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لقدحصلت تغييرات جذرية، مستمرة و متسارعة في المجتمعات المعاصرة. و كنتاج لذلك
تحولت طبيعة انتظارات الجمهور من الجامعات. فإذا كان الكلم، في زمن غير بعيد، عن

الجامعة كمكان لخلق المعرفة بالبحث العلمي و تلقينها عبر التدريس و النشر؛ فاليوم
أصبح الهتمام اكثر بدور الجامعات في التكوين و ملئمة التكوينات المتاحة مع سوق

مضطرة لعادة تعريف أهدافها دوريا،  و إعادة هيكلة الشغل.  وأصبحت  الجامعات
تكويناتها، وتعديل برامجها و نماذج اشتغالها. فإذا كانت الصناعة تنتج الثروة والجامعة

تنتج المعرفة  التي هي أساس التكنلوجيات الحديثة، فإنه من الضروري مد الجسور بين
الجامعة و القاولة حتى يتسنى لكل من المؤسستين التفاعل مع الخرى و الستفادة مما

ةتنتجه بشكل فعال.

في المغرب، كان دو ر الجامعة بعد الستقلل يتلخص  أساسا في تكوين الطر العليا 
من أجل تعويض الطر الجنبية العاملة في جميع مرافق  الدولة. تَم بلوغ  هذا الهدف

مع  نهاية الثمانينيات من القرن الماضي دون تحديد أهداف أخرى للجامعات و إعادة
النظر في التكوينات التي توفرها للطلبة. وكان نتاجا لذلك تخرج طلبة لم يجدوا لهم مكانا

ملئما في المجتع. رُفع على إثر ذلك شعار توجيه الخريجين نحو القطاع الخاص إما
للشتاغال في المقاولت الموجودة في البلد أو خلق مقاولت جديدة. من هنا جاء

تفكير فعاليات جامعة القاضي عياض في طريقة لتفعيل هذا الشعار؛  وكانت النوات
ةالساسية لهذه المجموعة مكونة من أساتذة و أطر كلية العلوم.  

وهكذا تم اقتراح عدة تكوينات مهنية كما تم التفكير في خلق برامج  لتحسيس الطلبة 
بأهمية المقاولة والمبادرة ودورهما في إنعاش الدورة القتصادية وخلق فرص

الشغل . فإذا كان التاريخ هو خارطة الطريق الحقيقية لمستقبلنا فإن تجدد اقتصادنا
رهين بالطاقة والحماس  النابع باستمرار من روح المبادرة داخل الفراد. لماذا؟ لن

ة.1تجدد القتصاد يأتي نتيجة البتكارات الفردية والحماس والمثابرة  

في البداية كان لزاما علينا أن ننظر كيف تعمل من سبقتنا من الجامعات في هذا 
المجال وما هي السس التي بنت عليها خطط عملها. وجدنا كمثال أنه في جامعة
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ميامي تم  تصميم برنامج ريادة العمال حول موضوع "الحالمين والعاملين  أو
المنفذين"  هذه العبارة تعبر عن جوهر البرنامج والهداف الثي يرمي إليها.  " الحلم"

ينطوي على تحديد الحتمالت الممكنة، مع التعرف على النماط و التحديات، ثم البحث
عن حلول خلقة. ويستلزم ذلك تفكير معمق يتجاوز الثار التجارية أو الربح المتوخى من
المبادرة ليشمل كذلك الجوانب البشرية والقانونية  والثار الخلقية للمشروع. "العمل أو
التنفيذ" يعنى تحمل المسؤولية الشخصية لتنفيذ أفكار الحالم. تطبيق هذا الرنامج يتطلب

   طالبا لتقييم القيود ذات الصلة والحتياجات من الموارد وتطوير أساليب واقعية25
وعملية لتحقيق مفاهيم تؤتي ثمارها.  يتم التأكيد على أن الواقعية والبراغماتية ل يشير
ببساطة إلى الواقعية القتصادية، ولكن إلى ضرورة النظر في المفاضلة بين مجموعة

ةواسعة من المتغيرات القتصادية والجتماعية والسياسية والخلقية.

خلل بحثنا وجدنا بعض الجامعات الفرنسية قد طورت برنامجا خاصا بطلبة سلك 
الدكتوراه. و قد بدا أن هذا البرنامج يتلئم أكثر مع حاجياتنا في تلك الفترة التي كان فيها

دكاترة من خريجي جامعاتنا يتظاهرون مطالبين بشغل. هذا البرنامج المسمى
3   تم تصميمه طرف وزارة الدفاع الفرنسية و جمعية "بيرنار اكريكوري"2"دكتوريات"

وهي "جمعية ذات منفعة عامة ترمي إلى تشجيع ومساندة تطوير و إشعاع الثقافة
العلمية، وذلك عبر تسهيل التكوين، المهنية و تشغيل العلماء الشباب في مختبرات و
مؤسسات عمومية أو خاصة"؛ و من بين أهداف الجمعية الترويج للدكتوراه كتكوين

