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”األمناء” تقرير/ عبد القوي العزيبي:

 ناقش عدد من شــباب مديريتي الحوطة 
وتنب يف محافظــة لحج، ظاهرة عزوف عدد 
من املنظامت العاملــة يف العاصمة عدن من 
املديرتني بلحج،  أبنــاء  اســتيعاب وتوظيف 
بينام يتم توظيف شــباب وشابات من خارج 

املحافظة للعمل يف إطار لحج.
واستنكر الشــباب هذا الترصف واصفينه 
بالعنرصي من بعض املنظامت، والذي ال يعرف 
أســبابه، وعىل أنهم شباب يحملون مؤهالت 
جامعية وخربات معرفية يف العمل ويفرتض 
أن يكون لهم الحق يف التوظيف والعمل بداخل 
مناطق محافظتهــم لحج ملعرفتهم بطبيعتها 

الجغرافية والبرشية.

مناشدة شبابية
ونــرش أحد الشــباب مــن مواطني تنب 
مناشدة إىل مستشــار محافظ لحج لشؤون 
املنظامت األســتاذ عمر الصاميت، للنظر يف 
قضيتهم مع املنظــامت نظرًا لعدم توظيفهم 
آخرين  املحافظة وإدخال موظفني  للعمل يف 

من خارج املحافظة للعمل يف مناطق لحج.
الفعل بحرمانهم من حق  واســتنكر هذا 

التوظيف والعمل يف محافظتهم.
من  عدد  معه  وتفاعل 
الحوطة  مديريت  شــباب 
وتنب واستهجنوا ما تقوم 
يف  املنظامت  بعــض  به 
معتربين  التوظيف،  مجال 
وذات  عنرصية  أفعالهــم 
مصالح شــخصية، بينام 
أعاماًل  اعتربهــا  البعض 

عشوائية وعبثية.
توافــق  اآلراء  ويف 
الجميع عــىل رأي موحد 
أبناء  منــح  رضورة  وهو 
كل مديريــة يف لحج حق 
أي  قبل  مــن  التوظيــف 
منظمــة لديهــا مرشوع 
عمــل يف املحافظة، كام 
الشــباب  معظم  رفــض 
من  موظفني  اســتجالب 
خارج لحج للعمل يف إطار 

املحافظة عاطلني  لحج بينام شباب وشابات 
عن العمل رغــم حصولهم عــىل العديد من 

املؤهالت الجامعية.
وأملح بعض الشــباب يف حال استمرارية 
أمام  أنهم سيقدمون شكاوى  توظيفهم  عدم 
املانحني ضد املنظــامت وإعاقة عملها نتيجة 
لعدم تحقيــق العدالة يف عمليــة التوظيف 

وإحداث عمل ذا أثر ملموس عند املواطن.

الرتيك مع الشباب
عبدالله  األســتاذ  مع  تواصلت  »األمناء« 
عبدالكريم الــرتيك، رئيس مركز وعي لتنوير 
الشــباب بلحج، حيث يرى الرتيك أن إعطاء 
أولوية التوظيــف يف املنظامت التي متارس 
نشاطها يف مديريت الحوطة وتنب بلحج هو 
من أحقية شــباب هاتــني املديريتني، والذي 
من خالله سوف يعزز استدامة منع النزاعات 
وحلهــا، كام ســوف يوفر إرشاك الشــباب 
وقــادة املجتمع الشــبايب يف صنــع القرار 
املؤسيس فرصة  املتمثل يف عمليات اإلصالح 
التي تؤثر بشكل مبارش عىل  لتنمية املجاالت 

حياتهم«.

القامئني  اإلخوة  نطالــب  »كام  وأضاف: 
عىل املنظامت ومن يف مستواهم إعطاء أبناء 
هاتني املديريتني حقهم يف التوظيف ال سيام 

يف األعامل املنظمية«.

التوظيف للفتيات
أبو محمد من شــباب  املواطــن  ويقول 
إنزال  نتابع عند  لـ«األمناء«: »عندما  الحوطة 
إعالن وظائــف ميداين أو مكتبــي من قبل 
املنظــامت التي تبارش عملها يف عدن، نتقدم 
بطلب التوظيف مبا لدينا من شهادات وخربات 
ونخضع ملقابلة وبعد إعــالن النتائج نتفاجأ 
لقد  يقولون:  السؤال  وعند  أسامئنا!  بسقوط 
فشــلتم يف املقابلــة أو أن املعايري مل تنطبق 
عليكم، رغم أن املعايــري تعطي لنا الحق يف 
التوظيــف ومنها أن يكون املتقــدم من أبناء 
املنظمة  التي هي محل تدخــل عمل  املنطقة 
لعمل أي مرشوع فيها، ولهذا يتم اســتبعادنا 
وتوظيف غرينا من خــارج املحافظة، وأيضًا 
املنظامت عــىل توظيف  تركيــز بعض  نرى 
الفتيات وال نعلم األســباب وأيضًا أشخاص ال 

ميلكون الخربات يف العمل«.

