ريادية الأعمال

فل�سطني

بقلم :د .ه�شام عورتاين

الريادية يف �أو�ساط اخلريجني...

املعوقات ومتطلبات التفعيل
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�إن �أحد الأهداف الأ�سا�سية للتعليم العايل هو
امل�ساهمة يف �إعداد اخلريجني لالنخراط يف
�سوق العمل ،لي�س فقط كعاملني ب�أجر ،بل
وك�أ�صحاب عمل .ويف �سعيها لتحقيق هذا
الهدف ،متكنت اجلامعات واملعاهد العليا يف
الأقطار العربية من حتقيق �إجنازات �ضخمة
بالن�سبة لإنتاج اخلريجني امل�ؤهلني لاللتحاق
ب�سوق العمل امل�أجور ،خا�صة يف الدوائر
وامل�ؤ�س�سات احلكومية .ولكن يالحظ من
الناحية الأخرى �أن جهاز التعليم العايل يف
الغالبية العظمى من الأقطار العربية مل يتمكن
من حتقيق �إجنازات تذكر فيما يتعلق بت�أهيل
اخلريجني لكي يبادروا بخلق فر�ص عمل لهم
من خالل �إقامة م�شاريع خا�صة بهم ،ولي�س عن
طريق الرك�ض وراء الوظائف هنا وهناك.
�إن امل�شكلة الأ�سا�سية هنا هي �أن الأجهزة
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احلكومية يف غالبية �-أو رمبا جميع -الأقطار
العربية قد �أ�صبحت متخمة باملوظفني،
وبالتايل ف�إن قدرتها على ا�ستيعاب املزيد
منهم قد تراجعت �إىل حد بعيد .بل �إن الرتهل يف
الأجهزة احلكومية قد و�صل يف كثري من البلدان
العربية مل�ستويات عالية ،بحيث �أ�صبح تقلي�ص
عدد العاملني هو �أحد املرتكزات الرئي�سية
لعملية الإ�صالح االقت�صادي .لذا فقد �أ�صبح من
الوا�ضح �أن الو�سيلة الأهم خللق فر�ص العمل
تكمن يف زيادة الطاقة اال�ستيعابية للقطاع
اخلا�ص ،لي�س فقط من خالل تو�سيع وحتديث
امل�شاريع القائمة ،بل وكذلك من خالل تعزيز
القدرات الريادية لدى اخلريجني.
لقد دلت التجربة العملية خالل العقود املا�ضية
على �أن م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف معظم
جناحا
الأقطار العربية مل حتقق
ملمو�سا
ً
ً

يف تعزيز الروح والقدرات الريادية لدى
اخلريجني بهدف �إعدادهم المتهان العمل
احلر ،وذلك ك�أ�صحاب عمل ولي�س كموظفني
وعمال .كما �أن اجلهات الر�سمية والأهلية على
حد �سواء مل حتقق جناحات مرموقة بالن�سبة
لإقامة امل�ؤ�س�سات الالزمة لتاليف هذا النق�ص
يف مرحلة ما بعد التخرج .ولعل اخلطوة
الأوىل التي يجب القيام بها يف هذا االجتاه
هي التعرف على طبيعة اخلدمات امل�ساندة التي
يفرت�ض توفريها بهدف تعزيز روح الريادية
لدى خريجي اجلامعات واملعاهد العليا يف
الوطن العربي.
م�شكالت ومعوقات الريادية
�إن �أول امل�شكالت التي تعيق توجه اخلريجني
اجلدد نحو العمل االقت�صادي احلر هي يف الغالب

افتقارهم للأفكار الريادية املدرو�سة والقابلة
للتطبيق� .صحيح �أن برامج الدرا�سة يف املعاهد
واجلامعات قد جنحت بدرجات متفاوتة يف
تزويد اخلريجني باملهارات الالزمة ملمار�سة
العمل يف جماالت معينة ،ولكن ال يفرت�ض �أن
توفر اجلامعات للخريجني درا�سات تف�صيلية
حول الفر�ص املتاحة المتهان العمل التجاري
يف التخ�ص�صات الأكادميية التي تطرحها .وهذا
يعني �أن هنالك حاجة ما�سة لأن تقوم جهة �أو
جهات �أخرى ب�إعداد درا�سات خمت�رصة لفر�ص
العمل احلر واال�ستثمار يف املجاالت الإنتاجية
واخلدماتية املختلفة .ويفرت�ض �أن تت�ضمن
درا�سات كهذه تعريف واقعي بربحية امل�رشوع
ومتطلباته التمويلية والت�سويقية ،وملحة عن
اخلربات الفنية والإدارية الالزمة لتنفيذه.
وبالطبع ف�إن درا�سات كهذه قد تكون كافية
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فل�سطني
بالن�سبة للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،ولكنها
لي�ست بدي ً
ال لإجراء درا�سات �أعمق للجدوى
االقت�صادية بالن�سبة لغالبية امل�شاريع الكبرية.

