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املرحلــة  يف  الطلبــة  جميــع  إلــى 
الثانوية واجلامعيـة وإلى اخلريجني 
منهــم خاصــة والطامحــني للوصــول  
للوظيفــة أو الفرصــة املناســبة لهــم 

ــم. يف حياته
الدعــم  لــي  قــدم  مــن  كل  وإلــى 
الكتــاب  هــذا  امتــام  يف  واملعونــة 
االرشــاد  مجــال  يف  عملــي  ويف 

املهنــي. والتوجيــه  األكادميــي 



قــال الفــاروق عمــر بــن اخلطــاب 
رضــي اهلل عنــه: 

طلــب  عــن  أحدكــم  يقعــد  ال   {
الــرزق ويقــول: اللهــم أرزقنــي ، 
فقــد علمتــم أن الســماء ال متطــر 

ذهًبــا وال فضــة {
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مقدمة الكتاب

يعانــي الكثيــر مــن الشــباب مــن البطالــة وقلــة وجــود 
فــرص العمــل ألســباب كثيــرة ســواء ألســباب ترجــع 
للشــاب نفســه واختياراته أو لظروف اقتصادية متر 
بهــا املنطقــة، وليــس احلديــث هنــا عــن األســباب 
التــي ال منلــك تغييرهــا إمنــا احلديــث عــن األســباب 

التــي ميكننــا تغييرهــا والتأثيــر فيهــا.
  فالكثيــر مــن الشــباب يقــع يف أخطــاء وقــرارات 
ــى أن  ــة املطــاف إل ــه يف نهاي ــؤول ب ــر مدروســة ت غي
يلتحــق بصفــوف العاطلــني، ومــن ذلــك ســوء اختيــار 
التخصــص اجلامعــي وعــدم فهــم الطالــب لطبيعــة 
فاملرحلــة اجلامعيــة  فيهــا.  يــدرس  التــي  املرحلــة 
تتطلــب تعامــًا يختلــف عن املرحلــة الثانوية واحلياة 
املدرســية وفيهــا يكــون الطالــب مســئوال عــن جميــع 
قراراتــه وعــن متابعــة شــئونه بنفســه يف اجلامعــة.

الشــباب يف  أوقعــت  التــي  األســباب  مــن  كذلــك   
البطالــة النظــرة القاصــرة للوظائــف املتاحــة، فتجــد 
الشــاب يضــع الكثيــر مــن االشــتراطات للوظيفــة 
العمــل  ظــروف  أو  الراتــب  ناحيــة  مــن  املطلوبــة 
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وســاعاته وهــذا يقلــل فــرص الكثيــر مــن الطلبــة.
ومــن األســباب التــي مــرت علــّي خــال تعاملــي مــع 
الطلبــة التقصيــر يف عمــل الســيرة الذاتيــة املائمــة 
وعــدم وجــود األســلوب املناســب ملخاطبــة الشــركات 
الوظيفــة(،  طلــب  رســالة  )تصميــم  واملؤسســات 
وحتــى لــو توفــرت الســيرة الذاتيــة املناســبة فــإن 
قصــور همــة بعــض الشــباب عــن البحــث وتقــدمي 
األســباب  مــن  املناســبة ســبب  للجهــات  الطلبــات 
املؤديــة للبطالــة، فعندمــا يُســئل الطالــب احملبــط 
اليائــس عــن عــدد الشــركات وملؤسســات التــي قــدم 
عليهــا للعمــل جنــده يعــدد كبــرى الشــركات وأبرزهــا 
اخلاصــة  املؤسســات  مــن  الكبيــر  الكــم  وينســى 
والشــركات الصغيــرة املتوســطة والتــي قــد تقبــل بــه.
كذلــك مــن األســباب التــي يقــع فيهــا الشــاب وتــؤدي 
العاقــات  نقــص  للبطالــة  املطــاف  نهايــة  يف  بــه 
ملــن  تذهــب  الفــرص  مــن  فكثيــر  انعدامهــا،  أو 
فهــذا  كبيــرة،  ومعــارف  واســعة  عاقــات  ميلــك 
طالــب تخصصــه علــوم احلاســوب واشــتهر بعمــل 
التصاميــم واملواقــع املميــزة وعمــل وهــو يف اجلامعــة 
الكثيــر مــن املشــاريع وحصــل علــى القبــول والرضــا 
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ــى  ــاج أحــد مــن تعامــل معهــم إل ملــا قــدم. فــإذا احت
موظــف يف هــذا املجــال فســيكون هــذا الشــخص 
أول مــن يتبــادر إلــى الذهــن، ويتــم مــن خــال ذلــك 
التواصــل معــه وعــرض الوظيفــة عليــه ال أن يبحــث 
وتكويــن  واملعــارف  العاقــات  والســبب  عنهــا  هــو 

الُســمعة احلســنة يف املجــال.
وأذكــر أحــد أهــم األســباب والتــي باعتقــادي هــي 
األهــم يف كــون الكثيــر ال يحصلــون علــى الفــرص 
املهــارات،  نقــص  وهــو  أال  املناســبة  الوظيفيــة 
تخصــص  مــن  اخلريــج  للطالــب  مثــاالُ  وأضــرب 
الهندســة املعماريــة والــذي تخــرج بتقديــر مقبــول 
وهــو ال يحســن أبســط األصــول يف مهــارات احلــوار 
والعرض واملناقشــة والتعامل مع اآلخرين، ومســتواه 
يف الرســم الهندســي واألفــكار ضعيــف، وال ميلــك 
التــي  أو مشــاركات يف اجلامعــة  أي خبــرة عمــل 
كان يــدرس فيهــا فكيــف ســتكون الفــرص بالنســبة 
لــه؟؟ وعلــى النقيــض مــن ذلــك جنــد الطالــب يف 
نفــس التخصــص والــذي شــارك يف فعاليــات الكليــة 
التــي كان يــدرس فيهــا، ولــه مشــاركات كثيــرة ســواء 
املعماريــة  الهندســة  املتخصصــة يف  امللتقيــات  يف 
والتصاميــم أو املؤمتــرات املتعلقــة مبجــال الهندســة 
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املعماريــة، وهــو مــع ذلــك محتــرف يف التصميــم 
أســلوب  وميلــك  واألفــكار  الرســم  ويف  الهندســي 
راقــي ومتميــز يف املناقشــة واحلــوار والعــرض، ولــه 
تواصل مســتمر مع العاملني يف تخصصه وعاقات 
كثيــرة يف املجــال وخبــرة عمــل يف إجــازة الصيــف يف 

ــه؟؟  ــف ســتكون الفــرص بالنســبة ل ــه، فكي مجال
فكلمــا زادت مهاراتــك زاد احتيــاج النــاس لــك وكلمــا 
وقلــت  للنــاس  حاجتــك  زادت  مهاراتــك  نقصــت 

حاجتهــم إليــك.
الكتــاب عــرض مشــكلة  مــن خــال هــذا  وأرجــو 
البطالــة مــن زاويــة الطلبة وما األخطاء واإلشــكاالت 
التــي يقعــون فيهــا وتــؤدي بهــم إلــى البطالــة كتبتهــا 
أمــًا يف وصولهــا للشــباب وتقبلهــم لهــا لعلهــا تكــون 
معينــاً للشــباب يف مختلــف التخصصــات وممــن وقــع 
يف البطالــة أو يعيــد النظــر يف الظــروف احمليطــة 

ويجــد الفرصــة املائمــة لــه بــإذن اهلل.
كمــا أنــوه لوجــود مقتطفــات قبــل بدايــة كل فصــل يف 
ــم املوســى  ــا مــن حســاب إبراهي ــاب نقلته هــذا الكت
اخلبيــر يف عالــم املــال والعقــار واألعمــال مــن تويتــر 
لتكــون معبــرة عــن محتــوى الفصــل الــذي ســيأتي 
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بعدهــا.
الطلبــة  جلميــع  التوفيــق  يكتــب  أن  أســأل  واهلل 
والعاطلــني عــن العمــل يف ايجــاد الفــرص املناســبة 

ــم  له

محمد إسحاق
26 فــبـرايـــر 2017

مــمــلــكـــة الـبــحــريـــن
www.muhamedishaq.com

muhamedishaq@hotmail.com



الفــرق بــني اإلنســان الناجــح وغيــره 
ليــس نقــص القــوة البدنيــة أو نقص 
نقــص  »بــل«  املعلومــات واخلبــرة، 

)الرغبــة ( يف النجــاح .. !! 

فينس لومباردي



13

ل ؟
عم
ن ال

ل ع
اط
ت ع

ل أن
ه

الفصل األول
هل أنا عاطل عن العمل ؟

والتوظيــف  النــاس عــن األعمــال  يختلــف مفهــوم 
ــار الشــخص عاطــًا عــن العمــل  ــى ميكــن اعتب ومت
أن  أم  علــى إطاقــه  املفهــوم صحيــح  هــذا  وهــل 
فهــل  املفهــوم؟؟  بهــذا  تتعلــق  كثيــرة  أمــور  هنــاك 
ميكــن اإلشــارة لــكل مــن تخــرج مــن اجلامعــة أو 
بالعاطــل عــن  املدرســة ولــم يجــد عمــًا مناســباً 
ــى العمــل  العمــل؟؟ ومــاذا عــن الشــخص القــادر عل
ويجــد حولــه الكثيــر مــن الفــرص ثــم ال يعمــل وال 
ينطلــق للعمــل تكاســًا وركونــاً إلــى الراحــة، فهــل 
يصــح وصفــه بالعاطــل عــن العمــل أم يحســن بنــا أن 

نســميه باملتكاســل ال بالعاطــل عــن العمــل.
وبعــض الشــباب لديــه الطاقــة والقــدرة علــى العمــل 
والبــذل لكــن اإلحبــاط الــذي يعانــي منــه ونظرتــه 
املتشــائمة لســوق العمــل وقلــة الفرص فيــه تُقعده يف 
البيــت مــع صفــوف احملبطــني واملتشــائمني، وأمثــال 
هــؤالء لــو تأملنــا البيئــة احمليطــة بهــم يف الغالــب مــن 
أصدقــاء وزمــاء فســنجد أن الطابــع الغالــب عليهــم 
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الســلبية والتشــاؤم، وحتــى لــو حصلــوا علــى أعمــال 
فيهــا  ســيجدون  مــا  فســرعان  وظيفيــة  وفــرص 
ــررات  ــوب والنقائــص واملب ــر مــن العي ــر والكثي الكثي
ــا  ــا أو يســتمرون فيه ــا وعــدم االســتمرار فيه لتركه

مــع التضجــر والشــكوى املســتمرة.
أذكــر يف ســنة مــن الســنوات كنــت أعمــل يف التوجيــه 
ــر  ــت أم ــة، وكن ــدارس احلكومي ــي يف إحــدى امل املهن
علــى الطلبــة لعمــل املقابــات اجلماعيــة املتعلقــة 
بالتخصصــات والفــرص املتاحــة لهــم يف اجلامعــة 
ومــا اخليــارات األنســب لــكل طالــب منهــم، وقــد 
لــي  قــال  والــذي  الطلبــة  هــؤالء  بأحــد  التقيــت 
ــا؟؟  حينهــا: أســتاذ محمــد، ملــاذا تتعــب نفســك معن
ثــم ال  الدراســة اجلامعيــة  نكمــل  أن  الفائــدة  مــا 
نحصــل علــى عمــل وجنلــس يف البيــت؟؟ مــا الفائــدة 

فــا توجــد أي فــرص يف الســوق لنــا!!
فمثــل هــذا الطالــب والــذي كان يف الســنة األخيــرة 
مــن املرحلــة الثانويــة وغيــره مثــال ملــن يُفــوت علــى 
مــن  ويُكثــر  املتاحــة  الفــرص  مــن  الكثيــر  نفســه 
مــن  فيصعــب  الواقــع.  علــى  والســخط  الشــكوى 
خــال كل مــا ســبق أن نطلــق علــى كل مــن ال يعمــل 
بالعاطــل عــن العمــل، وبعــض أولئــك يحتــاج إلــى 
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املشــورة وبيــان أوجــه النقــص والقصــور التــي وقــع 
ــه  ــم ل ــى إيجــاد عمــل مائ ــل مســاعدته عل فيهــا قب

مــن قبــل اجلهــات املعنيــة بذلــك. 



