
املكتبات  رفوف  على  جند  عام  كل  بداية  مع 
عددا من الكتب التي تتناول احلظ والأبراج حتى 
اإىل  اإىل ظاهرة ملفتة للأنظار وتنبه  الأمر  حتول 
وجود خلل ما. ُلوحظ اإقبال غري عادي من �صغار 
واأثبتت  اقتناء كتب احلظ،  ال�صن واملراهقني على 
الن�صب  اأعلى  ي�صجل  املراهق  اأن  الإح�صائيات 
وللأ�صف  للأبراج،  ال�صحفية  الأبواب  قراءة  يف 
الفر�صة  اخلرافات  النوعية من  وجد مروجو هذه 
�صخ�صيات  ح�صاب  على  املادي  الربح  لتحقيق 
هو  وكما  املنجمني،  اأحد  ب�صوؤال  اأبنائنا.بداأنا 
“ما نقوم به  متوقع، فقد دافع عن موقفه قائل: 
الأبراج  لأن  والحتيال،  الدجل  دائرة  عن  يخرج 
الذي يخ�صع لأ�ص�س  الفلك  والكواكب ينظمها علم 
يواجه  وللأ�صف  العلوم،  ثابتة كغريه من  وقواعد 
عملنا بكثري من ال�صخرية وعدم الكرتاث، رغم اأن 
الغرب يخ�ص�س املعاهد والكليات من اأجل درا�صة 
م�صاحات  بامل�صتقبل  التنبوؤ  ليحتل  العلم،  هذا 

عري�صة من اهتمام هذه ال�صعوب”.
بتاأويلت  تهتم  عديدة  “قطاعات  وي�صيف: 
على  مق�صورا  الأمر  يُعد  فلم  والأبراج،  الكواكب 
والذين  علّي  فاملرتددون  املثقفني،  وغري  اجلهلة 
واأ�صحاب  القوم  علية  من  م�صورتي  يطلبون 
اأ�صبح  حيث  الوا�صعة،  والرثوات  الرفيعة  الثقافة 
الإن�صان هاج�صا  والتنبوؤ مب�صتقبل  الأ�رسار  ك�صف 
امتد اأي�صا اإىل الطب، فقد اكت�صف علماء الهند�صة 
مب�صتقبل  التنبوؤ  اإمكانية  فرتة  منذ  الوراثية 
ال�صدد  هذا  اجلينات”.ويف  طريق  عن  الإن�صان 
يقول الدكتور م�صطفى احليايل: اإن اجلهود تكثف 
حاليا لإطالة عمر الإن�صان، وتوفري حياة �صعيدة 
ميلوؤها ال�صباب والن�صاط، معتمدين على الهند�صة 
اإحداث  عن  امل�صوؤول  اجلني  واكت�صاف  الوراثية 
ال�صيخوخة املبكرة لدى ال�صباب يف �صن ل تتجاوز 
اأكرب مناف�س  الوراثة  علم  اأ�صبح  وبذلك  الثلثني، 
لعلم الفلك والتنجيم.لنُعد اإذن اإىل اأبواب احلظ يف 

لتت�صفح  الأيدي  متتد  حيث  واملجلت،  ال�صحف 
اليوم”  “حظك  باب  بحثا عن  املجلة  اأو  اجلريدة 
العيون بني  تتجّول  اأو  الأ�صبوع”،  هذا  “حظك  اأو 
خمتلف الكتب يف املكتبات وعلى الأر�صفة بحثا 
حممود  �صعد  الدكتور  ويحدثنا  الأبراج،  كتب  عن 
هوؤلء  “عن  والع�صبي  النف�صي  “الطب  هادي  
والتنجيم،  الأبراج  بحمى  امل�صابني  ال�صباب 
النمو  مرحلة  يف  يزالون  ل  باأنهم  وي�صفهم 
والتكوين الثقايف ومل ي�صتقروا بعد على الأ�صلوب 
الـذي يتعامـلون به مع العامل املحـيط بهم، واأنهم 
�صتوؤثر عليهم  التي  ال�صعوذة  تاأثروا بثقافة  اأي�صا 
يوؤثر يف طريقة  �صلبي طوال حياتهم، مما  ب�صكل 
تعاملهم مع النا�س وطريقة فهمهم للقيم ال�صائدة 

