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تعد المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة المؤسسة
الوحيدة في العالم التي تنفرد بأقصر عمر مطبق لتقاعد
الموظف ( 60سنة) هجري ًا وهو عمر ُيعادل ( 58سنة) إذا
قورن بالتقويم الميالدي الذي تتبعه دول العالم .

مؤسسة التقاعد ودورها في رعاية منسوبيها
كما أن نـظــام التقاعد الـسـعــودي هــو األعلى
في الحسميات من الموظفين ( )%9من الراتب
األساسي ،ومن أطولها في سنوات الخدمة (40
ً
سنة) للحصول على الراتب كامال.

مــا ُيعانيه بعض المتقاعدين والمتقاعدات
م ــن ظـ ـ ــروف ص ـع ـبــة س ـ ـ ـ ً
ـواء م ــادي ــة أو غـيــرهــا
سـبـبــه اب ـت ـعــاد أص ـح ــاب ال ـق ــرار والمخططين
فــي المؤسسة العامة للتقاعد وعــدم إدراكـهــم

الح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم الـ ـت ــي ي ـج ــب أن ت ــوف ــر داخـ ــل
األن ـظ ـمــة وال ـقــوان ـيــن  ,فـلـيــس م ــن ال ـج ــودة أن
تتغنى مؤسسة التقاعد بأن المستفيدين من
ً
ً
خدماتها بلغوا ( )954447مـتـقــاعــدا ووري ـثــا،

إلى أواخر ثمانينات القرن الميالدي
المنصرم ,كان لدى العديد من الشعوب
العربية والغربية اعتقاد خاطئ بأن
المجتمعات الخليجية.
للتواصل مع الكاتب

حريث
الريشة
مازن الرمال

h
 .mashoor@saudiopinion.org

لسنا مجتمع ًا نفطي ًا
ولسنا مدللين
هي كيانات محدثة تشكلت نتاج اكتشاف النفط
وب ــأن أبـنــاء هــا مــدلـلــون  ,وم ــن ثــم فــا يمكن الــركــون
إليهم في تنفيذ أي عمل بدني أو جهد عقلي .
حـقـيـقــة أن ه ــذه ال ـص ــورة الـهـشــة وال ـم ـشــوهــة الـتــي
تكونت عنا في الماضي ،قد كان الباعث الرئيس لها
جهل شعوب تلك الدول بالتاريخ الفعلي للمجتمعات
الخليجية ،بــاإلضــافــة لـكــون بعضها لــم يتمكن من
ً
زي ــارة دول الخليج فعليا وإنـمــا بنى اعتقاده على
تـصــورات خاطئة ُم ــررت إليه مــن قبل آخــريــن ليسوا
على دراية بالواقع التاريخي الخليجي في حقيقته.
ً
بالعودة لتاريخ شعوب منطقة الخليج  ،وتحديدا
المملكة كأنموذج فإننا نجد بأن مواطني هذا البلد
ق ــد ع ــان ــوا ف ــي ف ـت ــرات تــاري ـخ ـيــة م ــن ش ـظــف الـعـيــش
وصـعــوبــة جـمــة فــي تحصيل أم ــور المعيشة  ،ومــن
هنا فقد غدت شخصية المواطن السعودي من القوة
بمكان.

بــل األه ــم مــن ذل ــك هــو تــوفـيــر الـحـيــاة الهانئة
ً
والمستقرة بعيدا عــن إدخ ــال تلك الفئة التي
سـنـكــون منها يــومــا مــا فــي دائ ــرة ال ـخــوف من
الحاجة والفقر.

