنا  من  امل�صتحقات. 
موجه  الدعم  اأن  نرى 
القرو�ش  تقدمي  نحو 
اخلدمات،  قطاع  اإىل 
العا�صمة  يف  وحتديًدا 
تغيب  حني  يف  بريوت. 
قطاعي  عن  ال�صيا�صة  هذه 
الزراعة وال�صناعة، واإذا 
ا.  ُوجدت فبن�صبة قليلة جدًّ
حبيقة  الدكتور  ولفت 
كبرية  ن�صبة  هناك  اأن  اإىل 
الذي  املفكر  ال�صباب  من 
يحمل اأفكاًرا واخرتاعات 

اللبناين،  لالقت�صاد  كبرية  فائدة  تقدم  اأن  �صاأنها  من 
لكنهم ل يجراأون على تقدميها حتى اإىل الدولة؛ لأنهم 
ل يكفلون عملية ت�صجيل اخرتاعهم ب�صكل جدي، وهذا ما 
يف�رش غياب امل�صاريع الريادية التي يحلم بها ال�صباب 
م�صاريع  نحو  موجهة  فهي  ُوجدت  واإذا  اللبناين. 
والكومبيوتر.  الإنرتنت  مب�صاألة  تتعلق  ا  جدًّ حمدودة 
كبري  مايل  ر�صيد  اإىل  حتتاج  التي  الخرتاعات  اأما 
اخلارج،  اإىل  اأ�صحابها  مع  فتهاجر  وا�صت�صارات، 
والإمارات  وكندا  املتحدة  الوليات  اإىل  وحتديًدا 
املدن اجلامعية ومراكز  تتوافر  العربية وقطر، حيث 

الأبحاث التي ت�صتقطب العقول اللبنانية املبدعة.
املخاطرة،  مفهوم  حول  الريادية  الأعمال  وتتمحور 
وتعك�ش �صخ�صية الريادي قدرته على املجازفة وحب 
الخرتاع  اأو  الفكرة  حتويل  يف  واإرادته  املغامرة، 

القائد.  �صفة  حمل  يخوله  مما  ناجح؛  ابتكار  اإىل 
حول  املعطاة  النظريات  يف  الوا�صح  التفاوت  وبرغم 
لريادية  املوثقة  الدرا�صات  بع�ش  فاإن  الريادي، 
الريادي  اأن  على  بحثها  خال�صة  يف  اأجمعت  الأعمال 
هو �صخ�ش حتركه احلاجة لإجناز �صيء ما، والرغبة 
يف اإ�صافة جديد اإىل احلياة. واأظهرت درا�صة اأجريت 
ب�صخ�صية  يتمتعون  اأنهم  ا  150 رياديًّ على �صفات نحو 
تتميز بال�صدة وال�صالبة وال�صتقاللية والإجناز. ولفتت 
الدرا�صة اإىل اأن الريادي نادًرا ما ي�صعى اإىل ال�صلطة، 
والتخطيط  م�صاحله،  مراعاة  يف  اهتماماته  وتنح�رش 

لإجناز اأفكار جديدة، واقتنا�ش الفر�ش.
لكن، هل يكفي اأن تكون الفكرة حا�رشة لإجناز م�رشوع 
القت�صاد  علم  يف  اخت�صا�صيون  يوؤكد  ريادي؟.. 
اأن الأعمال الريادية تخفي يف طياتها الكثري  العاملي 
وح�صول  املفاجاآت،  من 
توقعه،  ميكن  ل  ما 
قبل ظهور عامل  ا  خ�صو�صً
على  ل�صيما  الإنرتنت، 
م�صتوى جناح �صوق العمل 
اأو ف�صله. لكن ظهور عامل 
هذه  من  حد  الإنرتنت 
بات  بعدما  املخاطرة، 
على  الطالع  املمكن  من 
�صوق الأعمال يف املواقع 
الإنرتنت،  على  املدرجة 
"جوجل"  ومنها 
و"ياهو"،  و"يوتيوب" 
التطور  هذا  مع  حتى  لكن 

ل ميكن تفادي املخاطر يف كل جمالت �صوق العمل.
ترتبط ح�رًشا مبجايل  الأعمال ل  اأن ريادية  والالفت 
القت�صاد والأعمال التجارية، اإمنا تتعداها لتدخل يف 
جمايل التعليم والتدريب: "من هنا اأهمية اإدخال الثقافة 
الريادية يف الربامج اجلامعية، لكن اأية حماولة يف هذا 
املجال �صتبوء بالف�صل؛ نتيجة عدم توافر البنى التحتية 
البحثية التي يفرت�ش اأن تتوافر يف اجلامعات، ومنها 
املختربات وامل�صاغل واملكتبات، وهي ت�صكل جمتمعة 

الأ�صا�ش لإنتاج �صخ�ش ريادي" .
اجلامعيون  الطالب  يطلقها  التي  الريادية  الأفكار  اأما 
اإبراهيم  الدكتور  الإقت�صادى  اخلبري  بح�صب  فتتوزع، 
مارون، وفق الخت�صا�صات فريى -مثال- اأن طالب 
الريادية  اأفكارهم  يف  يتوجهون  الأعمال  اإدارة  فرع 

ويخططون  بال�صت�صارات،  تعني  التي  امل�صاريع  نحو 
العلوم  طالب  اأما  املجال،  هذا  يف  �رشكات  لإن�صاء 
موؤ�ص�صات  اإن�صاء  نحو  موجه  فطموحهم  الجتماعية، 
م�صتوى  على  كلها  تكون  وقد  احلقلية.  للدرا�صات 
ريادية  مل�صاريع  توؤ�ص�ش  لكنها  النت�صار،  من  حمدود 
امل�صمولة  الأر�صية  لها  اأُمنت  لو  فيما  النطاق  وا�صعة 
اجلامعات  اأن  واملوؤ�صف  واملادي.  املعنوي  بالدعم 
اخلا�صة يف لبنان -وعددها يقارب اخلم�صني- تتناف�ش 
على كيفية اقتنا�ش العدد الأكرب من الطالب، بدل عن 
التناف�ش على اأف�صل بحث جامعي. ولو اقت�رش العدد على 
ع�رش جامعات خا�صة، وانح�رش اهتمام القيمني عليها 
تعديل و�صع  على  العمل  مع  اأبحاث جامعية  اإنتاج  يف 
لكان  البحوث،  لتمويل  اإمكانيات  واإيجاد  الأ�صاتذة، 
حتتاج  الريادية  "الأعمال  وي�صيف:  خمتلًفا.  الو�صع 
اإىل مراكز اأبحاث وخمتربات متخ�ص�صة لتنفيذ الأفكار 

وحتويلها  الريادية 
غري  وكلها  اإجناز،  اإىل 
جامعاتنا،  يف  متوافرة 
لبنان  اأن  واملوؤ�صف 
الدول  طليعة  يف  ُي�صنف 
على  العربي  حميطه  يف 
الفكرية  الريادية  م�صتوى 
لكنه  املبدعة،  والعقول 
يحتل املراتب الأخرية يف 
موؤ�رش حتقيق الخرتاعات 

وت�صجيلها".
عموما، ي�صكل واقع ال�صلم 
القت�صادي  وال�صتقرار 

امل�رشوعات  ل�صوق  حافًزا  والأمني  وال�صيا�صي 
الريادية، لكنه ل ينطبق على لبنان، فالدرا�صات التي 
اأجريت، مثال، على واقع القطاع ال�صناعي يف مرحلة 
احلرب اللبنانية، اأظهرت ارتفاًعا يف معدل امل�صاريع 
م�صتعًدا  كان  اللبناين  "لأن  املجال،  هذا  يف  الريادية 
الريادي  لقب  ي�صتحق  وكان  واملجازفة،  للمغامرة 
وي�صتطرد  مارون،  للدكتور  والكالم  جدارة".  عن 
فيقول: "اأما اليوم، فامل�صتثمر يعيد ح�صاباته األف مرة 
وهناك  ريادي،  م�رشوع  اأي  اإن�صاء  على  الإقدام  قبل 
حالة من الإحباط؛ نتيجة عدم ال�صتقرار يف الو�صعني 
الفوائد  ارتفاع معدل  اإىل  اإ�صافة  ال�صيا�صي والأمني، 
على القرو�ش امل�رشفية. لكن هناك دائًما من يغامر 
ويجازف، وهاتان ال�صفتان يف �صلب تكوين �صخ�صية 
الأعمال  على م�صري  نخ�صى  هنا ل  اللبناين، من  الفرد 

موجودة  الريادية  الأعمال  لبنان،  يف  الريادية 
وحا�رشة لكنها لي�صت مطلقة".

تتاألف ال�صوق من جمموعة اأفراد لديهم الرغبة والقدرة 
على اإ�صباع حاجاتهم، وهذا ما ي�صمى بالطلب الفاعل 
اأنا�ش  يف املفهوم القت�صادي. فرياديو الأعمال هم 
مبدعون ومن�صئون للموارد والفر�ش، وهذا ما مييزهم 
وظائفهم  يوؤدون  الذين  التقليديني  الأعمال  رجال  عن 
وحتديد  والتنظيم  التخطيط  مثل  التقليدية،  الإدارية 
املهام. واإذا كانت املوارد املالية يف علم القت�صاد 
الأخرى  املادية  واملوارد  واملباين  املاكينات  متثل 
امل�صتخدمة يف الإنتاج، فهي يف لبنان حتتاج اإىل راأ�ش 
مال م�صدره القطاع امل�رشيف، يف ظل غياب اأي دعم 
للم�صاريع  الداعمة  املوؤ�ص�صات  اأو  الدولة  م�صتوى  على 
الريادية. وت�صري الدرا�صات اإىل اأن امل�صكلة الأ�صا�صية 
يف لبنان تكمن يف ارتفاع 
وعدم  البطالة  معدل 
العمل،  فر�ش  توافر 
القيمني  بح�صب  وال�صبب، 
التوظيف،  موؤ�ص�صات  على 
اخلريجني،  عدد  ارتفاع 
اأ�صحاب  من  وغالبيتهم 
يف  والكفاءات،  الطاقات 
ال�صوق  قدرة  عدم  مقابل 
ا�صتيعابهم.  على  اللبنانية 
املالية  الأزمة  وجاءت 
حجم  من  لتزيد  العاملية 
ا�صطرار  مع  امل�صكلة، 
اللبنانيني  من  كبري  عدد 
بعد  لبالدهم  العودة  اإىل  العربية  الدول  يف  العاملني 

�رشفهم من العمل.
وانطالًقا من هذا الواقع، �صلط حاكم م�رشف لبنان، 
موؤ�ص�صات  اإن�صاء  اأهمية  على  ال�صوء  �صالمة،  ريا�ش 
يف  بلبنان  املفكرة  ال�صبابية  الطاقات  ل�صتقطاب 
افتتاح "منتدى ريادة الأعمال ال�صابة"، عندما اأكد اأن 
الهدف من هذا املنتدى هو  بناء القدرات القت�صادية 
الأعمال،  وريادية  البتكار  وتعزيز  لبنان،  يف 
وا�صتحداث فر�ش العمل، اإ�صافة اإىل ت�صجيع  ال�صباب 
على اإن�صاء �رشكات وم�رشوعات اأعمال جديدة بدعم من 
"حا�صنات اأعمال لبنانية"، اأي موؤ�ص�صات ُتعنى مب�صاعدة 
ملواجهة  �صخ�صيني  ممّولني  اإىل  اإ�صافة  الرياديني، 
�صالمة  الدكتور  ودعا  احلديثة.  ال�صوق  نظام  حتديات 
القطاع املايل واملمّولني ال�صخ�صيني اإىل تكثيف و�صائل 

لبنان

د. ن�شيب غربيل
مهمة التمويل هي م�شئولية قطاع راأ�ص املال املخاطر واملجازف، و�شناديق املال اخلا�شة، والأفراد، 

ولي�ص القطاع امل�شريف كما هو �شائع عند البع�ص.
: لبنان ُي�شنف يف طليعة الدول يف حميطه العربي على م�شتوى الريادية الفكرية والعقول املبدعة، 

لكنه يحتل املراتب الأخرية يف موؤ�شر حتقيق الخرتاعات وت�شجيلها.

 د. اإبراهيم مارون: 
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ال�صباب،  للرياديني  يوفرونها  التي  وامل�صاعدة  الدعم 
العمل  �صوق  لدخول  منهم،  اجلامعات  خريجو  خا�صة 
لي�ش بو�صفهم موظفني بل كاأرباب عمل؛ لأنهم يف ذلك 

�صي�صاهمون يف ال�صنوات الع�رش املقبلة. 
وا�صح اأن اأهمية ريادية الأعمال مك�صوفة اأمام اجلميع، 
لكن املطلوب توفري ال�رشوط املالئمة حل�ش الرياديني 
الرثوات  وتوفري  م�صاريعهم  تطوير  على  ال�صباب 

وا�صتحداث فر�ش العمل يف امل�صتقبل.. كيف؟   
لأن  امل�رشيف؛  القطاع  على  تتوقف  ل  "امل�صاألة 
امل�صاريع  متويل  جمال  يف  تدخل  ل  م�صئولياته 
الريادية، مع ذلك هناك الكثري من م�صاريع الدعم التي 
يقدمها القطاع امل�رشيف لأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية 
والقت�صادي  امل�رشيف  للخبري  والكالم  واملحدودة". 
الدعم  حجم  اأن  اأو�صح  الذي  غربيل،  ن�صيب  الدكتور 

للقطاع  امل�رشيف 
اإىل  و�صل  اخلا�ش 
حتى  دولر  مليار   13
 ..2010 اأيار/مايو 
مرتفع  الرقم  "وهذا 
يقارب  ما  ويوازي  ا  جدًّ
الناجت  من  الـ%85 
ما  عك�ش  وعلى  املحلي. 
ي�صمل  الدعم  فاإن  يقال، 
املتو�صطة  ال�رشكات 
يف  ينح�رش  ول  والأفراد 

ال�رشكات الكربى".
الرقمية  التقارير  ت�صري 
الت�صليفات  حجم  اأن  اإىل 

بداية  منذ  ارتفع  اخلا�ش  القطاع  حل�صاب  امل�رشفية 
ال�صنة احلالية بن�صبة 11%، وو�صلت الن�صبة اإىل %21 
بني اأيار/مايو 2009 و2010. وبلغت قيمة القرو�ش 
املدعومة 300 مليار دولر حتى نهاية اآذار/مار�ش 
للقطاع  دولر  مليون  و800  مليار  منها   ،2010
ال�صياحي،  للقطاع  دولر  مليون  و780  ال�صناعي، 
مليون  و73  الزراعي،  للقطاع  دولر  مليون  و283 
القطاع  اأما  املتخ�ص�صة،  التكنولوجيا  لقطاع  دولر 
مليون   1.2 له  املعطاة  القرو�ش  قيمة  فبلغت  احلريف 
الأقاويل  ينفي  لأنه  عافية"؛  دليل  "وهذا  دولر،  
امل�رشيف  القطاع  �صد  املوجهة  والتهامات  امل�صللة 
كلي�صهات  كلها  "فهذه  جلهة ح�رشية دعمه يف اخلزينة 
م�صي�صة لالقت�صاد اللبناين والقطاع امل�رشيف؛ لأنه على 

لالقت�صاد  الأولوية  تبقى  التو�صع،  �صيا�صة  من  الرغم 
الذي  غربيل،  ن�صيب  للدكتور  هنا  والكالم  اللبناين"، 
راأ�ش  قطاع  م�صئولية  هي  التمويل  مهمة  اأن  اأو�صح 
املال  و�صناديق  واملجازف،  املخاطر  املال 
اخلا�صة، والأفراد، ولي�ش القطاع امل�رشيف كما هو 
فتتدخل  امل�صتثمرة  ال�رشكات  اأما  البع�ش.  عند  �صائع 
لكن  القطاع امل�رشيف،  الإنتاج ويليها  بدء عملية  بعد 
يف ظل غياب كل هذه الدورة يتوىل القطاع امل�رشيف 
املبادرة. اأما امل�صكلة الثانية فتتمثل يف غياب حماية 
يطبق.  ل  لكنه  القانون،  وجود  رغم  الفكرية  امللكية 
وعن حجم املخاطر التي ميكن اأن يواجهها امل�رشف 
اإزاء عمليات دعم امل�صاريع الريادية، اأو�صح الدكتور 
غربيل اأن امل�صارف الكبرية ل تقدم على خطوة الدعم 
عن  ودقيقة  �صاملة  درا�صة  اإجراء  بعد  اإل  والت�صليف 
طبيعة امل�رشوع وحجم املخاطر واخل�صائر املحتملة، 
يتقرر  اأ�صا�صها  وعلى 
والفوائد  القر�ش  حجم 
م�صيًفا:  وال�رشوط، 
اأن  نالحظ  هنا  "من 
املتعرثة  ال�رشكات  حجم 
مع  مقارنة  ا  جدًّ قليل 
التي  ال�رشكات  عدد 
بعد  جنمها  و�صطع  اأقلعت 
القطاع  من  الدعم  تلقيها 
ح�صل  واإذا  امل�رشيف، 
التعرث فالأ�صباب قد تكون 
اأو غري حم�صوبة.  طارئة 
الحتياطات  كل  وبرغم 
تبقى  املخاطر  فاإن 

موجودة".
جند  الأعمال،  ريادية  على  املقبلني  عدد  تزايد  مع 
وراء  اللهاث  عن  التوقف  قرر  قد  ال�صباب  من  الكثري 
�صبح الوظيفة وعزم على فتح �رشكته اخلا�صة، ظاهرة 
اإيجابية؟.. ومن قال العك�ش. املهم اأن ت�صتمر ظاهرة 
�صينجح،  البع�ش  لأن  النا�صئة؛  امل�رشوعات  تاأ�صي�ش 
يف  اللبناين  لالقت�صاد  الفقري  العمود  مبثابة  ويكون 
امل�صتقبل، �صواء كان امل�رشوع �صغرًيا اأو �رشكة تدر 
الذاتي ويتكفل  الكتفاء  له  يوؤمن  على �صاحبها ربًحا 
بتغطية تكاليف معي�صته. ومن يدري قد تتحول ال�رشكة 
اإىل  اأو عاملية، وت�صل مبيعاتها  اإقليمية  اإىل  ال�صغرية 
الوطن،  واأخرًيا  اأوًل  وامل�صتفيد  العامل،  اأقطار  �صتى 

ومن بعده العائلة ورجل الأعمال الرياديني.

لبنان

ريا�ص �شالمة: 
اأهمية ريادية الأعمال مك�شوفة اأمام اجلميع، لكن املطلوب توفري ال�شروط املالئمة حل�ص الرياديني 

ال�شباب على تطوير م�شاريعهم وتوفري الرثوات وا�شتحداث فر�ص العمل يف امل�شتقبل.
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ملتقى "النزاهة وال�صفافية وحماربة الف�صاد يف م�صر":

الإ�سالح القت�سادي وثيق ال�سلة بالإ�ســـــــــــــــــــــالح ال�سيا�سي

م�سر

�صيف اخلوانكي- مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة، مكتب القاهرة
اجلونة، الغردقة- م�رش

اخلا�صة  الدولية  امل�رشوعات  مركز  نظم 
ملتقى  اليوم  امل�رشي  جريدة  مع  بالتعاون 
"النزاهة وال�صفافية وحماربة الف�صاد يف م�رش"، 
 2010 يوليو/متوز   26 اإىل   23 من  الفرتة  يف 
احل�صور  ناق�ش  بالغردقة.  اجلونة  منتجع  يف 
"مكافحة  م�رشوع  من  الأول  اجلزء  خمرجات 
يهدف  والذي  ال�صفافية"،  وتعزيز  الف�صاد 
املركز من خالله اإىل معاجلة م�صكلة الف�صاد يف 
اخلا�صة  الطبيعة  ينا�صب  علمي  باأ�صلوب  م�رش 
للمجتمع. �صارك يف املوؤمتر ممثلون عن و�صائل 
اخلا�ش  والقطاع  املدين،  واملجتمع  الإعالم، 
واحلكومي، بالإ�صافة اإىل عدد من الأكادمييني 

واملهتمني بال�صاأن العام.
بدراوي،  ح�صام  د.  اأ�صار  امللتقى،  بداية  يف 
اأهمية  اإىل  لل�صفافية،  امل�رشي  التحالف  رئي�ش 
الف�صاد  على  الق�صاء  اأجل  من  اجلهود  ت�صافر 
املتف�صي يف املجتمع، م�صرًيا اإىل اأن ذلك لن يتم 
الق�صور  اأوجه  حتدد  �صحيحة  علمية  بطريقة  اإل 
وكيفية العالج. يف حني انتقد د. ح�صن نافعة، 
غياب  للتغيري،  الوطنية  للجمعية  العام  املن�صق 
نتيجة  م�رش  يف  الف�صاد  ملكافحة  الفعالة  الآلية 
�صعف الإطار املوؤ�ص�صي، مبا يت�صمنه من غياب 
القوانني اأو عدم تطبيقها، بالإ�صافة اإىل �صعف 
اجلمل،  يحيي  د.  واأ�صار  الرقابية.  الأجهزة 
الفقيه الد�صتوري، اإىل اأن التخل�ش من الف�صاد لن 
يتم اإل بوجود اإرادة �صيا�صية وهذا ما تفتقده م�رش 
يف الوقت الراهن. ويف اإطار اجلهود املبذولة 
ملكافحة الف�صاد من قبل خمتلف القطاعات، �صدد 
اليوم،  امل�رشي  حترير  رئي�ش  اجلالد،  جمدي 
للت�صدي  ال�صحافة  تلعبه  التي  الدور  اأهمية  على 
امل�صتقل،  الإعالم  خا�صة  الف�صاد،  لق�صايا 
واأ�صار يف هذا ال�صدد اإىل درا�صة قام بها طلبة 
من جامعة عني �صم�ش، اأو�صحوا من خاللها اأن 
28% من املادة التي يتناولها الإعالم امل�صتقل 

لها عالقة بق�صايا الف�صاد.
توالت اجلل�صات فيما بعد، حيث قام د. اإبراهيم 
بتقدمي  اليوم،  بامل�رشي  الكاتب  البحراوي، 
اأعمال امل�رشوعات  عر�ش على نتائج م�صح بيئة 
ال�صغرية واملتو�صطة يف م�رش، وم�صح مدركات 
والف�صاد،  ال�صفافية  حول  امل�رشيني  املواطنني 

�سركاء �ن�سطاء
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وهما امل�صحان اللذان يعدان من اأهم خمرجات 
م�رشوع "مكافحة الف�صاد وتعزيز ال�صفافية" نظًرا 
الربنامج  على  العاملني  �صاعدت  التي  لنتائجهما 
رفع  حول  تدور  فعالة  ا�صرتاتيجية  اتباع  يف 
بتغيري  والتو�صية  الف�صاد،  مبمار�صات  الوعي 
امل�صكلة  تفاقم  على  تعمل  التي  ال�صيا�صات  بع�ش 

يف املجتمع امل�رشي. 
اأوراق  لتناق�ش  التالية  اجلل�صات  وجاءت 

ال�صيا�صات البحثية التي تناولت: 
حرية املعلومات وال�صفافية يف م�رش. 1
 الالمركزية وحما�رشة الف�صاد باملحليات . 2

والأثر على امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة
 مواجهة البريوقراطية والإ�صالح الإداري . 3

وحت�صني مناخ ال�صتثمار

وامل�رشوعات . 4 امل�صرتيات  يف  ال�صفافية 
املتكافئة  املناف�صة  ل�صمان  احلكومية 
وخالل  واملتو�صطة..  ال�صغرية  للم�رشوعات 
الآراء  لتبادل  الفر�صة  اأتيحت  املناق�صات 
حول كيفية تعديل تلك ال�صيا�صات واآليات تنفيذ 
اآراء  وتراوحت  البحثية.  الأوراق  تو�صيات 
امل�صاركني ما بني موؤيد ملعاجلة الف�صاد على 
القوانني  بع�ش  تغيري  مثل  ال�صغري  امل�صتوى 
اأو تد�صني اأجهزة رقابية، وبني مهتم مبعاجلة 
طريق  عن  الف�صاد  لتف�صي  امل�صببة  اجلذور 
والدعوة  الدميقراطية  املمار�صات  تعزيز 
اأن  على  اجلميع  اتفق  بينما  التغيري،  اإىل 
الإ�صالح القت�صادي وثيق ال�صلة بالإ�صالح 

ال�صيا�صي.
و�صهد اليوم الأخري من اأعمال امللتقى مناق�صات 
ال�صلوك  ممار�صات  دليل  ا�صتخراج  حول  �صاخنة 

وخل�صت  اخلا�ش،  للقطاع  ال�صليم  املهني 
القطاع اخلا�ش ل يقل  اأن دور  اإىل  املناق�صات 
اأهمية عن دور احلكومة يف مكافحة الف�صاد، فهو 
دور حموري، والق�صاء على الف�صاد يتطلب العمل 
القطاعات.  خمتلف  ويف  امل�صتويات  جميع  على 
ويف هذا ال�صدد، اأو�صحت رنده الزغبي، مديرة 
ا�صتخراج  وراء  من  الهدف  اأن  القاهرة،  مكتب 
هذا الدليل هو تعزيز قيمة امل�صاركة، واأن اأهميته 
تنبع من اأ�صلوب ا�صتخراجه الذي هو نتيجة جهود 
مبذولة من اجلهات املعنية والقطاعات امل�صتهدفة 
التي  دليل يراعي خ�صو�صية اجلهات  ل�صتخراج 
�صتقوم با�صتخدامه فيما بعد. ثم مت تقدمي عر�ش 
وناق�ش  ال�صحفي،  التحقيق  مهارات  دليل  على 
ال�صتق�صائية  ال�صحافة  دور  اأهمية  احل�صور 
املناق�صات  وتناولت  الف�صاد،  على  الق�صاء  يف 
ن�رش  يف  امل�صتقلة  ال�صحافة  ريادية  اأوجه  كافة 

ال�صحفيون  عر�ش  كما  للف�صاد،  معادية  ثقافة 
عدم  مثل  تواجههم  التي  للتحديات  امل�صاركون 
ال�صغط  واأ�صاليب  والرقابة،  القراء،  اهتمام 

املتعددة.
العمل  اأهمية  لتوؤكد  الأخرية  اجلل�صة  جاءت 
ركًنا  اأ�صبح  الذي  الف�صاد،  ملكافحة  اجلماعي 
رئي�صية  و�صمة  اليومية  التعامالت  يف  اأ�صا�صًيا 
اأهمية  عن  اأعربوا  كما  البالد،  �صئون  اإدارة  يف 
اجلماعي  العمل  اآلية  يحدد  م�رشي  دليل  اإ�صدار 

للحد من خطورة الف�صاد.
خل�ش امللتقى اإىل اأهمية ربط الإ�صالح القت�صادي 
بالإ�صالح ال�صيا�صي، وتاأ�صي�ًصا على هذا الفهم، 
�صيبداأ مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة تد�صني 
اجلزء الثاين من برنامج "مكافحة الف�صاد وتعزيز 
البحثية  الأوراق  فعالية  ل�صمان  ال�صفافية"، 

والبناء على نتائج وخمرجات اجلزء الأول.

