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إذا كانت الفائدة الوحيدة للتاريخ هي عدم تكرار األخطاء، 
وهي بديهية بسيطة لم نس����توعبها حتى اليوم لذا بقينا في 
حلقة مفرغة من إعادة األخطاء، فإن الفائدة الوحيدة باملقابل 
لوج����ود املثقفني واملفكرين واألذكياء في األمم هي االس����تماع 
آلرائهم واألخذ بتوصياتهم ووضعها موضع التنفيذ بدال من 

الضرب بها � كعادتنا � عرض احلائط.
> > >

فاألمم املتقدمة يرس����م سياستها ويحرك جيوشها وناقالت 
طائراتها � للعلم � املفكرون واملنظرون وتبقى تلك السياسات 
قائمة ومفعلة حتى تستبدل بأفكار جديدة ميثلها منظرو ومفكرو 
احلزب املنافس او أحيانا مفكرون جدد من نفس احلزب، وفي 
جميع األحوال هناك االستماع الدائم ملا يقوله أصحاب الثقافة 

والفكر وهذا سر تفوقهم وتقدمهم وقلة الزلل في أعمالهم.
> > >

في بلداننا العربية الوضع أقرب دائما إلدارة »البقالة«، اي ال 
مكان للتفكير والتنظير والثقافة والعمل االستراتيجي طويل 
املدى بل تش����رق الشمس كل صباح ليتم رش املاء امام احملل 
و»اصبحنا واصبح امللك هلل« وهل من مش����اكل تواجهنا هذا 
الصباح؟ وبعد ان ميضي اليوم بأكمله في حل تلك املعضالت 
اآلنية واليومية يتم إغالق احملل ليال انتظارا لصباح يوم جديد 

ال يختلف إطالقا عن سابقه.
> > >

واحلقيقة التي ال تقبل الش����ك او اجل����دل اننا في الكويت 
نحتقر املفكرين واملثقفني ونفخر مبخالفة ومعارضة ومناكفة 
وتس����فيه ما يقولونه ليترك األمر بعد ذلك للجهال وأنصاف 
املتعلمني ممن ال يحاسبهم أحد على أخطائهم أو على تسببهم 
في اإلش����كاالت املتواصلة التي نعيشها والتي جاوزت مشاكل 

الهند والصني معا.
> > >

آخ�ر محط�ة: )1( في ظل تلك النظرة االس����تعالئية والدونية 
ملفكري ومثقفي البلد يطرح تس����اؤل محق وهو ملاذا ال يرمى 
هؤالء في أقرب صناديق قمامة حالهم حال أي أغراض ال يحتاج 

اليها الناس؟!
)2( انتهيت للتو من قراءة التقرير الذي رفعه الديبلوماسي 
واملثقف اللبناني شارل مالك في 1949/8/5 لرئيس اجلمهورية 
ورئيس الوزراء ووزي����ر اخلارجية حول ما يجب على لبنان 
والعرب عمله فيما يخص العالقة باملعسكرين الشرقي والغربي 
واس����رائيل، ولو عمل بج����زء من توصياته لتفادت املنطقة 
جميع احلروب واملش����اكل ولقاربت في تقدمها وثرائها الدول 
االوروبي����ة والشرق آسيوية ولكن على من تقرأ مزامي����رك 

يا... شارل!
)3( رّحلت اإلمارات عطلة اإلس����راء واملع����راج ليوم األحد 
ورحلناها نحن ليوم اخلميس فاستفادوا هم من بقاء عالقتهم 

مع العالم 4 أيام ونحن 3 أيام فقط وال شيء يهم.