أتغيــر  لكــي   .. الســلبيني  تفكيــر 
أنــا يجــب أن تتغيــر ظــرويف .. !!  
تفكيــر اإليجابيــني .. لكــي تتغيــر 

ظــرويف يجــب أن أتغيــر أنــا.
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الفصل الثاين
لماذا أنا عاطل عن العمل ؟

تتعــدد أســباب البطالــة وتتنــوع ســواء كانــت أســباباً 
بالبيئــة  تتعلــق  أســباب  أو  نفســه  للشــخص  تعــود 
احمليطــة كشــح الوظائــف بســوق العمــل أو األوضــاع 
االقتصاديــة وغيرهــا مــن األســباب التــي تؤثــر علــى 

التوظيــف ســلباً.
 ويصعــب حصــر جميــع العاطلــني عــن العمــل يف 
خانــة واحــدة فلــكل شــخص أســبابه التــي أوقعتــه يف 
البطالــة، ولألســف يلجــأ البعــض إلــى تعليــق اخلطــأ 
ــن وينســى نفســه. فنســمع مــن  ــى اآلخري ــوم عل والل
أمثــال هــؤالء عبــارات تتــردد كثيــراً: ســوق العمــل 
لنــا شــيء،  تركــت  مــا  العمالــة األجنبيــة  ممتلــئ، 
زمائــي يف التخصــص كلهــم جالســني يف البيــت 
فهــل أحصــل أنــا علــى فرصــة؟؟، أنــا متعــب ومــا 
تركــت شــركة وال جهــة توظيــف إال وقــد طرقــت 

ــا. بابه
ومــن األمــور احملزنــة كذلــك أن يلجــأ بعــض الشــباب 
إلــى ممارســات تشــيع اإلحبــاط واليــأس يف صفــوف 
اخلريجــني مــن اجلامعــات والكليــات املختلفــة، ومــن 
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ــل  ــذي انتشــر قب ــال الوســم ال ــى ســبيل املث ذلــك عل
مــدة يف تويتــر حتــت اســم #حملــةـ  حرقـ  الشــهادات 
والــذي أطلقــه طبيــب تخــرج مــن إحــدى اجلامعــات 
العربيــة بتقديــر مقبــول ســاخطاً علــى عــدم تعيينــه 
وتوظيفــه، وقــام بحــرق شــهادته ونشــر ذلــك عبــر 

وســائل التواصــل االجتماعــي.
فهنــاك أســباب كثيــرة قــد تكــون الســبب يف وصــول 
هــذا الشــاب لهــذه املرحلــة منهــا تدنــي الدرجــة التي 
أحرزها يف التخصص وعدم مطابقتها الشــتراطات 
جهــات التوظيــف، وقــد يكــون دراســته يف جامعــة 
غيــر مؤهلــة لتخريــج األطبــاء أو غيــر معتــرف بهــا 
ــد يكــون  ــف، وق ــده أو مســتواها العلمــي ضعي يف بل
اســتعجاله وقلــة االنتظــار أو قلــة اجلهــات التــي قــدم 
عليهــا للعمــل، وغيرهــا مــن األســباب التــي قــد تكــون 

الســبب. 
املجتمــع  علــى  فرديــة  حالــة  تعميــم  ينبغــي  فــا 
بأســره أو أن الفــرص معدومــة يف مجــال الطــب 
ــال تشــكل  أو غيــره مــن املجــاالت. فعلــى ســبيل املث
الكثافــة الســكانية يف الهنــد أحــد أضخــم الكثافــات 
األطبــاء  مــن  الكثيــر  وجنــد  العالــم  الســكانية يف 
والتجــار واملهندســني واملبرمجــني مــن الهنــد يعملــون 
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يف الكثيــر مــن البــاد بــل يصلــون ملســتويات متقدمــة 
جلــس  ولــو  البلــد،  ذلــك  التأثيــر يف  لهــم  ويكــون 
الواحــد منهــم ينــدب حظــه وعــدد الســكان يف بلــده 

ــة.  ــة الائق ــى الوظيف ــا حصــل عل مل
عــدة  درســوا يف  أشــخاص  عــدة  علــّي  مــر  وقــد 
جامعــات يف اخلــارج بــل أحيانــاً جامعــات يف داخــل 
االعتــراف  علــى  يحصلــوا  لــم  ثــم  ومــن  دولهــم، 
بشــهاداتهم اجلامعيــة مــن اجلهــات املعنية مبصادقة 
ــى الفرصــة املناســبة  ــوا عل الشــهادات أو لــم يحصل
لهــم بســبب ضعــف اجلامعــة مــن طــرف وســمعتها أو 
مــن خــال دراســة تخصــص ال توجــد لــه أي فــرص 

ــي. ــرة يف الوقــت احلال عمــل كثي
فعلــى ســبيل املثــال تعتمــد بعــض الــدول يف خطــوط 
بوينــج  طائــرات  مطاراتهــم  يف  العاملــة  الطيــران 
فــإذا  الــركاب.  لنقــل   Airbus إيربــاص  أو   Boeing
تخــرج الشــاب مــن دراســة تخصــص هندســة صيانــة 
ــرات املوجــودة يف  ــاص Airbus والطائ ــرات إيرب طائ
بلــده كلهــا مــن طــراز بوينــج Boeing فهــل ســيجد 
دول  والبعــض درس يف  ؟؟  املناســبة  الوظيفــة  لــه 
تعتمــد علــى دفــع مبالــغ ماديــة كبيــرة وإجــراءات 
حضــور وامتحانــات شــكلية للحصــول علــى الشــهادة 
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اجلامعيــة فهــل هــذا مســلك صحيــح للشــهادة وهــل 
وقــوع أمثــال هــؤالء يف البطالــة إال مــن خــال هــذا 

ــق. الطري
وفيمــا يلــي أذكــر عــدداً مــن األســباب التــي أدت إلــى 
الكثيريــن ليلتحقــوا بصفــوف العاطلــني وبيــان ســبل 

تخطيهــا والتعامــل معهــا.
١- اختيار التخصص اخلاطئ يف املرحلة اجلامعية
يرجــع فشــل الكثيــر مــن الشــباب بعــد التخــرج مــن 
اجلامعــة إلــى ســوء اختيــار التخصــص اجلامعــي، 
ويقــع الكثيــر مــن الشــباب يف وهــم التخصصــات 
اجلامعيــة الســهلة أو وهــم التخصصــات املطلوبــة 
دون  العبــارات  هــذه  ملثــل  واالســتماع  الســوق  يف 
متحيــص ودون البحــث عــن مــدى صحتهــا وعــن 
مــدى مائمــة التخصــص للطالــب يف املقــام األول.
بهــا  يتميــز  قــوة ومجــاالت  نقــاط  فلــكل شــخص 
عــن غيــره تتطلــب منــه التعــرف عليهــا والتوجــه 
ذلــك  ويكــون  معهــا،  تتناســب  التــي  للتخصصــات 
مــن خــال البحــث أوالً عــن نقــاط القــوة والضعــف 
والتعــرف عليهــا، ومــن ثــم البحــث عــن التخصصــات 
املناســبة لــه مــن خــال ســؤال الطلبــة اخلريجــني 
والدارســني يف الســنوات األخيــرة يف اجلامعــة، ومــن 
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خــال التواصــل مــع األشــخاص العاملــني يف ســوق 
العمــل والبحــث يف شــبكة االنترنــت.

كمــا ميكــن عمــل بعــض االختبــارات التشــخيصية 
والتــي تُعــني الطالــب علــى فهــم نفســه بشــكل أكبــر 
وفهــم نقــاط قوتــه بشــكل أكبــر، وتبقــى يف النهايــة 
مؤشــرات  التشــخيصية  االختبــارات  هــذه  نتائــج 
معينــة علــى معرفــة اخليــارات املناســبة، ومــن تلكــم 
باللغــة  املجانيــة  االختبــارات  تقــدم  التــي  املواقــع 
 www.jass.im/test العربيــة مدونــة جاســم هــارون
ــدج  ــرز بري ــة ماي ــى نظري ــار يعتمــد عل وهــذا االختب
ــة  ــي، ومــن خــال اإلجاب ــه املهن الشــهيرة يف التوجي
عــن مجموعــة متنوعــة مــن األســئلة يتــم عــرض 

منــط الشــخصية والفــرص املتاحــة لهــا.
التخصــص  يف  الفــرص  مطالعــة  عــن  ٢-  القصــور 

اجلامعــي
املتأمــل يف التخصصــات اجلامعيــة يجــد أن لــكل 
تخصــص مــن التخصصــات املتاحــة الكثيــر والكثيــر 
ــج منهــا  ــي ميكــن للخري مــن الفــرص واملجــاالت الت
اجلامعــات  فأغلــب  التخــرج،  بعــد  إليهــا  االجتــاه 
تشــترك فيمــا يتعلــق بتنــوع املــواد التــي يدرســها 
الطالــب يف مرحلــة البكالوريــوس، ومــن ذلــك عــدد 
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مــن املــواد التــي تشــكل صلــب التخصــص نفســه 
واملســاندة  املتنوعــة  املــواد  مــن  لعــدد  باإلضافــة 

للتخصــص.
 فعلــى ســبيل املثــال الطالــب الــذي يــدرس تخصــص 
احملاســبة يجــد يف خطتــه الدراســية عــدداً كبيــراً 
مــن املــواد التخصصيــة يف احملاســبة، ويجــد كذلــك 
عــدداً مــن املــواد املشــتركة بــني كليــات إدارة األعمال 
ومنهــا مــادة إدارة األعمــال والتســويق واالقتصــاد 
والصيرفــة وغيرهــا مــن املجــاالت املرتبطــة مبجــال 
احملاســبة، حيــث تعتبــر هــذه التخصصــات مســاعدة 
للطالــب علــى فهــم التخصــص بشــكل أوســع وأكبــر. 
فليســت احملاســبة تخصــص يرتبــط بالتعامــل مــع 
املــال دون القــدرة علــى فهــم وضعيــة الشــركة املاليــة 
ومعرفــة ربــح أو خســارة الشــركة، كمــا يفهــم الطالب 
ارتبــاط احملاســبة ببقيــة األقســام يف املؤسســة التــي 
يعمــل فيهــا ومــدى الــدور الوثيــق مــع غيــره مــن 

