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60ألف خريج سيتم استكما ل اجراءات توظيفهم األسبوع القادم
نائب وزير الخدمة المدنية لـ»الميثاق«:

  أكد نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمســان أن الوزارة ستبدأ االسبوع القادم إجراءات توظيف 
60 ألف خريج من طالبي التوظيف المقيدين في ديوان عام الوزارة ومكاتب الخدمة بالمحافظات.

وقال نبيل شمسان في حوار مع »الميثاق« تنشره االثنين القادم إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة  
االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشــعبي العام القاضية باســتيعاب 25% من نسبة 
طالبي التوظيف البالغ عددهــم )194( ألف.. أي )48( ألفًا من طالبي التوظيــف، إضافة الى ما هو معتمد في 

الموازنة العامة للدولة والتي ستصل جميعها الى )60( ألف فرصة عمل خالل عام 2011م.
مؤكدًا أن هذا العدد من فرص العمل هو الذي ســتوفره الحكومة للشــباب، كما تعمل الحكومة أيضًا بوضع 
معالجات وخلق بيئة مناســبة لتوفير فرص عمل لدى القطاع الخاص أضعاف هذا الرقم..من جهة ثانية أكد 
نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن المرحلة الثالثة من استراتيجية االجور سيتم صرفها خالل أيام بهدف 

تحسين االوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين.
 موضحًا أن اجمالي تكلفة المرحلة الثالثة من اســتراتيجية االجور باإلضافة الى  العالوات السنوية تصل 

الى حوالى )201( مليار.
مشــيرًا الى أن مجلس الوزراء أقر االســبوع الماضي جدول االجور وبدأ توزيعه على الوحدات العامة 

االربعــاء والوزارة تطالب وحدات الخدمة بســرعة الرد ليتم على ضوء ذلك صــرف الزيادة المقررة 
للموظفين.

 استكملنا تطبيق نظام البصمة في كافة أجهزة الدولة ونتائج االزدواج ستظهر قريبًا

  حوار/رئيس التحرير

۹ اطالق الزيادات والعالوات لموظفي 
الدولة بتكلفـة 200 مليار ريــال

۹ إعادة النظر يف جذب االسـتثمارات 
سيؤدي  إىل خلق فرص عمل أكرب 

۹التوظيــف ســـيتم عبر مكاتب 
ــوزارة في المحافظات وفق  ال
قواعد شفافة ال تقبل االجتهاد

> وجّه فخامة األخ رئيس الجمهورية مؤخرًا البدء 
باستيعاب الشباب من طالبي الوظائف إضافة 
الى اطالق المرحلة الثالثة من استراتيجية األجور 

والمرتبات وأيضًا العالوات..؟!
- تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية شرعت الحكومة 
بتنفيذ المرحل��ة الثالثة من االس��تراتيجية الوطنية 
لألج��ور والمرتب��ات بتكلف��ة اجمالي��ة س��نوية تبلغ 
»108« مليارات شاملة حصة الحكومة من التأمينات 
واصابات العمل باالضافة الى اطالق العالوات السنوية 
من العام 2005م حتى عام 2010م بتكلفة اجمالية 

بلغ��ت »92« ملي��ار ريال وتق��در التكلفة 
االجمالية لهذه االجراءات بحوالى »201« 
ملي��ار ري��ال ..  لق��د رك��زت االصالح��ات 
وكذلك المرحلة الثالثة من االستراتيجية 
الوطني��ة لألج��ور على تحس��ين األوضاع 
المعيش��ية للموظفين والمتقاعدين حيث 
تم منح الزيادات بنسب أعلى للمستويات 
األدنى وصلت الى نح��و 25% في الدرجة 
الوظيفية ال�20 ثم تناقصت تصاعديًا الى 
أن وصلت الى 17% في منتصف الهيكل.. 
وهذه أحدثت زيادات ممتازة ستسهم في 
تحسين معيشة الموظفين، باالضافة الى 
زيادة العالوات السنوية من العام 2005م 
المقدرة ب�نس��بة 4% من بداي��ة الربط أي 