الصاميت صامت
املحافظ  مستشار  مع  تواصلت  »األمناء« 
لشؤون املنظامت بلحج األستاذ عمر الصاميت، 
ل  فيام جاء عن الشــباب، أال أن املستشار فضَّ
الصمت وعــدم الرد واإليضــاح وال نعلم هل 
تجاهله ملطالب الشباب يف الحوطة وتنب، أو 

عجز يف إيضاح الحقيقة أو النفي.

تأجري السيارات
وتطرق بعض الشــباب إىل ظاهرة تأجري 
السيارات وتوظيف بعض الشباب ممن ميتلك 
سيارات ذات مواصفات تتناسب مع طلب أي 
العاصمة  التنقل من  منظمة الستخدامها يف 
عدن، مركز املنظامت، إىل أماكن التدخالت يف 
لحج وخارجها، مشريين إىل وجود مسؤولني 
ويقومون  املوديالت  آخر  ســيارات  ميتلكون 
بتأجريها عىل املنظامت ومن هنا تبدأ معاناة 
ومآيس الشباب بعدم إنصافهم لتواطؤ بعض 
املســؤولني مع املنظامت لكسب املال بالعملة 

األجنبية.
وترحم بعض الشــباب عــىل نظام دولة 
الجنوب قبــل 22 مايــو 1990، وعىل وجه 
الخصــوص عىل قاعــدة: من أيــن لك هذا؟ 

منوهني برضورة املحاسبة إلقامة مداميك 
املســؤول تحت  املدنية، حيث كان  الدولة 
اليوم  عدسة املجهر بعكس ما هو حاصل 
بوجــود بعض املســؤولني ممن ميثلون 
الدولــة، ويف نفــس الوقت ميارســون 
التجارة لكسب املال غري املرشوع ولو عىل 

حساب املواطن الفقري.

18 ألف ينتظرون التوظيف
ويف تواصل »األمنــاء« مع مدير عام 
بلحج  والتأمينات  املدنيــة  الخدمة  مكتب 
محمد أحمد صــالح مدس الحجازي، فقد 
وشابة  شــاب   18000 وجود  عن  أوضح 
مقيدون يف مكتب الخدمة بلحج منتظرين 
املؤهالت  التوظيف ويحملون مختلف  حق 
الجامعية ومنــذ ما قبل حرب 2015 وإىل 

اليوم.
وقال: »نأمل من انفراج األزمة واعتامد 

وظائف جديدة للمحافظة«.

وجهة نظر الحلف
الرســمي لحلف قبائل وأبناء  الناطق 
الخوطة وتنب بلحج األســتاذ خالد الباشا 
قــال لـ«األمناء«: »ال أحــد ينكر األعامل 
من  املنظامت  تقدمهــا  التي  اإلنســانية 
لكن  وغريها،  وإيواء  إغاثة 
إذا متعنا أكــر لوجدنا أنها 
بعيدة كل البعد عن املشاريع 
التي  املســتدامة  التنموية 
سيســتفيد منها الشــعب 
لفرتات طويلة بل وستكون 
هنــاك أياٍد عاملــة محلية 
يف تلك املشــاريع، وتنتهج 
أغلب املنظــامت اىل القيام 
وإصحاح  تدريبية  بأنشطة 
أن  ولألســف  محدود  بيئي 
النســبة الكبرية من متويل 
تلك املشاريع تذهب للجوانب 

اإلدارية«.
وأضاف: »مــا يحز يف 
النفــس أن تلــك املنظامت 
موظفني  معهــا  تصطحب 
مــن خــارج املحافظــات 
املحــررة، ناهيك عىل لحج 
التي حرم شــبابها من العمل يف املنظامت إال 
تتبنى  ال  باملحافظة  املحلية  والسلطة  اليسري، 

هذا املوضوع البتة«.

برشى الزبيدي
والشابات  الشــباب  يستبرش  الختام  يف 
بلحــج برشى النائــب األول مبجلس القيادة 
الرئايس الرئيــس القائد عيدرس الزبيدي عند 
اإلعالن عن اعتامد وظائف جديدة خالل قادم 
األيام، ويتفاءل الشباب أن تتحصل لحج عىل 
عدد كبري من تلك الوظائف، كام يناشد شباب 
لحج حكومة املناصفة بتقييم عمل املنظامت 
وعدم ترك لها الحبل عىل القارب كون الوطن 
ولحــج خاصة بحاجة رضوريــة إىل إحداث 
مشاريع تنموية مســتدامة ذات أثر ملموس 
عنــد املواطنني، أن ال تكــرس وترصف أموال 
املانحني يف مشاريع ورقية من خالل اإلكثار 
من إقامة الــورش والدورات والندوات التي ال 
أثر لهــا غري التبذير يف رصف األموال بصورة 
عبثية، حيث ال يســتفيد منها املواطن وإمنا 
القامئني  قبل بعض  الفعلية من  االســتفادة 

عىل املنظامت.

تقرير
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الرتكي: توظيف ال�شباب يعزز منع النزاعات وحلها وامل�شاركة يف �شنع القرار
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اأبو حممد: بع�ض املنظمات ت�شتقطب الفتيات يف عملية التوظيف!

 شباب مديريتي احلوطة وتنب بلحج لـ«األمناء«:


