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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