نحو ست عالوات باجمالي %24.
وبالتالي فإن حجم الزيادات التي س��تنتج 
عن تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية 
األجور باإلضافة الى العالوات سوف تحدث 
تحس��نًا كبيرًا للموظفي��ن والمتقاعدين 
وهي إحدى المهام التي تضمنها البرنامج 

االنتخابي لفخامة األخ رئيس الجمهورية والتي نص 
عليها بصورة واضحة في تحسين األحوال المعيشية 

للموظفين والمتقاعدين.
وفي الجانب اآلخ��ر جاءت توجيه��ات فخامة الرئيس 
بإنش��اء صندوق لدعم الخريجين م��ن طالبي العمل 
من خريج��ي الجامع��ات والمعاهد الفنية وس��تكون 
مهمة الصندوق االهتمام بالشباب ومساعدتهم في 
الحصول على فرص عمل بعد تخرجهم وبحيث يتم 

إخراجهم  من دائرة البطالة الى دائرة التشغيل.
كما تضمنت التوجيهات بأن يتم توظيف أو استيعاب 
25% م��ن الخريجين هذا الع��ام أي اعتم��اد 48 ألف 
وظيفة من »194« ألفًا من طالب��ي التوظيف اضافة 
الى ما ه��و معتمد في الموازنة العام��ة للدولة والتي 
ستصل جميعها الى حدود 60 ألف فرصة عمل خالل 
العام 2011م ..وهذا بالطبع تحول كبير..حيث ستوفر 
فرص عمل وتمت��ص البطال��ة بتوظي��ف العاطلين 
واخراجهم من دائرة الفقر الى وضع أفضل.. من جانب 
آخر أيضًا تضمنت توجيهات فخامته استيعاب 500 ألف 
حالة في شبكة الضمان االجتماعي وهي حالة ناتجة 
عن المسوحات الميدانية، التي تمت من قبل صندوق 
الرعاية االجتماعية والتي حددت الفئات المحتاجة لهذا 
الدعم والتي جاءت ثمرة لدراسة ميدانية واقعية وليس 
تخمينًا ، كما أن التوجيهات التي صدرت من فخامة االخ 
الرئيس  والتي قضت بأن تكون االجتماعات الحكومية 
في المس��اء وأن يخصص أوقات العم��ل خالل الفترة 
الصباحية لقضاء حوائج الن��اس وتلمس مطالبهم.. 
وه��ذا التوجيه مه��م جدًا بع��د أن لوحظ ف��ي الفترة 
األخيرة أنه تنامت أو تزايدت اجتماعات المس��ؤولين 
أثناء الدوام الرس��مي.. وأصبح ي��كاد يكون كل وقت 
المسئول خالل الفترة الصباحية يذهب لالجتماعات، 
زد على ذلك ازدحام المواص��الت فيضيع الوقت بين 
التنق��الت واالجتماعات ونس��ي المس��ؤولون هموم  
ومش��اكل المواطنين، وبالتالي أصبح المواطن الذي 
له مقصد في هذه الجهة أو تلك يعاني كثيرًا وأحيانًا 
يقال أنه في اجتماع بينما المسؤول يكون في البيت.. 
وهذه مشكلة حقيقية.. لذا من المهم جدًا التعامل مع 
توجيهات رئيس الجمهوري��ة بحرفية تامة وأال نفتح 
مجااًل لالجتهاد أو االستثناءات لعودة االجتماعات الى 
الفترة الصباحية.. وفي اعتق��ادي أن التزام القيادات 
االدارية بالتواجد في مقرات أعمالها ومكاتبها  ستؤثر 
ايجابًا عل��ى األداء الحكومي في مختلف اجهزة الدولة 
كما يفترض أن تسري هذه على األجهزة المركزية أو 

السلطة المحلية.

