
ظروف العمل السيئة واقع يعيشه الكثري من 
العمال الذين ليسوا جزءا من سالسل اإلمداد 
والتأمني من الظروف القاسية التي يعملون 

بها. 
إن  الصدد  هــذا  يف  حديث  تقرير  ويقول 
الضغوط التنافسية يف نظم اإلنتاج ويف عالم 
املهن والحرف والصناعات الصغرية  قد تؤدي 
للعمال  خاصة  السيئة،  الظروف  تفاقم  إىل 
غري املهرة ،  فبينما قد يستفيد بعض العمال 
من وظائف نظامية يف الرشكات واملرشوعات 
واملهن املتعددة ، شّجعت اقتصادات سالسل 
القيمة التعاقد من الباطن مع موردين يوفرون 
ويف  منخفضة،  وبكلفة  مرنة  بعقود  عماًال 

بعض األحيان بوسائل قرسية.
يف  اإلداري  املستشار  األسعدي  نبيل  ويرى 
توفر  ان  والتنمية  للتشغيل  الدولية  املنظمة 
لتمكني  مثىل  وسيلة  والكريم  الالئق  العمل 
تنافسية  بيئة  ظل  يف  اقتصادياً،  ــراد  األف
عىل  باستمرار  ضغطها  يتضاعف  مشحونة 

العمال ألداء املزيد يف وقت أقل وبأجر أدنى.
البيئة  هذه  وسط  فإن   " لألسعدي  وطبقا 
الصعبة تبقى حقوق العمال الضحية األبرز 
الشائكة  القضايا  من  طويلة  سلسلة  ضمن 
بالعمال  املعروفة  الثالثة  العمل  أطراف  بني 
الحكومية  واملــؤســســات  العمل  وجــهــات 

املختصة بهذا الشأن.
ضغط

بحسب خرباء فإن جو التنافس  يضغط اليوم 
املزيد يف وقت أقل وبأجر  العمال ألداء  عىل 
أدنى ، ومن منظور التنمية البرشية واألعمال، 

تتحقق القدرة التنافسية من خالل تحسني 
إنتاجية العمال.

ويقول األسعدي إن بيئة العمل صعبة للغاية 
معدالت  الرتفاع  ذلك  يف  والسبب   ، اليمن  يف 
أوساط  يف  وخصوصا  الفت  بشكل  البطالة 
املتعلمني ، األمر الذي يجعل الحصول عىل 
بغض  كبرياً  حلماً  مجال  أي  يف  عمل  فرصة 
مالءمتها  ومدى  الفرصة  نوعية  عن  النظر 
بيئة  مستوى  وأيضا  ذاك  أو  العامل  لهذا 
العمل التي قد تكون شاقة وخطرة وبأجر غري 

مناسب.
سياق  يف  تتعلق  هامة  نقطة  حول  ويتحدث 
هذا املوضوع ، تتمثل يف القدرة التنافسية التي 
ساعات  وإطالة  األجور  تخفيض  من  تنتج 
، كما أن املرونة  العمل غري قابلة لالستدامة 

يف العمل ال تعني التمسك بممارسات تقّوض 
ظروف العمل الالئق. 

قوانني
طبقا لتقرير حديث فإن ما ال يقل عن 150 
االتفاقيات  عىل  وّقعت  قد  اليمن  منها  بلداً 
األساسية ملنظمة العمل الدولية يف مجاالت 
عديدة منها الحرية النقابية والتمييز يف مكان 

العمل. 
األدنى  الحد  بشأن  العمل  قوانني  وتهدف 
العمل  وساعات  العمال  وحماية  لألجور 
كلها  العقود  ونماذج  االجتماعي  والضمان 
إىل تقليص الفوارق، والحد من حاالت العمل 
النزاع  أسباب  عىل  والقضاء  ــن،  اآلم غري 
االجتماعي؛ وتوّفر حوافز ملؤسسات وأنشطة 
باسرتاتيجيات  للعمل  والرشكات  األعمال 

