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اليوم محطة من  مقالتي 
رحل���ة األمومة، ق���د يعجز 
القلم في التعبير عن كوكب 
مبارك مك���رم، يصعب على 
القلم واللسان وصف جوهرة 
مصونة ولؤلؤة مكنونة إنها 
األم أصل األوطان وش���هادة 
اإلميان، إنها األم املكرمة من 

الرحمن وأنزل فيها القرآن الكرمي )ووصينا اإلنس���ان 
بوالديه حملته أمه وهنا على وهن( جند ان األم حتمل 
اجلنني في أحشائها يتحرك ميينا ويسارا كما أصحاب 
الكهف وفي ذلك رحمة واس���عة م���ن اهلل، قال تعالى 
)ووصينا اإلنسان بوالديه إحس���انا حملته أمه كرها 
ووضعته كرها وحمله وفصاله ثالثون شهرا( فاإلسالم 
قدس رابطة األمومة وجعل اهلل عز وجل األم مسؤولة 

عن رعيتها، فهي منبع احلب واحلنان.
لقد هّل علينا هذه األي���ام عيد من أحب األعياد إلى 
قلوبنا وهو عيد الوفاء واالستحقاق إنه عيد األم، فاألم هي 
األصل لكل شيء وهي مصدر للعطف والرعاية والعطاء، 
هي النور املشرق في حياتنا، واألمومة هي أعظم األشياء 
التي خص اهلل النساء بها، نظرا للمكانة السامية لألم 
عند ربها، لقد وضع اهلل اجلنة حتت أقدامها وأحيانا ال 
يشعر البعض بقيمة األم إال بفقدها وعلى الرغم من هذه 
املكانة التي احتلتها األم عند اهلل عز وجل، فإن البعض 
منا قد جتاهل كل هذا احلنان واحلب وتناس���ى تعبها 
وسهرها على راحته منذ الصغر إلى الكبر، لقد حتملت 
األم من أجل ابنها الكثير كي يحيا ولكن عندما يتزوج 
االبن يتناسى أمه التي أوصاه املولى سبحانه وتعالى 
بها أال يعلم كل من من يقصر في حقها أن عند رحيلها 
ين���ادي املنادي بوحي من اهلل عز وجل ويقول »يا ابن 

آدم ماتت التي كنا نكرمك من 
أجلها فاعمل عمال نكرمك من 
أجله« فكيف تس���تطيع بعد 
ذلك أن تنكر فضل األم عليك، 
أنسيت تعبها من أجلك؟ فتذكر 
ولو للحظة واحدة معاناتها 

من أجل أن ترعاك.
سئل رسول اهلل ژ »من 
أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال 

أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قيل ثم من قال أبوك«.
فهل بالك���ون يوجد تكرمي بعدما كرمها اهلل بآياته؟ 
كيف أكرمك يا أمي؟ إني عاجزة عن عطائك الدائم دون 
مقابل، إن ي���دي ترجتف حياء أم���ام جاللك وخطوط 
قلمي تتموج لتبحث لك عن كلمات تليق بك يا عظيمة 
ي���ا حبيبة يا نعم اجلليس وخي���ر الونيس، يا فيض 
العطاء، أشكرك يا أمي وأشكر توجيهاتك التي جعلتني 
أقف بثبات على نار اجلمر وأحتدى الصعاب بكل قوة 
وش���موخ فأنت الدافع لوصولي ملا أنا عليه، أشكرك يا 

أغلى حبيبه يا عني ساهرة ال تنام.
ماذا أهديك؟ باقة زهور بأجمل األلوان؟! ولكن سيأتي 
يوم تذبل أوراقها ويزول عبيرها، أهديك عقدا من األملاس؟ 
ليس من مقامك يا أغلى الناس. أهديك نور عيني؟ ولكن 
من بعد عيني كيف أمتتع برؤياك، أهديك قلبي؟ كيف 
وأنت متلكين���ه، بحثت عن وصف يكرمك فلم أجد، أو 

هدية تليق بك فلم أجد غير الدعاء:
»اللهم احفظ أمهات املسلمني واجعل لهن في قلوب 

أبنائهن رحمة.. اللهم آمني«.
قال بيتهوڤن: »إن أرقى األحل���ان وأعذب األنغام ال 

يعزفها إال قلب األم«.
www.alyera3-al7or.com

حسنا فعل عضو مجلس 
االم���ة النائب عدنان املطوع 
حينما تقدم باقتراح منطقي 
باطالقه على احد ش���وارع 
منطق���ة املنصورية اس���م 
االمام املصلح والعبد الصالح 
واملرجع الفقيه احلاج ميرزا 
حس���ن بن امليرزا موس���ى 
احلائري االحقاقي السليمي.