م�سر
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اأ�صا�صي  �رشيك  اخلا�ش  "القطـاع  �صعار  حتت 
الأعمال  جمعيات  احتفلت  العـراق"  بناء  يف 
اأعمالها  اأجندات  بت�صليم  القت�صادية  واملنظمات 
26 يونيه/حزيران  اإىل حكوماتها املحلية يوم 
يوليو/متوز يف   24 النجف، ويوم  يف حمافظة 
وكانت  والب�رشة.  الأنبار  حمافظتي  من  كل 
امل�صتهلك  حقوق  عن  للدفاع  العراقية  اجلمعية 

بدعم  الربنامج  هذا  يف  العمل  تبنت   )ISCRD(
 ،CIPE من مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة
اأكرث  نحو  الأجندات  هذه  يف  العمل  وا�صتغرق 
من عام، �صارك فيه املئات من رجال الأعمال 
واخلرباء  والأكادمييني  واحلرفيني  واملهنيني 
خالل  من  اخلا�ش،  للقطاع  منظم  حوار  يف 
يهدف  جماعي  وب�صوت  الدميقراطية  امل�صاركة 

اإىل حتقيق الإ�صالحات القت�صادية والت�رشيعية 
الالزمة لتعزيز القت�صاد املوجه نحو ال�صوق. 

وقد متخ�ش عن هذا احلوار جمموعة من الروؤى 
والأفكار حول طبيعة امل�صاكل التي يعاين منها 
والتي  املحافظات،  هذه  يف  اخلا�ش  القطاع 
تطوير  يف  املن�صود  لدوره  اأدائه  دون  حتول 
الواقع القت�صادي فيها، كما مت حتديد جمموعة 
من احللول لكل م�صكلة، وحتديد اجلهات امل�صئولة 

عن حلها. 
اأو  طريق  خارطة  مبثابة  الأجندات  هذه  وتعد 
الأكادميية  املعرفة  فيها  امتزجت  عمل  منهج 
وجهة  متثل  فهي  ولذلك  امليدانية،  باخلربات 
نظر عملية من القطاع اخلا�ش لتفعيل دوره يف 
اأنها ت�صعى اإىل تو�صيع  احلياة القت�صادية، كما 
واخلا�ش  العام  القطاعني  بني  احلوار  دائرة 
املحافظات  م�صتوى  على  القرار  و�صناع 
اأنها  كما  فيها،  الأعمال  بيئة  تعزيز  اأجل  من 
واملركزية  املحلية  احلكومات  حث  على  تعمل 
للم�صاهمة يف حل تلك املع�صالت من اأجل تعزيز 
فر�ش م�صاهمة القطاع اخلا�ش يف عملية التنمية 

والبناء والإعمار. 
هذا  من  الثانية  املرحلة  تبداأ  اأن  املزمع  ومن 
الربنامج بح�صد التاأييد من خالل عقد اجتماعات 
مو�صعة مع احلكومات املحلية حتى ميكن تطبيق 

ما جاء يف هذه الأجندات على اأر�ش الواقع.
ويف اخلام�ش من اأغ�صط�ش/اآب املا�صي، عقدت 
اجلمعية العراقية للدفاع عن حقوق امل�صتهلك، مع 
جلنة تنمية حمافظة بابل، اأوىل جل�صات النقا�ش 
حول اأجندة اأعمال حمافظة بابل العراقية. �صارك 
يف املناق�صات ممثلون عن القطاع اخلا�ش بينهم 
اأع�صاء يف غرفة جتارة بابل، وجمعيات رجال 
الأعمال يف املحافظة، بالإ�صافة اإىل ممثلني عن 
جامعة بابل، لختيار 4 قطاعات حتتل الأولوية 
التنمية  عجلة  دفع  �صبل  ملناق�صة  املحافظة  يف 
الأوىل  اخلطوة  مبثابة  اجلل�صة  هذه  وتعد  بها. 
توافق  بناء  اأجل  من  اأ�صمل  مبادرة  اإطالق  نحو 
الرئي�صية،  الت�رشيعية  الق�صايا  حول  الراأي  يف 

واإ�رشاك احلكومة املحلية يف اختيارها.

النتهاء من و�ضع اأجندات اأعمال النجف والأنبار 
والب�ضرة..  والبدء يف و�ضع اأجندة اأعمال بابل

رئي�ض جمل�ض حمافظة النجف، ال�سيخ فاقد ال�سمري، يت�سلم اأجندة 
الأعمال من املهند�ض زهري �رشبة، رئي�ض غرفة جتارة النجف

حمافظ الب�رشة الدكتور �سلتاغ عبود املياح  يت�سلم اأجندة الأعمال من 
ال�سيد عقيل اخلالدي رئي�ض مركز اجلنوب لتطوير القت�ساد العراقي

الأ�ستاذ/ عبد اجلبار عبد الله حمادي، ممثل غرفة جتارة الرمادي، ي�سلم اأجندة 
الأعمال اإىل املهند�ض قي�ض العاين، نائب رئي�ض هيئة ال�ستثمار الوطني يف املحافظة

 ال�سيخ فار�ض �سليمان عبد احلميد اأبو ري�سة، رئي�ض احتاد اجلمعيات الفالحية يف الأنبار، 
ي�سلم اأجندة الأعمال اإىل املهند�ض حممد خ�سري، ممثل النائب الفني ملحافظ الأنبار

العراق

د.منى املو�صوي- من�صق عام اأجندة الأعمال
النجف، والأنبار، والب�رشة، وبابل- العراق

�سركاء �ن�سطاء



69االإ�صالح االقت�صادي68 مركز امل�صروعات الدولية اخلا�صة

منتدى �شيدات الأعم�ل برام اهلل يبداأ حملة ح�شد الت�أييد:

نحو اآليـــــــــ�ت اأف�شل لتمكيــــــــــــــــــــــــن �شيدات الأعم�ل
�أطلق منتدى �سيد�ت �لأعمال بر�م �لله يف فل�سطني حملة و��سعة �لنطاق حل�سد �لتاأييد يف �لدفع باجتاه �إف�ساح 
�ملجال للن�ساء �ساحبات �لأعمال للعب دور �أكرث فاعلية يف �ل�ساأن �لقت�سادي، من خالل زيادة فر�سهن للفوز 

بالعطاء�ت �ملطروحة من قبل �جلهات �حلكومية و�لهيئات �ملانحة لتنفيذ م�ساريع خمتلفة.

فل�سطني

دعاء وادي - منتدى �صيدات اأعمال فل�صطني
رام الله - فل�صطني

جاء ذلك خالل لقاء ت�شاوري عقده املنتدى مبقره يف رام الله حتت 
عنوان: "نحو اآليات اأف�شل لتمكني �شيدات الأعمال يف نظم امل�شرتيات 
والعطاءات املقدمة من الدول املانحة"، مب�شاركة ممثلني عن عدد 

من الهيئات واملنظمات واملوؤ�ش�شات الدولية.
وياأتي هذا اجلهد يف اإطار حر�س املنتدى على متكني الن�شاء خا�شة 
يف املجال القت�شادي، حيث بينت الدرا�شات وامل�شاورات التي 
قام بها املنتدى مع �شاحبات اأعمال يف اللقاءات املختلفة اأن 
اإحدى الأولويات التي مت طرحها كانت اأهمية تبني �شيا�شة تدعم 
مقدرة �شيدات الأعمال على املناف�شة يف جمال عطاءات امل�شاريع 

املطروحة من قبل اجلهات املختلفة.
ا اإىل مراجعة جتارب دولية  علًما باأن املطلب املطروح ي�شتند اأي�شً
 %5 يف هذا املجال، مثلما يتم يف بع�س البلدان كاعتماد ن�شبة 

من العطاءات كنقاط 
�شالح  يف  اإ�شافية 

�شيدات الأعمال.
وقدم املحامى طارق 
طوقان، امل�شت�شار 
القانوين للمنتدى، 
ورق���ة ع��م��ل تدعو 
اإىل اعتماد منظومة 
التي  اخلطوات  من 
اإح��داث  �شاأنها  من 
ت��غ��ي��ري يف ح��ج��م 
وح�شور  م�شاركة 
���ش��ي��دات الأع��م��ال 
والن�شاء ب�شكل عام 
يف العطاءات اخلا�شة 

باجلهات املانحة، واأو�شح اأن املنظومة املقرتحة ت�شمل اعتماد ما 
يعرف بنظام نقاط اإيجابي ل�شالح الن�شاء �شاحبات الأعمال للفوز 
بالعطاءات، عالوة على العمل مع املوؤ�ش�شات املحلية واملجتمع 
لرفع الوعي باأهمية اإ�رشاك الن�شاء يف ال�شاأن القت�شادي، والآليات 
املرتبطة بالتقدم للعطاءات، وت�شجيع الن�شاء يف هذا املجال من 

خالل الرتكيز على م�شائل كالإر�شاد والتدريب. 
اأمل امل�رشي، رئي�شة املنتدى، على �رشورة اللتزام  واأكدت 
مبوا�شلة امل�شاعي لزيادة انخراط املراأة يف الن�شاط القت�شادي، 
وحتديًدا قطاع الأعمال، ونوهت اإىل اأن روؤية املنتدى تقوم على 
ال�شتثمار يف املراأة باعتبارها ن�شف املجتمع، خا�شة يف ظل 
ارتفاع معدلت التعليم يف �شفوف الإناث، حتديًدا على �شعيد 

التعليم الأكادميي، وبينت اأن فل�شفة املنتدى ت�شتند اإىل تكثيف 
اجلهود وو�شع الآليات الالزمة لإدماج املراأة يف �شوق العمل 
لال�شتفادة من طاقاتها وقدراتها، ولفتت اإىل ال�رشاكة املتميزة 
التي تربط بني املنتدى والقن�شلية الأمريكية، داعية باملقابل اإىل 
تو�شيع قاعدة التعليم املهني والتقني، ومواءمة املواد الدرا�شية 
يف اجلامعات مع متطلبات �شوق العمل، واإدخال موا�شيع الريادية 
كمواد منف�شلة يف املناهج التعليمية باجلامعات، ولفتت اإىل وجود 
عدة جتارب دولية يف هذا املجال مثلما يتم يف بع�س البلدان من 
اعتماد ن�شبة 5% من العطاءات كنقاط اإ�شافية يف �شالح �شيدات 

الأعمال. 
اأ�شاد دانيال روبن�شتني، القن�شل الأمريكي العام يف  من جانبه 
القد�س، بال�رشاكة القائمة بني القن�شلية الأمريكية واملنتدى موؤكًدا 
وجاهة اجلهود التي يقوم 
بها املنتدى لتمكني 
الن�شاء اقت�شادًيا، 
م��ا  اإىل  ون�������وه 
من  املنتدى  يبذله 
اأج��ل تقوية قطاع 
الأع��م��ال وتو�شيع 
دائ�����رة م�����ش��ارك��ة 
املراأة فيه، م�شدًدا 
القن�شلية  اأن  على 
دعمها  �شتوا�شل 
للمنتدى وبراجمه، 
وراأى اأن م�شاركة 
وكيل وزارة التعليم 
الفل�شطيني  العايل 
يف احلفل دليل على 
اهتمام احلكومة والتزامها بتعزيز م�شاركة املراأة القت�شادية.

واعترب حممد اأبو زيد، وكيل وزارة الرتبية والتعليم العايل يف 
فل�شطني، اأن اإطالق املرحلة الثالثة من الربنامج املنفذ بدعم من 
القن�شلية الأمريكية يعد اإجناًزا ي�شجل للمنتدى، الذي اأكد اأهمية 
الدور الذي يلعبه يف متكني الن�شاء لتغيري الثقافة ال�شائدة، التي 
حتول دون زيادة م�شاركة املراأة القت�شادية، متمنًيا اأن يكون 
للربنامج دور يف توفري التدريب للخريجات، وبني اأن هناك 
توجًها لدى وزارة الرتبية والتعليم العايل يف فل�شطني للرتكيز على 
مو�شوع التدريب يف مناهج واآليات عمل اجلامعات الفل�شطينية.من 
جانبها قدمت دعاء وادي، املديرة التنفيذية للمنتدى، �رشًحا عن 

الربنامج، منوهة اإىل التطور الذي حققه منذ انطالقته.

�سركاء �ن�سطاء
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عقد مركز القد�ش للدرا�صات ال�صيا�صية، اجتماع مائدة 
الأردن  الفقر يف  تقرير حالة  نتائج  م�صتديرة ملناق�صة 
الذي �صدر موؤخًرا عن كل من وزارة التنمية الجتماعية 
الأردنية، ودائرة الإح�صاءات العامة الأردنية. ح�رش 
وجمعيات  العام،  القطاع  من  م�صارًكا   46 اجلل�صة 
الأعمال، واملعاهد الأكادميية، والأحزاب ال�صيا�صية، 

وو�صائل الإعالم، وبرملانيني.
ما  اآخر  حول  م�صتفي�صة  مناق�صات  الجتماع  �صهد   
خاللها  دعا  الأردن،  يف  الفقر  اجتاهات  اإليه  و�صلت 

يف  الفقر  م�صتوى  عن  ا  عر�صً الإح�صاء،  دائرة  عام 
الأردن خالل عام 2008 .   

وعلقت وزيرة التنمية الجتماعية على ما ورد بالتقرير 
من معلومات، ف�صددت على اجلهود التي تبذلها وزارتها 
اعتماد  اأبرزها  البالد، ومن  الفقر يف  تف�صي  من  للحد 
الإعانات  تقدمي  من  بدًل  القت�صادي  التمكني  �صيا�صة 
ت�صتفيد  اأردنية  اأ�رشة  األف   82 اأن  واأ�صافت  املادية، 
اإبقاء  على  �صاعدت  التي  الوطنية  الإعانات  جهود  من 

معدلت الفقر عند 13.3% فقط بدًل من 21 %.   

ومنظمات  اخلا�ش  والقطاع  احلكومة  امل�صاركون 
املجتمع املدين اإىل امل�صاركة يف مزيد من اللتزامات 

امل�صتدامة للحد من الفقر. 
من  �صل�صلة  �صمن  اخلام�صة  هي  اجلل�صة  هذه  وتعد 
مركز  نظمها  التي  ال�صيا�صات  حول  احلوار  جل�صات 
القد�ش للدرا�صات ال�صيا�صية خالل ال�صهرين املا�صيني، 
من  ملحة  اقت�صادية  ق�صية  عمل  ور�صة  كل  وتناولت 
حيث التوقيت والأهمية لكل املواطنني.  وقدم املتحدث 
مدير  فريحات،  حيدر  الدكتور  اللقاء،  بهذا  الرئي�صي 

تقام  التي  التنمية  م�رشوعات  اإىل  الوزيرة  واأ�صارت 
الوزارة  �صعي  واإىل   ، الفقرية  املحافظات  يف  حالًيا 
هما:  احلايل،  الوقت  يف  اأ�صا�صيني  هدفني  لتحقيق 
املتخ�ص�صة  اجلمعيات  لتمويل  خا�ش  �صندوق  اإقامة 
فعالة وموؤثرة يف جمتمعاتها  لت�صبح  التنمية  يف جمال 
لدى  الجتماعية  امل�صئولية  مفهوم  وتعزيز  املحلية، 
موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ش والت�صديد على اأهمية اإ�صفاء 
الطابع املوؤ�ص�صي لتطبيقات هذا املفهوم داخل �رشكات 
القطاع اخلا�ش . كما تناول احلوار العالقة بني الفقر 
التي  التحويالت  اأموال  �صخ   كان  اإذا  وما  والف�صاد، 
مليون   101 تبلغ  -والتي  الأردنية  احلكومة  تتلقاها 
اأن  املمكن  من  ال�صحيحة  القنوات  يف  اأردين-   دينار 

ي�صاعد على الق�صاء على الفقر.
هو  الفقر  خط  كان  اإذا  ما  ق�صية  امل�صاركون  واأثار 
الفقر  موؤ�رشات  اأن  خا�صة  ل،  اأم  للفقر  دقيق  مقيا�ش 
يف بع�ش الدول ترتبط مبا ينفقه الفرد -ما يزيد على 
دول  يف  ترتبط  بينما  الطعام،  على  دخله  من   -%30

اأخرى مبوؤ�رشات اأخرى. 
الفقر  بني  العالقة  مناق�صات حول  اجلل�صة  �صهدت  كما   
خالل  الفقر  معدلت  ارتفاع  مع  خا�صة  والبطالة، 
العامني املا�صيني رغم انخفا�ش ن�صبة البطالة. وعلى 
حت�صًنا  الأردن  ت�صجيل  من  يالحظ  ما  امل�صتوى  نف�ش 
وا�صًحا يف كافة موؤ�رشاتها القت�صادية الكلية، ورغم 
ذلك فاإن هذا مل ينعك�ش حتى الآن على منط حياة الفقراء 
وعلى املواطنني الأردنيني ب�صكل عام، وهو ما يعك�ش 
وجود خلل يف اآلية التوزيع احلالية، اإىل جانب نظام 
ال�رشائب  من  الكثري  يفر�ش  الذي  املجحف  ال�رشائب 

على الأفراد بغ�ش النظر عن م�صتوى دخولهم. 
جميع  مب�صاركة  احل�صور  طالب  اللقاء،  نهاية  يف 
الأحزاب -بجانب احلكومة- يف جهود مكافحة الفقر، 
وموؤ�ص�صات  اخلا�ش  القطاع  ي�صطلع  باأن  طالبوا  كما 
ملواجهة  الجتماعية  مب�صئولياتهم  املدين  املجتمع 
الفقر، خا�صة اأن ذلك هو ال�صبيل الوحيد لتحقيق التنمية 

امل�صتدامة بدًل من تقدمي م�صاعدات موؤقتة للفقراء.

الأردن

معايل الوزيرة هالة لطوف، وزيرة التنمية الجتماعية، تلقي كلمتها يف امللتقى

ا عن م�ستوى  الدكتور حيدر فريحات، مدير عام دائرة الإح�ساء، يقدم عر�سً
الفقر يف الأردن خالل عام 2008

مركز القد�ش للدرا�سات ال�سيا�سية يناق�ش تقريـــــــــــــــــــر حالة الفقر يف الأردن 

عريب الرنتاوي- مركز القد�س للدرا�صات ال�صيا�صية
عمان- الأردن

�سركاء �ن�سطاء



قراءة يف دفرت التعليم باملنطقة...

حماولة للخروج من عنق الـــــــــــزجـاجـة
راأ�س املال الب�رشى".. هذه هي الت�صمية التي  يطلقها 
علماء القت�صاد على املتعلمني، فالتعليم لي�س جمرد 
خدمـــة يجب على الدولـــة تقدميها لأبنـــاء البلد، بل 
هو من املنظور القت�صـــادي اأحد العوامل املهمة على 
 طريـــق حتقيق النمـــو القت�صادي، ومن ثـــم الرخاء.
ول جـــدال يف اأن التعليـــم يعود على متلقيـــه بفائدة 
�صخ�صيـــة، لكنهـــا يف نهاية املطاف فائـــدة جزئية، 
حيـــث ي�صتفيد املجتمـــع  برمته من وجـــود مواطنني 
تعلمـــوا ِقَيًما ومعارف م�صرتكة، كما ي�صتفيد املجتمع 
ا مـــن التقـــدم يف املعرفة الـــذي يتيحه  برمتـــه اأي�صً
التعليـــم. فمن الأمور الوا�صحة بالن�صبة للجميع، اأنه 
كلما انت�ـــرش التعليم يف املجتمـــع، اأو بالأحرى كلما 
زادت مهـــارات قوة العمل، �صار النمـــو ب�صكل اأ�رشع، 
فالفني عـــايل التدريب، على �صبيـــل املثال، ي�صاوي 
عامَلني غـــري مدربـــني، وبالتايل تنمـــو القت�صادات 
 اأ�ـــرشع عندما يكت�صـــب العاملون فيها مهـــارات اأكرث.