يف املجتمع.
ل  النهاية  “ويف  قائل:  �صعد  الدكتور  وي�صيف 
يوؤمن  اتكايل  انهزامي  اإن�صان  �صوى  لدينا  يكون 
بفاعلية  اإميانه  من  اأكرث  ال�صعبية  باملوروثات 
العلم واأثره يف التقدم، وي�صبح لدينا جيل جديد 
حتقيق  عن  وعاجز  الإنتاج  �صعيف  متكا�صل، 
مزيدا  اأبناءهم  مينحوا  اأن  الآباء  واأدعو  التنمية، 
هذه  اإىل  النزوع  لأن  والهتمام،  العطف  من 
النوعية من قراءات احلظ ت�صري اإىل افتقاد هوؤلء 
عن  البحث  وحماولتهم  الأمان،  اإىل  املراهقني 
تفا�صيل ما هو اآت باطلعهم على امل�صتقبل من 
ت�صديق  يف  ورغبتهم  واملجلت،  اجلرائد  خلل 
وانفعالهم  اإميانهم  يف  م�صاهم  كعامل  املن�صور 
بهذه احلقائق الزائفة، وغالبا ما تكون املعلومة 
جمردة  اليوم”  “حظك  باب  يف  للقارئ  املقدمة 
والت�صكيل  للتاأويل  قابلة  فهي  ثم  ومن  وعامة، 
اء لتنا�صب الأحداث التي ميرون بها،  من قبل القَرّ
حول  الوعي  زيادة  اإىل  حاجة  يف  فنحن  لذلك 
التمادي  خطورة  اإىل  والتنبيه  وال�صعوذة،  الدجل 
يف هذا الطريق من خلل و�صائل الإعلم ورجال 

الدين”.
اأ�صتاذ  ال�صاعدي   كامل   ح�صن  الدكتور  ويعلق 
الت�صلية  حيز  عن  يخرج  ل  الأمر  فيقول:  الإعلم 
وملء وقت الفراغ، الذي ُتعاين منه الفئات �صغرية 
واأن  خ�صو�صا  وال�صباب،  كاملراهقني  ال�صن 
الغالبية العظمي منهم تدرك متاما، اأن مثل هذه 
الأبواب الثابتة يف ال�صحف واملجلت ل تتعدى 
كونها مادة �صحفية تن�رس يوميا على �صبيل ملء 
الفراغات، ولي�س للفلك دخل يف املعلومة املقدمة 
ي�صل  الذي  الإقبال،  ميثل  الأوراق.واأحيانا  على 
اإىل حد الإدمان، خطورة كبرية، لأنه موؤ�رس على 
ا�صتعداده  وبالتايل  الفراغ،  من  �صبابنا  معاناة 
لتقبل اأي اأفكار اأو معلومات، فهو لي�س فراغ وقت 

فقط، واإمنا فراغ عقل وفكر اأي�صا.
العراقيني   اأن  ال�صاعدي   الدكتور  وي�صيف 
الغيبية  الأ�صياء  اإىل  ميل  اأكرث  بطبيتعهم 
والطالع وهكذا، وهو  احلظ  كقراءة  والروحانيات 
لعادات  امتداد  هو  اإمنا  علينا،  جديدا  �صيئا  لي�س 

هذه  وللأ�صف  الأجداد،  عن  ورثناها  قدمية 
الظاهرة تعك�س واقع احلياة ال�صعبة التي يعي�صها 
ل  حمبطة،  ل�صخ�صية  املرادف  فهي   ، العراقيني 
تنتظر  واإمنا  الظروف،  على  ال�صيطرة  ت�صتطيع 
ومثل  ومفاجئة،  �صهلة  ب�صورة  م�صاكلها  حل 
الإن�صان  مينح  الغيبية  الأمور  على  الإقبال  هذا 
يلقي بهمومه على  لأنه  النف�صية،  بالراحة  �صعورا 
وتكبد  الجتهاد  من  نف�صه  ويريح  القدر  عاتق 
معاناة البحث والتفكري. و�صغار ال�صن من اأبنائنا 
باحلياة  ال�صتمتاع  يف  جاحمة  رغبة  بداخلهم 
ما  كل  م�صوؤولية وجتنب  اأي  ل  والبتعاد عن حتُمّ
يثري البال وي�صغله، لذلك جندهم من اأكرث الفئات 
ال�صحفية،  والأبواب  الكتب  هذه  على  املقبلة 
من  اأنه  اإل  ودللتها،  الظاهرة  تفاقم  عدم  وبرغم 
حتديات  جمابهة  اإىل  �صبابنا  توجبه  ل  املف�صّ
اإىل  بالهروب  ولي�س  واملنطق،  بالعقل  احلياة 
قراءة  اأن  يرى  من  وهناك  والدجل.  اخلرافات 

