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رحيل زميل مثقف وجريءوغاب.. الصحافي املهني.. ذعار

ذعار الرشيدي.. صحافي الكلمة املسؤولة.. وداعًا

املقال األخير
في ١٨ مايو املاضي، كتب ذعار الرشيدي، رحمه اهللا، مقاله 
األخير على صفحات جريدة «األنباء» والذي كان بعنوان «الزمن 

املتبقي شهرا» وهذا نصه:
فعليا رغم استمرار تعطل اجللسات وتأخرها ورفعها أحيانا 
منذ بداية دور االنعقاد احلالي، لم يتبق ســوى شهر أو يزيد 
قليال من عمر دور االنعقاد احلالي والذي كالعادة سيســتلزم 
جلسات إضافية ملناقشة ميزانيات اجلهات احلكومية املختلفة أو 
رمبا ميتد األمد إلى أطول من الشهر جللسات متالحقة إلقرار 
امليزانيات، وبذا إذا اســتمرت األمور مبا هي عليه دون صدام 
فسينفض هذا الدور على إقرار سريع للميزانيات دون إجناز 

تشريعي يذكر وهذا املتوقع.
<<<

فاحلقيقة أن الصدام املستحق أو املفتعل بني السلطتني وبهذا 
الشــكل ليس من صالح أحد، وكل نتيجة شكل صدامي ليس 
من صالح أي من الطرفني خاصة املجلس نفســه، بل وأعضاء 
املعارضة انفسهم التي ستكون اخلاسر األكبر في الذهاب إلى 

ختام مجلس «إقرار امليزانيات» فقط!
<<<

املعارضة تعلم أنها اخلاسر األكبر في هذه اجلولة، وأعتقد انه 
يجب عليها أن تصحح مسار خياراتها في التعاطي مع احلكومة، 

وأن تكون أكثر مهادنة وأكثر اقترابا من الواقع وأن تبتعد على 
األقل في الفترة القادمة عن التصعيد االستعراضي، وأن تبادر 
إلى رسم خارطة طريق خروج من الشكل الذي وضعت نفسها به.

<<<
املعارضة أمام استحقاق تاريخي لتعديل مسار اجتاه عملها 
مع احلكومــة احلالية، فال يعقل أن الصدامات قائمة منذ اليوم 
األول بــال أي نتيجة تذكر، مجرد تعطيل للجلســات وتأجيل 
انعقادها دون أدنى مكسب سياسي، ففي الواقع ما حصل هو 
خسائر سياسية متتالية مت دفعها من الزمن الدميوقراطي املقرر 
لعقد اجللسات سواء تلك التي أجلت أو عطلت أو رفعت، وهذا 
مسار يجب تصحيحه واملسؤولية تقع على املجلسني التشريعي 
والتنفيذي، والكل يتحمل مســؤولية كاملة عن ضياع ســنة 
دســتورية كاملة أو باألصح فصل تشريعي كامل ما كان يجب 

أن يكون هذا مصيره.
<<<

توضيح الواضح: مدير مركز البحر للعيون د.علي البغلي، شكرا 
منك وشكرا لك وشكرا عليك وما قصرت، مبثلك تتطور اإلدارات 
وتصبح أكثر فائدة، وهذا ما حصل مع مركز البحر لطب العيون 
الذي تديره وتشــرف عليه ويقع ضمن مســؤولياتك القائمة، 

مقدما شكرا لك.

