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كثيرة هي األمثلة التي حتاكي واقعنا ونستشهد بها، 
ومنها قولهم: «مالي أســمع جعجعــة وال أرى طحينا»، 
وهو مثل عربي أخذه الكاتب اإلجنليزي املشهور وليام 
شكســبير وجعل منه عنوانا ملسرحية كتبها، ويضرب 
مثال لكثرة الصخب بال فائدة، ثرثرة ال تغني وال تسمن 
من جوع، والواقع أن هذا ما نراه مع األســف في وطننا 
هذه األيام، نحن نحب الكويت وال نزايد في ذلك، نعشق 
هذا التراب، ونؤثره على أنفسنا، يعجبنا قيظه وسمومه 
وغباره ورطوبته، وكيف ال نحب الكويت وقد أخذنا منه 
كل شــيء، لقد كفلنا الوطن من املهد إلى اللحد، وهذا ما 
ال جنده في أي مــكان آخر، لقد صانت الكويت كرامتنا 
ورعتنا صغارا وكبارا مثل األم احلانية على أطفالها، ولم 
نر منها إال اخلير، بل إنها هي اخلير كله، لنا أن نقول ما 
نشاء كيفما نشاء وفي أي مكان وأي وقت بال خوف وال 
وجل، نتحدث بكل شــاردة وواردة ثم نعود إلى منازلنا 

آمنني مطمئنني، وننام ملء جفوننا.
لقد أعطانا الوطن بكل سخاء، فما الذي أعطيناه؟ هل 
أعطيناه بقدر ما أعطانا؟ ال واهللا وال سدس السدس، لن 
نوفي هذا الوطن حقه ولو بذلنا أنفســنا ومهجنا دونه، 
سبحان من بيده كل شيء، لقد أصبح بعض الناس يحبون 
الوطن حسب أمزجتهم وتوجهاتهم وميولهم، والكويت ال 

حتب باألمزجة بل باألفئدة.
أيها الســادة، إن احلديث عن الوطن وحبه حديث ذو 
شجون وشجن، فالوطن ال يعادله شيء في هذه الدنيا، وال 
يقدر بثمن، وإن حب الوطن مكمنه القلب وليس اللسان، 
يســري في الدماء، وبني حب القلب واللسان بون كبير، 
وفرق شاسع، ألن هذا احلب بالذات ال يقبل القسمة، إنه 
حب فرضته الشريعة واملواطنة واإلنسانية، وإن لم يكن 
هذا احلب يتوافق فيه القول مع الفعل فهو عاطفة كاذبة، 
ومــن حقنا أال نصدق من يقول إنه يحب الكويت إال إذا 

أثبت لنا ذلك قوال وفعال.
كثير من الذين يتباهون بحب الكويت ويظهرون للناس 
أن كل ما يفعلونه من أجل عيونها ومتســكا بترابها ال 
نصدقهم، كالم كثير بال فعل، وعبارات رنانة ال تساوي 
شيئا، فما يفعلونه عكس ما يقولونه، نسمع جعجعة وال 
نرى طحينا، يظنون كل الظن انهم يعمرون وهم يخربون، 
وهــؤالء الناس ينطبق عليهم املثل املصري الذي يقول: 
«أســمع كالمك يعجبني، أشوف أفعالك أتعجب»، ألنهم 
يقولون ما ال ما يفعلون، تراهم جميعا وقلوبهم شــتى، 

(كبُر مقتاً عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون).
والعجب كل العجب ممن يصدقهم ويسير وراءهم، 
ويهلــل ويطبل لهــم، فمتى كان حــب الوطن باخلطب 
والشــعارات الزائفة والهتافات، تبا لهذا احلب املاســخ، 
يجب ترجمة هذا احلب على أرض الواقع، كي نتلمســه 

