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الكويتية بشكلها االحترافي  منذ تأسيس الصحافة 
قبل اكثر من نصف قرن ال أتذكر ان عضو مجلس أمة 
تقدم بقانون لـ»حماية حقوق الصحافيني«، وما تقدم به 
النائب »اجلهراوي« ثامر السويط وان كان التفاتة متأخرة 
من املؤسسة التشريعية للسلطة الرابعة اال انه يحسب 
العريضة تؤسس  للنائب السويط، فخطوطه  رياديا 
وللمرة األولى في تاريخ البالد ملفهوم العمل الصحافي 
بشكل اقرب لالحترافية منه الى املهنة »الثانية« كما هو 
في اغلب حاالته، واعتقد ان هذا املقترح يجب ان يتم 
دعمه من قبل الصحافيني وان تقوم جمعية الصحافيني 
بدعمه بكل قوتها وهي متلك من القوة ما ميكنها من 
ذلك، بل ان حتى على وزارة االعالم ان تدخل أيضا على 
خط الداعمني ملشروع هذا القانون، وال اعتقد انه ميّس 
احدا او يضر احدا او يكلف خزينة الدولة فلسا، بل انه 
وبأبسط حاالته يؤسس بعد مرور اكثر من ربع قرن 
ملهنة الصحافي الذي يعتبر أساس بالط صاحبة اجلاللة.

> > >
ان يحمله  الذي يفترض  ثامر« وهو االسم  »قانون 
الريادة في تقدمي  السويط صاحب  القانون أوال ألن 
مشروع هذا القانون الذي أعتقد أن أهم ما فيه أنه سيعيد 
رسم شكل مهنة الصحافة التي ظلت لعقود تعاني أزمة 

تعريف هوية الصحافي.
> > >

القانون وفق مسودته التي اطلعت عليها بسيط للغاية 
في مواده ولكنه عميق جدا في تأثيره على املدى القصير 
اعادة تعريف قانوني  انه سيكون مبنزلة  اذ  والطويل 
الرابعة، ومنحهم حماية جزئية من  السلطة  ألعضاء 
قوانني اخرى كقوانني »املطبوعات والنشر« و»النشر 
االلكتروني« و»اجلرائم االلكترونية«، حتى ان القانون 
فيه توصيف ملهنة الصحافي التي ال يوجد لها تعريف 

محدد قانونيا.
> > >

شكرا للنائب ثامر السويط، وأمتنى من اجلهات املعنية 
أن تدعم هذا القانون كونه ال يعود بالفائدة على الصحافيني 
فقط بل على املنظومة االعالمية ككل، وأمتنى ان تتم 
دعوة صحافيني للمساهمة في التعديل او املشورة على 

مسودة القانون األكثر من رائع.

يقول املثل »اكذب حتى يصدقك الناس« أقول ذلك تأملا 
وأنا أرى الزيف وطمس جزء من تاريخ وطني وأهله إنها 
العلم والثقافة ورمز  »املباركية« اسم صرح من صروح 
الوطنية.. حني تكاتف الكويتيون وتبرعوا بالغرض والبناء 
الوطن  العلم من  امليسورون منهم بدعوة أساتذة  وتبرع 

العربي وتكفلوا مبصاريفهم.
إن »املباركية« ليست مدرسة فحسب انها ملحمة تعاون 
وتكاتف في تاريخ الكويت، أجنبت عمالقة في األدب والعلم 
واالقتصاد، ساهموا بإدارة الوطن، أما أن تقزم »املباركية« 
وتختزل مبطاعم كباب وتكة وتغتصب شوارعها بطاوالت 
وكراسي، وترسخ في عقول البشر أن »املباركية« غذاء للبطون 
بعد أن كانت غذاء للعقول، أبهذا الفعل نرد فضل أجدادنا؟ 
لقد طغى الزيف والكذب على احلقيقة، حني قالوا »سوق 
املباركية« أتدرون متى وكيف ظهر هذا االسم؟ في بداية 
اخلمسينيات، حني بدأت الطفرة السريعة، واالنقالب على كل 
ما تعودنا عليه من سكن ومأكل وملبس وسلوك، في هذه 
الفترة فطن إخواننا من بالد الشام لهذا التطور االجتماعي 
السريع في الكويت فسارعوا بفتح معارض لألزياء واملوضة 
الخ( حول املدرسة  الطاهر، األرجوان...  )األناقة، األمل، 
املباركية، في ذلك الوقت لم تكن للشوارع أسماء، فما كان 
إال  الوافدين وأصحاب احملالت من وصف عنوانهم  من 
»املدرسة املباركية« حتى شاع مسمى »محالت املباركية« 
وأصبحت مركزا ملوضة املالبس.. وللحق ال يوجد شيء 
في تراث الكويت يسمى »سوق املباركية« إنها بدعة ابتدعت 
منذ سنوات قليلة في غير مكانها، وال متّت السم املباركية 
اللعب باملسميات لقد  انه  انه لغرض في أنفسكم،  بصلة، 