بس���بب إنفلونزا اخلنازير، قررت الكثير من العائالت 
الكويتية قضاء هذا الصيف في الديرة، ولهذا األمر محاسنه 

التي قد ال يراها البعض.
لق���د أفرزت كارثة إنفلونزا اخلنازير ارتباكا عجيبا في 
وزارة الصحة بشأن السيطرة على املرض من خالل ضبط 
احل���االت في منافذ الدول���ة! وكأن املطلوب ضبط مرتكب 

جرمية ال مريض يعاني من إنفلونزا!
ومش���كلة هذه اإلنفلونزا فقط في االسم ألنها مرتبطة 
باخلنازير، فنستحي أن نقول إن فالنا مصاب ب� »اخلنازير« 

أو أني تعبان ألني مصاب بإنفلونزا اخلنازير!
رغم أني أعتقد أن االس���م أرحم من إنفلونزا احلمير، أو 

إنفلونزا اجلحوش أو إنفلونزا البهامي، أجلكم اهلل.
أقول إن االرتباك يرصده أي شخص كثير السفر كحالتي، 
فبعد أن كنت مجبرا على التوقيع على ورقة خضراء تهددك 
باحلبس إذا امتنعت عن الكش���ف عن امل���رض ألنه وباء، 
أصبحت توقع على إقرار أصفر بأنك إذا تعبت فس���تذهب 

إلى املستشفى أو املستوصف القريب ملنزلك.
وال أدري حقيقة من العبقري املصاب بإنفلونزا الثيران 

الذي اقتراح وأقر كال النموذجني!
فاألول يهدد مريض���ا باحلبس، وهو قول يفتقد احلس 
واملنطق إال إذا كانت وزارة الصحة تريد القضاء على نزالء 

السجون باإلنفلونزا!
والثاني فيه من الغباء ما فيه، فشخص مصاب مبرض 
ملن س���يلجأ للمحكم���ة أو احلداد أو لراع���ي »األوتي« أو 

للمستشفى!
في املنافذ البرية كنت مجبرا على النزول من س���يارتك 
للكش���ف على حرارتك ثم إعطائك ورقة مكتوبا عليها »ال 

مانع«!
وال أدري م���ا املقصود ب� »ال مانع« هذه، هل هي ال مانع 

من الدخول للبالد، وقد مت ختم اجلواز بالدخول!
أم ال مانع من إطالق س���راحه بدال من احلجر عليه ألنه 

مريض!
وملاذا »ال مانع« حتمل توقيع »خربوطة« أس���فلها، هل 
ألنها ع���ادة عند العرب أم ألنها حتم���ل هوية من أعطاني 
ج���زاه اهلل كل اخلير هذه الورقة الت���ي ال يتعدى حجمها 
حجم أح���د أصابع اليد لطفل في الثالثة من عمره، تصلح 
برشامة لطلبة الثانوية أيام زمان، فهذه األيام االمتحانات 

تصل للبيت، ما شاء اهلل!
أخيرا بسبب إنفلونزا اخلنازير قّلت الزحمة في »القرقور« 
الذي نسميه املطار، ورب ضارة نافعة ألني أقسم بأن الوضع 

في املطار مأساوي بكل ما تعنيه الكلمة.
هذه سنة اخلنازير، واهلل يس���تر على املطار وتصاب 
الناس بإنفلونزا احلمير الس���نة القادمة )ويا كثر احلمير 

في العالم وإال رحنا وطي(.

عقبال إنفلونزا الجحوشرمي المثقفين والمفكرين في القمامة! الجريمة
ثقافة االعتذار نادرة 
في ذهنيتنا. فاخلسارة 
او التعب او الضياع او 
التوغل في االثم او الكذب، 
اهون على قلوبنا من كلمة 
»آس���ف« فنحن نحتمل 
الضغط النفسي او االجهاد 
ونلب���ي دعوة الى حفل، 
او نرد على سؤال محرج 
الننا عاجزون عن االعتذار 
من صاحب الدعوة او من 

صاحب السؤال. 
شاهدت لقاء تلفزيونيا 
مع صحافي عربي »كبير« 
سألته املذيعة عن متويل 
التي يعرف  صحيفت���ه 
القاص���ي والدان���ي في 
عال���م العروب���ة اجلهة 
التي متوله���ا، وبدال من 
االمتن���اع عن االجابة او 
االعتذار عن عدم الرد راح 
الصحافي يراوغ باحلديث 
التوزي���ع واالعالن  عن 
واالشتراكات فلم يخرج 
املشاهد باجابة شافية او 

