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ل و قد سج   ،الخارج بغرض الدراسة نحوهون عدد الطالب الذين يتجصورة ملحوظة ب ازداداألخيرة  اآلونةي ف

وحدها  ، حيث يدرس فى السودانينيللطالب الصومال استقباال لدانب  الو مصر كأكثر السودان و اليمن 

خرى مثل بلدان أفي عداد هائلة أ. وكذلك يوجد لالزدياد مرشًحازال العدد  و ما؛ تى اآلنح اطالب فآال  خمسة

 كينيا.و وغندا أان والهند وماليزيا و باكست

 البلدان جديدة لقائمة  انضمت ؛اخيرً و ا 
 
تركيا منها  الخارج في للطالب الصوماليينبالنسبة فضلة دول ال

عدد الطالب الذين  ارتفعقد ف ،فى الخارجهذا العدد  زدياداهذا مع إال أنه  ياإندونيسبنجالديش و فلبيين و الو 

ة  األهلية الجامعات وفرةداخل الوطن بسبب  ييدرسون ف
 
ال جدو لكم  ومن هنا نوضح  ،دراسيةال رسومالو قل

 .حسب الدول  عن طالب الصوماليين فى الخارج

 

 الظةةامل طالبعددال دولةالاسم   ع

 مؤكدة من قبل السفارة  5000 السودان 1

 تقديري    3000 -2000 أوغندا 2

 السفارة  مؤكدة من قبل 2500 مصر  3

  400-300 باكستان 5

 تقديري    2500 -2000 ماليزيا 6

 تقديري  2000 الهند 7

 تقديري  1500 بلدان أخرى  8
  للخارجبععينن امل طالبالعدد جدول اعاله اليوضح 

لم فإننا مع هذا و  ،الخارج ين فيطالب الوجودلصورة ذهنية للقارئ  باتقريب  إلىدول هذا الج نسعى من خالل

ن و ثمة خريجو  .عددهمتعيش فى الداخل الوطن لكثرة و  األعداد الخريجين من تلك الدول وهي كثيرة،نذكر 

ة آخرين تخرجو  يف سيكون فك كثر منهم،أهم  ن لم يكونواهذا العدد إوهم يضاهون ا من الجامعات املحلي 



م سيكون لتوظيف هؤالء أتيجية ناك استراه هلو  ،الخارجو أالداخل  يمصير هؤالء الطالب الذين درسوا ف

 فيقد انخرط عدد منهم  ومن سوء الحظ الدن الكبرى  شوارعحاليا فى  اهمكما نر  لى البطالة إمصيرهم 

يعيلوا  نأفضل وعمال يستطيعون أاة عن حي غير الشرعيين إلى أوروبا للبحث قوارب الهاجرينالركوب في 

 .ألجل تحقيق هذا الحلم قرروا في مغامرة حياتهمو   ،أسرهم

ة التى يعيشها الطالب الخريجهذه العاناة الي من خالل موضوع  ةالقال في هذا نتابعأن ن؛ سنحاول و ومي 

 نو  البطالة عن كثب،
 
 لظاهرة.االتى ساهمت فى ظهور هذه  هاوتداعيات شكلة الخريجينل محل

  البطالة ن  أنعرف ن أعلينا ت التحليال  تلكفى غمار  أن ندخل قبلو 
م
"  DisguisedUnemployment  قنعةامل

العمل يفوق  عنالباحثين  من ان عددأذلك وسع انتشارا فى ربوع البالد و أهي في القال:  اليها التى سنتطرق 

  .حياة كريمة علىحظوظهم فى حصول  ل  تقل  تكدسهم و الى  تؤدياحتياجات السوق مما  على " ضعافاأ"

عن العمل بحدود ست وظيفة متاحة  اباحث 170العمل الحصول على متحان ال ية جلس وفي األيام الاض

وهي  –على الفرص التاحة من الشركة العدد املحدد  حصل فلو ، لشركة جولس لالتصاالت في بونت الند

 .؟االمتحانيحضروا جلسة لم  ممنغيرهم  ما حال؟، و اآلخرين 164ين سيكون مصير فأ -ستة فقط 

وكيف سيكون مصير العدد الهائل  ،إليهاحد يتطرق ة تواجه الخريجين في الوطن و ال أهناك مشكلة حقيقي 

ذا كانت الدولة ال تستطيع صرف رواتب في داخل الوطن و خارجه، ال أحد يعرف !!، وإ ون الذين يتعلم