األقســام يف املؤسســة الواحــدة.
ومــا أود اإلشــارة لــه أن كل تخصــص يفتــح للطالــب 
العديــد مــن الفــرص مــن خــال املــواد الكثيــرة التــي 
يدرســها الطالــب ومــن خــال املهــارات التــي يتعلمها 
ــال  ــب مــن خــال التخصــص، وســأضرب املث الطال
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هنــا بتخصــص احملاســبة. فعلى ســبيل املثــال يدرس 
احملاســبة  مــادة  احملاســبة  تخصــص  يف  الطالــب 
للمنظمــات الغيــر ربحيــة والتــي تتيــح لــه والتعــرف 

علــى الفــرص املتاحــة يف هــذا املجــال مســتقبًا. 
كذلــك مــادة النظــم االلكترونيــة احملاســبية التــي 
االلكترونيــة  النظــم  أنــواع  الطالــب  فيهــا  يتعلــم 
ملتابعــة  الشــركات  تســتخدمها  والتــي  احملاســبية 
للطالــب  تفتــح  املــادة  فهــذه  املاليــة،  حســاباتها 
فرصــة التخصــص يف هــذا النطــاق الضيــق، وميكــن 
ــك مــن خــال التوســع يف هــذا املجــال بالقــراءة  ذل
والتعلــم، والعمــل علــى هــذه األنظمــة فتــرة اإلجازات 
الصيفيــة يف الشــركات واملؤسســات التــي تعتمــد 
ــل، أو يف مجــال  ــدون مقاب ــو ب ــى هــذه النظــم ول عل
تقــدمي الــدورات املتقدمــة يف هــذه البرامــج وتقــدمي 
مختلــف  يف  العاملــة  واألفــراد  للشــركات  الدعــم 

القطاعــات.
ومــن الفــرص املتاحــة كذلــك للطالــب الــذي يــدرس 
تخصــص احملاســبة الســعي لفتــح شــركة متخصصــة 
واملؤسســات  للشــركات  احملاســبية  اخلدمــات  يف 
كعمــل البيانــات املاليــة وضبــط األمــور احملاســبية.
وممــا يُنصــح بــه أي خريــج يف أي تخصــص هــو 
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الســعي للحصــول علــى الشــهادات االحترافيــة يف 
ــة  ــر الشــهادات االحترافي ــه وتخصصــه، وتعتب مجال
ــة للطالــب، وهــذه الشــهادات تقدمهــا  إضافــة نوعي
ــل  ــذي تعم ــة يف املجــال ال ــة معروف مؤسســات عاملي
بــه وتضيــف للطالــب معرفــة نوعيــة يف فــرع مــن 
ــت  ــى شــهادة تثب ــه عل ــروع التخصــص مــع حصول ف

كفاءتــه يف ذلــك املجــال.
يتخــرج مــن  الــذي  الطالــب  املثــال   فعلــى ســبيل 
تخصــص احملاســبة ميتلــك الفرصــة للتخصــص يف 
مجــال التدقيــق احملاســبي واحلصــول علــى شــهادة 
احملاســب القانونــي املعتمــد CPA وهــي اختصــار 
مت  شــهادة  ، وهــي   Certified Public Accountant
القانونيــني  تصميمهــا من قبــل معهــد احملاســبني 
املعتمديــن بالواليــات املتحــدة AICPA والــذي يضــع 
مراكــز  علــى  ويشــرف  واالختبــارات  املناهــج  لهــا 
هــذه  العالــم، وحتظــى  حــول  االختبــارات  تقــدمي 
الشــهادة مكانــة مرموقــة يف الشــركات واملؤسســات 
وتفتــح حلاملهــا العديــد مــن الفــرص للترقــي يف 

الســلم الوظيفــي وشــغل العديــد مــن املناصــب.
ــة املتعلقــة بتخصــص احملاســبة  وهــذه بعــض األمثل
والــذي يحتــاج أن يتنبــه لهــا خريــج احملاســبة لكثــرة 
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الوظائــف  علــى  الكبيــرة  واملنافســة  اخلريجــني 
ــن الفــرص يف هــذا  ــد م ــا توجــد العدي املتاحــة. كم
املجــال ال يســع املقــام لذكرهــا كلهــا، وتوجــد يف 
جميــع التخصصــات الكثيــر مــن الفــرص خصوصــاً 
مهــارة  الطالــب  فيهــا  يتعلــم  التــي  التخصصــات 
كافــة  احلاســوب  كتخصصــات  معــني  مجــال  يف 
وأغلــب التخصصــات الهندســية واحملاســبة واللغــة 
وامللتيميديــا  التصميــم  وتخصــص  اإلجنليزيــة 
بالطالــب نفســه  وغيرهــا، ويبقــى األمــر مرتبطــاً 
ومــدى اجتهــاده واســتعداده للنظــر يف لهــذه الفرص.
أو  املدرســة  والتحصيلــي يف  الدراســي  ٣-   اإلهمــال 

اجلامعــة
قــد ال يكــون مــن اإلنصــاف القــول إن كل طالــب 
ُمهمــل يف دراســته ســواء الثانويــة أو اجلامعيــة هــو 
إنســان معــرض للفشــل بنســبة كبيــرة، ولكــن التعــود 
علــى اإلهمــال والكســل باعتقــادي هــو الــذي يزيــد 
الــذي  فالطالــب  العامــل.  هــذا  تأثيــر  نســبة  مــن 
ــه، وجنــده  ــة آخــر اهتمامات ــر الدراســة واجلدي يعتب
يهتــم بأحــدث موديــات الهواتــف والتعــرف علــى 
ــع الوقــت يف االســتراحات  ــواع الســيارات وتضيي أن
التواصــل  وســائل  يف  وقتــه  وإتــاف  والطرقــات 
االجتماعــي املتنوعــة فهــو ال يفكــر يف املســتقبل وال 
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يف بنــاء نفســه ومهاراتــه وال يهتــم بذلــك. فمثــل هــذا 
يصعــب عليــه حتمــل املســؤولية يف إيجــاد العمــل 

املناســب أو احلفــاظ عليــه والترقــي فيــه.
٤-  إهمال بناء املهارات الالزمة يف املرحلة اجلامعية
يُخطــأ الكثيــر مــن الشــباب يف فهــم طبيعــة املرحلــة 
اجلامعيــة التــي ميــرون بهــا، وميضــي الكثيــر منهــم 
هــذه املرحلــة املهمــة يف النــوم والســهر والتراخــي 
وســوء إدارة الوقت طوال العام ثم االجتهاد الشــديد 
وتســليم  االختبــارات  أيــام  الصبــاح  إلــى  والســهر 
ــر  ــذا، ويخســر الكثي ــت وهك املشــاريع يف آخــر الوق
منهــم فرصــة التعــرف علــى تخصصــه اجلامعــي عــن 
قــرب واكتســاب وتنميــة املهــارات التي يطلبهــا ســوق 

العمــل فيمــا بعــد.
فعلــى ســبيل املثــال الطالــب الــذي يــدرس تخصــص 
علــوم احلاســوب أو تخصــص البرمجيــات يحتــاج 
إلــى مهــارة كبيــرة وما ميكن تســميته )إتقان وســرعة 
بديهــة( يف البرمجــة، وهــذا ال يتأتــى إال مــن خــال 
املمارســة والتعلــم املســتمر خــارج وقــت اجلامعــة. 

فمــن خــال املمارســة والتدريــب املســتمر تســهل 
البرمجــة ويكتســب املتعلــم ســرعة وبديهــة وقــدرة 
علــى تعلــم املزيــد مــن لغــات البرمجــة، وأمــا مــن 
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بالكماليــات  واالنشــغال  بالكســل  وقتــه  ميضــي 
واملظاهــر فأنــى لــه أن يبنــي هــذه املهــارات؟؟ ثــم 
نســمع أمثــال هــؤالء يشــكون قلــة الوظائــف والبطالة 
واكتســاح الكفــاءات األجنبيــة ســوق العمــل يف مجــال 

والبرمجــة. احلاســوب 
التخريــج  قبــل  التدريــب  فتــرة  وقــد صادفــت يف 
ــي الســابق يف إحــدى  مــن اجلامعــة مــن خــال عمل
الشــركات التقنيــة أحــد هــؤالء الكفــاءات حيــث كان 
يشــغل يف بلــده منصبــاً كبيــراً يف مجــال الهندســة 
الصناعيــة والرســم الهندســي، وقــد كان مســئوال يف 
الشــركة عــن برنامــج متخصــص يف نظــم املعلومــات 
مــن  العــدد  عــن  ســألته  وملــا   ،  GIS اجلغرافيــة 
املتخصصــني يف هــذا البرنامــج يف مملكــة البحريــن 
أجــاب أنهــم قلــة يُعــدون علــى األصابــع!! وأن تعلــم 
ــب!! ــم والتدري ــب ســنتني مــن التعلي البرنامــج يتطل

املرحلــة  هــذه  يف  اجلامعــي  الطالــب  أحــوج  فمــا 
إلــى االجتهــاد الشــديد واحلــرص علــى تعلــم املــواد 
املقــررة والتوســع يف املــواد واملواضيــع التــي يجــد 
وإتقانهــا،  بتعلمهــا  والشــغف  الرغبــة  نفســه  مــن 
يف  والفعاليــات  األنشــطة  يف  الفاعلــة  واملشــاركة 
تخصصــه ســواء كانــت يف الكليــة التــي يــدرس فيهــا 
أو مــن خــال اجلمعيــات املهنيــة املتخصصة يف ذلك 
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املجــال كاجلمعيــات املعنيــة باملهندســني أو األطبــاء 
أو التقنيــة وغيرهــا. 

