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خطاب احلكيم .. 
أزعجهم

كلمة سيدي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 

حفظه اهلل ورعاه خالل القمة 
العربية والتي تطرق فيها 

سموه الى الواقع الذي تعيشه 
األمة، أزعجت األبواق وجعلتهم 

يطلقون عنانهم في التطاول، 
ولن نسمح لهم وال لغيرهم 

مبس مقام والدنا الغالي.
لكن احلكيم دائما خطابه 

بالصميم وأوجعت كلماته 
الكثيرين، أمثال وكالة فارس 

التي تريد من يعلمها ابجديات 
العمل الصحافي والتحليل 

املنطقي.
اجتماع مؤمتر القمة العربية 

أوجع إيران ومن هم على 
شاكلتها. وأشار سموه حفظه 

اهلل في كلمته بكل شفافية 
وباالسم دون حتفظ وبدعوة 
صادقة إلى أن جناح أي حوار 

بناء مع ايران يتطلب توفير 
الظروف املالئمة له عبر احترام 
إيران لقواعد وأعراف القانون 
الدولي املتعلقة بحسن اجلوار 
واحترام سيادة الدول وعدم 
التدخل في شؤونها الداخلية.
النصيحة التي قدمها صاحب 
السمو األمير على طبق من 

ذهب كان يجب على هذه 
األبواق االعتراف بها والعمل 

بها بدال من إطالق تصريحات 
تبني ضحالة فكر من يديرون 

هذه املؤسسة.
األمير حفظه اهلل تطرق الى 

 قضايا مهمة خالل الدورة
الـ 27  ملؤمتر القمة العربية 

التي عقدت في نواكشوط 
وعلى رأسها اإلرهاب الذي 
ضرب اركان العالم والذي 
يحتاج بالفعل الى مواجهة 

شرسة تتطلب تضافر 
جهود املجتمع الدولي لردع 

مخططات التنظيمات اإلرهابية 
وعملها اإلجرامي.

وأكد سموه أهمية املواجهة 
الشاملة بكل األبعاد التعليمية 
والتربوية والثقافية والدينية، 

موضحا ان هذه املواجهة 
هي مسؤولية تتحملها الدول 

العربية كجزء من املجتمع 
الدولي بأجهزتها الرسمية 

والشعبية.
كما تطرق الى الوضع السوري 

الذي خلف دمارا وقتال 
وتشريدا ومعاناة للشعب 
السوري في ظل وقوف 

املجتمع الدولي جتاه هذه 
املعاناة اإلنسانية دون ان 

يتمكن من الوصول الى حل 
يضع حدا لهذه املعاناة.

وعن الوضع اليمني استعرض 
سموه املشاورات التي عقدت 

بالكويت والتي كانت تعقد 
عليها آمال كبيرة ملا فيه 

مصلحة اليمن وشعبه وحقن 
دماء ابنائهم.

كما تطرق سموه الى الوضع 
في العراق وليبيا والصومال 

والسودان واملعاناة التي تواجه 
األشقاء في هذه الدول وكذلك 
تطرق الى مسيرة السالم في 

الشرق األوسط ولم ينس قائد 
اإلنسانية دوره اإلنساني، 
حيث أعلن عن استضافة 

املؤمتر الدولي ملعاناة الطفل 
الفلسطيني، كذلك استضافة 

الكويت ملؤمتر دولي لدعم 
التعليم في الصومال.

فعال كلمات سموكم في 
املؤمتر خارطة طريق تناقلتها 

جميع وكاالت األنباء وسط 
اشادات كبيرة ولكن تبقى 
كلمة في قلبي أبعثها الى 

هذه الوكالة في اجلمهورية 
االيرانية: عليكم االعتذار 

رسميا ألن صاحب السمو 
األمير دعوته واضحة وال 

حتتاج الى تفسير، ونقولها 
للمرة األلف احترموا املهنة 
وتعلموا أسلوب الصحافة 
في تقبل الرأي، ومنا الى 

اصحاب تلك األقالم في هذه 
الوكالة: يعجز الكثير من 

أمثالكم عن أن ينتقد رمزنا 
وقائدنا فاحترموا أنفسكم وال 

تكابروا.
كما أدعو الى وقفة جادة 

ورسمية على جميع املستويات 
للرد على سوء تصرف الوكالة 

االيرانية سواء على مستوى 
اجلامعة العربية او على 

املستوى الرسمي بالكويت، 
وهذا لن يأتي اال باعتذار 

رسمي عن طريق احلكومة 
االيرانية.
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إطاللة