ويف هـــذا امللف، نحـــاول القرتاب مـــن واقع التعليم 
مبنطقة ال�ـــرشق الأو�صط و�صمـــال اإفريقيا يف حماولة 
للبحث عن �صبل الإفالت من املاأزق الذي يكتنف العملية 

التعليمية يف معظم دول املنطقة.
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ال�سرق الأ��سط ��سمال اإفريقيا

بقلم: د. اأحمد جالل
املدير التنفيذي ملنتدى البحوث القت�صادية

اأن التعليم قد  هناك �صبه اإجماع على 
م�صتقبل  حتديد  يف  عن�رش  اأهم  يكون 
و�صمال  الأو�صط  ال�رشق  منطقة 
ومع  م�رش،  ذلك  يف  مبا  اإفريقيا، 
ذلك فال يوجد اتفاق يف الروؤى حول 
الطريق الذي يوؤدي اإىل حت�صني نظام 

التعليم املعتل.
هذا  عن  الإجابة  حاولت  وقد 
له  حديث  اإقليمي  تقرير  يف  ال�صوؤال 
والإجابة  املقال.  هذا  عنوان  نف�ش 
تتخذ  اأن  تكمن يف �رشورة  املوجزة 
هذا  لتحقيق  جديًدا  نهًجا  املنطقة 
التح�صني، ذلك اأن حزمة الإ�صالحات 

ثالثة  اتباع  تتطلب  بها  اأنادي  التي 
اإىل  توؤدي  اإ�صالحات   )1( م�صارات: 
 )2( نف�صها.  التعليمية  العملية  حت�صني 
كل  همم  �صحذ  اإىل  توؤدي  اإ�صالحات 
طريق  عن  املجال  هذا  يف  العاملني 
 )3( لهم.  اأف�صل  "حوافز"  توفري 
قدرة  تعزيز  اإىل  توؤدي  اإ�صالحات 
متخذي  "م�صاءلة"  على  املواطنني 
عن  الناجت  التعليم  نوعية  عن  القرار 

�صيا�صاتهم. 
اأف�صل  ب�صكل  الأمر  هذا  ولتو�صيح 
�صاأحاول الإجابة عن الأ�صئلة التالية 
الذي  التقدم  قدر  ما  الرتتيب:  بهذا 

ما  الآن؟..  حتى  املنطقة  حققته 
م�صرية  اأثناء  ارتكبت  التي  الأخطاء 
ما  التقدم؟..  طريق  على  املنطقة 
اتباعه  يجب  الذي  الأف�صل  الطريق 

لتحقيق التقدم، وكيف يتم ذلك؟
ما قدر التقدم الذي حققته املنطقة 

حتى الآن؟
طائلة  مبالغ  املنطقة  اأنفقت  لقد 
الأربعني  مدى  على  التعليم  على 
نتائج  وحققت  املا�صية،  �صنة 
املجال.  هذا  يف  ملمو�صة  اإيجابية 
املنطقة  اأنفقته  ما  متو�صط  بلغ  فقد 
الناجت  اإجمايل  من   %5 التعليم  على 

القومي، و20% من اإجمايل الإنفاق 
متكنت  لذلك  ونتيجة  احلكومي. 
املنطقة فيما بني �صنتي 1970 و2003 
من حتقيق الإحلاق الكامل للتالميذ يف 
ن�صبة  وزيادة  البتدائية،  املرحلة 
اللتحاق باملرحلة الثانوية اإىل ثالثة 
اللتحاق  ن�صبة  وزيادة  اأ�صعاف، 
اأ�صعاف.  خم�صة  اإىل  العايل  بالتعليم 
حققتها  التي  الإجنازات  اأهم  اأن  اإل 
بني  الثغرة  �صد  يف  تتمثل  املنطقة 

اجلن�صني يف جمال التعليم. 
كما انخف�صت معدلت الأمية باملنطقة 
اإىل الن�صف، بل اإن بع�ش البلدان فيها 
الختبارات  يف  ن�صبًيا  تقدًما  اأحرزت 
اجتاهات  اختبار  مثل  العاملية، 
والعلوم  الريا�صيات  درا�صات 
معدلت  انخف�صت  كما   .)SSMIT(
اخل�صوبة من 7 اأطفال لكل امراأة �صنة 
 ،2000 عام  اأطفال   3 اإىل   ،1970
يف   48 من  الأعمار  متو�صط  وارتفع 
عام 1970، اإىل 68 يف عام 2004.

فاإن نظم  ال�صجل املميز،   ورغم هذا 
نتائج  اإىل  توؤدي  املنطقة  يف  التعليم 
مناطق  حتققها  التي  النتائج  من  اأقل 
القت�صادي،  امل�صتوى  نف�ش  على 
فاإن  ب(،  اأ،   1( ال�صكل  يو�صح  فكما 
و�صمال  الأو�صط  ال�رشق  منطقة 
�رشق  منطقتي  عن  تتخلف  اإفريقيا 
يتعلق  فيما  الالتينية  واأمريكا  اآ�صيا 
باللتحاق بالتعليم الثانوي والعايل، 
الدرا�صة  اأن متو�صط عدد �صنوات  كما 
املنطقتني  من  اأقل  اأي�صا  املنطقة  يف 
على  واحدة  درا�صية  ب�صنة  الأخريتني 

الأقل.
فاإن  الأهمية  قدر  نف�ش  وعلى 
اإىل  يرتجم  مل  التعليم  يف  ال�صتثمار 
اأف�صل  وتوزيع  اأكرب،  اقت�صادي  منو 
الفقر.  حلدة  اأكرب  وتخفي�ش  للدخل، 
)كما  الأخرى  باملناطق  ومقارنة 
ال�رشق  منطقة  فاإن   )2 اجلدول  يبني 

خ�ص�صت  اإفريقيا  و�صمال  الأو�صط 
كان  ذلك  ومع  للتعليم،  اأكرب  مبالغ 
معدل النمو للفرد اأقل ومعدل البطالة 
املحدودة  امل�صاهمة  وترجع  اأعلى. 
لراأ�ش املال الب�رشي يف منطقة ال�رشق 
التنمية  يف  اإفريقيا  و�صمال  الأو�صط 
انخفا�ش  منها:  عوامل  عدة  اإىل 

توزيعهم،  و�صوء  اخلريجني  م�صتوى 
فيغلب التعيني يف الوظائف احلكومية 
اأن العائد  ذات الإنتاج املتدين. كما 
اأن  ا  اأي�صً يعني  للتعليم  املنخف�ش 
ال�صتثمار  مزايا  يجنون  ل  الفقراء 
يف التعليم، من حيث الرتقي يف ال�صلم 

الجتماعي.

�إ�شالح �لتعليم يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا..
�لطريق �لذي مل ي�سلكه �أحد من قبل

م٫لف العدد

�شكل )1اأ(: اإجمايل معدلت اللتحاق بالتعليم 1970 – 2003
امل�شدر: البنك الدويل: الطريق الذي مل ي�شلكه اأحد من قبل )2008(

�شكل )1ب(: متو�شط �شنوات الدرا�شة لل�شكان البالغ عمرهم 15 �شنة فاأكرث
امل�شدر: الدرا�شة التي قام بها بارو ويل – 2000
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ال�سرق الأ��سط ��سمال اإفريقيا

ما الأخطاء التي وقعت؟
اتبعت منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال 
اإفريقيا نف�ش النهج الذي اتبعته غريها 
من الدول النامية عقب ح�صولها على 
ال�صتقالل، فقد اتبعت �صيا�صة تعليمية 
القومية،  هويتها  لتعزيز  قوية 
من  ممكن  عدد  لأكرب  التعليم  وتوفري 
ال�صيا�صة  هذه  كانت  وقد  املواطنني. 

ناجحة اإىل حد كبري.
فقد التزمت دول منطقة ال�رشق الأو�صط 
و�صمال اإفريقيا بتطبيق �صيا�صة جمانية 
واعتمدت  املواطنني،  لكل  التعليم 
جهاز  على  ال�صيا�صة  هذه  تنفيذ  يف 
بناء  �صمل  لالإدارة والرقابة  مركزي 
املناهج  واإعداد  املدار�ش،  ومتلك 
الدرا�صية )املحتوى العلمي(، وتعيني 
احلكومة.  يف  كموظفني  املدر�صني 
يف  تركز  التعليمية  ال�صيا�صة  وكانت 
هذه املرحلة على بناء مدار�ش جديدة 
واملناهج  التعليمية  املواد  وتطوير 
وقد  املدر�صني.  وتدريب  وتعيني 

الأطفال  عدد  كبري  حد  اإىل  ارتفع 
وكان  باملدار�ش،  التحقوا  الذين 
مبدر�صة  يلتحق  من  اأول  هو  بع�صهم 

يف اأ�رشته.
من  الهائل  العدد  هذا  اإحلاق  بعد 
معظم  واجهت  باملدار�ش،  التالميذ 
م�صكلة  لذلك-  -نتيجة  املنطقة  بلدان 
العايل.  التعليم  يف  التو�صع  �رشورة 
بطالة  معدلت  ارتفاع  اأن  اإل 
التعليم  تكلفة  وارتفاع  اخلريجني 
اإىل  البلدان  تلك  معظم  دفعت  العايل 
الطلب  خلف�ش  طريقة  عن  البحث 
ثم  التعليم. ومن  النوع من  على هذا 
قواعد  فر�ش  �صيا�صة  بع�صها  طبقت 
بالتعليم  اللتحاق  على  �رشامة  اأكرث 
العايل، مع تقليل امليزات التي كانت 
جتذب الطلبة له )مثل تقليل عدد املنح 
عموًما  الفعل  رد  وكان  الدرا�صية(، 
اإىل  اأداء  الأ�صعف  الطلبة  حتويل  هو 
التعليم املهني املتو�صط، على م�صتوى 
ثالث  ملدة  الثانوي  للتعليم  مواز 
هذا  يف  الطالب  وا�صتطاع  �صنوات. 

النوع من التعليم احل�صول على بع�ش 
املهارات العملية، اإل اأن القليل جًدا 
من اأولئك اأتيحت لهم بعد ذلك فر�صة 

الن�صمام اإىل التعليم اجلامعي.
الوقت  مبرور  الظروف  تغريت  لقد 
اأو  الإقليمي  امل�صتوى  على  �صواء 
العاملي  امل�صتوى  فعلى  العاملي.. 
مل تعد ال�رشكات قادرة على التناف�ش 
ح�صلوا  الذين  العمال  ا�صتخدام  دون 
مبهارات  ويتمتعن  جيد،  تعليم  على 
التقنيات  ا�صتخدام  فنية، وي�صتطيعون 
واخلدمات  ال�صلع  وبيع  احلديثة 
الآن  الطلبة  واأ�صبح  تعقيًدا.  الأكرث 
جديدة،  علوم  تعلم  اإىل  يحتاجون 
واإجادة جمموعة جديدة من املهارات 
القراءة  ملعرفة  اأن  ورغم  املختلفة. 
والكتابة واحل�صاب اأهمية ق�صوى )مع 
ارتفاع م�صتوى اإجادتها(  فاإن اأهمية 
بالعلوم  والإحاطة  اللغات  معرفة 
اإ�صافة  الدوام،  تتزايد على  احلديثة 
امل�صاكل  حل  على  القدرة  اأن  اإىل 
اأكرث  اأ�صبحتا  الت�صال  ومهارات 

جمرد  عن  لالإنتاج  بالن�صبة  اأهمية 
فو�صائل  روتينية.  باأعمال  القيام 
تت�صمن  احلالية  احلديثة  التعليم 
التعليم املبني على البحث، وتقوم 
مع  لتتواءم  التعليم  و�صائل  بتكييف 

قدرات الطلبة ذاتهم.
ال�رشق  منطقة  فبالد  ذلك  رغم 
تزال  ل  اإفريقيا  و�صمال  الأو�صط 
تطبق و�صائل التعليم التقليدية )مثاًل 
النقل من على ال�صبورة يف الف�صل، 
املدر�صني  بني  التفاعل  وانعدام 
والطلبة اأثناء الدر�ش( وهذه النظم 
بل  للتعليم،  متعددة  ا  فر�صً تتيح  ل 
تنظر اإىل التعليم باعتباره يتم على 
�صكل هرمي )مع جمموعة من الطلبة 
عددها  ويت�صاءل  قاعدته  ت�صكل 
يف  اأعلى  مرحلة  اإىل  انتقلت  كلما 
نظم  اأن  كما  التعليمي(،  ال�صلم 

�صاملة  لي�صت  هذه  التقليدية  التعليم 
املراحل  يف  خا�صة  متنوعة،  ول 
يف  )اأي  الإلزامي  للتعليم  التالية 
الأعلى(،  اأو  الثانوية  املرحلة 
ذلك اأن الطالب ل ي�صتطيع الرجوع 
باختيار  اتخذه  الذي  قراره  عن 
جمال التعليم الذي �صوف يتبعه بعد 

مرحلة التعليم الإلزامي.
وقد اأدى ارتفاع معدلت اخل�صوبة 
القرن  و�صبعينيات  �صتينيات  يف 
املا�صي اإىل زيادة كبرية يف اأعداد 
ال�صباب ل مثيل له يف اأي مكان اآخر 
هذه  حجم  و�صيتزايد   .)3 )ال�صكل 
م�صطرد،  ب�صكل  ال�صباب  من  الكتلة 
الأمر الذي �صيوؤدي بدوره اإىل مزيد 
من الطلب على التعليم، ومن ثم على 
الوظائف يف امل�صتقبل مع ان�صمام 
هذه الكتلة اإىل حجم ال�صكان. ومن 

املقدر اأن عدد الطالب يف املرحلة 
واأن  الثلث،  بن�صبة  �صيزيد  الثانوية 
العدد �صيزيد عن ال�صعف يف التعليم 
الإعدادية واملوازي  )بعد  الثالثي 
للتعليم الثانوي( على مدى الثالثني 
�صنة القادمة، و�صي�صكل ذلك �صغًطا 

�صديًدا على اأ�صواق العمل. 
هذه  مثل  حدثت  كلما  اأنه  والواقع 
تكون  الدميوجرافية،  التغريات 
–عامة-  لها  البلدان  ا�صتجابة 
التعليم. وملا  اأمناط متويل  بتغيري 
كانت بلدان منطقة ال�رشق الأو�صط 
ن�صبة  بالفعل  تنفق  اإفريقيا  و�صمال 
القومي  ناجتها  اإجمايل  من  عالية 
اأن  الظن  اأغلب  فاإن  التعليم  على 
البلدان  هذه  يف  احلكومات  اإنفاق 
التعليم  على  الأموال  من  ملزيد 
الأقل  على  اأو  ت�صخمًيا،  �صيكون 

�شكل )2(: الإنفاق العام على التعليم، ون�شيب الفرد من منو الناجت املحلي الإجمايل، ومعدلت البطالة.
امل�شدر: البنك الدويل: الطريق الذي مل ي�شلكه اأحد من قبل )2008(

�شكل )3(:  الهرم ال�شكاين يف منطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال اإفريقيا، والعامل يف العام 2002
امل�شدر: مكتب تعداد الوليات املتحدة – بيان ب�شكان العامل �شنة 2006.
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اجتماعية  اأهداف  ح�صاب  على 
يت�صع  وهنا  اأخرى.  �رشورية 
اأنه  اإل  اخلا�ش،  لالإنفاق  املجال 
ل  حتى  له  �صوابط  و�صع  من  لبد 
يوؤدي اإىل ا�صتبعاد اأولئك الذين لن 

يتمكنوا من حتمل نفقاته.
قد  املنطقة  اإن  القول،  وخال�صة 
يف  �صخًما  ا�صتثماًرا  ا�صتثمرت 
التعليم وقد متكنت من حتقيق تقدم 
التي  التعليمية  بنظمها  ملمو�ش 
اأن  غري  الدولة.  وتقودها  متولها 
هذا املنهج قد ا�صتنفد اأغرا�صه ومل 
يعد مفيًدا، ومن ثم فالبد من اإجراء 
تغيري جوهري بنظم التعليم يف هذه 
مع  التعامل  من  تتمكن  كي  البالد 

التغيري اجل�صيم يف الظروف.

البحث عن م�سار جديد
الأو�صط  ال�رشق  منطقة  بالد  كانت 
املبداأ  اأن  توؤمن  اإفريقيا  و�صمال 
يكمن  التعليم  اإ�صالح  يف  الأ�صا�صي 
واأن  التعليم،  )هيكلة(  "هند�صة"  يف 
ذلك هو �صبيل النجاح. اأي اأن زيادة 
املدخالت  نوعية  وحت�صني  كمية 
املدر�صني–املديرين- )املدار�ش– 

لتح�صني  كافية  التعليمية(  والأدوات 
اأن  اآخر  مبعنى  اأو  النهائي.  املنتج 
نظم  لإ�صالح  الالزمة  املكونات 
التعليم تتمثل يف زيادة الإنفاق وخلط 
بع�ش املدخالت ب�صكل اأف�صل. اإل اأن 
اأ�صا�صه،  من  خاطئ  الفرتا�ش  هذا 
القائمني  "حتفيز"  عملية  ي�صتبعد  فهو 
ليقوموا  التعليمية  العملية  على 

هذا  اأن  كما  اأف�صل.  ب�صكل  بعملهم 
م�صاءلة  يتجاهل �رشورة  الفرتا�ش 
على  القرارات  ملتخذي  املواطنني 
نتائج  قراراتهم. ومن ثم فلن يتحقق 
التقدم دون تطبيق الإ�صالح على هذه 
اجلبهات الثالث على النحو الذي يبينه 

ال�صكل )4(.
يعد حتفيز املدر�صني ونظار املدار�ش 
مبنحهم  التعليميني  واملديرين 
"حوافز" اأمًرا اأ�صا�صًيا ل�صمان اإمتام 
العملية التعليمية بنجاح داخل حجرات 
فالواقع  الدرا�صة، ولي�ش خارجها. 
الطلب  حتت  يكونون  املدر�صني  اأن 
مراكز  يف  التدري�ش  بعملية  للقيام 
ال�صعب  من  يكون  ثم  ومن  خا�صة، 
على املديرين والإداريني بل والآباء 

طوال  املدر�صيني  مراقبة  اأنف�صهم 
مبكان  الأهمية  فمن  ولذا  الوقت. 
-ل�صمان قيام املدر�صني بعملهم ب�صكل 
فعال  ب�صكل  التدري�ش  اأي  �صحيح، 
وتطبيق و�صائل تعليم جديدة- ابتكار 
التعليم  نتائج  لربط  جديدة  اآليات 
مل  فاإذا  العقوبات(.  )اأو  باملكافاآت 
الثالث،  اجلهات  هذه  بني  الربط  يتم 
من  مزيد  اإهدار  �صيعني  ذلك  فاإن 
املوارد. واإ�صافة اإىل ذلك، فابتكار 
والطلبة  الآباء  قدرة  لتعزيز  اآليات 
على  امل�صلحة  اأ�صحاب  من  وغريهم 
م�صاءلة متخذي القرارات على نتائج 
اأمًرا  يعد  علنية  م�صاءلة  قراراتهم 
تكون  اأن  فالبد  الأهمية،  غاية  يف 
حتديد  على  القدرة  املواطنني  لدى 
وعلى  التعليم،  و�صيا�صات  اأهداف 
له،  املحدودة  املوارد  تخ�صي�ش 
املحلي  امل�صتوى  على  ذلك  مت  �صواء 
اإمكانية  القومي. ويف حالة عدم  اأو 
الكامل  ب�صكلها  الدميقراطية  تطبيق 

على  القدرة  هذه  تعزيز  من  اأقل  فال 
املعلومات  باإتاحة  وذلك  امل�صاءلة، 
وعن  املدار�ش  اأداء  عن  للجميع 
اآلية  وهناك  لها.  املتاحة  املوارد 
ا لتحقيق  اأخرى ميكن ا�صتخدامها اأي�صً
يف  الالمركزية  بتطبيق  الهدف  هذا 
بالتعليم  املتعلقة  القرارات  اتخاذ 
وربطها بالنتخابات املحلية احلرة. 
ا الحتفاء باآراء جتمعات  وميكن اأي�صً
املفكرين امل�صتقلني وتعزيز ال�صحافة 
احلرة. ومن ثم، فاإن انعدام وجود 
هذه الآليات للتعبري عن الآراء �صيجعل 
خلدمة  اأداة  الأمر  نهاية  يف  التعليم 

م�صالح الأقلية.
لقد مت فعاًل التاأكد من �صحة و�صالمة 
هذا املنهج يف حتليل متعمق عن نظم 
ال�رشق  منطقة  بلًدا يف   41 التعليم يف 
ويبني  اإفريقيا،  و�صمال  الأو�صط  
هذا  �صملها  التي  البلدان   )5( ال�صكل 
ا مركز نتائج  التحليل. كما يرتب اأي�صً

البلدان، ويتم قيا�ش  التعليم يف هذه 
للتقدم  مركب  موؤ�رش  يف  النتائج  هذه 
الذي اأحرزته كل دولة، وامل�صتويات 
مبعدل  يتعلق  فيما  حققتها  التي 
وجودته  وكفاءته  بالتعليم  اللتحاق 
معدل  قيا�ش  ويتم  عدالته.  ومدى 
موؤ�رش  طريق  عن  بالتعليم  اللتحاق 
اللتحاق  معدلت  �صايف  بني  يجمع 
معدلت  واإجمايل  البتدائي  بالتعليم 
اللتحاق باملرحلة الثانوية والتعليم 
فاإن  املوؤ�رش  لهذا  وطبًقا  العايل. 
قد  وتون�ش  وم�رش  والأردن  لبنان 
اأحرزت نتائج جيدة مقارنة بجيبوتي 
واليمن والعراق واملغرب. واحتلت 
هاتني  بني  فيما  مراتب  البالد  بقية 

املجموعتني.
مبوؤ�رشات  التعليم  عدالة  قيا�ش  ويتم 
 )TPG( امل�صاواة بني البنات والبنني
يف  اللتحاق  معدلت  اإجمايل  مع 
التعليم البتدائي والثانوي والعايل، 

هند�سة التعليم

احلوافز

م�ساءلة اجلماهري

 ملتخذى القرارات

على  - اجلماهري  �صوت  ي�صمع 
امل�صتوى القومى

على  - اجلماهري  �صوت  ي�صمع 
املت�صوى املحلى

التقييم والر�صيد واملتابعة -
احلوافز واملكافاآت -
معلومات واأ�صواق -

املوارد املادية -
املناهج والتدري�ش -
التمويل والإدارة -

ا�صالح ناجح للتعليم
=

+

+

�شكل )4( اإطار حتليلي من ثالث لبنات

�شكل )5(: موؤ�رش متكامل لاللتحاق بالتعليم ومدى عدالته وكفاءته ونوعيته.
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التعليم.  �صنوات  توزيع  اإىل  اإ�صافة 
الجتماعي  للنوع   TPG )موؤ�رش 
للبنات  اللتحاق  معدل  اإجمايل  هو 
مق�صوًما على اإجمايل معدل اللتحاق 
يف   TPG معدل  وي�صل  للبنني(. 
وم�رش  جيبوتي  عدا  ما  املنطقة 
والعراق واملغرب واليمن اليوم اإىل 
قلياًل  ذلك  من  اأعلى  اأو   0.95 حوايل 
اأنه  كما  التعليم.  م�صتويات  كل  على 
الطالبات  اأن عدد  بالذكر  من اجلدير 
يف التعليم العايل يف اإيران والأردن 
من  اأعلى  وتون�ش  ولبنان  والكويت 
ملمو�صة.  بن�صبة  الذكور  الطلبة  عدد 
اأما فيما يتعلق بتوزيع �صنوات التعليم 
فاإن الأردن و�صوريا تتمتعان باأف�صل 
اأن  حني  يف  للتعليم،  مت�صاو  توزيع 
العراق  يف  التعليم  �صنوات  توزيع 

واليمن ي�صهد اأكرب معدل تفاوت.
التعليم  كفاءة  قيا�ش  مت  وقد 
يف  الدرا�صة  اإمتام  معدل  با�صتخدام 
معدل  ويرتاوح  البتدائية،  املرحلة 
املنطقة  بلدان  يف  الدرا�صة  اإمتام 
بني 36% يف جيبوتي، و106% يف 
فل�صطني. كما مت قيا�ش جودة التعليم 
معرفة  معدل  اأوًل  منظورين:  من 
البالغني،  بني  والكتابة  القراءة 
عليها  يح�صلون  التي  الدرجة  وثانًيا 
)اختبار  العاملية  الختبارات  يف 
ات�صح  وقد   .)2003 ل�صنة   ssMIT
والكتابة  القراءة  معرفة  معدلت  اأن 
 1970 �صنة  للبالغني قد ت�صاعفت من 
ن�صبتها  وتراوحت  الآن،  حتى 
و%93  جيبوتي،  يف   %29 بني 
من  كل  اأحرزت  وقد  الكويت،  يف 
اأعلى  وتون�ش  واإيران  اجلزائر 
معدل  كان  بينما  التقدم،  معدلت 
جيبوتي  يف  ا  انخفا�صً الأكرث  التقدم 
بنتائج  يتعلق  وفيما  والعراق. 
حققت  العلوم،  يف   SSMIT اختبار 
بينما  النتائج،  اأعلي  والأردن  اإيران 
اأدناها. ويف  حققت لبنان واملغرب 

اأعلى  الأردن ولبنان  احل�صاب حققت 
و�صوريا  املغرب  وحققت  النتائج، 

اأدناها.
املوؤ�رشات  هذه  نتائج  جمع  وعند 
الأربعة يف موؤ�رش واحد جممع )ال�صكل 
و�صوًحا  اأكرث  الفروق  تظهر   )5
)الأردن  نتائج  البلدان  اأف�صل  بني 
والكويت( واأ�صعفها )جيبوتي واليمن 
الدول  اأن  كما  واملغرب(.  والعراق 
التي متيزت مبعدل اأداء متو�صط طبًقا 
لهذا املوؤ�رش املجمع، خا�صة تون�ش 
واجلزائر،  وفل�صطني  وم�رش  ولبنان 
التي  بالدول  للحاق  حثيًثا  ت�صعى 

