
الثــــورة 07صداغا وظاسصداغا وظاس
فن اإلدارة وأخالقياتهافن اإلدارة وأخالقياتها

ــها فهي  ــادة أصل اإلدارة وأساس القي
ــرشوع لجريان  ــري يف كل نواحي امل تج
ــعر بها  ــد ويش ــروق الجس ــاء يف ع الدم
ــادة اإلدارية الناجحة.  العاملني مع القي
ــلطة تعلو  ــت س ــادة اإلدارية ليس والقي
ــا  ــم بم ــيطر عليه ــني وتس ــىل املوظف ع
ــبه  تصدره من أوامر وانما هي نفوذ تكس
يف أوساطهم وفقاً للوائح املنظمة للعمل 
يف املؤسسات وباملثل العليا التي تتحىل 
ــن أن تحرك الجموع  ــا نفوذ يمكنها م به
ــة ليعملوا  ــروح الخالق ــم ال ــق فيه وتطل
ــق أعمال  ــوذا يحرك وينس ــوا نف وينتج
ــا بينهم.  ــق التعاون فيم ــني ويحق العامل
ــا والقيادة هبة  فن اإلدارة.. وأخالقياته
ــإن كان  ــد ف ــر أو ال توج ــد يف املدي توج
ــابها  ــن الصعب اكتس ــاً منها فم محروم
ــة واملثابلة الطويلة  إال باملرات باملمارس
ــدة  األكي ــة  والرغب ــديد  الش ــز  والرتكي
والعمل الدؤوب والقيادة اإلدارية يجب 
ــاون وبث روح  ــق التع ــل عىل خل أن تعم
ــني والقيادة  ــني العامل ــق الواحد ب الفري
ــانية  اإلنس ــي  بالنواح ــني  واملرؤوس
ــاني  ــلوك اإلنس ــم.. وتعميم الس نحوه
ــان هو عقل  ــم. فاإلنس ــل معه يف التعام

ــواعد األعمال يمكنه أن يعمل  وقلب وس
ــجام مع اآلخرين لتحقيق أهداف  بانس
ــعر العاملون  ــى ش ــة مت ــادة اإلداري القي
بالرضا النفيس وعىل العكس من ذلك ال 
ــرة اذا فقدوا الرضا  يكون لعملهم أي ثم
ــت ملك  وارتابت قلوبهم.. واإلدارة ليس
ــد ينفرد بها يفرض رأيه فيها أصاب  ألح
أو أخطأ بل أصبحت اإلدارة ديمقراطية 
ــن  املديري كل  ــع  الجمي ــا  فيه ــرتك  يش
ــار املدير أمر  ــاً. إن اختي ــني أيض والعامل
ــة يجب أن تتوفر له  هام يف حياة املؤسس
ــار مع الحيدة  ــن االختي كل عوامل حس
ــى يمكن يحق  ــن املحاباة حت ــد ع والبع
ــكان  ــب يف امل ــل املناس ــع الرج أن يوض
ــب. واإلدارة تعمل عىل خلق مبدأ  املناس
املنافسة الخالقة بني املوظفني للتجديد 
ــر  بها  ــي تدي ــق الت ــكار، إن الطري واالبت
ــر تأثرياً  ــة العاملني تؤث ــادة اإلداري القي
كبرياً يف إنتاجهم. إن اإلدارة الجيدة هي 
التي تخلق جو صداقة وود مع العاملني ال 
يؤسسه عىل كالم لني فقط ولكن يؤسسه 
عىل أفعال تظهرها ترصفاته معهم فعىل 
املدير القائد أن يكون متفاهماً ومساعداً 
لهم يف حل مشاكلهم وأن يتجنب التحيز 

ــون املدير عادًال  ــق دون آخر وأن يك لفري
يف كل معاونيه عىل حد سواء فال يفضل 
ــل أحداً  ــه وال يتجاه ــمع من ــداً فيس أح
ــرات عىل  ــن أخطر املؤث ــده. فإن م فيص
ــعروا أن  ــروح املعنوية للعاملني أن يش ال

