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 وسوق العملاإلحباط  بنيما  .. اخلريج 

 2017 ربمفون 26 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

بجميع  –تقول المعادلة اليوم؛ يتخرج سنويًا من المرحلة الثانوية 
 تتاح هؤالء من جزء والطالبات، الطلبة من آالف عدة –مساقاتها 

 وربما – اآلخر والجزء الجامعة في دراستهم ليكملوا الفرصة لهم
 من أو برغبتهم سواء – حياتهم يبدؤوا أن يحاولون – األغلب هم
 إنشاء محاولين يبدؤوا أن بمعنى الحر بالعمل – رغبتهم غير

العمل في القطاع الخاص بمساعدة من بعض  أو الخاصة أعمالهم
 الجهات الحكومية.

ونحن هنا ال تهمنا األرقام كثيرًا، فهي منشورة سواء في الجرائد 
المحلية أو السجالت الخاصة بالوزارات المعنية، ولكن الذي يهمنا 
هنا متابعة هؤالء الطلبة ومعرفة نتيجة المعادلة التي تسعى 

 لتحقيقها الدول.

لثانية من طلبة خريجي المرحلة الثانوية، وهم الذين فالفئة ا
سيبحثون عن عمل من خالل القطاع الخاص، فهم من غير خبرة وال 

 – تقدير أقل على –دراية وال أي تجربة في العمل، فهو قد قضى 
 لذلك المدارس، وطاوالت كراسي على فيها يتقلب سنة 12 حوالي

 فإن –هات الحكومية الج بعض وعبر – للعمل يتقدم عندما فهو
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 تكون أن يجب التي الذاتية سيرته تطلب الخاصة المؤسسات
 أكسبته التي التدريبية الدورات بعض واسماء بالخبرات مليئة

 باإلضافة اإلنجليزية واللغة الحاسوب مثل المهارات من العديد
 في العاملين األجانب أحد يجريها التي الشخصية المقابلة إلى

ذلك، ولألسف فإن معظم خريجي المرحلة الثانوية ال  إلى وما البالد
يمتلكون مثل هذه الخبرات وال حتى تلك المهارات التي تؤهلهم 
للعمل فإنهم لم يتعلموا كل ذلك في المدارس، فالعملية 
التعليمية في المدارس تخرج موظفين أكثر مما تخرج رواد أعمال، 

 فإن –لواسطة ا يمتلكون ال الذين –لذلك فإن العديد منهم 
 الباب أنفسهم على ويغلقوا البيت، في يجلسوا أن منهم المطلوب

 .إحباط ويصيبهم حظهم، ويندبوا

أما الجزء األول من خريجي الثانوية والذين يحلمون بغد أفضل من 
خالل ممارسة حياتهم عبر إنشاء أعمالهم الخاصة، فإنهم 

سة مع يفاجئون بسهولة الحصول على سجل تجاري، فكلها جل
الحاسوب وخالل عدة أيام يمكن أن يستخرج سجل، ولكن يتفاجأ 
أيضًا أن المحالت التجارية التي يمكن استئجارها لممارسة 
نشاطه التجاري مرتفعة األثمان فليس في متناول يده أن يدفع 

 إيجارا شهريا وقدره، وهو لم يبدأ حتى اآلن ممارسة أي نشاط.

وم تجديد السجالت أصبحت ال ليس ذلك فحسب وإنما يجد أن رس
تطاق، وأصبح من المستحيل على المبتدئ أن يدفع تلك الرسوم 
بصورة سنوية، ومما يعزز ذلك ضعف القوة الشرائية في البالد، 
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 كما –؟ وهذا مفترق طريق لذلك فإن أمامه  فماذا يمكن أن يفعل
 :وهي طرق، ثالثة أحد – نعتقد

ة، فإنه إما أن ُيمنح قرضا الداعم الجهات بعض إلى يلجأ أن  -1
حسنا أو قرضا ربويا عليه أن يعيده بأضعاف مضاعفة، ويستمر 

 في ممارسة نشاطه بصفة رسمية.

 محل غير من وذلك الحديثة، التواصل وسائل عبر للعمل يلجأ أن  -2
 حسب مشروعة غير طرق وهذه ذلك، إلى ما أو رسوم أو تجاري

المحظور وتواجهه بعض  في يقع أن يمكن لذلك الدول، قوانين
 المشاكل واألزمات.

