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 السلطان عبدالحميد أرسل ثريا ليس
   لها مثيل إال واحدة في اسطنبول لتوضع 
  فوق قبر جد والدي الشيخ المرتضى الكيالني

 السلطان عبدالحميد أرسل ثريا ليس السلطان عبدالحميد أرسل ثريا ليس السلطان عبدالحميد أرسل ثريا ليس السلطان عبدالحميد أرسل ثريا ليس
 سعداهللا الكيالني: 

 ولد بحي 
الكيالنية 
  في مدينة 
حماة المشهورة 
بالنواعير الضخمة 
على ضفاف 
  نهر العاصي

والشـــباب ال أتذكر أننا تناولنا الطعام مع األهل إال قليال بسبب 
كثرة الضيـــوف واملريدين واحملبني وكانـــت بيوتنا ومضافتنا 
مفتوحة منذ ساعات الصباح األولى حتى أواخر الليل الستقبال 

الناس واألهل والضيوف.
  وعندما توفي عمي نقيب األشراف محمد املرتضى عام ١٩٧٠م 
وكان عاما حزينا علي لفقد والدتي وعمي في نفس العام وتوافدت 
علينا مواكب املعزين من جميع احملافظات السورية ومن تركيا 
ولبنان وكثير من دول العالم لتقدمي واجب العزاء لعدة شـــهور 
واصلنا في استقبال الضيوف املعزين حيث كان نقيبا لألشراف 

وشيخ الطريقة القادرية في عموم الديار اإلسالمية.
  ويضيف: أتذكر أيضا في طفولتي شيخ حماة محمد احلامد، 
طيـــب اهللا ثراه، عندما كان يأتي بعد عصـــر كل جمعة ملضافة 
النقيـــب وبحضور جميع علماء حمـــاة ابتداء من فضيلة املفتي 
وحتى أصغر العلماء ســـنا ويأخذ بيده ليقبلها وبدوره يرفض 
النقيب في كل مرة ويصر الشيخ احلامد على تقبيلها ويقول له 
ال حترمني تقبيل يد حفيد رسول اهللا ژ ويا سيدنا أما سمعت 
ما قاله اإلمام الشافعي ے «يا أهل بيت رسول اهللا حبكم فرض 
من اهللا في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل 

عليكم ال صالة له».
  وقبل وفاة عمي نقيب األشراف الشيخ محمد املرتضى كان قد 
اســـتخلف على مشيخة الطريقة القادرية شقيقي الكبير الشيخ 
عبد اجلليل بن حسن املرتضى الكيالني وبعد وفاة النقيب تسلم 

في عموم الديار اإلســـالمية وكذلك حل ضيفـــا على ولده جدنا 
سيف الدين باشـــا الكيالني وأمضى فترة في هذه الديار تعرف 
فيها على عادات وتقاليد هذه البالد بعدما اســـتقبله الســـلطان 
عبداحلميد شخصيا وأخذ عنه الطريقة القادرية تبركا كما عرف 
أن السلطان عبداحلميد ســـالكا للطرق الصوفية كالنقشبندية 
والرفاعية والشاذلية وقد أهداه السلطان عبداحلميد بضع شعرات 
مباركة من حلية سيدنا رسول اهللا محمد ژ وكما كان يقول هي 
أعظم هدية أهدي بها في حياته وما كان ليطمع في شيء أعز من 

هذه الهدية املباركة.
  وبعد وفاة جد والدي الشيخ املرتضى أرسل السلطان عبداحلميد 
أكبر ثريا (جنفة) لتوضع فوق قبر الشـــيخ املرتضى، ويقال ان 
هذه الثريا ليس لها مثيل إال واحدة موجودة مبتحف آيا صوفيا 
باسطنبول، وأرسل السلطان مع هذه الثريا اثنني من املهندسني 
لتركيبها وتشغيلها بالشـــكل الالئق واملناسب فوق القبر وهي 
مصنوعة من الكريستال امللون اخلالص الذي ال مثيل له بخالف 
انها كانت حتتوي على مائتي شـــمعة ومن ثـــم حتولت الثريا 
من اإلضاءة بالشـــموع إلى الكهرباء، وأمر ببناء قبة فوق قبره 
ودفن حتت هذه القبة من بعده أوالده سيف الدين باشا وصالح 
وجنيـــب ووصفي وابنته نائلة زوجـــة أبوالهدي الصيادي كما 
ذكرنا سابقا، وحتت نفس القبة دفن نقيب األشراف عمي محمد 