اأحرزت اأف�صل املعدلت.
البلدان  هل  الآن:  نت�صاءل  اأن  ولنا 
املنطقة  يف  الأف�صل  الأداء  ذات 
"هند�صة" نظم التعليم بها ب�صكل  تقوم 
التي  العينة  يف  غريها  من  اأف�صل 
ا  اأي�صً متنح  وهل  التحليل؟..  �صملها 
حوافز فعاله اأكرث حتفيًزا للم�صاركني 
تظهر  وهل  التعليمية؟..  العملية  يف 
ب�صكل  مواطنيها  مل�صاءلة  ا�صتجابتها 
الأ�صئلة  هذه  عن  والإجابة  اأكرب؟.. 
دقيق  حتليل  على  وبناء  الثالثة، 
"نعم". ويت�صح من هذه  للغاية، هي 
ت�صعى  التي  البلدان  على  اأن  النتيجة 
اأن  فيها  التعليم  اإ�صالح  اإىل  فعاًل 
اأن  ويجب  م�صارها.  بتعديل  تقوم 
اجلديدة  الإ�صالح  مبادرات  ت�صع 
"والت�صجيع  "احلوافز"  مو�صوعي 
قائمة  على  العامة"  امل�صاءلة  على 

اأولوياتها بعد "هند�صة" التعليم.
اآفاق امل�ستقبل

قبل  من  اأحد  ي�صلكه  مل  الذي  الطريق 
وهذا  امل�صتقبل.  اإىل  الطريق  هو 
عن  متاًما  خمتلف  اجلديد  الطريق 
جهود الإ�صالح ال�صابقة، فهو يتطلب 
جبهات.  عدة  على  التفكري  يف  حتوًل 
لهذا  الرئي�صية  املعامل  هي  ما  ولكن 

الطريق اجلديد؟

اإىل  املدخالت  "هند�سة"  من 
"هند�سة" النتائج

لالإ�صالح  الأولية  املراحل  يف 
�صهلة  التعليم  "هند�صة"  عملية  كانت 
بناء  تت�صمن  كانت  اإذ  ووا�صحة، 
املدار�ش وتوفري املدر�صني واملواد 
على  اأ�صا�ًصا  تعتمد  التعليمية. وكانت 
الآن  اأما  بالطلب.  ب�صيط  تنبوؤ  عملية 
اإىل  يوؤدي  اأن  التعليم  من  فاملطلوب 
املهارات  على  الدار�صني  ح�صول 
املناف�صة  من  متكنهم  التي  املنا�صبة 
تلبية  وعلى  العاملي،  امل�صتوى  على 
من  املعلمني  على  املتزايد  الطلب 
الإلزامي.  التعليم  بعد  ما  مرحلة 
ويتطلب هذا الو�صع -متزايد التعقيد- 
التعليم"،  "هند�صة  من  جديًدا  نوًعا 
مبني على ال�رشاكة ولي�ش على ت�صل�صل 
املثال،  �صبيل  فعلى  القيادة.  هرم 
بني  التن�صيق  التعليمية  ال�صلطات  على 
الفاعلني  من  متنوعة  جمموعة  عمل 
)املجتمع–القطاع اخلا�ش–ال�صلطات 
احلكومية(  غري  املحلية–املنظمات 
من  بدًل  املتوقعة  الأهداف  لتحقيق 
قيامها مبجرد الرقابة على مدخالت 
بع�ش  وتت�صمن  وموارده.  التعليم 
اآليات هذا النوع من "هند�صة التعليم" 
بني  وال�رشاكة  اجلودة  على  الرقابة 
القطاعني العام واخلا�ش. واإ�صافة 
"مهند�صي"  عاتق  على  فتقع  ذلك  اإىل 
م�صتوى  وحتى  الوزارة  )من  التعليم 
املدر�صة( م�صئولية البحث عن م�صادر 

متويل اإ�صافية.
العقود  اإىل  الهرمية  الرقابة  من 

املبنية على احلوافز 
�صلوك  لتغيري  احلوافز  ا�صتخدام  اإن 
ومقدمي  واملدار�ش  املدر�صني 
لي�ش  الأخرى  التعليمية  اخلدمات 
ومع  املنطقة،  على  متاًما  جديًدا 
لتعزيز  جمالت  ثالثة  فهناك  ذلك 
يف  الفاعلني  اأداء  وحت�صني  مرونة 

منطقة  بلدان  متكن  التعليم  جمال 
من  اإفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�رشق 
اأوًل،  بها:  احلوافز  هيكل  حت�صني 
اخلا�ش  والتدري�ش  التعليم  توفري 
املجالت  يف  خا�صة  اأكرب،  ب�صكل 
ن�صبية  ميزة  فيها  للحوافز  يكون  التي 
على  املتنوع  الطلب  لتغطية  وا�صحة 
التدري�ش  )مثاًل  التعليمية  اخلدمات 
املهني، والتعليم يف املراحل الأعلى 
نقل  ثانًيا،  الثانوية(.  املرحلة  من 
م�صتوى  اإىل  القرار  اتخاذ  م�صئولية 
مزيد  لتحقيق  اجلامعة  اأو  املدر�صة 
)اإ�صافة  وبالتوازي  املرونة،  من 
التمويل  ربط  ميكن  ذلك(  اإىل 
الذي  الأمر  بالنتائج،  احلكومي 
الأداء.  عن  امل�صاءلة  �صي�صمن 
املدر�صيني  من  فاملطلوب  واأخرًيا 
بالتعرف  كاأطباء  يعملوا  اأن  الآن 
على الأعرا�ش وابتكار العالج طبًقا 
لالحتياجات املحددة للتالميذ وللبيئة 
ابتكار  ذلك  ويتطلب  عام.  ب�صكل 
للمدر�صيني  جديدة  "حوافز"  هياكل 
ورغم  هذه.  التحول  عملية  لدعم 
ترقيته  اأو  املدر�ش  راتب  ربط  اأن 
لي�ش  تالميذه  يحققها  التي  بالنتائج 
اأن  ميكن  ذلك  اأن  اإل  الهني،  بالأمر 
يبداأ اأوًل على م�صتوى املدار�ش، اأو 
اأن  كما  معينة.  اإدارات  م�صتوى  على 
قيامهم  ت�صتدعي  قد  املدر�صني  ترقية 
ومهاراتهم  كفاءاتهم  م�صتوى  برفع 
على  العتماد  من  بدًل  با�صتمرار، 

اأقدميتهم فقط.
قيادة  املجتمع:  اأمام  الدولة  م�ساءلة 

جديد للتعليم
للطلب  ت�صتجيب  اأن  التعليم  نظم  على 
املختلفني  للعمالء  واملركب  املتزايد 
)الآباء–الطلبة–العمال–اأرباب العمل( 
ب�صكل  دورها  توؤدي  اأن  ت�صتطيع  حتى 

اأف�صل. 
للجمهور  اأكرب  قدرة  حتقيق  وميكن 

اأولهما،  للم�صاءلة عن طريق م�صارين: 
خمتلف  متكن  موؤ�ص�صية  اآليات  خلق 
يف  امل�صاركة  من  امل�صلحة  اأ�صحاب 
اإعداد ال�صيا�صات التعليمية ويف تخ�صي�ش 
املوارد ويف تقدمي اخلدمات. وميكن 
اأن يتم ذلك جزئًيا بعقد لقاءات متتابعة، 
وت�صكيل جلان اإ�رشاف برملانية وجلان 
غري  اجلهات  متثيل  اأو  ا�صت�صارية، 
الإ�رشافية.  الهيئات  يف  احلكومية 
دور  املدين  املجتمع  يلعب  اأن  وميكن 
معاهد  الإ�رشاف واملراقبة عن طريق 
املهنيني  وجمعيات  امل�صتقلة  البحوث 
وو�صائل الإعالم. وثانيهما، �رشورة 
ودقيق  مف�صل  معلومات  نظام  اإقامة 
ب�صكل  حتديثه  ويتم  م�صداقية  وله 
املذكورين  الفاعلني  لتمكني  منتظم 
يف  �صالحياتهم  ممار�صة  من  اأعاله 
معظم  اأن  اإل  فعال.  ب�صكل  امل�صاءلة 
نظم معلومات التعليم احلالية قا�رشة، 
يف  الكثرية  الثغرات  من  ذلك  ويت�صح 
بالتعليم  اخلا�صة  الأ�صا�صية  البيانات 
حتى  ذلك  وي�رشي  للجميع.  واملتاحة 
اخلا�صة  الب�صيطة  للمعلومات  بالن�صبة 
ومعدل  الطالب  يحققها  التي  بالنتائج 
ح�صورهم للمدر�صة وعدد املتخلفني عن 
املدر�صني  غياب  ومعدلت  الدرا�صة، 
التي  التدريبية  والدورات  وموؤهالتهم 
على  ذلك  كان  �صواء  عليها،  يح�صلون 
حتى  اأو  احلي  اأو  املدر�صة  م�صتوى 

الدولة ككل.
املال  راأ�ض  تراكم  بني  التوافق 

الب�رشي والطلب يف �سوق العمل
لبد من وجود مبادرات على امل�صتوى 
خللق  والدويل  والإقليمي  القومي 
�صوق عمل توؤدي اإىل حتقيق عائد اأكرب 
لال�صتثمار يف التعليم يف منطقة ال�رشق 

الأو�صط و�صمال اإفريقيا.
�صيا�صة احلكومات فيما يتعلق  اأدت  لقد 
املبالغ  التفاوؤل  اإثارة  اإىل  بالت�صغيل 
فيه ب�صاأن التعليم واإثارة اآمال ل ميكن 

حتقيقها عن طريقه. وقد ارتبطت هذه 
خلق  احتمالت  بانخفا�ش  ال�صيا�صة 
يف  اخلا�ش  القطاع  يف  عمل  فر�ش 
اأن�صطة  اأن  اأن�صطة جديدة وحيوية، كما 
مقيدة  كانت  بدورها  اخلا�ش  القطاع 
بلوائح �صارمة للغاية ومكلفة، اإ�صافة 
القت�صاد  �صيا�صات  يف  الثقة  تدين  اإىل 
الذي  الأ�صا�صي  املاأزق  ولعل  الكلي. 
اأن  هو  الآن  التعليم  قطاع  يواجهه 
التعليم  نظم  يف  اأكرب  ب�صكل  التو�صع 
نتائج  اإىل  �صيوؤدي  املنطقة  يف  احلالية 
يتم حتقيق تقدم فعلي يف  عك�صية ما مل 
القطاعات  يف  منتجة  عمل  فر�ش  خلق 

احليوية لالقت�صاد.
كانت  البطالة  معدلت  اأن  والواقع 
حراك  هناك  يكن  مل  ما  اأكرب  �صت�صبح 
التعليم  عائد  اأن  كما  للعمل،  وهجرة 
كان �صي�صبح اأقل مما هو ظاهر الآن، 
الإيجابية  النتيجة  هذه  فاإن  ذلك  ومع 
ال�صيا�صات  جمموعة  رغم  حتققت  قد 
الهجرة،  تعرقل  التي  واملمار�صات 
-البالد  الطرفني  حلكومات  وميكن 
امل�صدرة  والبالد  للهجرة  امل�صت�صيفة 
اتفاقيات  عقد  من  ال�صتفادة  للعمالة- 
عمل ثنائية اأو متعددة الأطراف لتنظيم 

هجرة العمال وعودتهم.
تن�صق  اأن  ا  اأي�صً الدول  لهذه  ميكن  كما 
بني نظم التعليم فيها ل�صمان اأن تتوفر 
لدى خريجي التعليم يف البالد امل�صدرة 
�صوق  حتتاجها  التي  املهارات  للعمالة 

العمل يف البالد امل�صيفة.
منطقة  بلدان  كل  حتتاج  ل  وبالطبع 
ال�رشق الأو�صط و�صمال اإفريقيا لتطبيق 
فقد  هنا،  نقرتحها  التي  ال�صيغ  نف�ش 
غريها،  من  اأكرث  تقدًما  بع�صها  حققت 
اأن  حال  كل  على  املوؤكد  من  اأنه  اإل 
على كل بلدان املنطقة اتباع نهج جديد 
الرتكيز  ي�صمل  متفاوتة،  بدرجات 
واحلوافز،  التعليم،  هند�صة  على 

وامل�صاءلة.
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نعّول على الأهل والطالب
لنجـــــــــــــــــــــــاح خطة الإ�شالح الرتبوي 

وزيــــر الرتبيـــــة اللبنــــــاين الدكتور ح�شــــــــن منيمنـــــــة:

منذ توليه حقيبة الرتبية والتعليم العايل، يحر�س الدكتور ح�صن منيمنة 
علـــى و�صع الأطر ال�صحيحة للنظام الرتبـــوي يف لبنان.. القطاع الر�صمي 
هاج�صه �صواء على م�صتوى البتدائي اأو املتو�صط اأو اجلامعي، كيف ل وهو 
خريـــج اجلامعة اللبنانية ول يتوانى عن التفاخـــر بها. انطالًقا من ذلك، 
كانت اخلطـــة اخلما�صية التي رفعها اإىل جمل�س الـــوزراء يف �صهر ني�صان/
اأبريـــل املا�صي بعنوان "جودة التعليم من اأجل التنمية"، وحظيت برتحيب 
كامل من قبل الوزراء، فاأقرت وبداأ الأمل يف ال�صري بها انطالًقا من املعطيات 

املادية والرتبوية واآلية التنفيذ التي �صمنها. 
وزير الرتبية قليل الكالم، ويـــويل ال�صق القانوين اأولوية لأنه يدرك اأن ل 
�صيء يحفظ حق اأي م�رشوع اإذا مل يوؤطر بقوانني واأنظمة حتول دون التعايل 
اأو التحايـــل عليه. من مكتبـــه يف  الطابق اخلام�س ع�رش مـــن مبنى وزارة 
الرتبية والتعليم العايل، كان لقاء "الإ�صالح القت�صادي" مع وزير الرتبية 
الدكتور ح�صن منيمنـــة، الذي كانت تقطعه بع�ـــس ال�صت�صارات الرتبوية 

والتواقيع التي ل تخلو من بع�س ال�صتف�صارات.  
اأجرت احلوار: جومانا ن�رش
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تقيمون  كيف  القت�صادي:  الإ�صالح 
واقع القطاع الرتبوي يف لبنان؟

ترتتب  كثرية  وحتديات  م�شاكل  هناك 
فهناك  لبنان،  يف  التعليم  نظام  على 
ب�شبب  التعليم  جمال  يف  تراجع  اليوم 
التعليم احلديثة. ومعلوم  غياب و�شائل 
اأن التعليم ي�شكل جزًءا اأ�شا�شًيا من راأ�س 
املال الب�رشي، وي�شاهم يف عملية التنمية 
الجتماعية وي�شاعد على مكافحة الفقر 

وتعزيز امل�شاواة.

الإ�صالح القت�صادي: هناك تركيز يف 
خطة التنمية التي عر�صتموها على 
جمل�س الوزراء على القطاع الر�صمي. 
من  الدرك  هذا  اإىل  الأمر  و�صل  فهل 

اخلطورة؟
لبنان  يف  الر�شمي  التعليم  قطاع  واقع 
غري جيد، وهذا لي�س ب�رش، نتيجة تدين 
التعليمي والإداري يف  الكادر  موؤهالت 
التعليمية  البيئة  املدار�س، وعدم توافر 
املنا�شبة، وعدم مطابقة الأنظمة الإدارية 
والتنظيمية للقطاع مع متطلبات التطوير. 
من هنا كانت اخلطة التي تهدف اإىل تطوير 
التعليم اخلا�س والر�شمي مع التاأكيد على 
اإلزامية التعليم حتى عمر 51 �شنة، على اأن 
يكون التعليم الر�شمي يف متناول اجلميع. 

الإ�صالح القت�صادي: من ي�صمن ترجمة 
خطًطا  اأن  ا  خ�صو�صً اخلطة،  هذه 
ُو�صعت يف العهود ال�صابقة ونامت يف 

اأدراج الوزارة؟
للمرة  لكن  �شوانا،  على  تفوًقا  ندعي  ل 
بدًءا  �شاملة  الأوىل هناك خطة خما�شية 
من م�شتوى التعليم وحتديد �رشوط املعلم 
ورفع م�شتواه، و�شوًل اإىل اإعادة النظر 
باملباين  وانتهاء  املدر�شة،  باإدارة 
تت�شمن  كما  والتجهيزات.  واملختربات 
للنظام  م�شتقبلية  وروؤيا  تف�شيلية  نقاًطا 
م�شتوى  على  اأما  لبنان.  يف  الرتبوي 
الأموال فهي �شبه موؤمنة: ن�شفها هبات 
والق�شم الثاين من الدولة، ومدة تنفيذها 
جمل�س  على  عر�شها  وعند  �شنوات.   5

اإىل  يوؤ�رش  مما  جتاوًبا  لقت  الوزراء، 
اأن عملية اإقرارها �شائرة نحو التنفيذ. اأما 
"النهو�س الرتبوي" التي  بالن�شبة خلطة 
عر�شت يف العام 1998، فكانت تقت�رش 
على املناهج وتدريب الأ�شاتذة، يف حني 
اأن خطة "جودة التعليم من اأجل التنمية" 
للمرحلة ما قبل اجلامعية فهي �شاملة. 

وهنا يكمن الفارق. 

من  انطلقنا  اإذا  القت�صادي:  الإ�صالح 
اأننا  نالحظ  الرتبوية،  املناهج 
متاأخرين عن حميطنا على  زلنا  ما 

م�صتوى التحديث  والتكنولوجيا؟
يرتبط هذا الأمر مبا�رشة باملركز الرتبوي 
للبحوث والإمناء، فبعدما خ�رش الكثري من 
عنا�رشه الب�رشية �شُعفت اآلية عمله. واأي 
تطوير يف هذا املجال يحتاج اإىل اإعادة 
هيكلته. على اأية حال، العمل جار لإعادة 
اآلية  النظر يف هيكلية املركز، وحتديث 
من  عدد  املهمات  ويتوىل  فيه،  العمل 
لإعطائه  املجال  هذا  يف  املتخ�ش�شني 
دفًعا من الأعمال املنوطة به، مع التقيد 

بالأنظمة العامة. 

الإ�صالح القت�صادي: اأين اأ�صبح كتاب 
التاريخ اجلديد، وهل ل يزال ال�رشاع 
قائًما على م�صمونه؟. وما الإجراءات 
املتخذة لتحييد القطاع الرتبوي عن 

لعبة ال�صيا�صة وال�رشاع والت�صعيد؟
هناك م�شودة منهاج جديد �شتعر�س على 
جمل�س الوزراء لي�شار اإىل التفاق عليه 
لكن  الطباعة،  بعملية  البدء  بعدها  ويتم 
لأن  الوقت،  بع�س  اإىل  بحاجة  امل�شاألة 
العملية حتتاج اإىل درا�شة املو�شوع بهدوء 
 وعقالنية واأعتقد اأن الكل متفق على ذلك.

وفيما يتعلق بال�شق الثاين من ال�شوؤال، 
متوازن  ب�شكل  الكل  مع  نتعامل  فعندما 
بقرارات  القوى  ُت�شّلم  متييز،  دون 
الوزارة واآليات عملها. مثال على ذلك، 
الكثري  التي لقت  املدار�س  دمج  م�شاألة 
من العرتا�شات واملعار�شة لدى بع�س 
لكن  تطبيقها،  يف  بداأنا  عندما  الفرقاء 

عندما اأدرك اجلميع اأنها �شتطبق يف كل 
العامة  املنفعة  توؤمن  واأنها  املناطق، 
املدار�س  عدد  بلغ  وقد  بالأمر.  �شّلموا 
 20 املا�شي  العام  يف  دجمها  مت  التي 
مدر�شة، و�شت�شمل العملية العدد نف�شه هذه 

ال�شنة.

ي�صمن  من  القت�صادي:  الإ�صالح 
منهاج  نف�س  على  العمل  ا�صتمرارية 

خطة الإ�صالح والتنمية؟
التي  هي  وحدها  والأنظمة  القوانني 
حتويل  بعد  وحتديًدا  التنفيذ  اآلية  ت�شمن 
مرا�شيم  اإىل  اخلطة  يف  الواردة  البنود 
م�شاريع وقوانني. عندها لن يجروؤ اأحد 
على جتاوزها اأو اخرتاقها. وكلما كانت 
وحمددة  وا�شحة  والأنظمة  القوانني 
كلما كفلنا حمايتها، وال�شلطة ال�شيا�شية 
موقعها  من  انطالًقا  ذلك  ب�شمان  كفيلة 

القانوين.

من  متكنتم  اإذا  القت�صادي:  الإ�صالح 
ف�صل ال�صيا�صة عن النظام الرتبوي، 
عقول  يف  ذلك  تطبيق  ميكن  فكيف 

التالمذة  واملعلمني؟ 
هذا م�شتحيل لأن ما من قانون يراقب اأو 
يعاقب على النوايا والأفكار، اأما على 
م�شتوى التطبيق، فم�شئوليتنا تنح�رش يف 
�شادر  قرار  وهناك  الر�شمي،  القطاع 
بوقف كل الن�شاطات ال�شيا�شية واحلزبية 
ومنع عمل اخلاليا الطالبية يف املدار�س 
الر�شمية، كما مينع رفع اأي �شور لزعماء 
�شيا�شيني اأو اأي �شعارات حزبية اأو �شيا�شية 

با�شتثناء �شور رئي�س اجلمهورية. 

الإ�صالح القت�صادي: لكن القانون الذي 
تعّولون عليه يحمي اليوم ما ي�صّمى 
�صواء  الرتبوية  "الدكاكني"  ببع�س 
اأو اجلامعات  على م�صتوى املدار�س 

اخلا�صة؟
هذا �شحيح، لكن القطاع اخلا�س اأنواع. 
املتو�شط،  وهناك  جًدا،  اجليد  فهناك 
اأر�شلنا  هنا،  من  جًدا.  ال�شعيف  ومنها 

قانوًنا اإىل جمل�س الوزراء لإعادة النظر 
يف بع�س اجلامعات اخلا�شة التي تعمل 
دون تراخي�س، اأو انتهت مدة �شالحية 
الرتاخي�س املعطاة لها. لذا، اأعّول على 
خطة تطوير املدار�س الر�شمية، وناأمل اأن 
ن�شهد حت�شًنا يف الأداء التعليمي والرتبوي 
الأهل  في�شتعيد  الر�شمية،  املدار�س  يف 
الثقة بهذا القطاع ويت�شجعون على اإر�شال 
اأولدهم اإىل الر�شمي، لأنه حق لكل تلميذ 

كما هو احلال يف كل بلدان العامل. 

يواكب  كيف  القت�صادي:  الإ�صالح 
مك�صور  وهو  احلداثة  اأطر  املعلم 

اخلاطر وحقوقه مهدورة؟
لحظت خطة التنمية و�شع املعلم وكيفية 
من  لأن  نف�شه،  لتطوير  حوافز  اإيجاد 
�شاأن ذلك اأن ينعك�س على طريقة اأدائه. 
ل  اأن  عليها  ركزنا  التي  النقاط  ومن 
درجات  على  التطوير  مفهوم  يقت�رش 
التي  الدورات  خالل  من  اإمنا  اخلدمة، 
يتابعها ويثبت جناحه فيها، اإ�شافة اإىل 
ال�شهادات الإ�شافية التي يح�شلها وكل ما 
من �شاأنه اأن ي�شاهم يف تطوير قدراته. 
اإ�شافة اإىل املكافاآت املادية التي �شتعطى 

له لت�شجيعه. 