نظام  �صياق  يف  بامل�صتقبل  التنبوؤ  اأو  الطالع 
العتقاد الفردي قابل للت�صديق متاما. وال�صخ�س 
ردود  ي�صتخدم  لنف�صه رمبا  الكهانة  الذي ميار�س 
اأفعاله العتباطية على ممار�صات )كقارئة اأوراق 
التنظيم  البندول( كنوع من  ا�صتخدام  اأو  التاروت 
العقلي لأفكار ذاتية. واملتنبئون اأنف�صهم ميكن اأن 
يقوموا بتغيري �صلوكهم جتاه بع�س املو�صوعات 
ح�صب �صخ�صية ال�صخ�س الذي �صيقومون بالقراءة 
ويراها  �صادقة  تبدو  التنبوؤات  يجعل  ما  له 
قدر كبري  املتنبئني على  فغالبية  ال�صائل حقيقة. 
توقعاتهم  تكون  ما  ودائما  والذكاء،  الفرا�صة  من 
حالة،  من  اأكرث  على  ا�صقاطها  وميكن  غام�صة 
للت�صلية  م�صدرا  التنبوؤات  تلك  البع�س  ياأخذ  كما 
قد  التنبوؤات  اأن  البع�س  ويرى  النحرافات.  اأو 
تخف�س من حدة القلق حول امل�صتقبل املجهول ، 
عندما يكون من اللزم اتخاذ قرار ما ي�صتند اىل 
املتنبئ  اأو  الطالع  قارئ  واأن  ناق�صة،  معلومات 

يتمكنان من اخفا�س القلق املرتبط بالتخمني.
ال�صلطة  قوة  الطالع  قارئ  ميثل  اأن  املمكن  ومن 
القرار،  لتخاذ  امل�صاندة  يف  للت�رسع  اخلارجية 
ويبدي  املاأخوذ.  للقرار  التربير  اأو  الدفاع  يف  اأو 
العرافون مهارات يف قراءة النا�س واخبارهم مبا 
الغالب كلمات  وي�صتخدمون يف  �صماعه،  يريدون 
�صور  يف  باأنف�صهم  يزجون  ول  مبهمة  وعبارات 

الفتعال اأو التزييف.
ولكن  اأبدا،  خاطئا  يكون  ل  التنبوؤ  وبالتايل... 
اأحيانا،  تخطئ  قد  ما  هي  الأ�صخا�س  تف�صريات 
املرء  جتعل  ما  هي  وتاأكيداتهم  النا�س  وحتيز 
ب�صكل  الأحداث  يف�رس  قارئ  عن  للبحث  يتهياأ 
يخطئ  قد  قارئ  يف  الوقوع  من  بدل  دقة  اأكرث 
يف�صلون يف  الطالع  قراءة  ، وزبائن خدمات  ذلك 
القارئون لهم  التي يقدمها  البيانات  اأن  ملحظة 
قد تعك�س احلقيقة، ولكنها يف الغالب تنطبق على 

معظم النا�س.

