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أكرم من نس���ب بالسيدة 
حفص���ة األموي���ة، فاخللفاء 
الراش���دون األربعة جميعهم 
أجداده���ا وزي���ادة، فطلح���ة 
والزبير أيضا من أجدادها، بل 
احلسني وعبداهلل بن عمر من 
أجداده���ا، وليت األمر اقتصر 
على االنتساب لهؤالء األفذاذ 

والندرة من اخللق، فاألمر أكبر من ذلك بكثير وكثير، فجدها 
هو أعظم البش���ر وسيد ولد آدم، نبينا محمد ژ، وهذه بال 

شك هي غاية الشرف في النسب.
إنها حفصة بنت محمد »الديباج« بن عبداهلل »املطرف« 
ب���ن عمرو بن عثمان بن عفان ÿ ، فهي امرأة أجدادها هم 
رسول اهلل ژ وأبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان 
ذو النوري���ن، وعلي ذو الفقار، والزبير حواري النبي ژ ، 

وطلحة الفارس املقداد رضي اهلل عنهم.
ولست أعني في هذا الس���ياق مجرد املفاخرة باألنساب 
واألحساب، فلم يشفع ألبي لهب وال ألبي طالب نسبهما إلى 
النب���ي ژ وال كونهما من أعمامه، ففي صحيح مس���لم قال 
ژ »من بطؤ به عمله لم يسرع به نسبه«، فاألول قال اهلل 
فيه )تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كس���ب 
سيصلى نارا ذات لهب(، والثاني قال فيه املصطفى ژ كما 
في صحيح مس���لم أيضا »أهون أهل النار عذابا أبو طالب، 

وهو منتعل بنعلني يغلي منهما دماغه«.

لكني إمنا قص���دت وعنيت أن 
التداخل  هذا النسب يوضح مدى 
االجتماعي العميق بني آل بيت النبي 
ژ والصحابة الكرام، ويؤكد أنهم 
تساموا فوق كل اخلالفات املزعومة، 
فالتزاوج بني اآلل والصحب امتد إلى 
ما يقارب 150 عاما، أي بعد أحداث 
صفني وموقعة اجلمل، بل وظهور 
الدولة األموية ثم انحس���ارها في األندلس، وظهور الدولة 
العباس���ية بعدها، وغيرها من الفنت واالنقالبات والشغب 

واالغتياالت.
وال يفوتني في هذا املقال إرجاع الفضل ألهله، فقد استفدت 
في مقالي هذا من أحد إصدارات مبرة اآلل واألصحاب، وهي 
مبرة تعمل على لم شمل املسلمني سنة وشيعة حتت مظلة 

أهل بيت النبي ژ وصحابته الكرام.
وبإذن اهلل يكون في يوم عاشوراء أيضا مناسبة كرمية للم 
شمل املسلمني جميعا، وذلك حني نستذكر موقفني عظيمني، 
أحدهما يدعو للشكر، واآلخر يدعو للحزن، فهو يوم أجنى 
اهلل فيه موسى گ وقومه من فرعون وجنوده، فسن لنا 
صيامه، وجع���ل فضله تكفير عام فائ���ت، وهو أيضا يوم 
استشهد فيه سبط رسول اهلل وريحانته وسيد شباب أهل 
اجلنة احلسني بن علي ÿ، وفيه نعلم رخص احلياة أمام 

املبادئ والقيم.
hotmail.com@dhari0395

أنقل م���ا يلي م���ن كتاب 
»املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط 
املع���روف باخلطط  واآلثار« 
املقريزي���ة ملؤلفه: تقي الدين 
أبي العباس املقريزي املتوفى 
سنة 845 ه� وهو كتاب تراثي 
التاريخ  يعتمد عليه رج���ال 
والبحوث العلمية، وهو متداول 

في املكتبات العامة في الكويت، والنسخة املنقول منها عن 
دار الكتب العلمية بيروت ط 1 سنة 1998م: املشهد احلسيني 