في غمرة التشــافي من عملية جراحة القلب وتركيب 
الدعامات آملني سماع خبر وفاة ابني الغالي ذعار الرشيدي 
الــذي رافقتــه في «األنباء» وهو من الطــالب الذين أعتز 
وأفخر بهــم؛ ألنه واحد من الصحافيني القالئل املتمكنني 
مهنيــا من صناعة اخلبــر وكتابة املقــال وكل ما يخص 
النشر، وهو أيضا من البارزين األوائل في إتقان التعامل 
مع الصحافة الورقية واإللكترونية، وكان بارزا بالصحافة 
الرقمية يحسن استخدام اجلانب اإللكتروني، وله صفحات 
من املجــد واملثابرة والتفوق والنجاح في صناعة اخلبر 
وكتابته، وبرز في التعامل اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت، 
وكان ميلــك ابني ذعار - رحمه اهللا - قلما رشــيقا وله 
جمهوره املتابع لكتاباتــه الصريحة، ويعتبر من اجليل 
املخضرم اإلعالمي املتمكن من كيفية احلصول على صناعة 
اخلبر وإدارة احلدث ونقله لآلخرين بحرفية ونشره في 
وســائل اإلعالم املختلفة، وكان يتحمل ما يسند إليه من 

املسؤوليات دون تردد.
كان مريضا ويتحامل على نفســه فــي احلضور إلى 
ر فيه يوما حتى التفت  «األنباء» ألداء واجبه الذي لم ُيقصِّ
إلى هذه القضية األســتاذ يوسف خالد املرزوق - جزاه 
اهللا خيرا وأمره أن يكتفي بكتابة مقاله اليومي (احلرف 

٢٩) دون احلضور.
رحمــك اهللا يا ابني «ذعار»، فلم يكن يوما أبدا خائفا 
متــرددا وإمنا كان مقداما شــجاعا يحترم تاريخه املهني 
واملكان الذي ينسب إليه، وكنت أمازحه وأقول يا أبومحمد 

(ذعار) هو اخلائف الفزع!
ويضحك - رحمه اهللا - لكنه أخذ من اســمه (ذاعر) 
وهــو ذو غيــوب واجلمع ذعار.. وقد غــاب عنا وجائحة 

كوفيد- ١٩ تلفظ أنفاسها.
اللهم يا رب العاملني ارحم واغفر وجتاوز عن ابني ذعار 
الرشيدي وأوسع مدخله وأكرم نزله واجعل قبره روضة 
من رياض اجلنة ومنزلته الفردوس األعلى في جنات عدن.

رحمــك اهللا يا أبا محمــد الغالي.. (إنــا هللا وإنا إليه 
راجعون).

يوسف عبدالرحمن

برحيل الزميل ذعار الرشيدي، توّدع أسرة التحرير 
فــي «األنبــاء» واحدا من أملــع ُكّتابهــا وصحافييها بعد 

مسيرة مشرفة ومميزة.
ثقافته العالية واطالعه الواسع في مختلف املجاالت 
جعال احلديث معه دائما فرصة للنقاش الهادف وتطوير 
األفكار برحابة صدر وانفتاح وهدوء وعقالنية، وكلها ميزات 
لطاملا متتع بها وأثرت شخصيته ومكانته لدى زمالئه.

جــرأة الكتابة والقــدرة على التعبيــر بكل وضوح 
ومواكبــة قضايــا الكويت الكبرى واألساســية وهموم 
املواطنني أعطت لزاويته «احلرف ٢٩» طابعا خاصا على 

مدى أعوام طويلة.
في آخر اتصال معه قبل أشهر، أبلغني أنه في املرحلة 
الرابعــة من املرض، لكنه مرتــاح وراٍض عما حققه من 
جناح في مجالي الصحافة والشعر، وما كسبه من محبة 

وتقدير في شارع الصحافة وكل املهام التي أداها.
ال شك أن رحيل الزميل ذعار الرشيدي خسارة كبيرة، 
لكنه سيظل على الدوام حاضرا بكتاباته التي تركها لنا 

وما تتضمنه من أفكار راقية برقّي شخصيته.
رحم اهللا الفقيد العزيز ذعار الرشيدي، وأحر التعازي 

إلى عائلته الكرمية، وكل زمالئه وأصدقائه ومحبيه.
محمد بسام احلسيني

فقدت األسرة االعالمية في الكويت عموما وأسرة «األنباء» 
خصوصــا الزميل ذعار الرشــيدي الــذي غيبه املوت بعد 

مسيرة إعالمية بارزة.
بدأ الراحل مسيرته اإلعالمية بالكتابة بالعديد من الصحف 
احمللية كـ «األنباء» و«القبس» و«الوطن» ومجلة «الغدير»، 
باالضافة لكتابته في الصحف العربية مثل «الوطن القطرية» 
ومجلة «آخر ساعة» وغيرها العديد من الصحف واملجالت.

