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ما يحدث في تونس وقصتنا مع الربيع العربي
Û  التطــورات المؤســفة التــي شــهدتها ومــا زالــت تشــهدها

تونــس اليــوم، هي بكل وضوح وتأكيــد، من تداعيات ما 
حــدث فــي أواخر العام 2010 ومطلــع العام 2011 عندما 
اختيــرت تونــس لتكــون األرض التــي انطلــق منها شــعار 
“الشــعب يريــد إســقاط النظــام” وانطلقــت منهــا شــرارة 
حركــة تدميريــة ســماها مخططوها ومنفذوها بـــ “الربيع 
السياســية  باألنظمــة  اإلطاحــة   فــي  نجحــت  العربــي” 
فــي عــدد مــن الــدول العربية التي مــا تــزال نتيجة لذلك 
تعيش حالة من التشــتت والفوضى وتعاني تحت وطأة 
وأنقــاض ما ســببته تلــك الحركة من خراب ودمــار؛ ليبيا 
واليمــن مثاليــن. وقــد كانــت الــدول العربيــة الخليجيــة 
من الدول المرشــحة والمســتهدفة أيًضا في تلك الفترة، 
وكان يراد للبحرين أن تكون تونس الخليج، إال أن إرادة 

هللا سبحانه وتعالى شاءت أن تحمينا وتنجينا.
Û  وليــس بخفــي علــى أحد اآلن، أن عاصفــة الربيع العربي 

التــي عصفــت بالــدول العربية لــم تهب فجــأة أو صدفة، 
أو أنها كانت من حســن أو ســوء الطالع، ولم تأت تلقائيا، 
فقــد كانت عمال مهيأ ومدبــرا ومخططا له بدقة وإحكام 
منــذ قــرار الــدول العربيــة المصــدرة للنفط بقيــادة الملك 
فيصل رحمه هللا في العام 1973 بوقف إمدادات النفط 
عــن  الواليــات المتحدة وباقــي الدول الغربية المســاندة 
إســرائيل  علــى  للضغــط  الــدول  هــذه  لدفــع  إلســرائيل؛ 
لالنســحاب مــن األراضــي العربيــة المحتلــة فــي حــرب 
1967. وكانــت اعتــداءات 11 ســبتمبر 2001 اإلرهابيــة 
التي نفذها عدد من المواطنين العرب في قلب الواليات 
المتحــدة هي الحدث الذي جعل معاقبة األنظمة العربية 
أمــرا ال يحتمــل التأخيــر ؛ فــكان غزو العــراق بعد عامين، 
فــي العــام 2003، الــذي تــم ونفــذ باألســلوب العســكري 
التقليدي، أما باقي الدول العربية، ومنها الخليجية، فقد 

استخدم في حقها أسلوب “الحرب الناعمة”.
Û  وكانــت فكــرة “الحــرب الناعمــة” ضمــن مفهــوم “الجيــل

الرابع للحروب” قد نشأت في العام 1989 عندما تم ُهدم 
جــدار برلين كمقدمــة النهيار االتحاد الســوفيتي وكتلته 
الشــيوعية االشــتراكية، وهزيمتهم الســاحقة والمحرجة 
والنظــام  الغربــي  والمعســكر  المتحــدة  الواليــات  أمــام 
الرأســمالي، مــن دون إطالق صــاروخ أو رصاصة واحدة 

علــى أي منهــم، لقد تم تحقيق ذلك باســتخدام الوســائل 
واألسلحة الناعمة أو “القوة الناعمة” )Soft Power(؛ وهو 
فــه أســتاذ العلوم السياســية والمفكر  مفهــوم صاغــه وعرَّ
 )Joseph Nye Jr( االســتراتيجي األميركي جوزيف ناى
بأنــه: “التأثير على الــرأي االجتماعي والعام وتغييره من 
خــالل قنــوات أقــل شــفافية نســبيا والضغــط مــن خــالل 
منظمــات المجتمــع المدنــي السياســية وغير السياســية” 
موضًحــا أن “حســم الصراعات بالقوة العســكرية وحدها 
أصبــح أمــرا مــن الماضــي خاصــة وأن االنفتــاح وقــوة 
كلمــا  عائقــا  تشــكل  قــد  والبرمجيــات  االتصــال  وســائل 
حاولت الواليات المتحدة شــن حرب جديدة”، ودعا إلى 
“اعتمــاد اســتراتيجية القوة الناعمة لضمــان حلفاء ليس 
مــن الحــكام فقــط بــل مــن شــعوب المناطــق التــي تريــد 
أمريكا فرض ســيطرتها عليها بشــكل ما” مضيًفا أنه “في 

