إهداء خاص

من الجمعية النسائية الخريية
بمحافظة األفالج (بشرى)

بمناسبة منح الشيخ الشويعر وسام امللك عبدالعزيز من الدرجة األوىل لألعمال الخريية

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين بمنح
وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة األولى لألعمال الخيرية

الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر

مقدمة
الحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين ..نبينــا محمــد عليــه
أشــرف الصــاة وأتــم التســليم
عُرف الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر بالصفات الحميدة التي يعرفها كل من عرفه.
وبمناســبة حصــول الشــيخ علــى وســام الملــك عبدالعزيــز رحمــة هللا مــن الدرجــة األولــى وتقديــراً
لجهــوده ودعمــه الخيــري فــي مملكتنــا الحبيبــه  ،فقــد تقدمــت الجمعيــة النســائية الخيريــة
بمحافظــة االفــاج (بشــرى) بهــذا العمــل (مجلــة تذكاريــة) تكريمــا ً للشــيخ الشــويعر الداعــم
الســخي للجمعيــة ولجميــع الجهــات الخيريــة فــي محافظــة االفــاج.
تحمــل المجلــة فــي صفحاتهــا والتــي تحمــل عنــوان " عــدد خــاص" بمناســبة حصــول الشــيخ
عبدالعزيــز بــن علــي الشــويعر وســام الملــك عبدالعزيــز مــن الدرجــة االولــى عــدة مواضيــع
بدايــة قطــوف مــن ســيرة حياتــه ثــم  " :أحبــوك فقالــوا "  ..رصــد مــن كتــاب «عطــاء  ..ووفــاء»
مشــاعر عــدد مــن أصحــاب الســمو األمــراء واألدبــاء والكتــاب والمســؤولين  ،والجهــات الخيريــة
تجــاه الشــيخ عبــد العزيــز الشــويعر.
ثــم أبيــات مــن الشــعر والقصيــد التــي قيلــت فــي الشــيخ حفظــه هللا تعالــى ،ثــم كلمات ومشــاعر من
بعــض الجهــات الخيريــة مقدمــة للشــيخ عبدالعزيــز الشــويعر ثــم تغريــدات فــي موقــع التواصــل
تويتــر غــرد بهــا محبــو الشــيخ ،اخترنــا بعضهــا ثــم بطاقــات تهنئــه بحصــول الشــيخ علــى وســام
الملــك عبدالعزيــز مــن الدرجــة االولــى .
سائلين هللا له التوفيق والنجاح وأن يخلف عليه هللا خيراً للمواصلة في عمل الخيرات.

أختكم رئيسة مجلس إدارة الجمعية النسائية
الخيرية بمحافظة األفالج (بشرى)

أ .هدى عبدهللا ناصر أبودجين
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قطوف من سيرة حياته

■ الشــيخ عبــد العزيــز بــن علــي الشــويعر ولــد فــي مدينــة
جالجــل عــام  ١٣٥٨هـــ ،وقــد عمــل فــي حقــل التعليــم
مديــرا
بمدرســة جالجــل مســاعدًا لمديــر المدرســة ثــم
ً
لمدرســة روضــة ســدير ومعهــد المعلميــن ،ثــم عمــل
فــي أكثــر مــن جهــة حكوميــة مــن بينهــا ديــوان المراقبــة
العامــة ،عــاش منــذ الطفولــة حيــاة ســعيدة مرهفــة ،وفــي
بيئــة فالحيــة محافظــة ،وضمــن أســرة كبيــرة ميســورة
الحــال بمقاييــس األوضــاع االجتماعيــة فــي ذلــك الوقــت،
وذلــك تحــت رعايــة والديــن حنونيــن وأعمــام كــرام ،كمــا
أن أبــا زكــي  -هــو اللقــب المحبــوب إليــه ،وقــد عــرف
عنــه  -أيضــا  -االتصــاف بحســن الخلــق ،والحــرص
علــى عيــادة المرضــى ،وزيــارة كبــار الســن ،وحضــور
المناســبات االجتماعيــة ،و تواضعــه الجــم ،وبــره بوالــده،
رحمــه هللا ،وهــو رجــا كريمــا يــدرك جيــدا مــدى أهميــة
المســاهمة فــي األعمــال الخيريــة ،وهــو رجــا كريمــا
يــدرك جيــدا مــدى أهميــة المســاهمة فــي األعمــال
الخيريــة ،وتوظيــف مــال هللا فــي خدمــة عبــاد هللا ،وبذلــك
يســطرون الشــيخ عبدالعزيــز بــن علــي الشــويعر تاريخــا
لــه تظــل ســطوره مضــاءة فــي قلــوب النــاس ،وشــموعا ال
تنطفــئ شــعلتها بمــرور األيــام والزمــن.