املرتضى الكيالني عام ١٩٧٠م.
  ويقول عميد الصحافة االقتصادية: عندما اتذكر مرحلة الطفولة 

علي حنانا وعطفا وقد عوضني بفضل من اهللا عن فقدان الوالد 
في هذه الســـن الصغيرة إلى حد كبير، وقـــد تعلمت على يديه 
الكثيـــر من علوم اللغة العربية وحفظ القرآن بخالف ما علمني 

من أسباب احلياة.
  درست بهذه املدرسة ملدة ٦ سنوات تعلمت فيها مبادئ اللغة 
العربية واحلساب واملواد االجتماعية والكثير من علوم احلياة، 
وتعلمت أيضا في هذه املرحلة الســـباحة والفروســـية وركوب 

اخليل والصيد حتى نهاية املرحلة الثانوية.
  ثم انتقلت إلى ثانوية عثمان احلوراني ألســـتمر بها ايضا ٦ 
ســـنوات أذكر انها كانت بالنسبة لي مرحلة اعداد جيد وجتهيز 
للخوض في معترك احلياة بخالف انها كانت مؤهلة بالفعل الستكمال 

الدراسة في مراحل التعليم العليا من جامعة وخالفه.

  حماة موطن الكيالنية

  ويسرد الصحافي واملؤرخ سعد اهللا كيف استوطن آل الكيالني 
مدينة حماة قائال: في عام ٦٥٦ هجرية هاجم التتار بقيادة هوالكو 
بغـــداد ودمروها وقتلوا نحو مليون نســـمة من أهلها، بعد ذلك 
عزم اجلد الشيخ ســـيف الدين يحيى الكيالني على احلج سنة 
٦٨٥ هجرية ونوى عدم العودة ثانية إلى بغداد وفي طريقه إلى 
أداء الفريضة مر مبدينة حماة فأعجب بها ومبياهها وبساتينها 
وعند عودته من احلج حط رحال عائلته وحاشـــيته في مدينة 
حماة، وكان ذلك في زمن املظفر الثالث محمود وإســـماعيل أبي 
الفداء ســـلطانها مـــن األيوبيني الذي أنعم عليـــه ومنحه أرضا 
بشرق نهر العاصي، فبنى فيها الزاوية الكيالنية كما بنى بيوتا 
له ولعائلته ومن ثم توسعت هذه البيوت التي بنيت على منط 
القصور القدمية، ما جعل السلطان سليم العثماني عندما زارها 
يقول عنها هذه جنـــات على األرض، وحل بها ضيفا على عائلة 

الكيالني سنة ٩٢٢ هجرية.
  ويتابع الكيالني: جدي األكبر الشيخ سيف الدين يحيى الكيالني 
أحد أحفاد اإلمام الكبير وسلطان األولياء والعارفني الشيخ عبد 
القادر الكيالني املتوفى في بغداد عاصمة اخلالفة العباسية آنذاك 
في القرن اخلامس الهجري ويرجع نسبه الشريف الى اإلمام احلسن 
گ من جهة أبيه واإلمام احلســـني گ من جهة أمه أبناء اإلمام 
جدنا على بن أبي طالب كرم اهللا وجهه ووالدتهما البتول فاطمة 

الزهراء عليها السالم وهما سبطا رسول اهللا ژ .
  ومما جاء من أقوال شيخ اإلسالم ابن تيمية «يرحمه اهللا» عن 
الشيخ عبدالقادر الكيالني أنه ونحوه من أعظم مشايخ زمانهم 

أمرا باملعروف ونهيا عن املنكر.
  كما قام جدنا الكبير الشـــيخ ياســـني الكيالني ببناء الزاوية 
الكيالنية ومسجدا كبيرا وقصرا كبيرا حتى أصبحت قصور آل 
الكيالني حتفة فنية معمارية أثرية ويأتي الزوار والســـياح من 
جميع دول العالم ليأخذوا الصور التذكارية عندها، ومع األسف 
هدم كل ذلك عام ١٩٨٢م وقامت العائلة ببناء ١٥ مسجدا في حماة 
ولم ينالوا شهرتها إال بسبب التقوى والصالح وكان شعار عائلة 
الكيالنـــي «نحن باهللا عزنا ال بجـــاه ومنصب وكل من رام ذلنا 

خصمه اهللا والنبي».