والش���ك ان هذا االقتراح البرملاني لم يأت هامش���يا 
لشخصية اسالمية عربية، فاالمام املصلح احلاج ميرزا 
حسن االحقاقي احد أبناء الكويت االوفياء وأحد العلماء 
والفقهاء الذي كان يرجع اليه الكثير من املسلمني الخذ 
آرائه وفتاواه واطروحاته بحياتهم اليومية في جوانب 
احلي���اة االجتماعية والسياس���ية والعلمية والثقافية 

والتعليمية والدينية.
هذه الشخصية افنت حياتها في الدراسات االسالمية 
واملنطقية والفقهية املنطلقة من الفكر االسالمي الصحيح 
للدعوة احملمدية احلقة حتى وصل الى منزلة العلماء في 
املرجعية الدينية واصبح مجتهدا فقيها عامال متحركا 
في حل الكثير من املعض���الت واالمور التعاملية التي 

تواجه ابناء الوطن وابناء دول اخلليج العربي.
ان السجل التاريخي لهذه الشخصية يحمل الكثير 
من املزايا االنسانية واملواقف العملية التي دائما تذكر، 
فقد وقف موقف الشجعان ضد االحتالل الهمجي لنظام 
صدام العراقي للكويت من خالل دعم وصمود وتعزيز 
دور املقاومة في مواجهة الغزو، كما ال ميكن نسيانه في 
دعوته البناء الوطن خالل موقعة اجلهراء بتشجيعهم 
على ضرورة الصمود والدفاع عن الوطن، داعيا الى بناء 
سور الكويت وحفظ الوحدة الوطنية الكويتية خالل 

فترة موقعة اجلهراء.
اما مس���اهمته في خدمة 
العطاء االنس���اني من خالل 
بناء املبنى الصحي في منطقة 
الدعية فقد تب���رع من ماله 
اخلاص منطلقا من مبدأ خدمة 

أبناء الكويت والوطن.
ان هذه الشخصية متيزت 
بحسن الكالم واملنطق وصفاء الروح واحترام انسانية 
االنسان ودعواته املتواصلة بأهمية حماية الوطن من 

احلاقدين.
فقد حظي سماحة االمام املصلح احلاج ميرزا حسن 
مبكان���ة مرموقة لدى ابناء الوط���ن الواحد والقياديني 
واملفكرين في الكويت وعلى رأس���هم صاحب الس���مو 
االمير الشيخ صباح االحمد الصباح )رعاه اهلل( حينما 
كان وزيرا للخارجية بأن بادر مبوقفه االنساني بارسال 
طائرة خاصة لنقل املعزين والشيعية من ابناء الكويت 
الى جمهورية ايران االس���المية للمشاركة في تشييع 
الفقيد العزيز على اهل الكويت وذلك بأمر امير القلوب 

املغفور له الشيخ جابر االحمد )رحمه اهلل(.
وفي اخلتام جندد الشكر للنائب عدنان املطوع على هذا 
االقتراح، مجددا ذكرى فقيد ابن الكويت البار االمام الصالح 
والعبد الصالح احلاج ميرزا حسن االحقاقي ليعرف ابناء 
الوطن تاريخ الشخصيات الكويتية التي عملت حلب 

الوطن ليكونوا نبراسا في حياتهم املقبلة.

فاكهة الكالم:

ق���ال رس���ول اهلل ژ: »جن���اة املؤمن ف���ي حفظ 
لسانه«.

Aliku1000@yahoo.com

رحلة األمومة

م. هديل عيدان الخليفة

اليراع الحر

كي ال ننسى اسم اإلمام 
ميرزا حسن االحقاقي!