الدراسة في الرياض وفترة اإلقامة األولى

فــي مســتهل العــام الدراســي  ١٣٧٣هـــ قَ ـ ِد َم للريــاض ،حيــث
التحــق بالســنة األولــى بالمعهــد العلمــي الــذي كان يديــره آنــذاك
فضيلــة الشــيخ عبــد اللطيــف بــن إبراهيــم آل الشــيخ وكان
مســاعده الشــيخ حمــد الجاســر – رحمهمــا هللا.
تفرغه للعمل التجاري واالجتماعي

فــي أواخــر شــهر شــوال عام ١٣٩٢هـــ وبدايتــه الحقيقيــة للعمل
الحــر ،وكان اختيــاره وتركيــزه موجهًــا لســوق العقــار بحكــم
تجربتــه المتواضعــة فــي مزاولــة هــذا النشــاط ،بعدهــا تفــرغ
للعمــل التجــاري والســيما النشــاط العقــاري وتميــز فيــه وعرف
عنــه أنــه رجــل عصامــي حيــث بــدأ نشــاطه التجــاري كتاجــر
عقــار بمكتــب بســيط جــداً فــي حــي الملــز بالريــاض ،وإلــى
جانــب ذلــك مزاولتــه للنشــاط العقــاري فقــد زاول تجــارة بيــع
الغــاز واألعــاف ،وبالعمــل والجهــد الشــاق المقــرون باألمانــة
والصــدق واإلخــاص تحققــت لــه طموحاتــه بتوفيــق مــن هللا
تعالــى.
عضو في بعض مجالس وإدارات عديدة منها:

بداية التعليم

عندمــا بلــغ ســن الســابعة تقريبًــا ألُحــق بمدرســة الكتاتيــب
لدراســة القــرآن الكريــم ومبــادئ القــراءة والكتابــة وهــي
مدرســة معروفــة (بمدرســة ابــن حمــاد) وهــو الشــيخ الفاضــل
محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن حمــاد الربيعــة رحمــه هللا ،انتقــل
مــن جالجــل إلــى شــقراء للدراســة :فــي بدايــة عــام ١٣٦٩مــن
الهجــرة ،ســافر إلــى شــقراء برفقــة عمــه عبــد الكريــم بــن عمــر
الشــويعر رحمــه هللا .بــدأ مشــوار الدراســة فــي مدرســة شــقراء
ومــن هنــا بــدأ المشــوار الفعلــي للتحصيــل الدراســي.

 شركة الرياض للتعمير. مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين. مؤسسة الملك عبد هللا لوالديه لإلسكان التنموي. جمعيــة األميــر فهــد بــن ســلمان لرعايــة مرضــى الفشــلالكلــوي.
 مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم. رئاســة الجمعيــة الخيريــة بجالجــل منــذ تأسيســها وحتــىعام1427هـــ.
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أحــــــبـــــوك
رجل
في سجالت
التاريخ
صاحب السمو األمري:

سلطان بن محمد بن
سعود الكبري
ال يخلــو زمــان مــن رجــال ُخلّــدت أســمائهم فــي ســجالت
األيــام والتاريــخ وتذكــر مآثرهــم فــي ذاكــرة األجيــال وقــد
رزق هللا مجتمعنــا بالكثيــر مــن هــؤالء الرجــال الذيــن تلهــج
األلســنة بترديــد محامدهــم ومآثرهــم .وكلمــا ســما الشــخص
بأخالقــه وتواضعــه وأفعالــه زادت محبتــه وســمت مكانتــه
بيــن قومــه وأهلــه ونبتــت محبتــه فــي القلــوب وكانــت
أعمالــه جانــب مــن جوانــب حياتــه المضيئــة ومثــال لذلــك
األخ الشــيخ عبــد العزيــز بــن علــي الشــويعر ،رجــل شــهم
ً
أعمــال جليلــة فــي محافظتــه التــي ولــد
كريــم ظــل يقــدم
ونشــأ فيهــا .وهــذا يــدل عــن صــادق حبــه ووفائــه ألهلــه فــي
هــذه المنطقــة وامتــداد لعطائــه فــي مجــال البــر واإلحســان
وهــذا جانــب مــن جوانــب حياتــه المضيئــة والمتمثلــة فــي
تأسيســه ورعايتــه لجائــزة جالجــل للتميــز
وتبرعــه ببنــاء صالــة متعــددة األغراض
فــي نــادي الوشــم بشــقراء باإلضافــة
لألعمــال اإلنســانية األخــرى وهــو
تأكيــد لمبــدأ التكافــل والتراحــم
االجتماعــي فــي وطننــا الغالــي.
نســأل هللا أن يبــارك لــه فــي أهلــه
ومالــه وأن يجعــل مــا يقدمــه
مــن أعمــال خيريــة
وإنســانية فــي موازيــن
حســناته إنــه ســميع
مجيــب .

أحد أبرز
الشركاء
صاحب السمو األمري:

األمري سلطان بن
سلمان بن عبد العزيز
العمــل الخيــري يُمثــل قيمــة إنســانية فــي ذاتــه يتميــز بــه
اإلنســان مــن غيــره ،وبالدنــا والحمــد هلل تزخــر باألخبــار مــن
النــاس مــن مختلــف الفئــات والشــرائح .فمــا مــن موضــوع فــي
ربــوع هــذا الوطــن إال ونبــت الخيــر فيــه مزدهــر ومثمــر،
واألخ عبــد العزيــز بــن علــي الشــويعر ،واحــد مــن أبنــاء
الوطــن الخيريــن ،الذيــن عرفتهــم عــن قــرب ،حيــث تعــد
مســاهماته الكثيــرة فــي دعــم جمعيــة األطفــال للمعوقيــن،
وبرامجهــا وخدماتهــا إحــدى أبــرز المبــادرات التــي حظيــت
بهــا الجمعيــة منــذ تأسيســها.
إن جمعيــة األطفــال المعوقيــن ،وبوصفهــا (جمعيــة وطــن) ال
يقتصــر دورهــا علــى تقديــم عــاج وتعليــم األطفــال المعوقيــن
فقــط ،بــل يمتــد ليشــمل المجتمــع بأســره ،بهــدف الوقيــة
والعــاج مــن قضيــة اإلعاقــة ،وهــي قضيــة عامــة تخــص
المعوقيــن وغيــر المعوقيــن ،حيــث يتكبــد المجتمــع خســائر
جســيمة مــن جــراء اإلصابــة باإلعاقــة بصــورة مباشــرة أو
غيــر مباشــرة ،ولهــذا كان وال زال اهتمــام الجمعيــة بمشــاركة
كل أفــراد المجتمــع فــي التصــدي لتلــك القضيــة يمثّــل أحــد
أهــم محــاور اســتراتيجياتها ،وفــي هــذا تفخــر الجمعيــة بالعديــد
مــن شــركائها مــن المؤسســات واألفــراد علــى امتداد مســيرتها
التــي تزيــد عــن  ٢٦عا ًمــا ،وقــد كان هــؤالء الشــركاء بمثابــة
ظهيــر اســتراتيجي ،وميــزة مضافــة إليهــا وللخدمــات التــي
تقدمهــا لمنســوبيها مــن األطفــال المعوقيــن.
ونحــن نعــد األخ عبــد العزيــز بــن علــي الشــويعر
بمشــاركته المتميــزة ،وبمبادراتــه العديــدة أحــد
هــؤالء الشــركاء الذيــن تحــرص عليهــم بقــدر
حرصهــم علــى الجمعيــة ،فهــو لــم يتــوان عــن
االســتجابة لدعــوات الجمعيــة ..داعيًــا هللا
العلــي القديــر أن يثيبــه خيــرًا.
* رئيس مجلس إدارة جمعية األطفال
المعوقين
رئيس هيئة السياحة واآلثار
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فـــقــــالــــوا