عصر المعلومات تعد المصداقية أندر الموارد”. 
Û  وخــالل العــدوان األميركــي علــى العــراق طــور نــاي هذا

المفهــوم فــي كتابــه “القــوة الناعمــة: وســيلة النجاح في 
السياســة الدوليــة” ليؤكــد أن أميــركا كانــت قــادرة علــى 
كســب المعركــة مــع العــراق بقوتهــا الناعمــة دون تكلفــة 

تذكر..
Û  فــي حــروب الجيــل الرابــع والحــروب الناعمــة يجــوز بل

يجب اســتخدام أو عدم اســتخدام أو إســاءة اســتخدام 
القيــم والمبــادئ والمعتقــدات ضمــن األســلحة الناعمــة، 
بنســختها  الديمقراطيــة  تطبيــق  إلــى  الدعــوة  وكانــت 
الغربيــة فــي بلداننا هــي المبدأ  أو الشــعار أو الراية التي 
ُحِملــت فــي الحمــالت الناعمــة التــي تعرضــت لهــا دولنــا 
والتي أدت في النهاية إلى اندالع نيران الربيع العربي. 

Û  ،وفــي الحــروب الناعمــة تصبــح الدولــة تحــارب نفســها
التقليديــة،  الحــروب ال تســتخدم األســلحة  وفــي هــذه 
وســائل اإلعالم والمعلومات هي األســلحة المفضلة، ولم 
يعــد جنــود المعتدي في هذه الحروب عســكريين بل هم 
خبــراء فــي القــدرة علــى النفــاذ في صفــوف الــرأي العام 
للدولــة المســتهدفة وإدارتــه وتحريكــه وتعطيــل الوعي 
وبث اإلشــاعات واســتثمار معاناة الناس لخلق حالة من 
اإلحبــاط والتذمــر واالســتياء والتوتــر فــي المجتمــع بما 
يــؤدي إلــى نمو شــعور الكراهية والعداء للنظــام الحاكم، 

الحــروب  هــذه  فــي  المعتــدي  فــإن  األحــوال  كل  وفــي 
الدولــة  مواطنــي  يســتخدم  بــل  جنــوده  يســتخدم  ال 
المســتهدفة ومــن خــالل شــبكات ومؤسســات المجتمــع 
المدنــي السياســية منهــا وغيــر السياســية وجماعــات ما 
دون الدولــة التــي يرتبط والؤها بالدول أو الجهات التي 

تمولها وترعاها.
Û  فــي البحريــن، عندما تولى جاللة الملك حمد بن عيســى

آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه مقاليــد الحكــم فــي العــام 
1999 استشــعر أجــواء المــزاج العالمــي، وأدرك طبيعــة 
وحجم التحديات المقبلة، وأراد استباق األحداث وقطع 
الطريــق علــى المتربصين؛ فأرســى برنامج نهضة وطنية 
شــاملة هــو فــي الواقــع أكثر مــن كونه برنامــج إصالحي 
كمــا أطلــق عليــه، كان الهــدف منــه تطويــر نظــام الحكــم 
الدســتورية”  الملكيــة  “نظــام  إلــى مرتبــة  بــه  واالرتقــاء 

المرتكز على قواعد ومبادئ الديمقراطية المسؤولة.
Û  وقتهــا كنــُت وزيــرا للعمــل والشــؤون االجتماعيــة، وهي 