اإىل  مار�صالتكم  القت�صادي:  الإ�صالح 
الأهل ؟

لالأهل اأقول: نحن يف حاجة اإىل دعمكم 
ننفذها،  التي  اخلطوات  لكل  ومتابعتكم 
و�شع  الر�شمي  التعليم  تطوير  فم�رشوع 
لأجل جيل امل�شتقبل ويحوط بكل اجلوانب 
والجتماعية  والرتبوية  التعليمية، 
وفنية  ترفيهية  ن�شاطات  من  والفنية 
داخل الربامج، والربجمة الإلكرتونية، 
ونحن ب�شدد تعميمه على كل لبنان. اأما 
البتدائي  م�شتوى  على  ف�شتكون  البداية 
ذلك،  يلم�شوا  اأن  املهم  والرو�شات. 
اإدارات  مع  مبا�رشة  ويكونوا على �شلة 
املدار�س. وطبًعا املجتمع املدين �شيكون 
ال�شوائب  كل  ل�شبط  واحلافز  املر�شد 

وتطوير عملية الإ�شالح الرتبوي. 
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لبنان

لي�ش الواقع الرتبوي يف لبنان باألف خري، ول هو اأي�صا 
تهدد  باتت  تغزوه  التي  النهيار، فامل�صاكل  على حافة 
اخلا�صة  املدار�ش  يف  �صواء  والثقايف  العلمي  امل�صتوى 
اأن  جّديا  يلم�ش  املو�صوع،  يف  يدقق  من  الر�صمية.  اأو 
عملية اإ�صالح القطاع الرتبوي يف لبنان حتتاج اإىل قرار 
�صيا�صي جريء، واإقرار هيكلية جديدة لوزارة الرتبية، 
وحتديث قوانينها، و�صول اإىل و�صع ا�صرتاتيجية لتخطي 
املدار�ش  يف  اجلودة  تطبيق  تعيق  التي  ال�صعاب  بع�ش 
بورجوازية  من  اخلا�ش  القطاع  واإخراج  الر�صمية، 

التعليم.
الكثري  اإىل  حتتاج  اإنها  لنقل  معقدة؟..  امل�صاألة  هل 
يدخل  باأن  وقرار  بخطوة  تبداأ  الأولوية  لكن  والكثري، 
اآخر  كالم  واأي  مواطنني،  ويخرجون  طالبا،  الطالب 

التي  للجهود  ونكرانا  الرتبوي  للواقع  ت�صخيفا  يعترب 
يبذلها املعنيون للنهو�ش بخطة تربوية اإ�صالحية تتما�صى 

مع نظرة الأجيال للم�صتقبل.
على  املربجمة  املناهج  اإىل  ال�صنديانة  حتت  مدر�صة  من 
اأقرا�ش ممغنطة، قفزة احتاجت اإىل اأكرث من ع�رشة عقود 
لول  لتتحقق  تكن  مل  لكنها  ملمو�ش،  واقع  اإىل  لتتحول 
الإن�صان  لبناء  ا�صرتاتيجية  اعتماد  نّية وقرار يف  وجود 
والأوطان. ومن يقراأ يف تاريخ لبنان يدرك اأن عالقة 
الإن�صان مع احلرف لي�صت عادية، ول يجوز تاأريخها على 
الرتبوي  القطاع  التي ح�صدها  امل�صاكل  الهام�ش، رغم 
النظام  وتدويرات  ال�صيا�صية  التدخالت  م�صاألة  يف  �صواء 
الطائفي فيه، اأو يف حركة الأ�صاتذة املطلبية التي باتت 
تنعك�ش على قدراته التعليمية والإبداعية، وعلى املوؤ�ص�صة 

اخلطة اخلما�سية لتطوير التعليم العام..

الرتبوية التي تقف عاجزة وحائرة اإزاء الأعباء املرتتبة 
على اإدارات املدار�ش اخلا�صة. اأما الكالم عن القطاع 
الر�صمي، فحدث ول حرج عن امل�صاكل العالقة يف ثناياه 

منذ مطلع ال�صتينيات. 
تعب،  الطب�صورة  فحامل  قامتة.  ال�صورة  اخت�صار،  يف 
ونقابة  ن�صري،  بال  �صنني  منذ  وبات  خاطره  مك�صور 
اأما  واآخر،  �صيا�صي  ا�صطفاف  بني  منق�صمة  املعلمني 
بع�صها  لها،  تراه منا�صبا  الإدارات فتت�رشف بح�صب ما 
هو  وكاأنه  يجتازها  الآخر  والبع�ش  بالقوانني،  يلتزم 

القانون وال�رشيعة.
ال�صورة  اأن  بدليل  �صحيح،  هذا  معقد؟..  الو�صع  هل 
بامتياز.  الرتبوي  الواقع  على  انعك�صت  ال�صوداوية 
اإىل  الإح�صاءات   ت�صري  حيث  الر�صمي  القطاع  من  نبداأ 
تقديرات  وبح�صب  الطالب،  ن�صبة  يف  ملحوظ  انخفا�ش 
وزير الرتبية والتعليم العايل الدكتور ح�صن منيمنة، فاإن 

يتجاوز  ل  الر�صمي  القطاع  اإىل  املنت�صبني  الطالب  عدد 
التي  القت�صادية  ال�صائقة  رغم  اأنه  والالفت  الـ%36. 
ت�صديد  عن  اللبنانيني  غالبية  وعجز  اللبناين،  تواجه 
الزيادة  نتيجة  اخلا�صة  املدار�ش  يف  اأولدهم  اأق�صاط 
اأن الأهايل يف�صلون  اإل  التي تلحق بالفاتورة ال�صنوية، 
عدم اإر�صال اأولدهم اإىل املدر�صة الر�صمية، على اأ�صا�ش 
ن�صبة  لكن  لالأ�رشة.  التعليمية  الطموحات  حتقق  ل  اأنها 
الـ36% ل تت�صمن جميع املراحل -بح�صب رئي�صة املركز 
الرتبوي للبحوث والإمناء الدكتورة ليلى مليحة فيا�ش- 
ففي مرحلة التعليم الثانوي ت�صل الن�صبة اإىل 52%، يف 
مقابل 48% يف القطاع اخلا�ش. اأما امل�صاكل املتاأ�صلة 
الرتبوية  ال�صيا�صات  يف  فتتمثل  الر�صمي  القطاع  يف 
التعليم  حاجات  لتاأمني  التعاقد  بدعة  ومنها  املتعاقبة، 
احلا�صل  اخللل  نتيجة  التعليم  نوعية  وانحدار  الر�صمي، 

يف عملية توزيع املعلمني ب�صورة ع�صوائية. 
عن  ال�صادرة  التقارير  فت�صري  املباين  هيكلية  يف  اأما 

بقلم: جومانا ن�رش
جريدة النهار اللبنانية

هل تنقذ القطاع الرتبوي يف لبنان!

ملف العدد
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املدر�صية  املباين  من   %59 اأن  اإىل  الرتبوي  املركز 
فقط  منها   %25 م�صتاأجرة،  �صكنية  �صقق  عن  عبارة  هي 
منها   %16 حتتوي على خمتربات للعلوم الطبيعية، ويف 
م�صاغل للتكنولوجيا، وحتى اليوم مل تقر وزارة الرتبية 
اأي نظام متكامل ملراقبة اجلودة يف املدار�ش الر�صمية 

رغم بع�ش املحاولت اخلجولة.
خا�صة  مدر�صة  قلنا  واإذا  اخلا�ش،  القطاع  اإىل  ن�صل 
خدمة  ولكل  وواجبات،  حقوقا  هناك  اأن  يعني  فهذا 
على  تقع  الأق�صاط  على  تطراأ  زيادة  وكل  �صعرها، 
م�صئولية الأهل اأنف�صهم، ومن هنا فاإن خياراتهم يف هذا 
املجال حمدودة جدا. فاإما اأن ير�صخوا للواقع ويدفعوا 
نحو  الأ�صعب  الطريق  يختاروا  اأو  الزيادة،  مع  الق�صط 
اإىل  بالن�صبة  اأقله  وارد،  غري  وهذا  الر�صمية.  املدر�صة 
يف  وحتديدا  اخلا�صة  املدر�صة  اختاروا  الذين  الأهايل 

اأما  التاأ�صي�صية.  املراحل 
يف املرحلة الثانوية، فال 
جمال لنرث الغبار عليها اإل 
تتعلق  امل�صاألة  كانت  اإذا 
ذاتها.  املدر�صة  باإدارة 
اأن  اإىل  الأرقام  وت�صري 
عدد التالميذ يف املدار�ش 
اخلا�صة يقارب 650 األف 
طالب مقابل 300 األف يف 
اأ�صل  من  العام،  القطاع 
طالب  األف  و100  مليون 
�صتتمكن  فهل  لبنان.  يف 

واقع  ظل  يف  ال�صمود  من  اخلا�صة  املدار�ش  اإدارات 
اأمني  يعترب  التالميذ؟..  لبع�ش  املتمادية  الن�صحابات 
الأمر  اأن  ثابت  الأب مروان  الكاثوليكية  املدار�ش  عام 
التعليم اخلا�ش  يتعلق باإرادة الدولة يف املحافظة على 
والنوعي، واإىل اأية درجة تريد اأن تبقي راأ�ش اللبناين 
حتافظ  اأن  تريد  درجة  اأية  واإىل  العامل،  يف  مرفوعا 
الذي  املجهود  اأن  خ�صو�صا  الثقايف،  لبنان  دور  على 
ت�صعه الدولة يف التعليم العام، والذي لو اأن�صفناه يقال 
التعليم  يف  اأقله  العملي  ال�صعيد  على  مثمر  غري  اإنه  عنه 
الأ�صا�صي، حتى ل ن�رشب الثانوي الذي تنح�رش م�صكلته 
يف الإدارة. اإًذا الأمر يتوقف على هذه الإرادة امل�صرتكة 
املجال. هذا  يف  �صئيلة  ال�صتمرار  اإمكانية  فاإن   واإل 
كل يغني على لياله يف تطبيق مفهوم اجلودة على مدار�ش 

يف  تطبيقه  �رشورة  على  وا�صح  الإجماع  لكن  لبنان، 
"وهجها"  يزيد  خارجي  اعتماد  لنيل  اخلا�ش  القطاع 
ال�صنوي  اللقاء  يف  الهاج�ش  هذا  ُترجم  وقد  الرتبوي. 
للمدار�ش  العامة  الأمانة  مقر  يف  ُعقد  الذي  الثامن 
"مبادرات اجلودة يف املدر�صة  الكاثوليكية حتت عنوان 
وفودا  و�صم  وا�صرتاتيجيات"،  طرائق  الكاثوليكية: 
وتون�ش  وم�رش  وفل�صطني  الأردن  هي:  دول  �صبع  من 

واملغرب والإمارات العربية املتحدة ولبنان. 
للمدار�ش  العام  والأمني  الإقليمي  الأمني  اعترب  يومها 
الإجناز  اأن  ثابت  مروان  الأب  لبنان  يف  الكاثوليكية 
واحدة  يدا  ال�صعي  يف  يتمثل  اإليه  ن�صعى  اأن  يجب  الذي 
الرجتال  من  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  يف  ال�رشيع  للعبور 
اإىل العمل امل�صرتك،  اإىل التخطيط، ومن العمل الفردي 
ومن الوهم اإىل الواقع، ومن الرتابة اإىل اجلودة، ومن 
اإىل  الع�صوائية  اخليارات 
ال�صرتاتيجية.  اخليارات  
الإجناز،  هذا  ولتحقيق 
النقاط  اعتماد  من  بد  ل 
من  اأول  التخفيف  التالية: 
الأف�صل،  باأننا  الدعاء 
مع  بجدية  ثانيا  والتعامل 
و�صعية  لكت�صاف  الواقع 
مبو�صوعية،  مدار�صنا 
الأ�صا�ش  على  والرتكيز 
ثالثا، اأي التلميذ، وال�صعي 

اإىل الأف�صل.
ثالثة  للجميع"  "الرتبية  العاملي  الإعالن  حدد  لقد 
م�صتويات للو�صول اإىل اجلودة يف التعليم، هي: املعطيات 
وامل�صادر واملوارد الب�رشية، وثانيا الآلية، وتت�صمن 
التعليم،  وطرق  البيتية  والفرو�ش  املدر�صي  الدوام 
وت�صمنت النقطة الثالثة الإخراج التعليمي الذي يقا�ش من 
خالل عالمات المتحانات على اأنواعها ون�صب الت�رشب 
متفق  والكل  يكفي،  ل  وحده  الكالم  لكن  والر�صوب. 
اأن معايري  اإىل  على ذلك، وي�صري املربي جورج �صعادة 
ال�صاملة تعتمد على معايري التح�صني املتوا�صل،  اجلودة 
م�صتهلكي  ت�صمل  التي  امليدانية  البحوث  نتائج  وا�صتعمال 
التنفيذ،  حيز  اجلودة  مهمات  وو�صع  الرتبوية  اخلدمة 
الداخلية.   الإح�صائية، ومفهوم اجلودة  الآليات  وكذلك 
تطوير  برامج  ودعم  التعليم  يف  اجلودة  تبقى  ل  وحتى 

وزير  تقدم  و�صعارات،  كالم  جمرد  الرتبوي  القطاع 
الرتبية والتعليم العايل الدكتور ح�صن منيمنة بخطة تطوير 
2010 و2015  لل�صنوات  اجلامعي  قبل  ما  العام  التعليم 

بعنوان "جودة التعليم من اأجل التنمية".
الو�صع  على  �صفحة  خم�صني  يف  تقع  التي  اخلطة  وتركز 
احلايل لقطاع التعليم العام، والإطار العام لال�صرتاتيجية 
الوطنية للرتبية والتعليم، واملحاور والربامج املقرتحة 
تاأمينها  كلفة  وتبلغ  التمويل.  وم�صادر  التنفيذ  واآلية 
262 مليون دولر، فيما ت�صل قيمة املتوافر منها 102 
ودول  موؤ�ص�صات  من  هبات  عن  عبارة  دولر  مليون 
مانحة. اأما القيمة املتبقية ل�صتكمال الربامج فت�صل اإىل 
القيمة املعقودة يف  باأن  60 مليون دولر، علما  حدود 

الرتبية  وزارة  موازنة 
دولر  مليون   20 هي 
التعليم  ولأن  �صنويا. 
واإلزامي  تلميذ  لكل  حق 
البتدائية،  املراحل  يف 
يف  البحث  ترّكز  فقد 
التعليم  واقع  على  اخلطة 
الر�صمي، فكان عر�ش يف 
املدار�ش  لواقع  البداية 
باأنه  وتو�صيفه  الر�صمية 
اإىل  ت�صاف  ف�صيحة  ي�صكل 
التفتي�ش  واأعلنه  �صبق  ما 

التقرير يف  2008. وي�صتثني  للعام  الرتبوي يف تقريره 
الر�صمي  الثانوي  التعليم  الر�صمي  التعليم  لواقع  عر�صه 
اخلا�ش،  القطاع  مع  فيه  يت�صاوى  اإقبال  ي�صجل  الذي 
ثانوية   260 يف  املرتفعة  النجاح  ن�صب  اإىل  اإ�صافة 

ر�صمية.
وهذا   ،1959 للعام  الرتبية  قطاع  اإدارة  قوانني  تعود 
غري  الر�صمي  التعليم  قطاع  على  الإنفاق  من  يجعل  ما 
فاعل قبل معاجلة عدد من امل�صاكل التي تغزوه ومنها: 
املربر  غري  والرتفاع  للموارد،  اجليد  التوزيع  عدم 
للتخطيط  فاعل  نظام  وجود  وعدم  املعلمني،  عدد  يف 
الفاعلة  املعلوماتية  اأنظمة  وغياب  املوارد،  وتوزيع 
تدين  املعنيون  وحلظ  املوثوقة.  املعلومات  وم�صادر 
اأما  الر�صمي،  القطاع  ملعلمي  الأكادميي  امل�صتوى 
مدراء املدار�ش فال يحملون �صهادات متخ�ص�صة. ورغم 
ارتفاع عدد املعلمني ن�صبيا اإل اأن هناك نق�صا كبريا يف 

كما  معينة.  ومناطق  حمددة  مواد  يف  املعلمني  اأعداد 
وجود  وعدم  للمناهج،  الدورية  للمراجعة  غياب  ي�صجل 
الكتب  وتقييم  واإنتاج  تاأليف  لأ�ص�ش  وا�صحة  معايري 
تكنولوجيا  ل�صتخدام  منهج  توفر  وعدم  املدر�صية، 
املعلومات والت�صالت كو�صيلة تعليمية، على الرغم من 
وجود اأكرث من 12 مبادرة يف هذا املجال يف نحو 45 

مدر�صة ر�صمية. 
بعد  حامية،  نار  على  و�صعت  التي  التنمية  خطة  ت�صتند 
الأ�صا�صية  املبادئ  اإىل  عليها،  الوزراء  جمل�ش  موافقة 
الوطني  الوفاق  ووثيقة  اللبناين  الد�صتور  كر�صها  التي 
والتي  والتعليم،  الرتبية  �صئون  ترعى  التي  والقوانني 
العلم  التعّلم وتوفري  التعليم واحلق يف  توؤكد على حرية 
الفر�ش  وتاأمني  للجميع 
املتكافئة  وامل�صتلزمات 
املبادئ  وهذه  للتعّلم. 
اأكدتها  التي  نف�صها  هي 
املواثيق الدولية التي يلتزم 
الإعالن  وهي:  لبنان  بها 
الإن�صان،  حلقوق  العاملي 
اخلا�ش  الدويل  والعهد 
القت�صادية  باحلقوق 
والثقافية،  والجتماعية 
الدولية حلقوق  والتفاقية 

الطفل. 
والوثائق  بالأرقام  مف�صلة  خطة  و�صع  يكفي  هل  لكن 
ثمة  م�رشق؟..  تربوي  بغد  نتاأمل  حتى  والإح�صاءات 
امل�صار  وهذا  بذلك،  ال�رشوع  قبل  حتديده  ينبغي  م�صار 
به، كما  بن�صبة خا�صة  كُلّ  اللبناين،  الإن�صان  تفاعل  هو 
الظروف  تتاح  ما  وبقدر  اللبنانية.  اجلماعات  تتفاعل 
بعد  التنفيذ،  طريق  على  التنمية  خطة  لو�صع  والأموال 
وحمددة  وا�صحة  واأنظمة  بقوانني  فيها  بند  كل  تاأطري 
وغري قابلة للفتاوى، بقدر ما توّطد فكرة الوطن اللبناين 
والعاملية.  العربية  الثقافة  حرم  يف  وح�صورا  وجودا 
واإذا �صلمنا اأن عدد التالميذ يف لبنان يتجاوز املليون، 
فهذا الرقم وحده كفيل باأن يجعل كل لبناين معني بقطاع 

الرتبية.
فهل تنجح اخلطة اخلما�صية التي و�صعتها وزارة الرتبية 
القطاع  تطوير  عملية  جعل  يف  الوزراء  جمل�ش  واأقرها 

الرتبوي ركيزة العمل ال�صيا�صي يف لبنان؟!

لبنان

�شورة الواقع الرتبوي يف لبنان قامتة.. فحامل 
الطب�شورة تعب، مك�شور خاطره وبات منذ �شنني بال 

ن�شري، ونقابة املعلمني منق�شمة بني ا�شطفاف �شيا�شي 
واآخر، اأما الإدارات فتت�شرف بح�شب ما تراه منا�شبا لها، 
بع�شها يلتزم بالقوانني، والبع�ص الآخر يجتازها وكاأنه 

هو القانون وال�شريعة. 

ت�شري التقارير ال�شادرة عن املركز الرتبوي اإىل اأن 
�شكنية  �شقق  املدر�شية هي عبارة عن  املباين  %59 من 

م�شتاأجرة، %25 منها فقط حتتوي على خمتربات 
للعلوم الطبيعية، ويف %16 منها م�شاغل للتكنولوجيا، 

وحتى اليوم مل تقر وزارة الرتبية اأي نظام متكامل 
ملراقبة اجلودة يف املدار�ص الر�شمية رغم بع�ص 

املحاولت اخلجولة. 
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ملاذا يوؤدي التعليم اإىل غر�ش وتدعيم التطرف الديني؟.. وملاذا 
اأ�صبحت  وملاذا  التعليم؟..  من  الكربى  القومية  الأهداف  تختفي 
لدينا كل تلك النظم التعليمية املتنافرة، والتي تدفعنا اإىل �رشورة 
الت�صليم باأن الع�صوائية هي ال�صمة الأبرز يف تعليمنا يف مطلع القرن 
والتي  للتعليم  الكربى  الأهداف  هي  وما  والع�رشين؟..  الواحد 
متثل البو�صلة الهادية للم�رشوع التعليمي يف م�رش، وجتعلنا نعرف 
 اإىل اأين ي�صري نظامنا التعليمي؟.. وما هي م�صكلة التعليم بال�صبط؟

الكتابة والقراءة   املهارات من  املهارات -جميع  تدهور  هل هي 
يف اأدنى م�صتويات التعليم، حتى م�صتوى الطب والهند�صة يف قمة 
النظام التعليمي- اأم اأن �صعف التمويل وتدهوره اأهم اأ�صباب تدهور 
التعليم، اأم اأن امل�صكلة تكمن يف تعامل الدولة مع التعليم، فتنظر للتعليم 
احلكومي على اأنه خدمة، فتقرت عليها حتى اأ�صبح من ال�صعب اأن ن�صمي 
ما يحدث يف مدار�صنا تعليًما، وتنظر اإىل تعليم الأثرياء باعتباره 

م�رشوًعا اقت�صادًيا ا�صتثمارًيا على �صاحب املال فيه اأن يفعل به ما 
ي�صاء.

  وعلى الرغم من هذا التقتري يف الإنفاق على التعليم فهناك اإنفاق 
�صخم خارج موؤ�ص�صات التعليم الر�صمية، ونق�صد به موؤ�ص�صة الدرو�ش 
يف  الع�صوائية  التعليمية  املوؤ�ص�صات  اأكرب  تعد  والتي  اخل�صو�صية، 
بالدنا، ويكتب عنها يف ال�صحف ال�صيارة اأكرث مما يكتب عن موؤ�ص�صات 
التعليم النظامية، والتي اأ�صبحت ت�صكل �صداًعا دائًما يف راأ�ش املجتمع 
والوزارة والنظام، وقد انت�رشت ظاهرة الدرو�ش اخل�صو�صية ب�رشعة 
فائقة يف ربع القرن الأخري، وجتاوزت الظاهرة �صنوات ال�صهادات 
الهامة لت�صبح ظاهرة عامة يف جميع �صنوات الدرا�صة، منذ ريا�ش 
الأطفال، كما جتاوزت املواد التي كانت تعترب مواًدا درا�صية �صعبة 
وحتى  بل  والفل�صفة،  كالتاريخ  الإن�صانية   املواد  من  غريها  اإىل 
اإىل املواد التي ميتحن فيها الطالب دون اأن ت�صاف درجاتها اإىل 

املجموع الكلي للدرجات، كمادتي الرتبية القومية والرتبية الدينية.
اأن  اإىل  الوزراء،  جمل�س  معلومات  مركز  اأجراه  ا�ستطالع  وي�سري 
60% من الأ�رس التي لديها اأبناء يف مرحلة التعليم قبل اجلامعي، 
التقرير  نف�س  ي�سري  كما  خ�سو�سية،  درو�ًسا  اأبناوؤهم  ياأخذ 
خ�سو�سية  درو�ًسا  اأبناوؤها  ياأخذ  التي  الأ�رس  من   %37 اأن  اإىل 
 %35 واأن  �سهرًيا،  جنيه   100 حوايل  الدرو�س  تلك  يف  تتكلف 
الـ%28  واأن  �سهرًيا،  جنيًها  و250   100 بني  تتكلف  الأ�رس  من 
واأنا  �سهرًيا،  جنيًها   250 على  يزيد  ما  تتكبد  الأ�رس  من  الباقية 
فئات  تعد  اخل�سو�سية  الدرو�س  تكاليف  من  الفئات  تلك  اأن  اأظن 
اإجمالية وعامة، يغيب عنها الإ�سارة اإىل ال�رسائح التي تدفع األوف 
الدرا�سي  العام  خالل  اخل�سو�سية  للدرو�س  كنفقات  اجلنيهات 
 الواحد، وهو اأمر نلم�سه جميًعا، بل وعانينا منه يف نف�س الوقت.