د.بدر نادر الخضري

لمسات

< عندما تقطع املياه عن بعض املناطق 
السكنية وتقوم باالتصال على الطوارئ 
لالستفسار عن السبب وتكون اإلجابة مبهمة 
ومس���تفزة وتنتهي مكاملتك مع املسؤول 
دون العلم متى تأتي لك املياه وقد يستمر 
احلال على ما هو علي���ه ملدة 3 أيام دون 

قطرة ماء.. فهنا ال تعليق.
< عندما تقود سيارتك لتتوجه إلى أي 
مكان في الكويت وتظن أن ذلك لن يستغرق 
من الوقت إال بضع دقائق، وتكتشف بعد 
ذلك أن الرحلة استغرقت من الوقت أكثر 
من ساعة بسبب الزحام الشديد رغم تواجد 
الدوريات التي ال نعرف دورها إال الفرجة 

على الزحام وعد السيارات.. فال تعليق.
< عندما تكتب مقاال تنتقد فيه بعض 
األوضاع في وزارة الداخلية وجتد من يقوم 
باالتصال بك لكي يبرر لك خطأه بخطأ آخر 
موجود في نفس الوزارة ولكنه بإدارة أخرى 
لم نذكرها في املقال، واملضحك املبكي أن 
املتصل هو املسؤول عن محاسبة املوظفني 

في الوزارة إذا حدث خطأ.. فال تعليق.
< عندما تقول إن���ه ال توجد ميزانية 
ويشتكي املسؤولون من شح امليزانية وجند 
أن املسؤولني كل يوم يقومون باحتفاالت 
وتكرميات وإدارتهم ال توجد بها حمامات 

ملوظفيها... ال تعليق.
< عندما يتجه عدد من موظفي الدولة 
إلى احملاك���م والقضاء ليطالبوا بحقوقهم 
بعدما أقفلت في وجوهم أبواب املسؤولني 

واملختصني في ذلك.. فال تعليق.
< عندما ترى صفوف املراجعني للسفر 
للعالج باخلارج وحاالتهم تستدعي السفر 
ويأت���ي لك نائب يتجاوز جميع اخلطوط 
ويأخذ حق���ا تكفله الدولة للمس���تحقني 
فيعطيه لبع���ض من يدعون املرض.. فال 

تعليق.
< عندما جتد اللجنة البرملانية املسؤولة 
عن شؤون الداخلية في مجلس األمة صامته 
إلى اآلن عن كل ما يحدث في أروقة الوزارة 

دون التحقيق والتصحيح.. فال تعليق. 
< عندما ُتدعى إلى حفل وأنت ذو مكانة 
علمية وجتد أن اللجنة املنظمة لالحتفال 
تض���ع أه���ل العلم بني صف���وف األطفال 

واألشبال.. فال تعليق.
< عندما تس���مع وتقرأ وتش���اهد كم 
األخطاء والظلم دون املقدرة على الشكوى.. 

ال تعليق.. ال تعليق..ال تعليق.
> > >

كلمة وما تنرد: إمنا األمم األخالق ما بقيت 
فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا

atach_hoty@hotmail.com

No comment

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

»وزارة اإلعالم لم تتقاعس عن تطبيق قانون املطبوعات 
والنشر وال عن تطبيق قانون املرئي واملسموع ولم تتهاون 
عن دورها في أحكام الرقابة املالية على القنوات الفضائية«، 
هذا ما قاله نصا وزير اإلعالم الش���يخ أحمد العبداهلل في 
معرض تفني���ده للمحور األول الذي قدم���ه النائب علي 
الدقباسي في استجوابه الذي اتهم فيه الوزير بعدم تطبيق 
أحكام الرقابة على املؤسس���ات والش���ركات املرخص لها 
بالنش���ر والبث وفق القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن 
املطبوعات والنش���ر والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن 
اإلعالم املرئي واملس���موع واخلاص بعدم وجود مدققني 

حسابيني سواء على الصحف أو القنوات.
فمن نصدق الوزير أم النائب أم »الكويت اليوم«؟ 

لنترك اتهام النائب جانبا ولنضع رد الوزير »على كتر« 
ولنقرأ ما نش���رته اجلريدة الرسمية »الكويت اليوم« في 
عددها الصادر بتاري���خ 2010/3/14 أي بعد تقدمي النائب 
علي الدقباسي الستجوابه ب� 19 يوما وفيه جند أن جلنة 
املناقصات وافقت على طرح ممارس���ة لوزارة اإلعالم من 
أجل تعيني مدقق حسابي متخصص لتلك املؤسسات سواء 

القنوات أو الصحف.
أغرب ما في املوضوع أن طلب املمارسة الذي تقدمت به 
وزارة اإلعالم جاء في كتاب مؤرخ بتاريخ 2010/1/21، أي 
قبل حتى تهديد النائب الدقباسي باستجوابه أو كشف أي 

من محاوره، أو حتى التقدم به بأكثر من شهر كامل.
فمن نصدق تاريخ موافقة جلنة املناقصات؟ أم تاريخ 
تقدمي االستجواب؟ أم تاريخ صدور املوافقة على املمارسة 
في اجلريدة الرسمية؟ أنا شخصيا لم أصل إلى نتيجة، إال 
أنني وقفت على مفترق طرق استنتاجني األول أن يكون 
األمر برمته مجرد لعبة سياس���ية، أو أن األمر كان خطأ 