اإلدارة األخالقية.
ويحمل البنك الدويل تجار التجزئة والوكالء 
ظروف  تطابق  ضمان  مسؤولية  الدوليني 
العمل يف الرشكات ومؤسسات األعمال التي 
يستقدمون منها عنارص اإلنتاج مع املعايري 

الدولية.
ويرى خرباء أن بيئة األعمال الراهنة وانعدام 
العمال  وحقوق  لألعمال  املنظمة  القوانني 
تخلق يف هذا الصدد تنافساً غري الئق لألعمال 
العيش  وسبل  العمل  فرص  عىل  والحصول 

الكريم والالئق لأليادي العاملة.
النهوض  رضورة  عىل  الدويل  البنك  ويشدد 
ــاء   ــق واالرت العمل  وأخــالقــيــات  بمعايري 
رضورة  مع  واألعمال،  التجارية  باملبادالت 
االهتمام بحقوق اإلنسان األساسية يف معيار 

عاملي واحد ينطبق عىل الجميع.
نضال شاق

عن  الدفاع  إن  الدولية  العمل  منظمة  تقول 
كرامة العمل هو نضال شاق ودائم يف عاملنا 
يف  يرى  السائد  االقتصادي  فالفكر   ، اليوم 
تبقى  أن  يجب  اإلنتاج،  عىل  كلفة  العمل 
االقتصاد  يضمن  حتى  ممكن  حد  أدنى  يف 

لنفسه قدرة تنافسية. 
مستهلكني،  العمال  يف  الفكر  هــذا  ــرى  وي
عىل  للحصول  تسهيالت  إىل  يحتاجون 
أجــورهــم،  انخفاض  عــن  تــعــّوض  ــروض  ق
كاهلهم  وتثقل  االستهالك،  عىل  وتشجعهم 

بديون ال تحتمل. 
ويقول أحد خرباء املنظمة : ليس هناك  مكان 
يف هذا الفكر ملغزى العمل كقيمة اجتماعية، 
الستقرار  ومصدر  الفرد،  لكرامة  كأساس 
سلم  تحصني  يف  ومساهمة  األرس،  وتنمية 

املجتمعات. 
ويعني ''العمل الالئق'' "أن نذّكر أنفسنا بأننا 
ث عن سياسات ُتعنى بحياة اإلنسان  نتحدَّ
وليس فقط بالنتيجة امللموسة ، لهذا السبب، 
أكدت منظمة العمل الدولية يف دستورها أن 

''العمل ليس بسلعة.
 وتحدد  نوعية العمل بأشكال متعددة نوعيَّة 
املجتمع ، لذا ينبغي البدء بمساعدة العاملني 
واالنتقال  الفقر  من  الخروج  عىل  الفقراء 
النظامي  بالعمل  مجزية،  معيشة  سبل  إىل 

املجزي .
ويرى خرباء رضورة أن تركز سياسات العمل 
الراهنة  عىل تمكني األفراد يف التقّدم املستمر 
نحو عمل أفضل، وجني أجور كافية، واحرتام 
واملساواة  التمييز  وعــدم  العمال،  حقوق 
التنظيمات  عمل  وتسهيل  الجنسني،  بني 
والحماية  الجماعية،  واملفاوضات  العمالية، 
التقاعدية  واملعاشات  الشاملة،  االجتماعية 

الكافية، والرعاية الصحيَّة.

ومنغصات  محن  من  اليمن  تعيشه  ما 
وأزمات مفتعلة ورصاعات تلقي بظالل 
وبمؤثرات  املجتمع  وضعية  عىل  قاتمة 
واإلرضار  التنموي  الجانب  يف  عديدة 
باملواطنني وتدمري جهود مكافحة الفقر 

والبطالة.
بجامعة  االجتماع  علم  أستاذ  ويــرى 
صنعاء الدكتور عيل الورايف أن الرصاعات 
منذ  لهيبها  تحت  مجتمعنا  يرزح  التي 
أرضاراً  تلحق  بالقصرية  ليست  فــرتة 
وتستنزف  االجتماعي  بالنسيج  بالغة 