)فقرات مختارة منا( منها ص 327 – 328.
يوم اجلمعة يوم عاشوراء، خرج فيمن معه، وعبأ احلسني 
اصحابه، وكان معه اثنان وثالثون فارسا، واربعون راجال، 
وركب ومعه مصحف بني يديه وضعه امامه، واقتتل اصحابه 
بني يديه، واخذ عمرو بن سعد سهما، فرمى به، وقال: اشهدوا 
اني اول من رمى الن���اس، وحمل اصحابه فصرعوا رجاال، 
واحاطوا باحلسني من كل جانب، وهم يقاتلون قتاال شديدا، 
حتى انتصف النهار، وال يقدرون يأتونهم اال من وجه واحد، 
وحمل شمر حتى بلغ فسطاط احلسني، وحضر وقت الصالة، 
فسأل احلس���ني ان يكفوا عن القتال حتى يصلي، ففعلوا، 
ثم اقتتلوا بعد الظهر اش���د قتال، ووصل الى احلسني، وقد 
صرعت اصحابه، ومكث طويال من النهار، كلما انتهى اليه 

رجل من الناس رجع عنه، وكره ان يتولى قتله.
فأقبل عليه رجل من كندة يق���ال له: مالك فضربه على 
رأسه بالس���يف، قطع البرنس وادماه، فأخذ احلسني دمه 
بيده، فصبه في االرض ثم قال: اللهم ان كنت حبس���ت عنا 
النصر من السماء، فاجعل ذلك ملا هو خير وانتقم من هؤالء 
الظاملني، واش���تد عطشه، فدنا ليش���رب فرماه حصني بن 
متيم بس���هم، فوقع في فمه، فتلقى الدم بيده، ورمى به الى 
السماء، ثم قال بعد حمد اهلل والثناء عليه: اللهم اني اشكو 
اليك ما يصنع بابن بنت نبيك، اللهم احصهم عددا واقتلهم 
بددا، وال تبق منهم احدا، فأقبل ش���مر في نحو عشرة الى 
منزل احلس���ني، وحالوا بينه وبني رحله، واقدم عليه وهو 
يحمل عليه���م، وقد بقي في ثالثة، ومكث طويال من النهار 
ولو ش���اءوا ان يقتلوه لقتلوه، ولكنهم كان يتقي بعضهم 

ببعض، ويحب هؤالء ان يكفيهم هؤالء.
فنادى ش���مر في الناس: ويحكم؟ ما تنتظرون بالرجل 
اقتلوه ثكلتكم امكم، فحملوا عليه من كل جانب، فضرب زرعة 
بن شريك التميمي كفه االيسر، وضرب عاتقه، وهو يقوم 
ويكبو، فحمل عليه في تلك احلال سنان بن انس النخعي، 
فطعن���ه بالرمح، فوقع وقال خلولي ب���ن يزيد االصبحي: 

احتز رأسه، فأرعد وضعف، فنزل 
عليه، وذبحه، واخذ رأسه، فدفعه 
الى خولي، وسلب احلسني ما كان 
عليه حتى سراويله، ومال الناس، 
فانتهب���وا ثقله ومتاعه، وما على 

النساء.
ووجد باحلسني: ثالث وثالثون 
طعنة، وارب���ع واربعون ضربة، 
ونادى عمرو بن س���عد في اصحابه: من ينتدب للحس���ني 
فيوطئه فرس���ه، فانتدى عشرة فداسوا احلسني بخيولهم، 
حتى رض���وا ظهره وصدره، وكان عّدة من قتل معه: اثنني 
وسبعني رجال، ومن اصحاب عمرو بن سعد: ثمانية وثمانني 
رجال غير اجلرح���ى، ودفن اهل الغاضرية من بني اس���د 
احلسني بعد قتله بيوم وبعد ان اخذ عمرو بن سعد رأسه، 
ورؤوس اصحابه وبعث بها الى ابن زياد، فأحضر الرؤوس 
بني يديه، وجعل ينكث بقضيب ثنايا احلس���ني، وزيد بن 
ارقم حاضر، واقام ابن س���عد بعد قتل احلسني يومني، ثم 
رحل الى الكوفة، ومعه ثياب احلس���ني واخوانه، ومن كان 
معه من الصبيان، وعلي بن احلسني مريض، فأدخلهم على 
زياد، وملا مرت زينب باحلسني صريعا صاحت: يا محمداه 
هذا حسني بالعراء! مزمل بالدماء! مقطع االعضاء! يا محمد 

بناتك سبايا، وذريتك مقتلة فأبكت كل عدو وصديق.
وفي ص 436 – 437 يتحدث املقريزي عن يوم عاشوراء عند 