ونقول: عافاك اهللا شكرا أنت محب لوطنك.
أيها الســادة، من قدم مصلحته على مصلحة وطنه 
فبشره باخلسران واخليبة، كم شاهدنا تصرفات تتناقض 
واالدعــاء بحب الوطن، لقد صرنا نفقد االنتماء شــيئا 
فشيئا، حتى الدستور أصبحنا نأخذ منه ما نريد ونترك 
ما ال نريد، لقد تناسينا بقصد وبغير قصد إن حب الوطن 
هو احلب الوحيد اخلالي من الشــوائب، زرع في قلوبنا 
ودمائنا، فال وطن بعد الكويت، هذا الوطن الذي حفظنا، 
ووقف معنا في أحلك الظروف، وكل من عاش في الكويت 
من اإلخوة العرب أحبها وذكرها باخلير ومتنى لو أنه ما 
زال يعيش فيها، لقد مللنا اجلعجعة بال طحني وسئمناها، 
فاللهم ال تكثر فينا املجعجعني الذين يرون السراب ماء، 

واحفظ الكويت وأهلها من كل سوء.

نعم، تسبب الصراع املستمر بني السلطتني في تخييب 
آمال املواطنني وتعطيل التنمية، وأصبح ذلك الصراع معول 
هدم وتعطيل لإلجنازات، وانعكست آثار ممارسات بعض 
األعضاء على الكويت كلها بسبب البدعة التي ابتدعها بعض 
النواب بجلوسهم في مقاعد الوزراء «لعبة الكراسي»، وقد 
تعطلت البنية التحتية وأصابها الهرم، وها هي شــوارع 
الكويت ضاقت على سياراتها، والشوارع متكسرة وها هي 
مستشفياتنا تئن وتتوجع من كثرة املراجعني، وها هم أبناء 
الكويت ينتظرون عشرات السنني للحصول على مسكن 

يؤويهم، واخلريجون ينتظرون مدة طويلة لتوظيفهم.
كل هذا في بلد ال يشــكو فقرا وال حاجة، إمنا يشكو 
مماحكات بعض النواب وتعطيلهم ملشاريع التنمية ووقوفهم 
حجر عثرة أمام أي تقدم أو مشروع، يدغدغون مشاعر 
الناخبني باقتراحات تنم عن تفكير ساذج ملفهوم الدولة 
حتى باتت احلكومة ضعيفه أمام ممارسات بعض النواب 
واســتجواباتهم واقتراحاتهم، وإال فالسيف على رقاب 
الوزراء وهو االستجواب والتصويت على حجب الثقة، 
هذه ليست دميوقراطية، إمنا هي ضرب إلضاعة الوقت 

واخلداع الذي ميارس باسم الدميوقراطية.
الدميوقراطية هي البناء والتقدم واإلجناز وما كان لنا 
أن نحقق إجنازا في هكذا مجلس أو مع هكذا أعضاء هناك 
خلل فــي منظومه الدميوقراطية الكويتية التي أصبحت 
معطلة أكثر منها أداة إجناز ولألسف أسيء استخدام هذه 
الدميوقراطية، رحم اهللا أمرأ عرف قدر نفسه، فتفرغوا 
خلدمة الكويت كما انتخبكم املواطنون، وكفوا عن أسئلتكم 
واقتراحاتكم املضيعة للوقــت، وتفرغوا ألبناء الكويت، 
أما إذا كان هدفكم الشهرة الزائفة والظهور املبرمج على 
الفضائيات وفالشات الكاميرات فتعسا لنا إذا كانت هذه 
دميوقراطياتنا وهذا هدف بعض سياسيينا، فلم نعد قادرين 
على حتمل املزيد من الفشل، إلى متى سنظل أسرى لهذه 

املمارسات والى أين تأخذون الكويت؟!
هل يعجب الشــعب مبجلس كثرت فيه الشتائم؟ وال 
ننسى أن بعض الوزراء باحلكومة لم يكن على املستوى 
املأمول، وكل هذا وراء تأخرنا عن الدول األخرى، ونقول 
بأعلى أصواتنا أن املجلس هذه الســنة خيب آمال شعب 