فعلــى ســبيل املثــال الطالــب الــذي يــدرس الطــب 
عندمــا يشــارك يف اجلمعيــات املتخصصــة مبجــال 
ــام يف  ــي تق ــة الت الطــب ويحضــر املؤمتــرات الدوري
حــول الطــب وبعــض التخصصــات الطبيــة الدقيقــة، 
التخصصيــة  الطبيــة واملجــات  النشــرات  ويتابــع 
يف مجــال الطــب يجــد أن الدراســة باتــت أســهل 
ــة صــار  ــاة الواقعي ــه، وأن ارتباطــه باحلي بالنســبة ل
أكبــر ولــم تعــد أغلــب املقــررات بالنســبة لــه مقــررات 

ــة. نظري
وممــا يســاعد الطالــب علــى تعلــم املهــارات التــي 
يحتــاج إليهــا يف التخصــص ســؤال الطلبة اخلريجني 
مــن نفــس التخصــص، أو طاب الســنة األخيرة ومن 
خــال األســاتذة يف اجلامعــة. فاملــواد يف املرحلــة 
اخلريــج  والطالــب  ومتشــابكة  كثيــرة  اجلامعيــة 
أو مــن هــم يف الســنوات األخيــرة ميكنهــم ارشــاد 
ــاج لهــا يف تخصصــه،  الطالــب للمهــارات التــي يحت
العــرض والتخاطــب  ســواء كانــت إتقــان مهــارات 
مــع اآلخريــن، أو مهــارة الرســم الهندســي وإتقــان 
التعامــل مــع بعــض البرامــج للتصميــم أو البرمجــة 
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ــارات حســب التخصــص.. ــن امله ــك م ــر ذل أو غي
ويف مقولــة شــهيرة وُمعبــرة عــن أهميــة املهــارات 
والقــدرات التــي ميلكهــا اخلريــج ومــدى ارتباطهــا 
ياســر  األســتاذ  يقــول  وظيفــة  علــى  باحلصــول 
احلزميــي عبــارة تكــررت علــى لســانه يف أكثــر مــن 
محاضــرة ودورة قــال فيهــا: »كلمــا زادت مهاراتــك 
زاد احتيــاج النــاس لــك وقلــت حاجتــك إليهــم وكلمــا 
وقلــت  للنــاس  حاجتــك  زادت  مهاراتــك  نقصــت 

حاجتهــم إليــك.«
٥-  تكدس الطلبة اخلريجني يف تخصصات معينة

مــن األســباب التــي أدت إلــى انتشــار البطالــة تكدس 
الشــباب يف تخصصــات معينــة دون نظــر ومتحيــص 
الدخــول  قبــل  ال  أو  لــي  يصلــح  التخصــص  هــل 
ــى ســبيل  ــر مــن الشــباب عل ــد دخــل الكثي ــه. فق في
املثــال تخصــص احلقــوق اعتقــاداً منهــم انــه أســهل 
التخصصــات وأيســرها وال يتطلــب ســوى احلفــظ، 
ومــع وجــود أغلبيــة املــواد باللغــة العربيــة اعتبــر 
بعــض الشــباب هــذا التخصــص املهــرب واملتنفــس 
لهــم مــن دراســة التخصصــات األخــرى والتــي تكــون 

ــة.  ــب املــواد فيهــا باللغــة اإلجنليزي أغل
فكانــت النتيجــة أن كثيــر منهــم يجلــس بالشــهور 
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الطــوال بــل الســنوات الطــوال بــدون عمــل ألن حاجة 
ــذي يتخــرج كل  ــدد الضخــم ال الســوق أقــل مــن الع
ســنة مــن هــذا التخصــص، والكثيــر مــن اجلهــات 
تطلــب أشــخاص علــى قــدر مــن الفهــم واالســتيعاب 

والتميــز يف التخصــص.
٦-  امُلعتقدات املضللة والثقافة السائدة

يتصــور بعــض الشــباب أن العمــل اجليــد يف نظــره 
شاشــة  وأمامــه  امُلكيــف  املكتــب  يف  العمــل  هــو 
ســيرتاح  التــي  الفرصــة  هــي  هــذه  وأن  حاســوب 
فإنــه  شــيء  علــى  دل  إن  وهــذا  ُمســتقبًا،  فيهــا 
يــدل علــى قصــور يف تصــور الفــرص والوظائــف 
وجهــاز  املكتــب  وجــود  العبــرة  فليســت  املتاحــة. 
علــى  العاملــني  األمــن  حــراس  فحتــى  احلاســوب 
ــوك ميتلكــون  مداخــل اجلامعــات واملؤسســات والبن
مكتبــاً وجهــاز حاســوب، بــل العبــرة بطبيعــة الوظيفــة 
واملهــام وفــرص الترقــي املســتقبلي والراتــب غيرهــا 

مــن األمــور املتعلقــة بالوظيفــة.
ويرجــع الســبب يف ذلــك إلــى أن الكثيــر مــن الشــباب 
يبحــث عــن الوظيفــة التــي ال يوجــد فيهــا أي جهــد 
والتــي  الثقافــة  فهــذه  متوهــم،  تعــب  وال  يبــذل 
انتشــرت بــني فئــة الشــباب أخــرت الكثيــر منهــم مــن 
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العمــل وحرمتهــم مــن فــرص كثيــرة لتنميــة قدراتهــم 
واالنطــاق.

ومــن اخلطــأ اعتبــار الوظيفــة املكتبيــة املريحــة هــي 
وســيلة الكســب املتاحــة فقــط، بــل هنــاك الكثيــر مــن 
الوســائل املتنوعــة للكســب، فمنهــا العمــل التجــاري 
ــدوي والعمــل احلــريف، والدخــول  احلــر والعمــل الي
لفتــح مشــروع جتــاري  الزمــاء  مــع  يف شــراكات 

مشــترك، وغيرهــا مــن الفــرص الكثيــرة املتاحــة.
والفرص التي تضع الشــاب أمام التحديات املتنوعة 
واحملاســبة  العمــل  فتــرة  وطــول  مهــام  كثــرة  مــن 
الشــديدة يف الغالــب تصقــل مــن شــخصيته وتكســبه 
العديــد مــن املهــارات والقــدرات وتؤهلــه لتحمــل 
مســؤوليات أكبــر. مثــل التدريــب الرياضــي القاســي 
الاعــب  املطــاف  نهايــة  لنــا يف  يخــرج  واملســتمر 
الرياضيــة  اللياقــة  صاحــب  واملســتعد  احملتــرف 
العاليــة، ومثلــه ميكــن القــول إن التدريــب الرياضــي 
الرخــو امللــيء بالراحــة واالنقطــاع لفتــرات طويلــة 
لــن يخــرج لنــا العبــاً مــن األســاس لفقــدان مقومــات 
صناعــة الاعــب الرياضــي يف مثــل هــذه البيئــات.
٧-   اخلوف من كالم ونظرات اآلخرين )ماذا سيقول 

الناس عني؟؟(
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عندمــا ميتنــع الشــاب مــن قبــول عمــل مــا أو العمــل 
ــة والكســب  ــم حرفــة يدوي يف مجــال التجــارة أو تعل
فيهــا ال لعجــز منــه بــل خوفــاً مــن كام النــاس فــأي 
يقبــل  أن  يليــق  فهــل  ذلــك؟؟  مــن  خســارة أعظــم 
الشــاب بحيــاة البطالــة ويُضيــع الكثيــر مــن الفــرص 

لهــذا الســبب؟؟
ومــا العيــب يف قبولــي لوظيفــة ما لفتــرة مؤقتة أتعلم 
منهــا وأكتســب اخلبــرة وأكــون العاقــات الشــخصية 
مــن خالهــا وأكســب مــن عمــل يــدي ال مــن كســب 

غيــري وال أن أكــون عالــة علــى املجتمــع.
ومــا احلــرج مــن عمــل الشــاب يف الســوق وتعلــم 
مهــارات التعامــل مــع النــاس والبيع والشــراء وافتتاح 
محــل جتــاري أو مشــروع يكــون لــه فيــه النصيــب 
ــاء  ــع الســعي يف بن ــة والتواجــد م ــر مــن املتابع األكب
ــة  ــن العاقــات اإليجابي ــة للمحــل وتكوي ســمعة طيب

مــع الزبائــن.
شــبه  صــارت  والتــي  الوظائــف  بعــض  يف  حتــى 
كأعمــال  الوافــدة  العمالــة  بعــض  علــى  محتكــرة 
الكهربــاء والنجــارة والصيانــة والســمكرة وامليكانيــكا 
فمــا العيــب مــن العمــل فيهــا وبنــاء ســمعة طيبــة 
ــت هــذه  ــإذا كان ــاس؟؟ ف ــع الن ــة م ــات إيجابي وعاق
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العمالــة تكســب الكثيــر منهــا وتبنــي مــن خالهــا 
يف  يجلــس  الشــباب  بعــض  بينمــا جنــد  الثــروات 
البيــت ينــدب حظــه لعــدم حصولــه علــى وظيفــة 

مكتبيــة مريحــة كمــا يزعــم؟؟
أذكــر قبــل ســت أو ســبع ســنوات جاءنــي عامــل كان 
يعمــل يف متديــدات امليــاه يف الشــقة التــي أســكن 
ــح محــل  ــد أن تشــاركني يف فت ــي: أري ــال ل ــا فق فيه
للمقــاوالت والصيانــة، ســأقدم لــك خمســة آالف 
حينهــا  ورفضــت  باســمك  الســجل  وافتــح  دينــار 
ذلــك العــرض للغمــوض واألمــور القانونيــة التــي قــد 
تطــرأ. لكــن الشــاهد توافــر هــذه الســيولة عنــد هــذا 
ــرة  ــغ الكبي ــاق بهــذه املبال العامــل واالســتعداد لإلنف
ينتظــر  البيــت  يف  جالســاً  الشــباب  بعــض  ويظــل 

الوظيفــة املريحــة.
وقــال لــي زميــل يعمــل معــي عــن عامــل يعمــل يف 
مجــال ميكانيــكا الســيارات أنــه ملــا جــيء لــه كان ال 
يحســن أي شــيء، فتعلــم احلرفــة واكتســب اخلبــرة 
ووصــل ملرحلــة متقدمــة جــداً، وصــار يعمــل يف خارج 
وقــت دوامــه واســتطاع براتبــه املتواضــع واملهــارة 
العاليــة التــي وصــل بهــا أن يبنــي لنفســه عــدداً مــن 

العمــارات يف البلــد الــذي جــاء منــه!!
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ومــا ذكرتــه أمثلــة علــى وظائــف يجــد الشــاب احلــرج 
مــن العمــل فيهــا يف أغلــب األحيــان وهــي واهلل خيــر 
مــن اجللــوس يف البيــت لســنوات والعيــش عالــة علــى 

اآلخريــن واالنتظار.
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يصــدأ احلديــد إذا لــم يُســتخدم، 
ويركــد املــاء إذا لــم يتحــرك، وهــذا 
هــو بالضبــط مــا يحــدث للعقــل إذا 
لــم يفكــر وللنفــس إذا لــم تعمــل ..! 