  الطريقة القادرية

  عندما قام جد الوالد الشـــيخ محمد املرتضى الكيالني الكبير 
بزيارة الباب العالي في اسطنبول في عهد السلطان عبداحلميد، 
طيـــب اهللا ثراه، وحل ضيفا على صهـــره زوج ابنته أبوالهدى 
الصيادي شيخ الســـلطان عبداحلميد وشيخ الطريقة الرفاعية 

 يقول سعداهللا: ولدت بحي الكيالنية في مدينة «حماة» املعروفة 
بأبي الفداء وسط سورية، تلك املدينة املشهورة بالنواعير الضخمة 
على ضفاف نهر العاصي، حيث تعيش الغالبية العظمى من أسر 
عائلة الكيالني القاطنني في هذا احلي األثري الذي يعتبر األشهر 
بني األحياء األثرية في تلك املدينة التاريخية، وعشت فيها حتى 

امتمت دراستي الثانوية.
  نشـــأت في أســـرة مكونة من األب واألم وعشرة من اإلخوة 
واألخوات ثالثة من الذكور وست من البنات وكنت العاشر واألصغر 
سنا بينهم، وهذا العدد من اإلخوة أفادني كثيرا وأكسبني خبرات 
احلياة خصوصا أنني كنت أصغرهم فحظيت بالرعاية والعناية 

من قبل اجلميع السيما بعد وفاة الوالد يرحمه اهللا.
  وكانت عائلتي تعمل بالزراعة كباقي عوائل حماة، وكان أصدقائي 
في الطفولة هم أبناء عمومتي من آل الكيالني ومن عائالت العظم 
والبرازي والبارودي والشيشكلي وطيفور والعاشق واحلريري 
واملسلماني كما كنت أتزاور مع أبناء العمات آل احلراكي في مدينة 
معرة النعمان، حيث أحببت هذه الزيارات التي كنت انتظرها أيام 

اإلجازات والعطالت الرسمية.

  الوالد أجمل الشباب

  توفـــي والديـ  رحمه اهللاـ  وكنـــت طفال رضيعا وكما يروى 
أنه كان من أجمل شـــباب العائلة وتوفي عـــن عمر٤٢ عاما إثر 
حـــادث أليم وقام بتربيتي عمي شـــقيق الوالد نقيب األشـــراف 
الشـــيخ محمد املرتضى يرحمه اهللا ومن بعده أشـــقائي الشيخ 
عبد اجلليل يرحمه اهللا ومن بعده عبد املجيد الذي يعيش حاليا 
في اســـطنبول منذ أكثر من ثالثني عاما وواصل من بعدهم أخي 

عطاء اهللا يرحمه اهللا.

  الوالدة حفيدة الوالي

  كانت والدتي رحمة اهللا عليها نعم النموذج لألم املسلمة التي 
أحسنت تربية أبنائها فقد أورثتنا حب الدين وحسن اخللق واهتمت 
بأن نكون كرماء، وهي حفيدة محمد باشـــا األرنؤوط الذي كان 
واليا حلماة وهي من أصول ألبانية من بالد األرنؤوط، وقد ورثت 
عن أجدادها ووالدها سعيد باشا األرنؤوط أمالكا كثيرة وكانت 
تبيع في األمالك لتنفق علينا وتلبي احتياجات ومتطلبات احلياة 
كما كانت تنفق جزءا كبيـــرا على الفقراء واحملتاجني خصوصا 
األرامل واليتامى وكانت من احملســـنات وظلـــت ثرية في األول 
واآلخر بالدين والتقوى واإلميان وكانت مثقفة ومتعلمة ومؤرخة 
ومتحدثة فصيحة اللســـان وجتتمع عندها جميع نساء العائلة 
صبيحة كل يوم في أرض الدار الكبيرة بني اخلضرة واألشـــجار 

وحتت ظالل األعناب وتوفيت عام ١٩٧٠.

  المرحلة االبتدائية

  يقول الكيالني: التحقت بابتدائية الشهيد عالء الدين الكيالني 
مبدينة حماة وكان مديرها في ذلك الوقت العم أبو حسام محمد 
الكيالني ـ يرحمه اهللا ـ وكان مدرسي في الصف االول االبتدائي 
الشيخ هاشـــم الكيالني ـ رحمه اهللا ـ وكان جميع اساتذتي في 
هذه املرحلة على مدار ٦ ســـنوات من أبنـــاء عائلة الكيالني بني 
األعمـــام وأبناء العمومة، اذكر منهم األســـتاذ صادق فضل اهللا 
الكيالني ومصطفي فضل اهللا الكيالني ومحسن الكيالني، ومن 
بني من درسوني ايضا في املرحلة االبتدائية أخي األكبر الشيخ 
عبـــد اجلليل الكيالني ـ رحمه اهللا، وهو مـــن قام بتربيتي بعد 
وفاة الوالد، وكان مبثابة األب واألخ واملرشد واملعلم حيث أغدق 