دالي محمد الخمسان

دخيل الهاجري

ابتسام العون

في الثاني من أغسطس عام 1990 
غزا اجليش الصدامي الباغي أراضي 

الكويت املستقلة في جرمية لم 
يشهد لها التاريخ العربي واالسالمي 

احلاضر منه واملاضي مثيال، في 
ان يغدر االخ العربي املسلم باخيه 

ويستبيح دمه وماله وعرضه وارضه 
في سابقة دولية بشعة تتجلى فيها 

صور اخليانة والغدر والطمع، 
جرمية ضد االنسانية وضد االعراف 

الدولية ان تنتهك حدود وأراضي 
دولة الكويت احلرة املستقلة املساملة 

والعضوة في املجتمع الدولي التي 
قدمت الكثير لشعوب العالم وضربت 

اروع االمثلة للتسامح والسالم 
العاملي، في فجر مظلم جتتاح فيه 
قوى الشر والظلم حرمة أراضيه 

وشعبه وثروته وتقتل ابناءه وتسفك 
دماء االبرياء وتنتهك االعراض 

وتسلب خيراته في سرقة تعد من 
اكبر سرقات العصر احلديث.

وقد رفضت معظم دول العالم هذا 
العدوان اآلثم باحتالل الكويت التي 

تتمتع بعضوية منظمات وهيئات 
دولية وإقليمية واجتمعت الدول 

العربية وتباينت مواقفها من احلرب 

بني مؤيد ومعارض لهذا االعتداء 
اآلثم. وحتى ال ننسى تلك املواقف 
فمن الدول املؤيدة األردن والسلطة 

الفلسطينية وموريتانيا واليمن 
والسودان وليبيا، أما الدول الرافضة 
فهي البحرين وقطر ولبنان وعمان 
وسورية واملغرب واململكة العربية 

السعودية وجمهورية مصر العربية 
واإلمارات العربية املتحدة اما الدول 

املتحفظة فهي اجلزائر وتونس.
وفي تاريخ 29 نوفمبر 1990م 

صدر قرار مجلس األمن رقم 678 
والذي حدد فيه موعدا نهائيا للعراق 

لسحب قواته من الكويت وإال فإن 
قوات التحالف سوف تستخدم كل 

الوسائل لتطبيق القرار، وتشكل 
 التحالف العسكري الذي يضم

34 دولة وبدأت احلشود العسكرية 
تكتمل في اململكة العربية السعودية. 

وفي مطلع فجر 16 يناير1991م 
أي بعد يوم واحد من انتهاء املهلة 
النهائية التي منحها مجلس األمن 

للعراق شنت قوات التحالف حملة 
جوية مكثفة وواسعة النطاق شملت 
العراق كله من الشمال الى اجلنوب 

باسم »عاصفة الصحراء« حتى 

حتقق بفضل اهلل حترير الكويت في 
26 فبراير 1991.

ونحن نستذكر هذه الذكرى األليمة 
نؤكد ان الشعب الكويتي ال ميكن 
ان ينسى هذا اليوم وال ميكن ان 
نتجاهل هذا الغدر وال ميكن ان 

نتغاضى عن هذه اجلرمية بزوال 
املجرم فال يزال هناك مجرمون 

طامعون في الكويت ومازالت 
نظرتهم الصدامية التي تتمثل في 

شهوة الغدر واخليانة واألطماع 
موجودة في صدورهم املريضة 

وأفكارهم العفنة.
حتية عز وإكبار وتقدير ألسرة 
احلكم في بالدي الغالية وأبطال 

التحرير وللحكومة والشعب الكويتي 
الكرمي ولشهدائه األبطال واألسرى 

املخلصني من ضباط وأفراد ومدنيني 
وكل الشكر واالمتنان والعرفان 

لكل دول مجلس التعاون اخلليجي 
ملواقفها اخلالدة والدول الشقيقة 

والصديقة التي وقفت مع الكويت 
وأيدت احلق الواضح الذي ال لبس 
فيه، وتبقى الكويت بإذن اهلل على 
مدى الدهر منارة للسالم واألمن 

واحلرية واالستقرار.

كاد االنقالب في تركيا أن ينجح لوال 
املكاملة التلفونية التي قام بها الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان، والتي 
أنهت االنقالب خالل ساعتني.