ــن العاملني وأنه  ــادق فريقاً م ــر يص املدي
ــاً  ــره فريق ــر وأن يك ــق آخ ــم بفري ال يهت
ــىل املدير أن يعرتف بحق  ثالثاً. كما أن ع
ــة  ــم املعامل ــأن يعامله ــه ب ــني مع العامل
ــة  ــتقيمة وعدم االلتجاء إىل سياس املس
ــىل بعض أو  ــض العاملني ع ــل بع تفضي
ــل العمل فإن  ــلل داخ ــق أو اتخاذ ش خل
كل ذلك يهدم سياسة املدير نحو إيجاد 
ــليمة وعىل اإلدارة  ــانية س عالقات إنس
ــال هذا  ــات وأعم ــة ترصف ــا مراقب العلي
املدير فإن أصاب وأحسن كافأته وزادت 
يف الثناء عليه وأن خاب وزادت شكاوي 
ــبته وعزله  ــه فعليها محاس موظفيه من
من هذا العمل وتعيني شخصاً أكرث كفاءة 
ــؤول  ــر يف كل موقع واملس ــة. املدي وحكم
ــه  ــق علي ــذي تتعل ــو ال ــكان وه يف كل م
ــن ينصلح أي أمر إال  اآلمال فلنبدأ به فل
بصالحه وبدون صالحه فإن كل محاولة 
ــالح ال تنجح. وعىل املدير أن يعترب  لإلص
ــني معه لدى  ــل األعىل للعامل ــه املث نفس
اإلدارة العليا يرشح لهم أحوال موظفيه 
ويحصل منها عىل ما يريد من إسعادهم 
ــة.  الوظيفي ــات  والدرج ــات  كالرتقي
ــون عموماً يختلفون  واملديرون والعامل
ــربة ويف العلم ويف  ــياء كثرية يف الخ يف أش
ــف  ــدرات ويف العواط ــات ويف الق املعلوم
ــد  ــي أو يف العقائ ــلوك العاطف ويف الس
ــم واألخالقيات  ــدات ويف القي ويف املعتق
ــية للتجديد  ــات أساس ــذه االختالف وه
ــبب فيما قد يطرأ من  واالبتكار وهي الس
خالفات بني املديرين والعاملني وتدخل 
ــل روح الفريق  ــم والتي تقت ــرية بينه الغ

التي تنشدها اإلدارة العليا. والخالفات 
ــخصية التي قد تحدث بني املديرين  الش
ــا وتطول  ــتعيص أمره والعاملني قد يس
ــاراً  ــني أث ــل والعامل ــىل العم ــس ع وتعك
ــد ال تعلم  ــا أن اإلدارة العليا ق ــيئة كم س
ــا أن يكون  ــا أم ــت فترصفه ــا وإن علم به
ــذ  يتخ أن  ــا  وإم ــا  يصفيه ال  ــدوداً  مح
ــة فرق  ــة:-  (طريق ــرق اآلتي ــدى الط إح
ــق محاولة  ــة تحق ــذه الطريق ــد) وه تس
ــني  ــات ب ــة االختالف ــاظ بموازن لالحتف
ــتفيد املدير  ــخصني اثنني أو أكرث ليس ش
ــذه الطريقة  ــا وه ــتمرار وجوده من اس
ــا  ــي وجوده ــة وتلغ ــل روح الجماع تقت
ــتعملها املدير إلذكاء املنافسة بني  ويس
ــىل التعاون  ــن حثهم ع ــني بدًال م العامل
ــداء بني  ــرب طريقة الع ــم وتعت ــا بينه فيم
ــف وآخر وبني املدير وأحد موظفيه  موظ
ــن  ــة م ــا يف النهاي ــن اإلدارة العلي لتتمك
ــم أو من االثنني معاً.   التخلص من أحده
طريقة تحييد الخالفات والعمل بالرغم 
ــذه الطريقة ال تكون إال  من وجودها: وه
ــداً من العاملني  مع مجموعة ناضجة ج
ــخصية وبني  ــات الش ــني الخالف ــرق ب تف
ــاً  ــل تمام ــاألوىل تعم ــل ف ــات العم خالف
ــد لها  ــدرس وتوج ــش وت ــة تناق والثاني
ــذا وحده كفيل  ــوبات وه الحلول والنس
ــائل  ــم حتى يف املس ــل التفاه ــأن يجع ب
ــوء  ــخصية يحل كل س ــة والش الخالقي
ــالف واإلدارة العليا مطالبة  الفهم والخ
ــدراء وموظفني. كما  ــة الجميع م بمراقب
ــة عمل  ــا باملؤسس ــىل اإلدارة العلي أن ع
تنقالت بني املدراء يف كل اإلدارات الثابتة 

