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املتباكون على إحصاء 1957 واملتعلقون به ليس���وا بأكثر 
من أش���خاص عنصريني حتى النخاع، فكلما حادثت أيا منهم 
إال ووجدته قد علق هذا اإلحصاء كقميص ثأر ملطخ بدم كذب 
خرج من ش���رايني فئويتهم بعد أن مزقوها في محاولة لدفع 
الوطن على االنتحار، فهم يوردون نتيجة اإلحصاء القائلة إن 
عدد الكويتيني بحسب ذلك اإلحصاء »القميصي« 112 ألف نسمة، 
ويطرحونه بل ويقومون بنش���ره ووضع أرقامه التفصيلية 
للتدليل على أن خلال ما حصل وأن هناك جتنيس���ا عشوائيا 
حصل بس���بب مؤامرة قامت بها احلكوم���ة لتغيير التركيبة 
السكانية بعد العام 1957، وكل أطروحاتهم خلت من أي دليل 
علمي عدا نتيجة اإلحصاء التي يتمحكون بها، فهم ولألس���ف 
أشبه بشخص أورد لك نتيجة مباراة دون أن يشرح لك سير 
املباراة ورمبا كان س���ير لعب املباراة أهم عشرات املرات من 
نتيجتها التي يرون أنها تأتي وفق رؤيتهم العنصرية الضيقة، 
فمارادونا انتزع الفوز أمام إجنلترا بيده، نتيجة تلك املباراة 
كانت 2 � 1 لصالح التانغو، أما احلقيقة فهي أن مارادونا ضحك 
على ذقن ابن عمنا احلكم التونسي، هنا تكون أحداث املباراة 

أهم من النتيجة.
س���أحاول أن أكون منطقيا وس���أملس من خالل مقالي هذا 
ما يخش���ون أن يلمسوه من مكامن األخطاء التي استند إليها 
اإلحصاء »القميصي« الذي يتشبثون به ويعلقون عليه قضية 
أن البلد »وخذت« في ليل، كما سأفتح أبوابا لألسف ال أعرف 
ملاذا بقيت غير مطروقة منذ إثارة قضية التجنيس العشوائي 
التي يدعون أنها حصلت ويرم���ون بها أبناء القبائل حتديدا 
دون غيرهم ويحملون مسؤوليتها للحكومات الكويتية التي 
تآمرت على الش���عب الكويتي بحسب زعمهم، واليوم سأقوم 
متبرعا بالدفاع عن احلكومة وعن املنطق قبل أي ش���يء آخر 
بعدما لم أجد أمامي إال الذود عن املنطق أو السكوت عن حملة 

قمصان الثأر الكاذب.
ال أعرف إن كانوا يعون أم أنهم »يتغيش���مون« أن اجلهاز 
احلكومي في الكويت في العام 1957 والذي أجرى اإلحصاء في 
ذل���ك العام كان مجرد جهاز تنفيذي ذي بعد واحد فقط بعدد 
محدود من املوظفني وقاموا بجهد بدائي بورقة وقلم فقط دون 