لقد كان الرئيس التركي يقضي إجازته 
األسبوعية في مدينة مرمريس الواقعة 

على البحر األبيض املتوسط، وعند 
الساعة 11 من مساء يوم اجلمعة 15 

يوليو اتصل به رئيس املخابرات 
التركي يطلب منه اخلروج من املكان 

الذي يقيم فيه على وجهه السرعة 
قبل أن يصل اليه االنقالبيون، وهذا 

ما حدث، لقد وقع اخلبر كالصدمة 
على الرئيس التركي، عندها أجرى 

الرئيس التركي عدة اتصاالت هاتفية 

منها 29 اتصاال على كبار قادة 
اجليش، لكن لم يرد واحد منهم على 
اتصاالت الرئيس، عندها أتت الفكرة 
من الرئيس، ومن املستشارين الذين 
كانوا معه بأن يقوم الرئيس مبكاملة 
الشعب هاتفيا، لقد خاطب أردوغان 

 FaceTime الشعب التركي عبر تطبيق
من خالل القنوات التلفزيونية التركية، 

التي يحسب لها رفضها لالنقالب، 
ووقوفها مع الشرعية احلاكمة في 

البالد. رد الشعب على مكاملة الرئيس 
من أول اتصال وخرج باأللوف إلى 

الشوارع للتصدي لالنقالب، لقد 
استطاع الشعب التركي ومبوقف 

بطولي وخالل ساعتني فقط أن ينهي 

االنقالب وان يقوم بإرجاع الشرعية 
للحكم.

احلديث يطول عن االنقالب وأسبابه، 
ومن قاموا به، ومن ساعدهم داخليا 

وخارجيا، وعن بعض املواقف 
املتسرعة من االنقالب، واملراهنة على 

جناحه، بل حتى الفرحة املصاحبة 
لالنقالب من بعض احملطات العربية 
والعاملية واإليرانية، لكن ما حصل 

من وقفة للشعب التركي حول قيادته 
أنهت كل األحالم واألطماع ألي أحد 
يفكر مجددا في أن يقوم بانقالب أو 

حتى تأييده.
لقد أخلص أردوغان لتركيا وشعبها 

وبادله الشعب هذا اإلخالص.

تسارع مجريات احلياة وجتاهل 
اإلنسانية وطغيان املادية من سمات 
العصر احلديث، والتي أدت بدورها 
إلى كثرة الضغوط وانتشار التوتر 

والقلق واخلوف، حتى أصبح التوتر 
سمة من سمات حياتنا اليومية.

لذلك أصبح االسترخاء فنا ومهارة 
مهمة تتطلب منا إتقانها وممارستها 
بشكل يومي ان أمكن ذلك للتخلص 
من حاالت التوتر والقلق، وان كان 

بعض التوتر مفيدا في شحذ الهمة 
وتهيئة الشخص بدنيا وذهنيا ملواجهة 

صعاب احلياة، إال أن املبالغة في 
التوتر تؤدي إلى االرتباك وتشتت 
الذهن وعدم القدرة على التركيز.

واالسترخاء يعني السكون والهدوء 
والتصالح مع النفس وحتى نصل 

إلى غايتنا من االسترخاء علينا بداية 
بالعزم على تغيير أنفسنا فإن اهلل 

ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 

بأنفسهم، إلى جانب فلترة أفكارنا 
السلبية إلى أفكار إيجابية وأن 

تكون حواراتنا مع أنفسنا حوارات 
إيجابية وذلك باالبتعاد عن الضغوط 

ومصاحبة األشخاص اإليجابيني 
وممارسة متارين االسترخاء، 
فباالسترخاء من بعد اهلل عز 

وجل نتحكم في أفكارنا، وتنتعش 
إيجابياتنا، وننظر إلى احلياة نظرة 

تفاؤل.

الغزو كارثة العصر

مكاملة تلفونية 
تنهي االنقالب

االسترخاء

انتظارات

أسس

نظرة ثاقبة

ال يوجد ما يستطيع إسكات الناس إال اخلوف من املساءلة 
القانونية التي قد تعرضك للسجن أو الغرامة املالية في حال 

متت إدانتك على ما تفوهت به أو كتبته في حق من يعتبرون 
أن ما ذكرته عنهم يعد إساءة لهم.

ولكن في الكويت هناك أمر يجعل كثيرا من اإلعالميني 
الكويتيني ال يتحدثون عن أشخاص من خارج الكويت وهو 

كلمة قالها صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد حفظه 
اهلل ورعاه »ال تنتقدوا أحدا من خارج الكويت، وعلينا أن 

ننتقد أوضاعنا الداخلية ان كانت لإلصالح وليس للتشفي 
وتصيد األخطاء«.