خيارات..
> لو عدنا الى البداية.. قضية الشباب.. قضية 
البطالة، كيف ستواجه الوزارة المشكلة خصوصًا 
وأنتم ذكرتم أن المتقدمين )194( ألفًا.. فهل 

هناك خيارات أخرى المتصاص أكبر عدد منهم؟
- المتقدمون »194« ألفًا حتى اآلن.. وقرارات مجلس 
الوزراء تضمنت مجموعة من المعالجات اليجاد فرص 
عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص.. وعدد )60( 
ألف فرصة عمل هي التي ستمتصها الحكومة فقط.. 
وهناك فرص عمل هي أخرى ستقوم الحكومة على 
خلقها في القطاع الخاص.. وأنا اآلن أتحدث عن أعداد 

حقيقية.. ألن هناك من يش��كك ويقول إن  ال�60 ألف 
درجة وظيفية هي في القط��اع الخاص ونحن نقول: 
ال.. هذه فرص العمل س��تكون في الدولة.. وس��يتم 
العم��ل عل��ى خلق ف��رص عمل أخ��رى ف��ي القطاع 
الخاص ونتوقع أن فرص العمل التي سيتم توفيرها 
في القطاع الخ��اص ال تقل عما وفرت��ه الحكومة إن 
لم تكن اضعاف��ًا مضاعف��ة، حيث يفت��رض أن أكثر 
من 80% من الخريجين يس��توعبهم القطاع الخاص 
والبقية يس��توعبهم القطاع الع��ام الحكومي.. لكن 
اآلن العملي��ة مقلوب��ة فالحكوم��ة هي 
من تس��توعب والقطاع 
 - س��ف لأل - ص  لخ��ا ا
يقف بعيدًا ع��ن عملية 
االس��تيعاب وبالتال��ي 
الحكوم��ة البد أن تقوم 
اآلن باع��ادة النظر في 
عملية جذب االس��تثمار 
بحيث تهيئ لمناخ أكبر 
للقط��اع الخ��اص بم��ا 
يؤدي ال��ى خلق فرص 
عم��ل أكبر وبم��ا يؤدي 
الى تش��غيل الشباب.. 
وعلى الدول��ة أن تقوم 
باس��تثمار رأس الم��ال 
البشري ومن المعيب أن 
يظل هذا الرأس المال 
البش��ري دون استثمار 
يبق��ى أم��ام ال��وزارات 
والجه��ات الحكومي��ة 

يبحث عن فرص عمل.

الثروة الحقيقية للبالد..
> لوحظ مؤخرًا أن األنظمة العربية بدأت تقلق 

من الشباب.. فما هي قراءاتكم للشباب اليمني؟
- يفترض أال تقلق من الش��باب بل تحرص عليهم.. 
ألنهم ثروتنا.. هم الثروة الحقيقية وبالتالي ال يمكن 
ألحد أن يقلق من ثروته، ينبغي على الكل أن يتعامل 
مع هذه الثروة بحرص ومس��ؤولية بمعنى يديرها.. 

ينميها.. يحرص عليها، لكن ال يقلق منها..
> اآلن على ضــوء التوجيهات األخــيــرة.. كيف 

تتوقعون التعامل مع هؤالء الشباب؟
- أقول لك الدولة حريصة على تنمية الش��باب سواًء 
قبل التوجيهات أو بعدها القيادة السياس��ية تحرص 
على دعم ورعاية الش��باب بصورة  ال ج��دل فيها وال 
يمكن أن نحدد مجااًل واحدًا ف��ي هذا االهتمام بل إن 
الشباب حاضرون في مقدمة اهتمام فخامة الرئيس، 
وس��تلحظ هذا في التطور والتوس��ع ف��ي الجامعات 
والكليات وغيرها.. فهناك توس��ع ف��ي قطاع التنمية 
البش��رية بش��كل عام.. فلو جئنا نقارن ما تستثمره 
الحكومة في قطاع التنمية البشرية نجد بأنه يعطي 
صورة واضحة ال��ى درجة اهتمام القيادة السياس��ية 

والحكومة بالشباب.. وبالتالي فهم 
الث��روة الحقيقية للب��الد.. يعني ال 
ينفع المال اذا لم يوجد ش��باب قادر 
على ادارته والتعام��ل معه بصورة 