شغل الراحل منصب مسؤول القسم األمني في جريدة 
«األنباء»، كما كانت له زاوية مخصصة في صفحة املقاالت 
حتت عنوان «احلرف ٢٩» استمرت ملا يقارب ١٩ عاما، حيث 

بدأ كتابتها على صفحات اجلريدة بدءا من العام ٢٠٠٢.

متحورت معظم مقاالت الراحل حول الشــأن السياسي 
حيث تناول خاللها قراءات سياسية للواقع احمللي طارحا 
رؤيتــه اخلاصة التي عرف بها بحيــث كان يغلف الرؤية 

السياسية بأسلوب أدبي ساخر.
كما كان الزميل الرشــيدي (رحمه اهللا) رائدا من رواد 
صحافة الشعر الشعبي مبفهومها الريادي الصحيح.. حيث 
أشــرف على صفحات متخصصة في الشــعر الشعبي في 
جريدة «األنباء»، كما أعد صفحة الواحة أيضا في جريدة 
«القبــس»، باإلضافة إلعداده صفحة ملتقى الشــعراء في 

جريدة «الوطن».
وفــي العــام ٢٠١١ صدر للراحل كتاب جديد حمل اســم 

«احلرف ٢٩» وضم عددا كبيرا من مقاالته الصحافية التي 
نشــرت في «األنباء» بني األعــوام ٢٠٠٨ و٢٠١١ في زاويته 
التي حملت االسم ذاته وعرف من خاللها كاتبا صحافيا.

وجــاء الكتاب الذي كان باكــورة إنتاج الراحل في عدة 
أبــواب منهــا األقرب وهي املقــاالت التــي اعتبرها، رحمه 
اهللا، األقــرب إلــى قلبه ككاتــب، ثم تنوعــت األبواب بني 
«الشــخصيات» وهي املقاالت التي تناول فيها شخصيات 
بأسمائها الصريحة وعرض لهم وملناقبهم، و«مجلس أمة» 
والتــي تناول فيها مختلف القضايا التي مت تناولها خالل 
تلــك الفترة فــي البرملان، و«حكوميــات» والتي ضم فيها 
جميــع كتاباتــه حول األداء احلكومي في تلــك الفترة، ثم 

بــاب «عام» والذي ضم مقاالت متنوعة ال تندرج حتت أي 
من األبواب األخرى.

يقــول الزميل في مقدمة كتابه: «كثيرة هي الـ «ملاذات» 
هنــا تبقى معلقة بيني وبني ســبب أجهله متاما، ولكن ما 
أعرفه أن الكتاب يضم رأيي الشخصي واخلاص لكثير من 

األمور احمليطة التي وجب علي ككاتب أن أعلق عليها».
وبهــذه املناســبة احلزينة، تتقدم «األنباء» إلى أســرة 
الراحل بأحر التعازي واملواســاة، سائلني املولى عز وجل 
أن يتغمــد الفقيد بواســع رحمته ويدخله فســيح جناته 

ويلهمهم الصبر والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

فاضت روحك في هدوء

صديق للجميع وداعم للزمالء
كان صديقا للجميع، داعما ليس لقســمه فقط بل جلميع 
األقسام باجلريدة، فتجده تارة في الرياضة وأخرى باحملليات 
ومــرة ثانية في قســم الصــف والتركيب، هذا مــا كان عليه 
املرحوم بإذن اهللا الصديق والزميل ذعار الرشــيدي، الفقيد 
كانت له إســهامات كبيرة على مســتوى عمله خصوصا من 
خالل تصحيح املســار في كثير من الــوزارات والهيئات من 
خــالل نقده الراقي واحملب للكويت، لكــن الذي لم يكن يراه 
اجلميــع هو «طيبة قلبه» التي كانت دائما ما جتعل اجلميع 
يحب ان يجلس معه ويناقشه بكل أريحية. وعندما تتحدث 
معه جتده يستمع إليك دون أن يشعرك بأي نقص مهما كانت 