بــــادر فــأنــت قــادر
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الفصل الثالث
ما الخيارات المتاحة للعاطل عن العمل؟

عنــد احلديــث عــن اخليــارات املتاحــة للعاطــل عــن 
العمــل فــأول مــا يتبــادر إلــى الذهــن هــو مجــال 
أو  العــام  القطــاع  يف  ســواء  املكتبيــة  الوظائــف 
ــر  ــب الكثي اخلــاص، وهــذه املجــاالت وغيرهــا تتطل
مــن املتطلبــات للمنافســة واحلصــول عليهــا، وفيمــا 
يلــي عــرض ألبــرز اخليــارات املتاحــة للعاطلــني عــن 

العمــل والســبل األمثــل للوصــول إليهــا:-
١-  العمل الوظيفي يف القطاع اخلاص والعام:

 الكثيــر مــن القطاعــات تبحــث عــن الشــاب األكفــأ 
يف املجــال، فاخلريــج املتميــز يف حتصيله الدراســي، 
ــًة،  ــاً وكتاب ــة حتدث ــة واإلجنليزي ــن العربي ــذي أتق وال
وصاحــب اخلبــرة العمليــة واملشــاركة الفاعلــة يف 
املجتمــع، وممــن قــدم ســيرته الذاتيــة متميــزة شــكًا 
ومضمونــاً عــن غيــره مــن األقــران، وتســبق ســيرته 
العاقــات  حيــث  مــن  املعلومــة  ســيرته  املكتوبــة 
الشــخصية واملعــارف الكثيــرة، فهــذا وأمثالــه أوفــر 
حظــاً ممــن قــل نصيبــه ممــا ســبق أو ُعــدم نصيبــه 

مــن كل مــا ســبق. 
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فكيــف لشــاب ال يحســن التحــدث وال التعبيــر عــن 
قليــل  التحصيــل  ذلــك ضعيــف  مــع  وهــو  نفســه، 
املهــارات وســيرته الذاتيــة تنــم عــن فقــر يف الــذوق 
التــي  الوظيفــة  أو  املــكان  يعــرف  وال  واإلمكانــات 
تصلــح لــه، ولســان حالــه يقــول: وظفونــي يف أي 
وظيفــة مهمــا كانــت، فكــم ســتكون الفــرص املتاحــة 

ملثــل هــذا للحصــول علــى الوظيفــة املناســبة؟؟ 
وليــس القصــد اغــاق البــاب أمــام اجلميــع أو وضــع 
العقبــات أمــام مــن يريــد العمــل بــل حتفيــز اجلميــع 
واخلبــرات  املهــارات  واكتســاب  قدراتهــم،  لتنميــة 
املعينــة لهــم علــى احلصــول علــى فــرص وظيفيــة 
مناســبة. حتــى لــو بــدأ الشــاب يف أي وظيفــة مــع 
قلــة املهــارات والقــدرات فالواجــب االجتهــاد وبــذل 
ــن مجالهــم  ــا مُيكــن تعلمــه م اجلهــد يف تعلــم كل م

ــك. ــى ذل ــر عل ــاد يف العمــل والصب واالجته
٢-  العمل التجاري احلر:

يعتبــر العمــل يف التجــارة وافتتــاح األعمــال التجاريــة 
مــن وســائل الكســب املتاحــة واملربحــة ملــن عــرف 
الطريــق الصحيــح إليهــا، وجنــد يف الواقــع العديــد 
مــن الشــباب ممــن لــم يُكمــل تعليمــه اجلامعــي وجــد 
مــن خــال نفســه القــدرة علــى البيــع والتأثيــر يف 
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اآلخريــن ووجــد الربــح الوفيــر مــن خــال ممارســة 
التجــارة. فمنهــم اآلن مــن ميلــك العديد من احملات 
واملؤسســات ويســاهم هــو يف توظيــف الشــباب ال ان 

يبحــث لــه علــى وظيفــة.
ــاح يف هــذا املجــال  وبالرغــم مــن اخليــر الكثيــر املت
إنــا أن مجــال العمــل احلــر ال يصلــح للجميــع، فمــن 
عــرف مــن نفســه ذلــك وأن متطلبــات العمــل احلــر 
مــن إقــدام وشــجاعة وحتمــل للمخاطــر واملجازفــة 

والصبــر فــا يتعجــل يف االقــدام عليــه.
وتتنــوع اخليــارات املتاحــة للعمــل التجــاري احلــر 
بــني فتــح محــل لتقــدمي اخلدمــات أو بيــع املنتجــات 
مــن الصفــر وبنــاء اخلبــرة واالســم يف الســوق، وبــني 
ــى  ــد واحلصــول عل ــارز مــن خــارج البل أخــذ اســم ب
توكيــل )أو فراينشــايز كمــا يُطلــق عليــه( واحلصــول 
علــى نســبة مــن املبيعــات، أو مــن خــال الشــراكة 
لفتــح مشــروع مشــترك، خصوصــاً عقــد الشــراكة 
بــني زمــاء التخصــص الواحــد أو مــع الزمــاء مــن 
مختلــف التخصصــات لفتــح مشــروع مشــترك، ومــن 
خــال ذلــك يحصــل التكامــل بينهــم يف مجــال العمــل 
واإلمكانيــات  واملهــارات  اخلبــرات  لتنــوع  احلــر 
املختلفــة لفتــح أعمــال جتاريــة أو مشــاريع مشــتركة.



40

ت عاطل عن العمل ؟
هل أن

العمــل  صاحــب  حضــور  يتطلــب  كلــه  ســبق  ومــا 
واملؤســس لــه للمتابعــة املســتمرة واحلضــور الفعــال 
العاقــات  ولتكويــن  عملــه  تنميــة  يف  للمســاهمة 
البنــاءة مــع مختلــف الزبائــن كمــا ســبق ذكــره يف 
الفصــل الســابق، ويف كلمــة مشــهورة قالهــا إبراهيــم 
املوســى اخلبيــر يف عالــم املــال والعقــار واألعمــال 
ــر: » مــن أقــوال احلضــارم ..  ــى حســابه يف تويت عل
قبــل تشــتري لــك محــل ... اشــتري لــك كرســي 
ــك  ــع ومراقــب محل مبعنــى : إذا منــت جالــس ومتاب

فــا تعمــل بالتجــارة.«
وهنــاك عــدد مــن املواقــع املهتمــة بنشــر قصــص 
الناجحــني يف العمــل احلــر وبــدء املشــاريع واألفــكار 
امللهمــة منهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر مدونــة 
رؤوف شــبايك www.shabayek.com/blog وهــي مــن 
أفضــل املدونــات العربيــة والتــي حتتــوي علــى كــم 
كبيــر مــن القصــص واحملتــوى املتميــز حــول العمــل 
احلــر واملشــاريع وقصــص الناجحــني. كذلــك موقــع 
أنــا مســتقل www.iamlancer.com للمصمــم املتميــز 
محمــد اليوســفي والــذي ينشــر فيــه الكثيــر مــن 
ــح يف  ــات حــول العمــل احلــر وأفضــل النصائ الكتاب
هــذا املجــال مــع نشــر أعمالــه واخلدمــات املتميــزة 

التــي يقــوم بهــا.
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املتميــزة  احلســابات  مــن  عــدد  إلــى  باإلضافــة   
والنشــطة يف تويتــر والتــي تركــز علــى كل مــا يتعلــق 
بالعمــل احلــر والتجــارة، ومــن أبرزهــا حســاب رجــل 

األعمــال ســليمان العليــان يف تويتــر
يف  اخلبيــر  وحســاب   www.twitter.com/olayan
املوســى  إبراهيــم  واألعمــال  والعقــار  املــال  عالــم 

.www.twitter.com/almousa4aqar

٣- العمل عبر االنترنت:
ــة احلديثة وشــبكات التواصــل  وفرت وســائل التقني
ــد مــن الفــرص للكســب والعمــل،  االجتماعــي العدي
التجــارة  يعملــون يف  البشــر  مــن  املايــني  فهنــاك 

ــه.  ــع والشــراء والعمــل مــن خال والبي
فعلــى ســبيل املثــال عندمــا تــزور العديد من احملات 
يف الصــني جتــد احملــل مقســم لثاثــة أقســام: قســم 
ــي يف املتجــر، وقســم لتصوير املنتجــات  ــع الفعل للبي
شــبكة  علــى  املنتجــات  لعــرض  وقســم  وتغليفهــا، 
االنترنــت ومتابعــة الشــحن واملبيعــات مــن خالهــا. 
فاحملــل علــى صغــر مســاحته إال انــه فتــح أبوابــه 
ــادة املبيعــات حســب  ــع وزي ــه للبي ــم بأكمل ــى العال عل
كام املستشــار خالــد الشــليل خبيــر االســتيراد مــن 

الصــني.
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كمــا توجــد العديــد مــن املواقــع والوســائل التــي تتيــح 
ملــن ميلــك موهبــة يف مجــال التصميــم واملونتــاج 
ــة والبرمجــة وتقــدمي االستشــارات وغيرهــا  والكتاب
مــن املهــارات بالعمــل علــى بيــع أعمالهــم ومنتجاتهــم 
الرقمية عبــر االنترنــت، أو العمــل علــى تقــدمي هــذه 
اخلدمــة لآلخريــن مبقابــل مــادي، ومــن أبــرز املواقــع 
العربيــة املوثوقــة يف هــذا املجــال موقــع خمســات 
وموقــع   www.khamsat.com املصغــرة  للخدمــات 
حســوب  وأكادمييــة   www.mostaql.com مســتقل 

.www.academy.hsoub.com

االنترنــت  عبــر  للعمــل  املتاحــة  اخليــارات  ومــن 
كذلــك عــرض اخلدمــات واملنتجــات عبــر وســائل 
الكثيــرون  يعمــل  حيــث   االجتماعــي،  التواصــل 
كاالنســتغرام  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  عبــر 
حســب  اخلدمــات  املنتجات وتقــدمي  بيــع  علــى 
الطلــب كاألعمــال الفنيــة أو التغليــف أو التصميــم 

اخلدمــات.  مــن  وغيرهــا  اجلرافيكــي 
ــر االنترنــت مواقــع  ــني عب ــك بعــض العامل كمــا ميتل
ــون  ــم الشــخصية ويعمل ــر عــن هويته ــة تعب الكتروني
مــن خالهــا مثــل موقــع محمــد اليوســفي والــذي 
 www.mo3aser.com ســبق ذكــره وموقــع املعاصــر
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للمصمــم املبــدع فــؤاد بــدوي والــذي يعــرض فيــه 
املنتجــات الرقميــة التــي عملهــا ويبيعهــا مــن خــال 

ــه. موقع
٤- األسر املنتجة والعمل اليدوي:

توفــر الكثيــر مــن الــدول الدعــم الكبيــر والتســهيات 
األعمــال  يف  العاملــني  واألفــراد  املنتجــة  لألســر 
عــن  للعاطــل  فرصــة  وهــذه  والتقليديــة،  اليدويــة 
املهــارات  مــن  مهــارة  إتقــان  يف  يفكــر  أن  العمــل 
اليدويــة ويصــل فيها الــى مرحلة االتقان واالحتراف 
ويتخذهــا مصــدراً للدخــل، ومــن ذلــك أعمــال تتعلــق 
باخلياطــة والتطريــز، والنجــارة واألعمال اخلشــبية، 
وصناعــة  احللويــات،  وصناعــة  بأنواعــه  والطبــخ 

مختلــف املنتجــات التقليديــة والشــعبية.
ومــع االحتــراف واالتقــان تأتــي مرحلــة التســويق 
مهــارات  وتعلــم  املصنعــة  للمنتجــات  والترويــج 
مــع  الفعــال  التواصــل  وســبل  احلديــث  التســويق 

اآلخريــن.
وتتوفــر يف مملكــة البحريــن على ســبيل املثال مبادرة 
مميــزة تقــوم بهــا وزارة العمــل والشــئون االجتماعيــة 
املنزليــة«،  للمشــروعات  خطــوة   « ُمســمى  حتــت 
مجــال  يف  العاملــني  األفــراد  ملســاعدة  ويســعى 
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احلــرف اليدويــة والشــعبية علــى العمــل مــن البيــت، 
وتوفير تكلفة بدء املشــروع وإتاحة كافة التســهيات 
وســبل الدعــم املختلفــة مــن فــرص لعــرض املنتجــات 
وترويجهــا وإتاحــة املجــال لاشــتراك يف مختلــف 
املعــارض واملؤمتــرات للترويــج ألعمالهــم وغيــر ذلــك 

كثيــر مــن ســبل الدعــم املختلفــة.
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ال تطــل الوقــوف عنــد صفحــات 
املاضــي ، إقلــب الصفحــة وحلـّـق 
يف فضــاءات جديــدة .. فالزمــن 
القادمــة  واأليــام   ، يتوقــف  ال 

ســتكون أجمــل .. !!