رأي:

حسن مشهور

كما أن الــوفــرة المالية التي أوجدتها االكتشافات
البترولية ،حققت نقلة نوعية في واقعنا االقتصادي
ـالــم والباحث
واالجـتـمــاعــي كــذلــك  ،فأضحى منا الـعـ ٍ
والمنتج فــي كــل مـجــال ،فــي حين أن ثباتنا الديني
واألخ ــاق ــي ق ــد بـقــي ك ـمــا ه ــو  ،إن ل ــم ي ـكــن ق ــد أزداد
ً
رسوخا على ما كان عليه في السابق.
واآلن ،ومـ ـ ــع ال ـ ـت ـ ـحـ ــوالت االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـعــال ـم ـيــة
والتقلبات في أسعار النفط ،فقد سعت حكومة خادم
الـحــرمـيــن  ،ووف ــق الــرؤيــة الـتــي وض ــع لبناتها ولــي
الـعـهــد ال ـس ـعــودي األم ـيــر محمد بــن سـلـمــان ،لتبني
سياسة اقتصادية تسعى في النهاية لتنويع مصادر
ال ــدخ ــل بـحـيــث ي ـت ـحــول اق ـت ـصــادنــا م ــن الــري ـعــي إلــى
المنتج ،وهو ما يبشر بنقلة نوعية مستقبلية على
كافة الصعد سينعكس أثرها اإليجابي على مستقبل
األجيال.

يكتبون في العدد القادم

احمد هاشم

محمد الشويعر

صالح الحمادي

على العكاسي

الهنوف القحطاني

طارق العرادي
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البارحة ونزو ً
ال عند رغبة
ابني لمشاهدة أهم ما
أنتجته السينما في القرن
العشرين من وجهة نظر صبي
في الثانية عشر ،شاهدنا
أول أفالم سلسلة البطل
األمريكي إنديانا جونز.
للتواصل مع الكاتب
s.bukhamseen@saudiopinion.org

بطل !

حديث الصورة
صناعة عوامل الجذب السياحي والترفيه الداخلي
له قيمة اقتصادية غاية في األهمية ويمثل
جانب مهم في رؤية المملكة  ،2030والتي
ُتعنى في أحد جوانبها باالرتقاء بجودة الحياة
والنهوض بمستوى وعي اإلنسان.
سراج أبو السعود – كاتب رأي

ً
م ـثــل ص ـغ ـيــري ت ـم ــام ــا ل ــم أش ــاه ــد أي من
أجزاء ها من قبل ،فكل ما أعرفه عن السلسلة
ي ـ ـعـ ــود ل ـم ـق ـت ـط ـفــات ي ـق ـف ــز خ ــالـ ـه ــا ال ـب ـطــل
م ــن ط ـي ــارة هـلـيـكــوبـتــر ف ــوق بـحـيــرة مليئة
بالتماسيح.
بعد المشاهدة تفاجأت أن هذا البطل ذائع
الـصـيــت لـيــس أكـثــر مــن لــص آث ــار محترف،
وهـ ـ ـك ـ ــذا بـ ـك ــل بـ ـس ــاط ــة ال تـ ـج ــد ال ـس ـي ـن ـمــا
األمريكية أي داعي لمنحك مبررات لجرائمه
بل يكفي أن تصوره على أنــه بطل فيتلقف
المشاهد السعيد هذا التصنيف ويستمتع
بالمشاهدة.
تــوق ـفــت لــوه ـلــة أت ــأم ــل س ـهــولــة م ـنــح تلك
ً
الـتـصـنـيـفــات عـلــى أرض ال ــواق ــع ب ـع ـيــدا عن
هوليوود وأخواتها ،ففي كل صراع حولنا
هناك خير وشر.
ً
هل حقا نعيش في عالم باألبيض واألسود
واض ـ ــح ال ـم ـعــالــم أم أن أغ ـل ــب ال ـمــواج ـهــات
رمـ ـ ــاديـ ـ ــة ولـ ـ ـ ــدى أغ ـ ـلـ ــب الـ ـجـ ـبـ ـه ــات ب ـعــض
المبررات والقليل من المنطق؟
ه ــل ت ـل ــك ال ـس ـي ــدة الـ ـت ــي هـ ـج ــرت أط ـفــال ـهــا
ال ـثــاثــة دون أي إش ـع ــار مـسـبــق فمنحتهم