معلوماتــك، فيوضح لك حقيقــة األمر دون جتريح، لقد كان 
ناصحــا بطريقة أخالقية من الصعب أن جتدها في شــخص 
آخر، فرحمه اهللا كان ملما في معظم املجاالت ويحدثك باألمر 
الذي يعنيك وكأنه قام بالتغطية معك فكان أمرا اســتثنائيا 

من ناحية املتابعة.
الزميل الفقيد ذعار الرشيدي كل الكلمات ال توفيك حقك، 
فوقوفــك مع احلق والكفاءة يشــهد له جميــع من زاملته في 
«األنباء»، رحلت روحــك إلى البارئ عز وجل وبقيت ذكراك 

خالدة في قلوبنا.
عبدالعزيز جاسم

بتزين.. بتزين

قلب نظيف

املثقف اخللوق
هناك من يأســرك بحســن خلقه ودماثة طباعه وأدبه 
وطيبة قلبه، وهناك من يأسرك اطالعه وثقافته وحديثه 
العــذب وقلمــه الواعي. وما أجمل أن يجمع االنســان بني 
اجلانبني فيكون مثقفا وخلوقا، فهاتان الصفتان نادرا ما 
جتدهما جتتمعان في شخصية واحدة في وقتنا احلاضر.
الراحــل الزميل ذعار الرشــيدي كان واحدا من هؤالء 
الذين تســتمتع باجللــوس معهم ومحاورتهم في شــتى 
القضايا واملوضوعات الثقافية أوالتي تطرأ على الساحة.
لم تكن عالقتي معه في ســنواتي األولى في «األنباء» 
وطيدة، الى ان جاء يوم وجمعنا حوار عن مسألة ثقافية 
لم أكن أحســب أنه ملم بها اال انه فاجأني بكم املعلومات 
التــي ذكرها خالل احلوار لي وألحد الزمالء، وكان يطرح 
رأيه بطريقة حتمل في طياتها الدعابة مع ابتسامة جميلة، 
ومن بعدها كانت جتمعنــا حوارات، كنت أتعمد أن أفتح 
الباب لها ألسمع رأيه فيها.. رحمك اهللا «أبو محمد» وغفر 

لك وأسكنك فسيح جنانه.
إبراهيم مطر

«احلرف ٢٩»..
شاهد على مسيرته

ما أصعب الفراق  أبا محمد

إن العــني لتدمــع وإن القلــب ليحزن علــى فراقك يا 
بومحمــد، وال منلــك إال أن نرضى بقضــاء اهللا وقدره، 
فاملوت علينا حق ال مفر منه، لقد اختارك الكرمي الرحمن 
الرحيم ليريح أوردتك من ألم اجتاح جسدك الطاهر على 

مدار سنوات وبدأ يؤملك ويؤلم قلوبنا معك.
زاملُت املغفور له بإذن اهللا األخ ذعار الرشيدي منذ 
أن باشــر عمله في «األنباء» فكان نعم األخ والصديق، 
حســن اللســان، لم يتردد في يوم مــن األيام في تقدمي 
النصيحة والتوجيه لزمالئه، مهنيا كنت أجده، صحافيا 
متألقا يجيد كل صنوف الكتابة، وفي كل املجاالت، كنت 

أتواصــل معه هاتفيا خالل املرض، وكنت أحزن حينما 
يحدثنــي عن معاناته، وكنت أدعــو اهللا أن يزيح عنه 
وأن يعافيه ويدميه ســندا ألبنائه ولي ألنه كان مبنزلة 