الفاطميني ثم ما حدث بعد زوال دولتهم من ردود الفعل.
يوم عاش���وراء: كانوا يتخذونه يوم حزن تتعطل فيه 
االسواق، ويعمل فيه السماط العظيم املسمى: سماط احلزن، 
وقد ذكر عند ذكر املشهد احلسيني، فانظره، وكان يصل الى 
الناس منه ش���يء كثير، فلما زالت الدولة اتخذ امللوك من 
بني ايوب يوم عاش���وراء، يوم سرور، يوسعون فيه على 
عيالهم، ويتبس���طون في املطاعم، ويصنعون احلالوات، 
ويتخذون االواني اجلديدة، ويكتحلون، ويدخلون احلمام 
جريا على عادة اهل الشام التي سنها لهم احلجاج في ايام 
عبدامللك بن مروان، ليرغموا بذلك آناف شيعة علي بن ابي 
طالب، كرم اهلل وجهه، الذين يتخذون يوم عاش���وراء يوم 
عزاء، وحزن فيه على احلسني بن علي، النه قتل فيه، وقد 
ادركنا بقايا مما عمله بنو ايوب من اتخاذ يوم عاش���وراء، 

يوم سرور وتبسط.
السالم عليك يا ابا عبداهلل احلسني وعلى ابائك الطاهرين 
وابنائك املعصومني، يابن رس���ول اهلل، يابن امير املؤمنني 
وابن فاطمة الزهراء، صلوات اهلل وسالمه عليهم اجمعني.
a.alsalleh@yahoo.com
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م. ضاري محسن المطيري

حفصة األموية 
فيها اجتمعت األمة

رياح التفاؤل

ال يختلف اثنان على الوقوف ضد كل من تسول 
له نفس���ه العبث بالوحدة الوطنية واإلس���اءة إلى 
النس���يج الوطني وإشعال نار الفتنة التي ستؤدي 
الى ش���ق الصف بني أفراد الوطن الواحد، وهذا من 
أخطر أوجه الفساد التي تستهدف املصلحة العامة، 
لذا فإن وأده والقضاء عليه في مهده بشكل حاسم 
وحازم ضرورة حلماية وحدتنا الوطنية من عبث 
العابثني، واللجوء الى القانون هو الوضع الطبيعي 
ضد من يحاول شق الصف وليس ما يقوم به بعض 
النواب من حش���د اآلالف وإلقاء اخلطب والعبارات 
التي تفوق عبارات اجلويهل وهي خارجة عن مفهوم 
الوحدة الوطنية، فإلى متى تستمر احلكومة في هذا 
التس���اهل؟ أما آن لهذا الصمت العميق ان يستيقظ 

ويعي احلالة التي وصلنا اليها.
نرفض نهج العصبية والقبلية ونتمسك بتطبيق 
القانون ولتكن األسرة احلاكمة أسوة حسنة، فرغم 
التط���اول على بعض أفرادها م���ن كتاب ونواب لم 
يقوموا بحشد أبنائهم ومؤيديهم للتجمهر بل قابلوا 
ذلك التطاول باللجوء الى القضاء دومنا ش���عارات 

ومظاهرات.
واجلمي���ع مطالب بأن نقف صفا واحدا امام هذا 
الغلو والتطرف في األقوال التي تتجاوز حدود اللباقة 
حتت مظلة حرية الرأي والتعبير التي استغلت أسوأ 
استغالل، وكانت أداة لشحذ العصبيات ووسيلة خللق 
الفجوة بني شرائح الوطن الواحد، يجب عدم التهاون 
في إخماد نار الفتنة التي تنادي بها بني احلني واآلخر 
مجموعة تبتغي الفوضى لتنفيذ أجندتها املشبوهة، 
والرد على أولئك املفسدين يتمثل في اتخاذ جميع 

اإلجراءات القانونية واألمنية بحقهم.
اما حتذيرنا الذي تكرر ألكثر من مرة، ومن مدة 
ليست بالقريبة الى ان وصلنا الى هذه احلالة فنردد 
أغنية فيروز املطابقة لرسائلنا املوجهة للحكومة:

نسأل املولى العلي القدير ان يحفظ الديرة وأهلها 
من كل مكروه.