ــدًال من بقاء  ــة أو اإلدارة ب لهذه املؤسس
ــنوات  ــر يف املنصب أكرث من أربع س املدي
ــح اإلدارة ملكاً  ــذه املدة تصب فأكرث من ه
ــتنتج عن هذه اإلدارة  للمدير وأعوانه س
ــخاص  ــدراء أش ــللية. وامل ــة الش الدائم
ــرف الجميع  ــم كما يع ــون ألنه محظوظ
ــاذ  ــوى اتخ ــال س ــم أي أعم ــس لديه لي
قرارات عما يجب فعله وكيف يتم ومتى 
ــتناد هذه األعمال إىل أشخاص  يتم واس
ــادهم يف تنفيذها ورفع  ــام بها وإرش للقي
ــم الجنود  ــؤالء ه ــة وه ــم املعنوي روحه
املجهولون. كما يجب عىل اإلدارة العليا 
باملؤسسة إرشاك املوظفني املختصصني 
ــان املختصة يف  ــاً ملؤهالتهم يف اللج وفق
إطار املؤسسة وعدم السماح بتكرار أي 
موظف يف أي لجنة أخرى وذلك إلتاحة 
الفرصة ملوظفني آخرين فرصة املشاركة 
ــتفيد الجميع من  ــان ويس ــك اللج يف تل
ــازات املخصصة لهذه  ــدالت واالمتي الب
ــا  العلي اإلدارة  ــىل  ع أن  ــا  كم ــان.  اللج
ــد الذين  ــن الجيل الجدي ــم املدراء م دع
ــادئ  ــق مب ــم وتطبي ــم لوظائفه بوالئه
ــيحققون التقدم االقتصادي  اإلدارة س
ــكار جديدة  ــيأتون بأف ــاري وس والحض
ــي بأعمال هذه اإلدارات.  تهدف إىل الرق
ــل الواحد  ــالء العم ــني زم ــا العالقة ب أم
ــىل الرصاحة  ــاً ع ــى دائم ــب أن تبن فيج
ــرك  ــم ت ــت وعليه ــوح يف كل وق والوض
ــم بعض وترك بث  املؤامرات ضد بعضه
الدعاية الكاذبة والدس عليهم للنيل من 
سمعة زمالئهم ويجب تصفية القلوب من 
ــة الزمالء وجهاً لوجه  األحقاد ومواجه
ــى يتم إزالة أي التباس أو أخطاء قد  حت
ــم وحتى يقطعون الطريق  حصلت بينه
ــني  ــني واملتمصلح ــك املنافق ــىل أولئ ع
واملستفيدين من هذه الخالفات الطريق 
ــاكل بني زمالء العمل  ــتنتهي كل املش س
ــتدرم الصداقة والزمالة عىل  الواحد وس
ــىل اإلدارة  ــرياً يجب ع ــن. أخ ــدار الزم م
العليا عندما ييسء العاملون باملؤسسة 
ــني فيجب  ــدراء أو موظف ــواء كانوا م س
ــا كان مركزه،  ــداً مهم ــتثنى أح أن ال يس
ــلبية  ــق الجزاءات الس ــبة لتطبي بالنس
ــن عمله  ــؤول ع ــخص يعمل مس فكل ش
ــان إحساناً وباإلساءة  يجازى باإلحس
ــكنا  ــارة وإننا إن لم نفعل ذلك وأمس إس
بخناق الصغري وتركنا الكبري عم الفساد 
ــدق فينا ما جاء يف  ــاءت العاقبة وص وس
ــول: (إنما  ــذي يق ــف ال ــث الرشي الحدي
أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا رسق 
ــم  ــوه وإذا رسق فيه ــف ترك ــم الرشي فيه

الضعيف أقاموا عليه الحد).