الكويت.
قال الشاعر:

الفتيان حسن وجوههم وما ينفع 
إذا كانــت األفعــال غير حســان

فال جتعل احلسن الدليل على الفتى
فمــا كل مصقــول احلديد مياني

اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها واملخلصني 
عليها من كل شــر ومكروه، وأسأل اهللا أن تنقشع هذه 
الغمة من الكويت وجميع بلدان العالم وترجع األمور كما 

كانت وأحسن.. اللهم آمني.

يتسابق املســلمون في عيد 
األضحى لنحر األضاحي وتوزيع 
حلومها على األهــل واألصدقاء 
واجليران والفقراء، وفي ذلك رمز 

لإلحياء والنماء والعطاء. 
لكن حركــة التكفير، وأرباب 
أبشع  السياسي مارسوا  الضغط 
صور احلرمان ومصادرة احلياة! 
ففي العراق وفي ليلة عيد األضحى، 
مت قتل العشرات في تفجير إرهابي 

جبان.
وتستمر مؤامرة جتويع لبنان 
وحرمان شعبه من الوقود والدواء 

والكهرباء.
وقيمة اإلنسان كبيرة جدا، حتى 
أن اخلالق جل وعال يوثقها كحقيقة 
بقوله سبحانه: (من قتل نفسا بغير 
نفس أو فساد في األرض فكأمنا 
الناس جميعــا ومن أحياها  قتل 

فكأمنا أحيا الناس جميعا).
الكويت ومؤسساتها اخليرية 
ومنها جمعية الهالل األحمر، والهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية سباقون 
لإلغاثة والفرج عن املكروبني، لكننا 
لم نسمع أي مبادرات منهم حاليا 
أمام صرخات اللبنانيني التي تنادي 
الغوث والنجــدة! إيران والصني 

تتأهبان لإلغاثة الشاملة!
فلماذا يتأخــر العرب؟ بعدها 
ال أحد يبكي على اللنب املسكوب!

صادقت الكويــت على أهداف 
وغايات التنمية املســتدامة ضمن 
األهداف الســبعة عشر حتى عام 
٢٠٣٠ في اجتماع قمة األمم املتحدة 
التاريخي املنعقد في سبتمبر ٢٠١٥ 
في مقــر األمم املتحدة بنيويورك 
حيث كان الهدف الثالث واضحا حول 
االلتزام بالعمل على حتقيق الصحة 
والرفاه ومن ثم اهتمت أجهزة الدولة 
ووزاراتها بالعمل على مواءمة خططها 
التنموية وبرامجهــا مبا يتفق مع 

تلك األهداف. 
وقد قام ديوان احملاسبة مبهمة 
في عام ٢٠١٨ لتقييم مدى أداء وزارة 
الصحة لهذا الدور ثم أتبعها مبتابعة 
منذ عدة أسابيع وهذا االهتمام من 
قبل ديوان احملاسبة يحسب لقياداته 
والقائمني على تلك املهام الرقابية ذات 
البعد الدولي. ومن حق كل مواطن 
االطالع على تلك التقارير العلمية بكل 
شفافية ودون حجب ألي مؤشرات 
أو حقائق من أي جانب مبا في ذلك 
عن الرفاه ومعرفة البرامج واألهداف 
املتعلقة بها وما هي مؤشرات قياسها 
وأين موقع الكويت من دول العالم من 
حيث مؤشرات الرفاه wellbeing إذ 
إن تقارير املتابعة السنوية لم تدرج 
بها مؤشرات أو معلومات عن تقييم 
الرفاه بينمــا اهتمت دول االحتاد 
التنموي  االلتــزام  األوروبي بهذا 
وأصدرت العديد من التقارير وأوراق 
العمل احملتوية على خالصة بحوث 
املختصني لقياس الرفاه لغرض متابعة 
االلتزام بالهدف الثالث من األهداف 