> > >
أهل الخير

املش���اريع الصحية التي تأت���ي بتبرع من أهل 
الديرة � جزاهم اهلل خيرا � كثيرة، ومن بعض تلك 
املشاريع التي لم تر النور الى هذه اللحظة والتي 
تأخرت ألكثر من سنتني املركز الطبي للمغفور لها 
بإذن اهلل هيا عبدالرحمن احلبيب والسيد الفاضل 
فهد املعجل، وهي مشاريع صحية خلدمة املواطن 
ولقد حثنا ديننا احلنيف على فضيلة اخلير بقوله: 
)ومن تطوع خيرا فهو خير له( وبنّي أجر الداللة 
عليه واملساعدة لفاعله، فقال: »من دل على خير فله 
مثل أج���ر فاعله« ولقد أمرنا اهلل تعالى بالتعاون 
على البر والتقوى فقال تعالى : )وتعاونوا على البر 
والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان( واإلرشاد 
عل���ى اخلير وفعل املعروف هو التعاون على البر 
والتقوى، وقال عليه أفضل الصالة والسالم: »خير 
الن���اس أنفعهم للناس«، »وان هلل عبادا اختصهم 
لقضاء حوائج الناس حببهم للخير وحبب اخلير 
إليهم أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة«، ومع 
ذلك نرى ان املشروعني لم يصال إلى مرحلة التنفيذ 
بس���بب الروتني وعدم حرص ومتابعة املسؤولني 
ف���ي اجلهات احلكومية، فماذا ننتظر من احلكومة 
للمش���اريع الكبرى مادام هذا حالنا مع جتربتني 

صغيرتني لتحديد املوقع والبدء فيه.
> > >

برشلونة

ك���رة القدم تلك اللعبة الش���عبية التي جتتذب 
املاليني عبر القارات له���ا مكانة خاصة في قلوب 
محبيها، الذين ال يألون جهدا في انتظارها ومتابعتها 
بالفضائيات أو حضورهم املالعب رغم ارتفاع قيمة 
تذاكرها ملشاهدة جنومهم احملترفني، فقد وصل سعر 
التذكرة للمباراة بني فريقي كاظمة وبرش���لونة ل� 
150 دينارا، واملفاجأة التي خّيبت آمال اجلمهور عند 
متابعتهم لتلك املباراة هي عدم مشاركة جنومهم 
املفضلني واحلائزين كأس العالم من العبني معروفني، 
اذ اتضح ان فريق برش���لونة املشارك قد خال من 
جميع النجوم البارزين واقتصرت مشاركة فريقه 
على العبي الصف الثاني، مما جعل السؤال للجهة 
املنظمة عن سبب عدم مشاركة العناصر األساسية 
للفريق، ه���ل هو بقصد أم بغير قصد، وكالهما ال 
تفيد اجابتهما بش���يء بع���د ان وقع اجلمهور في 

احملظور.
> > >

سالمات س���مو الرئيس وخطاك السو، سائلني 
العلي القدير ان يسبغ على سموكم موفور الصحة 
والسعادة ملتابعة مسيرتكم العطرة في خدمة الوطن 

واملواطنني، وأجر وعافية مبشيئة اهلل.

الخرافي يدافع عن مليون مواطن

ذعار الرشيدي
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الفتنة

المواطن علي الجابر األحمد

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

بعيدا عن املتاجرة واملزايدة على املواطنة أو املفهوم 
اجلديد ل� »الوحدة الوطنية« التي أصبحت ش����غل من 
ال شغل له، فالقضية التي أثارها اجلويهل ومهما زادت 
أو نقصت كمية رفضنا لها فطريقها القضاء وال شيء 

آخر.
وما قاله رئيس مجلس األم����ة في معرض تعليقه 
على إلقاء القبض على محمد اجلويهل ورفضه أن يتم 
اقتياد مواطن إلى أمن الدولة هو تصريح فسر بطريقة 
غير صحيحة من قبل البعض والبعض فسره إلى ما ال 
يحتمل بل وإلى ما ال يعقل، فما دعا إليه بوعبداحملسن 
لم يكن دفاعا عن اجلويهل أو ما أثاره اجلويهل بل كان 
دفاعا عن حرية الكلمة، والتي ال فصل فيها إال حتت سقف 
القضاء وليس جنوب السرة في مبنى أمن الدولة، هذا 