أي خطة واضحة كما سأوضح الحقا.
إحص���اء 1957 كان تقريبيا أو »تخمينيا« باألصح، أي انه 
لم يكن يس���تند إلى أسس سجالت وال مواليد وال إحصائيات 
للهجرة والتي لم تكن قد ظهرت في تلك الفترة التي قام خاللها 
اإلحصاء � وسالمة فهم اجلميع � فقد مت اإلحصاء بشكل بدائي 
على ثالثة أوجه، أوال قس���مت الكويت إلى 18 منطقة لتسهيل 
عملية اإلحصاء، وهذا التقس���يم هو خدعة بدائية تدرس في 
مادة اإلحصاء 101 التي كنا ندرسها في اجلامعة وذلك لتسهيل 
عملية العد، الحظوا معي »عد وليس حصرا حقيقيا«، وثانيا 
بدأ اإلحصاء بدعوة أميرية ونداء من دائرة الشؤون االجتماعية 
عن طريق محطة اإلذاعة واخلطب في املساجد »هل تعرفون 
عدد أجهزة الراديو في الكويت يومها؟« وكان الهدف من ذلك 
حض املواطنني )الس���كان( أو البش���ر املوجودين على أرض 
الكويت للمش���اركة في اإلحصاء، هل تعرفون أن عمر إذاعة 
الكويت يومها كان 6 سنوات فقط، ألنها انطلقت في العام 1951 
بنصف كيلو واط أي لم تكن تغطي س���وى مساحة ال تتعدى 
اخلمس���ني كيلومترا مربعا، وتزامنا م���ع الدعوة األميرية مت 
تسيير سيارات حتمل مكبرات صوت في شوارع الكويت وال 
أعتقد أن أيا من تلك السيارات مرت على بر رحية وال األبرق 
وال األبيرق وال الشدادية وال الوفرة بل وال حتى الفنطاس أو 
اجلهراء أو الفحيحيل أو الش���عيبة وهي ذات املناطق التي ال 
أعتقد أن ص���وت إذاعتنا »النصف واطية« قد بلغتها في ذلك 
الوقت، وثالثا مت عمل مس���ابقة »تخمينية.. أكرر تخمينية« 
لتقدير عدد الس���كان وش���ارك فيها 3968 متسابقا واختلفت 
إجابات املش���اركني »التخمينية« وج���اءت إجاباتهم متفاوتة 
فمنه���م من قدر تعداد الكويتيني ب� 100 ألف ومنهم من قدرهم 
ب� 700 ألف، وللجميع أن يراجعوا أرشيف »كونا« للتأكد من 
هذه املعلومات الت���ي أوردتها والتي يبدو أن أحدا ال يريد أن 
يعرف التفاصيل بل يريد أن يعرف نتيجة املباراة التي تأتي 
على هواه ومزاجه وال أعتقد انه يتبع هواه إال من أراد ضالال 

أو سعى لتضليل.
احملصلة أن إحصاء 1957 ليس وثيقة اس���تقالل وال حكما 
قضائي���ا نهائيا بل مجرد إحصاء ظهر ومت وأجنز في ظروف 
شرحتها أعاله وتثبت أن هامش اخلطأ يبلغ أكثر 50% وميكنكم أن 

تعودوا إلى أي دكتور إحصاء ليخبركم من واقع الظروف.
الكارثة الكبرى التي سأش���رحها وألؤك���د على كبر حجم 
هامش اخلطأ في إحصاء 1957 الذي يتعلق به النازيون اجلدد 
ليرفضوا من يسمونهم القادمني اجلدد حسب ما يصفونهم، هو 
أن إحصائيات تعداد سكان الكويت األخيرة تبلغ نسبة هامش 
اخلطأ بها 25%، الحظوا 25%، على الرغم من وجود إحصائيات 
مواليد ووفيات وبطاقات مدنية وسجالت عدلية موثقة وهو 
األمر الذي كشفته دراسة أجراها كل من مركز دراسات االقتصاد 
الرقمي )مدار( وشركة »أورينت بالنيت« وأثبتت الدراسة أن 
أرقام اإلحصاءات السكانية في دول اخلليج واملعتمدة من قبل 
املنظمات احمللية واإلقليمية والدولية، مبا فيها »منظمة األمم 
املتحدة« و»البنك الدولي«، تختلف بنحو 25% أو أكثر عن معظم 
التقديرات الرسمية ونشرت تلك الدراسة في الزميلة »القبس« 
األسبوع املاضي، فباهلل عليكم إذا كانت هذه هي نسبة هامش 
اخلطأ في إحصائيات حديثة تدار بالكمبيوتر وأحدث أجهزة 
وخطط اإلحصاء فكم تتوقعون أن تكون نسبة هامش اخلطأ 
ف���ي إحصاء 1957 الذي يتباكى عليه البعض ويعلقه البعض 