العاملية للتنمية املستدامة. 
وأمتنى من اجلهات املسؤولة عن 
التخطيط والتنمية أن تبادر بإعطاء 
االهتمام الالزم للرفاه لتنمية االهتمام 
واستخدام أدوات ومنهجية املتابعة 
التزاماتنا  والقياس مبا يتوافق مع 
أمام املجتمع الدولي مبوجب قرارات 
األمم املتحدة واملنظمات الدولية ذات 
الصلة وخصوصا ما يتعلق بالهدف 

الثالث. 
وأدعو مراكز البحوث واجلامعات 
واملتخصصني إلى بناء حتالف علمي 
من أجل الصحة والرفاه وتسخير 
اإلمكانــات البحثيــة فــي تقييم 
للبحوث  التقارير املستندة  ونشر 
العلمية عن اإلجنازات  والدراسات 
الوطنية لتحقيــق أهداف وغايات 
التنمية املســتدامة وأن يكون هذا 
املوضوع على قمة أولويات التعاون 
مع املنظمات الدولية مثل األمم املتحدة 
ومنظمة الصحة العاملية مع االستفادة 
مما أجنزه االحتــاد األوروبي من 
دراسات وتقارير علمية حول تعريف 
وقياس ومتابعــة الرفاه إلى جانب 
الصحة ضمن الهــدف الثالث من 
للتنمية املستدامة  العاملية  األهداف 
ألن الكويت تســتحق الكثير ممن 
القيادية والبحثية  للمواقع  أعدتهم 

من أبنائها.

برنامج «غداً العيد».
وهذا يدل على دعم وزير اإلعالم 
عبدالرحمن املطيري ووكيل وزارة 
الهويدي والوكيل  اإلعالم منيــرة 
املســاعد لتلفزيون الكويت تركي 
املطيري، فاالستثمار بطاقات شباب 
وزارة اإلعالم والثقة بقدراتهم تدفعهم 
لتقدمي مزيــد من األفكار والبرامج 

املميزة.
باملختصر: دائماً يقال البركة في الشباب 
وأيضا نقول هم الدعامة الرئيسية 
للمجتمع الكويتي بنســبتهم التي 

تفوق ٧٠٪. 
رســالة: أتقدم بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات ملقام صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، وسمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد، 
واحلكومة والشعب الكويتي مبناسبة 
املبارك وأدام  حلول عيد األضحى 
عليهم موفور الصحة والعافية وأن 
يجعل الكويت دار سالم وأمن وأمان.. 

دمتم بخير.

وهما قانونان لــم يتناول أي منهما 
جرمية اغتيال الشخصية، وهي تعتبر 
إحدى جرائم الفســاد التي تستهدف 
سمعة وشهرة الشخص وهي تختلف 

متاما عن التشهير.
فرمبــا كان مــن األدق قانونيا 
وتشريعيا أن يتم النص على جرمية 
اغتيال الشــخصية وعقوبتها كونها 
جرمية تستهدف سمعة األفراد بحق، 
وليــس أن يزج كل مــن يحاول أن 
يفتح فاهــه بكلمة حق، حتت ذريعة 
التشهير؛ ذلك أنه بعيد كل البعد عن 
الواقع الــذي نحن فيه بينما محاولة 
حتذير اآلخرين وذكر اســم الشركة 
التي تســفك ذمم األفراد وتستغني 
على ظهورهم وعرقهم وشقائهم هي 
بحق أمر يجب التحدث عنه وحتذير 

اآلخرين منه.
ختاما، نناشد البرملان التحرك نحو 
اإللكترونية  تعديل قانون اجلرائــم 
وكفالة املزيد من حرية التعبير لألفراد.