طمسوا أسواق تراثية قدمية )نعرفها(.
أما أن تفرضوا علينا »سوق املباركية« بأنه تراثي فهذا 
زيف، وأنا أسمع وأرى من خالل التلفزيون أن من ميلكون 
ويديرون هذه احملالت ال ينطقون العربية، وبعضهم نساء 

حديثو التجنيس، أي تراث هذا؟
ال تهمني اإليجارات زادت أم نقصت، وال شهرته املزيفة، 
التي اغتصبت اسما غاليا على قلوبنا، واغتصبت موقعا 
لصرح تاريخي منذ 200 عام، وباملوقع نفسه جرت أحداث 
الكويت وتعتز،  بها  تاريخية مهمة منذ 120 عاما، تفخر 
فاسألوا أهل العلم والتاريخ وآباءكم الكبار عن معلم تاريخي 
كويتي طمسوه حتت أرجل طاوالت وكراسي مطاعم »سوق 

املباركية«.
إن ما يهمني ويؤملني أنني عشت اخلمسينيات كلها وما 
بعدها وعاصرت تلك األماكن وجتولت بها على قدمي لم 
أسمع بسوق املباركية »التراثي« أين التراث فيه؟ هل هو 
بيع التكة والكباب اإليراني، واحلمص اللبناني، واملشويات 
الفالنية؟ لو كان هذا التراث أيام جدي )الذي يعشق التبولة( 

ملا تزوج جدتي!
يقولون »تراثي«.. صلوا على النبي.

٭ ملن يهمه األمر: بكل احلب والتقدير أناشد سمو رئيس 
مجلس الوزراء أن يكلف مركز البحوث والدراسات الكويتية 
أن ينصف تاريخ الكويت ويضع نقاط »احلق« على حروف 
»العدل«، في مسمى هذا املوقع، حتى ال نبخس حق الوطن 
وحق تاريخ أبنائه الذين قضوا نحبهم وتركوا بصماتهم على 
تلك املواقع التي أصبحت موائد للكباب والبصل واحلمص 

فيما يسمى بـ »سوق املباركية«.

السياسة واالقتصاد توأمان، ولذلك 
كانت كلية التجارة واالقتصاد والعلوم 
السياسية، لكن جامعة الكويت استبدلتها 
في 1995 بكلية العلوم اإلدارية، نتيجة 
التطور واملستجدات، وحان الوقت 
اآلن ليدرس الطلبة الرياضة والعلوم 
السياسية! وتشاع الثقافة السياسية 
بني جمهور الرياضة التي تخلق اليوم 
أمجادا لألنظمة السياسية او تعصف بها. 
تنافس سياسي دولي محموم 
لتنظيم الدورات والبطوالت، ويزداد 
رواج شراء وبيع الالعبني وجتنيسهم، 
لها نصرا  الهدف »اجلول«  وميثل 
معززا أو هزمية مذلة! والرياضة 
رسالة سياسية، لذلك رفضت ماليزيا 
استقبال الالعبني اإلسرائيليني بسبب 
جرائم نظامهم السياسي الصهيوني. 
مثلما الرياضة وسيلة صرف اهتمام 
الشباب عن االنخراط في صفوف 
املعارضة السياسية، وإشغالهم إيجابيا 