جيدة.
> اســتــاذ  متى سيتم عملية 

التوظيف لهؤالء الشباب؟!
-  حاليًا يتم التجهيز لهذا الموضوع 
يعن��ي خالل األس��بوع الق��ادم تقر 
اللجن��ة الوزاري��ة اآللي��ات واألدوات 
واإلج��راءات الالزم��ة لتنفي��ذ هذه 
التوجيهات وس��نبدأ بعدها مباشرة 

االستقبال والتنفيذ.
> كيف ستكون.. هل عبر الوزارة 

أم عبر مكاتبها بالمحافظات؟
-  عملية االس��تيعاب س��تكون عبر 
الوزارة والمحافظات ستكون عملية 
ش��فافة وواضح��ة وفق��ًا لقواع��د 
موضوعية رقمية ال تقبل االجتهاد.

> كيف سيتم تالفي عدم توظيف 
مزدوجين؟

- ال يمكن حدوث ذل��ك ألن العملية 
مرتبطة بقاعدة البيانات المركزية 
وبالتال��ي سيش��مل ه��ؤالء الرق��م 
الوظيف��ي وال نضم��ن أن ال يكونوا 
مزدوجي��ن ليس فقط ف��ي القطاع 
الحكومي ب��ل مع القط��اع الخاص 

حيث س��نعمل على مطابقة من س��يتم ترش��يحهم 
مع المؤمن عليهم في المؤسس��ة العام��ة للتأمينات 
االجتماعية.. بمعن��ى آخر أن كل ش��خص يعمل في 
القط��اع الخاص مؤم��ن عليه في المؤسس��ة العامة 
للتأمينات لن يش��مل.. ألنه أصبح لديه فرصة عمل 
وبالتال��ي ال يفترض أن يس��تحوذ عل��ى فرص عمل 

أخرى، وس��نبدأ أعم��ال التنفيذ للتوظي��ف بعد إقرار 
الحكومة لإلجراءات المطلوبة وسنبدأ العمل فورًا.

> وبالنسبة الطالق الزيادات الموجه بها.. هل 
ستبدأ من األسبوع القادم؟

- نح��ن أطلقناه��ا م��ن ه��ذا األس��بوع.. حي��ث وجه 
مجلس الوزراء األس��بوع الماضي وأقر جدول األجور 
بصورت��ه النهائية.. واألربعاء الماض��ي وزع التعميم 
على مختلف الوحدات العام��ة وبدأنا يومي الخميس 

باس��تقبال  لماضي��ة  ا والجمع��ة 
الرفوع��ات الموج��ودة م��ن وحدات 
الخدمة العامة بمنح الزيادة وبالتالي 
ف��إن الجهات التي تس��رع ف��ي الرد 
سيس��تلم موظفوها الزي��ادة خالل 

هذا االسبوع.
> هناك من يقلل ويقول إن 
المرحلة الثالثة من االستراتيجية 
ال تعطي ســوى نسبة طفيفة 

جدًا؟
- أحس��بها »108« ملي��ارات ه��ي 
الزيادة.. لحدود مليون وثالثمائة ألف 
موظف ومتقاعد.. أي بحدود 25% من 
الموازنة العامة م��ا يخص المرتبات 

واألجور.
للمتقاعدين كيف  بالنسبة   <

سيكون وضعهم؟
- المتقاع��دون س��يحصلون عل��ى 
نسبة 50% من الزيادات التي منحت 
للموظفي��ن ف��ي نف��س درجاتهم.. 
بمعن��ى أن ال��ذي كان وكي��ل وزارة 
س��يحصل عل��ى 50% م��ن الزيادة 

الممنوح��ة لوكيل وزارة حالي.. بينم��ا كان قبل هذه 
المرحلة  يتم منحهم زي��ادة مقطوعة للكل أي مبلغ 
»1000« ريال لل��كل أو »2000« ريال.. ألنه عندما 
يحال الش��خص للتقاعد كنا نصنف��ه متقاعدًا وليس 
بحس��ب درجته الوظيفية وبالتالي كان يعامل كغيره 
م��ن الموظفي��ن حت��ى وإن كان رئي��س جمهورية.. 
أما ه��ذه المرحلة ف��إن رئيس الجمهوري��ة المتقاعد 
س��يحصل على نص��ف الزي��ادة الممنوح��ة لرئيس 
الجمهورية العامل.. وبالتالي فإن كل شخص سيحصل 
على نصف الزي��ادة الممنوحة للدرج��ة المقابلة عند 

احالته للتقاعد.