اآلخر على صدر باب مقاالته.
فحبا باهلل وحبا بالوطن وتراب هذا الوطن ووحدته وروحه 
وسمائه وروح ش���هدائه الطاهرين األبرار من رجال وأطفال 
ونساء، من حضر وبدو وسنة وشيعة من كويتيني ومقيمني 
وب���دون اتركوا عنكم ورقة إحصاء 1957 التي ترفعونها كلما 
رغبتم في إقصاء اآلخر من شركائكم في الوطن والتي ثبت لكم 
خطؤها وبدائيتها باحلجة العلمية الواضحة التي ال تقبل القسمة 
إال عل���ى املنطق، إال إن كنتم تعانون من اعوجاج في منطقكم 

تريدون معه أن تسلكوا طريقا نحو شق قلب الوطن.
Waha2waha@hotmail.com

ذعار الرشيدي

إحصاء 1957 
وهدف مارادونا 1982!
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الكويتي يستاهل أكثر من قانون القروض

م.ضاري محسن المطيري

رياح التفاؤل

لنتحدث ف����ي البداية عن إيجابيات 
جلسة إسقاط فوائد القروض، ولننظر 
إلى نصف الكأس اململ����وء، أولى هذه 
اإليجابيات أن الفتاوى الشرعية فرضت 
نفس����ها على أصحاب القرار في قاعة 
مجلس األم����ة، وهذه حقيق����ة يجتهد 
البعض ف����ي نفيها وجتاهله����ا، لكنها 
حقيقة، فمن رضي فل����ه الرضا، ومن 

سخط فله السخط.
 ثان����ي هذه اإليجابي����ات أن مواقف 
اإلسالميني إال ما ندر كشفت لنا توقفهم 
عند الفتاوى واملفتني، واحترامهم اخلالف 
الفقهي، ورحابة صدورهم وسعة أفقهم 
في تقبل آراء إخوانهم، كما أكد انقسام 
األصوات اإلسالمية بني موافق ومعارض 
عدم وجود احلزبية والتبعية املقيتة التي 
يتهم بها اإلسالميون من قبل خصومهم، 
بل هم أحرار، يسيرون وفقا ملا متليه 

عليه ضمائرهم ودينهم.
وأما احملزن واملقلق في تلك اجللسة 
فهو السجال الذي دار بني عدد من النواب 
الفتاوى،  حول حقيقة دوافع بع����ض 
إلى  الش����ديد  الفقهي  وإخراج اخلالف 
مسامع العامة من الناس، والذي سيخلق 
لهم تشويشا وتشكيكا فيما سيستحدث 
من فتاوى في النوازل القادمة من مشائخ 

وعلماء جنلهم ونقدرهم.
ومن احملزن أيضا أن بعض احلركات 
اإلسالمية التي ليس لها ممثل في البرملان، 
تركت كل الشعارات اإلسالمية الهادفة 
جانبا، ورفعت شعار إسقاط القروض 
وجعلته معلما لها، وكالت خلصومهم 
من التيار اإلسالمي أبشع التهم وأقبح 
األوصاف من خارج قبة البرملان، فيا ترى 
هذا صنيعهم وعددهم ال يتجاوز عدد 
أصابع اليد والرجل، فماذا سيصنعون 
لو تطور أمرهم من مجرد ميكروفون 
وصوت يلعلع وفاكس وبيانات ال تنقطع 
إلى ثقل سياسي وممثلني في املجلس؟ 