رأي:

سلمى بوخمسني

ط ـف ــول ــة م ــوح ـش ــة  ,ال ت ـن ـســى أنـ ـه ــا س ـيــدة
متحجرة القلب أم أنـهــا فــرت مــن جحيم ال
يعلم به إال الله ؟
ُ
ه ــل ذلـ ــك ال ـج ـن ــدي ال ـ ــذي ق ـ ِـت ــل ع ـلــى أرض
ً
المعركة شـهـيــدا أم قــاتــل نــال جـ ــزاء ه؟ مــاذا
ً
ً
عن القائد الحربي الذي قاد أسطوال بحريا
ً
جبارا من قارة إلى قارة أخرى فقتل من قتل
وسبى من سبى ثم أسس دولة تحمل إرثه
وثقافته وديـنــه وألـغــى بــذلــك كــل مــا تأصل
ً
لـ ـق ــرون ع ـلــى ت ـلــك األرض ،أتـ ـ ــراه فــات ـحــا أم
ً
مستعمرا؟
م ــاذا لــو اسـتـمـعـنــا لـكــل جـبـهــة عـلــى حــدى
ودون أح ـك ــام مـسـبـقــة ،ه ــل م ــن الـمـمـكــن أن
تنتقل قلوبنا إلى الضفة األخرى؟
هل من الممكن أن ال أحد يمتلك الحقيقة
ً
كاملة أو الحق كامال؟
وه ـ ــل تـ ــوزيـ ــع ال ـت ـص ـن ـي ـفــات حـ ــق م ـم ـنــوح
لصاحب الصوت األعلى واألقــوى َمن يملك
ً
ريـ ـش ــا وأل ـ ـ ــوان ص ــارخ ــة ي ـل ــون ب ـهــا ال ــواق ــع
والتاريخ كما يحلو له هكذا وبكل بساطة؟
أما الجماهير المغلوبة على أمرها ليس
عليها إال أن تصدق  ,تصفق وتستمتع.

داخل أي مجتمع هناك أكثر من سلطة للنفوذ وتأتي في المقدمة السلطة السياسية
وهذا ال خالف فيها وال جدال ،بعدها تبدأ السلطات األخرى سلطة رجال الدين والوجهاء
ورجال األعمال والعوام.
للتواصل مع الكاتب

a
 .mayuof@saudiopinion.org

ثقافة العوام
العوام مفهوم متغير وليس ثابت بمعنى،
ف ـقــد كـ ــان مـصـطـلــح ال ـع ــام ــة ي ـط ـلــق ع ـلــى غير
ً
الـمـتـعـلــم أم ــا آلن فــأص ـبــح ال ـم ـف ـهــوم مختلفا
ً
تماما فيطلق على السواد األعظم من الناس
بما فيهم حملة الشهادات االكاديمية.
هناك من يوظف سعار العوام البسطاء من
أجــل مشروعه الخاص والتأكيد على النفوذ
والسيطرة االجتماعية وأكثر من يبدع في هذا
المجال هــم رجــال الــديــن وهنا ال نعمم ولكن

رأي:
اك ــاد أج ــزم بــأن الـعــديــد منهم حياتهم مركبة
على هذا البناء االجتماعي.
مــن يــدخــل فــي أروقـ ــة ثـقــافــة ال ـع ــوام يجدهم
ً
ً
يحملون هــدفــا ســامـيــا فــي نـظــرهــم والـسـمــاء
م ـع ـه ــم ت ـ ـبـ ــارك ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات  ,ف ـب ـي ــده ــم ال ـم ــال
والـتـجـيـيــش والـضـغــط االجـتـمــاعــي والـتــأثـيــر
بشكل كبير فــي العقل الجمعي وه ــذا مــا أكد
عليه المفكر اإلســامــي إبراهيم البليهي في
وص ـفــه ل ـل ـعــوام بــال ـقــول لـيـســوا فـقــط األمـيـيــن