ويخرج عن اهتمامنا يف هذه الورقة تف�سري اأ�سباب توح�س ظاهرة 
قد  الظاهرة  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  يكفي  ولكن  اخل�سو�سية،  الدرو�س 
الدخول  وتدين  الدرا�سية،  الف�سول  كثافة  زيادة  ب�سبب  انت�رست 
احلكومية للمعلمني، واقت�سار التقييم املدر�سي على المتحانات التي 
تقي�س ما ح�سله الطالب من معلومات عن طريق احلفظ وال�ستظهار، 

الأماكن  على  الطالب  من  الآلف  مئات  بني  املناف�صة  وا�صتداد 
املحدودة باجلامعات، خا�صة الكليات امل�صماة بكليات القمة كالطب 

والهند�صة وال�صيدلة.
تكاليف  اأن  اإىل  ال�صعب  مبجل�ش  التعليم  للجنة  تقرير  وي�صري 
اجلنيهات  من  ملياًرا  و12   7 بني  تبلغ  اخل�صو�صية  الدرو�ش 
تكاليف  اأن  ال�صورى  مبجل�ش  التعليم  للجنة  تقرير  ويوؤكد  �صنوًيا، 
الدرو�ش اخل�صو�صية تبلغ حوايل 12 ملياًرا من اجلنيهات �صنوًيا، 
تلك  عن  ي�صتحق  بينما  اإنه  ليقول  ال�رشائب  م�صلحة  تقرير  ويعود 
املليارات �رشائب ت�صل اإىل ثالثة مليارات جنيه، فاإنه ل يح�صل 
الهائلة. الأرباح  هذه  عن  اجلنيهات  من  فقط  مليون  ن�صف   اإل 

وي�صاف اإىل ظاهرة الدرو�ش اخل�صو�صية، ظاهرة مراكز الدرو�ش 
اخل�صو�صية التي انت�رشت هي الأخرى انت�صاًرا �رشطانًيا يف خمتلف 
اخلا�صة  املدار�ش  بع�ش  موقعها  ي�صغل  والتي  والأحياء،  املدن 
التي تعمل كمدار�ش �صباًحا، ومركز للدرو�ش اخل�صو�صية م�صاء، 
اأو رمبا ت�صغل �صقًقا �صكنية اأعدت لهذا الغر�ش، وقد اأ�صبحت هي 
املدار�ش احلقيقية التي يحر�ش الطالب على النتظام فيها وبتكاليف 
كبرية يف نف�ش الوقت، وترتاوح اأعداد الطالب يف الف�صل الواحد بتلك 

م�سر
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املراكز بني ع�رشين طالًبا، وخم�صني طالًبا "وكله بتمنه"، كما يرتاوح 
اأجر احل�صة يف تلك املراكز بني خم�صة جنيهات وخم�صني جنيًها، تبًعا 
املراكز  تلك  بني  املناف�صة  ا�صتدت  وقد  ولالأ�صتاذ،  وللمادة  للحي 
للح�صول على اأكرب عدد من الطالب ومن ثم اأكرب ن�صيب من الأرباح، 
للثالثة  عمرة  لرحلة  تذكرة  تقدمي  عن  تعلن  املراكز  تلك  وراحت 
الأوائل بني طالبها، كما راحت تطلق اأخرى اإعالنات تقول: "ادفع 
ن�صف �صهر واح�صل على الن�صف الآخر جماًنا"، وراحت تتبع ثالثة 
اأ�صاليب متنوعة من الإغواء والإغراء، ولو بالغ�ش وتقدمي املعلومات 
املغلوطة، فهي تعلن على اجلدران، اأن ثالثة من الع�رشة الأوائل على 
اجلمهورية يف الثانوية العامة مثاًل من خريجي املركز، بالإ�صافة 
اإىل اإ�صباغ الأو�صاف اخلارقة على معلميها، مثل: �صاروخ الفيزياء، 
وقنبلة الكيمياء، واإمرباطور الإجنليزي، وعمالق التاريخ، وقاهر 

اللغة العربية، وعبقري الفل�صفة.
اأ�صباب  اأهم  اأحد  هو  للدولة  الثقايف  امل�رشوع  غياب  اأن  واأظن 
الع�صوائية، اإذ اإن امل�رشوع الثقايف يعد هو املجال العام والإطار 

القوانني  تعمل  الذي  ال�صامل 
كما  هديه،  وعلى  �صوئه  يف 
الثقايف  امل�رشوع  ذلك  اأن 
هو الروح الناب�صة يف اجل�صد 
والذي  العام،  الجتماعي 
ويف  اجل�صد،  ذلك  عقل  ميثل 
تت�صافر جهود  اأهدافه  �صوء 
موؤ�ص�صاته  مبختلف  املجتمع  
وقواه يف �صبيل الغايات التي 
امل�رشوع.  ذلك  يتوخاها 
ومن هنا فاإن غياب امل�رشوع 
الثقايف قد ترك فراًغا كبرًيا 
ميكن لكل �صاحب م�رشع بديل 

اأن ميالأه، ب�رشف النظر عما اإذا كان ذلك امل�رشوع البديل يحظى 
باإجماع وطني عام، اأو اأنه يقوم اأ�صا�ًصا على �صق ال�صف الوطني 
والع�صف بذلك الإجماع الوطني العام، اأو اأن يتوقف تاأثري غياب ذلك 
امل�رشوع الثقايف عند حتويل خمتلف املوؤ�ص�صات التعليمية والأن�صطة 
الجتماعية اإىل جزر منعزلة يرتع فيها الف�صاد واأ�صحاب امل�صالح 

ال�صخ�صية.
التعليم  اإخفاق  على  �صك  بال  الثقايف  امل�رشوع  غياب  انعك�ش  وقد 
يف حتقيق اأهدافه ال�صيا�صية، بل ويف اإحداث اأية ا�صتنارة �صيا�صية، 
العزوف  ارتباط  حد  اإىل  ال�صعبية  امل�صاركة  تعميق  يف  واإخفاقه 
الفئات،  من  غريهما  دون  واملثقفني  املتعلمني  بفئتي  واملقاطعة 
وتنامي الالمبالة بال�صاأن العام لدى قطاعي الن�شء وال�صباب دون 
الرتبية  و�صائط  يف  عليه  تربت  ما  نتيجة  القطاعات،  من  غريهما 
ال�صمت، والهتمام  الالحوار وثقافة  قيم  التعليم من  وموؤ�ص�صات 
بال�صبط على ح�صاب التن�صئة، ومتييز بني ذكور واإناث واأغنياء وفقراء، 

 وا�صتغالل للوظيفة والرتبح منها، وت�صفية للح�صابات الجتماعية. 
الرتكيبة  لل�صك-  جماًل  يدع  ل  -مبا  يعك�ش  التعليم  اأن  �صك  ول 
الرتكيبة  هذه  ا�صتمرار  على  وي�صاعد  جمتمع،  اأي  يف  الجتماعية 
واملحافظة عليها، وتدعيمها  اإيديولوجًيا. كما اأن تراخي قب�صة 
الدولة عن ال�صيطرة على خمتلف املوؤ�ص�صات والأن�صطة الجتماعية 
تطبيق  يف  والرتاخي  اأمني(،  جالل  ي�صميها  كما  الرخوة  )الدولة 
ل�صتغالل  الفر�صة  املختلفة  امل�صالح  لأ�صحاب  اأتاح  القانون، 
عن  بعيًدا  التعليمية  املوؤ�ص�صات  من  العديد  واإن�صاء  الو�صع،  ذلك 
 القانون، اأو العبث بالقانون نف�صه داخل موؤ�ص�صات الدولة التعليمية.
و�صاعد �صعي الدولة للتخفف من اأعبائها وم�صئولياتها الجتماعية 
يف العديد من جمالت ال�صحة والتعليم، على ت�صجيع الراغبني يف 
احل�صول على املك�صب ال�رشيع وامل�صمون عرب ال�صتثمار يف ميدان 
التعليم واملعاهد واجلامعات اخلا�صة مع اللتزام بالقانون اأحياًنا، 

وباخلروج عن ذلك القانون يف اأحيان اأخرى كثرية.
ال�صماح  اإىل  الأكادميي  والعتماد  اجلودة  معايري  غياب  واأدى 
العديد من امل�رشوعات  بقيام 
التعليمية، �صواء كانت مدار�ش 
�صقق  يف  خا�صة،  معاهد  اأو 
اإطالًقا  منا�صبة  غري  �صكنية 
تعليمية  وظائف  باأية  للقيام 
غياب  عن  ف�صاًل  تربوية،  اأو 
املوا�صفات املحددة لأع�صاء 
وموؤهالتهم  التدري�ش  هيئات 
الطالب. اإىل   ون�صبتهم 

نعم، لقد �صدر قانون باإن�صاء 
جودة  ل�صمان  القومية  الهيئة 
التعليم والعتماد ) قانون 82 
عليه  و�صدق   ،)  2006 ل�صنة 
رئي�ش اجلمهورية يف نوفمرب �صنة 2007، ورغم ذلك فكل ما قامت به 
تلك الهيئة هو عمل بع�ش املوؤمترات وور�ش العمل، واإ�صدار بع�ش 
الن�رشات، ومل تعتمد كما يقول موقعها الإلكرتوين الر�صمي حتى 
منت�صف مايو 2010 �صوى 270 مدر�صة، يف خمتلف اأنحاء البالد، 
وبيانهم فقط: 10 مدار�ش ريا�ش اأطفال، و130 مدر�صة ابتدائية، 

و85 مدر�صة اإعدادية، و40 مدر�صة ثانوية، و5 مدار�ش فنية.
مع العلم باأن عدد املدار�ش يف م�رش يتجاوز اخلم�صني األف مدر�صة، 
منها اأكرث من ثالثة واأربعني األًفا يتبعون وزارة الرتبية والتعليم، 
واأكرث من ثمانية اآلف معهد اأزهري يتبعون الأزهر، هذا بخالف 
اآلف املدار�ش الدولية وموؤ�ص�صات التعليم العايل وغريها. واأنا اأظن 
اأن هناك خلاًل هيكلًيا يف بناء هيئة اجلودة نف�صها، فقد �صيغت الهيئة 
�صياغة تنا�صب املجتمعات الليربالية الراأ�صمالية التي تتحدد فيها قيمة 
املدر�صة ومكانتها ومن ثم امل�رشوفات التي تتقا�صاها بناء على 
الدرجة اأو الرتبة التي حت�صل عليها من هيئة اجلودة  القومية امل�صتقلة، 

ومن ثم ت�صعى اإدارات املدار�ش وجمال�ش اأمنائها مبا متلك من �صلطات 
كبرية اإىل تعظيم العوامل التي متكنهم من احل�صول على مرتبة متقدمة 
ال�صديدة يف  يف فح�ش اجلودة. ولكن يف جمتمعنا، حيث املركزية 
كل �صيء تقريًبا، من تعيني املدر�صني وتدريبهم وحتديد مرتباتهم 
ي�صبح هناك  التدري�ش والمتحانات  وو�صع املناهج وحتديد طرق 
خلاًل جوهرًيا يف عالقة هيئة اجلودة باملدار�ش، اإذ تنتفي م�صئولية 
املدار�ش اأمام هيئة اجلودة، ف�صاًل عن اأنه حتى لو �صعت املدار�ش 
للح�صول على درجات متقدمة يف اجلودة فاإن هذا لن ينعك�ش عليها ل 
ا �صيوع ثقافة الف�صاد،  �صلًبا ول اإيجاًبا. واإىل جانب كل ذلك فهناك اأي�صً
امل�رشوعات  عرب  ال�رشيع  الك�صب  يف  الرغبة  لأ�صحاب  هياأت  والتي 
التعليمية احل�صول على الرتاخي�ش املطلوبة للعمل وممار�صة الأن�صطة 

التعليمية املختلفة، دون �صند من القانون.
اأن املعلمني يوقعون  ا الع�صوائية املو�صوعية، فطاملا  اأي�صً وهناك 
يف دفاتر احل�صور والن�رشاف، واأن املوجهني يرفعون تقاريرهم 
اإىل امل�صتويات العليا با�صتمرار �صري العمل، كل هذا دون اللتفات 

يف  تقدم  من  فعاًل  يتحقق  ملا 
هذا  والتح�صيل،  التعليم  عملية 
يف  التعليم  قيادات  رغبة  مع 
الف�صل  عن  امل�صاءلة  تفادي 
اأدى  هذا  كل  الع�صوائية،  اأو 
للح�صول  الطالب   و�صول  اإىل 
دون  الإعدادية  ال�صهادة  على 
من  الكتابة  اأو  القراءة  اإجادة 

الأ�صا�ش.
يتعلق  -فيما  ذلك  اإىل  ي�صاف 
اأن  املو�صوعية-  بالع�صوائية 
وا�صتطال  متطى  المتحان 
التعليمية  العملية  على  ليهيمن 

الأمر  وهو  ذاته،  حد  يف  هدًفا  اأ�صبح  بل  احلكومية،  املدار�ش  يف 
بذلك  والكتفاء  الرتبوية،  الأن�صطة  خمتلف  تدهور  اإىل  اأدى  الذي 
المتحان الذي يقي�ش ما ح�صله التلميذ من معلومات فقط، ب�رشف 
وغريها  والإبداع  والرتكيب  التحليل  على  التالميذ  قدرة  عن  النظر 
الو�صائل  عن  يبحثون  التالميذ  راح  هنا  للتفكري، ومن  مهارات  من 
الدرو�ش  عرب  المتحانات،  تلك  مثل  يف  النجاح  من  متكنهم  التي 
هذا  اأدى  وقد  اخلارجية،  الكتب  وعرب  ومراكزها،  اخل�صو�صية 
"يكرب من المتحان  الو�صع، كما يقول طه ح�صني، بالتلميذ اإىل اأن 
وخال�صتها".  احلياة  لب  وهو  التعليم  عن  ويعر�ش  تافه،   وهو 
اأما خماطر الع�صوائية يف املوؤ�ص�صات واخلدمات التعليمية فهي عديدة، 
ويتجاوز نطاق تدمريها امل�صتوى الفردي اإىل امل�صتوى الجتماعي، 
بل اإىل امل�صتقبل القريب والبعيد، فلقد اأ�صبح التعليم يف العقود الأخرية 
لي�ش جمرد واحد من اأهم قوى التقدم والتطور يف املجتمعات، بل 
اأ�صبح اأكرب عوامل التقدم يف املجتمعات كلها. وتثبت جتربة النمور 

الآ�صيوية اأهمية التعليم يف ال�صعود مبكانة تلك الدول اإىل م�صاف الدول 
الكربى، ومن هنا فاإن ا�صتمرار الع�صوائية يف التعليم من �صاأنه اأن يلقي 
بظالله القامتة على اإمكانية اأن تتمكن م�رش يف املدى املنظور من 
الدخول اإىل حلبة املناف�صة يف �صبيل اللحاق بالع�رش.اأما على امل�صتوى 
الجتماعي فاإن الع�صوائية التعليمية توؤدي اإىل ا�صتنفاد الكثري من اجلهد 
والوقت واملال، �صواء يف م�رشوعات تعليمية غري فعالة اأو جمدية، 
اأو غري قانونية، ومن ثم يرتتب على هذا احل�صول على �صهادات ل 
ت�صاوي �صيًئا فيما يت�صل باملهارات اأو القدرات احلقيقية لالأفراد ول 
توؤهلهم للمناف�صة يف �صوق العمل، وي�صاف اإىل ذلك اإ�صاعة مناخ من 
الإحباط وال�صعور بالعبث فيما يتعلق بق�صية اجلهد التعليمي والبحثي، 
فطاملا يت�صاوى املجتهد مع الفا�صل، فما مربر بذل اجلهد والتميز 
والهتمام؟.. وهكذا ي�صود ال�صعور بالإحباط، وباأن احلياة ل تقوم 
على اجلد والجتهاد، واإمنا على الفر�ش الع�صوائية التي قد تتوافر 

ل�صبب اأو لآخر ل ميت للجهد  ب�صلة.
ويبقي بعد ذلك اأن تلك الع�صوائية تلقي بظاللها القامتة على مبادئ 
املجتمع  �صعى  اجتماعية 
امل�رشي اإىل تفعيلها واتخاذها 
اأداة ومعيار للمكانة وللمن�صب 
واحلراك الجتماعي، مثل مبداأ 
تكافوؤ الفر�ش الذي ارتبط من 
احلديث  التعليم  بن�صاأة  البداية 
يف م�رش منذ بداياته يف عهد 
تر�صيخه يف  حممد علي، ومت 
اأ�صبح  حتى  التالية  الع�صور 
 1919 ثورتي  بني  الفرتة  يف 
و1952 املعيار احلاكم لتويل 
املنا�صب وحت�صيل املكانة يف 
الدولة احلديثة، ويف ظل تلك 
الع�صوائية تت�صاوى فر�ش املجتهدين احلا�صلني على �صهادات حقيقية 
من جامعات حقيقية، مع احلا�صلني على �صهادات ورقية و�صكلية من 

جامعات اأو معاهد تعمل خارج القانون وبالقفز عليه.
ولكن ماذا منلك اإزاء غياب الروؤية الوطنية وامل�رشوع الثقايف الذي 
تتبناه الدولة؟.. وماذا منلك اإزاء تدهور الإنفاق احلكومي الذي ل 
يتجاوز 25 مليار جنيه �صنوًيا، بن�صبة ت�صل اإىل حوايل 3،5 % من 
اإجمايل الدخل القومي؟.. وماذا منلك اإزاء املركزية ال�صديدة والهائلة 
التي تع�صف بكل املبادرات والإمكانيات الإن�صانية ملئات الآلف من 
املعلمني، وماليني الطالب؟.. اإن �صبًبا رئي�صًيا لنهيار تعليمنا الوطني 
اأية  من  النظام  لأمن  و�صامن  وكهنوتي  وب�صيط  رخي�ش  تعليم  اأنه 
 مبادرات اإن�صانية حقيقية، فهل ن�صتطيع اإزاء تلك املنظومة اجلهنمية �صيًئا؟
ومن هنا فال �صبيل اإل مب�رشوع ثقايف يعرب عن اإجماع وطني عام، 
تتبناه الدولة وتقيمه عرب القانون بحزم داخل جميع موؤ�ص�صاتها، ويف 

القلب منها موؤ�ص�صة التعليم. 

م�سر

انعك�ص غياب امل�شروع الثقايف على اإخفاق التعليم يف حتقيق 
اأهدافه ال�شيا�شية، اإىل حد ارتباط العزوف واملقاطعة 

وتنامي الالمبالة بال�شاأن العام بفئتي املتعلمني واملثقفني 
دون غريهما من الفئات، ولدى قطاعى الن�صء وال�شباب 

دون غريهما من القطاعات، نتيجة ما تربت عليه يف و�شائط 
الرتبية وموؤ�ش�شات التعليم من قيم الالحوار وثقافة ال�شمت

يف نوفمرب �شنة 2007، �شدر قانون باإن�شاء الهيئة 
القومية ل�شمان جودة التعليم والعتماد.. وحتى 
منت�شف مايو 2010، مل تعتمد هذه الهيئة �شوى 

مدار�ص   10 البالد:  اأنحاء  خمتلف  يف  مدر�شة   270
ريا�ص اأطفال، و130 مدر�شة ابتدائية، و85 مدر�شة 

اإعدادية، و40 مدر�شة ثانوية، و5 مدار�ص فنية.
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التعليم يف م�شر.. خلطة ملتب�شة: 

حكومي.. ديني.. خــــــــــــــا�ص.. دويل 

تلميذ،  مليون   71 مدر�صة، وحوايل  األف   50 من  يقرب  ما 
وموؤمترات  وجلان  عمل  وجل�صات  متعاقبون،  ووزراء 
زال  وما  البديلة،  والأنظمة  التو�صيات  وع�رشات  قومية، 
ملف التعليم يف م�رش كما هو يحمل دائًما كلمة اأزمة مع كل 

عنوان اأو حوار اأو موؤمتر.
ملف التعليم يف م�رش ملف �صديد اخل�صو�صية بقدر ما هو 
�صديد التنوع وال�صخامة، منظومة رغم قدمها الن�صبي –ما 
اإعادة �صياغة،  يقرب من مائتي عام- ما زالت تبحث عن 
ا.  بينما داخلها تتنوع منظومات اأ�صغر مثرية للحرية اأي�صً
يفرت�س جمانيتها متثل  حكومية  خدمة  بني  يتنوع  تعليم 
مدفوعة  خا�صة  وخدمة  املنظومة،  من   %90 حوايل 
الآلف  لع�رشات  لت�صل  م�صتوياتها  تتنوع  امل�صاريف 

وبالعملة الأجنبية يف املدار�س الدولية.
امل�رشيني،  وم�صتويات  درجات  كل  ت�صم  وا�صعة  رقعة 
�صديدة  وف�صول  التالميذ،  عليها  يجل�س  مقاعد  بال  ف�صول 
ا من بالدهم لتقدمي  الرفاهية مبدر�صني ا�صتح�رشوا خ�صي�صً

اخلدمة الدولية للتعليم.
مناهج حملية يتم تعديلها بني وقت واآخر ومناهج م�صتوردة 
من اخلارج، كل ح�صب نظام التعليم الذي اختاره، والنهاية 
اأ�صا�صي يبحث عن هوية وحل دائم مل�صاكله،  نظام تعليم 

رغم بع�س التطوير الذي �صهده خالل ال�صنوات املا�صية.
�صخمة  ق�صايا  م�رش  يف  اجلامعي  قبل  ما  التعليم  ملف 
الذي  التقدم  عن  تبحث  دولة  وطموحات  يومية  وم�صاكل 

رمبا يحدثه جيل ينجح يف تلقي خدمة تعليمية متميزة.
اأهم  -اأحد  التعليم  لوزارة  جاء  اأ�صهر  خم�صة  حوايل  قبل 
وزارات اخلدمات يف م�رش- وزير جديد ك�صف، ب�صكل رمبا 
اإجراءات �رشيعة  �صابقه عرب  �صوءات  عن  متعمًدا،  يكن  مل 
ومباغتة، كان اأهمها اإقالة عدد كبري من م�صت�صاري الوزير 
ال�صابق ثبت تقا�صيهم اأمواًل �صخمة بال عمل حقيقي، تبعته 
اأو�صحت  املدار�س  من  لعدد  ومفاجئة  متالحقة  زيارات 
وما  املدار�س،  لبع�س  املن�صبطة  وغري  املزرية  احلالة 
هل  املهتمون:  يت�صاءل  بينما  م�صتمرة  اجلولت  تلك  زالت 

�صتغري تلك الزيارات �صيًئا من الواقع؟

حتقيق: حنان حجاج 
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د. حممد عبد الظاهر الطيب، العميد ال�شابق لكلية الرتبية:
اأعتقد اأننا رمبا نكون الدولة الوحيدة يف العامل التي تقدم كل منظومات 

التعليم املختلفة: حكومي وخا�ص ودويل وحتى تعليم ديني تقوم به 
موؤ�ش�شات لها طابع ديني �شرف كاجلمعيات امل�شيحية والإ�شالمية.. 

وبالتايل فال وجود خلطة اأو هدف قومي للتعليم قبل اجلامعي. 

د. جمدي قا�شم، رئي�ص الهيئة القومية ل�شمان جودة التعليم والعتماد:
اأكرث من ثلثي املدار�ص احلكومية التي تقدمت للح�شول على اجلودة والعتماد ف�شلت 
يف ذلك، وكان منها 27 % مت اإرجاء اعتمادها لوجود بع�ص امللحوظات، بينما ما رف�ص 

متاًما 38 %.. ولو علمنا اأننا نراقب حوايل 40 عن�شًرا داخل املدر�شة لأدركنا 
اأن امل�شاألة لي�شت �شهلة، واأن ن�شب الـ33 % التي مت اعتمادها تعترب جيدة ولي�شت 

�شعيفة كما قد يتخيل البع�ص.