أخ وصديق.
فاضت روحك الطيبة في هدوء، وخرجت من جسدك 
الطاهر كنسمة هادئة، في سكون وطمأنينة، بال ضوضاء.
ــع مدخله، وأكرم  رحمك اهللا يــا بومحمد، اللهم وسِّ
نزله، وارفع درجته، واجعل اجلنة داره ومستقره، اللهم 

ارحمه واغفر له، واجعل البركة في ذريته.
أمير زكي

آخر كلمتني كانتا محل مكاملة لي مع «ذعار»..
إميانه باهللا في تشرذم معاناته مع املرض لم ينسه 
ان املولى أقوى وأعظم و«بتزين».. لم أكن أتخيل ،وما 
زلت، ان أودع «بومحمد»، فالوداع خلق للغرباء وليس 
لألحبة.. لكنه القدر حينما يحول دون بقائنا مع من 

نحب ومن نصادق.
«صبحك اهللا باخلير بومحمد».

هال بوشبيب.. «اقلط».
زاملتــه ١٢ عاما.. في وقت العمل واالنطواء يكتب 
معه صفحة وبيده األخرى قلم يرحب.. كرما وعنفوانا 

ومحبة.
«ذعار»، هل للوداع مكان أم إنه سفينة بال شراع؟ 
نعزي من؟ انفسنا؟ نبدأ ِمن َمن؟ محبوك كثر.. اعلم 
ان ليس من الفجيعة أقســى مــن الغياب، وليس في 
الغياب أقســى من رحيل من نحب.. وعلى يقني اننا 

فقدناك جسدا ال اكثر.
ليــس موتــك «بومحمد» هــو ما يثير مشــاعري 
ويســتفزها مقارنة مبا ســيحدث الحقــا، من فراقك 

ومزاملتك.
عزاؤنا انك ستنتقل إلى املولى العلي القدير أرحم 

عليك منا.
وداعًا بومحمد.

حملت على ورود املوت نفسي
وقلت لصحبتي موتوا كراما

طبت حيًا وميتا.
رشيد الفعم

«احلمــد اهللا علــى كل حال»، هالعبارة كنت أســمعها 
دائمــا من الراحــل الزميل العزيز ذعار الرشــيدي عندما 
اتصــل عليــه لالطمئنان على صحته بعد ما اشــتد عليه 
املــرض، كان يقولهــا بطريقة جتعلــك تفتخر انك عرفت 
هذا الرجل املثقف في جميع املجاالت على الرغم من آالمه 

وصراعه مع املرض.
الراحل العزيز ذعار الرشــيدي (بومحمد) عرفته منذ 
أكثر من ٢٥ ســنة في شــارع الصحافة، كان، رحمه اهللا، 
حريصــا على أداء مهنته على أكمل وجه ســواء في اعداد 
صفحات الشعر او صفحة االمنيات والبرملان او حتى من 
خالل زاويته الشــهيرة «احلــرف ٢٩»، كان حريصا على 
مصداقية اخلبر وما يكتبه وما يتناول من قضايا اجتماعية 
او سياســية كان يعطيهــا حقها بكل امانة ودون تزييف، 
ألنــه كان من الكتاب احلقيقيــني الذين يحاولون جاهدي 
البحث عن احلقيقة وعما يسطرونه بأقالمهم، وكان مدافعا 
شرســا ضد من يســيء الى الكويت وأهلها، ألن هذا األمر 
لديه خط أحمر ال ميكن ان يتخطاه أحد مهما يكن وزنه.

الراحل «بومحمد» كان على الرغم من مشاغله ومتاعبه 
الصحية متابعا جيدا ملا اكتبه من موضوعات فنية وثقافية 
وحاالت انســانية لبعض رواد الفن، وهنا أستذكر عندما 
اتصل عليه يشــيد مبا كتبته عن موضوع املطرب القدير 
عبــاس البدري وما تعرض له من مشــاكل ادت الى نومه 

بالشارع.
ذعار الرشيدي، رحمه اهللا، كان يسعى إلى عمل اخلير 
دائما وكان «يفزع» للذين يقصدونه في أمور احلياة دون 
كلــل او ملــل، ومهما قلت عنه وعن تعاملــه مع اآلخرين 
فــال أعطيه حقه ألنه كان صاحب قلب نظيف مع اجلميع 

دون استثناء.
رحمك اهللا وأسكنك فسيح جناته يا «بومحمد».