لكن احلافظ اهلل.
أخيرا، إن كان البعض اليزال يجادل 
ومياري في أن قانون إس����قاط الفوائد 
الظالم واملغلوط سيستفيد منه أغلبية 
الشعب الكويتي فأقول إذن على الشعب 
الكويتي واحملتاج فيهم واملعسر خاصة 
ألف ألف عافية، فالكويتي عموما يستاهل 
أكثر وأكثر، يستاهل أن يتمتع بعيشة 
الرخاء والترف، لكنه أيضا ال يستحق 
أماني كاذبة وأوهاما بالية، وبالتالي ال 
يس����تحق ظلما وحيفا أكثر مما أصابه 
حتى اآلن، وعلى هذا الزعم أقول: ينبغي 
إذن على كل مواط����ن كويتي رأى أنه 
اس����تفاد من هذا القانون وسد حاجته 
وفك عوزته، أن مينح النواب املوافقني 
صوته وثقته شكرا على تفانيهم، فهذا 
حقهم وأقل من حقهم، وفي املقابل على كل 
مواطن كويتي حتقق من عدم استفادته 
من القانون، ورأى أن الغنب والظلم وقعا 
عليه أن مينح صوته وثقته للقلة القليلة 
التي س����جلت موقفها برفض القانون، 

وكل يسري على همه وهواه.
dhari0395@hotmail.com

� تصدق؟.. اننا نحن البش���ر، نغتر بأمور 
وأشياء ملكناها، من دون أن نطلبها، أو يكون 

اخليار لنا فيها؟ 
� أعطين���ي أمثل���ة على تل���ك األمور أو 

األشياء.
� املثال األول.. إننا لم نختر أبوينا وال أصلنا 
وال فصلنا، ومع ذلك نفتخر بانتس���ابنا إلى 

أصولنا، حتى يصل البعض إلى املبالغة في الفخر واالعتزاز، 
بتقليل قدر أصول اآلخرين.

� نعم.. وقد قرأت في التاريخ أيضا، كيف كان يس���تغل 
الرجل األبيض الرجل األسود ويستعبده، بحجة أن البيض 
هم الس���ادة على األرض، وأيضا ق���رأت كيف كانت بعض 
األعراق تعتدي على أعراق أخرى وتبيدها، كرها وحقدا من 

دون أسباب.
� أيضا لو س���أل أحدنا نفس���ه، هل اخترت الوطن الذي 
ولدت عليه، والوطن الذي أنتمي إليه، والهوية التي احملها؟ 
سيعرف اإلنسان أنه حتى في هذا األمر لم يكن خياره بيده، 

بل أنعم اهلل عليه في ذلك.
� أنت تذكرينني مبوقف عندما س���ألت أحد اآلس���يويني 
عن هويته، فقالها لي بفخر واعتزاز، وكان يجلس بجانبي 
صديقي، فقال لي: هل رأيته كيف قالها وهو يفتخر بها؟ قلت 
له.. وملاذا تس���تغرب؟ فأنت أيضا تعتز بانتمائك لوطنك، 
ولو كنت آس���يويا وفي نفس مكانه، لقلتها بنفس الطريقة 

واحلجم.
� صدقت.. فهناك إنسان يخرج إلى الدنيا 
وف���ي فمه ملعقة من ذه���ب كما يقولون، 
وهناك إنسان يجد ما يكفيه وال يحتاج 
إلى أن يكدح كما يكدح املساكني، وهناك 
من خرج للحياة وأب���واه ينتظران منه 
أن يش���تد عوده، حتى يدخل في معمعة 
البحث عن الرزق من أج���ل العيش، وهذا أيضا.. ليس بيد 

اإلنسان وال اختياره.
� يعني ذل���ك أن علينا احترام اآلخري���ن ليس ملالهم أو 
أصولهم، أو لون بشرتهم، فهناك ما حملناه معنا في حياتنا 
م���ن دون اختيار منا، وهناك ما علينا أن نضيفه أو نغيره، 

وهذا ما علينا أن ننظر إليه بالتحديد.
� نعم.. انه خلق اإلنسان وتواضعه، علمه وثقافته، تعامله 

الراقي مع اآلخرين.
� لو فهم كل ش���خص على وجه األرض هذا املعنى، لعم 

السالم العالم.
� بإمكاننا أن نوصل هذه الرس���الة لآلخرين، عندما نبدأ 
بتعليم أبنائنا وأهلن���ا وأصحابنا هذا اخللق، وننتهي عن 
النظرة الدونية، واللهج���ة املتعالية، وكما قال نبينا محمد 

ژ »ال فضل لعربي على أعجمي إال بالتقوى«.
نعم.. نعم، هذا اخللق الذي نريد.