 عشـق الكويت منذ أن اشـتم هواها يافعا وأحب كل ما فيها حتى انه اعتبرها وطنه وديرته فهي «بحسب قوله» أرض اخلير واالصالة كما انها احدى عواصم 
الثقافة العربية ومن هنا دفعه شغفه بالصحافة وعالم املعرفة إلى االستقرار في الكويت وامتهان العمل الصحافي الذي يلبي كامل طموحاته، وما لبث يعمل حتى 

أجاد وأفاض وأسس ودرب وعلم وأصبح مؤسسا ملدرسة صحافية من نوع خاص، واعتبر منذ البدايات أن الكلمة سفير ميكنه التمثيل في كل امليادين.
  سعد اهللا حسن الكيالني اسم عرفته الصحافة العربية بوجه عام والكويتية على وجه اخلصوص فهو من ابرز االعالم الصحافية في البالد، فقد جند نفسه لتلك 

املهنة الشاقة واملضنية التي تسبب الكثير من املتاعب ولكنها بالنسبة للكيالني متثل احلياة نفسها فزاولها واحترفها ومارسها حتى في أحلك الظروف.

  كاتب ومفكر ومعلم ومؤرخ تخرج على يديه أجيال من الصحافيني النابغني والفائقني السـيما االقتصاديني منهم فهي مدرسته اخلاصة ومنطقته املهنية 
وعالمة النبوغ له ولتالمذته الذين يفخرون بأستاذيته لهم فقد كان بينهم مبثابة األستاذ واملعلم واملرشد واألخ األكبر طيلة أيام عمله.

  منوذج متميز بني الوافدين الذين اقبلوا إلى الكويت بحثا عن العمل وفرص العيش الكرمي معتمدين على اجلهد والعلم والبذل متوسمني فيها اخلير فلما 
عرفوها جيدا أمضوا العمر فيها حبا وعشقا. سعد اهللا الكيالني «سوري اجلنسية كويتي الهوى» علق على متسكه بالعيش في الكويت طيلة هذه املدة واعتبارها 

ارضه التي ولد ليمضي حياته بها بحبه لهذه الديرة مستندا إلى قول صاحب السمو األمير «الكويت ملن احبها»، فإلى اللقاء التالي:

 (قاسم باشا)  سعداهللا الكيالني يتحدث للزميل منصور الهاجري 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد مصافحا سعداهللا الكيالني في احدى املناسبات 
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 «من املاضي» صفحات مضيئة مشرقة  نفتحها معكم يوم السبت من 
كل أسبوع نوثقها لكم بشهادات وأسرار وذكريات كويت املاضي مع 
رجاالتها األوائل الذين عاشوا الفترتني ما قبل النفط وما بعده. نحاول 

كل أسبوع أن نعيد رسم كويت املاضي مع ضيوفنا ونسبر أغوار ذاكرتهم 
اململوءة بعبق املاضي والزمن اجلميل. صفحات «من املاضي» ليست 
أكثر من محاولة إلعادة كتابة الزمن اجلميل بألسنة من عاشوا ذاك 

الزمان والذين يرددون دوما «عتيج الصوف وال جديد البريسم». 

 للتواصل مع صفحات من املاضي
  وإرسال السير الذاتية للراغبني في املشاركة.

jeplowy@alanba.com.kw  إعداد: منصور الهاجري   البريد االلكتروني 

الشـــيخ عبداجلليل مشـــيخة الطريقة ونقابة األشراف وعلمت 
احلكومة السورية آنذاك فأصدر رئيس اجلمهورية د.نور الدين 
األتاسي مرسوما جمهوريا بإلغاء وظيفة نقابة األشراف بجميع 
محافظات سورية وبعد تســـلمه املرسوم عمل خطيبا متطوعا 
في جامع النوري بحماة وبعد أداء الصالة ســـأل اهللا تعالى أن 
يجيب الدعاء مســـتندا إلى قوله تعالى: (وإذا سألك عبادي عني 
فإنـــي قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان) وقال باحلرف الواحد 
واجلميع يشهدون على ذلك: اللهم يا مغيث ان تزيح نور الدين 
االتاســـي عن حكمنا وقيادتنا هو وكل من سعى إلى إلغاء نقابة 
االشراف وأن تزيلهم من احلكم بقدرتك يا أرحم الراحمني، وقام 
سماحة مفتي حمص العم الشيخ الطيب األتاسي، طيب اهللا ثراه، 
مبعاتبة ابن عمه رئيس اجلمهورية التخاذه هذه اخلطوة وتوقيع 
هذا املرســـوم املشؤوم واقسم له باهللا بأنه أمر من اللواء صالح 
جديد الذي كان يحكم بل ويتحكم بســـورية من خلف الســـتار 
في ذلك الوقت وبعد ١٠٠ يوم زال حكمهم مع طواغيتهم بتاريخ 
١٩٧٠/١١/١٦م وإلى األبد، وصدق شعار العائلة «نحن باهللا عزنا ال 

بجاه ومنصب وكل من رام ذلنا خصمه اهللا والنبي».