كمشــاهد باألريحية في استكمال 
البرنامج حتى النهاية، وكذلك بتوفيق 
من مايسترو البرامج كما أحب أن 
أسميه األخ العزيز املعد نايف النعمة، 
وأيضا الشكر موصول جلميع أفراد 

فريق هذا العمل املميز.
في فترة وجيزة يثبت تلفزيون 
الكويت لنا تغييرا جميال يلبي رغبة 
املشاهدين مثال أعجبني برنامج «عيال 
املباركية» وبرنامج «الديوان» واآلن 

شرك االتهام، ذلك أن املبدأ هو إنقاذ 
اآلخرين من العبوديــة الكامنة وراء 
االجتــار باإلقامة وليس التشــهير، 
واحملزن في األمــر أن حرية التعبير 
تنظم عبر قوانني اجلرائم اإللكترونية 
واجلزاء بحيث يعاقب بهم الشخص 
الذي يحاول أن ينشر معلومة حول 
شــخص يتاجر باإلقامــة بجرميتي 
الهاتف،  أو إساءة استعمال  التشهير 

جتد فيه اجلانب الصريح واملباشر 
والبسيط في إعطاء الرأي والنصيحة 
وتستلهم من أحاديثه األفكار والعبر.

كما كان احملاور صاحب اخلبرة 
الطويلة في مجــال تقدمي البرامج 
الرياضية األخ العزيز مناف أشكناني 
موفقــا جدا بتبــادل األحاديث مع 
القصص  الضيف واستخراج منه 
االبتســامة واألسلوب  النادرة مع 
السلس مع الضيف يشعرك كذلك 

الذي يؤكد أن البالغ وحده الذي يقدم 
للجهات املختصة غير كاف لكبح جماح 
سلسلة اجلرائم املرتكبة من ذات اجلاني، 
ويؤكد أهمية دور الصحافة واإلعالم في 
اإلبالغ على املأل عن الشخص مرتكب 

اجلرمية إليقاف ضخ اجلرائم.
وكان يفترض أال تؤدي هذه الغايات 
النبيلة لتحذير الناس من اإليقاع بهم 
حتت طائلة املسؤولية اجلنائية وفي 

كل عام وأنتم بخير مبناسبة عيد 
األضحى املبارك، أدعو اهللا أن يتقبل 
منا ومنكم صالح األعمال وأن يعيده 

عليكم باخلير واليمن والبركات.
تابعت في أول أيام عيد األضحى 
املبارك على تلفزيون الكويت برنامج 
العيد» في نفس توقيت غداء  «غداً 
العيد وهو أمر جميل ينسجم اختيار 
اسم البرنامج مع املناسبة وتوقيت 
جتمع األسر واألحبة على مائدة غداء 
العيد واستقبال وتبادل التهاني بهذه 

املناسبة السعيدة.
البرنامــج كان العب  ضيــف 
منتخب الكويت الوطني لكرة القدم 
والعب نادي القادسية جاسم يعقوب 
امللقب بـ«املرعب»، وأنا تستهويني 
البرامج احلوارية  النوعية من  هذه 
التوثيقية مع أعالم من أبناء الكويت 
في اجليل الذهبي لكرة القدم الكويتية 
وكنت مستمعا خالل سرد الضيف 
للقصص والروايات، فأبوحمود ليس 
العب كرة قدم أسطوريا إمنا أيضا 

الــرأي والتعبير في  إن حريــة 
الكويت كأحد حقــوق األفراد الثابتة 
قانونــا والتي من خاللها يفترض أن 
يتمكن الفرد من اإلبالغ عن اجلرائم 
األفراد، وللصحافة  املرتكبة في حق 
الكتابة والنشر بكل ما أوتيت من قوة 
حملاصرة اجلاني واإلبالغ عنه وحتذير 
اآلخرين من التعامل معه، وأن أقرب 
مثال لهذا النص تلك الشــركات التي 
متارس جتارة اإلقامات على املقيمني 
الراغبني في العمل وإجبارهم على دفع 
مبالغ خيالية في سبيل جتديد إقاماتهم 
وإيهامهم بوجود فرص عمل حقيقية.