هذه الكلمة لوالدنا وقائدنا، أخذها اإلعالم الرسمي كقاعدة 
ثابتة له، وأحتدى أي شخص في العالم أن يجد أي انتقاد 

في وسائل اإلعالم احلكومي كالتلفزيون أو اإلذاعة أو وكالة 
األنباء الكويتية لشخصيات عربية أو إسالمية أو أجنبية.

وليفهم اإلعالم اإليراني الرسمي املتمثل في وكالة أنبائهم 
الرسمية »فارس« أن اإلعالم الكويتي غير عاجز عن الهجوم 

عليهم، فنحن كما يقال شعبيا: »ما احنا قليلني شر«، 
خصوصا أن بالويكم جتعلنا نكتب عنكم بطريقة يومية دون 

أن نكل أو نتعب أو منل.
ونصيحتي لإلعالم اإليراني، ولكل من يريد أن يسيء الى 

والدنا وقائدنا، نصيحتي هي أن يسمع بيتا من الشعر العربي 
يقول:

»يا ناطحا جبال يوما ليوهنه *** أشفق على الرأس ال تشفق 
على اجلبل«

وملن ال يفهم العربية فان معنى البيت هو أن اجلبل ال يتأثر 
مبن يحاول أن يؤذيه، فيبقى اجلبل جبال، فاحرصوا على 

قرونكم فهي التي ستتضرر وليس اجلبل.
أدام اهلل والدنا وقائدنا الشيخ صباح األحمد جبال شامخا في 

وجه أعدائنا، وال دام من يحاول اإلساءة إليه.

المماليك هم ساللة من الجنود حكمت مصر والشام والعراق 
وأجزاء من الجزيرة العربية أكثر من قرنين ونصف القرن 

وبالتحديد من 1250م إلى 1517م، تعود أصولهم إلى آسيا 
الوسطى، يرجع ظهور المماليك في العالم اإلسالمي إلى 

ما قبل دولتهم في مصر والشام بأمد بعيد، إذ استخدمهم 
الخلفاء العباسيون األوائل واعتمدوا عليهم في توطيد دولتهم 

واستعانوا بهم في الجيش واإلدارة.
ولعل الخليفة المأمون العباسي هو أول من استعان بهم، ثم 
استكثر منهم الخليفة المعتصم، وشكل فرقا عسكرية من 

األتراك وكان يعنى بشرائهم صغارا ويستجلبهم في سمرقند 
وفرغانة والسند وغيرها من أقاليم ما وراء النهر، حتى بلغ 
عددهم 15 ألفا، فلما ضاقت بهم بغداد وزاحموا الناس في 

الطرقات نقلهم المعتصم معه الى سامراء عاصمته الجديدة 
التي بناها لتكون حاضرة لملكه.

ولم يلبث ان شاع استخدام المماليك في كثير من أجزاء 
العالم اإلسالمي، وكانت مصر ممن انتهجت هذا النهج، فأكثر 

أحمد بن طولون الذي تولى حكم مصر سنة 254هـ/ 868م 
من شراء المماليك الديالمة سكان بحر قزوين حتى بلغ 

عددهم أكثر من 24 ألفا والتزم االخشيديون سنة أسالفهم 
الطولونيين في جلب المماليك األتراك واالستعانة بهم في 
الجيش، وفي الهند قامت لهم دولة قبل أن تقوم في مصر 
بعد ان نجح قطب الدين أيبك في إنشاء دولة عرفت باسم 
دولة »الملوك المماليك« وظلت دولتهم قائمة مدة 84 عاما، 

بدأت عقب سقوط الدولة الغورية سنة 602هـ/689م، الصالح 
أيوب 647/638هـ - 1249/1240م منذ ان تولى حكم مصر 

قام باإلكثار من شراء المماليك األتراك بعد ان ساندوه في 
توطيد سلطانه حتى صار معظم جيشه منهم وبنى لهم 

قلعة خاصة بجزيرة الروضة في وسط النيل وأسكنهم بها، 
وجعلها مقرا لحكمه، وعرف هؤالء المماليك الجدد باسم 

المماليك البحرية الصالحية، وقد برز هؤالء المماليك البحرية 
وتعاظم شأنهم في خضم أحداث الحملة الصليبية السابعة 
التي منيت بهزيمة بالغة وانتهت بأسر الملك لويس التاسع 
قائد الحملة في المنصورة وتبدد قواته بين القتل واألسر. 