إنسانيتنا وتدمر مجتمعنا.
واملتالحقة  الطاحنة  األزمات  إن  ويقول 
والفنت  والخطرية  املستمرة  والرصاعات 
البلد وطاقة اإلنسان  املخيفة تستنزف 
، واألهم ترسم صورة سيئة عن  اليمني 
يف  اليمنية  العاملة  والكوادر  ــادي  األي
الداخل وبشكل خاص يف أسواق العمل 
والدولية  منها  االقليمية  الخارجية 
تخيف  وشبهة  جدل  مثار  يصبح  ألنه 

نظرا  وتشغيله  استقطابه  من  اآلخرين 
ملحدودية فرص العمل املتاحة يف السوق 
املحلية وارتفاع معدالت البطالة لنسب 

عالية.
بدائل

بحاجة  الناس  أن  الورايف  الدكتور  يرى 
وإزاحة  عنهم  التوتر  لتخفيف  ماسة 
الضغوطات عن كاهلهم ، ولهذا فإن هناك 
مثىل  بدائل  توفر  األشياء  من  العديد 
للرصاعات وأهمها األشياء التي تحد من 

البطالة وتخفف من الفقر.
ويرى أن الوظائف تبعث األمل يف الحياة، 
وتنرش السالم يف ربوع األرض، ويمكنها 
مثل  وناٍم  هش  بلد  إىل  االستقرار  جلب 

اليمن.
ويؤكد أن الوظائف ذات املردود اإلنمائي 
األكرب هي تلك التي ترفع من مستويات 
االضطالع  عىل  املدن  وتساعد  الدخل، 
وتربط  ــل،  ــض أف بشكل  بوظائفها 
االقتصادات الوطنية باألسواق العاملية، 
وتجعل  البيئة،  سالمة  عىل  وتحافظ 

للناس مصلحة يف الحفاظ عىل سالمة 
مجتمعاتهم، كما أنها أفضل ضمانة ضد 

الفقر واملعاناة. 
معدالت

إىل  الصدد   هذا  يف  أممي  تقرير  يشري 
تمكن  كلما  تنخفض  الفقر  معدالت  أن 
الخروج  من  العمل،  خالل  من  الناس، 
مكنت  وكلما  واملعاناة،  الفقر  براثن  من 
الوظائف النساَء من زيادة االستثمار يف 

أطفالهن. 
ويرى التقرير أن مستوى الكفاءة يزداد 
كلما صار العمال أكرث إتقاناً ألعمالهم، 
وكلما ظهر املزيد من الوظائف املنتجة 

واختفت تلك األقل إنتاجية. 
تشجع  كلما  املجتمعات  ــر  ــزده وت
الثقايف للعمالة، وتوفر  التنوع  الوظائف 

بدائل عن الرصاع.
املتحدة  األمم  ترى  الخصوص  هذا  ويف 
التنمية  أوضــاع  كثب  عن  تتابع  التي 
ومتغرياتها بحسب ما ورد يف التقرير أن 
من األهمية بمكان أن تحافظ الحكومات 

الخاص  القطاع  مع  طيبة  عالقة  عىل 
الوظائف  جميع  من   %  90 يوفر  الذي 
تهيئة  عىل  العمل  ينبغي  ولــذلــك،   ،
أفضل السبل الالزمة ملساعدة الرشكات 

واملرشوعات الصغرية عىل النمو. 
مراحل

يرسم التقرير الصادر عن األمم املتحدة 
ملساعدة  ــل  ــراح م ثــالث  ــن  م نهجاً 
الحكومات يف تحقيق هذه األهداف، أولها 
وضع أساسيات قوية  بما يف ذلك تحقيق 
بيئة  وإيجاد  الكيل،  االقتصاد  استقرار 
مواتية ألنشطة األعمال، وبناء رأس املال 