ما كان يقصده اخلرافي ولم يكن يقصد شيئا آخر.
نعم نحن نرفض اقتياد مواطن إلى أمن الدولة ملجرد 
أنه قال رأيه، هن����ا أنا ال أدافع عن اجلويهل بل أرفض 
متام����ا كل ما قاله وأدينه بش����دة وأحمل على اجلهات 
احلكومية صمته����ا جتاه »تلبيخه« في اجلميع، ولكن 
أرفض أن يتم اقتياد أي مواطن وليس اجلويهل فقط إلى 
أمن الدولة ملجرد أنه قال رأيا، نعم رأيه مس ش����ريحة 
كبيرة وجاء فيه من السب والقذف ما ال يحتمله عاقل 
جتاه سياسيني جنلهم ونحترمهم ونقدرهم وجتنى على 
فئة من الشعب أنا أحد أبنائها وبطريقة مهينة، ولكن 
هناك قانون، يجب تفعيله وعلى املتضرر اللجوء إلى 

القضاء إلنصافه وسينصفه القضاء حتما.
وكما رفضت اقتياد النائبني خالد الطاحوس ود.ضيف 
اهلل أبورمية وعضو املجلس البلدي الس����ابق خليفة 
اخلرافي إلى مبنى أمن الدولة على خلفية تصريحاتهم 
سواء في ندواتهم أو في التلفزيون فأنا كذلك أرفض متاما 
أن يقتاد اجلويهل إلى مبنى أمن الدولة، املسألة ليست 

تفصيل آراء بالنسبة لي على األقل، بل مبدأ ثابت.
مبجرد موافقتكم على ما حصل للجويهل سواء اتفقتم 
معه أو لم تتفقوا يعني أنكم تسنون سنة غير حميدة 
وهي أن طريق كل صاحب رأي سيكون أمن الدولة، وهذا 
أمر مرفوض متاما وغير صحيح، فأعضاء مجلس األمة 
الذي����ن تعرض لهم اجلويهل كما يقولون أصحاب رأي 
في النهاية وستنزع عنهم احلصانة إن عاجال وان آجال 
وسيتحولون إلى مواطنني عاديني وسيقومون بترشيح 
أنفس����هم ملجلس األمة وخالل حمالتهم سيصرحون ب� 
»آراء« قد ال تعجب احلكومة، بل إنها لن تعجب احلكومة 
وعندها احلكومة ستقوم بتفعيل سنتكم غير احلميدة 
في القبض على كل من يعتقد أنه تطاول عليها وعذرها 
الوحيد »الوحدة الوطنية«، وس����يتم اقتياد العشرات، 
وسيشمل ضحايا مفهومكم ل� »الوحدة الوطنية اجلديدة« 
املدونني وكتاب الصحف واملذيعون واملراسلني وكل هذا 
بفضل س����نتكم غير احلميدة في مباركة القبض على 

مواطن تختلفون معه.
بهذه السنة غير احلميدة سيصبح هناك رموز حكومية 
غير قابلة للمس، وسيصبح من املستحيل أن تقول رأيك 
بهم وإال أرسلت إلى أمن الدولة سواء كان رأيك مكتوبا 
أو مسموعا أو مرئيا، »وسلم لي على املرئي واملسموع« 
الذي يريدون أن يلف����وا بحبله على عنق حرية الرأي 

ليخنقوها باسم... إيقاف اجلويهل.
ال، ليس هذا ما نريده وال هذه الكويت التي نريدها 
وال هذا هو العالج الذي نسعى إليه لكبح جماح شخص 
ق����ال رأيه، وأكرر ان ما قال����ه اجلويهل مرفوض متاما 
ومسيء للكويت قبل أن يسيء ألحد ولتحاسبوا وزير 
اإلعالم ولكن إياكم والدفع، إياكم والدفع، إياكم والدفع 
جتاه تقويض حرية الكلمة حتت مسمى إسكات شخص 

واحد فهذا ما يريدونه.
اخلرافي في تصريحه كان يدافع عن مليون مواطن 
كويتي وعن حريتهم في الكتابة والتعبير والقول التي 

كفلها الدستور، فعن ماذا تدافعون أنتم؟ 
Waha2waha@hotmail.com

كتبنا م���ا  ويخس���ارة 
وال ه���أ م���ا جاوبن���ا

كتبن���ا وم���ا  كتبن���ا 
كتبن���ا مي���ة مكت���وب


