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 استغالل الطاقات

 

 تتعطـل يف  وطنيـة كـثرية  طاقات بشرية  ــ وهلل احلمدــ يف بالدنا 

فرتات عطاء, ويف الوقت نفسه املاليني من العاملني األجانـب الـذين   

ونقــدر ونقــدم مثــن ذلــك ويف الوقــت نفســه    ,نســتفيد مــن خــدماتهم 

شك, وحيـث   تلفة, مع االستفادة منهم والنعاني من مشاكلهم املخ

توجد لدينا بع  الفـرتات خـالل العـام تتعطـل فيهـا طاقـات كـثرية        

تي علـح رأسـها موسـم الصـيف     ا أثناء إجازاتنا الطويلـة ويـ   وخصوًص

ــاملني    وغــــريه, ــامعيني والعــ ــني والطــــالب اجلــ ــاع املدرســ ــل قطــ مثــ

 وغريها. ةإجازتهم الصيفيتطول  التعليم الذيناملختلفني يف جمال 

                                                           

  هــ املوافـل   1426 ـرم   9, اجلمعـة  جبريـدة اجلزيـرة  قـال  ُنشر هذا امل
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ــال ميكــن أن يســتفاد مــنهم يف مواســم احلــج,      ــح ســبيل املث فعل

حبيث ميكـن أن يعـدوا يف دورات خاصـة لتقـديم خـدمات إرشـادية       

 وغريها.أو تنظيمية 

الوظــائف العامــة أو لــد  القطــاع  يســدوا بعــ كمــا ميكــن أن 

اخلاص أثناء إجـازات مـوظفيهم السـنوية, وبهـذا يـتم تـوفري طاقـات        

دخل هلؤالء العاملني مبا ينفعهم وال يؤثر علح القطاع  بشرية وإضافة

 منهم.املستفيد 

كما تتعطل كثري من الطاقات يف وقت هي مستعدة للعطاء من 

أمثال املتقاعدين من املدنيني أو العسكريني الذين يتمتعون بصـحة  

ونشــاط وخــربة متميــزة, فــيمكن االســتفادة مــنهم بــبع  األعمــال   

التطوعية والعامة يف أوقات  تلفة أثناء فـرتة  االجتماعية واخلريية و

تقاعــدهم, حبيــث يشــعر املتقاعــدون باســتمرار نشــاطهم ونفعهـــم       

ويــوفرون طاقــات بشــرية متمكنــة ذات خــربة    لآلخــرين,وعطــائهم 

 ودراية.

كما أن من القطاعات اهلامة لـدينا قطـاع النقـل املدرسـي الـذي      

ــدة أو    يتوقــف ناًمــ  ــد  الشــركات املتعه ــات  ا ســواء ل ــد  القطاع ل

والذي يتوقف عـن تقـديم أي خدمـة أثنـاء موسـم       اخلاصة,العامة أو 
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الصــيف واإلجــازات األخــر  رغــم رؤوس األمــوال الكــبرية املبذولــة  

 فيه.

 أموالـه الضـخمة بتقـدم   وميكن هلـذا القطـاع اإلفـادة مـن رؤوس     

ــغيل      ــل تشـ ــن طريـ ــالت عـ ــالل العطـ ــادي خـ ــردود مـ ــدمات ذات مـ خـ

اسم احلـج والعمـرة, حبيـث يسـاهم يف نقـل      حافالته وسائقيه يف مو

احلجــاج يف املشــاعر وغريهــا, كمــا ميكــن أن يســاهم يف موســم    

ا حبيث يسـتفيد منهـا   دولًي ا أواألسفار الصيفية بعمليات النقل  لًي

 اجملاورة.املواطنون والعمالة األجنبية اليت تغادر إىل البلدان 

ــالطالب       ــة بــ ــكنية خاصــ ــات ســ ــود جممعــ ــروف وجــ ــن املعــ ومــ

لـــة تكـــون يف ياجلم يف مصــائفنا اجلــامعيني وغريهـــم يقــع بعضـــها   

الغالب مقفلة أثناء اإلجازة الصيفية, ميكن أن يستفاد منها ب جور 

خاصــة ولــو علــح األقــل للشــباب العــزاب الــذين يقضــون إجــازتهم يف  

تلك املصائف, والـذين يعـانون باسـتمرار مـن طـرد أصـحاب الشـقل        

تفيدوا بالسـكن ويسـتفاد مـن    حبيـث ميكـن أن يسـ    هلم,املفروشة 

 يدفعونها.األجور اليت 

كما أن الكثري من مباني املؤسسـات الـيت قـد تغلـل يف مواسـم      

اإلجازات املختلفة ميكن أن يسـتفاد منهـا ومـن مالعبهـا وسـاحاتها      

ومبانيها للمناسبات اخلاصة والعامة يف فرتات العطـالت ممـا  عـل    

من االسـتخدام  ضعلح أن ن ا ويف الوقت نفسه حنرصمفيًد هلا دخاًل
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