Falcom6yeb@yahoo.com

أنوار عبدالرحمن

غرور البشر

فالكم طيب

عندما اعتقدت يائسا في مرحلة ما 
في حياتي مظلمة تعيسة بأنني لن 
أكون، وعندما أيقنت أنه لن تكون لي 
أي فسحة أمل في نفق هذه احلياة، 
أضاءت لي »األنباء« الطريق نورا دائم 
اإلشراق، ومنحتني أمال قّل نظيره، 
ومدت لي يدا انتشلتني من أعماق 
حالة املعاناة واليأس وفقدان األمل 

واالبتسامة.
وبفضل »األنباء« وحدها أصبحت 
أمتلك صفة كاتب وهي أجمل وأعز ما 
أمتلكه اليوم، وبعد ان كانت تسيطر 
علّي فكرة ان طريق الكتابة صعب 
ووعر ومخيف ومظلم وطريق مصالح 
ال يس����تطيع السير فيه وقطعه في 
الكويت سوى من ميتلكون صفات 
معينة وخاصة جدا متكنهم وحدهم 
من سلك هذا الطريق، فإذا ب� »األنباء« 
تغّير فكرتي عن هذا الطريق ليبدو 
لي انه طريق باستطاعة كل شخص 
يقرأ بنهم ومثقف السير والتألق فيه 
شرط ان ميتلك القدرة على تنظيم 
وترتيب وتفعيل وتفصيل ما ميتلكه 

من معلومات وثقافة وأفكار.
»األنباء« بالنسبة إلنسان بسيط 
مثل����ي هي أول وآخر بيت للكتابة � 
بيت � ال يشابهه بيت في الوفاء وفي 

العطاء ألبنائه وتقديرهم.
و»األنباء« بالنس����بة لي ككاتب 
اكتشفته وصقلته ورعته ودللته، 
هي ص����رح ثقافي حر ومميز أكتب 
وأنش����ر وأتألق على صفحاته بكل 

حرية.
ولكل ذلك وحتية ل� »األنباء« في 
عيدها ال� 34 أردد جملة دعائية شهيرة 
ل� »األنباء« لطاملا سمعتها وأحببتها 
ورددتها صغيرا في السن، هي جملة 
»األنباء جريدة اآلباء واألبناء« وفعال 
ه����ي كذلك، وفوق ذلك من ينس����ى 
»األنباء« ي����وم كانت صوت الوطن 
وأبناء الوطن في أحلك الظروف التي 