 .البيت في ويجلس نشاطه يوقف أن  -3

 ؟ فماذا تتوقعون أن يفعل هذا الشاب أو تلك الفتاة

هذا فيما يتعلق بخريجي المرحلة الثانوية، أما الطلبة الذين 
انخرطوا والتحقوا بالجامعات، فإنهم بعد سنوات الدراسة، 

 ة أو بأخرى.فسيواجهون نفس المصير بطريق

عدد كبير من الخريجين ال تتوافق تخصصاتهم مع سوق العمل، 
فسوق العمل يحتاج فقط إلى خريج أو اثنين في هذا التخصص أو 
ذاك ولكن عدد الخريجين فيه يزيدون عن بضع مئات ويتزايدون 

 ؟ ال أعلم. سنويًا، فكيف يحدث ذلك
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ى الرغم بعض التخصصات أصالً غير موجودة في سوق العمل، وعل
من ذلك نجد أن هناك الكثير من الطلبة يقومون بدراسة هذا 
التخصص على أمل أن يجدوا مخرجًا في المستقبل، لماذا يحدث 

 ؟ ال نعلم. ذلك

؟ وزارات الدولة أغلقت باب التوظيف، بصورة أو بأخرى، كيف ولماذا
 ؟ ؟ ال نعلم وأين يذهب الخريجون

ة أو تدعي أنها تعاني من المؤسسات الخاصة تعاني األزمة المالي
أزمة مالية حتى ال توظف الخريجين، ولكنها على الرغم من ذلك 
تأتي ببعض العمالة األجنبية وتوظفهم بحجة أن رواتبهم أقل من 
راتب الخريج المواطن، أو أن لألجانب الخبرة الكافية التي تفوق ابن 

م وتحمل الوطن، أو أن الخريج المواطن ليس له القدرة على االلتزا
؟ ال  المسؤولية، أو.. أو.. وأمور كثيرة وعديدة، أين أخالقيات العمل

 ؟ نعلم

والكثير من األمثلة، وأنا وأنت وكلنا نعرف العشرات من خريجي 
الجامعات الذين جلسوا في منازل آبائهم رغًما عنهم من غير عمل 
لمدة ثالث سنوات وربما أكثر، والعديد منهم ما زال كذلك، وال 

  ف إلى متى.نعر

وعلى الرغم من ذلك فالجامعات تُخّرج سنويًا اآلالف من الطلبة في 
جميع فروع المعرفة، وتغذي تلك الجامعات المدارس وطلبة 
الثانوية، وكل هؤالء يحملون على أكتافهم وفي رؤوسهم األحالم 
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الوردية من أجل مستقبل واعد، ولكن هذه األحالم يمكن أن تتحول 
 ى مرحلة اإلحباط الرمادي.في النهاية إل

 ؟ ماذا سيكون مصير كل هؤالء الشباب والفتيات

التسكع في الشوارع وبين أروقة المجمعات، والجلوس في مقاهي 
الشيشة، متابعة المباريات واألنشطة الرياضية، النوم طوال 

 كل وأنواعه، صوره بشتى االنحراف وربما النهار والتسكع ليالً،
ن فريسة سهلة لمن تسول له نفسه بالصيد يكونو الشباب هؤالء

 في المياه العكرة.

أما الفتيات فإنهن يجلسن في انتظار زوج المستقبل الذي يشترط 
أول ما يشترط أن تكون زوجته موظفة حتى تساعده على أعباء 
الحياة، ولكنها لألسف ال تعمل لذلك ال تتزوج وتبقى هكذا، وتستمر 

 الحكاية.