 مفرح الشمري

قدرنا أن نفقد األعزاء، ولعل تكرار املشــهد قد يصيب 
البعض بشيء من اجلمود أو ردات الفعل املضطربة التي 
يصعب شرحها أو حتى فهمها، وهذا هو حالنا جميعا مع 

مجريات احلياة.
الفقد مر وموجع واحلياة ال راحة فيها مبا نحن مسيرون 
فيه أو مخيرون لكننا قانعون ومســلمون مبا يكتبه رب 

العاملني.
حدثتــه قبل فترة لالطمئنان عــن صحته، كان قنوعا 
مبا كتبه اهللا له ويرجتي رحمته، صابرا محتسبا أمله وما 

عاناه هو وأسرته.
رغــم أمله كان قويا متماســكا، حديثه مليء بـ «احلمد 

هللا» و«األمل باهللا».
تزاملنا منذ سنوات طويلة وأصبحنا اصدقاء تشاركنا 
الكثيــر من الهمــوم واألحداث وحتى لقمــة العيش. كان 
ميتاز، رحمه اهللا، بقفشاته النادرة، باإلضافة الى شاعريته 
وجودته في كتابة املقاالت. أهداني إصداره «احلرف ٢٩» 
جمع فيه ما كتب ليبقى شــاهدا على اجنازه املهني الذي 

امتاز به عن غيره.
دروب احلياة طويلة وأحداثها متشعبة معناها ليس 
في ماديتها بل فيما يتركه الراحلون وهكذا كانت جتاربنا 
مع الكثيرين ومنهم (أبومحمد) ذعار الرشيدي الذي أسلم 
روحه إلى بارئها تاركا وراءه احملبني الذين فجعوا برحيله 
تؤملهــم ذكريات لن تتكرر وأحــداث أصبحت من املاضي 
وطيف يلوح في أفق الوجدان اإلنساني مبني على عنصر 
الوفــاء الذي افتقدته بعض األنفس وهو ما يبقي األحباء 

أحياء في مخيلتنا.
رحمك اهللا يا بومحمد وغفر لك وأسكنك فسيح جناته. 

اللهم آمني.
حسني الرمضان

في بدايات األلفية الثانية، وعلى رأس إحدى محطات 
تطور وتقدم «األنباء»، بدأ بروز دور كادر إعالمي كويتي 
محترف وصاحب قلم سيال، ورؤية وطنية موزونة، بدأ 
الزميل العزيز ذعار الرشيدي سيرته في «األنباء» مبجموعة 
حتقيقات إبداعية ســطر بها قدرته ومهارته بحروف من 
ذهب، ولفتت نظر الكثيرين من املهتمني بالشأن اإلعالمي.
لــم يكن الزميل الراحل «أبو محمد» مبدعا في الشــأن 
اإلعالمي وحــده، بل كان أمنوذجا أخالقيــا فريدا، هادفا، 
متزنــا، متواصال مع اجلميع، كرميــا، ألوفا، يجمع حوله 
محبيه، ويبادلهم احلديث الودي في جلسات نفتقر إليها 

اآلن كثيرا.
أدار الزميل الراحل منظومة القسم األمني باقتدار، وكان 
حريصــا على تتبــع كل صغيرة وكبيرة، يرشــد الزمالء 
ملواطــن األخبار والتحقيقات، في هــذا املجال، ولم يبخل 

بخبرته وتوجيهاته لكل الزمالء.
رحمك اهللا أبا محمد، وأحســن نزلك، ووسع مدخلك، 

وغفر لك، آمني.
عاطف غزال