ال�صهادات  ذوي  من  العمل  عن  عاطلني  وجود  اإن  ما 
الب�رسية  املوارد  و�صياع  هدر  اإىل  يوؤدي  واخلربات 
تنمية  يف  ت�صهم  اأن  باإمكانها  التي  العاملة  والأيدي 
ا�صتحداث هذه  اأن  اأكدوا  الربملان  اأع�صاء يف  الدولة.. 
الوظيفة جاء ل�صد النق�س احلا�صل لن بع�س الأعمال 
وظيفية  تخ�صي�صات  اإىل  حتتاج  ول  وقتية  تكون 
اليوميني  الأجراء  ا�صتحداث  لذا مت  الدائم  على امللك 
العمل  فرتة  نهاية  حتى  موؤقت  ب�صكل  يعملون  الذين 
البطالة  امت�صا�س  يف  ي�صهم  الأمر  امل�رسوع.هذا  يف 
ويف مت�صية اأعمال الدوائر احلكومية من دون ال�صغط 
على وزارة املالية من خلل تخ�صي�س رواتب ثابتة 
انتفاء  مع  الدائم  امللك  على  تعيينهم  مت  حال  يف 
احلاجة لوجودهم. اأن ا�صتحداث وظيفة الأجر اليومي 
حلول  واإيجاد  ال�صارع  من  البطالة  لمت�صا�س  جاء 
جزئية مل�صاكل العاطلني عن العمل وبالتايل احل�صول 
على مبالغ ت�صهم يف رفد م�صاريفهم. واملحاولة يف 
زيادة خربات العاملني �صواء من اخلريجني اأو غريهم 
واإدماجهم يف اأدارة امل�صاريع ف�صل عن امل�صاهمة يف 
توفري مبلغ من املال وان كان ب�صيطا لكنه ي�صاعدهم 
يف �صد بع�س احتياجاتهم احلياتية، وان هناك طلبات 
للعمل يف  اخلريجني  اخلريجني وغري  قبل  من  كثرية 
وظيفية  درجات  وجود  عدم  يقابله  الدولة  دوائر 
خم�ص�صة مع احلاجة اىل املوظفني، وقد اأدت الأعداد 
املتزايدة يف طلبات التعيني اإىل وجود �صغط كبري من 
قبل العاطلني عن العمل للح�صول على تعيني باأجور 
يومية اإل اإنه لي�س بالإمكان ا�صتيعاب كل الإعداد لن 
املبالغ املخ�ص�صة من امل�صاريع لهذا الأمر غري كافية 

ل�صتيعاب الدرجات الوظيفية كافة.
بع�س  يف  اليومي  بالأجر  العاملني  معظم  طالب 
على  عمل  فر�س  باإيجاد  املحلية،  احلكومة  الدوائر 
من  الكثري  اكت�صبوا  اأنهم  اإىل  م�صريين  الدائم،  امللك 
البلد  تخدم  اأن  باإمكانها  التي  واملهارات  اخلربات 
خا�صة وان عددا غري قليل منهم من حملة ال�صهادات 
ال�صتغناء  ميكن  ل  مهمة  وباخت�صا�صات  اجلامعية 
عنها، حيث اأ�صار املهند�س )و�صام عبد علي( املوظف 
قد  يومي  باجر  العمل  بقاءه يف  اأن  اإىل  يومي:  باجر 
اإىل الأعمال احلرة  يجربه على ترك الوظيفة واللجوء 
حدود  يتعدى  ل  والذي  يتقا�صاه  الذي  الراتب  لن 

احتياجاته  ل�صد  كاف  غري  عراقي  دينار  األف   300
اأكدت  حني  يف  اأطفال،   3 ولديه  متزوج  وانه  خا�صة 
قد  يومي  باجر  عملها  اأن  حممد(  )رغد  البايلوجية 
عمل  انه  األ  اخلربات  من  الكثري  اكت�صابها  يف  اأ�صهم 
بتخ�صي�س  املركزية  غري م�صمون، مطالبة احلكومة 
درجات وظيفية ونقلهم على امللك الدائم لل�صتفادة 
حقوقهم  �صياع  وعدم  الوظيفية  املخ�ص�صات  من 

املادية كون القانون مل يقرها حتى الآن.
اأما عن مبادرات احلكومة املحلية فاإنها وعدت خريا 
يف امل�صتقبل الذي ناأمل باأن يكون قريبا، ويف حال 
�صتكون  فبالتاأكيد  وظيفية  درجات  على  احل�صول 
الأولوية للعاملني بعقود واأجور يومية كونهم ح�صلوا 
ل  معنا.معاناة  عملهم  اأثناء  وخربات  تدريب  على 
م�صتجدات  لأخر  ومتابعة  وانتظار،  ترقب  تنتهي، 
اأو  بتثبيتهم  قراراً  طياتها  بني  حتوي  علها  وزاراتهم 
تلك  التقديرات  اقل  اإىل موظفي عقود على  بتحويلهم 
الدولة. دوائر  يف  اليومية  الأجور  موظفي  حالة  هي 
لهم  حتت�صب  التي  الزهيدة  املبالغ  من  الرغم  فعلى 
اإىل  ما  يوما  حتويلهم  باأمل  مت�صبثني  مازالوا  تراهم 
بامتيازات  يتمتعون  الدائم  امللك  على  موظفني 
عملية  يف  التاأخر  تربر  كافة  فالوزارات  اقرانهم. 
تثبيتهم اإىل قلة التخ�صي�صات املالية، و يرى موظفو 
تتج�صد  معاناتهم  اأن  جهتهم  من  اليومية  الأجور 
باملح�صوبية امل�صت�رسية يف عدد لي�س بقليل من دوائر 
الدولة.املوظفة )فاطمة علي( تقول: اأن للأجري اليومي 
والعطل  اجلمع  اأيام  اقتطاع  اأبرزها  كثرية  معاناة 
كامل  اعتمادا  تعتمد  كثرية  عوائل  وهناك  الر�صمية 
على هذا الراتب الزهيد مقارنة مع رواتب الإقران من 
املوظفني، اإ�صافة اإىل اأن �صاعات العمل طويلة جدا ول 
الدائم من  امللك  املوظف على  يعامل  يعاملون كما 
يعانيه  ما  جملة  من  العمل.وا�صافت:  �صاعات  حيث 
يف  الأجور  ت�صليم  تاأخري  هو  اليومي  الأجر  موظفو 
اأ�صبوع،  اإىل  اأحيانا  ت�صل  قد  اأيام  عدة  واىل  موعدها 
مع العلم اأن بع�س الدوائر تعتمد اعتمادا كامل على 
الأجراء، لذا اإنا ات�صاءل ملاذا ل يحق لهم التثبيت مع 