البرشي، وسيادة القانون.
تصبح  أال  يجب  التقرير  بحسب  أيضاً 
خلق  أمـــام  عقبة  العمل  سياسات 
الوظائف، ويجب أيضا أن تتيح الصوت 
االجتماعية  الحماية  وتوفر  املسموع 
للفئات األشد ضعفاً وحرمانا يف املجتمع، 
قيام  برضورة   ، الثالثة  املرحلة  وتتمثل 
يمكن  التي  الوظائف  بتحديد  الحكومة 
أن تعود عىل التنمية بأقىص فائدة يف ظل 
األوضاع الخاصة بالبلد، وإزالة املعوقات 
خلق  من  الخاص  القطاع  تمنع  التي 

املزيد من هذه الوظائف.
رضورة

تقتيض  الرضورة كي يتمكن املجتمع من 
التصدي آلفة الرصاعات وجهود تمزيق 
وملشكلة  االجتماعي  النسيج  وتدمري 
املهارات  توفري  الشباب  بني  البطالة 
العمل،  ــوق  س الحتياجات  املالئمة 
ــراءات  إج يف  الفرص  تكافؤ  وتحقيق 
حاجة  ثمة  لكن  األســواق.  إىل  الدخول 
حماية  مزايا  وتوفري  التقاعد  سن  لرفع 

اجتماعية بتكلفة مناسبة.
ويمكن أن يساعد الرتكيز عىل السمات 
زيادة  يف  املختلفة  للفئات  األساسية 
يمكنها  التي  الوظائف  أنــواع  توضيح 
يف  التنمية  يف  ــدر  ق بأكرب  املساهمة 
تحليل  الرتكيز  هذا  ويتيح  حالة،  كل 
مستويات  بــني  املمكنة  املــفــاضــالت 
النسيج  املعيشة، واإلنتاجية، وتماسك 

االجتماعي يف أي سياق معني. 
التقرير  بحسب  أيضاً  يعطي  أنه  كما 
التي  العراقيل  عىل  مــؤرشات  األممي" 
نهاية  ويف  الوظائف،  توفري  دون  تحول 
املطاف عىل أولويات واضعي السياسات 
أمام  أهمية  القيود  أكرث  يحددوا  عندما 

خلق الوظائف، وكيفية تذليلها.

ـــت لـــــــهـــيـــب  الـــــــصـــــــراعـــات ـــح ـــت لـــــــهـــيـــب  الـــــــصـــــــراعـــاتت ـــح ت
استنزاف مستمر لطاقة اإلنسان اليمني :استنزاف مستمر لطاقة اإلنسان اليمني :

               

         

كل شاب أقابله يشكو نفس املشكلة ، قلة 
بل  وتفضيله  األجنبي  واحــرتام  الفرصة 
.. كل الشباب  ربما تأليهه بعض األحيان 
الخربة  دائم  بشكل  منهم  الطلب  يشكون 
الكبرية وال يتم االهتمام لقيمته الحقيقية 
التي يستطيع إضافتها ملكان عمله أو مكان 

فرصته.

الراحل  الرائع  املرصي  للكاتب  أقرأ  كنت 
دونها  قصة  وأعجبتني  النقاش  رجــاء 
لشخص اسمه إسماعيل أدهم ، هو شاب 
لم يكن متعلماً لكنه كان يقرأ كثرياً وزرع يف 
األجانب  مثل  لبس  ثم  كبرية  ثقافة  نفسه 
يف أربعينات القرن املايض أي الفرتة التي 
"مسترشق"  أنه  ادعى  ثم   ... فيها  عاش 
مطلقاً لحية كثيفة فتهافتت عليه الصحف 
واملجالت تطلب مقاالته وأبحاثه لتنرشها 
له وأرص عىل موقفه بأنه مسترشق حتى 

انتحر يف النهاية ألنه لم يحتمل أن يعيش 
يف كذبة طوال حياته.

إسماعيل أدهم يف بداية حياته تم رفضه 
ورفض فكره فهو شخص تافه حسب وجهة 
نظر البعض ، ويكفي لرفض فكره أنه ابن 
البلد ومن دون شهادة ، لكن ما إن تحول 
والتهليل  استقباله  تم  حتى  غربي  إىل 
يحبه  الذي  الخبري  العالم  املثقف  فهو  له 
املعيار  ليست  والشهادات  له  يقرأ  من  كل 
عىل  لالطالع  يحتاج  هذا  يفكر  من   ...!!