إعداد : مالزم أول/ محمد لطف املعلمي

ــقف  ــابق عن ارتفاع س ــوع س ــا يف موض تحدثن
ــعها يف  ــة األحوال املدنية وتوس ــات مصلح خدم
إصداراتها للوقائع الحيوية املتفرعة من السجل 
ــية  ــاس األول لبناء وتأصيل الجنس املدني األس
ــة  ــي واألغلبي ــان ح ــكل إنس ــة ل ــة امللزم اليمني
ــأ إليها فقط عند  ــل الحصول عليها ويلج يتجاه
الرضورة ال سيما عند افتتاح املدارس بشكل عام 
ــهادة امليالد مفتاح كل الوقائع األخرى..  وهي ش
ــبل  ــهل س ــذي س ــون ال ــوص القان ــًال بنص وعم
الحصول عليها من رئاسة املصلحة ومن أي فرع 
ــغ للوالدين  ــل األولوية يف التبلي ــا عموماً وجع له

ــخصية أو العائلية أو  ــات إما بالبطاقة الش باإلثب
العقد أو بالجواز لألم إذا كانت غري يمنية، وهناك 
جهات رسمية ترتبط باملصلحة ارتباطاً تكاملياً 
مثل وزارات الرتبية – الصحة – األوقاف – العدل.
ــون صفة  ــم القان ــول له ــن خ ــا م ــاك أيض وهن
ــة الرابعة يليهم العاقل ومراكز  التبليغ إىل الدرج
ــات  ــى وإن م ــجون حت ــئ والس ــة واملالج الرشط
ــه يمنح أوًال  ــرية فإن ــل بعد والدته بربهة يس الطف
ــن البطاقة العائلية  ــهادة ميالد ومن ثم ينزل م ش
ــبة للطفل املعثور  ــاة وبالنس ــهادة وف ثم يمنح ش
ــب  ــمى وينس ــه حياً "مجهول الوالدين" يس علي

ــالد وهو  ــل املي ــة ومح ــم التاريخي ــد املعال إىل أح
ــب  ــكان الذي عرث عليه فيه وتاريخ ميالده حس امل
ــراءات تتم بمحرض  ــر الطبيب، كل هذه اإلج تقري
ــع وبصمة  ــت توقي ــز الرشطة تح ــمي يف مرك رس
ــبب تدني عملية  املبلغ، حملة املدارس مؤقتة بس
ــجل املدني وضعف التوعية والوعي  تفعيل الس
ــني امليداني  لدى أغلب املواطنني، وعملية التدش
ــتمرة  ــي قامت بها قيادة املصلحة مازالت مس الت
ــف واالتحاد  ــاً إىل جنب مع منظمة اليونيس جنب
األوروبي، قيادة املصلحة ممثلة برئيسها اللواء 
محمد الزلب الذي بلغ به السعي الجاد يف إيجاد 

ــاكل التي  ــات واملش ــبة للصعوب ــول املناس الحل
ــة باملصلحة  ــري األعمال اإلدارية والفني تعيق س
ــرب  ــج الح ــا نتائ ــت عليه ــي جثم ــا الت وفروعه
ــتطاعت التغلب  ــار الخانق اس ــرة والحص الجائ
ــلل  ــي رفعت عنها الش ــبل الت ــة الس ــا بكاف عليه
ــتحداث  التام وعملت باإلمكانيات املتاحة يف اس
إنتاجها املحيل وأصدرت هوية شخصية يسمى 
ــاً  ــه حالي ــول ب ــرت املعم ــذا الك ــتبيان" ه "االس
ــاً وقانوناً  ــار عليه رشع ــه دولياً ال غب ــرتف ب واملع
ــق مآرب  ــة لتحقي ــات الالزم ــل البيان ــه يحم كون
املواطنني أهمها الرقم الوطني، املرافق الشخيص 

