
 

ية الوظيف الفرصمن المالحظ جليا توافد األجانب إلى الصومال بغرض العمل واالستفادة من 
بين أبناء هذا الوطن. وال شك أن  لالمتاحة في الوقت الذي هناك تزايد البطالة في سوق العم

ه المشكلة التى اذا تركت هكذا بدون تحكم قد تتفاقم  وتؤدي اج إلى رسم سياسة تحد هذهذا يحت
 خدم مصلحة الوطن والمواطنإلى عواقب وخيمة ال ت

ميع الدول تحذو حذو مواطنة الوظائف كونه مشروع وطني ال يمكن االستهانة جونحن نعلم أن 
 نكر نال و الدولة  ن الواجبات التي على عاتق مسئوليبه وهو من مرتكزات الدولة الحديثة وم

فرة اقد  تكون في بعض المجاالت غير متو خبرات ومعرفة يحملون العمالة الوافدة بعض  أن 
جيهات ث يتم اصدار تو رغم من ذلك ال بد من توطين المعرفة بحيالفي وطننا الحبيب ولكن وعلى 

ذلك  ويتم إلى المواطنينالحكومة يلزم جميع الوافدين نقل المعرفة والخبرات  قبلصارمة من 
ولى . ويجب أن تتريب المواطنينتدمفاده   بنود عقودهم التعيينيةشرط إلزامي على إضافة 
 استراتيجتها.تنفيذ و هذه السياسة رسم  والجهات التي تستقدم الوافد الدولة

 واليعملن ينمواط ينفمثال  حين يتم تعيين وافد في وظيفة ما يتم في نفس الوقت تحديد موظف
مدى ب افد تجديد عقد الو  لزامإواكتساب الخبرة والمعرفة مع  ممع الوافد حتى يتم تدريبهمرافقين 

 معه من عدمه. ون يعمل نالذي ينقيامه تدريب المواطن

 انيه عرفة تسد العجز الذي يمعبخبرات و صقلة كوادر وطنية مالحصول على من ذلك ترتب وي
ياسة بل هي سوبالتالي يتم االستغناء عن الوافدين . وهذه السياسة ليست بالوليدة الوطن 

 .كثيرةهجها دول توتنموجودة في ارض الواقع 

ومن خالل هذه السياسة بأمكاننا توفير فرصة العمل للمواطنين بغية تقليل نسبة العاطلين    
 من فئاتد  و ومعظمهم من خريجي الجامعات الجد عن العمل المتزايدة تدريجيا سنة بعد سنة

وهم عماد هذا  %06 ما يقارب أى  تعداد السكان منالشباب الذين يمثلون النسبة العظمى 



لما عالوطن ومستقبل هذا الوطن.فإذا لم يمنح لهم فرصة ال يمكن االستغناء عن الوافدين أبدا 
 ح إلى الخارجرو تمن رواتبهم  الوافدين ألن الجزء االكبر من رواتباقتصاديا أن البلد ال يستفيد ب

إلى حساباتهم خارج الوطن دون أن تتقاضى البنوك أو أربابهم  كتحويالت مباشرة من هيئاتهم 
تأتي لهم من دول الجوار ياتهم ر جميع مشتأن الوطنية حتى عموالت الحوالة أضف إلى ذلك 

 دون ضرائب.

من أن يبقى شاب صومالي عاطال وهناك أعداد  من المنطق وال يقبله العقل السوي ليس 
هر في االفق ولما يفقد الشاب الصومالي األمل ظخطفون كل فرصة عمل سانحة تالوافدين ي

( ذلك Magafiأو يموت في صحراء ليبيا عند )نفسه فيركب في هذا البحر الغدار بيخاطر 
 ل شبابنا في هذا الوضع البائس ؟ظمتى ي ىقاطع الطريق المحترف. إل

ته بلد بطبيعفدا منذ نعومة أظافري والصومال اليس المقصود هنا كراهية الوافدين فقد كنت و 
 يناعل ن ولكن الواقع الذي أمامنا يحتممضياف يرحب الوافدين ويحترمهم أكثر من المواطني

 المعاملة بالمثل ال يمكن تجاهله. كما أن مبدأ ، ذلك

فر لدى ابن البلد!، وهذا عذر اقد يدعي أنصار الوافدين أن لديهم مهارات وخبرات قل أن تتو 
المهارات والخبرات المطلوبة وهو لم  يتسب الشاب الصومالغير مقبول بتاتا ؛ إذ كيف سيك

يجد فرصة لتنمية قدراته؟! وما من خبير إال وقد تتدرج بالسلم الوظيفي وهو على رأس العمل 
 حين وفر وطنه فرصة التعليم والعمل.  

هذا البلد  فيولعل القارئ العزيز يتفق معي في الرأي أن االستثمار الحقيقي ورأس المال الدائم 
لنظر في األونة األخيرة والمحزن حقا أن الوافدين بدأوا لأبنائه وبناته.  والشيء الملفت هو 

يحتلون حتى في الوظائف الدنيوية كعمال النادلين في الفنادق والمطعام وعمال النظافة 
م اليقين لنعلم ع والفراشين وما شابه ذك. فهل أولئك متخصصون بالطاقة النووية أو الذرية ؟!

تي ال رة في المجاالتذأن الدول ال تتجه إلى إستقدام األيدي العاملة إال في التخصصات النا
بحاجة لخبرة طويلة في ميدان العمل وتكون غير متوافرة لدى أبناء الوطن . ولكن لآلسف ما 



إن  ة.المتاحعلينا أن نعلم أن شبابنا هم أولى بالفرص يجري حاليا في بلدنا مختلف تماما. 
تتقدم وتواكب مسيرة التنمية والتطور بسواعد أبناءها المخلصين مع اعتبار تواجد وافدين  الدول

 االستفادة منهم بكافة السبل والطرق المشروعة .بغية كأيدي عاملة بفترات مؤقتة ومعدودة 

أصحاب الشهادات العليا والمهارات  نالنقطة األخرى التي ال تقل أهمية هي إخواننا الصومالي
ت سواء في الهيئات الحكومية أو الهيئاوفنيين هنا وهناك كمستشارين حاليا والذين يعملون 
ذلك ق بين الموظفين حديثي التعيين ولتحقي والخبرات تبني مشروع نقل المعارفالخيرية عليهم 

ين على المهارات المتميزة للموظفنقل المعرفة واإلطالع ليجب وضع استراتيجية واضحة المعالم 
 ذلك جزء مناعتبار و  .األمر الذي يشجع الموظفين على العطاء المتواصل ويصقل مهاراتهم

ية كوادر وطن ادؤدي مستقبال إلى إعديومما ال شك فيه أن مشروع كهذا واجباتهم كمواطنين. 
 كيل ليه حكومة وشعباشريانا للتطور االجتماعي واالقتصادي والمعرفي وهو ما نسعى إ كون ت

 .لشعبنا أعلى مستويات الحياة الكريمة رتوفينا ليتسنى 
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