47

ل ؟
عم
ن ال

ل ع
اط
ت ع

ل أن
ه

الفصل الرابع
قصتي من خسارة الوظيفة
إىل عالم العمل الحر

 تتوفــر يف الواقــع العديــد مــن القصــص امللهمــة 
واملعبــرة ألنــاس خســروا وظائفهــم بســبب الظــروف 
االقتصاديــة وكيــف كانــت رحلتهــم للخــروج مــن هــذا 
الواقــع، والــكام عــن هــذه القصــص ال يعنــي أن كل 
شــخص يحســن التعامــل مــع األزمــات احلاصلــة 
لــه، فالكثيــر مــن األشــخاص يستســلمون للواقــع 
ويصابــون باإلحبــاط واليــأس ويكثــرون لــوم أنفســهم 
علــى ذلــك والتحســر. فأزمــة الرهــن العقــاري أو 
مــا يســمى األزمــة املاليــة التــي حصلــت عــام 2008 
علــى  وأثــرت  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  يف 
األســواق العامليــة كان لهــا الكثيــر مــن التبعــات علــى 
االقتصــاد العاملــي، والكثيــر مــن الشــركات اضطــرت 
لإلغــاق أو تقليــل عــدد موظفيهــا وتســريح العديــد 
منهــم حســب تأثــر تلــك اجلهــة أو الشــركة باألزمــة 
العامليــة، وأرجــو مــن خــال عــرض هــذه التجربــة 
أن تكــون ُمعينــاً ملــن وقــع يف مثــل ذلــك أو مــن خســر 
ــم يجــد  ــن ل ــن األســباب أو م ــه ألي ســبب م وظيفت
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وظيفــة أصــًا خصوصــاً مــع التغييــرات االقتصاديــة 
التــي متــر بهــا املنطقــة يف الوقــت احلالــي.

التــي ســأتكلم عنهــا بإيجــاز مــن كتــاب  والقصــة 
ويحكــي   Let Go بإســم   Pat Flynn املؤلــف  كتبــه 
قصــة املؤلــف مــع بدايــة األزمــة املاليــة وخســارته 
لوظيفتــه ومــا األحــداث التــي مــرت عليــه وســاهمت 
مجــال  ويف  أفضــل  فرصــة  علــى  حصولــه  يف 
ــى  ــا بتصــرف عل تخصصــه. والقصــة بإيجــاز أنقله
لســان مؤلــف الكتــاب: » كنــت كغيــري مــن الشــباب 
متحمســاً لســوق العمــل، وكنــت قــد أنهيــت دراســتي 
جامعــة  يف  املعماريــة  الهندســة  تخصــص  يف 
ــر مبجــال  ــدي الشــغف الكبي ــي ول ــا بيركل كاليفورني
العمــارة والتصميــم خصوصــاً يف مجــال تصميــم 
املطاعــم، وكنــت أبحــث عــن وظيفــة تتناســب معــي 
يف تلــك الفتــرة، وقــد صــادف أن كنــت يف لقــاء مــع 
ــا عــن  ــاء يف إحــدى املطاعــم وتكلمن بعــض األصدق
أمــور كثيــرة حــول ذلــك وتكلمــت عــن شــغفي الكبيــر 
خصوصــاً.  املطاعــم  وتصميــم  التصميــم  مبجــال 
هنــا أشــار أحــد أصدقائــي مبعرفــة أحــد املصممــني 
البارزيــن املشــتغلني بهــذا املجــال وقــال إنــه ســيرتب 
لقــاءا لــي معــه، وهــذا مــا حصــل بعــد ذلــك وكانــت 
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هــذه أول وظيفــة أحصــل عليهــا يف مجــال التصميــم 
والعمــارة ويعــود الفضــل الــى العاقــات الشــخصية 

ــدي. ــت ل ــي كان الت
ــي،  ــراً ومناســباً ل ــم يكــن مدخولــي كبي ــة ل يف البداي
علــى  وعثــرت  الدخــل  زيــادة  ســبل  عــن  فبحثــت 
إحــدى الشــهادات التخصصيــة يف مجــال العمــارة 
ــن املجــاالت والفــرص  ــر م ــي الكثي ــي ســتفتح ل والت
شــهادة  وكانــت  عليهــا  احلصــول  بعــد  الوظيفيــة 
يف   LEED Building Design and Construction
مجــال التصميــم والبنــاء. ســجلت لهــذه الشــهادة 
ــم أفلــح يف  وبــدأت االســتعداد الجتيــاز االختبــار فل
ذلــك عبــر ســبل الدراســة التقليديــة يف املــرة األولــى 
التــي تقدمــت فيهــا. ففكرت يف وســيلة أخــرى للتعلم 
تعليــم  أســلوب  مــن  أفضــل  أجــد  فلــم  والدراســة 
اآلخريــن، وقمــت بفتــح موقــع الكترونــي علــى شــبكة 
االنترنــت أكتــب فيــه الــدروس التــي تعلمتهــا وكأنــي 
ــة أســتوعب  ــذا الطريق ــت به ــن وكن ــا لآلخري أقدمه
بشــكل أفضــل وأتيــح لنفســي توافــر املــادة الدراســية 
ــا يف أي وقــت احتجــت الســتذكارها،  للدخــول اليه
www.وفتحــت لذلــك موقــع الكترونــي علــى عنــوان

 .greenexamacademy.com



50

ت عاطل عن العمل ؟
هل أن

ســاعدتني الطريقــة الســابقة يف اجتيــاز االختبــار 
وهــذا مــا كنــت أهــدف إليــه مــن خــال ذلــك املوقــع، 
وقــد شــكلت لــي الشــهادة التــي حصلــت عليهــا نقلــة 
كبيــرة يف املجــال وإضافــة كبيــرة علــى املرتــب الــذي 
كنــت أســتلمه آنــذاك. لكــن لــم يســتمر احلــال طويًا 
كمــا كنــت آمــل فقــد حصلــت هنــاك أزمــة كبيــرة يف 
الســوق األمريكيــة عــام 2008 وأثــرت بشــكل كبيــر 
علــى قطــاع البنــاء والتصميــم، فلــم يعــد هنــاك مــن 
يرغــب يف البنــاء أو تصاميــم معماريــة وبدأت الكثير 
مــن الشــركات بتقليــل عــدد موظفيهــا وتســريحهم، 
يســتعدون  املوظفــني  مــن  الكثيــر  شــاهدت  وقــد 
ــة املديــر وســماع خبــر الفصــل حتــى لــم يكــد  ملقابل

يبقــى هنــاك أي موظفــني بالشــركة.
كنت آمل أن أســتمر يف الشــركة نظراً للوقت الكبير 
الــذي كنــت أقضيــه يف العمــل واجلهــد املضاعــف 
الــذي كنــت أبذلــه يف التصميــم ويف اجنــاز املهــام 
املطلوبــة لــدي، وكنــت راضيــاً بالبقــاء حتــى مع تقليل 
الراتــب. حتــى عندمــا مت اســتدعائي ملكتــب املديــر 
ذهبــت إلــى مكتبــه حينهــا وأنــا متفائــل أنــي لــن أكــون 
مــن املفصولــني مــن الشــركة كبقيــة املوظفــني. ابتــدأ 
املديــر كامــه بالثنــاء علــي وعــرض الواقــع احلالــي 
للســوق األمريكيــة ومــا فيهــا مــن حتديــات، وقــال لــي 
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ــك يف الشــركة.  ــي عــن خدمات ــا ســنضطر للتخل إنن
ــه  ــا أقول ــم أجــد م ــة فل ــّي كالصاعق ــر عل ــع اخلب وق
حينهــا. وأضــاف إنــه بحكــم ارتبــاط الشــركة ببعــض 
مكتملــة  الغيــر  األعمــال  بعــض  ووجــود  املشــاريع 
ــر  ــى أكتوب ــك، فســيتم إبقــاءك بشــكل مؤقــت إل لدي

القــادم لتســليم األعمــال املتبقيــة.
خرجــت مــن مكتــب املديــر مصدومــاً وجلســت مــدة 
طويلــة علــى مكتبــي أتواصــل مــع أكثــر مــن خمســني 
شــركة عقاريــة وجهــة كنــا قــد تعاملنــا معهــا آنــذاك 
للحصــول علــى أي فرصــة عمــل لديهــم. فلــم أجــد 
أي شــيء وكنــت راضيــاً حتــى بالوظائــف البســيطة 
يف تخصصــي فلــم أجــد أي شــيء. فمــاذا أفعــل ومــا 
الــذي ميكننــي فعلــه وأنــا مرتبــط بتكاليــف حفــل 
زواجــي يف فبرايــر الســنة القادمــة؟؟ مــاذا ســأقول 
للنــاس؟؟ كيــف ســينظر لــي والــدي ومــاذا ســيقوالن 

لــي؟؟ هــل اخلطــأ خطــأي يف هــذا األمــر؟؟
رجعــت لشــقتي ولــم أكــن يف حالــة جيــدة، فكــرت 
يف الكثيــر مــن احللــول واملخــارج لهــذا الواقــع الــذي 
كنــت فيــه، وكانــت أفضــل اخليــارات املتاحــة آنــذاك 
بشــكل  معهــم  للســكن  والــدي  بيــت  إلــى  الرجــوع 
مؤقــت لتقليــل كلفــة الســكن واألكل، واضطــراري 
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وتقليــل  بديلــة  مواصــات  وســيلة  عــن  للبحــث 
اســتخدام ســيارتي اخلاصــة الرتفــاع ســعر البنزيــن 
وبعــد منــزل والــدي عــن مــكان علمــي فلــم أجــد إال 
ركــوب القطــار يوميــاً للذهــاب للعمــل. بالرغــم أن 
ــة القطــار تســتغرق ســاعتني للذهــاب وأخــرى  رحل
للرجــوع أي االســتيقاظ مــن النــوم قرابــة الســاعة 