الجهة المنوط بها الترخيص إلنشــاء مؤسسات المجتمع 
المدنــي مثــل الجمعيات واألنديــة واللجــان العمالية وما 
شــابه، وكانــت هــذه المؤسســات فــي أغلبهــا مهنيــة أو 
اجتماعيــة، وكان القانــون ال يجيز لها أو لغيرها التعاطي 
بالشــأن السياســي كما هــو معمول به فــي دول المنطقة، 
وكان تأسيس األحزاب السياسية محظورا كما هو سائد 
فــي كافــة دول المنطقــة أيضــا، وكانت هنــاك مجموعات 
مــن المواطنين المعارضين في الخارج أسســوا تجمعات 
سياســية معارضــة  أطلــق علــى كل واحــدة منهــا اســم 

“جبهة”.
Û  كل ســراح  أطلــق  اإلصالحــي  المشــروع  إرســاء  وفــور 

المعتقلين السياسيين، وعاد كل المعارضين الموجودين 
فــي الخــارج إلــى وطنهــم، وانتعشــت الحيــاة السياســية 
فــي البــالد، واكتــظ الشــارع بحــراك سياســي ملحــوظ، 
وأقيمــت بشــكل متتابع الندوات السياســية والمؤتمرات 
التي شــاركت فيها وجوه سياســية من الخارج، ونظمت 
وعدلــت  متالحــق،  بشــكل  والمظاهــرات  المســيرات 
القوانيــن بحيــث أجيــز تشــكيل “الجمعيــات السياســية” 
تجنبــا لعبــارة “األحزاب السياســية”، وانهالت على وزارة 
العمل والشــؤون االجتماعية طلبات لتأسيس الجمعيات 

السياســية؛ الجديــدة منهــا والعائــدة مــن المهجــر بحلــة 
جديدة واسم جديد.

Û  تأســيس بــأن  راســخة  قناعــة  علــى  الملــك  جاللــة  كان 
مؤسسات المجتمع المدني يعتبر من أهم قواعد وأعمدة 
النظــام الديمقراطــي، فــكان التوجيــه الملكــي بضــرورة 
تســهيل تســجيلها واإلســراع فــي الترخيــص لهــا لمزاولة 
أنشطتها بحرية تامة؛ وهذا ما تم بالفعل على الرغم من 
ارتفــاع بعــض األصوات المحــذرة من ذلك، إال أن حســن 

النوايا تغلب على ما بدا أنه سوء ظن.
Û  عنــد هــذا المنعطــف بــدأت الفعاليــات واألدوات الناعمــة

بالتحــرك، فبــدأت بعــض الســفارات األجنبيــة باالتصــال 
والتواصل المباشــر مع الجمعيات السياسية ومؤسسات 
وأعضــاء  قيــادات  وأخــذت  األخــرى،  المدنــي  المجتمــع 
بعــض الجمعيــات بالتــردد علــى عــدد مــن العواصــم منها 
وبدأنــا  والدوحــة،  ودمشــق  وبيــروت  وطهــران  لنــدن 
الشــرق  “مبــادرة  مثــل  ومبــادرات  برامــج   عــن  نســمع 
األوســط الكبير” ومبادرة “الشراكة األميركية مع شعوب 
عــن  أســمع  أنــا  وبــدأت  األوســط”،  الشــرق  وحكومــات 
منظمات ومؤسسات أجنبية لم أسمع عنها من قبل؛  ربما 
لجهــل وقصــور منــي، منها، وليــس بالضــرورة أهمها، من 
الواليــات المتحــدة على ســبيل المثــال ال الحصر “المعهد 
الدولــي”  الجمهــوري  “المعهــد  و  الوطنــي”  الديمقراطــي 
الممَوَلين من الكونغرس األميركي، واللَذين كانا يسعيان 
إلــى مســاعدة مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى إرســاء 
أســس النظــام الديمقراطــي! وُنظمــت لهــذا الغــرض، مــن 
دون التنســيق مــع الجهــات الرســمية المختصــة، زيارات 
ميدانيــة لبعض القادة والمســؤولين في هــذه الجمعيات 
دورات  فــي  للمشــاركة  مختلفــة  ومراكــز  عواصــم  إلــى 
تدريبية وورش عمل وندوات ومؤتمرات، كما كان هناك 
دور لـــ “الوكالــة األميركيــة للتنميــة الدوليــة” التــي كانــت 

تدشن برامج لدعم الديمقراطية.
Û  وتجنبــا للمزيــد من االســتطالة واالســتطراد لنقفز ونعود

