
 
كـــان آخـــر مـــنصب تـــواله د.غـــازي الـــقصيبي 
-رحــــمه اهلل- هــــو وزارة الــــعمل، حــــيث كــــانــــت 
هــذه الــوزارة بــمثابــة تحــدي لــه ملــا تحــمله مــن 
مـــــــلفات شـــــــائـــــــكه حـــــــينها، خـــــــالل مـــــــا يـــــــقارب 
الخــــــــــمسة أعــــــــــوام حــــــــــاول د.غــــــــــازي إحــــــــــداث 
الـــــــــــــــفرق والـــــــــــــــتنبؤ بمســـــــــــــــتقبل الـــــــــــــــعمل فـــــــــــــــي 
الــسعوديــة، هــل تــطورت مــشاريــعه وإلــى أيــن 
تـتجه الـبطالـة؟ هـذا مـا سـنحاول مـعرفـته فـي 

هذا التحقيق. 

اشتغل أي شي  

كــــــــــان الــــــــــقصيبي يــــــــــريــــــــــد أن يــــــــــرى الــــــــــشاب 
الـــسعودي يـــعمل فـــي كـــل مـــكان، مـــن أبســـط 
الـوظـائـف الـى أكـبرهـا ودعـماً للشـباب حـرص 
مــعالــيه عــلى تــشجيعهم بــطريــقة فــريــدة حــيث 
قـام بـالـتطوع لـلعمل لـثالثـة سـاعـات فـي أحـد 
مــــطاعــــم الــــوجــــبات الســــريــــعة فــــي جــــدة عــــام 
2008 وبـــــــذلـــــــك تـــــــقبل الـــــــكثير مـــــــن الشـــــــباب 
فــــــكرة الــــــعمل فــــــي الــــــوظــــــائــــــف الــــــشاقــــــة ذات 
األجـــور املـــنخفضة، فـــفي لـــقاء أجـــريـــناه مـــع 
شـابـه سـعوديـة تـعمل بـاريسـتا أخـبرتـنا مـريـم 
أنـــــــها فـــــــخورة بـــــــوظـــــــيفتها وأن أهـــــــلها كـــــــانـــــــوا 
داعـــمني لـــعملها بهـــذا املـــجال خـــصوصـــاً أنـــه 
مــقارنــًة بــسنوات مــاضــيه لــم يــكن لــلسعوديــني 

مـــكان فـــي الـــوظـــائـــف املـــتواضـــعة كـــما كـــانـــت 
فكرة تواجد النساء بها شبه مستحيلة. 

السعودي أول  

خـالل تـولـيه وزارة الـعمل، كـان الـقصيبي مـن 
أبـــرز األشـــخاص الـــذيـــن عـــملوا عـــلى تـــطبيق 
ســياســة مــنح األولــويــة لــلسعوديــني (الــتوطــني) 
كـان ذلـك فـي ظـل إنـتشار الـتوطـني الـوهـمي، 
ومـن إحـدى مـقوالتـه "أنـا لسـت وكـالـة تـوظـيف 
للشـرق والـغرب وال املـملكة الـعربـية الـسعوديـة 
وكـالـة تـوظـيف للشـرق والـغرب أنـا مـهمتي أن 

أجـد أعـماالً للشـباب الـسعودي واملـملكة وطـن 
وظــــــائــــــفه مــــــن حــــــق أبــــــنائــــــه"، واآلن نســــــتطيع 
الـــقول أن الـــتحايـــل فـــي تـــوظـــيف الـــسعوديـــني 

 . أصبح أمراً مستحيالً

ناشب! 

كــــــــــــــان د.غــــــــــــــازي صــــــــــــــارمــــــــــــــاً فــــــــــــــي إصــــــــــــــدار 
الــــــتأشــــــيرات بــــــذلــــــك تــــــأثــــــر الــــــقطاع الــــــخاص 
بـــــشكل قـــــوي ومـــــباشـــــر مـــــما جـــــعل أصـــــحابـــــه 
يـقولـون "غـازي الـقصيبي اسـتقعد لـنا"، كـما 
كـــــان يـــــطلب مـــــنهم املـــــساواة مـــــع الـــــوظـــــائـــــف 
الـــــحكومـــــية مـــــن حـــــيث عـــــدد ســـــاعـــــات الـــــعمل 
وأيـامـه واإلجـازات كـذلـك، ووفـق مـسح يسـتند 
لــــبيانــــات الــــهيئة الــــعامــــة لــــإلحــــصاء انــــخفض 
عـــــدد الـــــتأشـــــيرات بـــــالـــــربـــــع الـــــثالـــــث مـــــن عـــــام 
2020 بنســـبة تـــتجاوز %88 وبـــواقـــع 534 
ألــــف تــــأشــــيرة مــــقارنــــة مــــع عــــدد الــــتأشــــيرات 
الـــــصادرة بحســـــب الـــــسجالت اإلداريـــــة لـــــدى 
وزارة املـــوارد البشـــريـــة والـــتنمية االجـــتماعـــية 
ومـركـز املـعلومـات الـوطـني فـي الـفترة املـماثـلة 

من عام 2019. 

رؤية غازي  

كــان يــعمل عــلى وجــود إدارات لــتنمية املــوارد 
البشــــــريــــــة داخــــــل الشــــــركــــــات للحــــــرص عــــــلى 
تـدريـب الشـباب ووجـود كـوادر وطـنية جـاهـزة 

لــــسوق الــــعمل، وكــــان ذلــــك فــــي إطــــار تــــعزيــــز 
الشــــراكــــة بــــني وزارة الــــعمل وقــــطاع األعــــمال 
فـبني مـؤيـد ومـعارض عـمل الـقصيبي جـاهـداً 
عـــــلى الحـــــد مـــــن هـــــذه املـــــشكلة، ومـــــتابـــــعًة ملـــــا 
صــار عــليه الــوضــع اآلن أشــار رئــيس الــلجنة 
الـــــسعوديـــــة لـــــسوق الـــــعمل إلـــــى أن املـــــنشآت 
الـــــعامـــــلة فـــــي األنشـــــطة الـــــتي بـــــدأ تـــــوطـــــينها 
تـــــــــعمل بـــــــــانـــــــــتظام وتـــــــــدار بـــــــــواســـــــــطة شـــــــــباب 
وشـــــابـــــات ســـــعوديـــــني، كـــــما أن رؤيـــــة املـــــملكة 
2030 ســــــــــوف تحــــــــــرص عــــــــــلى الــــــــــعدل بــــــــــني 
الــــــــرجــــــــال والــــــــنساء فــــــــي الــــــــفرص الــــــــوظــــــــيفية 
بـــــشكل يـــــرضـــــي جـــــميع األطـــــراف كـــــما أنـــــها 
سـتعمل عـلى إيـصال نسـبة الـبطالـة إلـى ٪7 
أي الـقضاء عـليها تـقريـباً وإغـالق هـذا املـلف 

الذي بقي مفتوحاً ألعوام. د.غازي خالل تطوعه للعمل في مطعم 

الرياض - قمر الشائق 

البطالة بعد 11 عام من رحيل د.غازي.. هل تحققت مساعيه ؟ 
رؤية 2030 ورقم 7 