من  بخصوص  أجريت  دراسة  أي  نتائج 
لعلم  إعالمياً،  العربي  املستقبل  يفضل 
السفلية  الخواجة  عقدة  أصحاب  هؤالء 
املستوردون  يكتبه  ملا  تهتم  ال  الناس  أن 
وال يصدقونهم وأن األموال التي تدفع لهم 
مجرد حرق بالنار واستعراض وذلك حتى 

يف مجال كرة القدم.
أنا نفيس عشت قصة غريبة مع بعض 
وسائلنا اإلعالمية املحلية ، كنت أحاول 
لدى  بالكتابة  فرصة  عىل  أحصل  أن 

بعض الصحف ولكن "ألن املوضوع عادة 
ال  العالقات  عىل  يتوقف  دائماً  وليس 
عىل املستوى" كان الرفض قبل العرض 
مؤسسة  مع  للعمل  خرجت  وعندما 
بي  ومرحباً  محرتماً  أصبحت  دولية" 
تبقى  ولكن  أكذب  لم  األقل  عىل  لكن   ..
املرارة أن من تمت املوافقة عليه ليس أنت 
وإنما اسم الجهة التي تعمل لها وبالتايل 
اضطررت للرفض وأكملت طريقي بعيداً 

عن أصحاب هذه العقول الضحلة.

أدعوه  ال  أنني  يعرف  يل  يقرأ  من  طبعاً 
للكذب مثل مسترشقنا الوهمي ، فنهاية 
الكذب يف قصة إسماعيل كانت االنتحار 
الدعوة  ولكن  حياً  الجميع  أريــد  وأنــا 
وعىس  لعل  بالواقع  نعرتف  ألن  هي 
الفرصة  ومنح  الكالم  هذا  مسؤول  قرأ 
للشباب املتعلم واملثقف ، أو ربما جاءت 
فيه  يجتاز  جرساً  ليصنع  لقارئ  الفكرة 
وقلوب  عقول  يف  الكامنة  العقدة  هذه 

بعض املسؤولني.

نستطيع

تخلص من العقدة الكامنة لكي تنجح!!

ترزح بالدنا  منذ فرتة تحت وطأة ظروف قاسية وجهود حثيثة مبذولة لتأجيج األوضاع 
وافتعال األزمات ، األمر الذي وضع املجتمع تحت تأثري ظروف قاسية تبعث عىل القلق 
مختلف  من  اليمني  اإلنسان  حياة  عىل  املؤثرة  الضغوط  من  الكثري  وتضيف  والتوتر 

االتجاهات.
هذه املنغصات أعباء إضافية إىل جانب ظروف قاسية يف الحياة املعيشية وتغلغل الفقر 
وارتفاع البطالة وفقدان األمل لدى الكثري من الرشائح بحياة أفضل وتعايش مجتمعي 

مزدهر.
■  استطالع / محمد راجح
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التفوق  تحقيق  إىل  عام  بشكل  املنشآت  تسعى 
بمنافسيها  املقارنة  خالل  من  سواء  واإلنجاز 
سبيل  ويف   ، بأهدافها  أدائها  نتائج  بمقارنة  أو 
ذلك تقوم بوضع الخطط واالسرتاتيجيات التي 
تحقق أهدافها ، باالعتماد عىل خرباتها العلمية 
أساس  الكفء  املوظف  كون   ، واملهنية  واإلدارية 

نجاحها وتميزها عن اآلخرين !!
ولهذا تعمل عدد من املنشآت عىل تبني سياسة 
استقطاب الكفاءات من خارجها سواء من سوق 
العمل أو من املنافسني أو من دول أخرى ، بينما  
بناء  أولوية  سياسة  عىل  أخرى  منشآت  تعمل 
، وتعتمد خيارات االستقطاب  الكفاءات داخلياً 
لنظام  املؤسيس  النهج   : منها  عوامل  عدة  عىل 
القيادية  للسياسة  املوحد  والتطبيق   ، املنشأة 
 ، املالية  وقدرتها   ، املنشأة  وحجم   ، ــة  واإلداري
وإيمانها الراسخ والعميل بأهمية العنرص البرشي 
يف مسرية نجاحها ، وكفاءتها اإلدارية ، وتوفر بيئة 