وتجربة مهنية في، و بالبحث، و مصاحبة طلبة سلك الكتوراه و الدكاترة في إنشاء
مشاريعم المهنية وتتبع مساراتهم. بتعاون مع جمعية بيرنار اكريكوري و جامعتي ديجون

و تولوز الفرنسيتين؛ تم تنظيم  "دكتوريات المغرب" لول مرة  بمراكش في سنة
ة. 1999

الدكتوريات هي دورة تكوينية تدوم لمدة أسبوع في مكان يوفر  السكن لتمكين الطلبة 
من الشتغال في مجموعات و حتى أوقات متأخرة من الليل فترات. و  هي فرصة

لطلب الدكتوراة للعمل  في مجموعات متعددة التخصصات لتعزيز مهاراتهم ، تحسين
مشاريعهم المهنية وتوسيع شبكاتهم. يشمل التكوين  ورشات عمل من أهمها محاكاة
خلق مقاولت يطلب من كل مجموعة البحث عن فكرة المشروع مبتكر والعمل على

دراسته و وضع "برنامج عمل" انطلقا من الفكرة وصول الى طريقة تسويق المنتوج أو
 ساعة) يتبارى فيه الطلبة  على شكل24الخدمة المقترحة. يتم هذا في وقت محدود (

مجموعات من حوالي ثمانية طلب ذوي تخصصات مختلفة لكل مشروع. في النهاية،
تُقدم المشاريع أمام لجنة مكونة من المهنيين لتقييم أعمال المترشحين وفرز المشروع
الفائز. و هناك ايضا ورشات لحثّ الطلبة على التفكير في المكانات المتاحة في سوق

الشغل بعد الدكتوراه وبلورة مشروعهم المهني من الن دون انتظار نهاية المسار
التكويني. يتم كذلك تدريب الطلبة على تقديم  بحوثهم أمام جمهور غير متخصص في
مجالهم.كما تتاح لهم  فرص زيارة شركات، لقاء مسيريها والستماع لشهادات  دكاترة
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ةيعملون في القطاع الخاص.

عقب انتهاء أول نسخة لدكتوريات المغرب  ونظرا للحماس الذي أبداه الطلبة خلل هذه

الدورة ونظرا لقيمة المشاريع التي اقترحوها، تم التفكير في صيغة تمكن من 
الستمرار في دعم الطلبة الباحثين من أجل إخراج مشاريعهم إلى الوجود. و هكذا تم

 . حددت أهداف الحاضن في: نشر2000إنشاء الحاضن الجامعي لمراكش في عام 
الفكر المقاو لتي في الوسط الجامعي؛ تشجيع تثمين البحث العلمي عبر إنشاء

مقاولت مبدعة أو اقتراح إبداعات جديدة لتطوير اشتغال مقاولت متاوجدة؛ التنقيب عن
مشاريع يمكنها أن تؤدي إلى إنشاء مقاولت؛ توجيه حاملي أفكارمشاريع وتمكينهم من

تكوينات تساعدهم على صياغة مشاريعهم وتطويرها؛ تكوين حاملي المشاريع، نصحهم
ومرافقتهم قصد إنشاء مقاولتهم؛ العمل على الحصول على التمويل الضروري للمشاريع

ةالمختارةمن طرف الحاضن.  

 الجديد المنظم للجامعات كان يسمح بفتح منشأة من00-01بالرغم من أن القانون  
هذا النوع لكن، في البداية،  شكل التمويل حاجزا أمام اشتغال الحاضن بشكل فعال.

لم يدم هذا الوضع طويل، فبعد طرح الشكال وتدارسه على المستوى المركزي  أنشئت
  والتي تم تكليفها بتمويل المشاريع2002الشبكة المغربية لحواضن الجامعات في سنة  

القترحة من طرف الحواضن الجامعية بعد تقييمها من طرف لجنة مكونة من رجال
ةأعمال.

لختيار المترشحين الراغبين في التعاقد مع الحاضن ل بد من مراعات بعض الساسيات.
فإذا كانت أهمية المشروع ل تخفى على أحد فإن صفات حامل المشروع لتقل أهمية

عن المشروع نفسه. فرجال العمال هم الفراد الذين يدركون الفرص حيث يرى
آخرون فوضى أو ارتباك. فهم متابرون ولهم المحفزات والقدرات للتماشي مع تغيرات

السوق، إنهم يتحدّون المجهول باستمرار  ويصنعون المستقبل. ومن المعلوم أن أدبيات
البحاث في المقاولة و المبادرة تكشف بعض أوجه التشابه وكذلك اختلفات كثيرة

وكبيرة في خصائص  رجال العمال . من أهم هذه الخصائص المبادرة الشخصية،
القدرة على المخاطرة و على  تدبير الموارد والمهارات الدارية، والرغبة في الستقللية.