  االنتقال إلى الكويت

  ميضي الكيالني في حديثه ويذكر ســـفره إلى بيروت لتلقي 
دراســـته اجلامعية فيستطرد قائال: بســـبب حبي وعشقي ملادة 
التاريخ دخلت كلية اآلداب وعند وصولنا لبيروت استأجرنا بيتا 
كبيرا مفروشا للطلبة مع املرحوم أخي عطاء اهللا الذي توفي في 
الكويت عام ١٩٨٧ وأقربائي ثريا العظم وعزام الداية وأصدقائي 
من مدينتنا حماة هيثم البارودي وحامت الســـلق وهيثم طنجير 
ومحمد املسلماني وكذلك كان لي أقرباء بنفس اجلامعة ابن عمتي 
املرحوم عبد اإلله البرازي وحكمي العلواني، علما بأن شقيقتي 
املرحومة هناء تســـكن بيروت مع زوجها ابن خالتي اللواء زياد 
احلريري قائد ثورة الثامن من آذار بسورية عام ١٩٦٣ الذي كان 

يحكم سورية في ذلك التاريخ وكانت أكثر إقامتنا عندهم.
  وعند قيام احلرب األهلية فـــي لبنان قررت أن أغادر بيروت 

وأرسل بطلبي من الكويت ابن عمتي عبد الكرمي احلراكي وسلمني 
بطاقة الزيارة العم املرحوم حسن أبو السعود الكيالني ووصلت 
الكويت بتاريخ ١٩٧٥/٧/١ وكانت إقامتي في بيت زوج شـــقيقتي 
وابن عمتي حازم احلراكي وتسلمت عملي فورا في شركة اخلليج 
للتأمني بواسطة ابن عمتي طاهر احلراكي وبقيت بالشركة حتى 
١٩٨٠ ومن بعدها عملت مع األخ جاســـم اللنقاوي صاحب شركة 
املياس للمقاوالت العامة وأسسنا مع بعض شركة أسس الكويت 
وهو أقرب األصدقاء األوفياء وال نزال نعمل معا حتى اآلن منذ ثالثني 

عاما وحاليا هو مدير إدارة العالقات العامة مبجلة حياتنا.

  الزوجة واألوالد

  يقول الكيالني: في شهر أبريل ١٩٧٦ تزوجت من إحدى قريباتي 
ووالدتها من بنات عمنا آل الكيالني ووالدها كان محاسبا قانونيا 
معتمدا وهو املرحوم محمد تيسير الشملي، وكان عمرها ال يتجاوز 
الـ ١٦ عاما وكنت في بداية الـ ٢٠ عاما وكانت باكورة زواجنا ابنتنا 
فتون املتزوجة من خالد الدندشي ولهم ثالث بنات ومن ثم ولدت 
لي زوجتي باسمة «حسان وحسن وجيالن وحسني» وجدة زوجتي 
والدة أمها احلاجة رشيقة الكيالني كانت من النساء الصاحلات 
الزاهدات وجددت جامع جدها زاوية الشيخ حسني الكيالني على 
نفقتها اخلاصة وكانت من أصحاب األمالك والعقارات واألراضي 
الشاسعة وباعت كل شيء من أجل الصرف على الفقراء واحملتاجني 
واملساكني واألسر املتعففة من األرامل واليتامى، ولقد أدت فريضة 
احلج أكثر من أربعني مرة وكانت تأخذ معها بعض النسوة على 
حسابها وبعد وفاتها، يرحمها اهللا، ورثت بناتها بيتا واحدا وهو 

الذي عاشت به في الفترة األخيرة.