توفي الصالح أيوب في أثناء المعركة وخلفه ابنه توران شاه 
في حكم مصر لكنه لم يحسن معاملة المماليك البحرية الذين 

لهم الفضل األكبر في تحقيق النصر، يضاف الى ذلك سوء 
تدبيره وفساد سياسته بابعاده كبار رجال دولته من األمراء 
وأهل الحل والعقد وتقريبه رجاله وحاشيته واغداقه عليهم 
باألموال وجد المماليك أنفسهم أمام وضع جديد لم يعهدوه 

من قبل، فقد أصبحوا أصحاب الكلمة النافذة والتأثير البالغ، 
ولم يعودوا أداة في أيدي من يستخدمهم لمصلحته وتحقيق 

هدفه وعليهم ان يختاروا من بينهم سلطانا جديدا للبالد 
فاتفقت كلمتهم على اختيار أرملة أستاذهم شجرة الدر 

سلطانة للبالد في سابقة لم تحدث في التاريخ اإلسالمي إال 
نادرا وبايعوها بالسلطنة في 2 من صفر 648هـ - 5 مايو 

1250م.
غير ان الظروف لم تكن مواتية ألن تستمر شجرة الدر في 
الحكم، ورفضت الخالفة العباسية في بغداد ان تقر صنيع 
المماليك فكتب الخليفة اليهم »ان كانت الرجال قد عدمت 

عندكم فاعلمونا حتى نسير إليكم رجاال« ولم تجد شجرة 
الدر بدا من ان تتنازل عن الحكم لألمير عز الدين أيبك.

أسس المماليك في مصر دولتين متعاقبتين كانت عاصمتهما 
هي القاهرة األولى دولة المماليك البحرية ومن أبرز 

سالطينها عز الدين أيبك وقطز والظاهر بيبرس والمنصور 
قالوون والناصر محمد بن قالوون واألشرف صالح الدين 

خليل الذي استعاد عكا وآخر معاقل الصليبيين في بالد 
الشام، ثم تلتها مباشرة دولة المماليك البرجية بانقالب 

عسكري قام به السلطان الشركسي برقوق الذي تصدى فيما 
بعد لتيمور واستعاد ما احتله التتار في بالد الشام والعراق 

ومنها بغداد فبدأت دولة المماليك البرجية الذين عرف 
في عهدهم أقصى اتساع لدولة المماليك في القرن التاسع 
الهجري الخامس عشر الميالدي وكان من ابرز سالطينهم 
برقوق وابنه فرج واينال واالشرف سيف الدين برسباي 

فاتح قبرص وقنصوه الغوري وطومان باي.
أسطر قرأتها وكتبتها لكم باختصار.

saad.almotish@hotmail.com

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

سعد المعطش

عبدالمحسن المشاري

اجلبل صباح األحمد

املماليك

رماح

يا سادة يا كرام

Madialkhamees@gmail.com
@madikhamees

ماضي الخميس
لم تفهم ايران الدرس، ولم تستوعب 
من كل األحداث املاضية، ولم تتعلم 
من أخطاء الغير، ويبدوا أنها تصر 

على أن تقع باخلطأ كي تتعلم الدرس 
الذي قد يكون قاسيا عليها!

لم تفهم ايران أن ابتسامة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 

وإن كانت حتمل الكثير من الود 
والتسامح إال أن خلفها رجال عاش 

طول حياته في كنف العمل السياسي 
والديبلوماسي املرهق والشاق، ولم 

يتعود على التشبث باألقوال بعيدا عن 

األفعال، وحني تصدر رسائل تنبيه 
على لسان رجل الديبلوماسية األول 

باملنطقة فيجب أن تأخذ تلك الرسائل 
مبنتهى اجلدية واحلذر، ويتبعها 

تفكير عميق في فحواها.
وقد حذر صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد ايران كثيرا من اللعب 
بالنار، والتدخل باملنطقة، وكان كعادته 
يتخذ املواقف احلازمة بأساليب ودية، 
وهو ما يجب أال يتهاون معه الطرف 

اآلخر.
لقد أخطأت ايران حني سمحت لبعض 

األبواق بالتطاول على سمو األمير، 
كما أخطأت سابقا حينما سمحت 

لبعض األصوات بالتعالي بنبرة حتد 
وتهديد ضد دول اخلليج.. ويبدو أن 
تكرار األخطاء سيوقعها مبا ال حتمد 

عقباه.
لقد كانت يد سمو األمير ممدودة 

للجميع.. ايران وغيرها.. وهذه اليد 
املمدودة بالتسامح واللني واملودة، 

قد تكون أقسى وأصلب مما يتخيل 
البعض.. والتجارب السابقة الداخلية 
واخلارجية تثبت ذلك.. ودمتم ساملني.

لم تفهم
إيران الرسالة!

امللتقى