محفزة لإلبداع ، وتدعم التطوير الذاتي واملؤسيس 
والعطاء  واالنتماء  والوالء  التفاؤل  روح  وتبث   ،

للجميع.
املؤهل  سواء  الكفء  املوظف  أن  الطبيعي  ومن 
علمياً ومهنياً أو صاحب الخربة املتميزة يمثل كنزاً 
ثميناً ألي منشأة عىل املستوى العام أو الخاص، 
بأعماله املتميزة، وعصارة فكره، وخالصة تجاربه، 
وطموحه املستقبيل ، ولكن حني يتعرض لإلهمال 
أو اإلبعاد أو اإلقصاء، فإن ذلك يمثل هدراً لخطط 
التنمية الشاملة، وقضاء عىل قيم العمل، وخلًال 
يف األنظمة والتطبيق، ولهذا ازدادت يف السنوات 
املبدعة إىل بيئات  العقول  األخرية عملية هجرة 
أكرث انفتاحاً، وتقدر قيمة ما لديها من كنوز. فمن 

املستفيد من ذلك ؟! 
فعملية إعادة هيكلة املنشأة ال يعني بأي حال 
البرشية  الكفاءات  عن  االستغناء  األحــوال  من 
جديدة  وظيفية  أماكن  يف  منها  االستفادة  بل   ،
اإلعالن  يتم  وحينما   ، أخرى  وظيفية  ومهام   ،
عن وظائف قيادية وتخصصية جديدة يف نفس 

وممتعة  متميزة  عمل  ببيئة  والرتويج   ، املنشأة 
ومشجعة ، تحرتم اإلنسان وتضيف له ، وتجعله 
شعار  ورفع   ، ووطنه  مجتمعه  خدمة  عىل  قادراً 
ذلك  فإن   ، األول  املال  رأس  هو  البرشي  العنرص 
املرفوعة  الشعارات  العجيبة بني  املفارقة  يوضح 
أداء  فجوة  عمق  ويبني   ، الواقعية  واملمارسات 
وتقويم  متابعة  وقلة   ، العام   بالنظام  املنشأة 
أسلوب قيادة املنشأة املتسم بالغموض بدًال عن 
الشفافية ، وإخفاء املعلومات بدًال عن تداولها ، 
واألخذ بالشائعات بدًال عن الحقائق ، والشخصنة 
بديًال عن نتائج األداء ، واتخاذ مواقف بناًء عىل 
توصيات بطانة فاسدة ، وأبواب مغلقة ، وخطط 
وأعمال معطلة ، ومزاج متقلب ، وإنسانية منعدمة 
، وشكوك واتهامات باطلة ، وشللية ، وتقارير رسية 

، ووو ... وأخرياً بيئة طاردة بامتياز . 
كل  إىل  أخبارها  ستصل  بالتأكيد  املنشأة  هذه   
مكان ، ألنها يف إطار مجتمع متواصل ، وموظفوها 
يحملون رسائل سلبية عنها لآلخرين ، وبالتأكيد 
فإنها لن تكون خياراً وظيفياً إال للمضطر ! ولهذا 
ما  االنهيار  نحو  تسري  الراهنة  حالتها  يف  فهي 

بفكرها   ، لقيادتها  جذري  تغيري  فيها  يحدث  لم 
وممارساتها السلبية التي غرست فيها عىل مدى 
سنوات ، وإهمالها تنمية وتطوير موظفي املنشأة 

وعالقتها باملجتمع .    
ولهذا فإن عملية اختيار وانتقاء قيادات أي منشأة 
تتطلب العلم والحكمة والفراسة والتجريب قبل 
اتخاذ القرار ، فالقيادة ملكة ربانية قلما تجدها 
بالتدريب فقط ، وال نحصل عليها بتوصية ، أو 
بدعوة من السماء ، لكنها إذا ما توفرت يف شخص 
لفرتة  وممارسة  سلوكاً  باملواقف  صقلت  مناسب 
وقدرات  ومعادن  حقائق  فيها  تظهر  الزمن  من 

وأخالقيات القادة .
هي  والرشكات  واملنظمات  واملؤسسات  املنشآت 
نموذج ُمّصغر للدول فتويل رئيس أو مدير غري كفؤ 
ُيدّمرها مع اختالف حجم الدمار الذي يلحق بها .