حكومية  مدر�شة  األف   50 حوايل  م�رش  يف  اإن  يقول  الواقع 
يف  تلميذ  مليون   16 حوايل  خدماتها  تغطي  اأن  املفرت�س 
مدر�شة  اآلف  �شبعة  وحوايل  اجلامعي،  قبل  التعليم  مرحلة 
مليون  حوايل  ت�شتوعب  جمعيات  اأو  لأفراد  مملوكة  خا�شة 
واأربعمائة األف تلميذ، بينما يوجد عدد غري حمدد اإح�شائًيا من 
املدار�س الدولية، وهي املو�شة التي انت�رشت خالل ال�شنوات 
والربيطانية  الأمريكية  املدار�س  بني  تتنوع  املا�شية،  الع�رش 
تلك  من  ظهر  ما  اآخر  وكان  والفرن�شية،  والكندية  والأملانية 
عبد  حممد  دكتور  يراه  اخلليط  هذا  تركية.  مدر�شة  املدار�س 
التعليم،  خبري  الرتبية،  لكلية  ال�شابق  -العميد  الطيب  الظاهر 
اأزمة  عن  تعبري  خري  الوطني-  باحلزب  ال�شيا�شات  جلنة  ع�شو 
واحدة  منظومة  بال  �شنوات  منذ  ت�شري  التي  م�رش،  يف  التعليم 
اأننا  "اأعتقد  وي�شتطرد:  واحدة،  �شيا�شة  اأو  هدف  وبال  حتكمها 
رمبا نكون الدولة الوحيدة يف العامل التي تقدم كل منظومات 
ديني  تعليم  وحتى  ودويل  وخا�س  حكومي  املختلفة:  التعليم 
تقوم به موؤ�ش�شات لها طابع ديني �رشف كاجلمعيات امل�شيحية 
والإ�شالمية، وبالتايل فوجود خطة اأو هدف قومي للتعليم قبل 
بل  فقط  املعلومة  يقدم  ل  انه  املفرت�س  من  -الذي  اجلامعي 
ا- ل وجود لها مهما حاولنا اأن نتحايل على  ي�شكل الهوية اأي�شً

هذا بالإعالن عن موؤمترات اأو اأهداف اأو روؤى للتعليم".

وي�شيف: "الدولة تخ�ش�س اأكرث من ثالثني مليار جنيه -ح�شب 
اآخر ميزانية للتعليم قبل اجلامعي- يذهب اأكرث من 85% منها 
مرتبات واأجور للعاملني، والباقي ينفق على العملية التعليمية 
نف�شها، من كتب ومبان واأن�شطة، والنتيجة مدار�س ل توفر احلد 
الأدنى من التعليم املطلوب، وتالميذ ل يتعلمون �شيًئا يح�شلون 

على �شهادات درا�شية ويجهلون القراءة والكتابة".

اآخرين، وهو اأمر ل يجب ال�شكوت عليه".

 -  2007 عام  نوفمرب  يف  -بالتحديد  تقريًبا  اأعوام  ثالثة  منذ 
جودة  ل�شمان  القومية  الهيئة  بت�شكيل  الرئا�شي  القرار  �شدر 
العتبارية  ال�شخ�شية  ذات  الهيئة  وهي  والعتماد،  التعليم 
ع�شًوا   15 من  اإدارتها  جمل�س  ويتكون  ال�شتقاليل،  والو�شع 
من كبار خرباء التعليم يف م�رش، وتق�شم قطاعًيا ح�شب نوعية 
واآخر  اجلامعي،  قبل  التعليم  ملف  عن  م�شئول  فهناك  التعليم، 
عن التعليم اجلامعي، وثالث عن التعليم الأزهري. وقد اأحدثت 
الهيئة �شدمة بتقريرها الأول الذي اأعلنته قبل �شهرين، والذي 
اأكدت فيه على ل�شان رئي�شها دكتور جمدي قا�شم اأن 67% من 
اجلودة  �شهادة  على  للح�شول  تقدمت  التي  احلكومية  املدار�س 
وهو  بها،  اجلودة  معايري  توافر  لعدم  رف�شها  مت  والعتماد 
مكاًنا  لتكون  ت�شلح  ل  مدار�س م�رش  ثلثي  اأن حوايل  يعني  ما 

منا�شًبا للتعلم.

وح�شب دكتور جمدي قا�شم -رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة- فاإن: 
�شهادة  منح  عليهما  بناء  يتم  اأ�شا�شيان  حموران  الهيئة  "لدى 
اجلودة من عدمه، اأولهما القدرة املوؤ�ش�شية للمدر�شة، وتتعلق 
للموؤ�ش�شة  واملادية  الب�رشية  والإمكانيات  بالإدارة  بالأ�شا�س 
للمدر�شة،  التعليمية  القدرة  فهو  الثاين  املحور  اأما  التعليمية، 
اإدارة  دور  لي�س  فمثاًل  حمددة،  معايري  خالل  من  هذا  ويتم 
وغياب  ح�شور  متابعة  جمرد  عادة-  لنا  يبدو  -كما  املدر�شة 
التالميذ واملدر�شني واملراقبة يف المتحانات اأو ت�شليم الكتب 
املدر�شية، بل اإن جزًءا من دور الإدارة الأ�شا�شي هو التخطيط 
الذي  باملدر�س،  يتعلق  فيما  خا�شة  والتطوير،  للم�شتقبل 
دورات  خالل  من  اأدائه  وتطوير  التعليمية،  العملية  ع�شب  هو 
لباقي  بالن�شبة  وهكذا  جديدة،  مهارات  اإك�شابه  اأو  تدريبية 

وفيما يخ�س نتائج ع�رشات املوؤمترات والتو�شيات بالإ�شافة 
ملعايري جودة العملية التعليمية؟.. قال: "لدينا كل هذا، وعقد 
كما  �شخ�شًيا  اجلمهورية  رئي�س  ح�رشه  للتعليم  قومي  موؤمتر 
هل  ولكن  متاًما  جميل  هذا  كل  للجودة،  قومية  هيئة  لدينا  اأن 
تغريت �شيغة التعليم يف م�رش؟.. وهل تغري حال املدار�س؟.. 
�شاأ�رشب مثاًل ب�شيًطا جًدا، هل ميكن تخيل اأن كل حو�س مدر�شة 
التالميذ  يقف  احلو�س  م�شاحة  �شيق  ومع  كهرباء،  حمول  به 
التي  التقارير  لكل  متاًما  مناٍف  وهذا  املحول  لهذا  جماورين 
هيئة  لدينا  بينما  املدار�س،  جودة  معايري  يف  لالأمن  و�شعت 
�شخمة متخ�ش�شة يف الأبنية التعليمية، لكن امل�شاألة اأكرب بكثري 
الأعداد  مالحقة  ميكن  ول  ميزانيات،  من  الدولة  تقدمه  مما 
املدار�س،  من  منا�شب  بعدد  اجلدد  التالميذ  من  املتزايدة 
ول  الف�شول،  داخل  الرهيبة  التكد�س  اأزمة  بالتايل  وحتدث 
طالًبا   90 به  ف�شل  يف  تلميذ  ي�شتوعب  اأن  اأحد  يتخيل  اأن  ميكن 

�شيًئا".

على  القادرة  اأ�شبحت  لالأ�شف  اخلا�شة  "املدار�س  وي�شيف: 
اأن تقدم منظومة تعليمية ناجحة ن�شبًيا، ولكنها مدفوعة الأجر 
وغري اآمنة، خا�شة ونحن نتحدث عن مدار�س دولية، مما يحدث 
حالة من التغريب ال�شديد للتالميذ ال�شغار. وعندما نتحدث عن 
التعليم الأ�شا�شي وقبل اجلامعي يجب اأن نعرف اأنه اأخطر كثرًيا 
ول  الإن�شان  و�شمري  هوية  ي�شكل  لأنه  اجلامعي،  التعليم  من 
الدول  �شديدة اخلطورة جًدا ويف كل  يعلم فقط، هذه املرحلة 
و�شيء  بالكامل،  اجلامعي  قبل  التعليم  الدولة  تتوىل  املتقدمة 
خطري للغاية اأن اأجد مدار�س متنوعة اجلن�شية ومدار�س متعددة 
الدولة  اأن  يعني  ما  وهو  �شغار،  تالميذ  مع  تتعامل  الهوية 
تتخلى عن دورها بب�شاطة �شديدة وكاأنها تريد اإلقاء العبء على 

اأن  فالبد  التعليمية  املوؤ�ش�شة  لقدرة  وبالن�شبة  الإدارة.  جوانب 
تكون للموؤ�ش�شة خطة تعليمية م�شتهدفة ووا�شحة عن املهارات 

املعرفية التي لبد اأن يكت�شبها التلميذ يف كل مرحلة تعليمية".

ال�رشوط  هذه  توافر  من  التاأكد  اآلية  عن  له  �شوؤالنا  وحول 
من  فرق  "لدينا  اأجاب:  تتم؟..  وكيف  الهيئة،  لدى  وغريها 
تتقدم  التي  املدار�س  اإىل  يذهبون  املتخ�ش�شني  املراجعني 
اأو  للمدر�شة  دقيقة  فح�س  عملية  وتتم  اجلودة،  على  للح�شول 
فرناجع  وب�رش،  مبان  من  مكوناتها  بكل  التعليمية  املوؤ�ش�شة 
الأمان  وو�شائل  به  الأ�شا�شية  اخلدمات  وتوفر  املبنى  حالة 
وغريها، كما نراجع اأوراق املدر�شني والدورات التي ح�شلوا 
عليها وندخل الف�شول لنتابع اأداءهم ب�شكل عملي. كل هذا يتم 
ت�شجيله بدقة من خالل فرق العمل تلك، ثم يتوىل كبار اخلرباء 
بالهيئة مطابقة هذا على املعايري التي و�شعتها الهيئة للجودة 
تعطي  اأو  ترف�س  اأو  املوؤ�ش�شة  تقبل  عليه  وبناء  والعتماد، 
لديها".  ال�شعف  نقاط  ل�شتيفاء  اأ�شهر-   6 -غالًبا  مهلة  لها 
التي  اأكرث من ثلثي املدار�س احلكومية  "لقد ف�شلت  اأ�شاف:  ثم 
تقدمت للح�شول على اجلودة، وهو ما يعني اأن القائمني عليها 
الأوراق  ا�شتكمال  اأن امل�شاألة نظرية بحتة، مبعنى  رمبا ظنوا 
وا�شتقبال اأع�شاء اللجان يف املكاتب فقط، ولكن الواقع �شيء 
اآخر، فنحن ل نرتك �شيًئا يف املدر�شة اإل وتتم مراجعته. لكن 
ما يجب اأن ن�شري اإليه اأن ن�شبة ال�67% التي مل تعتمد، كان منها 
27% مت اإرجاء اعتمادها لوجود بع�س امللحوظات، بينما ما 
رف�س متاًما ال� 38% الباقية، ولو علمنا اأننا نراقب حوايل 40 
واأن  �شهلة،  لي�شت  امل�شاألة  اأن  لأدركنا  املدر�شة  عن�رًشا داخل 
ن�شب ال� 33% التي مت اعتمادها تعترب جيدة ولي�شت �شعيفة كما 

قد يتخيل البع�س".

يح�شلون على �شهادات
..ويجهلون القراءة والكتابة

التلميــــــــــــــــذ
هو الهدف الأ�شـــــــــــــــــا�شي
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ملف العدد

99 مركز امل�صروعات الدولية اخلا�صة

الدكتور �شيد الفيومي، وكيل جلنة التعليم مبجل�ص ال�شعب:
ن�شبة الـ 10% التي تقدم للتعليم من اإجمايل ميزانية الدولة تعد رقًما هزياًل، 

فكيف ميكن اأن تكفي 37  مليار جنيه اأكرث من 17 مليون تلميذ يف املدار�ص 
احلكومية والأزهرية، تلتهم الأجور 85 % منها.. اأي اأن ما ينفق على كل 

تلميذ م�شري حوايل 650 جنيًها فقط، بينما يف الدول املتقدمة ي�شل الرقم يف 
املتو�شط اإىل 4 اآلف دولر.

امل�شت�شار املندوه احل�شيني -رئي�ص رابطة املدار�ص اخلا�شة:
نفكر جدًيا يف التقدم باقرتاح ملجل�ص ال�شعب نتوىل نحن مبوجبه تقدمي خدمة 

التعليم بدياًل عن الدولة، على اأن تدفع لنا الدولة تلك التكلفة، لكن طبًقا 
ملنظومتنا نحن كتعليم خا�ص.. وهذا القرتاح ي�شتند اإىل قانون م�شاركة 

القطاع اخلا�ص يف تقدمي اخلدمات احلكومية الذي مت اإقراره موؤخًرا يف جمل�ص 
ال�شعب.

ل  الإعدادية  املرحلة  طالب  بع�س  اإن  عن  يقال  ما  وحول 
يجيدون اأحياًنا القراءة والكتابة، �شاألناه: كيف ميكن اأن نراقب 
جودة مبان ومهارات مدر�س والتلميذ اأمي؟.. فاأجاب: لالأ�شف 
�شمن  و�شعنا  فقد  ولذلك  املدار�س،  بع�س  يف  موجود  هذا 
�رشوط احل�شول على اجلودة اإجراء اختبارات القراءة والكتابة 
للتالميذ، ولن تنجح مدر�شة مهما كان لديها من اإمكانيات، اإذا 
ف�شل تالميذها يف هذا الختبار، فالتلميذ هو الهدف الأ�شا�شي 
يف  م�شكلة  بوجود  نعرتف  ونحن  باأكملها.  التعليمية  للعملية 
والهيئة  معاجلته،  الدولة وحتاول  تواجهه  اأمر  التعليم، وهو 

نف�شها جزء من تلك املواجهة وحماولة احلل".

جلان  اأن�شط  من  واحدة  امل�رشي  ال�شعب  مبجل�س  التعليم  جلنة 
حترك  التي  الق�شايا  عادة  منها  تخرج  ا،  هًمّ واأثقلها  املجل�س 
املياه الراكدة والتقارير التي تثري الراأي العام. وكان اأهمها 
يف بداية هذا العام، ومع تويل وزير التعليم اجلديد اأحمد زكي 
الذين كانوا يعملون  بدر من�شبه، ما يتعلق مبلف امل�شت�شارين 
مع الوزير ال�شابق ويتقا�شون مبالغ طائلة، فقد اأ�شار التقرير 
اأن هذه املبالغ تخطت حاجز اخلم�شني مليون جنيه  اإىل  وقتها 
اأثار  البنك الدويل فقط، مما  اأحد امل�رشوعات املمولة من  يف 
اإمكانياتها،  �شعف  ت�شكو  التي  الوزارة  عن  اللغط  من  الكثري 
لدرجة العجز اأحياًنا عن توفري مقعد لبع�س التالميذ بينما تقدم 
يفعلون،  ماذا  يعرف  اأحد  ل  مل�شت�شارين  املجزية  املرتبات 
وما الذي طوروه ليح�شلوا على تلك املكافاآت؟.. وهو الأمر 
الذي رمبا دفع الوزير اجلديد وقتها للتخل�س من اأغلب هوؤلء 
حال  من  ي�شلح  مل  هذا  ولكن  الوزارة،  خارج  من  القادمني 
التعليم �شيًئا كما �رشح لنا بذلك الدكتور �شيد الفيومي -وكيل 
جلنة التعليم مبجل�س ال�شعب،الأ�شتاذ اجلامعي- الذي اأ�شاف: 

يتقا�شون مرتبات تلتهم بدورها حوايل ن�شف ميزانية التعليم 
فيلجئون  حياتهم  تكفي  ل  مرتبات  ذلك  رغم  ولكنها  الر�شمي، 

للدرو�س.

 امل�شاألة �شديدة التعقيد، فنحن غري قادرين على اإلغاء املجانية 
لأولدهم  يدفعونه  ما  بدفع  مطالبني  الأهايل  ي�شبح  وبالتايل 
يف الدرو�س كم�رشوفات ن�شمن بها توفري تعليم حمرتم، لأن 
اإىل  لال�شتماع  ن�شعى  اأن  يجب  كما  الد�شتور.  تغيري  يعني  ذلك 
املدر�س  يكون  اأن  ميكن  كيف  وا�شح  ب�شكل  لنعرف  املدر�شني 
جزًءا من حل م�شاكل العملية التعليمية، بدًل من اأن يكون جزًءا 

من امل�شكلة.

تتو�شع بخطى  بداأت  التعليم اخلا�س يف م�رش، والتي  منظومة 
بطيئة ن�شبًيا يف الثمانينيات وبعد حوايل ربع قرن ما زالت دائًما 
يف مو�شع التهام، رغم اأنها ت�شتند اإىل تاريخ قدمي يف منظومة 
العملي  احلل  هي  باتت  نف�شه  الوقت  ويف  امل�رشي.  التعليم 
لأبنائها  يوفر  تعليم  عن  تبحث  التي  الأ�رش  من  الألوف  ملئات 
احلد املقبول من املعرفة ورمبا الآدمية. ر�شمًيا ت�شجل رابطة 
اأ�شحاب املدار�س اخلا�شة حوايل 7500 مدر�شة ت�شم حوايل 

مليون واأربعمائة األف تلميذ..

رابطة  -رئي�س  احل�شيني  املندوه  امل�شت�شار  �شاألنا  عندما 
للتعليم  ينظرون  الكثريون  مازال  ملاذا  اخلا�شة-  املدار�س 
اخلا�س باعتباره نوًعا من البزن�س املربح لي�س اإل؟.. كانت 
اإجابته: "التعليم خدمة �شواء كانت جمانية اأو مدفوعة الأجر، 
يف  ال�شتمرار  من  نتمكن  لكي  طبيعي  اأمر  منها  ربح  وحتقيق 
املميزة،  له مالحمه  التعليم اخلا�س يف م�رش  تقدميها. ولكن 
اأقل  م�رشوفاتها  اخلا�شة  مدار�شنا  من   %  60 من  فاأكرث 

عليه  اأن يح�شل  ما يجب  للتعليم  نقدم  اأننا ل  اأن نعرتف  "يجب 
عملية  لأية  الأ�شا�شية  الدعامة  باعتباره  الدولة،  ميزانية  من 
اإجمايل  من  للتعليم  تقدم  التي   %10 ال�  ن�شبة  وتعترب  تنمية. 
ميزانية الدولة رقًما هزياًل مقارنة باأهمية التعليم، فكيف ميكن 
اأن تكفي 37 مليار جنيه اأكرث من 17 مليون تلميذ يف املدار�س 
التي  التعليمية،  الأبنية  هيئة  مثاًل  بينما  والأزهرية،  احلكومية 
جنيه،  مليون   750 تخطت  ديون  عليها  املدار�س،  بناء  تتوىل 
مليار  حوايل  التعليم  وزارة  ميزانية  يف  املت�شمنة  وميزانيتها 
ون�شف املليار فقط. كما اأن بند الأجور وحده يلتهم ما يزيد 
على  ينفق  امليزانية  من  يتبقى  وما  الإنفاق،  من   % 85 على 
وجتهيزات  وكتب  اأبنية  من  الأخرى  التعليمية  اخلدمات  كافة 
واأن�شطة طالبية. وبح�شبة ب�شيطة جند اأن ما ينفق على كل تلميذ 
م�رشي حوايل 650  جنيًها فقط، بينما يف الدول املتقدمة ي�شل 

يف املتو�شط اإىل 4 اآلف دولر".

وعن اأزمة الدرو�س اخل�شو�شية، خا�شة بعد اأن ترددت اأرقام 
�شخمة عن حجم ما يدفع لها، وهل هناك نية ملزيد من الت�شدد 
عرب جمل�س ال�شعب للحد من تلك الظاهرة؟.. قال د. الفيومي: 
لدينا قانون يجرم الدرو�س اخل�شو�شية لكنه ل يطبق ول اأ�شتطيع 
اأن اأطالب مبزيد من الت�رشيعات، لأن املطلوب احلقيقي هنا هو 
تغيري نظام التعليم بالكامل، فالو�شع مل يعد يتحمل املزيد من 
حماولت الرتقيع اجلزئي. فالكارثة احلقيقية يف تلك الدرو�س 
اأف�شدت ما تبقى من النظام التعليمي يف م�رش، واأ�شبحت  اأنها 
نظاًما موازًيا يلتهم ميزانية تكاد تقرتب من ميزانية الوزارة، 
17 مليار جنيه  اإىل  الرقم قد و�شل  اأكرث كان  اأو  ومنذ عامني 
تدفع للدرو�س اخل�شو�شية �شنوًيا، والبع�س يوؤكد اأنها و�شلت 
اإىل 25 ملياًرا تذهب جليوب املدر�شني الذين من املفرت�س اأنهم 

على  م�رشوفاتها  تزيد  الباقية  واملدار�س  جنيه،   1500 من 
من  اأعلى  جودة  حققنا  نحن  ذلك  ورغم  متفاوتة،  بن�شب  هذا 
على  فيها  تنفق  اإنها  الوزارة  تقول  التي  احلكومية  املدار�س 
يتلقاه  ما  يوازي  ل  رقم  وهو  جنيًها،   3250 حوايل  التلميذ 
باقرتاح  التقدم  يف  جدًيا  نفكر  ونحن  خدمة.  من   التلميذ 
هذا  مبوجب  نحن  نتوىل  به،  التعليم  جلنة  عرب  ال�شعب  ملجل�س 
تدفع  اأن  الدولة، على  بدياًل عن  التعليم  تقدمي خدمة  القرتاح 
 لنا الدولة تلك التكلفة، لكن طبًقا ملنظومتنا نحن كتعليم خا�س.

وملاذا  �شيختلف؟..  الذي  وما  ال�شوؤال:  من  لبد  كان  هنا، 
الإجابة:   فكانت  التعليم؟..  وزارة  تف�شل  بينما  اأنتم  تنجحون 
وزارة التعليم لديها نظام اإداري مت�شخم ومدر�شون ل يعملون 
ويتقا�شون مرتبات تلتهم مع امل�شت�شارين والإداريني اأكرث من 
80 % من ميزانية التعليم، كما اأن الإدارة يف القطاع اخلا�س 
اأن  كما  لتاأهيله،  و�شوًل  املدر�س  اختيار  من  بدًءا  خمتلفة 
لتحقيق اجلودة رغم  الإثابة والعقاب �شديد الإحكام. ون�شعى 
اأن التقدم لها يكلفنا الآن اأكرث من خم�شني األف جنيه، ورغم ذلك 
اأكرث، والتقرير الأخري لهيئة  فاإقبال املدار�س اخلا�شة عليها 

اجلودة يوؤكد ذلك.

والآدمي  ال�شحي  املناخ  بداية  للتلميذ  توفر  خدمة  نقدم  نحن 
والف�شول  كالأن�شطة  الأخرى  واخلدمات  املبنى  يف  للتعليم 
وحتى الكثافة املعقولة والتي تختلف ح�شب م�شتوى املدر�شة، 
الأجنبية،  اللغات  يف  خا�شة  اأعلى  تعليمية  مواد  وبالتاأكيد 
وبع�س املدار�س تعطي لغة ثالثة وهذا من �شاأنه اإك�شاب التالميذ 
واملدر�شني  الكمبيوتر  اأجهزة  بخالف  اأكرث،  علمية  مهارات 
 الأكفاء. ولول اإدراك الأهايل جودة ما نقدمه ملا اأقبلوا علينا.

الأجـــــــــــور
تلتهم امليزانيــــــــــة

بديـــــــــــال
عن الدولـــــــــــــــــة



االإ�صالح االقت�صادي100

العراق

اأية  تقدم  بداية  اأن  املعا�رشة  الدولية  التجارب  اأثبتت 
دولة من دول العامل انطلقت من بوابة التعليم، لذلك جند 
ل  والتعليمية  الرتبوية  املنظومة  يف  الإ�صالح  عمليات 
تتوقف كونها تتطور بتطور املجتمعات وبالرتقاء يف 
الأداء القت�صادي والكفاءة والقدرات، واأ�صبح جوهر 
ال�رشاع العاملي هو التناف�ش على تطوير هذه املنظومة. 
وت�صعى حكومات الدول املتقدمة اإىل اإعطاء قطاع الرتبية 
و�صيا�صتها  براجمها  يف  ا�صرتاتيجية  اأولوية  والتعليم 
لإدراكها التام باأنه اأحد الو�صائل الرئي�صية لدفع التناف�صية 
القت�صادية والتنمية امل�صتدامة القائمة على مبادئ احلكم 
الر�صيد، الأمر الذي يعرب عنه اإجمايل ال�صتثمارات يف 
هذا القطاع، وما يح�صل عليه من اهتمام. ويلعب التعليم 
دوًرا حمورًيا يف مكافحة الفقر والنمو القت�صادي على 
اأنه يعرب عن طموحات  الأ�رشة واملجتمع، كما  م�صتوى 

املجتمعات لالندماج يف القت�صاد العاملي يف عامل دائم 
التغري.