�أ�صبح من الوا�ضح
�أن الو�سيلة الأهم
خللق فر�ص
العمل تكمن يف
زيادة الطاقة
اال�ستيعابية
للقطاع اخلا�ص،
لي�س فقط من
خالل تو�سيع
وحتديث
امل�شاريع
القائمة ،بل
وكذلك من خالل
تعزيز القدرات
الريادية لدى
اخلريجني.

ميكن االفرتا�ض ب�أن
�أحد �أهم مرتكزات
دعم الريادية يف
الأقطار العربية
هو تفعيل دور
اجلامعات املحلية
فيما يتعلق بتعميق
التوا�صل بني
اخلريجني و�سوق
العمل املحلي،
وهذا يتطلب �إجراء
تعديالت جوهرية يف
املناهج الدرا�سية
بهدف تعميق
ارتباطها بالقطاعات
االقت�صادية املحلية
و�سوق العمل.
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�إن عدم وجود اطالع كاف على الفر�ص
اال�ستثمارية املتاحة يف البنية االقت�صادية
املحلية ميثل م�شكلة ،لي�س فقط بالن�سبة
للخريجني اجلدد ،بل كذلك بالن�سبة ملن�ش�آت
الأعمال القائمة التي تتطلع لتو�سيع قاعدتها
اال�ستثمارية .وال �شك �أن هنالك الكثري مما ميكن
تعلمه من التجارب التي مرت بها بلدان �أخرى
بالن�سبة لكيفية التعامل مع هذا املو�ضوع ،حيث
عملت على �إقامة البنية امل�ؤ�س�ساتية القادرة
على توفري تدفق دائم للأفكار اال�ستثمارية يف
القطاعات املختلفة.
�أما امل�شكلة الرئي�سية الثانية التي تعيق الريادية
بني اخلريجني يف الوطن العربي ،فهي االفتقار
للخربات الإدارية والفنية الالزمة للنجاح عند
البدء مبراحل التنفيذ ،حيث �إن توفر ال�شهادات
العملية لدى الرياديني الراغبني يف امتهان
العمل احلر ال ميكن �أن ي�شكل بدي ً
ال عن اكت�ساب
اخلربات الإدارية والفنية .ومن البديهي �أن
فر�ص النجاح يف تنفيذ امل�شاريع الريادية
ريا �إذا توفرت للرياديني
ميكن �أن تزداد كث ً
الفر�صة للح�صول على التدريب والإ�رشاف يف
أي�ضا
املراحل الأوىل من عملية التنفيذ .وهنا � ً
يوجد م�شكلة مزمنة يف معظم الأقطار العربية
من حيث �ضعف فاعلية امل�ؤ�س�سات القائمة يف
توفري اخلدمات املطلوبة.
وبالطبع ف�إن �أحد �أهم متطلبات تعزيز
الريادية ،خا�صة يف �أو�ساط اخلريجني ،هو
توفري م�صادر التمويل الالزم لتنفيذ امل�شاريع
امل�ستهدفة .فمن الوا�ضح �أن الغالبية ال�ساحقة
من اخلريجني قد ال متتلك التمويل الذاتي مبا
يكفي لتنفيذ امل�شاريع املطروحة ،كما �أنها ال
متتلك اخلربة وال املتطلبات الكافية التي تلبي
ا�شرتاطات البنوك للموافقة على منح التمويل
املطلوب .لذا ف�إن هنالك �رضورة ملحة لتعريف
اخلريجني ،ب�شكل مو�ضوعي ،مب�صادر وبرامج
�سواء من البنوك التجارية �أو
التمويل املتاحة،
ً
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من م�ؤ�س�سات الإقرا�ض غري امل�رصفية� ،أو تلك
التابعة للمنظمات غري احلكومية.
وجدير بالذكر �أن الفر�ص املتاحة للح�صول
على التمويل للم�شاريع الريادية قد تكون ،على
الأغلب� ،أو�سع مما يعرف اخلريجون اجلدد� ،أو
حتى �أ�صحاب امل�شاريع القائمة .وينطبق ذلك
ب�شكل خا�ص على فل�سطني ،حيث يوجد الكثري من
برامج الإقرا�ض املدعومة من قبل امل�ؤ�س�سات
الدولية املختلفة ،مما ميكّن البنوك امل�شاركة
يف تلك الربامج من تقدمي اخلدمات االئتمانية
ب�رشوط ت�شجيعية .ولعل من �أبرز الأمثلة على
هذه اخلدمات هي برامج �ضمان القرو�ض
(،)Loan guarantee programs
وتغطي حوايل  %70 – 60من حجم املخاطرة
التي تتحملها البنوك املقر�ضة للخريجني.
�أما املتطلب الرابع لتعزيز الريادية بني
اخلريجني فهو ما يتعلق بالت�سويق .فمن الوا�ضح
�أن ربحية امل�رشوع �ستعتمد يف نهاية الأمر على
قدرته يف طرح منتجاته مب�ستوى كاف من
�سواء يف الأ�سواق
التناف�سية باملعايري الدولية،
ً
املحلية �أو اخلارجية .وبالطبع ف�إن ذلك يتطلب،
�أوالً ،توفري رزمة متكاملة من اخلدمات
الت�سويقية احلديثة ،بالإ�ضافة �إىل اطالع كاف
على الآفاق املتاحة للو�صول للأ�سواق املحلية
أي�ضا ال ميكن االفرتا�ض
واخلارجية .وهنا � ً
ب�أن اخلريجني اجلدد قد ح�صلوا على ما يكفي
من اخلربات الالزمة للو�صول مبنتجاتهم �إىل
الأ�سواق امل�ستهدفة ،وال�صمود �أمام املناف�سة
الطاحنة يف تلك الأ�سواق.
آخرا ،ف�إنه من املهم ج ًّدا لدعم
�أخ ً
ريا ولي�س � ً
الريادية يف الوطن العربي تعريف اخلريجني
اجلدد باملتطلبات القانونية فيما يتعلق
بامل�شاريع امل�ستهدفة .وي�شمل ذلك ب�شكل
خا�ص التعريف ب�آليات احل�صول على خمتلف
�أنواع الرتاخي�ص الالزمة ملن�ش�آت الأعمال،
مبا يف ذلك �إقامة �أو ا�ستئجار املن�ش�آت،
وتو�صيل خدمات البنية التحتية (مياه ،كهرباء،
جماري) .كذلك يفرت�ض تعريفهم مبتطلبات
الت�سجيل لدى وزارة االقت�صاد والغرف