ال ــذي ــن ال ُيـحـسـنــون الـ ـق ــراءة وال ـك ـتــابــة وإنـمــا
الـ ـ ـع ـ ــوام هـ ــم الـ ــذيـ ــن ي ـح ـك ـم ــون عـ ـل ــى ق ـضــايــا
ال ي ـع ــرف ــون ع ـن ـهــا م ــا يــؤه ـل ـهــم لـلـحـكــم فيها
َّ
الممحصة
ويشغبون على من يملك المعرفة
ً
المعمقة ُ
َّ
فيحجم اضطرارا عن تعرية
والرؤية
هذا الجهل فال يجرؤ أن يقول ما يرى أنه الحق
ً
والصواب خوفا من سلطة العوام وما تؤدي
إلـيــه مخالفتهم مــن تـشــويــه السمعة وفـقــدان
ْ
ال ـم ـك ــان ــة وربـ ـم ــا ق ــط ــع م ـص ــدر ال ـ ـ ــرزق فـحـيــن

عباس املعيوف

يضطر األعلم أن ُيخفي أفكاره وآراءه ومواقفه
ً
ً
أم ــام األق ــل علما واألض ـعــف اهـتـمــامــا فــإن في
ً
ً
هذا هزيمة للعلم وانتصارا للجهل وانسدادا
ً
لآلفاق وقلبا لمنطق التعليم والتعلم.
ومـنـهــا يــدخــل الـمـجـتـمــع ف ــي أزم ــة أث ــر أزم ــة
ويقف البناء والتطوير عقبة فكل واحد يخون
االخر بالوقوف والتصدي لطريق الحق حسب
مـفـهــومــه الـقــاصــر والـ ــذي يـغــذيــه مــن يسعون
للنفوذ السيطرة..
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ُ
كتبت في مسودة المقال عبارة من حسن
الطالع وانتابني شك في صحة استخدامها،
فوجدت فتوى اللجنة الدائمة تقول «يَح ُر ُم
استعمال عبارتي (من حسن الطالع) ،و (من
سوء الطالع) .»...

جاء في كتاب القسطاس في
غريب أدوات القياس البن منقلة:
أما بعد ,فإنه لما تقدم بالناس
الوقت ،وأسرع بهم الزمن ،وكثرت
الحاجات ،وتنوعت الغاياتّ ,
رث كل
قديم ،وعاد الجميم كالهشيم.

للتواصل مع الكاتب

a.alrashedi@soudiopinion.org

وك ــان فــي جملة مــا تـقــادم بــه العهد ،ما
اعتاده الناس من أدوات القياس ،كالمتر
وال ـك ـي ـلــوم ـتــر ف ــي ال ـم ـس ــاف ــات ،وال ـص ــاع
واإلردب ف ــي ال ـم ـك ــاي ـي ــل ،وال ـ ـجـ ــرام وم ــا
شاكله في األوزان ،وابتكر أهل هذا الزمان
ال ـم ـقــاي ـيــس ال ـغــري ـبــة ومـ ـض ــارب األم ـث ــال
العجيبة ،على نحو ما سيأتي هنا ذكره.
وك ــان أغ ــرب مــا عــرف الـنــاس مــن أدوات
القياس «الـخــروف» ! ،وذلــك أن الفاغر بن
ً
مسافرة ذكــر أن قــومــا مــن األع ــراب كانوا
ً
إذا أزمـ ـع ــوا س ـف ــرا إل ــى ب ـلــد م ــن ال ـب ـلــدان
تساءلوا عن سعر الخروف في ذلك البلد،
ً
فــإن علموه رخيصا هــرعــوا إلــى سفرهم
مستبشرين بخراف وافرة ،وموائد عامرة،
ال يشغلهم وراء ذلــك شــيء من ســؤال عن
حـ ـض ــارات ال ـش ـع ــوب أو م ـعــالــم أرض ـه ــا،
ويستوي عندهم أن يعلقوا ذبائحهم غي
غابة «رغدان» أو «برج بيزا».
وك ـ ـ ــان ال ــرقـ ـي ــق بـ ــن ج ـ ـ ــزار إذا أراد أن
يـضـحــي ،ذرف ــت عـيـنــاه وقـ ــال :وددت لو
ـرج إيـ ـف ــل .وك ــان
ع ـل ـقـ
ـت أض ـح ـي ـتــي ف ــي بـ ـ ّ
ً
مــولـعــا بـبــاد األتـ ــراك ،يــرغــب ال ـنــاس في
السفر إليها يقول :الكباب عندهم بالمتر!