مقنعة.
لو ان الذهنية العربية 
تتمت���ع بثقافة االعتذار 
لسهلت على هذا الصحافي 
العربي الرد على السؤال 
الرد، ولتمكن من  بعدم 
االمتناع عن االجابة ولم 
الى  يضط���ر للمراوغة 
درجة الكذب على الهواء 

مباشرة. 
نحن من���ارس الكذب 
اليومي خوفا من اآلخرين. 
وبعضنا يدعي املرض كي 
ال يلبي دعوة للعشاء او 
يدعي الن���وم كي ال يرد 
على االتصاالت الهاتفية. 
وكأن االعت���ذار مرتبط 
باخلطيئة، وكلمة »آسف« 

جرمية ال تغتفر.
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»إسرائيل« و»إيران« قصة من قصص »مليون 
ليل���ة وليلة« أو حادثة وحادثة، ومسلس���ل من 
مليون حلقة، بدأ عرضه ولن ينتهي حتى تنتهي 

أعمارنا جميعا.
منوت وترثنا أجيال بعدنا، ومتوت تلك األجيال 
وترثها أجيال بعدها، وهذا املسلسل لم ينته ألنه 

ال ينتهي ولن ينتهي.
إنها لعبة بطالها »اسرائيل« و»إيران« واالثنتان 
متفقتان على القيام ببطولة هذا املسلسل ومتوافقتان 

على تفاصيله وأحداثه.
إسرائيل لن تضرب إيران ولن متسها بسوء، 
سوى سوء الكلمات والتهويل والتعظيم من شأنها 
وخطره���ا وقوتها النووية، وذلك ما هو مكتوب 

بسيناريو ذلك املسلسل املليوني الطويل.
وكذلك ايران لن متس اسرائيل بسوء، سوى 
سوء الكلمات والتحقير والتهوين وحمم االفواه 

اخلاطبة واأللسنة النارية احلارقة.
مطلوب من اس���رائيل اآلن بالذات وحس���ب 
نصوص املسلسل ان تصّعد االمور اعالميا ضد 
ايران وااليحاء بقرب ضربها والهجوم عليها، الى 
حد اجراء املناورات وعب���ور غواصتها النووية 

»قناة السويس« كما نشر بالصحف.
الدهماء والغوغاء ومعهم حسنو النية واملصدقون 
لظاهر االمور واملتعامون عن بواطنها يدفعهم مثل 
تلك االخبار وذلك التصعيد الى التعاطف مع ايران 
الضحية الواقعة في املرمى االس���رائيلي، والتي 
تنتظر الضربة وتتوقعها كل رفة عني او كلما عزفت 
الساعة على اوتار ثوانيها، وذلك هو القصد وهذا 
هو الغرض من ذل���ك التصعيد وااليحاء بعداوة 
اسرائيل إليران، من اجل بث التعاطف مع طبقتها 
احلاكمة وللتأثير على املوقف الشعبي االصالحي 
واحراج االصالحيني االيرانيني وفريق »موسوي« 
ولتعزيز موقف »جناد« و»خامنئي« واملتشددين 

وحرس الثورة وقتلة النساء واملؤزمني.
واس���رائي���ل سواء كان على رأس�������ها »بن 
غوري���ون« او »نتنياهو« وم���ع اختالف الوقت 
والظروف والشخوص في املعسكر اآلخر »املعادي« 
له���ا، تتقن لعب هذا ال���دور، دور صرف االنظار 
وحتوي���ل الطرف اآلخر من »صديق« تعمل على 
تعزي���ز مكانته، الى التهويش ض���ده واعتباره 
عدوا، من اجل حشد التأييد الشعبي له بني بني 
قوم���ه وامته وجعله بطال ف���ي عي����ونهم، على 
 اعتبار ان »العدو« الذي تعرفه خي����ر من »عدو«

ال تعرفه!

»العدو« الصديق!
واضح