معركتنا
> لو انتقلنا الى موضوع آخر قضية االزدواج 
الوظيفي.. وهذه طبعًا كانت معركتكم.. فإلى 

أين وصلتم فيها؟
- تقريب��ًا انتهينا حالي��ًا من اس��تكمال تطبيق نظام 
البصم��ة والصورة ف��ي كل أجه��زة الدول��ة، أي في 
قطاع��ات الدول��ة المختلف��ة العس��كرية واألمني��ة 
والقضائي��ة والمدنية هذا األس��بوع.. وبالتالي فبعد 
انتهاء ه��ذه المهمة س��وف نب��دأ بعملي��ة المطابقة 
وأيضًا سوف نستخدم هذا النظام 
لي��س فق��ط لتحدي��د الموظفين 
المزدوجي��ن الحاليي��ن ولك��ن 
أيضًا لمنع حدوث هذه المش��كلة 
مس��تقباًل.. وبالتالي يمكن خالل 
األش��هر القليلة القادمة أن تظهر 
النتائ��ج المتعلق��ة به��ذا الجانب 

بشكل كامل.
> هل سيكون هناك مواجهة لهذه 

العملية؟
- يعني اآلن تقريبًا نحن وصلنا الى 
خط النهاية ف��ي عملية المواجهة 
لهذه المشكلة وسيتم اجراء حصر 

كامل للعملية.
> بالنسبة لمسألة الرقم الوظيفي 
هناك من يقول إن هذا المشروع 

فشل.. وأن ال فائدة منه؟
- لي��س هناك أية مش��كلة ونحن 
انتهينا من هذه العملية بش��مول 
جميع الموظفي��ن لنظام البصمة 
والص��ورة وبموجب النظ��ام هذا 
سيصدر الرقم الوظيفي للموظف.

> متى سيتم هذا؟
- أنا قل��ت إننا انتهين��ا منه اآلن.. 
واآلن س��تبدأ عملي��ة المطابق��ة 
الستخراج المزدوجين.. ألننا قمنا 
أواًل بجمع بيانات وعملية المطابقة 
تتم وف��ق واحد في مليون.. وبالتالي ال تس��تطيع أن 
تطابق واحدًا في مليون إاّل بعد أن تستوفي المليون 

كلهم.
> هل زيادة التوظيف تؤثر على ميزانية الدولة؟

- بدون شك ألنك تتحدث عن زيادة في الباب األول 

أكثر من مائتي مليار.
> يعني هل سترحل اليمن مشكالتها للمستقبل؟

- هذا الس��ؤال اقتصادي صعب علينا كخدمة مدنية 
االجابة عليه.. لكن اعتقد أن الحكومة لن تقر قضايا 
كهذه  إاّل وهي مستوعبة لكل شيء.. يعني ال يمكن أن 
تتخذ قرارًا إاّل وقد استوعبت كل أبعادها االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية.. ال يمكن أن تتخذ القرارات 

جزافًا بمعزل عن االحاطة بمجمل القضايا..

االختالالت
> من ضمن المشاكل التي 
يعانيها الجهاز االداري للدولة 
هو عــدم التدوير الوظيفي 
هناك الكثير من القضايا ألن 
مديري العموم ومديري ادارة 
مضت عليهم سنوات وهم 
في أماكنهم.. وكان لكم دور 
في مشروع قانون التدوير 
الوظيفي هل تجمد اآلن أو ما 