وألن البالغ املقدم للجهات املختصة 
هو بالغ بحق حالــة فردية ال متلك 
اجلهات املختصة سوى التعامل معها 
دون غيرهــا، فتنهمر انتهاكات ذات 
الشــركة في حــق اآلخرين الذين ال 
يعرفون حقوقهم بالقانون ويخشون 
اإلبالغ عن منتهــك حقوقهم مخافة 
اإلبعاد أو شكاوى التغيب الكيدية، األمر 

كلمات ال تنسى

نسمع 
جعجعة

وال نرى طحينًا
مشعل السعيد

صراحة

ال تنمية 
مع هكذا 

دميوقراطية
Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

منصة كويت مسافر أال تأخذهم العزة 
باإلثم، كي ال يدفع الثمن آالف املواطنني 

وعائالتهم.
البد من اســتباق وضع احللول 
ملشاكل منصة كويت مسافر، واهمها هو 
حتويل املنصة من موقع إلكتروني إلى 
تطبيق، واستخدام قاعدة بيانات موحدة 
من خالل الربط بتطبيقات موجودة فعال 
كهويتي مثال، كي ال يضطر املستخدم 
لتكرار إرفاق املســتندات، وتخفيف 
إجراءات تأكيد املعلومات، اســتخدام 

القوائم بكفاءة ووضوح.
أما عن استباق دفع قيمة مسحة 
العودة، وهو إجراء ما أنزل اهللا به من 
ســلطان، وأغلب الدول تقوم بإجراء 
املسحات للقادمني لديها من املواطنني 
مجانــا إال الكويت، فهذا وجد إرضاء 
لتجار األزمات، الذين اســتغلوا أزمة 

«كورونا» بشكل فج!
٭ ختامًا: أســأل السالمة للجميع في 
للمسؤولني  احلل والترحال والهداية 

عن «كويت مسافر».

اســتخدامها عند هبوط الطائرة في 
مطار نقطة الوصول وليس قبل السفر 

(اإلقالع).
وألجل كل ما سبق ال نرى الطوابير 
عند كاونترات شــركات الطيران في 
مطارات العالم إال مع جوازات السفر 

الزرقاء «فضحتونا»!
كلنــا يعلم أن موســم الســفر 
بدأ، واملشاكل ســتتزايد عند عودة 
املسافرين، وأمتنى من القائمني على 

التطبيقات اإللكترونية تسهل جتربة 
املستخدم من خالل استخدامها وعند 
النظام  الكاونتر يتم استخراجها من 

وليس من هواتف املسافرين.
املعلومات ميكن  فبمجرد إضافة 
التأكد منها من قبل مقدم اخلدمة في 
قاعدة البيانات داخل التطبيق، وليس 
إدخال املعلومات واملستندات في كل 

مرة.
وأغلــب تلــك التطبيقــات يتم 

التحول الرقمي واستخدام املنصات 
والتطبيقات جاء لهدف تسهيل احلياة 

وتبسيط اإلجراءات، وليس العكس.
وخالل رحالتي خالل فترة جائحة 
كورونا استخدمت ٣ تطبيقات مماثلة 
ملنصة «كويت مسافر»، متثل ٣ دول 
مختلفة، وكانت جميعها سلسة وسهلة 
وليست معقدة ليس كما هو احلال في 

كويت مسافر.
«كويت مسافر» جاء بهدف تنظيم 
اإلجراءات وتسهيل التعامل في زمن 
«كورونا»، إال أن من اســتخدم هذه 
املنصة اكتشف فشلها الذريع، وجتربة 

املستخدم لم تكن إيجابية.
وهنــاك تطبيقات حكومية أثبتت 
جناحهــا وتطورهــا كتطبيق مناعة 
وتطبيق شلونك وتطبيق هويتي، إال 
أن منصة كويت مسافر مكانك راوح.
نحن نعيــش في زمن التطبيقات 
اإللكترونية ومنصة كويت مسافر ما 
زالت موقعاً (صفحة على الشبكة) ولم 

ترتق إلى تطبيق.

