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 درساً يجنبنا االنزالق"التاسع من أبريل"لنأخذ من

التاسع من أبريل يوم الصدمة الكبرى، ويوم عصيب على األمة العربية 

واإلسالمية، وهو كذلك يوم مستنكر من العالم أجمع، يوم ماتت فيه الشرعية 

الدولية وسقطت األقنعة عن دعاة العدالة وحلت محلها سطوة الطغيان، يوم التاسع 

من أبريل يوم يجب أن نراجع فيه كشف الحساب لنرى من خالله من الرابح ومن 

لقد خسر : الخاسر في تلك الحرب الظالمة التي شنت على أمة العرب واإلسالم 

العراق والعراقيون المعنى الحقيقي للحرية التي وعدوا بها فهم تحت نير 

االستعمار بعدما كانوا دولة ذات سيادة، خسروا وحدتهم الوطنية بتقسيمهم إلى 

عرب وأكراد وتركمان وآشوريين وإلى آخر القائمة ومن ثم إلى طوائف سنية 

وشيعية ومسيحية وغيرها بل وحتى اليهودية، خسروا ثروتهم بعدما أصبح 

الماليين عاطلين وثروتهم النفطية تصدر، وال أحد يعلم لمن وبكم خسروا عروبتهم 

بعدما عال صوت طبول الشعوبيين، خسروا األمن، فاألرواح تزهق والحرمات 

تنتهك من دون حسيب أو رقيب، وقائمة الخسائر ال تنتهي، وإن كان هناك من 

سيقول عن الربح فهو في أنهم تخلصوا من حاكم دكتاتور والسؤال الذي يطرح 

 نفسه هل كان لهذا التغيير أن يستحق كل هذا الثمن الباهظ؟

وقد صرح وزير الدفاع األمريكي في إحدى المناسبات أنه كان يحسب للمسلمين 

حساباً ولكنه بعد هذه األحداث اتضح له أنهم مجرد قنابل صوتية، فلم يكن لصوت 

الرفض في الشارع العربي واإلسالمي أي صدى لدى اإلدارة األمريكية بل 

بهذا المعنى يكون العرب . وساهمت بعض الحكومات في تسهيل مهمة الغزاة

والمسلمون قد قل وزنهم وشأنهم وأصبحوا مشروعات مفتوحة للنظريات 

واإلصالحات ومكاناً للقاصي والداني للتطاول واالستهانة وكذلك فإن اغتيال 

الشهيد الشيخ أحمد ياسين جاء ليعطي صورة جلية لحال االستهانة التي يقدمها لنا 

 .الصهاينة، ومن هنا يكون العرب والمسلمون في ميزان الخاسرين والمفرطين

كما لم يكن خافياً أن الحتالل العراق أجندتين إحداهما معلنة وأخرى مخفية، 

المعلنة هي ما يخص أمريكا، وبكل الحسابات فإن أمريكا وحلفاءها قد خسروا 

الكثير، فباإلضافة إلى الخسائر المادية التي يظنون وكما صرح كولن باول أن 

العراق بلداً غنياً سوف يعوضهم عنها وهو كالم فيه كثير من التفاؤل باعتباره 

واقع حالة الرفض العالمي والمقاومة المتزايدة التي تواجه وجودهم في العراق مما 

يجعل تفادي الخسائر المادية أمراً صعباً على أمريكا وإن كانت جيوب تجار 

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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إعالمية بالدرجة األولى فاإلعالم المسموع والمقروء والمرئي بشكل خاص يجب 

أن يقوم بدوره في قيادة وتحريك المجتمع نحو هذه المعركة وإشراكه فيها فهناك 

فجوة واسعة من حيث ما يجري من جهة وغياب الحماس الشعبي الرافض لفكر 

هؤالء الخوارج من جهة أخرى، فقد استغلوا إمكاناتهم اإلعالمية من أشرطة 

ونشرات وفيديو وإنترنت في تبرير ما يقومون به ونجحوا في االنتشار عبر هذا 

الفضاء اإلعالمي واستغالل ما يجري على الساحة العراقية ومن قبلها األفغانية في

إيهام الشباب المغرر بهم بأنهم امتداد للصحوة اإلسالمية، واليوم نحتاج إلى عقد 

ندوات ضخمة تجمع كل أطياف المجتمع السعودي من مختلف المناطق 

والمحافظات إلنكار فعل هؤالء الثلة وتصحيح صورة الفرد السعودي الذي أصبح 

اآلن أكثر من أي وقت مضى تحت المجهر باعتباره ظاهرة تستحق الدراسة في 

عيون كثير من البرامج الفضائية والتي تنظر إلى سخونة المشهد على الساحة 

ولهذا يجب . المحلية وتنقل صورة أخرى عن المجتمع السعودي بعيداً عن الواقع

أن يكون توظيفنا لإلعالم مدروساً الختراق فكر هؤالء وجذب الشباب الواعي 

ليقوم بدوره االجتماعي إلى جانب الدولة في محاربة الفكر اإلرهابي ويجب أن 

نستغل الصوت والصورة والكلمة في اختراق عقول هؤالء الشباب وأخذ يد 

 .المبادرة وقطع الطريق أمام الذين يستغلون ما يجري لتحقيق أهدافهم

 منصور الظفيري ـ حفر الباطن

 