اأن اغلبهم من اأ�صحاب ال�صهادات والخت�صا�صات؟
�رسيحة  نحن  فتقول:   ) عدنان  �صاره   ( املوظفة  اإما 
منها  كبرية  معاناة  لدينا  اليومية  الأجور  موظفي 
اأيام اجلمع والعطل وكل  اإىل قطع  اإ�صافة  الراتب  قلة 
خطورة  اأو  اجتماعي  �صمان  دون  ومن  املنا�صبات 

موظفو  يحظى  بينما  تقاعد،  ول  اإ�صافية  �صاعات  اأو 
واخلطورة  واحلوافز  باملخ�ص�صات  الدائم  امللك 
والتقاعد وحتى ي�صتطيع اأكمال درا�صته يف اأية مرحلة 
واملعاناة الكربى هي �صبح التقلي�س ول يوجد نظام 
اليومية.ويقول  الأجور  اأ�صحاب  يحمي  قانون  اأو 
الأجور  موظفي  اأن   :) القادر  عبد  )اإبراهيم  املحامي 
اليومية والعقود وامللك هم من ي�صري العمل الن يف 
ل  للأ�صف  لكن  وخربته،  �صهادته  ح�صب  وكل  البلد 
يوجد قانون يحميهم واأقول وبكل �رساحة، هم الفئة 
املظلومة الن يف دوائر الدولة وموؤ�ص�صاتها وهم من 
الراتب.  توزيع  ويوم  والعطل  اجلمع  اأيام  حتى  يعمل 
لذا من ال�رسوري اأن يتم اللتفات اإىل هذه ال�رسيحة 
من املوظفني الذين عانوا الأمرين جراء انتظار اإخبار 

تدخل ال�رسور على قلوبهم، فكما اأ�صلف البع�س اأنهم 
ما زالوا ومنذ ما يقرب من اخلم�س اأو ال�صت �صنوات من 
دون اأدنى اأمل بالتثبيت مع الأخذ بنظر العتبار اأنهم 
يتقا�صون اأجورا ل ميكن لها اأن تعينهم على مواجهة 
م�صاعب احلياة ل�صيما اأرباب الأ�رس منهم، وبالتايل 
ملوظفي  حتويلهم  اأو  الدائم  امللك  على  فتثبيتهم 
عقود �صيكون مبثابة بل�صما لآلمهم التي طال اأمدها. 
اأكدوا  املدين  واملجتمع  الإن�صان  حقوق  يف  نا�صطون 
على وجوب �صمول العاملني بالأجر اليومي باحلقوق 
الوظيفية اأو جزء مما يتمتع به اأقرانهم من املوظفني 
على امللك الدائم، واأو�صح املحامي )ثامر التميمي(: 
للم�صوؤولية  اليومي  بالأجر  العامل  خ�صوع  باأن 
اإىل  التزامه بال�صوابط يدعو  القانونية يف حال عدم 