مرت على هذا الوطن.
Mike14806@hotmail.com

مخلد الشمري

جريدة اآلباء واألبناء

رؤية

فيما مضى كنا نقول عندما 
ن���رى أي كالم ال يعجبنا »هذا 
اخرطي« ومعنى ذلك ان املتحدث 
ما عنده سالفة ولكن فيما بعد، 
وبعد أن زحف على العالم البشري 
العلم واملعلومية اتضح أن كلمة 
اخرطي له���ا معنى في قاموس 
العل���م فمثال: عندما تس���تهلك 
اآللة )املكينة( يأخذون هذه اآللة 
ويتم خرطها حس���ب املقاييس 
امليكانيكية وق���د يكررون هذه 
العملية مرة أخ���رى، لكن بعد 
ان تستنفد هذه وتلك يقومون 
 Completely املكينة باس���تبدال 
وأظن ذلك ينطبق على احلياة 
البيئية، فمثال األشجار التي تنبت 
على أرض الكويت في موس���م 
األمطار تغيرت الى أشجار أخرى 
ونباتات لم نعهدها في السابق، 
وبعض منها على وشك االختفاء 
وبعد أن ذكرن���ا احلالتني آنفتا 
الذكر جاء دور العنصر البشري، 
فعندم���ا ت���رى رج���ال األمس 
وتقارنهم برجال اليوم ماذا تتوقع 
لرجال الغد وقد ُيقال من بعض 
الس���لبيني »هذه سّنة احلياة«، 
كلمة استسالمية ولكننا نقولها 
ليست بهذه السرعة االنحرافية 
بعد أن اتضح لنا ما حدث لغيرنا 
والشواهد على ذلك كثيرة، فمثال 
عندما تالحظ املزايدات الكالمية 
واحل���ث على بع���ض املطالب 
متعذرة التنفيذ والتي يريدون 
منها مكاسب انتخابية ودعايات 
انتخابية غير عابئني مبصلحة 
املواطن احلقيقية يتضح لك أنه 
أصابهم م���رض اخرطي لكثرة 
كالمهم وقلة أفعالهم وهم بذلك 
يجعلون اجلانب اآلخر يتشدد 
في عدم املوافقة على ما يريدون 
وهنا ضروا الوطن واملواطن ألنهم 
يطلبون أشياء غير معقولة وال 
تنسجم مع العدالة االجتماعية 
الت���ي يجب األخذ به���ا حاضرا 
ومس���تقبال ومن لم يأخذ بهذا 
الواض���ح ويتحدث مع  املب���دأ 

الناس مبا هو معقول يدخل في 
خان���ة )اخلرطي( وهنا أريد أن 
أش���ير إلى ثالث قضايا دخلت 
حلبة املزايدات وعطلت مفعولية 
التنفيذ ألصحاب الشأن واملعنيني 

بها وهي كاآلتي:
1 – الرياضة وما حصل لها من 

جتاذبات بني أهل الدار.
2 – الق���روض وما س���ببت 
املزاي���دات ف���ي ه���ذه القضية 
من ض���رر عل���ى املعنيني حقا 

باملساعدة.
3 – موض���وع الب���دون وما 
تخلله م���ن مش���ادات كالمية 
واتهام���ات أفق���دت إجناز هذه 
القضية اإلنسانية وإيجاد حل 
يضفي عليها العدل والعدالة ملن 

يستحق منهم. 
فهل هناك من طبيب معالج 
لهذه الظواهر التي لم نعتدها من 
قبل والتي أصبحت حديث العالم 
نتيجة بثها على وسائل اإلعالم 
بشكل يغيظ ويحزن الصديق 
ويفرح األعداء واملتربصني والذين 
لهم أزالمهم في مواقع متعددة من 
الوسائل اإلعالمية، فهم يعرفون 
كيف يختارون هذه املواقع لبث 
س���مومهم حتت مفهوم العدالة 
االجتماعية ويخفون مصادرهم 
اخلفي���ة التي ترب���ت خالياهم 
على مثل هذه وتلك من احلسد 
والكراهية فاحذروهم حتى لو 
أعطوكم من اللسان حالوة وكالوا 
إليكم املديح الزائد الذي يريدون 
أن يغطوا به دس السم بالعسل، 
احذروا العقارب التي أصبحت 
ثعابني والس���بب في ذلك قوم 

اخرطي.
 April and May are very nice

months
خراط مشمش يابو وجهني

وفي اخلفى حوسه ودوسه
الثنت���ني بدين���ه  وي���أكل 

وينك���ر ويحد في موس���ه
ال تخلط الشني فوق الزين

هوس���ه الى  األمر  وحتول 

مطلق الوهيدة

احذروا إنفلونزا اخرطي

رأي