إلــى العــام 2011 لنــرى، دون أن نســتغرب، عواصــف أو 
نيــران الربيــع العربي وهــي تأتي على األخضــر واليابس 
فــي بعــض الــدول العربيــة والتــي حمانــا هللا مــن لهيبهــا 

وسعيرها.
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عبدالنبي الشعلة

أكد مســتفيدون من البرنامج الوطني للتوظيف في نســخته الثانية اســتمرار نجاحه 
في تعزيز استقرار سوق العمل وتنشيط عمليات التوظيف وخلق فرص عمل بالقطاع 
الخــاص رغــم الظــروف االســتثنائية التــي يشــهدها العالــم بســبب جائحــة فيــروس 
كورونــا )كوفيــد 19(. وبيــن المســتفيدون الشــباب حصولهــم على فرص عمل مناســبة 
لتخصصاتهــم ومجاالتهــم، فــي حيــن بّيــن أصحــاب العمــل حرصهــم علــى اســتقطاب 

العنصر البحريني صاحب الكفاءة والقدرة على اإلبداع وتطوير العمل.

وأوضـــح المســـتفيدون تميـــز اإلجـــراءات 
التي قامت بها الحكومة برئاسة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
البرنامـــج  بتدشـــين  ســـموه  وتوجيهـــات 
الوطني للتوظيف في نســـخته الثانية؛ إذ 
ساهم البرنامج، حســـب إحصاءات وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعية األخيرة، في 
إنجـــاز 56 % من تلك األهـــداف بتوظيف 
14011 مواطًنـــا فـــي مختلـــف القطاعـــات 
اإلنتاجيـــة حتى تاريخـــه، وتدريب 5754 
متدرًبا من أصل 25 ألف وظيفة يستهدف 

البرنامج خلقها بالعام 2021.
وفـــي الوقـــت الـــذي تشـــهد فيـــه معدالت 
التوظيـــف نمًوا متوقًعـــا تزامًنا مع مرحلة 
مـــن  العديـــد  تشـــهدها  التـــي  التعافـــي 
القطاعـــات اإلنتاجية فـــي مملكة البحرين 
العمـــل  وزارة  رصـــدت  الجائحـــة،  مـــن 
والتنميـــة االجتماعيـــة ارتفاًعا فـــي أعداد 
القـــوى العاملة فـــي القطاع الخاص، إذ بلغ 
68 % من إجمالي القوى العاملة الوطنية، 
يقابلـــه وجـــود 4801 شـــاغر وظيفـــي في 

بنك الشواغر.

سرعة التوظيف

وأكد الباحثون عن عمل سرعة التوظيف 
للتوظيـــف،  الوطنـــي  البرنامـــج  فـــي 
تفاصيلهـــا  اختـــالف  ورغـــم  فتجاربهـــم 
وتنـــوع مجاالتهـــا إال أنهـــا تشـــابهت فـــي 
ســـرعة االســـتجابة لهـــا، وهذا مـــا يؤكده 
بشـــركة  )موظـــف  فـــرج  محمـــد  حســـن 
عقارية(، ويعمل بوظيفة إداري ممتلكات 
عقارية، والـــذي أكد أن عملية التقدم في 
البرنامج كانت ســـهلة وسريعة العتمادها 
على الجانـــب اإللكتروني، مبديا ارتياحه 

موظفـــي  مـــع  التواصـــل  طريقـــة  مـــن 
اســـتجابوا  مـــا  ســـرعان  الذيـــن  الـــوزارة 
بتوفيـــر الوظيفـــة المطلوبـــة فـــي مجـــال 
الموارد البشـــرية حســـب خبرته الســـابقة 
التقديـــم  “عمليـــة  وقـــال  المجـــال،  فـــي 
سلسلة وســـريعة واالســـتجابة مضمونه، 
فالبرنامـــج الوطنـــي للتوظيف هو الخيار 