الذي حصل له؟
- ال.. ال.. ه��و اآلن أصب��ح 
قانون��ًا ولي��س مش��روعًا.. 
ألن مجل��س ال��وزراء أق��ره 
والحكوم��ة ش��كلت لجن��ة 
وزاري��ة إلع��داد الالئح��ة 
التنفيذية للقانون برئاس��ة 
االس��تاذ ص��ادق أمي��ن أبو 
راس نائ��ب رئيس ال��وزراء 
وت��م تش��كيل لجن��ة فنية 
إلع��داد الالئحة وه��ي اآلن 
تعمل.. لكن تواجه اللجنة حالي��ًا صعوبات في ايجاد 
الالئحة وأهمها أن تطبيق القان��ون يتطلب نظامين 
أساسيين.. نظام تقييم األداء ونظام وصف الوظائف.. 
ما يعني أن تطبيق النظام بمع��زل عن تقييم األداء 
وتوصي��ف الوظائ��ف س��تصبح العملي��ة عب��ارة عن 
فوضى واختالالت.. يعني دون أن أعرف من المصيب 
ومن السيء بحيث أن استطيع أن أدور الوظيفة وفقًا 
لمعطيات تقييم وتوصيف جي��دة.. يعني أنه ال أضع 
المداف��ع ب��داًل عن ح��ارس المرم��ى وال أنقل حارس 
المرمى ب��دل الهجوم وهكذا.. يعن��ي البد من وجود 
معرفة للوظائف لكي أضع الش��خص المناس��ب في 
الم��كان المناس��ب.. وهن��اك عملية تدوي��ر تتم في 
القضاء والخارجي��ة واالدارة المحلي��ة لكن تدوير في 
جهات فردية..  نحن نريد تدويرًا على المستوى العام 
للدولة.. وهنا عندنا ف��ي الخدمة المدنية  تدوير يتم 
بصورة مستمرة.. نحن نهدف الى أنه كيف يتم التدوير 
الى الوظائف المالية.. الوظائف المتعلقة بالمال العام.. 
وتقوم وزارة المالية بالتدوير أيضًا في هذا الجانب.. 
ونحن أيضًا متجهون في الالئح��ة التنفيذية للقانون 
أن نب��دأ بالتطبيق ف��ي الوظائف المالي��ة والوظائف 
المرتبطة بالموارد البشرية بصورة أولية بحيث أنها 
تخضع للتقييم وفقًا لنتيجة التقييم ننتقل الى مرحلة 

تالية في عملية التدوير.

> رئيس الجمهورية التقى مؤخرًا بالهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد.. وشدد على قضية مواجهة 
الفاسدين وايجاد آليات جديدة لعملها..ما دور 
وزارتكم في مكافحة الفساد ومعالجة االختالالت 

االدارية والتسيب؟
- نحن كوزارة نمثل شريكًا اساسيًا مع الهيئة الوطنية 
العليا لمكافحة الفس��اد باعتبار أن التعامل معنا يعد 
تعاماًل مع الج��زء األهم وهو المعني ب��االدارة.. فاذا 
صلحت االدارة صلحت بقية األمور.. اعتقد أن التعامل 
مع قضية االخت��الل المالي أو الفس��اد المال��ي أو أي 
سرقة.. هي نتيجة لالختالل االداري.. فاذا لم تضبط 
االس��باب وتعالجها وتجففها س��وف تظل االختالالت 
مستمرة وستظل الجهود في مكافحة الفساد مستمرة 
دون نتيجة.. لكن اصالح وض��ع االدارة العامة  يمثل 
الخطوة االساسية والحقيقية النجاح الجهود المتعلقة 
بمكافحة الفساد.. وهذا بالفعل ما تركز عليه الهيئة 
العليا لمكافحة الفس��اد.. ونحن التقين��ا بهم وعقدنا 
مجموعة لقاءات وهناك آليات وأدوات تنسيق مستمرة 

مع الهيئة لتعزيز دور الوزارة في هذا الجانب.
> ماذا بشأن المتعاقدين كيف سيتم التعامل 

معهم؟
- أواًل صدور قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الخدمة 
المدنية بعملية حصر المتعاقدين وتقديم كشوفات 
لمجل��س ال��وزراء لوض��ع المعالج��ات، وعممنا ذلك 
على جمي��ع الوحدات العامة، وحاليًا نقوم باس��تقبال 
الرفوعات من وح��دات الخدمة العام��ة وتقريبًا أكثر 
من 90% من الوحدات قد اس��تكملت المهام ورفعت 
بما لديها من متعاقدين وسوف نقوم بدورنا بعرض 
الموضوع عل��ى مجلس ال��وزراء التخاذ م��ا يراه من 

معالجات وإجراءات.. وهذا سيتم قريبًا جدًا.