بعد الفاصل

فضحتونا مع 
«كويت مسافر»

amalmudahka@gmail.comعبداحلميد مبارك املضاحكة

هنا الكويت

برنامج «غدًا 
العيد» على 

تلفزيون الكويت
جاسم احلمر

حطني في بالك

بني التشهير 
واغتيال 

الشخصية
قيصر اخلنفر

املباركة، لقد كان شــخصية واعية 
جدا بإستراتيجيات املجتمع اإلسالمي 
آنذاك ومخلصة لرسالتها ومطيعة 
لقائدها اإلمام احلسني (گ) وملا كان 
يتمتع به من الذكاء الوجداني، فلقد 
كشف مسلم بن عقيل حقيقة اخللل 
القيمي لدى البعض وميز اخلبيث من 
الطيب متهيدا لهذه املرحلة احلساسة 
في حياة املســلمني في ذاك الزمن 

الصعب.
اإلنســان يعيش التحدي األكبر 
في كل حلظة وهو مدى جناحه في 
بناء إنسانيته وروحه ليعطي حلياته 
معنى، ولكي يعيشها بشغف التعرف 
على ذاته املتعالية بعيدا عن النفاق 
والزيف اليومي الذي أفسد طعم كل 
شيء جميل ومسيرة السعي وراء 
العدالة مسيرة شاقة وذات مخاطر 
والصمود فيها يحتاج ريادة ورائدا 
متميزا وهكذا كان مسلم بن عقيل.

اإلنســانية التي جعلت منه سفيرا 
ممثال عن اإلمام احلسني (گ).

إن شخصية مســلم بن عقيل 
بقية أنصار  تنفرد عن شخصيات 
اإلمــام احلســني (گ) ألنه أول 
الطليعة في معركة احلق ضد الباطل 
املتوحش لذلك صار املجاهد السباق، 
وأول مــن أدرك الفتح في النهضة 

كذلك، إذ لم يزل قائدا ناجحا حتى 
عندما بقي وحده ليس معه أحد فكان 

ال يزال قائدا ولو كان بال اتباع.
إن الشخصية الفريدة ملسلم بن 
عقيل (گ) لهــا أهمية اجتماعية 
وتاريخية ودينية وعقائدية لتمتعه 
بصفات فريدة من نوعها واتصافه 
بالعديــد من الفضائــل األخالقية 

مسلم بن عقيل، عني من عيون 
األشراف من قريش من بني هاشم، 
وكان عاقال عاملا شجاعا، ولقد اختاره 
عمه أمير املؤمنني (گ) في حرب 
صفني، ووضعه على ميمنة العسكر 
مع احلسن واحلسني (عليهما السالم) 
نظرا ملا كانت تتميز به شخصيته من 
الشجاعة والشهامة والفداء والبطولة. 
إن شخصية مسلم بن عقيل ذات 
متيز واضح في ميزان علم اإلدارة، 
فإنها شخصية بطلة وغيورة ومتفانية 
ومؤمنة ومحبة هللا ورسوله (صلى اهللا 
عليه وآله وسلم) وألهل البيت (عليهم 
السالم) هي شخصية ذات مبادرة 
ثابتة فهو الناطق الرســمي بدعوة 
وحركة اإلمام احلسني (گ) واملمثل 
احلقيقي له والداعي إلى طاعته، وهو 
قائد ميداني إستراتيجي قادر على 
تنظيم املجتمع ومخاطبته ولذلك كان 
قائدا عندما كان معه أنصاره واستمر 

احلكمة سراج العطاء

هكذا كان 
مسلم بن عقيل

الشيخ أحمد حسني محمد