األفضل للباحثين عن عمل“.
عواجـــي  ســـارة  قالـــت  جانبهـــا،  مـــن 
بشـــركة  بشـــرية  مـــوارد  )اختصاصيـــة 
خاصـــة(، إن تجربـــة البحـــث عـــن وظيفة 
كانـــت ســـهلة جـــدا، ووصفتهـــا بالمريحة 
والســـريعة، وقالت “واجهت مشـــكلة في 
التســـجيل بســـبب قـــدم البيانـــات وعـــدم 
تحديثهـــا، ولكن بمجـــرد أن تم التحديث 
حصلـــت علـــى وظيفـــة مناســـبة وبراتب 

جيد“.
وعـــن الفـــارق بيـــن عمليـــة البحـــث عـــن 
وظيفـــة بشـــكل فـــردي وبيـــن التســـجيل 
فـــي البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف قالت 
ســـارة “أشـــجع الشـــباب علـــى التســـجيل 
فـــي البرنامج الوطني للتوظيف لســـرعة 
االســـتجابة فيـــه، فالمنصـــة اإللكترونيـــة 
تضمن تحديد المجاالت المطلوبة وتوفر 
الوظائف حسب الرغبة، وبما يتناسب مع 

الخبرات السابقة“.
إلـــى ذلك تحدثـــت فاطمة عبـــدهللا، التي 
الخاصـــة،  الشـــركات  إحـــدى  فـــي  تعمـــل 
عـــن أن تجربـــة عملهـــا الســـابقة لـــم توفر 
لهـــا فرصة الترقـــي، وعليه تركـــت العمل 
مـــن أجـــل البحـــث عـــن وظيفـــة جديـــدة 
تقدمـــت  بعدهـــا  أكثـــر،  مناســـبة  تكـــون 
بالطلب إلكترونًيا وبشـــكل سهل ومتطور 
وحصلـــت علـــى وظيفـــة مناســـبة خـــالل 
وقـــت وجيـــز، واألهـــم أن الوظيفة كانت 

ضمـــن المجـــاالت التي ترغب فـــي العمل 
بهـــا. وأضافـــت “يتيـــح البرنامـــج فرصـــة 
التقديم اإللكتروني، وهو ما ســـهل عملية 
البحث الفـــردي، فالفرصـــة مفتوحة أمام 
الشـــباب والباحثين عن عمل لالســـتفادة 
منـــه، خصوصـــا أن وزارة العمـــل تراجـــع 
الســـير الذاتيـــة وتتأكـــد مـــن المؤهـــالت 
للشـــركات،  وصولهـــا  قبـــل  والشـــهادات 
وبالتالـــي تكـــون األمـــور واضحـــة أمـــام 
الموظـــف  الختيـــار  العمـــل  أصحـــاب 

المناسب وبشكل شفاف وبمصداقية“.

األولوية للبحرينيين

من جانبهـــم، اتفق مديـــرو التوظيف على 

فســـيد  للبحرينييـــن،  التوظيـــف  أولويـــة 
ســـلمان يحيـــى، مديـــر إداري بأحـــد مراكز 
بّيـــن تعـــاون المركـــز  التدريـــب الخاصـــة، 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة  مـــع وزارة 
بطريقتيـــن، األولـــى بتوظيـــف عـــدد مـــن 
الباحثيـــن عـــن عمـــل، والثانية عـــن طريق 
تقديـــم دورات تدريبيـــة للمنتســـبين فـــي 
البرنامـــج، فالمركـــز يقـــدم مجموعـــة مـــن 
الـــدورات المتخصصـــة المتعلقـــة بمهارات 
التوظيف األساسية التي يجب أن يتحلى 

بها الباحثون عن عمل .
وعـــن رأيه في عملية التوظيف قال “على 
الباحـــث عن عمل في المقابلة الشـــخصية 
أن يحرص على كســـب ثقة الشـــركة التي 

يريد العمل فيهـــا، وأن يبين مواطن القوة 
تطويـــر  فـــي  بإســـهامه  والمتعلقـــة  لديـــه 
العمـــل، فالتفاعل اإليجابي أثنـــاء المقابلة 
أمر مهـــم للغاية، كما أنصـــح الباحثين عن 
عمل باالهتمام بالتدريب النوعي واإللمام 
باللغـــة اإلنجليزيـــة وبأساســـات الحاســـب 