واأ�صدرت منتظمة اليون�صكو اأربعة مبادئ للتعلم هي: التعلم 
الآخرين،  للعي�ش مع  للعمل، والتعلم  للمعرفة، والتعلم 
مبرحلة  املبادئ  هذه  ترتبط  ول  ليكون،  املرء  وتعلم 
ول بزمن حمدد، واإمنا هي مفهوم للتعلم مدى احلياة، 
اأي التعليم املتكامل وامل�صتمر الذي يجعل املجتمع كله 

جمتمًعا دائم التعليم ويوفر فر�ش التعلم لكل فرد.
وت�صري التقارير الدولية اإىل اأن م�صتوى التعليم يف الوطن 
بالرغم  عاجلة  اإ�صالحات  اإىل  ويحتاج  متخلف  العربي 
من ا�صتفادة معظم الأطفال من التعليم الإلزامي وتقل�ش 
الفجوة بني اجلن�صني يف التعليم، اإل اأن هنالك فجوات بني 
ما حققته الأنظمة التعليمية وما حتتاجه املنطقة لتحقيق 

اأهدافها الإمنائية احلالية وامل�صتقبلية.

النظام التعليمي يف العراق.. الواقع والتحديات
 متتد الدورة التعليمية الر�صمية يف العراق اإىل 12 �صنة، 
منها 6  �صنوات اإلزامية ملرحلة التعليم البتدائي الذي يبداأ 
من عمر 6  �صنوات، يتبعها 3 �صنوات للمرحلة املتو�صطة، 
اإىل  ينق�صم  الذي  الثانوي،  التعليم  3 �صنوات ملرحلة  ثم 
اأو  اأدبي، وثانوي مهني �صناعي  اأو  ثانوي عام علمي 
ا معهد املعلمني ومدة  اأي�صً اأو جتاري. وهناك  زراعي 
وميكن  املتو�صط،  التعليم  بعد  �صنوات   5 فيه  الدرا�صة 
على  الثانوية ويح�صلون  املرحلة  ينهون  الذين  للطالب 
اإىل  مبا�رشة  ين�صموا  اأن  للمتابعة  الأدنى  احلد  موؤهالت 
اجلامعات اأو املعاهد الفنية التي متتد الدرا�صة فيها ملدة 
اأربع �صنوات كحد اأدنى، وي�صتطيع طالب معهد املعلمني 
يح�صلون  الذين  باأنواعه  املهني  الثانوي  وكذلك طالب 
على درجات ممتازة يف المتحانات النهائية اأن يلتحقوا 

بالكليات واجلامعات ملتابعة تعليمهم العايل.
التعليمي يف العراق تاريًخا بارًزا كاأف�صل  للنظام  كان 

منطقة  يف  املوجودة  والتعليمية  الرتبوية  النظم  واأقوى 
ال�رشق الأو�صط عندما و�صل اإىل قمة عطائه يف عام 1975 
فاز  اإذ  املا�صي،  القرن  من  الثمانينيات  بداية  وحتى 
بجائزة اليون�صكو العاملية التابعة لالأمم املتحدة يف عام 
1982، اإل اأنه مل ي�صتطع مواكبة التطور والتقدم العلمي 
واملعلوماتي  املعريف  والنفجار  العامل  �صهده  الذي 

ب�صبب احلروب والإنفاق الع�صكري.
عام  منذ  بالرتدي  العراق  يف  الرتبوي  الواقع  وبداأ 
1990، بعد فر�ش احل�صار القت�صادي والثقايف وحتى 
الجتماعي، فانخف�صت ميزانية التعليم يف الناجت القومي 
مدر�صة   1000 من  اأكرث  وبقيت   ،%1 اإىل  و�صلت  حتى 
مرافق  بال  التي  املدار�ش  ن�صبة  وبلغت  بالطني،  م�صيدة 
�صحية يف املحافظات 80%، واإن وجدت هذه املرافق 
يف  الطلبة  عدد  وازداد  ال�صتخدام،  �صاحلة  غري  فاإنها 
القاعة الدرا�صية الواحدة حتى و�صل يف بع�صها اإىل 70 
اأو انعدام  طالًبا، ن�صفهم يفرت�صون الأر�ش، مع ندرة 
عملية  يف  امل�صاعدة  والو�صائل  التعليمية  امل�صتلزمات 

بقلم: د. منى املو�صوي
جامعة بغداد

قراءة يف النظام التعليمي بالعراق...

الواقع والتحديات

ملف العدد
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التعلم والتعليم، وانخف�ش دخل املعلم مما  اأثر يف دوافعه 
للعمل، وت�رشب الطالب من مقاعد الدرا�صة كما ت�رشبت اأكفاأ 
واأهمل  القت�صادية،  للظروف  نتيجة  الرتبوية  العنا�رش 
اإعداد الكادر الرتبوي والتعليمي، فانعزل عن العامل لأكرث 
التعليم والتعلم، وتقادمت املناهج  من عقد وتدنت نوعية 

الدرا�صية وتوقف منو النظام الرتبوي.
احلالة  ازدادت   ،2003 عام  ال�صابق  النظام  انهيار  وبعد 
بتوقف  متثلت  اأخرى،  حتديات  ودخلت  وتفاقمت  تدهوًرا 
وا�صتفحال  الأمني  الو�صع  وانعدام  والإعمار،  التنمية 
وعمليات  الق�رشي  والتهجري  اأ�صكاله،  مبختلف  الإرهاب 

والغتيالت،  الختطاف 
املايل  والف�صاد 
على  وبناء  والإداري. 
اأجريت  التي  امل�صوحات 
 %80 فاإن   ،  2004 عام 
املدر�صية  املباين  من 
اإ�صالحات  اإىل  حتتاج 
حيث  تاأهيل،  واإعادة 
منها   %50 يف  يتوفر  ل 
احلد الأدنى من ال�رشوط 
حاد  نق�ش  مع  ال�صحية، 
املوؤ�ص�صات  عدد  يف 
من  اأكرث  بلغ  التعليمية 
4500 مدر�صة، ويبدو اأن 

وزارة الرتبية يف ظل النظام ال�صابق مل تاأخذ يف احل�صبان 
ن�صبة النمو الطبيعي لل�صكان والتي تبلغ 2% �صنوًيا على اأقل 
تقدير. وحالًيا جند ن�صبة كبرية من املدار�ش تعمل بنظام 
الفرتتني اأو الثالث، والبع�ش الآخر باأربع فرتات، ف�صاًل 
عن م�صكلة الكثافة العددية التي تعاين منها بع�ش املدار�ش 
و�صاآلة  العايل  ال�صكاين  الزخم  ذات  املناطق  يف  خا�صة 
املوازنات املالية، مما اأدى اإىل تاأثريات �صلبية بالغة يف 
اخلطة الدرا�صية، فتقل�ش عدد ال�صاعات الدرا�صية املقررة 
واألغيت بع�ش الدرو�ش والن�صاطات، ف�صاًل عن �صعف دور 
اجلهات التي تعمل على تقومي موؤ�رشات الأداء للموؤ�ص�صات 
ظاهرة  وامتدت  فيها،  العام  امل�صتوى  فانخف�ش  التعليمية 
الرتبوية  القيادات  منا�صب  يف  ال�صيت  مقيتة  املحا�ص�صة 
لتزداد الأمور �صوًءا، وبلغ عدد املهجرين والالجئني اأكرث 
من 3 ماليني �صخ�ش، 20% منهم هم من الأطفال يف �صن 

املرحلة البتدائية.
واإذا ما اأخذنا بنظر العتبار نتائج اأو�صع م�صح وطني نفذه 
اجلهاز املركزي لالإح�صاء وتكنولوجيا املعلومات، التابع 
لوزارة التخطيط والتعاون الإمنائي، يف عام 2008، والذي 

دون  اأطفال  هم  العراقيني  من   %40 اأن حوايل  اإىل  ي�صري 
اخلام�صة ع�رشة من العمر، فاإن هنالك معلومات ت�صري اإىل 
 اأن نحو 50% من اأطفال العراق هم اليوم خارج املدار�ش.
ويبني التقرير العاملي لر�صد التعليم للجميع للعام 2010، 
اأن العراق ل يزال خلف الركب مقارنة مبعظم البلدان يف 
املنطقة نتيجة لعقود من ال�رشاع والعقوبات، فقد انخف�صت 
جودة التعليم الر�صمي واإمكانية احل�صول عليه مبا يوؤثر �صلًبا 
يف معدلت اللتحاق بالدرا�صة يف جميع م�صتويات التعليم. 
واأدى الرتاجع يف نظام التعليم اإىل ارتفاع معدلت الت�رشب 
من املدار�ش، وتبقى م�صاألة الأمية ت�صكل م�صدر قلق حيث 
الوطني ملحو  يبلغ املعدل 
تقريًبا   %80 الأمية حالًيا 
 10 بعمر  الأطفال  بني 
وتتاأثر  فوق،  فما  �صنوات 
خا�ش  ب�صكل  الن�صاء 
بظاهرة الأمية بخا�صة يف 

املناطق الريفية.
�صيكون  ماذا  ونت�صاءل: 
يف  املجتمع  م�صتقبل 
اجليل  هذا  ظل  يف  العراق 
الأمور؟..  ت�صتدرك  اإن مل 
�صيكون  بالتاأكيد  اجلواب 
تداعيات  النتائج  لهذه 
واجتماعية  �صيا�صية 

واقت�صادية خطرية . 

جهود الإ�سالح احلالية.. اإىل اأين؟
العراق  يف  التعليم  قطاع  �صهده  الذي  التعرث  من  بالرغم   
خالل الفرتة املن�رشمة، اإل اأن هنالك عملية اإ�صالح م�صتمرة 
يف هذا القطاع، ولكن النتائج مازالت غري منظورة ون�صب 
الإجناز غري مقنعة اإىل حد ما. فالإ�صالح يجب اأن ي�صمل 
الرتبوي كاملناهج، والختبارات،  النظام  كافة مكونات 
الرتبوي،  والإ�رشاف  املدر�صية،  والإدارة  والتقومي، 
وتدريبهم،  املعلمني  واإعداد  الب�رشية،  القوى  وتنمية 
التحتية  البنية  عن  ف�صاًل  الرتبوية  الت�رشيعات  وكذا 
للموؤ�ص�صات الرتبوية والتعليمية، كالبنايات، واملختربات، 
وو�صائل  املختلفة،  العلمية  البحث  واأدوات  والتجهيزات، 
من  وغريها  احلديثة  الإلكرتونية  والت�صال  الإي�صاح 
 الو�صائل العملية التي ت�صاعد الطالب على اكت�صاب املعرفة. 
من  العديد  عقدت  الآن،  اإىل   2004 عام  بداية  ومنذ 
الرتبية  قطاع  واقع  ملناق�صة  والندوات  املوؤمترات 
احلكومية  اجلهات  من  العديد  فيها  �صاهمت  والتعليم، 

ومنظمات املجتمع املدين واملنظمات الدولية ذات العالقة، 
يف  املعوقات  من  جانب  ومعاجلة  ت�صخي�ش  يف  و�صاعدت 
هذا القطاع، وتركزت عملية الإ�صالح يف جانبني، الأول: 
طراأت  التي  التغيريات  اأن  من  بالرغم  التدري�صية  املناهج 
الرتبوي.  الإ�رشاف  والثاين:  جوهرية،  تكن  مل   عليها 
امل�صتفتى  العراقي  الد�صتور  ن�ش  الت�رشيع،  م�صتوى  وعلى 
ما   33 املادة   ،2005 عام  العراقي  ال�صعب  قبل  من  عليه 

ياأتي:
 اأوًل: التعليم عامل اأ�صا�ش لتقدم املجتمع وحٌق تكفله الدولة، 
وهو اإلزامي يف املرحلة البتدائية، وتكفل الدولة مكافحة 

الأمية.
ثانًيا: التعليم املجاين حق 
خمتلف  يف  العراقيني  لكل 

مراحله.
ثالًثا: ت�صجع الدولة البحث 
العلمي لالأغرا�ش ال�صلمية 
الإن�صانية،  يخدم  مبا 
والإبداع  التفوق  وترعى 
والبتكار وخمتلف مظاهر 

النبوغ.
اخلا�ش  التعليم  رابًعا: 
وينظم  مكفول،  والأهلي 

بقانون.
يف  جاء  وكما  الد�صتور،  لن�صو�ش  �صياغة  اإعادة  وهنالك 
ملجل�ش  الإلكرتوين  املوقع  على  حالًيا  املن�صورة  الن�صخة 
النواب العراقي، )املادة 38(، فقد مت تعديل الن�ش اأول اإىل 
)التعليم عامل اأ�صا�ش لتقدم املجتمع، وحق تكفله الدولة، 
اإلزامي يف املرحلتني البتدائية واملتو�صطة، وتكفل  وهو 

الدولة مكافحة الأمية(.
اأولوياتها  �صلم  يف  التعليم  ت�صع  العراق  حكومة  اأن  ورغم 
عام  يف   %10 اإىل  امليزانية  ن�صبة خم�ص�صات  حيث رفعت 
الن�صبة  هذه  اأن  اإل  احلكومي،  الإنفاق  اإجمايل  من   2010
تعد من اأهم املعوقات التي تقف اأمام تطوير واقع املدار�ش 
يف العراق، كما تعد قليلة اإذا ما قورنت مبا خ�ص�صه العراق 
لقطاع الرتبية والتعليم يف ثمانينيات القرن املا�صي )%28( 
من املوازنة، اأو اإذا ما قورنت مبا تخ�ص�صه دول اخلليج 
القطاع،  لهذا  �صنوًيا  املوازنة  من   )%25-20( العربي 
العددية  الكثافة  وبالرغم من غياب ال�صرتاتيجية ملعاجلة 
ا�صتثنائًيا  حاًل  الرتبية  وزارة  براأي  ميثل  اأنه  اإل  للطلبة، 

ل�صتيعاب العدد الكبري من الطلبة، ومنحهم فر�صة التعليم.

اأن الوزارة بداأت يف حما�صبة القائمني على العملية  ورغم 
م�صئولية  وحتميلهم  والعقاب  الثواب  مبداأ  وفق  الرتبوية 
تدين امل�صتوى العلمي للطلبة، كما اأنه ح�صل حت�صني للو�صع 
القت�صادي والجتماعي لأفراد املهنة التعليمية، اإل اإنه مل 
يرتقي بعد اإىل ما يعّزز �صعورهم بكربيائهم املهني وي�صعهم 
على درجة من التقارب مع غريهم من املهنيني. ومازال 
التعليم يف ريا�ش الأطفال مهماًل، واملطلوب العمل اجلاد 
جزًءا  الأطفال  ريا�ش  واعتبار  املبكرة  الطفولة  حلماية 
باملرحلتني  اأ�صوة  والتعليمي  الرتبوي  النظام  من  يتجزاأ  ل 

البتدائية واملتو�صطة.
ومن الالفت للنظر، عودة 
لتمار�ش  التعليمية  العملية 
غياب  بعد  الرتبوي  عملها 
ثالثة  من  اأكرث  ا�صتمر 
ما  اأبرز  وهو  عقود، 
قطاع  يف  تطور  من  حدث 
ف�صاًل  والتعليم،  الرتبية 
عن ظاهرة التعليم اخلا�ش 
العراق،  يف  والأهلي 
اخلا�صة  املدار�ش  فبداأت 
حمافظتي  يف  بالفتتاح 
اإىل  لتمتد  وبغداد  الب�رشة 
املحافظات الأخرى، بعد 
مبوجب  نظامها  اإقرار 
معايري  توفر  ا�صرتط  والذي   ،2004 ل�صنة   3 رقم  القرار 
معينة، اإذ على املوؤ�ص�صني اأن يكونوا حا�صلني على موؤهل 
واأن  اأ�صخا�ش،   3 عن  عددهم  يقل  ل  اأن  ويجب  تربوي، 
املرافق  فيها  تتوفر  للمدر�صة  خا�صة  بناية  هناك  تكون 
حا�صوب  وقاعات  واملختربات  الرتفيه  وو�صائل  اخلدمية 

وو�صائل الإي�صاح.
وزارة  قبل  من  ر�صمًيا  -املجازة  املدار�ش  هذه  ووفرت 
الرتبية العراقية- فر�صة حل�صول التالميذ على تعليم جيد، 
اأجنبية كالفرن�صية والرو�صية  الكمبيوتر، ولغات  ودرو�ش 
تختلف  ول  الإجنليزية.  عن  ف�صاًل  وغريها  والأملانية 
عن  اخلا�صة  املدار�ش  يف  الأ�صا�صية  الدرا�صية  املناهج 
املدار�ش احلكومية، ويخ�صع التالميذ فيها اإىل المتحانات 
الوزارة  واحتفظت  الرتبية،  وزارة  ت�صعها  التي  النهائية 
املدار�ش  يف  العاملني  املدر�صني  اأجور  ن�صبة  حتديد  بحق 
املدار�ش  يف  املدر�صني  لأجور  م�صاوية  لتكون  اخلا�صة، 

احلكومية.
ومهنية  وثانوية  ابتدائية  ومدار�ش  معاهد  تاأ�ص�صت  وبذلك 

العراق

بعد فر�ص احل�شار عام 1990 بداأ الواقع الرتبوي يف 
العراق بالرتدي، فانخف�شت ميزانية التعليم يف الناجت 
القومي حتى و�شلت اإىل 1%، وبقيت اأكرث من 1000 
مدر�شة م�شيدة بالطني، وبلغت ن�شبة املدار�ص التي بال 

مرافق �شحية يف املحافظات 80%، وازداد عدد الطلبة 
يف القاعة الدرا�شية الواحدة حتى و�شل يف بع�شها اإىل 

الأر�ص. يفرت�شون  ن�شفهم  طالًبا،   70

بعد انهيار النظام ال�شابق عام 2003، ازدادت 
املباين  احلالة تدهوًرا وتفاقمت، واأ�شبحت 80% من 

املدر�شية حتتاج اإىل اإ�شالحات واإعادة تاأهيل، مع 
نق�ص حاد يف عدد املوؤ�ش�شات التعليمية بلغ اأكرث 

من 4500 مدر�شة، مما اأدى اإىل اأن ن�شبة كبرية من 
املدار�ص تعمل بنظام الفرتتني اأو الثالث فرتات.
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هيئة التحرير الإ�ست�سارية

اأحمد ع�صفور
جمعية الرواد ال�شباب - الأردن

اأدهم �صعباين
جمعية التنمية لالإن�شان والبيئة - لبنان

اأرا�س خ�صناو
مركز املعلومات والدرا�شات ال�شرتاتيجية الكورد�شتاين - العراق

اأ�صامة �صفا
املركز اللبناين للدرا�شات - لبنان

اإيريك ناي
اجتاهات البو�شلة الأربعة - العراق

بدري املعو�صي
اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�شفافية - لبنان

تيفون زمان
جمعية حوكمة ال�رشكات الرتكية - تركيا

جري كركار
 جمعية حوكمة ال�رشكات الرتكية - تركيا

حميد احللي
مركز تطوير جمتمع الأعمال العراقي - العراق

خليل يو�صف
غرفة التجارة وال�شناعة - البحرين

دعاء وادي
منتدى �شيدات الأعمال - فل�شطني

دوجة غربي
الغرفة الوطنية ل�شيدات الأعمال - تون�س

را�صية عبد الرحمن
منتدى روؤ�شاء املوؤ�ش�شات اجلزائري - اجلزائر

راغب بليبل
احتاد رجال الأعمال العراقيني - العراق

�صليم عثماين
جمموعة الفكر والعمل حول ال�رشكات - اجلرائر

عبد الكرمي بو دراع
جمموعة الفكر والعمل حول ال�رشكات - اجلرائر

عبد املعطي لطفي
احتاد جمعيات التنمية القت�شادية وتنمية الدخل - م�رش

عريب الرنتاوي
مركز القد�س للدرا�شات ال�شيا�شية

علي �صيف ح�صن
منتدى التنمية ال�شيا�شية - اليمن

فوؤاد ثابت
احتاد جمعيات التنمية القت�شادية وتنمية الدخل - م�رش

فيوليت البلعة
�شحيفة النهار - لبنان

جمدي ح�صن
 املعهد العربي لروؤ�شاء املوؤ�ش�شات - تون�س

حممد عجالن
اجلمعية امل�رشية ل�شباب الأعمال - م�رش

منى مو�صاوي
اجلمعية العراقية للدفاع عن حقوق امل�شتهلك - العراق

ه�صام عورتاين
مركز تطوير القطاع اخلا�س - فل�شطني

يا�رش عكاوي
جملة التنفيذي - لبنان

)اأبجديا(

الطلبة  با�صتقطاب  وبداأت  اأهلية،  اأطفال  وريا�ش  وور�ش 
املتفوقني وذوي القدرات العلمية، وتفتحت اآفاق جديدة يف 
تطور العلم، وا�صتقطبت اأعداد كبرية من الرتبويني واملدر�صني 
اأية  ميلكون  ل  الذين  واخلريجني  والأ�صاتذة  املتقاعدين 
وظيفة يف القطاع احلكومي. و�صهدت هذه املدار�ش اإقباًل 
اأكرث  بلغت  حتى  تدريجًيا  اأعدادها  وارتفعت  للطلبة  كبرًيا 
ر�صمية،  غري  اإح�صائيات  ح�صب  اأهلية،  مدر�صة   500 من 
نحو  يتجه  العراق  يف  التعليمي  الواقع  اأن  مراقبون  ويرى 
اخل�صخ�صة، وهناك من يطالب با�صتقاللية املوؤ�ص�صة التعليمية 
لها  العراق بعيًدا عن املحا�ص�صة والطائفية واأن ترتك  يف 
حرية تطبيق فل�صفة الرتبية واأهدافها ومناهجها وو�صائلها 
وفق اأ�ص�ش علمية تواكب تقنيات الع�رش ومتطلبات املرحلة.

اإقليم كرد�ستان العراق.. حالة خا�سة
تعر�ش نظام التعليم يف اإقليم كرد�صتان العراق اإىل اأ�رشار 
تولت  اإذ  التعليم،  وخدمات  التحتية  البنية  مرافق  يف  اأقل 
منظمة اليون�صكو مع �صندوق اليوني�صيف واملعهد الأمريكي 

التعليم  برامج  تنفيذ  الربيطاين  الثقايف  واملجل�ش  لل�صالم 
هناك ب�صورة م�صرتكة، وحقق الإقليم طفرات نوعية وكبرية 
احلياتية  القطاعات  باقي  �صاأن  �صاأنه  الرتبوي  القطاع  يف 
الأخرى وهذا يعود لعوامل اأ�صا�صية منها ال�صتقرار ال�صيا�صي 
والأمني، فازدادت قدرة الأفراد على الو�صول اإىل التعليم 
بحيث اأ�صبحت ن�صب التحاق التالميذ يف املدار�ش تقرتب من 
الـ100% وغياب �صبه كامل لظاهرة الت�رشب من املدار�ش، 
الكادر  يف  ا  نق�صً تعاين  الإقليم  مدار�ش  اأن  من  بالرغم 
للطلبة. الكبري  والزخم  التعليمية،  وامل�صتلزمات  التدري�صي 

اإقليم كرد�صتان  واأقدمت موؤخًرا وزارة الرتبية يف حكومة 
نظام  بتطبيق  متثلت  وجريئة،  كبرية  خطوات  على  العراق 
تربوي جديد يف املدار�ش التابعة للوزارة مع تغيري �صامل 
املدار�ش  وانت�رشت  القدمية،  التعليمية  للمناهج  وجذري 
الأهلية واخلا�صة، ومبا اأن الإقليم مير حالًيا مبرحلة جذب 
ال�صتثمارات الأجنبية مما يوّلد احلاجة لتعليم اللغات احلية، 
انت�رشت املدار�ش اخلا�صة لتعليم اللغة الإجنليزية والأملانية 

والفرن�صية وغريها. 



االإ�صالح االقت�صادي.. مطبوعة يفخر باإ�صدارها 
مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة . املركز تابع 
تاأ�ص�س  وا�صنطن،  فى  االأمريكية  التجارة  لغرفة 
يف  الدميقراطي  التحول  مل�صاندة   1983 عام 
العامل من خالل املوؤ�ص�صات اخلا�صة واالإ�صالح 
من خالل اآليات اقت�صاد ال�صوق احلر. يتم متويل 
املركز اأ�صا�ًصا من ال�صندوق الوطني للدميقراطية 

والوكالة االأمريكية للتنمية الدولية.

ميكن التعرف على ن�شاط مركز امل�رشوعات الدولية  
اخلا�شة من خالل �شبكة املعلومات الدولية 

http://www.cipe.org
ولالطالع باللغة العربية

http://www.cipe-arabia.org
ولالطالع باللغة الفرن�شية

http://www.cipe.org/francais
مواقع اأخرى مل�شاندة القطاع اخلا�ص:

www.efham.net
www.hawkama.net