عن التعاطي مع اآلثام. 
وال عجب أن تتصاعد العداوات 
املدرجات،  والبغضاء بني جماهير 
فقد اندلعت في املاضي القريب حربا 
عسكرية شرسة بني دول بسبب 

كرة القدم! 
وينسى اجلميع أصل وأصول 
الرياضة، وان الدنيا دوارة يوم لك 
ويوم عليك. وصفها الرياضي خالد 
احلربان في تعليقته املشهورة: »الكرة 
مدورة.. تصيب لك يوما ما، وتخيب 

عليك يوما ما«!
املؤمنني  أمير  وعن اإلمام علي 
گ: »لقاح الرياضة دراسة احلكمة 

وغلبة العادة«. 

املعرفة ال حدود لها، واإلنسان 
من الواجب عليه ان ينهل من تلك 
املعرفة بغّض النظر عن العمر، ومن 
قال ال اعرف فقد أفتى، اما من يدعي 
املعرفة في كل شي فهو في الغالب 
ال يعرف أي شيء باعتبار ان املعرفة 
تستوجب االطالع والبحث في الكتب.

لفت انتباهي في املسلسالت العربية 
مؤخرا وضع اشارة تفيد بأن هذا 
العمر ال يصلح للمشاهدة ملن دون 
الـ 16 ومن دون  الـ 18 وملن دون 
الـ 12 ولعل هذه اخلطوة مهمة الن 
هناك حوارات او مشاهد غير الئقة 
أن يطلع عليها من هم في هذا العمر، 
وبالنسبة للكبار أيضا من الواجب أال 
نفرض على مسامعهم مصطلحات 
غير الئقة. لألسف، هناك نالحظ 
لم يكن  إن  جتاوزا آلداب احلوار 
هناك افتقاد آلداب احلوار ونصطدم 
بعبارات غير الئقة، وبالتالي ال بأس 
من اإلشارة الى آداب احلوار لعل في 

ذلك عظة وعبرة لنا جميعا.
الرئيسية  الطريقة  احلوار هو 
التي يعتمد عليها األفراد من أجل 
التواصل مع بعضهم البعض، ومن 
الضروري أن يحرص اإلنسان على 
االلتزام بآدابه لكي يتمكن من التأثير 
على من يحاورهم بإيجابية، واالبتعاد 
عن التشبث بالرأي، واالستعالء على 

اآلخرين بعدم االلتفات آلرائهم.
الواقع يؤكد ان الكثير منا ال ميلكون 
القدرة على احلوار مع اآلخرين وهذا 
ما يقودهم إلى الوقوع في الكثير من 
املواقف احملرجة، وبالطبع يكون سببا 
جوهريا في خالفاتهم مع غيرهم.

زبدة احلچي: احلوار يستلزم 
امتالك جرأة االعتراف باخلطأ وااللتزام 
باأللفاظ احلسنة وان يكون الهدف 
الرئيس منه هو الوصول إلى احلقيقة، 
والبعد قدر اإلمكان عن الغضب ورفع 
التشدد بفرض  الصوت، مع عدم 
رأي معني، واإلصغاء اجليد وكبت 

جماح النفس.
اللهم احفظ الكويت وشعبها من 

كل مكروه.

قوله إال من ملك أخالق الفارس 
النبل إال سجية في  النبيل، وما 
محمد بن راشد وطبع خلق فيه 

ولم يكسبه ذات سانحة.
وذلك ما يجعل حملمد بن راشد 
تلك املكانة في قلبي وفي قلب كل 

كويتي أمني وشريف.
لم يكن محمد بن راشد الشيخ 
واحلاكم والقائد الفذ وصانع املعجزات 
في أرض بالده، في حاجة ألن يذكر 
أو يتذكر أو يذكر الناس بصنائع 
الكويت البيضاء في بالده قبل 
عقود طويلة طواها الزمن ولم تعد 
قائمة على األرض، ولكن أخالق 
النبالء هي التي دفعته إلى تقدمي 
النبيلة، ألن أخالق  تلك الشهادة 
النبالء ال تبلى وال يدوسها الزمن 

بسنابك نسيانه.
فلك يا شيخ محمد كل ما أملك 

من حب يا أيها الفارس النبيل. 