 ألن وجودها وعدمها سواء في هذه اللحظة.لنا أن نتساءل تلك األسئلة،  بالخارج فليسالوظفين وتستنجد 

 املحسوبية الفساد و 

 يفا من أوائل الدول األكثر فسادا دولة ال يخلو اسمها دوًم  يالبطالة القنعة ف زداد معدلن تأليس من الغريب 

 اتلى متاهإولة ودخول الوطن الد ، فغيابالشفافية الدولية نظمةل التابع CPIؤشر محسب وذلك ب ،العالم

 . ةالصوماليالدولة كيان ي ف قوية ديا الى وقوع تصدعاتأحتراب الداخلي ال و منها ال خروج 



 

 www.transparency.org/cpiمن موقع  الخريطة

دولة و تشعباتها ال ن  أخر ، فنجد دون آ جانب يالوطن ليست محصورة ف يفو املحسوبية ظاهر الفساد مف 

من يخاف  حدأال ،  هيمارسون الفساد بأبشع طرق لضباظحتى صغار او من مجلس الوزراء والبرلان املختلفة 

ى سلطة الدولة   ا بينهممًرا عاديً أصبحت أحت 
 
 يخرجون منها،حقائب الوزارية تراهم ال يدون ف، فأكثر ممن يتقل

  !!.ذلك مين لهأ، من  يمتلكون مبالغ ضخمةوهم 

وإريتريا التابع لألمم التحدة تقريرا في هذا العام يتحدث عن مدى انتشار  الصومال فريق مراقبةصدرت أوقد 

التقرير ليهم إ شار أضمن ممن وكان من  ،الفيدرالية اتبعض الوزار و  الفساد في دوائر الحكومة الفيدرالية

 العنيين بعملية الفساد األخيرة السؤولين أسماءإلى التقرير  يشيرو  ،صوماالندبونت الند و ين من مسئول

 بالفساد وال تورطواسؤولين الذين هؤالء التوقيف لتتحرك الدولة ، ولم وجوازات سفرهم
 
ى عل  لىقت ع حت 

ة التى ت  هذه الفضائح الالي   .الاض يغسطس أدولة في شهر الهز 

ة  الخارج مرهون  يومال فن تحسين صورة الص  إ    الذي سوداأل  ريخأتال اخطى بهذتلت حاليةال القيادةبمدى جدي 

لخاطئة سياسات اال من جزء ى تفاقم البطالة ليست سو  يسباب التى ساهمت فأل ن اأ، و ميل األمذ يف جعلنا

http://www.transparency.org/cpi


البةفتغير  ،سئولي الدولةل صعدة الدولة و أكافة  من بدأين أيجب  وال الشعب"مأ" اختالس  تلك العادة الس 

ا دوائرها ا جميع ة ومن ثم تنتقل تدريجي   لى حياتنا العادية.   إلحكومي 

 :البطالة املوسمية

على حصول المتطلبات بالتخرج وذلك لعدم معرفتهم  وحديثهذه الظاهرة هم الطالب من ن يعاني كثر م  أمن  

 خريج ماجستير يد علعيس ى محمستاذ أل احدثنا و  ،ى باملحسوبية و الفساد الوظيفيذتتغ العمل فى بيئة  

فجوة له  بسنوات تسب   6 - 4الذي يؤمن بأن غياب الطالب من الوطن بفترة تتراوح من سالمي قتصاد ال الا

 من جديد. بيئة العمل  يللتأقلم ف اكبير  اتحديفيما بعد  بينه وبين املجتمع و يواجه

من لتوظيف يشترطون شروطا ا يطلبفأغلب من امتالكه الخبرة الطلوبة للعمل طين بلة عدم الومما يزيد 

 .لعمللالتنافس في شاركة البين فهذا هو العائق الذي يفصل بينه و سنوات ،  5-3ى إلخبرة تصل ضمنها 

يخضع حصولك  ما افغالبً  طةالواس  ما يسمى ب صومالالفي  بيئة العمل ن من سلبياتأ -ايضً أ -ويضيف 

، وقت و ال تنفعك مدى كفاءتك و قدرتك العلميةقويا و مؤثرا فى نفس الدى اصطحابك واسطا لللوظيفة 

ن فكم  ن صه ال يجد ذلك الواسط ، و كم تخص   يصاحب معرفة عميقة فم   ايجد واسطا قوي مغمور و  فاشلم 

 صاحب العرفة .على يتفوق و 

 مشكلة العمل املحدد )العقد(، وهي أن تتعاقد "ةالبطالة املوسمي  " على سطح طفىخيرة سنوات األ الوفى 