عىل  بها  نستدل  وحكايات  عرب  التاريخ  يف  ولنا 
واقع إهمال الخربات ، ومنها مثًال أن قادة الجيوش 
العثمانية يف أواخر عهدها ، والتي كانت ُتحارب 
 ، محرتفني  عسكريني  يكونوا  لم   ، الحلفاء  دول 
وإنما وصلوا إىل هذه املناصب بتوصيات ، فمنهم 

من كان والده طباخاً للخليفة العثماني! أو مقرباً 
منه ، أو خادمه ، وهذا جعل الضباط العثمانيني 
املُحرتفني يشعرون باإلحباط ، وبالتايل لم يستطع 
يقود  أن  عسكرية  خربة  لديه  ليس  الذي  القائد 
الجيش العثماني أمام جيش الحلفاء الغربيني ، 

وكانت النتيجة السقوط .
ولذلك تظّل الحاجة مّلحة إليجاد وحدة إدارية 
وصل  حلقة  تكون   ، ومهنية  متخصصة   ، عليا 
واستقطاب  ومتابعة  رصد  يف  فاعل  دور  وذات   ،
واستثمارهم   ، مجال  كل  يف  والخربات  الكفاءات 
يف   ، والخاصة  الحكومية  املنشآت  مستوى  عىل 
الترسب  من  عليها  واملحافظة   ، مناسبة  أماكن 
واملكانة  التكريم  من  يستحقونه  ما  بمنحهم   ،
املعنوية واملادية ، ليكون العطاء واالنجاز والتنمية 
الشاملة يف الحارض واملستقبل ، فال يعرف قيمة 
واسع  البارع  والقائد   ، ثمنه  عرف  من  إال  الكنز 
األفق بعيد النظرة يثق ويقدر فريق عمله الحايل 

واملستقبيل . 
aldomyni@yahoo.com
* أستاذ مساعد يف التنمية اإلنسانية .
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يعتمد  إليها،  نطمح  التي  ــداف  األه تحقيق 
بشكل أسايس عىل مدى فهمنا لحلم حياتنا، 
بما  لتحقيقه،  األنسب  الطريقة  وإيــجــاد 
ينسجم مع قيمنا وشغفنا وطبيعة احتياجاتنا 

يف هذه الحياة.
علمية  ندوة  يف  خرباء  أجمع  الجانب  هذا  ويف 
وأحــالم  البرشية   ــوارد  امل تنمية  أدوات  عن 
الشباب الطموح" أن معظم الناس ال يتمتعون 
ألنهم  أحالمهم؛  لتحقيق  الكايف  باالستعداد، 
والقوة  النضوج  من  كافية  درجة  عىل  ليسوا 
والشجاعة لفعل ذلك. لكن، من ناحية أخرى 
"بحسب ما أكد عليه هؤالء الخرباء يف الندوة"  
لطموحه،  ــدودا  ح يضع  أن  أيضاً  املــرء  عىل 

أكرب  وثقة  غريه  مع  مبارشا  تواصال  يوجد  وأن 
بالنفس، وفهما أعمق ملا يريد الوصول إليه.

ويرى مختصون يف تنمية القدرات الذاتية أن 
بتجاوز مواطن ضعفك:  يبدأ  تحقيق حلمك  
يشعر  والبعض  ضعف،  نقاط  الجميع  لدى 
بعدم الثقة يف النفس بسبب ذلك، مما يحد من 
قدراتهم الحقيقية أو يجعلهم يخشون الفشل. 
عليك أوال تحديد مواطن ضعفك التي تسبب 
فقدان الثقة بالنفس غالبا، ثم عليك تجاوزها 

ملتابعة الطريق باتجاه تحقيق حلمك.