اآللي وأخالقيات العمل“.
أما يوسف العشيري، وهو الشريك اإلداري 
بإحـــدى شـــركات التدقيق واالستشـــارات 
مـــع  شـــركته  تعـــاون  فوصـــف  الخاصـــة، 
بالتجربـــة  للتوظيـــف  الوطنـــي  البرنامـــج 
الممتـــازة، فهي تعطـــي األولوية للبحريني 
إلـــى  ولفـــت  األفضـــل،  الخيـــار  بوصفـــه 
أهميـــة فهم متطلبات ســـوق العمل؛ فهناك 

فجوة بين الدراســـة األكاديميـــة والمجال 
لشـــغل  المتقدميـــن  علـــى  لذلـــك  العملـــي، 
الوظائـــف محاولة التقريب بين المجالين، 
وبذل الجهـــد إلثبات القدرات، الســـيما أن 
وخصوًصـــا  الخـــاص  للقطـــاع  المســـتقبل 

للشركات الصغيرة والمتوسطة .
وبيـــن العشـــيري أن بنـــك الوظائـــف ضمن 
ســـهولة عرض الوظائف وكيفية الوصول 
إليهـــا، فاآلليـــة واضحـــة وشـــفافة وتمتـــاز 
بالمصداقيـــة، وقـــال “علـــى الباحثيـــن عن 
أو موظفيـــن ممـــن  مـــن خريجيـــن  عمـــل 
يريـــدون تغيير وظائفهـــم االهتمام بصقل 
العمـــل،  فـــي  بالجديـــة  والتحلـــي  الـــذات 
احترافـــي،  بشـــكل  القـــدرات  وتطويـــر 
فالشـــركات تبحث عـــن الموظـــف المتميز 
القـــادر على إحداث الفارق واإلســـهام في 

التطوير“.
وأخيرا أبدى المدير العام لشـــركة مشاريع 
عقارية علي السندي، ثقته بقدرات الشباب 
البحرينـــي، مؤكًدا وجود الحـــس الوطني 
الذي يضع أولويـــة التوظيف للبحرينيين، 
وأوضـــح حاجة الشـــركة إلـــى تخصصات 
مختلفة مثل الهندسة والتسويق العقاري، 
معتبـــًرا أن البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف 
نجـــح في تأميـــن الوظائـــف للباحثين عن 
عمـــل من جهـــة وتأمين الكوادر المناســـبة 
للشـــركات من جهة ثانية، فطريقة تنظيم 
عمليـــة االختيـــار وتقديـــم الســـير الذاتية 
تتم بشـــكل منظم وعملـــي يضمن وصول 

الشخص المناسب للوظيفة المناسبة.
وأكـــد الســـندي أن الوظائـــف المتاحة هي 
وظائف مناســـبة تتراوح رواتبها بين 600 
دينـــار وقد تتجاوز األلـــف، مؤكًدا تطلعهم 
إلى التوسع مستقبال في عملية التوظيف 
وإتاحـــة فرص أكبـــر أمام الشـــباب، وختم 
مـــن  البـــد  المعـــروض  قلـــة  “أمـــام  قائـــال 
الحديـــث عن أهمية تنميـــة الذات، وزيادة 
القـــدرات، خصوصـــا أن تعزيـــز المهـــارات 
وزيـــادة المعارف هو المقياس الذي يحدد 
أولويـــة التوظيـــف من عدمها، فالشـــركات 
تبحـــث عـــن العنصـــر المختلـــف والمبـــدع 

والقادر على العطاء”.

المنامة - بنا

مستفيدون يؤكدون استمرار نجاح البرنامج الوطني للتوظيف
ــاوز األلـــف ــج ــت ــد ت ــا عــنــد 600 ديـــنـــار وقـ ــه ــب ــراوح روات ــتـ الــمــتــاحــة تـ ــف  ــائ ــوظ ال

توظيف 14011 
مواطًنا في مختلف 
القطاعات اإلنتاجية 

حتى تاريخه

 ارتفاع في أعداد 
القوى العاملة بـ 
“الخاص” و68 % 
منهم مواطنون

تدريب 5754 متدربا 
من أصل 25 ألف 
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في 2021