  شارع الصحافة في الكويت

  يســـترجع الكيالني ذكرياته عن أول مقـــال له وكان بعنوان 
«لوال األمل لبطل العمل» في جريدة الفداء التي تصدر في حماة 
وكان ميلكها زوج ابنة عمه املرحوم احملامي عثمان العلواني وقد 
شجعني على الكتابة االستاذ ياسر الفرا الذي كان رئيس حتريرها، 

ومن ثم بدأت الكتابة وذلك بداية عام ١٩٦٩، ولي مقاالت عدة في 
نفس اجلريدة، وال أنسى فضل أساتذتي في اللغة العربية العم 
املرحوم محمد الكيالني أبو حسام واألستاذ املرحوم وليد قنباز 

واألستاذ جورج عبود.
  وبدأت بعملي الصحافي بالكويت عام ١٩٨٠ مبجلة صوت اخلليج 
التي كان ميلكها املرحوم باقر خريبط ومارست العمل بها حتى 
أصبحت نائب مدير عام للمجلة، وكان يعمل معنا الشاعر املشهور 
أحمد مطر والفنان ناجي العلي وكان مدير حتريرها محمد عبد 
اجلبار وسكرتير حتريرها نزار عادلة وكثير من الزمالء الصحافيني، 
وتخرج في «صوت اخلليج» أكبر الصحافيني واإلعالميني، وفي 
نفس الوقت شاركت االستاذ مصطفى الصابوني في مجلة عالم 
الرياضة وكنت مديرا لها، وفي عام ١٩٨٤ كنت أحد مؤسسي مجلة 
التعاون اخلليجي مع الشـــيخ احملامي عبداهللا السعود الصباح 
والشيخ صباح احملمد الســـعود الصباح رئيس حترير جريدة 
الشاهد حاليا، وشاركت في أكثر من ٥٠ دورة تدريبية في مجال 
الصحافة واإلعالم والتسويق والعالقات العامة والتميز اإلداري 
للمديرين العامني والتميز العصري ملديري التحرير، وشـــاركت 
كذلك في دورات خاصة عن سوق الكويت لألوراق املالية وحصلت 
على الشهادات التدريبية املعتمدة لدى املعاهد، وحاضرت في دورة 
تدريبية لطالبات جامعة الكويت قسم االعالم كما شاركت في ندوات 
كثيرة وبعد ذلك عملت مبجلة حياتنا عام ١٩٨٩ ولنهاية عام ١٩٩٤ 
وكنت مديرا لها ومن ثم عملت بجريدة املؤشر االقتصادية وكنت 
أحد أعمدتها ومن مؤسسيها حتت مظلة االستاذ واألخ خالد محمد 
صقر املعوشرجي واالستاذ األخ صقر أحمد املعوشرجي وستبقى 
محبتهما ومعزتهما في قلبي إلى آخر يوم في حياتي لهذه العائلة 
الكرمية آل املعوشـــرجي الكرام وبقيت معهما لنهاية عام ٢٠٠٦ 
وكنت مديرا عاما ومديرا للتحرير بجريدة املؤشر االقتصادية، كما 
تتلمذ على يدي الكثير من الزمالء والزميالت في جريدة املؤشر 
وكانت أكادميية لتعليم الذين يعملون حاليا بالصحف اليومية 

واملجالت األسبوعية والقنوات الفضائية.
  ويتابع الكيالني حديثه لـ«األنباء» بأنه لبى كثيرا من الدعوات 

الرسمية لزيارة بعض الدول العربية واألجنبية وإجراء لقاءات 
صحافية مع بعض الشـــخصيات الكبيرة وحصل على أكثر من 
١٠٠ شهادة تقدير وتكرمي من كبرى الشركات والبنوك وجمعيات 
النفـــع العام بالكويت كما له مئات املقـــاالت والتقارير وخاصة 

باالقتصاد.
  وكذلك أقام مؤمترا عن املستثمر األجنبي بالكويت عام ٢٠٠٠ 
بالتعاون مع «وول ســـتريت» وجريدة «املؤشـــر» االقتصادية 
والزميلني سامر ميرخان وسعادة حداد وكان املؤمتر حتت رعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وكان وقتها نائبا أول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية وافتتح املؤمتر نيابة 
عن ســـموه الشيخ أحمد العبدهللا األحمد اجلابر الصباح وذلك 
في فندق شيراتون الكويت، كذلك قام الزميل الكيالني باختيار 
أكثر من ٣٠ شـــخصية من كبار رجـــال املال واألعمال بالكويت 
ومنحهم وسام االستحقاق من جريدة املؤشر االقتصادية ويتذكر 
منهم عبد الســـالم العوضي وعبدالفتاح معرفي وحامد السيف 
وجواد بوخمســـني ومها الغنيم وعدنان املسلم وفؤاد احلمود 
وابراهيم الغامن ود.سعد البراك ومجبل املطوع ووليد الرويح 
واملرحوم ســـامي البدر وعبدالعزيز الدخـــــيل وعبدالوهـــاب 
الوزان وعبداهللا الســـيف وسليمان الســـهلي ومحمود حيدر 

وشخصيات أخرى.