الذي ال يموت وسبق الحديث يف هذا املوضوع إال 
أن بعض الجهات تعرقل االعرتاف به رغم التنبيه 
ــزم قيادة املصلحة أن  ــدون يف طياته وهذا ما يل امل
ــائل اإلعالم وضبط  ــوم بتوعية نوعية عرب وس تق
ــتهرتين بهذه الوثيقة وإحالتهم إىل الجهات  املس
ــاس  ــه املس ــول له نفس ــن تس ــة وردع م املختص
ــة وإيقافه عند حده وعدم التطاول  وجرح الكرام
ــاً إىل  ــعى دائم ــة التي تس ــات الخدمي ــىل الجه ع
ــؤون  ــاس وتلبية رغباتهم يف ش ــهيل أمور الن تس

الحياة.
مدير األحوال املدنية بمديرية الثورة

االستبيان هوية شخصية
عقيد/زياد معوضة

صلح قبلي ينهي قضية قتل بين أسرتين بمديرية المشنة بإب
ــنة  ــة املش ــيل بمديري ــح قب ــى صل أنه
ــة  ــال املحافظ ــه وكي ــة إب تقدم محافظ
عبدالحميد الشاهري وعيل الزنم قضية 
ــل عمار  ــني أرستي القتي ــل بالخطأ ب قت
ــي محمد احمد  ــيس والجان محمد العن

مبخوت الصبياني.
ــل  ــور وكي ــيل بحض ــح القب ويف الصل
املحافظة قاسم العنيس وعضو مجلس 
النواب أحمد النزييل ونائب رئيس هيئة 
مستشفى الثورة العام بإب الدكتور جرب 
ــاء دم القتيل العفو  الخوالني أعلن اولي
ــازل لوجه الله  ــي والتن ــام عن الجان الع

عن القضية .
ــد أكد  ــيل الحاش ــالل الجمع القب وخ
ــم أن  ــاهري والزن ــة الش ــال املحافظ وكي
ــرية التي بذلت  ــاعي والجهود الخ املس
ــن أجل  ــني يف القضية م ــل املكلف ــن قب م
ــر  النظ ــات  وجه ــب  وتقري ــا  احتوائه
ــرق االخوية  ــا بالط ــني الطرفني وحله ب

والودية.
ــارا إىل أن تلك الجهود قد تكللت  وأش
ــالق ملف القضية  بالتوصل إىل حل إلغ

لألبد باتفاق ورضا جميع األطراف .
ــة يأتي يف  ــل هذه القضي ــا بأن ح ونوه

ــم بتجاوز  ــع وقناعته ــار تفهم الجمي إط
ــا بينهم  ــاكل فيم ــات واملش ــة الخالف كاف
ــة  ــود ملواجه ــوف والجه ــد الصف وتوحي
العدو الحقيقي للوطن املتمثل بالعدوان.

ودعوا جميع املواطنني إىل عدم العبث 
السالح أو حمله بطرق غري قانونية.

من جانبهم ثمن أولياء الدم والجاني 
ــنة  ــائخ وأعيان وأبناء مديرية املش مش
ــل املحكمني  ــي بذلت من قب ــود الت الجه
ــة ومعالجتها بالطرق املرضية  يف القضي

لجميع األطراف.
"سبأ"

ضبط ثالثة من أخطر العناصر التي جندها العدوان بالحديدة
ــعبية  ــة واللجان الش ــت األجهزة األمني ضبط
بمحافظة الحديدة أمس ثالثة من أخطر العنارص 
ــا إجرامية  ــكيل خالي ــا العدوان لتش التي جنده

لزعزعة األمن واالستقرار.
ــة  ــزة األمني ــي أن األجه ــدر أمن ــح مص وأوض
ــط ثالثة من  ــت من ضب ــعبية تمكن ــان الش واللج
أخطر العنارص التي ُكّلفت برصد تحركات وجمع 
ــد إحداثيات  ــخصيات وتحدي ــن ش ــات ع معلوم
والتغرير بالشباب وتجنيدهم يف صفوف العدوان.

ــني يعتربون  ــدر أن الثالثة املضبوط ــد املص وأك
ــا عملت عىل خدمة  ــارص قيادية يف ثالث خالي عن

العدوان وتنفيذ أجندته اإلجرامية يف الحديدة.
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