محمد الراشدي

رأي:

أما المسافات فصار لها قياس غريب،
ي ـع ــرف ح ـســابــه ب ــال ـك ــام ـي ــرات ،ف ـ ــإذا قــال
الـ ـ ــراكـ ـ ــب :صـ ــورنـ ــي س ــاه ــر ع ـش ــر مـ ــرات
 ,فــاع ـلــم أن ــه س ــار فــرس ـخ ـيــن ،أو عـشــرة
كيلومترات.
ومما استجد من غريب أدوات القياس
«البيبسي» ،فكانوا إذا أرادوا قياس ثبات
ش ــيء ق ــال ــوا :مـثــل سـعــر الـبـيـبـســي ،فلما
تغير السعر اضطرب الناس ووقعوا في
أمر مريج ،وكان من اضطرابهم أنهم مالوا
على التراب يحثون به األمثال حثوا ،فإذا
أرادوا المبالغة في وصف رخص الشيء
قالوا :برخص التراب ،وفي رواية «بتراب
القروش» ،والقياس هنا غير دقيق ،وذلك
أن أغ ـلــى ش ــيء فــي حـيـنــه ال ـت ــراب ،ولــوال
أنه كذلك ما سيجته «الشبوك» ،حتى ما
ينال منه المرء مضرب الكفين يتيمم به.
وك ـ ــان الـ ـن ــاس إذا أرادوا أن ي ـضــربــوا
المثل في ندرة الشيء وغالء ثمنه قالوا:
كــالــزئـبــق األح ـمــر  ،حـتــى إذا وق ــع الـغــاء
فــي الـبـنــزيــن ،عــدلــوا عــن الــزئـبــق األحـمــر
إلى البنزين األحمر وقــالــوا :مثل بنزين
خمسة وتسعين !

ٌ
جميل يعتري ُع َّشاق القراءة،
ًثمَّ ة شعو ٌر
ويدفعهم القتفاء أثر ُ
الك ُتب التي
ُيؤ ِثرونها ،وتتبُّع مصادرها أينما كانت ،ما
يضطرّهم الرتياد المكتبات الواقعية.
للتواصل مع الكاتب