، أو " ستة شهور" فقط "شهرأثالثة "ته د  ف عقدا ال يتجاوز م  الوظمع دولية القليمية و الا الهيئاتشركات و ال

لطر ال ، فهذا العقد كمثل رذاذ ابعد انتهاء عقدهمرة أخرى مستنقع البطالة  فيومن ثم يقع ذلك الوظف 

 .إال قطرات من الغيث ئاينبت عشبا و ال يجلب شي

روع سراء إوتعتقد  ة  خريجة بكالوريوسش  فى األيام  لخريجين هىاكبر مشكلة تواجه أن أدراسات اجتماعي 

ن نجد أالناسبة ، نحب  ةظحلبالاالولى من البحث عن العمل ، فنحن كصوماليين نفتقد الصبر و االنتظار 

ال يمكنه  وظ،غير محظ منكوتنه أونية و د  الن الباحث يشعر بأن لم نجدها ترى إو  ،ول محاولة لناي أالعمل ف

ن يكون أللخريجين بتنصح  اوأضافت إسراء أنه، عليه تآمروا الجميعن أتصور في ،ن يجد الشغلأبتاتا 

 يوما ما . ستأتيكالعمل  فيها تحصلس بأن تلك اللحظة التى واؤمنن يأيجابية و ال لى اإمياال  متفكيره



 ما الحل ؟و مشكالت الخريجنن ، 

 نك أ: مثال ،فلنفترض ،العملاليز سوق عدم معرفتهم بده يخريجين الجدد هبر مشكلة تواجه الكأن إ

، ود لالتصاالت مثالم  ر  ه  شركة  يف ن تحصل عمالأ الي و تسعى ،قسم املحاسبة –خريج كلية التجارة 

 طلبكل، ال يستجيبون "CV  "السيرة الذاتيةلشركة وتعرض لهم امسؤولي تقابل  عندمافأول وهلة 

، فعملك يتعلق بأمور بهمنسان م  إنسبة لهم الب ألنككان تقديرك فى الشهادة عاليا ،  نسريعا حتى وإ

كيف تستطيع ان  ن؛إذسوق العمل.  يسبا ماليا جديدا فمحان يغامروا أفهم ال يرون  ةمالية بحت

  ن تتقنأيجب عليك  فى املحاسبة امتخصص؟ كونك تقنعهم
ً
ة ةبرامج املحاسباوال  التوفرة االلكتروني 

، و بعد ذلك الشركة التى تسعى ان تنضم اليها تستخدم تلك ي برنامج مالي  أن تعرف بأفى السوق و 

أنك  عليك و يؤكد لهم ين تنضم اليها لكى يزكأالشركة التى تريد  لدى اتصطحب شخصا معروف

ل امل خرين آل مع ا ا تجهز نفسك فى دخول النافسةخيرً أ، و  من عندكتأتي  الفاتخشخص آمن، ويتحم 

 العمل للشركة.  فى امتحان 

 فأغلبهم ال يجيدون اللغة نجليزيةاللغة ال  عائقالعربية يواجهون من الجامعات خريجين الن إ ،

ةبيئة العملالو  ،العمل علىالحصول من يمنعهم  شبحامامهم أمثل ينجليزية و ال  فى الصومال سواء  ي 

هم يبحثون هيئات املحلية و ال دوائر الحكومية أو التدريس الجامعي أوال يأكانت ف
 
عن الدولية كل

يتسلح بها كل  من يسعى الى ن أالنجليزية ضرورة يجب اللغة فأصبحت  ،النجليزيةيجيد  شخص

الى  للحصول ترتفع حظوظهم سهذه اللغة ومن ثم ن يتعلموا أالدول العربية عليهم  و، فخريجالعمل

 العمل.

 ا من العادات ال حظوظك فى التى تسهل  ، امتالك الواسطة القويةمنه ال بد  سالبة التى أصبحت شر 

ة، فتكون الواسطة إما العمل ة إتستعين بعضويتك فى  أي ،واسطة حركي  حدى الحركات االسالمي 

حد أ ي فتستقو  واسطة عشائرية، أو تكون الواسطة لى العملإالساحة لكى يدفعوك  يف الوجودة

الصومال  علىاهرة الوساطة ليست ظاهرة مقصورة ظ، فالعمل علىتحصل  وجهاء عشيرتك لكى

ةغلب الدول الني أيوجد ف، بل فقط  .امي 

 

 



  ال ا فور وصولهم عمؤو ن يبدأإن أغلب من يتخرجون يفكرون حينما تهبط طائرتهم الى أرض الوطن