التجارية ،والإمكانيات املتاحة لال�ستفادة من
برامج ت�شجيع اال�ستثمار التي ميكن �أن متنحها
امل�ؤ�س�سات احلكومية املتخ�ص�صة.
ومن اجلدير بالذكر �أن غالبية الدول العربية
حتتل مرتبة متدنية على قائمة البنك الدويل فيما
يتعلق ب�سهولة ممار�سة الأعمال فيها .وتعود
الأ�سباب الرئي�سية لذلك للتعقيدات املتعلقة
بالق�ضايا القانونية والتنظيمية ،والرتفاع تكلفة
احل�صول على اخلدمات الالزمة للمبادرين.
لذلك ف�إن �أحد املتطلبات الأ�سا�سية لدعم الروح
الريادية يف الأقطار العربية هي �إعادة النظر
ب�شكل جدي ودائم بهذه املتطلبات بهدف تب�سيطها
وتقليل تكلفتها .وهنالك الكثري مما ميكن تعلمه
من اخلربات املتوفرة لدى الدول الأخرى يف
هذا املجال ،مبا يف ذلك بع�ض الدول العربية.
الأطر التنفيذية الالزمة
�إن العمل على توفري اخلدمات امل�ساندة ال�سالفة
الذكر بكفاءة هو �أ�صعب بكثري من التعرف عليها
وحماولة �إقناع اجلهات املعنية ب�أهميتها.
ومن امل�ؤكد �أنه ال يوجد "و�صفة" موحدة ميكن
اقرتاحها لتحقيق هذا الهدف ،حيث �إن الظروف
املحلية يف كل بلد قد تفر�ض انعكا�سات هامة
على طبيعة الو�سائل التي ميكن ا�ستخدامها لهذا
الغر�ض .ولكن ب�شكل عام ،ميكن االفرتا�ض
ب�أن �أحد �أهم مرتكزات دعم الريادية يف الأقطار
العربية هو تفعيل دور اجلامعات املحلية فيما
يتعلق بتعميق التوا�صل بني اخلريجني و�سوق
العمل املحلي ،خا�صة بالن�سبة لإمكانية �إقامة
�أعمال خا�صة باخلريجني ولي�س فقط �إعدادهم
كموظفني.
�إن جناح اجلامعات يف حتقيق هذه الر�سالة يتطلب
�إجراء تعديالت جوهرية يف املناهج الدرا�سية
بهدف تعميق ارتباطها بالقطاعات االقت�صادية
املحلية و�سوق العمل ،كما يفرت�ض �أن يقوم
املدر�سون بتعريف طلبتهم باخلدمات التي
تقدمها امل�ؤ�س�سات ذات االرتباط بالتخ�ص�صات
التي تدر�سها اجلامعات .وميكن لهذا التوا�صل
�أن يتم جزئ ًّيا من خالل املحا�رضات التي

