تحـقيق
واو�ضح��ت احلوطي ان املدار�س يف ال�سابق كانت تع��د الن�شئ االعداد االمثل حيث تدربهم
على بع�ض االعمال الفنية مثل اال�سعافات وغريها من االعمال الفنية االخرى اال اننا مل
نعد نرى مثل هذه االن�شطة يف املدار�س فالبد من عودتها وتربية الن�شئ على مفاهيم وقيم
تقبل االعمال جميعها حتى نخدم هذا الوطن الذي هو يف حاجة اىل جهود ابنائه املخل�صني
يف جميع املواقع �سواء يف القطاع اخلا�ص او العمل بالدوائر احلكومية فاذا ا�ستطعنا خالل
املرحل��ة املقبلة ان جنتاز هذا املعوق ال�صعب �سوف جن��د وجود بكرثة للعمالة الوطنية يف
جمي��ع املواقع بالدولة مبا فيها القطاع اخلا���ص الذي مييل اىل توظيف العمالة الوافدة
النها اقل كلفة واكرث التزاما.
العمل بفكر القطاع اخلا�ص
 وبدوره قال املحلل االقت�صادي كامل احلرميمن املعروف ان القطاع احلكومي مثقل باعباء الوظائف وهناك اعداد كبرية من اخلريجني
تعم��ل باحلكومة بل حتول االمر اىل بطالة مقنع��ة ..بالفعل هناك خريجني او موظفني
لكنهم الي�ؤدون عمل وهذا االمر يحتاج اىل اعادة النظر يف خريطة التعيينات والبحث عن
اف��كار جديدة وطموحة للق�ضاء على ظاهرة البطالة التي تتفاقم كل عام .فاليوم االعداد
 25ال��ف خريج يف الع��ام املقبل �سوف تزيد وهكذا ..لذا يجب ان يكون هناك وقفة من قبل
اجلهات املعنية لال�ستفادة م��ن اخلريجني وتوظيفهم يف مواقع ي�ستفاد بها ولن يتم ذلك
اال م��ن خالل خ�صخ�صة بع�ض القطاعات اخلدمية والعم��ل بفكر القطاع اخلا�ص بذلك
ميك��ن ان نق�ض��ي على ن�سبة كبرية من البطالة ..اما ان نع��ول على فكرة عمل ال�شباب يف
القطاع اخلا�ص بهذا اال�سل��وب او النهج الذي تتبعه الدولة فلن حتل امل�شكلة نهائيا اي�ضا
احلدي��ث عن امل�شاريع ال�صغرية وال�شباب وغريه فه��ذا كالم حتى االن يعد كالما ان�شائيا
والجدوى منه حتى اللحظة.
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واف��اد احلرم��ي ان كاف��ة التقاري��ر التي
جتريها امل�ؤ�س�سات املعنية تفيد بان انتاجية
املوظ��ف احلكوم��ي �ضعيفة للغاي��ة وهذا
يعطين��ا م�ؤ�شر عل��ى ان القطاع احلكومي
يع��اين م��ن البطال��ة املقنع��ة ملوظفي��ه
يف جمي��ع القطاع��ات ب�لا ا�ستثن��اء وهذا
يدعون��ا اىل البح��ث عن بدائ��ل لتخفيف
حدة البطال��ة وتخفي�ض ع��دد ال�شباب او
اخلريجني يف طاب��ور البطالة الن امل�شكلة
لها ابعاد اجتماعي��ة ونف�سية لدى ال�شباب
فامل�س�ؤولية يف النهاية تقع على الدولة التي
البد ان تخلق منظومة للجهات التي تعمل
حت��ت مظلتها ه��ذه املنظوم��ة تعمل بفكر
القطاع اخلا�ص بعي��دا عن البريوقراطية
والروتني املوجود يف كافة اروقتها.
خطط م�ستقبلية مدرو�سة
 م��ن جانبه قال الكاتب واملحلل ال�سيا�سيالدكتور يعقوب ال�شراح
�أن وج��ود  25الف �ش��اب يف طابور البطالة
يحتاج اىل وقف��ة حكومية من خالل و�ضع
خط��ط م�ستقبلي��ة مدرو�سةلال�سف��ادة
م��ن طاق��ات ال�شب��اب واخلريج�ين ،فهي
اجله��ة التي متلك �صناع��ة القرار ولديها
االرقام واالح�ص��اءات وامل�ست�شارين وجهات
التخطيط منها املجل�س االعلى للتخطيط
وغ�يره من اجله��ات املعني��ة االخرى كما
انها اجله��ة الوحيدة املنوط به��ا التن�سيق
مع كافة اجلهات االخرى والقطاع اخلا�ص
فالبد م��ن التحرك يف ه��ذا االجتاه حلل
ه��ذه امل�شكلة املجتمعي��ة الكبرية فاليعقل
ان الكوي��ت مبا فيها من امكانات وم�شاريع
ملياري��ة ان يك��ون فيه��ا  25ال��ف �شاب يف
طاب��ور العمل ه�ؤالء الذي��ن انفقت عليهم
الدول��ة مالي�ين الدنان�ير لتعليمه��م
واعدادهم لتحمل م�س�ؤولية العمل يف كافة
اجلهات.
واقرتح ال�شراح ان تنظر الدولة او احلكومة
اىل �سيا�سة االح�لال يف الوزرات واجلهات
احلكومي��ة ملن ام�ض��وا ف�ترات طويلة يف
العمل الحالله��م باخلريجني اجلدد .كما