الندوة  هذه  يف  املشاركون  عليه  أكد  ما  وأهم 
املعرفية    للتنمية  الوطني  املركز  نظمها  التي 
تحقيقه  تريد  ما  خالصة  تحديد  رضورة 
ووضعه يف إطار مناسب ، ألن الكثري من الناس 
الحالية،  أوضاعهم  من  بالتعاسة  يشعرون 
ال  أنهم  إال  حياتهم،  مسار  بتغيري  ويحلمون 
يفكرون مليا بهذا القرار وأبعاده ملعرفة إن كان 
صالحا للتطبيق أم ال، لذا وقبل أن تقدم عىل 
أي مخاطرة باتجاه تحقيق حلمك، اجر بحثا 
شامال لالطالع عىل كل أبعاد املرشوع املرتقب، 
وفيما إذا كان يستحق التضحية أم ال، ومن ثم 
ضعه يف اإلطار الذي يناسب حياتك وظروفك 

بحيث يصبح قابال للتنفيذ.

تجاوز مواطن ضعفكتجاوز مواطن ضعفك
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عىل  ــا  ــذارن أع جميع  ــي  رم تعودنا 
فاشل  التعليمي  فالنظام  الحكومة: 
عاطل  والشباب  الحكومة،  بسبب 
بسببها أيضاً، واالقتصاد راكد بسبب 
بسبب  ضعيفة  والعملة  الحكومة، 
بسبب  ــذرة  ق والــشــوارع  الحكومة، 
بسبب  مرتفعة  واألسعار  الحكومة، 

الحكومة.. إلخ
قد يكون للحكومة دور يف معظم هذه 
األعذار  برمي  اكتفاءنا  لكن  األمــور، 
عليها وانعدام أي محاولة إصالح لن 
أن  أحب  اليوم،  إطالقاً.  الوضع  يغري 
الحكومة  شماعة  أن  للجميع  أعلن 
يمكن  ال  ــه  وأن مكسورة،  أصبحت 
استخدامها بعد اليوم. لقد تغري العالم، 
فمع  كبري،  أثر  الفردي  للدور  وأصبح 
انتشار العوملة وتطور تقنية التواصل 
عىل  قادر  الكل  أصبح  اإلنرتنت،  عرب 
العلم مجاناً ومن أفضل  الوصول إىل 
العام  القطاع  دور  يعد  لم  مصادره.  
يف  األمــور  زمام  وأصبحت  أهمية،  ذا 
أيادينا فإما أن نبدأ التغيري واإلصالح 
والتطوير، أو أن نستمر برمي األعذار 
عىل شماعة مكسورة لترتاكم أعذارنا 

النتنة ونبقى كما كنا !

د. جالل أحمد الدميني*

محمد عواد

عماد المسعودي 

أعـمـال خـطـرة بـأجـور مـنـخـفـضـة!!أعـمـال خـطـرة بـأجـور مـنـخـفـضـة!!

يعمل صالح يحيى يف معمل نجارة خاص بإنتاج وصناعة مواد املوبيليا 
يف بيئة عمل صعبة وقاسية وبأدنى أجر العالقة له بهذه الظروف والعمل 
الشاق ، حيث من املفرتض أن يحصل عىل أجر أعىل وظروف عمل أفضل 

بكثري من البيئة التي يعمل بها.
وتنبعث ريحه نفاذه من مواد املوبيليا ونشارة األخشاب يف معمل النجارة ، 
األمر الذي يجعل يحيى وغريه من العاملني يف مثل هذه املهن التي ال يقوم 
البعض بتأمينها ، معرضا ألي طارئ أو مرض قد يصيبه جراء عملة اليومي 
الشاق تحت هذه الرائحة واملواد املتناثرة ، واالهم عدم حصوله، كما يقول، 
راتبه  يتجاوز  ال  حيث   ، يقدمه  الذي  الشاق  للعمل  املناسب  األجر  عىل 

الشهري الـ 50 ألف ريال.
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