أي�ضا
يلقيها املدر�سون �أنف�سهم ،ولكن يقرتح � ً
دعوة اخلرباء العاملني يف امل�ؤ�س�سات ذات
العالقة للتحدث �أمام الطلبة اخلريجني يف �إطار
امل�ساقات املنا�سبة .كما يجب ت�شجيع املدر�سني
على تنظيم رحالت ميدانية للطلبة ،يقومون
خاللها بزيارة م�شاريع ناجحة يف املجاالت
ذات العالقة بدرا�ستهم.
وبالتوازيمعالدورالذييجب�أنتلعبهم�ؤ�س�سات
التعليم العايل ،ف�إن هنالك �رضورة ملحة لإقامة
املزيد من �آليات "احل�ضانة" للم�شاريع الريادية
يف الأقطار العربية .ولعله ميكن اال�ستفادة هنا
من التجارب الناجحة مل�ؤ�س�سات ح�ضانة م�شاريع
تكنولوجيا املعلومات ()IT incubators
ؤخرا يف بع�ض الأقطار العربية،
التي �أقيمت م� ً
مثل فل�سطني ،حيث يتم يف حا�ضنات كهذه توفري
بع�ض �أو جميع اخلدمات الأ�سا�سية التي ذكرت
�سابقًا يف هذا املقال .ولكن املطلوب الآن هو
�إيجاد م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة يف ح�ضانة امل�شاريع
الريادية يف قطاعات �أ�سا�سية �أخرى ،مثل
الزراعة وال�سياحة وبع�ض الفروع ال�صناعية.
ش� م�ؤ�س�سات كهذه
وقد يكون من الأن�سب �أن تن� أ
مببادرات م�شرتكة بني امل�ؤ�س�سات احلكومية
ذات العالقة (مثل وزارة االقت�صاد ووزارة
العمل) وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص (مثل
احتاد الغرف التجارية وال�صناعية والنقابات
املهنية) .ومن املرجح �أن م�شاريع كهذه �ستلقى
دعما ماد ًّيا وفن ًّيا من بع�ض اجلهات الدولية
ً
املتخ�ص�صة ،مثل منظمة العمل الدولية (،)ILO
ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية (،)FAO
والبنك الدويل واالحتاد الأوروبي ووكالة
التنمية الأمريكية (.)USAID
�إن حتقيق �إجنازات كبرية باجتاه تعزيز الريادية
واملبادرة لدى خريجي اجلامعات ومعاهد
جهودا مكثفة وذات طابع
التعليم العايل يتطلب
ً
تراكمي باالجتاهات �سالفة الذكر ،ومن امل�ؤكد
�أن حتقيق �إجنازات ملمو�سة يف هذا املجال هو
م�سئولية جماعية ملقاة ،لي�س فقط على عاتق
اجلامعات ،بل وعلى الكثري من امل�ؤ�س�سات
احلكومية والأهلية ذات العالقة.
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هنالك حاجة
ما�سة لأن تقوم
جهات �أخرى،
غري اجلهات
الأكادميية،
ب�إعداد درا�سات
خمت�رصة لفر�ص
العمل احلر
واال�ستثمار
يف املجاالت
الإنتاجية
واخلدماتية
املختلفة.

هنالك �رضورة ملحة
لإقامة املزيد من
�آليات "احل�ضانة"
للم�شاريع الريادية يف
الأقطار العربية ..وقد
يكون من الأن�سب �أن
تن� أش� م�ؤ�س�سات كهذه
مببادرات م�شرتكة
بني امل�ؤ�س�سات
احلكومية ذات
العالقة وم�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص ،ومن
املرجح �أن م�شاريع
كهذه �ستلقى دع ًما
ماد ًًّيا وفن ًّيا من بع�ض
اجلهات الدولية
املتخ�ص�صة.
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