لوحات وطنية

293


حتى ال يضيع الشباب

الطــالب هــم جيــل املســتقبل تنظــر إلــيهم األمــة حبنــان وترتقــبهم
لكي يقوموا بـدورهم يف احليـاة مسـتقبالً وتبـذل مـن أجلـهم جهـود
كــبرية للرقــي بهــم ,ومبســتوياتهم العلميــة واخللقيــة والعلميــة ,وال
شك إن أعداد الشباب يف اململكة تزيد عامًا بعـد عـام تبعًـا للزيـادة
يف عدد السكان ومنوهم وخصوصًا النسبة العالية مـن الـوالدة بـني
السـعوديني والـيت تعــد يف هـذه املرحلــة مكسـبًا هامًــا وثـروة بشــرية
للبالد يف حاضرها ومسـتقبلها ,خصوصًـا إن بالدنـا ال تـزال تعتمـد
علح اخلربات واأليدي العاملة األجنبية ,وبالتـالي فـإن هـذه األجيـال
املتوالدة سيكون االعتماد عليها مستقبالً بعـد اهلل يف سـد احلاجـة
للقوة البشرية اليت هي عماد العمل ,وكل من ينظر إىل البالد ذات
الكثافة السكانية العالية

د أنها يف الغالـب إذا تـوفر هلـا الثـروة

الطبيعيــة والتخطــيط الســليم تتبــوأ مكانــة عاليــة مرموقــة عمادهــا
سواعد أبنائها.
وحنن يف مثـل هـذا الوقـت مـن كـل عـام حنـس أكثـر مـن غـريه
مبشـــاكل الشـــباب وبـــالنمو املطـــرد يف عـــدد الطـــالب نظــرًا لبـــدء
 نُشر هذا ملقال يف إحد الصحف السعودية.
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التسجيل يف اجلامعات خلر ي الثانوية العامة ,فقد وضعت معظم
اجلامعــات والكليــات العســكرية واملدنيــة شــروطًا

تلفــة للقبــول

والدراسة فيها وهذا أمر طبيعـي جـدًا للتفضـيل بـني املتقـدمني هلـا,
فكــل جامعــة أو كليــة حتــرص علــح انتقــاء األفضــل مــن الطــالب
للدراسة فيها ,ومع هذه القناعة التامة فـإن هنـاك سـؤال يتبـادر إىل
الـذهن دائمًــا وهــو أيــن يــذهب بقيـة الطــالب ممــن مل حيصــلوا علــح
املعدالت املطلوبـة ؟ قـد يقـول قائـل ليـذهبوا إىل املعاهـد والكليـات
التقنية ,وأقول معـه :نعـم لكـن تلـك الكليـات واملعاهـد التقنيـة يف
معظم املناطل تعاني بدورها من تزايد أعداد الطالب منـذ سـنوات,
وال تســتطيع اســتيعاب كــل املتقــدمني إليهــا مثلــها مثــل غريهــا مــن
الكليــات واجلامعــات واملعاهــد األخــر وبالتــالي فــإن املشــكلة ال
تـــزال قائمـــة ,وقـــد تكـــون حاليًـــا أقـــل حـــدة لكنهـــا يف املســـتقبل
القريب ستكون مشكلة كرب خصوصًا أن أوضاعنا االجتماعية
معقــدة إىل حــد كــبري فقليــل ج ـدًا مــن الشــباب هــم الــذين يتجهــون
للعمــل بعــد التخــرج مــن املرحلــة الثانويــة إذ أن الكــثري مــنهم يبقــون
عالة علح أهلهم بل ويعدونهم صغارًا وال يرضـون هلـم العمـل اليـدوي
أو احلريف أو ما شابه ذلـك ,وبالتـالي فـإن املشـكلة قائمـة وتتفـاقم
يف حـال عـدم حصـول الشـباب علـح مقعـد دراسـي ملواصـلة تعليمـه,
وقد يقول الـبع

أن الدراسـة اجلامعيـة تعـد مـن الكماليـات وهـي

لوحات وطنية
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يف مجيع دول العـامل ال تتـوفر لكـل خر ـي الثانويـات .وأنـا أوافـل
علح ذلك وأقول لسنا حباجـة إىل أن يـدرس الطـالب كلـهم املرحلـة
اجلامعيــــة فقــــد بــــدأ يظهــــر شــــيء مــــن االكتفــــاء للعديــــد مــــن
التخصصـــات لكننـــا يف الوقـــت نفســـه حباجـــة إىل توجيـــه هـــؤالء
الشــباب الوجهــة الصــحيحة مبــا خيــدم الــبالد وخيــدمهم أيضًــا ومــن
الضروري علح املتخصصني والرتبويني التفكري اجلاد بهذه القضية
وإ ــاد احللــول املناســبة هلــذا الفــائ

أو هلــذه الثــروة مــن الشــباب,

ولعــل التنفيــذ لألفكــار الســتيعاب هــؤالء الشــباب وهــذه الطاقــات
يبــدأ يف املرحلــة املتوســطة أو املرحلـة الثانويــة حبيــث يعــدون إعــدادًا
مهنيــا أو خاصًــا أثنــاء تلــك املرحل ـة مبــا خيــدم إعــدادهم للعمــل يف
مرحلـة مبكـرة ,كمـا أن خطــط العمـل والتوظيـف أيضًـا

ــب أن

تراعــي هــذا اجلانــب ,وبــالطبع الدولــة ال تســتطيع ولــن تســتطيع أن
توظـــف كـــل اخلـــر ني والدارســـني ,لكـــن التخطـــيط الســـليم
لالستفادة منهم يف القطاع اخلاص مبا ينفـع القطـاع اخلـاص نفسـه
وال يضــره ومبــا مينــع منافســة العمالــة األجنبيــة الرخيصــة لأليــدي
العاملة السعودية كفيل باستيعاب هؤالء الشباب ,وإ اد اجملاالت
الدراسية والعلمية املناسبة هلم ,وهذا األمر حباجة ماسة للدراسـات
العاجلة اليت تساهم يف حل مشكلة تعطل عدد كـبري مـن الشـباب
عن الدراسة أو عن العمل واليت قد ال ينظـر إليهـا الـبع

علـح أنهـا
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مشــكلة كــرب لكــن الــذين لــديهم أبنــاء أو خيتلطــون بالشــباب
يــدركون هــذه املشــكلة وعظــم خطرهــا لــيس فقــط علــح الشــباب
أنفسهم بل علح اجملتمع ككل إذ أن البطالـة وتعطـل الشـباب عـن
العمل أو الدراسة يوجد مشكالت اجتماعية وأخالقية كبرية جدًا
حنن يف غنح عنها وتدارك مباد البطالة وحلـها مبكـرًا وقايـة مـن
تلــك املشــكالت وخــري مــن حلــها عنــد وقوعهــا وال شــك أن هنــاك
جهودًا كبرية تبذل لكننا حباجـة إىل املزيـد منهـا وإىل السـرعة يف
ذلك حتح ال يضيع الشباب ,واهلل املستعان وعليه وحده التكالن.

  