الرابعــة لاســتعداد للعمــل. 
بعــد انتقالــي مــن الشــقة ملنــزل والــدي واســتخدامي 
للقطــار كوســيلة للذهــاب للعمــل، أمضيــت أيامــي 
األولــى يف القطــار يف مطالعــة املناظــر الطبيعيــة 
مــن النافــذة والنــوم فتــرة فلــم يكــن لــدي برنامــج 
ثــم فكــرت عــن  ومــن  القطــار،  لعملــه يف  محــدد 
طــرق ميكننــي مــن خالهــا التعلــم وســماع مــا يفيــد 
ــت  ــل يف القطــار، فبحث ــام هــذا الوقــت الطوي واغتن
عــن املــواد الصوتيــة املفيــدة واملتاحــة عبــر االنترنــت 
وعثــرت علــى مجموعــة مــن القنــوات املتخصصــة 
يف بــدء األعمــال. كان مــن ضمنهــا قنــاة متخصصــة 
يف العمــل عبــر االنترنــت، والتــي بــدأت بســماعها 
والتعلــم مــن جتــارب اآلخريــن، واملميــز يف البرنامــج 
جتربــة  لديهــم  ممــن  أشــخاص  عــدة  اســتضافة 
ناجحــة يف العمــل عبــر االنترنــت، ولــم أكــن أعتقــد 
ــل  ــال مــن خــال العم ــة كســب امل ــك إمكاني ــل ذل قب
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مــن خــال، وصــارت رحلــة القطــار فيمــا بعــد هــي 
ــا. ــم فيه ــي أتعل املدرســة الت

فكــرت فيمــا ميكننــي عملــه لدخــول هــذا العالــم أي 
ــه، وخطــر  ــم العمــل احلــر والفــرص املتاحــة في عال
يف ذهنــي البــدء مــن املوقــع الســابق الــذي أسســته 
للموقــع  رجعــت  فلمــا  االختبــار.  اجتيــاز  بغــرض 
ملشــاهدته ٌصدمــت مبعــدل زيــارات يوميــة تصــل 
ــي مــن محــرك  ــر أغلبهــم يأت ــى خمســة آالف زائ إل
البحــث غوغــل ومــن مواقــع متخصصــة يف العمــارة 
ــدة  ــارات عدي ــة زي ــم، واشــتملت اإلحصائي والتصمي
ومــن مختلــف دول العالــم، وقمــت بالبحــث عبــر 
محــرك غوغــل عــن احملتــوى الــذي نشــرته بواســطة 
الكلمــات املفتاحيــة التــي اســتخدمتها يف املقــاالت 
فوجــدت أن موقعــي يظهــر دائمــاً يف الترتيــب الثانــي 
ــى يف محــرك البحــث  ــث يف الصفحــة األول أو الثال

غوغــل.
وقبــل البحــث عــن طــرق الكســب مــن خــال موقعــي 
أمضيــت ســاعات طويلــة يف تنســيق املوقــع وتســهيل 
ــع  ــد مــن املواضي ــزوار وإضافــة العدي اســتخدامه لل
قمــت  كمــا  بنفســي.  تعريفيــة  صفحــة  وإضافــة 
ــى املقــاالت ويف خــال  بتفعيــل خاصيــة التعليــق عل
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أول 5 دقائــق وصلنــي أول تعليــق علــى مقــال كتبتــه 
وكان عبــارة عــن ســؤال حــول االختبــار فأجبــت علــى 
ــت التعليقــات واألســئلة  ذلــك مباشــرة، وهكــذا توال

مــن املهتمــني بهــذا االختبــار. 
ــت عــن الســبل  ــك بحثــت يف شــبكة االنترن ــاء ذل أثن
والطــرق للكســب والعمــل عبــر االنترنــت، ولألســف 
الكثيــر مــن هــذه املواقــع يبــدو أنهــا مواقــع للنصــب 
ليــس لديهــا مصداقيــة وتهــدف لبيــع منتجــات مثــل 
»كيــف تصبــح مليونيــراً« ومــا شــابه مــن العناويــن 
البراقــة، وبعــد فتــرة مــن البحــث عثــرت علــى مقــال 
مفيــد حــول إعانــات غوغــل واالشــتراك يف ذلــك. 
وهكــذا كانــت البدايــة مــع إعانــات غوغــل فقــد 
كانــت العمليــة بســيطة جــداً أضــع إعــان يف موقعــي 
وأي شــخص يدخــل علــى اإلعــان أحصــل على مبلغ 
صغيــر وهكــذا، ويف خــال قــل مــن ســاعة وبعــد 
إضافــة رابــط اإلعــان يف موقعــي وصلتنــي أول 
دفعــة مــن املــال وكانــت قرابــة دوالر وثمانــني ســنت. 
فرحــت بهــذا املبلــغ فرحــاً كبيــراً حيــث كان أول مبلــغ 
أحصــل عليــه مــن خــال االنترنــت، وأمضيــت الكثير 
مــن الوقــت ملتابعــة عــداد زوار موقعــي واملبلــغ الــذي 
حصلــت عليــه، ووصلــت إلــى قرابــة عشــرة دوالرات 
يوميــاً ولكــن ال يــزال هــذا املبلــغ أقــل مــن املبلــغ 
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معيشــي  مســتوى  علــى  للحصــول  أحتاجــه  الــذي 
جيــد. ففكــرت يف اســتثمار املبلــغ الــذي جمعتــه مــن 
إعانــات غوغــل يف دروس تعليميــة أســتفيد منهــا 
يف تطويــر املوقــع والتعــرف علــى الفــرص املتاحــة.

دورة  ووجــدت  املناســبة  اخليــارات  عــن  بحثــت 
خــال  مــن  والكســب  للعمــل  مدفوعــة  الكترونيــة 
االنترنــت وأردت االنتقــال ملســتوى أعلــى، وعثــرت 
 Jeremy and Jason دورة مدفوعــة يف موقــع  علــى 
يتواجــد  الكترونيــة  أكادمييــة  عــن  عبــارة  وكانــت 
ــد مــن املهتمــني يف مجــال الكســب عــن  ــا العدي فيه
طريــق االنترنــت وذلــك يف النصــف الثانــي مــن عــام 
2008، واملثيــر أن الشــخصني القائمــني علــى املوقــع 
جيرمــي وجيســون متخصصــان يف هــذا املجال ولهم 
جتربــة كبيــرة يف ذلــك. شــاركت يف هــذه األكادمييــة 
ــارات  ــة وتعلمــت منهــا الكثيــر حــول اخلي االلكتروني
املتاحــة للكســب وزيــادة عــدد زوار املوقــع وإبقائهــم 
املصادفــة  وعبــر  املوقــع،  يف  مــدة ممكنــة  أطــول 
عرفــت أنــا وبعــض املشــاركني يف املوقــع أن أحــد 
مؤسســي املوقــع ســيزور املدينــة التــي نســكن فيهــا 
»ســان فرانسيســكو« فتواصلنــا معــه لترتيــب لقــاء 

ودي واتفقنــا علــى ذلــك. 



56

ت عاطل عن العمل ؟
هل أن

ويف اليــوم املتفــق عليهــا قمت باالســتعداد للمشــاركة 
يف اللقــاء وكنــت متوتــراً ومتخوفــاً مــن ذلــك. وصلــت 
للمــكان املتفــق عليــه قــرب أحــد املطاعــم املعروفــة 
األشــخاص  مــن  مجموعــة  ووجــدت  املنطقــة  يف 
جالســني أمــام املطعــم يف دائــرة وتعرفــت علــى بعض 
الوجــوه مــن خــال املوقــع وعلــى أحــد مؤسســي 
املوقــع »جيســون«. ذهبــت إليهــم ورحبــوا بــي وكانــوا 
علــى  احلديــث  نتبــادل  وجلســنا  للغايــة  ودوديــن 
شــكل دائــرة وكل شــخص يتحــدث عــن نفســه وعــن 
ــدور  ــم جــاء ال ــت. ث ــر االنترن ــه يف العمــل عب جتربت
علــّي فعرفــت بنفســي وأنــي أعمــل يف شــركة تصميم 
مبانــي وأنــي علــى وشــك خســارة العمــل نهايــة شــهر 
أكتوبــر 2008م، وشــرحت لهــم أنــي قمــت بعمــل 
موقــع متخصــص يف تعليــم شــهادة مهنيــة يف مجالــي 
وأكســب مــن خــال إعانــات غوغــل. ســألني أحــد 
قلــت:  اليــوم؟؟  يف  زوارك  عــدد  كــم  احلاضريــن: 
مــن خمســة إلــى ســتة آالف زائــر. رد علــّي: تقصــد 
ــرة تصــل  ــاً ونســبة كبي ــل يومي ــت: ال، ب شــهرياَ؟؟ قل

مــن محــرك البحــث غوغــل.
أصيــب اجلميــع بالدهشــة، وقــال لــي »جيســون«: ال 
بــد أن تقــوم بعمــل كتــاب الكترونــي علــى موقعــك 
وتقــوم ببيعــه. لــم أكــن أعــرف حينهــا املقصــود مــن 
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كامــه ومــع النقــاش املســتمر يف تلــك الليلــة تعرفــت 
علــى الكثيــر مــن الفــرص املتاحــة وعــن املقصــود 
بتأليــف كتــاب الكترونــي، ومــن ضمــن األمــور التــي 
حيرتنــي حينهــا أن عمــل كتــاب الكترونــي يجمــع 
 LEED أفضــل املمارســات والنصائح الجتيــاز اختبار
غيــر مجــدي ألن احملتــوى الــذي ســأضعه يف الكتــاب 
ــى املوقــع. أشــار أحــد املشــاركني  ــاً عل متوفــر مجان
يف تلــك الليلــة إلــى أن الكثيريــن يقــدرون اجلهــد 
املنظــم والــذي سيســاعدهم خطــوة خطــوة الجتيــاز 
االختبــار وليــس كل شــخص لديــه االســتعداد للتعلــم 

مــن خــال املوقــع.
رجعــت حينهــا للمنــزل وأنــا مفعــم باحليويــة ولــم 
أمن تلــك الليلــة، وأمضيــت الوقــت أرتــب األفــكار 
ــت  ــاب االلكترونــي، وأمضي ــات للكت ــم محتوي وأصم
الكثيــر مــن الســاعات للعمــل علــى جمــع وترتيــب 
التلفــاز  عــن  الفتــرة  تلــك  يف  وابتعــدت  احملتــوى 
واأللعــاب واخلــروج مــع األصدقــاء. وأنهيــت الكتــاب 
بعــد عــدة أســابيع وعمــل متواصــل وكان يف 102 
صفحــة شــامًا كل مــا يتعلــق باالختبــار واالســتعداد 
لــه، وأبقيتــه علــى ســطح مكتــب جهاز احلاســوب. ثم 
تســاءلت عــن طريقــة بيعــه وإيصالــه للنــاس والربــح 
مــن خــال ذلــك، وتســاءلت عــن أســوأ االحتمــاالت 
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التــي ميكــن أن أصــاب بهــا يف حــال وفــرت الكتــاب 
يف موقعــي للبيــع بشــكل الكترونــي، ولــم أجــد أفضــل 
مــن الرجــوع للموقــع الــذي اشــتركت فيــه وبــدأت 
التواصــل مــن خالــه مع األعضاء وطــرح املقترحات 
الكتــاب  إتاحــة  هــو  أفضلهــا  مــن  وكان  لبيعــه، 
االلكترونــي عبــر موقــع متخصــص يف بيــع املنتجــات 
الرقميــة علــى شــبكة االنترنــت والــذي بــدوره يتولــى 
عمليــة البيــع وإرســال الكتــاب للمشــترين وحتويــل 
األربــاح إلــى حســابي، وكل مــا علــي فعلــه بعــد ذلــك 
هــو اإلجابــة عــن األســئلة إذا وصلتنــي عبــر البريــد 
ووضــع رابــط املنتــج يف صفحتــي علــى االنترنــت 
وبقيــة األعمــال يقــوم بهــا املوقــع مقابــل نســبة أربــاح 