سياسيا فادحا.
فكيف يكون هناك محور يطرح في صحيفة استجواب 
بتاري���خ 24 فبراير ألمر س���بق ان عاجلته وزارة اإلعالم 
»شكليا« وتقدمت بطلب طرح مناقصة عنه أصال بتاريخ 
21 يناير »ولم تعلن عنها« بل إن الوزير لم يضمنها ردوده 
أثناء جلسة مناقشة االستجواب، ونشر أمر موافقة جلنة 
املناقصات في اجلريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس أي بعد 

تقدمي االستجواب ب� 19 يوما.
هل تفهمون شيئا؟ أنا شخصيا لم أفهم شيئا، إال إذا كان 
الوزير وعبر كتاب طلب املمارسة الذي تقدمت به وزارته 
إل���ى جلنة املناقصات بتاريخ 21 يناير هو جتهيز »دواء« 
الرد، قبل »فلعة« االستجواب، وهل كان الوزير يعلم بهذا 

احملور قبل تقدميه؟
أعلم أن مقالتي اليوم عبارة عن أسئلة، ولكني أحسست 
وأنا أقلب أوراق الكتب التي عرضت تواريخها أنني كمن 

يحاول جمع حبات قمح في يوم عاصف.
أيا كانت اإلجابات عن أس���ئلتي سواء انتهى األمر إلى 
اس���تنتاج وجود لعبة سياسية، أو خطأ سياسي، فهناك 
أمر واحد ال ميكن إغفاله هو أن وزارة اإلعالم تقاعس���ت 
في تطبيق تعيني مراقبني حسابيني في قانوني املطبوعات 
واملرئي، وجريدة »الكويت اليوم« شاهد على ما أقوله، أما 
إجابات الوزير فكانت بعيدة عن اإلقناع حتى ولو استخدم 

ألف جهاز »أوتو كيو«.
Waha2waha@hotmail.com

من املزعج جدا أن تالحق احلكومة بعض النواب في الطالع 
والنازل ومتارس الضغوطات عليهم من أجل تغيير مواقفهم 
قبل جلسة طرح غدا، فاجلميع استمع ملقدم االستجواب النائب 
علي الدقباسي، والوزير املستجوب وزير اإلعالم الشيخ احمد 
العبداهلل، كما أن احمل���اور التي قدمها األول واضحة وردود 
الثاني ايض���ا واضحة، »فدخيل اهلل« اتركوا النواب يأخذوا 
قراراتهم حس���ب قناعاتهم الش���خصية بعيدا عن العالقات 
الشخصية والتدخالت الذاتية والتي عودتنا عليها احلكومة 

مع اي استجواب.
فإذا كان النواب مقتنعني بردود الش���يخ أحمد العبداهلل 
واإلج���راءات الت���ي اتخذها ف���ي مواجهة التج���اوزات التي 
حصل���ت فليصوتوا ضد طرح ثقة وإن رأوا عكس ذلك فلهم 

االختيار.
إن املسألة ال ميكن ان تأخذ ابعادا غير مناسبة في الدفاع 
عن وزير يصيب ويخطئ، فاإلنس���ان مهما بلغ من العمر أو 
التجربة او اخلبرة فهو بحاج���ة الى ان يتعلم من اآلخرين 

وان يصحح اخطاءه.
كل ما نريده في هذه اجللس���ة ونطمح إليه هو احليادية 
املطلقة، فاحلكومة كانت ومازالت ال تؤمن أبدا بتقبل الرأي 
املخال���ف لها، وقد عودتنا على الهروب دائما من أي مواجهة 
حقيقية وأصبحت مهمته���ا اإلمالء على اآلخرين، ما نتمناه 
أن تشهد هذه اجللس���ة ممارسة دميوقراطية راقية دون أي 
ش���وائب حكومية وان يصوت النواب وف���ق قناعاتهم وما 
حتكمه ضمائرهم عكس ما حصل في الس���ابق وفق مقولة 

»مع اخليل يا شقرا«
واهلل املستعان.

»الكويت اليوم« تكشف 
تقاعس »اإلعالم«

ذعار الرشيدي

الحرف29

حتى ال تصبح ديموقراطيتنا 
»مع الخيل يا شقرا«

عبدالهادي وسام العجمي

بيت القصيد