r.albaghli@saudiopinion.org

قارئ أنت؟
ُّ
أي ٍ
وزيــارة المكتبات اإللكترونية ،وإنشاء
مـ ـجـ ـم ــوع ــات اف ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــة ف ـ ــي مـ ـن ـ َّـص ــات
ُّ
للتعرف على آخر
الـتــواصــل االجتماعي
ال ـك ـتــب ،وت ـب ــادل ـه ــا ،وق ــد تـنـتـهــي بــإقــامــة
ِو َرش ل ـ ـل ـ ـقـ ــراء ة ،أو ت ــأس ـي ــس ج ـمــاعــات
ُ َ
فعلية على أرض الواقع تعنى بالقراء ة،
ـارات دوريــةٍ لمعارض الكتاب
وتنظيم زيـ
ٍ
في الداخل والخارج .في فلسفة عصرية،
َ
يـحــرص عــاشــق الـ ِـكــتــاب عـلــى اصطحاب
ُ ُ
َ
ِكــتــابــه  ،أو مـجـمــوعــة مــن كــتـ ِـبــه مـعــه في
ُّ
تنقالته  ،ليس لهدف ال ـقــراء ة وحسب –
ً
َّ
ألن المقام والوقت قد ال يت ِسعان أحيانا-
ْ َْ
َّ
ط عشق
لسبب
بل
فريد آخر تولد ِمــن فــر ِ
ٍ
ٍ
ـح ـ ّـس بـيــن ال ـقــارئ
الـ ـق ــراء ة ،وه ــو لــرفــع ال ـ
ِ
ُ
ُ َّ
والكتاب ،فبعض الق َّراء الخلص يعتبرون
ً
ً
نفيسا
مكسبا
ُمـجـ َّـرد اصطحاب الكتاب
ِّ ُ
ُ
ـث عـ ـل ــى الـ ـبـ ـهـ ـج ــةُ ،
وي ـ ـ ـحـ ـ ــرض عـلــى
يـ ـبـ ـع ـ
َ
َّ
الكتاب
شكل
بأن
يشعرون
ألنهم
اإلبداع،
ِ
آس ـ ـ ًـراَ ،
ومـلـمـســه ُمـلـ ِـهـ ًـمــا ،ورائ ـح ــة أوراق ــه
ِ
خـ ّـاقــة ،فأصبح الـقــارئ وكتابه ص َ
نوين
ِ
َّ
َّ
متالزمين ،ال ينفكان البتة ،وقد يكون هذا

رأي:

h.alhakami@saudiopinion.org

لماذا ال يُ رد
على رسائلي؟!

للتواصل مع الكاتب

ِالقسطاس في غريب
أدوات القياس
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رائد البغلي

ً
ُ ُ
تعزيزا لمقولة ستيفن كينغ  :الكتب هي
ٌ
ٌ
سحر محمول ال مثيل له .
ُ
ّ
يخضع ال ــق ـ ّـراء ألن ـمــاط عــديــدة ،ولعلي
َ
َ
أنتخب نمطين بارزين ،هما:
«الـ ـق ــارئ – الـ ـق ــارئ» وه ــو الـ ــذي يدفعه
َ
للقراء ة شغفه بالثقافة ،وتوقه للمعرفة،
ورغبته في رفع منسوب الوعي واإلدراك.
«الـ ـ ـق ـ ــارئ – الـ ـك ــات ــب» ه ــو ك ــل م ــا س ـبــق،
َّ
باإلضافة العتباره أن القراء ة رحلة بحث
َّ
ُمستدامة لرفع حصيلته اللغوية ،كما أن
ُ
ـادة
لديه هاجس
تضمين ما يـقــرأه ً في مـ ٍ
ُ
مكتوبةٍ يشاركها الق ّراء مستقبل.
َ
ث َّمة عالقة وثيقة تربط القراء ة بالكتابة،
فمن ال يقرأ ال و لن يكتب ،فالقراء ة دينمو
ِّ
أساسي للكتابة ،و مثلما ُيفتش القارئ
دائ ـ ًـم ــا عــن ك ـتــابــات ال ـكــاتــب ،ف ــإن الـكــاتــب
ً
ً
يكتب أيــضــا بحثا عــن ال ـقــارئ ،فبينهما
َ
دفء
عــاقــة تـكــامـلـيــة ،وتـجـمـعـهـمــا ُب ــق ــع
ٍ
يـلـتـقــون مــن خــالـهــاّ ,إم ــا مـنـ ّـصــة توقيع
في العالم الواقعي ،أو موقع صحيفة في
العالم االفتراضي.