 فرص العمل موجودة لمن يقدم قليالً من التنازالت 

وكل منهم له ظروفه , أصحاب مشكلة البطالة هم الشباب الباحثون عن وظيفة

وينظر إلى المتعاقدين , ومعاناته المريرة على الرغم من مؤهالته الجيدة, الصعبة

أو الوافدين وهم يعملون في الوظائف التي يتطلع إليها هؤالء الشباب السعودي 

فمن حق هذا الشاب أن ينظر إلى ذلك بأحقيته للعمل في بناء اقتصاد بالده ولكن 

في نفس الوقت يجب أال يلوم الشركات الوطنية قبل أن يتوثق فهذه الشركات 

ترغب في عمل الشباب السعودي لديها ولكن بشروط عمل المتعاقدين ألن قطاع 

األعمال الحرة مبني على أساس الربح والخسارة فنظام السوق الحر ال يرحم 

والمنافسة على أشدها لذا نلتمس العذر إذا اشترط صاحب العمل على السعودي 

رواتب التزيد عن رواتب المتعاقدين ثم االلتزام بالدوام بالنسبة للحضور 

واالنصراف مثل المتعاقدين وكذلك اإلنتاجية فإذا تمتع الشاب السعودي باإلنتاجية 

كنظيره من المتعاقدين فال بد من أن يجد طريقه ليحل محل المتعاقد مهما كانت 

ظروف هذا المتعاقد وأيضا عدم السفر خارج البالد إال بأمر صاحب العمل وعدم 

العمل لدى الغير إال بعد موافقة صاحب العمل فإذا التزم الشاب السعودي بالشروط

فالندية , المذكورة أعاله فإننا نعتقد جازمين أن صاحب العمل سيفضله على غيره

في التعامل تفقد المواطن المتقدم للعمل فرصة وظيفية وهناك سبب آخر يجعل 

صاحب العمل ال يرغب في توظيف الشاب السعودي وهو مادة في نظام العمل 

إذا انتهت خدمات المتعاقد لدى مكفوله فيحظر عليه القيام "والعمال تنص على 
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بنفس العمل لدى أي جهة أخرى لمدة عامين حتى ال يقع الضرر على صاحب 