  بالط صاحبة الجاللة

  عملت مستشارا إعالميا في بالط صاحبة اجلاللة للعديد من 
الشـــركات وكذلك شـــغلت منصب نائب املدير العام في جريدة 
«الشـــاهد» حتت مظلة الشـــيخ صباح احملمد السعود الصباح 
الذي تعود معرفته به لعام ١٩٨٤ عندما أسس معه مجلة التعاون 
اخلليجي وبنفس الوقت عمل الكيالني مديرا عاما جلريدة الناس 

التي ميلكها الزميل نبيل اخلضر.
  ويتابع الكيالني: كما يؤخذ برأيي عن التداول واألسهم واملؤشرات 
في سوق الكويت لألوراق املالية في إذاعة الكويت وكنت محلال 

ماليا عن أوضاع السوق.
  وكنت رئيسا تنفيذيا لشـــركة كولورادو وأقمت مؤمترا عن 
الوباء الكبدي مبشاركة جمعية الهالل األحمر الكويتي وذلك عام 

٢٠٠٧ مبكرمة من رجل األعمال جواد بو خمسني.

  مجلة حياتنا

  وعدت إلى عملي اجلديد القدمي كمدير حترير ملجلة حياتنا بعد 
غياب ١٦ عاما عنها وذلـــك بداية عام ٢٠١٠ التي يرأس حتريرها 
وزير الصحة السابق د.عبدالرحمن العوضي وكذلك الزميل انور 
بورحمة نائب رئيس التحرير وقد شـــقت مجلة حياتنا طريقها 
احلديث وأخذت طابعا مميزا ومتميزا مبا يخص األسرة العربية 
عامة والكويتية خاصة، علما أن مجلة «حياتنا» من أقدم املجالت 
التي صدرت بالكويت وذلك في شهر يناير ١٩٦٧ والتزال وستبقى 

بإذن اهللا تعالى مستمرة في العطاء إلى ما شاء اهللا.

  الكويت لمن أحبها

  يختم الكيالني حديثه لـ «األنباء» مســـترجعا فضل الكويت 
تلك األرض الطيبة التي عشق هواها قائال: كانت حياتي جزأين، 
األول قضيته في سورية فأحببت ترابها وسماها وشـــــوارعها 
وكل مـــا فيها حيث تكون فيها جزء كبير من وجداني فاثـــــرت 
في حياتي وتكونت عندي أســـارير الذكريات اجلمــيلة بها فلن 
أنسى ولن تغيب عن قلبي هذه البالد التي آوت طفولتي وشكلت 

وجداني.
  اما اجلزء الثاني من حياتي فأمضيه هنا بالكويت وهو اجلزء 
األكثر زخما وحراكا وعمـــال وحبا فهنا عرف احلب الذي بادلته 
زوجتـــي وهنا كتبت أروع صفحات حياتي وهنا أيضا شـــهدت 
التقدير واالعزاز فأحببت تلك الديار ومن ســـكنوها وحملت في 
قلبي قضية حب جديدة وهي حب الكويت وكنت اشعر أحيانا اني 
أنازع أبناء الكويت في حبها حتى جاءت الكلمة السامية لصاحب 
السمو األمير والتي عبرت عني وعن كل محب لهذه البالد عندما 

قال حفظه اهللا «الكويت ملن أحبها». 

 العلماء يعتبرون مدينة أبي الفداء الشـهيرة «حماة» مـن أقدم المدن األثرية في العالم 
 العائلة الكيالنية ترجع في النسـب إلى أشـرف البيوت العربية القرشية وهو البيت الهاشمي

 «المؤشـر» كانت أكاديميـة لتعليم العديد ممـن يعملون حاليـًا بالصحف اليومية والمجالت األسـبوعية والقنـوات الفضائية
 أسسـت مجلـة التعـاون الخليجـي مـع الشـيخ عبـداهللا سـعود الصبـاح والشـيخ صبـاح المحمـد السـعود الصبـاح

 شـغلت منصـب مديـر تحريـر جريـدة المؤشـر االقتصاديـة مـع عائلـة المعوشـرجي الذيـن أكـّن لهـم كل المحبـة

بالكويـت  العـام  النفـع  وجمعيـات  والبنـوك  الشـركات  كبـرى  مـن  تقديـر  شـهادة   ١٠٠ مـن  أكثـر  علـى   حصلـت 