ب ــاسـ ـتـ ـغ ــراب قـ ـ ــال لـ ــي صــدي ـقــي
الـمـحــامــي اإلنـجـلـيــزي ونـحــن في
أحـ ــد م ـق ــاه ــي م ــدي ـن ــة مــانـشـسـتــر
ً
اإلن ـ ـج ـ ـل ـ ـيـ ــزيـ ــة  :أرس ـ ـ ـلـ ـ ــت ب ـ ــري ـ ــدا
ً
إل ـك ـت ــرون ـي ــا ل ـف ـه ــد ل ـك ـن ــه لـ ــم ي ــرد
ً
عـلــي  ،ثــم أرس ـلــت لــه تــذك ـيــرا ولــم
ً
ي ــرد أي ـض ــا! فقلت لــه ســأتــواصــل
أنــا معه وأفـهــم منه لـمــاذا لــم يرد
وأذكره بالرد عليك.
أرسلت لفهد رسالة أخبره فيها
أن ال ـم ـح ــام ــي اإلن ـج ـل ـي ــزي ال ــذي
ً
حــدثـتــك عـنــه ق ــد أرس ــل ل ــك بــريــدا
ً
إلكترونيا يستفسر فيه عن بعض
المعلومات فلعلك تــرد عليه ،فلم
يرد فهد على رسالتي  ،وكذلك لم
يرد على المحامي !
الـكـثـيــر م ـنــا س ـي ــرى أن ع ــدم رد
فـهــد أم ــر طبيعي ورب ـمــا سـيــدور

رأي:

فــي ذه ـنــه أس ـبــاب كـثـيــرة وأع ــذار
لعدم الــرد  ،نعم هــذا ممكن  ،لكن
سبب استغراب اإلنجليزي يعود
إل ــى ثـقــافـتــه ال ـتــي ت ـعــود فـيـهــا أن
األصل هو أن يرد مستقبل البريد
اإللكتروني بــأي رد يفيد فيه أنه
ق ــد ق ــرأ ال ـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي وأن ــه
سيحتاج إل ــى وق ــت حـتــى يجيب
على التساؤالت الموجودة فيه.
لـيــس فـهــد وح ــده هــو مــن تعود
عـلــى ع ــدم ال ــرد ع ــدد مــن الــرســائــل
ال ـت ــي ت ـص ـلــه ،فـكـثـيــر م ـنــا تصله
رسائل شبيهة لكنه ال يرد  ،هذه
ال ـعــادة مــوجــودة وبنسبة كبيرة
بـيــن كــل أفـ ــراد ال ـش ـعــوب العربية
وه ــو أم ــر يـجـعــل مــرســل الــرســالــة
ً
محتارا فهو ال يعلم هل عدم الرد
يعني أن هـنــاك رد سيصل أم أن

حسني احلكمي
المستقبل ال يملك إجابة أم يرغب
ً
في وقت ليرد أم أنه لن يرد أبدا ؟
م ـمــا يـمـكــن فـعـلــه ف ــي م ـثــل هــذه
ال ـمــواقــف وم ــن تصله رســالــة وال
ي ــوج ــد ل ــدي ــه رد فـ ــي ح ـي ـن ـهــا أن
يــرد بــأن الرسالة قد وصلت وأنه
سيرد الحقا بكل التفاصيل التي
يحتاجها المرسل  ،مثل هذه الرد
ً
يسقط كثيرا مــن الـحــرج والعتب
ً
الذي قد يحصل مستقبال .
ً
ن ـمــارس ك ـث ـيــرا مــن الـسـلــوكـيــات
ونظن أنها طبيعية  ،ومــن خالل
احـتـكــاكـنــا بــالـثـقــافــات والـشـعــوب
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ن ـك ـت ـش ــف أن ه ـن ــاك
أس ـ ــالـ ـ ـي ـ ــب وسـ ـ ـل ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــات أفـ ـض ــل
ً
ي ـم ـكــن أن ن ـمــارس ـهــا ع ــوض ــا عن
سـلــوكـيــاتـنــا ال ـت ــي ل ــم ن ـع ــرف عن
الخلل الموجود فيها من قبل .
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