وتشمل أيضا  العدوانية،  و التنافسية، و القدرة على التركيز على الهدف، والثقة، و
السلوك النتهازي، و البداهة، والعمل على أساس الواقع، والقدرة على التعلم من

ة.4الخطاء، والقدرة على توظيف مهارات العلقات البشرية

روح المبادرة هو عملية حركية مبنية على التحول والبداع. فهي تتطلب بذل طاقة و
و من بين شغف في الحصول أفكار جديدة و حلول مبتكرة ثم العمل على تنفيذها. 

: الستعداد لتحمل مخاطر محسوبة؛ القدرة على صياغة المكونات  الساسية اللزمة
المهارة الساسية للبناء خطة .مغامرة حقيقية؛ المهارة البداعية لحشد الموارد اللزمة

4 Donald F. Kuratko,“Entrepreneurship,” International Encyclopedia of 
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وأخيرا، اكتساب ما يكفي من وضوح الرؤية للتعرف على على الفرص .عمل واضحة
ة.5حين  يرى آخرون  الفوضى والتناقض والغموض

وقد كنا حريصين على تواجد أكبر قدر من هذه الميزات لذا الشباب الذين نقبلهم في
ةالحاضن.   

 مشروعا ممول  شملت عدة مجالت27منذ انطلقه تمكن الحاضن الجامعي من تأطير
منها تثمين  المنتجات الفلحية كالصبار  والتمور ، ومنها مشاريع في التكنلوجيات الححديثة

  مقاولة، أما المشاريع11و الطاقة المتجددة ومجال الخدمات و  الخبرة. نتج عنها إنشاء 
المتبقية فمنها من توقفت بصفة مؤقتة أو نهائية نظرا لنشغال أصحابها بأمور أخرى

أو ،لقتناع بعضهم بأن مشاريعم لم تُكمل نضجها أو  ل مكان لها في السوق في الوقت
ةالراهن. 

خلل اشتغالنا في هذا المجال تعلمنا أنه من الضروري العمل على تصحيح بعض
المفاهيم الشائعة  عن روح المبادرة و إنشاء المقاولت،  فمعظم ما يسمع عنها  غير

صحيح." انها ليست سحرية؛ انها ليست غامضة. وليس لها علقة مع الجينات. انها
- بيتر دروكر ، البتكار وريادة العمال-6تخصص، ومثل أي تخصص، فإنه يمكن تعلمها "

وهذا ما دفعنا إلى التفكير في اقتراح تكوين لفائدة الطلب يتمحور حول أسس إنشاء
القاولت. بعد محاولت أولية اعتمدنا فيها على إمكانات داتية، تمت الستعانة ببرامج

منجزة لهذا الغرض من طرف المكتب الدولي  للعمل. ثم في مرحلة لحقة  تعاقدنا مع
جمعية إنجاز المغرب  التي  ترافقنا اليوم في هذا التكوين .أنشئت  إنجاز المغرب في

. و هي جمعية معترف بها ذات المنفعة العامة؛ تشرك القطاع الخاص إلى2007سنة 
جانب الشباب للمساهمة في ظهور جيل  جديد من رجال العمال. إنجاز المغرب تعتمد

  مع تكييفها لتتناسب مع7على برامج الجمعية الدولية " إنجازات الشباب حول العالم"
السياق المغربي. برامع تحث  الطلب  على إنشاء مقاولت المبتدئين وفقا لطريقة

التدريس القائمة على التعلم بالممارسة؛ طريقة تدفع المتلقي لتقان أساسيات التمويل
و تساهم في إعداده لمواجهة تحديات الحياة العملية. يكون هذا التكوين في مؤسسات

التعليم العامة و بتأطير من المتطوعين من رجال العمال وأطر عاملة في القاع
الخاص. وقد أصبح هذا التكوين من بين روافد الحاضن الجامعي لمراكش؛ إذ يتم
استقطاب بعض المشاريع المميزة القترحة خلل التكوين لتأطيرها داخل الحاضن

ةلتكمل نضجها.

ختاما يمكنان القول أن تجربة الحاضن الجامعي لمراكش ساهمت في إدماج الجامعة
في محيطها القتصادي بربط علقات مع النسيج القتصادي عبر لقاآت متواصلة داخل

وخارج الجامعة.كما ساهمت هذه التجربة في نشر الثقافة المقاولتية لدى  الطلبة

5 Kuratko, D.F. & Hodgetts, R.M. Entrepreneurship : Theory, process, practice.
Mason, OH : South-Western College publishers (2004)

6- Drucker, P.F. (1985) Innovation and Entrepreneurship, Harper & Row, New 
York.
7- Junior Achievement Worldwide (http://www.jaworldwide.org)



وتحسيسهم بأهمية التفكير المبكر في مشروعهم الشخصي و المهني؛ على أن يضعوا
بين خياراتهم إمكانية خلق مقاولتهم الخاصة أو التفكير في مشروع يمكن تطويره

بشراكة مع مقاولت متواجدة في السوق؛ لن أضمن طريقة لحصول الشباب على شغل
ةهو أن يعملوا على خلق مناصب عملهم بأنفسهم.