 ؟ ؟ ومتى ستُحل فكيف ومن سيقوم بحلهاهذه هي المعادلة، 

ونحن هنا ال ندعي أن هذه األزمة سهلة ويمكن حلها بحركة سريعة 
من العصا السحرية، وإنما مثل هذه األزمة تحتاج فعالً إلى تضافر 
جهود جميع قطاعات الدولة ووزارتها وبمساهمة من القطاع 
 الخاص، فال يمكن أن يتخلى القطاع الخاص ويسحب يده من

 جهة – نحن –المساهمة في وضع الحلول والمشاركة بها، ولسنا 
 ما نوعًا كنا وإن األزمة لهذه الناجعة الحلول نضع حتى اختصاص
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 وجميعنا وأنت فأنا لذلك، العريضة الخطوط بعض نضع أن يمكن
 اليوم نعاني نكن لم فإن األزمة، هذه من بأخرى أو بطريقة نعاني

 نجد أنه: لذلك سنعاني، حتمًا فغدًا

من الضروري على الدولة أن تضع سياسة وخطة عامة وواضحة  -1
لمعالجة قضية بطالة الخريجين، يشترك في وضعها كل الجهات 
المعنية سواء الحكومية أو الخاصة، وال يتملص منها بعد ذلك 

 أحد.

على الدولة أن تضع مراقبين على كل الجهات المعنية، وأن يتم  -2
االحتياجات والتخصصات والمؤهالت وليس وفق التوظيف وفق 

 االسماء واألنساب والواسطة.

زيادة نسبة استخدام العامل الوطني بالمقارنة بالعامل  -3
 األجنبي، ومعاقبة الجهات التي تخالف وتتستر على ذلك.

دراسة احتياجات سوق العمل، وعمل موازنة متكاملة بين عدد  -4
فقًا الحتياجات سوق العمل، الخريجين ونوعيات تخصصاتهم و

فليس من الحكمة اليوم أن يدرس الطلبة تخصصات ال تمت 
لسوق العمل بصلة، وأن تكون الدراسات تنبؤية لمدة عشرين أو 
أكثر من السنين، آخذين في االعتبار تقلبات السوق وأسوأ وأحسن 

 الظروف الممكنة.
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رواد أعمال يجب على الدولة أن تُخّرج من مدارسها وجامعاتها  -5
المؤسسات بالموظفين، لدرجة  أتخمتوال تخرج موظفين، فقد 

أنها أصبحت بطالة مقنعة تعاني منها الدول أكثر مما تعاني من 
بطالة الخريجين، فالدول اليوم واألوطان بأمس الحاجة الى رواد 

 األعمال وليس للموظفين.

ن لرواد وفي المقابل فإن على الدولة أن تقدم الكثير من العو -6
األعمال وخاصة المبتدئين والحديثي العهد بالسوق، إال أنه يجب 
أن يكون معلومًا أنه ال يجب أن تتحمل الدولة لوحدها هذا العبء 
وإنما هناك جهات ذات عالقة بذلك مثل غرف التجارة والصناعة، 
المؤسسات والبنوك الداعمة وبعض الجهات األخرى، فال يتركون 

 رياح.الشباب في مهب ال

ثقافة »وهناك أمر آخر نحتاج أن يعيد المجتمع التفكير فيه وهي  -7
فالمالحظ أن مجتمعاتنا الخليجية « العمل الحر أو ريادة األعمال

التي كانت مرفهة في يوم ما، ما زالت ال تؤيد هذا التوجه من 
 في يعمل شاب يتقدم عندما – مثالً  –الشباب والفتيات، لذلك 

ة فتاة فإن أول سؤال يتم إلقاؤه على الشاب أين لخطب الحر العمل
تعمل؟ وفي أي وزارة؟ وكأن األعمال مقصورة على الوزارات 
والمؤسسات الخاصة، فإن قال: لدي عمل خاص أو عمل حر، ففي 

 وخاصة –تلك اللحظة تتغير نظرة أهل الزوجة، ويقع في ذهنهم 
ا الشاب هذ أن – المؤسسات من واحدة في تعمل الفتاة كانت إن
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طامع في راتب البنت، لذلك في بعض األحيان يرفض، أال يسبب 
  ؟ هذا إحباطا للشاب

وبالطبع فإن هناك العديد والكثير من األمور التي من الممكن 
وضعها على طاولة المناقشة ومناقشتها، ولكن أوالً وقبل كل 

 تواجهها أن يجب أزمة – فعالً –شيء أن تعترف الدولة أن هناك 
ة علمية وعقالنية ومنهجية حتى يتم حلها، ألن مثل هذه بصور

األزمات يمكن أن يتفرخ منها بعض األزمات الصغيرة، ولكنها حتمًا 
سيأتي ذلك اليوم الذي تكبر فيه مثل هذه األزمات قد تصبح 

 كارثة.

     