ه تناسب بمستواقل  من ذلك و أخرى براتب أعماال أ يتغاض ىنه أ، فترى كثر مثالأ لف دوالر أوأبراتب 

ة مردودها الالي اقل من ذلك بكثيرأخرى حالي أو يتأفف ان ينخرط بأعمال   ، فتراه يمر  بحالة نفسي 

لمه و  يتالش ىعدما بخطيرة   يفكر بأن يخرج من الوطن بمجرد فقدانه عمال يناسب بمستواه.ح 

ن أالعمل من يامك أأول  ي، فكل ما تحتاجه فبك ال يوجد عمٌل غير الئق :العمل  عن فزميلي الباحث 

 تحص  
ً
ف اآلخرين انك فعال و  ،والأ لى بناء شخصيتكإسعى أى أ، تخصصك يفميدانية  ل خبرة عر 

 تحصل راتبا يليق بتخصصك و خبرتك.س نكأراهن أومن ثم وجادة  شخصية نشطة 

صبحت مجاال مفتوحا لكل أالتى " ”Entrepreneurship"ريادة األعمال  نحوبدأ العالم يتجه تدريجيا 

ن في عالم يؤسسون شركاتهم الخاصة في بيئة تنافسية هنالك مراهقو و له رغبة في تحقيق حلمه، من 

فهناك مواقع التجارية بعد.  ه  و فرص   الطبيعية ه من مواردهبناؤ لم يستفذ أ خطيرة، فما بالك في وطن  

له رغبة في تأسيس من  كل  عالية تقدم النصائح و الحلول الهمة قبل بدأ مهمة الريادة األعمال وذلك ل

ة تلك الشركةشركة ما   .مهما يكون نوعي 

ل وتفيد املجتمع الصومالي من خالالبطالة بصورة مباشرة، من تقلل من شأنها أن فريادة األعمال  

ى ان كان لديك وظيفة محتر خدمات مبتكرةتقديم النتجات و  مة ، الوظيفة وحدها ال تكفى ش يًء فحت 

ى ستنتهى.لك فأبدأ بتأسيس عمال خاصا  ، فأن الوظيفة عمرها قصير و ال تعرف مت 

  ة الى العةمة اليامنةالعادة فى كتابه كوفى ناستيفذكر مفهومان سائدان فى حياتنا من الفعالي 

 :وهما

تكفي الجميع وخيًرا  أن تؤمن أن هناك فرًصا هى:”Adundance Mentality“عقلية الوفرة   .1

 حتى تكسب أنتيكفي الجميع في هذه الدنيا ،  فلست ب
ً
 أو تؤذي أحدا

ً
 ،حاجة أن تخسر أحدا

 .فهناك خير يكفي الجميع

هي أن تؤمن أن الخير والفرص محدودة )اللقمة :”Scarcity Mentality “عقلية الندرة  .2

واحدة إما أن تأكلها أنت أو يأتي احد غيرك يأكلها(؛ والبد أن يكون هناك واحد خسران. 

 .فالحياة كلها صراع وتنافس



الهدوء نجاز و الوفرة لكى يعيش حياة مليئة بال  ن يكون تفكيره كصاحب العقليةأالعمل  عنحتاج الباحث في

لضغوطات امن  نك تنجوأب الخير لآلخرين  ال شك حيكون عقليتك التفكيرية ب و الطمأنينة النفسية فكلما

ة للبحث عن العمل ستعيش حياة صعبة و فو الشح ألى صاحب عقلية الندرة إ، فإن كان تفكيرك قريبا اليومي 

 . لى مبتغاكإلوفرة لكى تنجح و تصل ن ان تعيش بعقلية اذإخرين ، فعليك اآل  بالنجازمليئة بالخوف 

سياسات و  استراتيجيات لديهم، و مستويات مختلفة دول العالم فىغلب مشكلة يعيشها أ ين البطالة هإ

هاتخفيض ل  
 تعداد السكان. من %60كثر من أ شبابهسبة ، فكيف سيكون الحال الى بلد يمثل ن حد 

فترض ان توفر أو تخلق  لهم فرص الدولة التى كان من الالقنعة، و وقد بدأت تظهر فى األفق مظاهر البطالة 

هذا الكابوس من  ريجينالخ ذفمن ينق ،الدوليمجتمع من  جورهمأاليزال مسؤوليها يتغاضون  عمل  ال

 ها القراء.يأ ترك لكم الجابةأ !! ؟الخطير