صغيــرة علــى كل منتــج يتــم بيعــه.
اشــتركت يف املوقــع ووفــرت الكتــاب مــن خالــه ملــن 
أراد شــراءه، وأضفــت صفحــة منفصلــة يف موقعــي 
لبيــع هــذا املنتــج وأضفــت الصــور والشــرح املطلــوب 
ورابط لشراء املنتج وذهبت للنوم استعداداً للذهاب 
للعمــل يف اليــوم التالــي، وعندمــا وصلــت للعمــل يف 
اليــوم التالــي تفحصــت البريــد االلكترونــي ملطالعــة 
املبيعــات فلــم أجــد شــيئاً وكانــت الســاعة الثامنــة 
صباحــاً.  هــل يُعقــل أال يشــتري أحــد الكتــاب؟؟ 
ــك  ــد ذل ــة؟؟ بع ــر للغاي ــت مبك ــت يف وق ــي جئ أو لعل
مبــدة وصلنــي إشــعار عبــر البريــد االلكترونــي أنــي 
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اســتلمت مبلــغ مــن شــخص يدعــى ســتيفن اشــترى 
الكتــاب وكانــت تكلفتــه  19.99 دوالراً، وكــم كانــت 
فرحتــي كبيــرة بهــذا وكــم كنــت أمتنــى أن ألقــى هــذا 
الشــخص املدعــو ســتيفن ألقــدم لــه الشــكر علــى 
ذلــك، وهكــذا توالــت املبيعــات يف ذلــك اليــوم حتــى 
ــم  ــة ل ــاب. مرحل ــن الكت ــى عشــر نســخ م ــت إل وصل

أتخيــل أن أصــل لهــا ومبلــغ كبيــر يف هــذا اليــوم.
وهكــذا توالــت املبيعــات يوميــاً عبــر املوقــع ويف آخــر 
يــوم للعمــل وآخــر يــوم لركوب الباص أواخر ســبتمبر 
2008م وصلــت املبيعــات إلــى عشــرين نســخة ذلــك 
اليــوم، وشــعرت أنــي لســت بحاجــة لتغييــر ترتيبــات 
حفــل الــزواج املقــرر يف فبرايــر 2009م وأن األمــور 
ســتكون علــى مــا يــرام. وأيقنــت يومهــا أنــي بانتهــاء 
هــذا اليــوم ســأكون قــد بــدأت مســيرة تختلــف عمــا 
كنــت فيــه يف مجــال تصميــم املبانــي واملطاعــم، وأني 
مــن هــذا اليــوم ســأعتبر نفســي رائــد أعمــال أعمــل 
حلســاب نفســي ال حلســاب شــخص آخــر، ومــن 
التعليقــات التــي لــن أنســاها مــن أحــد األصدقــاء 
عندمــا بينــت لــه مــا مــر بــي مــن خســارة وظيفــة 
خســارتك  تعتبــر  »ال  قــال:  مختلــف  عمــل  وبــدء 
لوظيفتــك ومســارك املهنــي خســارة، بــل اعتبرهــا 
فرصــة وغنيمــة للبــدء يف مجــال مختلــف واالنطــاق 
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حلســابك اخلــاص«. 
مثيــرة  بتجربــة  مــررت  فقــد  املطــاف  نهايــة  ويف 
بــدء  يف  ســبباً  وكانــت  معكــم  مشــاركتها  أحببــت 
بعــد،  فيمــا  أخــرى  ناجحــة  الكترونيــة  مشــاريع 
واســتطعت بذلــك توفيــر مدخــول جيــد يتناســب مــع 
املســتوى املعيشــي الــذي أطمــح إليــه، ومــن اجلديــر 
مديــري  مــن  جاءنــي  هاتفيــاً  اتصــاالً  أن  بالذكــر 
الســابق يف الشــركة وقــد بــني لــي مــن خالــه أن 
الشــركة التــي كنــت أعمــل فيهــا مت إغاقهــا بســبب 
الوضــع االقتصــادي آنــذاك، وقــال انــه بــدأ مع بعض 
ــاء  ــم والبن ــح شــركة خاصــة للتصمي الشــركاء يف فت
وأنــه يريدنــي للعمــل معــه مجــدداً يف الشــركة... 
أجبتــه علــى الفــور: شــكراً لــك علــى العــرض ولكنــي 
بــدأت مشــوار مهنــي جديــد يف حياتــي، واألمــور 

تســير أفضــل ممــا كنــت أتصــوره.«
ــر  ــا أخــذ الكثي ومــن خــال القصــة الســابقة ميكنن

ــي:  ــر والعظــات أذكــر مــا يل مــن العب
ــق  ــن وف ــرص مل ــن الف ــر م ــرز الكثي ــة تب •  يف كل أزم
الغتنامهــا، وقــد شــوهد ذلــك يف القصــة الســابقة.
ــر مســاره وتخصصــه،  ــاً يضطــر املــرء لتغيي •  أحيان
وقــد تفتــح لــه األزمــات الكثير من الفــرص واملوفق 

مــن ميتلــك املرونــة الكافيــة لذلــك.
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الشــواغل  عــن  والتنــازل  واإلصــرار  •  العزميــة 
ــاء أي عمــل حــر أو  ــة بن ضــروري ومهــم يف مرحل

جانبــي. عمــل 
•  ليــس كل قصــة جنــح صاحبهــا ميكننا استنســاخها 
ــي  بالكامــل وتطبيقهــا يف الواقــع، فاملجتمــع الغرب
والبيئــة املتاحــة هنــاك تختلــف عــن البيئــة والواقــع 
ــك  ــه لذل ــن التنب ــد م ــا فاب املوجــود يف مجتمعاتن
ــال هــذه  ــن أمث ــر م ــدروس والعب وحســبنا أخــذ ال

القصــة.
•  الشــهادات االحترافيــة تفتــح الكثيــر مــن األبــواب 
ملــن يحملهــا، ومــن هــا املنطلــق أنصــح كل شــخص 
بالبحــث عــن الشــهادات االحترافيــة التخصصيــة 
التــي تســاعده علــى االرتقــاء يف مجالــه وعملــه 

وتوســيع اخليــارات املتاحــة أمامــه.
•  الكثير من الفرص تأتي مع العاقات الشــخصية، 
فكلمــا كانــت معارفــك وعاقاتــك أوســع وأكبــر مــع 
الســمعة احلســنة والصــدق يف التعامــل كلمــا كان 
جناحــك يف عالــم العمــل احلــر أو يف إيجاد وظيفة 

مناســبة أيســر وأسرع.
   وغيرهــا الكثيــر من العبــر والفوائد والتي أرجو أن 
تكــون هــذه القصــة حافــزاً لــكل عاطــل عــن العمــل 
ولــكل مــن خســر وظيفتــه أو عملــه أن العالــم ملــيء 

بالفــرص ملــن بحــث وســعى وتعلم.



كــم مــن الهمــوم انفرجــت بســبب 
األمــراض  مــن  وكــم  ركعــة، 
ُشــفيت بســبب دعــوة، وكــم مــن 
دمعــة،  بســبب  تيســرت  أمــور 
فإنــه  خلالقكــم  شــكواكم  بثــوا 

املضطريــن دعــوة  يجيــب 
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أيهــا الشــاب الطمــوح.. اعلــم أن مــا يصيــب اإلنســان 
مــن قــدر فهــو بقضــاء اهلل وقــدره وعندمــا يبــذل 
اإلنســان وســعه ويجتهــد يف الدراســة ويف البحــث 
عــن وظيفــة الئقــة ثــم ال يوفــق للعمــل الــذي يطمــح 

لــه فهــذا مــن قــدر اهلل.
 وال أقصــد أن يجلــس الواحــد منــا يف البيــت ويقــول 
هــذا قــدري وليــس لــي نصيــب بــل لعــل ذلــك بــاب 
ــك مجــاالً أفضــل  ــدر ل ــل اهلل ق ــك ولع ــح ل ــر ُفت خي
مــن الوظيفــة املكتبيــة أو فرصــة عمــل أكبــر يف غيــر 
تخصصك أو بلدك، فا يشــترط أن يعمل اإلنســان 
يف نفــس املدينــة التــي يعيــش فيهــا وال نفــس البلــد 

ولعــل رزقــك كتــب لــك يف مــكان آخــر.
ــد التخــرج يف  ــل اإلنســان بع ــى أن يعم ــزم حت وال يل
وظيفــة تتماشــى مــع دراســته يف الفتــرة احلاليــة 
بالضــرورة. فكــم هــم األشــخاص الذيــن تخرجوا من 
تخصــص واشــتغلوا يف تخصصــات أخــرى ومجاالت 
أخــرى أبدعــوا فيهــا واكتشــفوا ميــوالً جديــدة لهــم 

يف تلــك املجــاالت وشــغف باملجــال اجلديــد.
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ومــن أولئــك أحــد األطبــاء الذيــن اجتهــوا ملجــال 
إدارة األعمــال والعمــل احلــر يف املجــاالت الطبيــة 
إحــدى  ويف  قــط..  حياتــه  يف  طبيبــاً  يعمــل  ولــم 
مــن  كبيــراً  الدراســات األمريكيــة تبــني أن عــدداً 
املــدراء التنفيذيــني يف كبريــات الشــركات األمريكيــة 
هــم خريجــني هندســة باألصــل أي كانــوا مهندســني 
وال ضيــر يف هــذا، وهــذا مــا يســمى نقــل املهــارات 
حــل  عقليــة  تعلــم  فاملهنــدس   Skill transforming
املشــكات وتصميــم احللــول وهــذه مهــارة ميكــن 

نقلهــا ملجــاالت أخــرى.
فإســتعن بــاهلل وابــذل األســباب املوصلــة لــك للعمــل 
وقــم وتعلــم املهــارات التــي تنقصــك ورتــب أوراقــك 
واطــرق البــاب مــن جديــد فلعــل البــاب يُفتــح لــك 

هــذه املــرة.



باختصار

ال يوجد أسرار للنجاح .. 
بل يوجد إصرار على النجاح
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