العمل ويكون منافسا له حيث يعرف من أسرار العمل وال سيما أن معظم 

وأما بالنسبة لقول , المؤسسات هي من الحجم الصغير فيخشى أن يقع عليه ضرر

فبعضهم يبحث , بعض الكتاب إن هؤالء ال يستطيعون االنتظار أكثر مما انتظروا

أقول لهم إن الخلل في الشخص العاطل عن العمل نفسه , عن عمل منذ سنوات

أكثر من بقية األطراف التي ذكرناها أعاله وهل يعقل أن يبحث شخص عن عمل 

سنوات دون جدوى إال إذا كان هذا الشخص لن يقبل بأي عمل ولن يقبل  5مدة 

بأي راتب ولن يقبل بأي دوام ولن يقبل العمل في أي مكان بل يريد الوظيفة أن 

وأما بالنسبة لمخاطر الفراغ والفقر فالمثل يقول . تأتي إليه على طبق من ذهب

الحاجة أم االختراع فلو شعر هذا الطالب للوظيفة بالحاجة فعال لوجد مئة وظيفة 

ووظيفة وكما يعلم الجميع أن هناك عادات وتقاليد تمنعنا من العمل كصناع أو 

عمال أو أصحاب مهن والسؤال الذي يطرح نفسه متى نستطيع أن نتخلص منها؟ 

وعلى الرغم من كل ذلك نجد هناك أصواتا تطالب بدفع رواتب للعاطلين عن 

العمل من أبنائنا فبدال من أن نحثهم على العمل نطالب الدولة أكثر مما تطيق بدفع 

إن فرص العمل , رواتب ألناس ال يعملون بحجة البطالة وعدم توفر فرص عمل

موجودة لمن يتنازل عن كبريائه قليال ويجد ويجتهد وأنصح كل شخص لم يجد له 

بل يذهب إلى الحرمين , عمال أن يذهب إلى السوق ويتأمل كيف يعمل الناس

الشريفين وينظر إلى المنطقة المركزية فيهما وكيف يعمل الناس من كل األجناس 

واأللوان يعملون ويرتزقون فالمرأة العجوز ذات الستين خريفا تبسط في السوق 

وتعمل والكهل ذو الستين يبيع المساويك ويرتزق والطفل الصغير يبيع الماء البارد 

وهناك . والعصير ويرتزق ومن كل الفئات أما البحث عن وظيفة فلن يجدي نفعا

من يطالب بقوانين صارمة ال تستعطف رجال األعمال ويرون أن هناك تناقضا 

بين وجود فئة غنية وبأموال ضخمة وبين وجود فئة كبيرة من الشباب الذين أقفلت 

في وجوههم أبواب التوظيف وفرص العمل الشريف وكأنما هذا الغني لم يجمع 

هذا المال رياال بعد ريال ومن ثم نطالب بأنظمة تجبره على دفع رواتب ووظائف 

. للعاطلين عن العمل فلو جلس هذا محل هذا لوجد أن األمر أصعب من أن يحتمل

ال ننسى طبعا أن كال الفئتين من السعوديين ويعيشون تحت نفس الظروف فهذا 

أصبح رجل أعمال وبنى تجارته وحقق رأسمال كبير وأما اآلخر فما زال يبحث 

عن وظيفة وليعلم اإلنسان أن صاحب الوظيفة مهما كان الراتب الذي يتقاضاه فلن 

يجعل منه رجل أعمال إال إذا مارس العمل الحر ولن يحصد الماليين دون أن 

فأبواب االستثمارات . يستخدم اآلخرين لخدمة أعماله وتنمية تجارته والسهر عليها

أما بخصوص من يطالب برفع الحد . مفتوحة في الداخل كما هي في الخارج

األدنى لرواتب السعوديين في الشركات إلى الحد المعقول فالمعقول هو سياسة 

العرض والطلب وعندها فقط سنجد أن أصحاب رؤوس األموال سيقفون مع 

المواطن لتنمية اقتصاد الوطن ويتحملون شيئا من هذا العبء ويتنازلون عن شيء 

 .من أرباحهم لحل مشكلة البطالة
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 الرياض -مصطفى الغريب 

 

 يظلمون األطباء عندما تصبح أمراضهم مستعصية

كنت في غرفة االنتظار في انتظار موعدي مع الطبيب، ولكن بدا لي أن موعدي 

سيتأخر كثيرا فذهبت أللقي نظرة على ممرات المستشفى لعلي أقطع بعض 

وليتني لم أفعل، فما رأيته في ذلك اليوم ترك أثراً عميقاً ووضع عالمة ... الملل

فكيف بذلك الطبيب المسكين؟ الموقف الذي رأيته كان ... تعجب كبيرة في نفسي

حساساً ومبكياً، نعم ولكن األكثر من ذلك أنه كان جارحاً، كانت هناك امرأة في 

ريعان شبابها شاحبة الوجه تبكي وتولول في منتصف الممر وقد تجمع بعض 

الممرضات عليها لتهدئتها وهي تلعن وتدعو على ذلك الطبيب الذي وعدها قبل 

باستئصال الورم السرطاني، ولكنها اكتشفت اليوم أن  -بعد مشيئة اهللا  -فترة 

محاولته فاشلة وأنه لم يعالجها بالطريقة الصحيحة فزاد من انتشار المرض في 

جسمها، أخذت تشهر باسم ذلك الطبيب وتشتم ذلك اليوم الذي دخلت فيه هذا 

 !. المستشفى الذي أخبرها عن بداية مأساتها وسبب النكد الذي اقتحم حياتها

مشاعر جمة اجتمعت في نفسي أردت أن ! وقفت متأملة ذاهلة حزينة غاضبة

أردعها عما تفعله من ... أصبرها... أقنعها... أذهب ألمسك بها بقوة وأكلمها

كالم كثير يتصاعد كالشرار من عيني أردت أن أقوله لها لوال مناداة ... جزع

 . الممرضة السمي فقد حان وقت موعدي

إلى كل ... إلى كل يائس... عدت إلى المنزل ألكتب رسالة إلى كل مريض

يجب أن نعلم جميعاً أن الطبيب هو المعالج ... كفاكم ظلما ألنفسكم... متشائم

 !.والمساعد فقط وليس الشافي

الطبيب مجرد إنسان ضعيف قد يصاب بالمرض قبل مرضاه، فلماذا نعقد كل 

آمالنا دوماً على األطباء؟ وإذا لم نتعاف فاللوم كله عليهم وعلى المستشفى وحتى 

 !.هل انحدرت عقولنا فعال إلى ذلك المستوى؟! الطريق الذي أخذنا إليها

كل حقوقنا  -والذي نتصوره مالكاً  -لماذا نطلب من الطبيب ... حز في خاطري

نجرده من ... أو استعصى عليه المرض... ولكن إذا أخطأ قليالً... وبأكمل وجه

كل االحترام ونهزئه، وكأن الطب الذي درسه سحر يبدأ مفعوله في الحال ويجب 

الظن السيئ  -ولو للحظة  -هل يعقل هذا؟ فكيف خطر لنا % 100ضمان نجاحه 

فيهم؟ فهل الطبيب مثالً يحاول زيادة مرضنا أو تكثيف معاناتنا؟ أغفلنا عمن يميتنا 

ويحيينا، أنسينا الخالق عز وجل؟ كل ما يأتي المسلم من مرض فهو ابتالء من 

يجب أال نجزع وال نيأس وال نحمل أمراضنا وابتالءاتنا على ... عنده سبحانه

 . ظهور األطباء

 وصايف إبراهيم الخويطر 

 

 تعليقاً على حنان عبداهللا

 دور الرعاية االجتماعية مجرد أماكن للنقاهة 
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