د  لفسا ا ربة  محا  ۹
تبدأ بإصالح اإلدارة 
العامة وبــدون ذلك 

لن نحقق نتيجة

۹ حصر المتعـــاقدين 
أوشــك على االنتهاء 
ـــعـــرض عــلــى  وســـي

الحكومة للبت فيه

201 مليار 
تكلفة المرحلة 

الثـالثـــة 
الستراتيجيــة 

االجور والمرتبات

نتجه لتطبيق 
التدوير الوظيفي 

على المناصب 
المالية 

الفوضى.. 
والديمقراطية

 جمي��ع البش��ر ومن��ذ األزل 
يعرّفون الفوضى بأنها سلوك 
ونهج مش��ين يدعو لمصادرة 
الحق��وق والحريات وتعطي��ل العمل 
بالتش��ريعات والقواني��ن واألع��راف 
المنظمة لشؤون الحياة وجعل مصلحة 
الفرد أو األقلي��ة مقدمة على مصالح 
الجمي��ع ورأي الغالبي��ة، وانه��ا على 
النقي��ض والتضاد م��ع الديمقراطية 
وفي ص��راع دائم كونها تمثل الش��ر 
والباطل.. ويؤيدهم ف��ي هذا جميع 
التش��ريعات الس��ماوية والنظري��ات 
الفقهية والفلسفية بمختلف مشاربها 

منذ العصر اليوناني.
وم��ع كل ذل��ك ورغ��م الظ��روف 
العصيب��ة والمنعطف��ات الخطي��رة 
التي تمر بها األمة العربية من القهر 
واإلذعان لالستعمار الحديث، نجد من 
يروج ويساند ثقافة الفوضى وإحاللها 
ب��داًل ع��ن الديمقراطي��ة الناش��ئة 
بالش��عوب به��دف تمزيقه��ا وإهدار 
مقدراته��ا البش��رية والجغرافي��ة.. 
واالش��د غرابة ان تس��تغل الظروف 
المعيش��ية والبطال��ة لدى الش��باب 
للتحريض عل��ى الفوض��ى في حين 
انهم المتس��ببون في البطالة النهم 
من يستجلبون العمالة االجنبية بداًل 
عن المحلية ومن يس��خرون الثروات 
النفطية والمعدنية- التي  تقع تحت 
أق��دام البعض منه��م- لخدمة أعداء 

األمة.
وأواًل وأخيرًا ب��ات المعول في اخراج 
وتجنيب بلد االيمان والحكمة االنجرار 
وراء دع��اة الفتنة والتم��زق مرهونًا 
بتجاوب ابنائه وفي مقدمتهم الشباب 
واالحتكام للعقل والمنطق والتعاطي 
الجاد والموضوعي مع مبادرة فخامة 
رئي��س الجمهورية، وس��يجدون انها 
ق��د اس��توعبت مطالبه��م ومطالب 
اللقاء المشترك والوطن بأكمله، وان 
االستمرار في الفوضى لن يثمر سوى 
المزي��د من البطال��ة وتدهور الوضع 
المعيشي وربما -السمح اهلل- سنعود 
ألزمنة التشطير واالقتتال والرضوخ 
لالس��تعمار من جدي��د، ناهيكم عن 
الوض��ع الخ��اص له��ذا الش��عب من 
االنفجار السكاني الكبير الذي يقابله 
إهدار الماء ف��ي ري القات رغم ضآلة 
الثروة المائية.. ثم -وبصدق وحق- أال 
تعد الشعوب التي ربما يعتبر ما حدث 
فيها قدوة كانت تسعى للحصول على 
مطالب متضمنة ف��ي مبادرة رئيس 

الجمهورية.. 

# رئيس دائرة الشئون القانونية

 ناصر العطار


