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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.