وأن مستشفى الكويت الذي تأسس 
في العام 1966 من أكبر املستشفيات 
التي خدمت مواطنينا، حتى اليوم 
القائمة طويلة واألفضال كثيرة 
واألخوة بيننا وبني أهل الكويت 
عميقة وأكبر من أن يفهمها الكثيرون 

أو يزايد عليها املتربصون« 
هذا ليس كالما مسطرا مباء 
الوفاء وحسب بل ال يقدر على 

رجل أعمال كويتي فاضل هو مرشد 
التعليم النظامي  العصيمي، وأن 
دخل دبي عن طريق مدرسني من 
الكويت، وأن مشروع والدي األكبر 
في منتصف اخلمسينات لتوسعة 
اخلور مت متويله جزئيا بقرض مالي 
من الكويت وأن أول محطة تلفزيون 
بدبي كانت تلفزيون الكويت الذي 
كان يبث من دبي في العام 1969، 

ال ألني أعيش في بالد هو شيخها 
وهو حاكمها وهو حكيمها، أكتب 

ما أكتب عنه. 
ولكن ألنه رجل يعيش في قلبي، 
أكتب عنه.. عن محمد بن راشد آل 
مكتوم حاكم دبي ورئيس مجلس 
وزراء دولة االمارات العربية املتحدة.
يقول سمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم في كتابه اجلديد 

»قصتي«:
»الكويت لم تكن بالنسبة لنا في 
اإلمارات وفي دبي دولة أخرى..

الكويت كانت في احلقيقة جزءا من 
حياتنا..كانت جزءا من حياة أغلب 
مواطنينا، من طفولتهم من دراستهم 
في مدارسها من عالجهم في عياداتها 

حتى من حياتهم االقتصادية.
ال يعرف الكثيرون أن »سوق 
مرشد« أحد أكثر األسواق الشعبية 
شهرة في دبي، سمي على اسم 

الداخلية.
وأكثر ما استغرب منه هو وقاحة 
بعضهم الذي يرفع )مساحة( الزجاج 
األمامي ويضع اإلعالن حتتها فقط 
لتفاجأ وأنت في منتصف الطريق 
السريع بصوت ذلك املنشور يضرب 
على زجاجك األمامي. بل وبعضهم اآلخر 
يتجاوز هذا األول بالوقاحة والتعدي 
على األمالك اخلاصة بأنه يضع اإلعالن 
حتت مقبض باب السائق. بأي حق 
يسمحون ألنفسهم بهذه التصرفات 
التي يجب جترميها ومخالفتها بأقسى 

العقوبات من البلدية.
نقطة أخيرة: littering تعني إلقاء 
القمامة في غير موضعها وهو بالضبط 
ما تقوم به بعض الشركات اإلعالنية 
ومندوبيها، لهذا نطمح من مدير 
عام بلدية الكويتالفاضل م.أحمد 
املنفوحي توجيه تعليماته ملوظفي 
البلدية للتركيز على هذا املوضوع 
وتعاقب تلك الشركات بأشد الغرامات.

متوسطة حتمل مئات )الستوكات( من 
منشورات إعالنية ويركب بجانبها 
6 عمال ينزلون من الشاحنة وكل 
واحد يأخذ له )رزمة( كبيرة من تلك 
املنشورات يضعها على رأسه وينثرها 
بني البيوت وعلى السيارات. ولكم 
أن تتصوروا منظر شوارع املنطقة 
بعد انتهائهم من توزيع اآلالف من 
تلك اإلعالنات التي غالبا ما تطير 
مع الهواء لتلوث الشوارع والطرقات 

من 5 دقائق اتصل علي وأوضح أن 
مندوب اإلعالنات يبدو أنه )ما كان له 
خلق يفتر( يوزع املنشورات فرماها 
في أقرب مكان بعد أن أخذ أجره. 
واعتذر مني هذا األخ الفاضل وأرسل 