تن�س  التي  واحلقوق  بالمتيازات  متتعه  �رسورة 
مناق�صة  �رسورة  على  موؤكدا  العمل،  قوانني  عليها 
املحلية  احلكومة  يف  املخت�صني  قبل  من  الأمر  هذا 
الربملان  اأو  املركزية  احلكومة  اىل  مطالباتهم  ورفع 
ال�صاب  وبني  التناق�صات.   على  الق�صاء  اأجل  من 
يومي  باجر  يعمل  كان  الذي  الأمري(  عبد  )م�صطفى 
يف البلدية ملا يزيد على ثلث �صنوات: اإن تركه العمل 
جاء نتيجة للنتظار غري املنطقي لفر�س التعيني اأو 
ال�صمول ب�صمان وظيفي يوؤمن حياة اأفراد عائلته يف 
حال اأ�صابه اأي مكروه واأ�صاف قائل:- العمل باجر 
يومي ل يوفر لنا ال�صمان ف�صل عن �رسورة اللتزام 
بالدوام الر�صمي الذي ي�صيع الكثري من وقتنا من اجل 
وحتت  ال�صارع  يف  وقوفنا  من  جننيها  اآلف  ب�صعة 
املعامل  نعمل يف  اأننا  واجلوع يف حني  احلر  وطاأت 
الأهلية بعيدا عن املوؤثرات اجلوية. اأما العامل )حيدر 
عبد الواحد( يذكر: اأن عمال الأجور اليومية العاملني 
اأية  على  يح�صلون  ل  الدولة  وموؤ�ص�صات  دوائر  يف 
الدولة. مبينا  اأ�صوة بباقي موظفي  امتيازات وظيفية 
اأن العطل واملنا�صبات ل يتم فيها احت�صاب اأجور لهم 
ما ي�صيف همًا ومعاناة اأخرى اإىل همومهم احلياتية 
الأجور  عمال  جل  اأن  ويقول  ال�صعبة.  واملعي�صية 
ويعيلون  احلال  و�صعيفي  الفقراء  من  هم  اليومية 
اأيام  الأجور  لهم  بان حتت�صب  ويطالب  عوائل كبرية. 
العطل واملنا�صبات كغريهم من موظفي الدولة الذين 
الأجور  والإجازات.موظفو  بالعطل  رواتبهم  تتاثر  ل 
األن  العمل  ي�صكل  من  هم  وامللك  والعقود  اليومية 
للأ�صف  لكن  وخربته،  �صهادته  ح�صب  وكل  البلد  يف 
واأقول  اليومي  الأجري  ل يوجد قانون يحمي �رسيحة 
دوائر  يف  الآن  املظلومة  الفئة  هم  �رساحة،  وبكل 
اجلمع  اأيام  حتى  يعمل  من  وهم  وموؤ�ص�صاتها  الدولة 
بع�س  يقوم  حيث  الراتب،  توزيع  ويوم  والعطل 
رواتبهم  من  ق�صم  ب�رسقة  ال�صعيفة  النفو�س  اأ�صحاب 
بدواعي الغياب اأو ما �صابه ذلك.ونحن نقرتح هنا �صن 
ت�رسيعات حلماية هوؤلء املوظفني واإعطاءهم حقوقًا 
للعاملني  وظيفية  حقوقًا  تعطي  العامل  دول  لن 
العي�س  ولعائلتهم  لهم  توؤمن  اخلا�س  القطاع  يف 
باأمان يف حال حدوث اأية خماطر اأثناء الوظيفة.لعل 
العطل  كرثة  من  مبا�رس  ب�صكل  ت�رسرا  ال�رسائح  اأكرث 
واملنا�صبات هم العاملون يف دوائر وموؤ�ص�صات الدولة 

ب�صفة اأجور يومية.

تعددت األسباب واالحتيال واحد... حمى قراءة الطالع تنتشر بين الشباب

العاملون باألجر اليومي... ما بين قلة الرواتب وحلم التعيين على المالك الدائم 
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على الرغم من تزايد اأعداد 
الأجراء اليوميني يف دوائر 
الدولة، وحيث ان كل دوائر 
الدولة تعمل بوظيفة الأجر 

اليومي ل�سد حاجتها من 
املوظفني وهي اأعداد لي�ست 

بالقليلة األ اإن امل�سوؤولني اأكدوا 
اأن تواجدهم يعد �سرورة ملحة 

للق�ساء على م�سكلة البطالة 
التي اأخذت تع�سف بالنظام 

القت�سادي للدولة كونها من 
امل�ساكل التي تزيد من نفقات 

الدولة فكل مواطن يكلف الدولة 
مبالغ غري قليلة من املال، وان 

بقاءه بال اإنتاج �سي�ساعف 
العبء على الدولة. 
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