 يذكر الكيالني أن عائلته اســــتضافت الســــالطني وامللوك واألمراء والوالة واحلكام على مدى التاريخ، وقام مدحت باشــــا 
الصدر األعظم أيام السلطان عبداحلميد بزيارة حماة وحل ضيفا على العم نوري باشا الكيالني. ولقد زار عائلته في مطلع 
القرن العشــــرين الشــــريف فيصل بن احلسني الذي أصبح ملكا على سورية ومن ثم ملكا على العراق وحل ضيفا على أبناء 
عمومته آل الكيالني وكانت إقامته عند عمنا عبدالقادر احلســــني الكيالني الــــذي كان زعيما ملدينة حماة بال منازع في ذلك 
الوقت وكان صديقا للشريف فيصل عندما كانوا أعضاء في مجلس املبعوثني بعاصمة اخلالفة اسطنبول وهو من مخططي 
الثورة العربية الكبرى التي قادها الشــــريف احلســــني بن علي سنة ١٩١٦م ومن ثم أصبح العم عبد القادر احلسني الكيالني 
وزيرا لألوقاف ووزيرا للتجارة ثم وزيرا للزراعة وعني الشــــريف فيصل العم بدر الدين الكيالني الذي كان يشــــغل منصب 
املفتي رئيسا للحكومة الوطنية مبدينة حماة وتنازل عن االفتاء للعم نورس الكيالني الذي أصبح فيما بعد محافظا حلماة 
ومن ثم محافظا لدمشــــق ووزيرا للداخلية، وكذلك كانت رئاســــة البلدية للعم عارف توفيق الكيالني الذي يرجع له الفضل 
الكبير في فتح الشــــوارع وتعبيد الطــــرق وجتميل املدينة علما بأنهم لم يتقاضوا جميعــــا أي مرتب أو مكافآت من أي من 
احلكومات التي عملوا لديها بل كانوا يتبرعون به للفقراء واحملتاجني جزاهم اهللا خيرا مبا فعلوا. وكذلك قام امللك سعود بن 
عبدالعزيز طيب اهللا ثراه بزيارة إلى سورية أيام حكم الرئيس أديب الشيشكلي يرحمه اهللا وزار مدينتنا حماة وأقامت له 
العائلة ســــرادقا كبيرا حلضور حفل الغداء املقام على شرف جاللته واستقبلته كوكبة من فرسان آل الكيالني على صهوات 
جيادهم العربية األصيلة وقد فاق عددهم الـ ١٥٠ فارسا من خيرة أبناء الكيالني وكانت العائلة حترص على تربية اخليول 
العربية وهناك أكثر من ٢٥ مربضا لتربية اخليول، ومضافات آل الكيالني مشهورة بحماة حيث يوجد اكثر من ثالثني مضافة 
«ديوانية»، وكذلك قام زعيم ثورة العراق العم رشــــيد عالي الكيالني رئيس الوزراء األســــبق ونقيب أشراف بغداد بزيارة 
أبناء عمومته مبدينة حماة بدعوة من ابن عمه محمد املرتضى الكيالني نقيب الســــادة األشراف شقيق والدي وكانت اقامته 
في منزل العم محمد نوري الكيالني ولقد هبت حماة بأســــرها للســــالم عليه ملا له من مكانة وشهرة واسعة بالعالم العربي 
وذلك عام ١٩٥٨م بعد االنقالب الدموي على العائلة الهاشــــمية املالكة طيب اهللا ثراهم جميعا. كما زار عائلة الكيالني األمير 
عبد القادر اجلزائري وقد كان على الطريقة القادرية وحسني النسب وكذلك امللك محمد اخلامس ملك املغرب فقد كان ايضا 
حســــني النســــب وقادري الطريقة، وحاليا من الزعماء من يتبعون الطريقة القادرية الكيالنية الزعيم الليبي العقيد معمر 
القذافي ورئيس جمهورية العراق جالل الطالباني وكثير من رؤســــاء الدول االفريقية وكذلك رئيس وزراء باكستان احلالي 

من العائلة الكيالنية. 

 الملوك واألمراء والسالطين في ضيافة الكيالنية

 سعداهللا الكيالني يشارك في قطع كيكة االحتفال مبرور العام االول جلريدة املؤشر عام ١٩٩٥ مع عائلة املعوشرجي الكرام وبعض احلضور 

 سعداهللا الكيالني مدير حترير «حياتنا»  

 سعداهللا الكيالني ورئيس جمهورية النمسا االسبق كورت فالدهامي 

 سعداهللا الكيالني يتسلم شهادة تقدير من مسؤولي اخلطوط اجلوية الكويتية 