شخصا لينظف املكان.
القصة الثانية كانت ملنظر كان 
يتكرر أمامي كل صباح الساعة 7 
صباحا في منتصف شارع 101 
الناصر وهو شاحنة  ق 2 صباح 

معنــى  لكم  أشرح  أن  قبل 
كلمة الـ littering دعوني أقول لكم 

هالسالفتني:
األولى حدثت في إحدى االنتخابات 
البرملانية السابقة قبل عدة سنوات 
حني ذهبت ألشغل سيارتي، حيث 
وجدت أمامها عدة مئات من منشور 
يحمل صورة أحد املرشحني وسيرته 
الذاتية كلها منثورة بشكل عشوائي 
في مظلة السيارات في مكان أعتقد 
الذي رماها فعلها على عجل وكأنه 
مرتكب جرمية، وهو بالفعل مرتكب 

.)littering( جرمية الـ
قمت على الفور باالتصال على 
أرقام اجلوال املوجودة في املنشور 
الفعل  وأنا في قمة االنزعاج لهذا 
الوسخ، رد علي أحد أعضاء اللجنة 
ولألمانة  املرشح  لذلك  اإلعالمية 
وكان في قمة األدب وأبدى غضبه 
الشديد ووعدني بالتحري عن األمر 
واتخاذ إجراء عاجل. فعال بعد أقل 

يساعدون ذلك الغاصب احملتل في 
استباحة الدماء واألعراض وقضم 

األرض العربية.
قال تعالى: )يا أيها الذين آمنوا ال 
تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا 
ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم والكفار أولياء واتقوا اهلل إن 

كنتم مؤمنني.. املائدة: 57(.
وختاما: أستطيع أن أقول وبكل 
وضوح وصراحة إن الكويت تغرد 
بعيدا عن محيطها، وتسبح عكس 
تيار التطبيع ولكنها سباحة في 
االجتاه الصحيح مع كل الشعوب 
العربية واإلسالمية للوصول إلى بر 
األمان والنجاة... فتحية من القلب 
للكويت على هذه املواقف املشرفة 
في أعيادها الوطنية ولكل مخلص 
شريف غيور على العروبة واإلسالم.

وأخيرا أقول:
ماذا أقول للكويت وقد علت

شموخا إلى العلياء دوما تناضل
أقول لها: 

خالدا ــزك  ع دام  قــد 
يفوح عبيرا قد رعاه األفاضل

الشرفاء الذين يرفضون التطبيع 
واخلنوع بل ويعملون على تعزيز 
مكافحة التطبيع، فكل التحايا لهؤالء 
الشرفاء أصحاب الغيرة والنخوة 
على العروبة ومقدراتها ومقدساتها.
االستنكار  أشد  وأستنكر 
واالستهجان مواقف بعض أصحاب 
األقالم الذين يزينون مثل هذه 
األمور،  بل ويرغبون فيها ويعقدون 
مقارنات باطلة لتزيني التطبيع وكأنه 
شيء عادي طمعا في تهيئة بيئة 
لتقبل مثل هذا اخلنوع وهم ال 
يعلمون، بل أزعم أنهم يعلمون، أنهم 

إن استطاعوا.. البقرة:217(.
أحيي موقف الكويت حكومة 
وشعبا، هذا املوقف الرافض وبكل 
قوة وصدق ووضوح لهذا اخلنوع 
والتطبيع، هذا املوقف الذي جتلى 
في قمة العنفوان والشرف والكرامة 
واجلسارة واإلباء في طرد الوفد 
اإلسرائيلي من مؤمتر البرملان الدولي 
في روسيا والذي سطره رئيس 
مجلس األمة م.مرزوق الغامن فله 

كل حتية وتقدير.
كما يتجلى ذلك واضحا في 
موقف غالبية نواب مجلس األمة 

بعيدا عن كوني أعيش على 
أرض الكويت الطيبة، وجدت إحلاحا 
شعوريا ورغبة صادقة في تسطير 
إعجابي مبوقف الكويت املشرف 
لكل عربي ومسلم بل وكل شريف 
في جميع أنحاء املعمورة أال وهو 
رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني 
مع الغاصب احملتل لألرض العربية 
املدنس لبقعة من أطهر بقاع األرض 
أال وهي املسجد األقصى.. احملاول 
تدنيسه وهدمه لزعم باطل يصرون 
عليه! قال تعالى: )سبحان الذي 
أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام 
إلى املسجد األقصى الذي باركنا 
حوله لنريه من آياتنا... اإلسراء:1(.
هذا احملتل الذي دنس األرض 
والعرض وعاث في األرض فسادا 
وحاك املؤامرات ونصب الفخاخ 
واليزال للقضاء على العروبة واإلسالم 
واملسلمني، هذا الكيان الذي ضرب 
ومازال بالقرارات الدولية واألممية 
عرض احلائط، قال عالم الغيوب 
).. واليزالون  وتعالى:  سبحانه 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم 

بطبيعة وفاته لوالديه وأحبابه يوم 
احلساب، اللهم آمني يا رب العاملني.

اللهم نور محلته، وآنس وحشته 
واغفر زلته، وأغسله بالثلج والبرد 
من الذنوب واخلطايا بحياته وملا 
بعد وفاته راضية مرضية، ولوالديه 
وإخوته ومحبيه الصبر واالحتساب 
ودعواتهم له بالثبات من كل باب. 
آمني يا رب العاملني، وعظم اللهم 
أجركم أجمعني، بداية للعائلتني 
الكرميتني السميط والرويشد، 
وختامها لكل محبيه األوفياء، 
وصلى اهلل وسلم على نبينا احلليم 
وصحابته الطاهرين، وأهل بيته 

املبجلني. 
)الفاحتة( ألمة اإلسالم أجمعني 
أحياء وراحلني، للركن األمني آخرتهم.

بكل ذلك اجلموع املتزاحمة بيوم 
توديعه اجلمعة )2019/2/1(- ونهار 
تشييعه )2019/2/2(- دعواتهم له 
عند خالقه يوم حسابه وتصفح 
كتابه جنة نعيم ومقام أمني حول 
نبيه األمني شفيع له، وشفاعته 

رب العاملني، وقدوته بكل مراحل 
أعوامه 26 على هدي نبينا األمني 
)ذي اخللق العظيم(، توسم وتبسم 
لها عمر بدر سعود السميط، وتعلق 
قلبه بفطرته حتى يوم تسليم أمانته، 
رحمه اهلل رحمة واسعة، وشهد له 

هلل ما أعطى وله ما أخذ، مقولة 
بلسم للقلوب، وشفاء قسوة وداع، 
هكذا ودعنا بسكونه وهدوئه ونبرة 
عيونه، عمر بدر سعود السميط 
بسنواته الـ26 شمعة، بال مقدمات 
وال عبارات وال توصيات، فقط 
دموع ساكنة لقلوب بربها مؤمنة 
راضية مرضية بأنها أمانة عادت ملن 
ائتمننا عليها، فأحسن والداه وجدّاه 
رحمهما اهلل محياها العم سعود 
السميط بوبدر والعم عبداللطيف 
رويشد، غفر اهلل لهم ذنوبهم، 
وصفح بإذن اهلل عن عيوبهم، 
ومثلهم جداته لوالديه وجميع أحبابه.
كانت والدة عمر املباركة مع 
بداية سيرته الغنية بخصال املودة، 
والعقل الرزين، ودماثة اخللق، وطاعة 

بال قناع

فارس 
لهذا الزمن

katebkom@gmail.comصالح الشايجي

في الصميم

عزيزي مدير البلدية 
أرجو مكافحة 

littering الـ
@ghunaimalzu3byم. غنيم الزعبي

ملاذا..؟!

الكويت.. 
مواقف مشرفة

Alhosam1969@yahoo.comد.حسام الدين سعدون

نقش القلم

في وداع زهرة 
األحفاد عمر 

السميط.. دمعة
محمد عبداحلميد الصقر
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»قانون ثامر« 
وصاحبة اجلاللة

waha2waha2waha@hotmail.comذعار الرشيدي

ملن يهمه األمر

ال تزيفوا التاريخ.. 
سوق املباركية 

ليس تراثياً
سالم إبراهيم صالح