عبد العزيز الشويعر ..نموذج للعطاء والصدق
الشــيخ عبــد العزيــز بــن علــي الشــويعر ..نمــوذج إنســاني فريــد
مجبــول علــى حــب الخيــر والعطــاء ألهلــه ولمجتمعــه ،عرفتــه
ً
مثــال
عــن قــرب علــى مــدى  ٤٠عا ًمــا ،فــكان
للصــدق واألمانــة واإلخــاص فــي العمــل والتعامــل
ً
مثــال
والعالقــات اإلنســانية مــع الجميــع كمــا كان
لرجــل األعمــال العصامــي الــذي بــدأ الطريــق مــن
أولــه ،وبالصــدق فــي التجــارة واألمانــة والتــوكل
علــى هللا اســتطاع أن يصبــح رجــل أعمــال بــارزاً،
يكســب ثقــة الجميــع ،فمــن دكان صغيــر لبيــع
البرســيم يملكــه والــده ،رحمــه هللا ،بــدأ (أبــو زكــي)
عالــم التجــارة وتســلح باألمانــة والصــدق وحســن
الخلــق ،وهــي صفــات تفتــح أبــواب الــرزق مــن كل
جانــب.

نــادي الوشــم بشــقراء ،ويتكفــل بتجهيزهــا بكافــة المســتلزمات،
فوجدتنــي اســترجع بذاكرتــي ســيرة هــذا الصديــق الصــدوق ورجــل
األعمــال الخيّــر لــذي ال يــكل مــن العطــاء ،وهــي
ليســت المــرة األولــى التــي يبــادر بالعطــاء لهــذا
النــادي وغيــره مــن الجهــات والمواقــع فــي شــقراء،
فضـ ً
ـا عــن العديــد مــن مناطــق المملكــة التــي تشــهد
لــه بأريحيتــه وعطائــه.

إننــي هنــا أشــيد بــاألخ والصديــق الشــيخ عبــد العزيز
بــن علــي الشــويعر كنمــوذج لرجــال األعمــال
العصامــي والمحــب للعطــاء الخيّــر ،والــذي ال يكــف
عــن البحــث عــن اإلنفــاق واإلســهام الســخي فــي
الكثيــر مــن مصــارف العطــاء ،ولمــن هــم فــي حاجــة
للعــون والمســاعدة ،وأقــول لشــبابنا اليــوم إن هــذا
لكــن األمــر الــذي يجــب أن تعرفــه األجيــال الشــابة،
النمــوذج القابــل للتكــرار ال يحتــاج منكــم إلــى ثــروة
الشيخ عبد الرحمن
صدقــه
أن الشــيخ الشــويعر ظــل هــو هــو علــى
ترثونهــا كــي توصلــوا الثــراء ،وإنمــا تحتاجــون
بن عيل الجرييس
وأمانتــه وعطائــه الخيّــر بعــد أن أصبــح رجــل
إلــى العمــل والكــد بــا كلــل والتســلح بالخلــق القويــم
أعمــال وصاحــب ثــروة ،يحــب أن ينفــق مــن مالــه
والصــدق واألمانــة واإلخــاص ،وال يهــم أن تبــدأوا
فــي مصــارف الخيــر ،إنــه عطــاء ال يتوقــف يســتمر فــي عطائــه
مــن الصفــر فســوف تبلغــون مــا تريــدون إن شــاء هللا.
ـار ينشــر الخيــر أينمــا ســارت مياهــه ويظــل هكــذا يتدفــق
كنهــر جـ ٍ
تحيــة ألخــي الشــيخ عبــد العزيــز الشــويعر (أبــو زكــي) ،وجــزاه هللا
دون حســاب ،والرجــل ال يريــد وال يحــب أن يعلــن عــن نفســه أمــا
خي ـرًا لقــاء ســجله الكبيــر والناصــع فــي الصــدق والعطــاء والجــد
الذيــن يعلنــون فإنهــا الجهــات نفســها المتلقيــة إلنفاقــه الخيّــر ،إنهــا
واالجتهــاد ،وأســأل هللا ســبحانه أن يزيــده مــن الخير والعطــاء ،وأن
صــورة للعطــاء الــذي يبغــي الخيــر ورضــا الخالــق المنعــم جــل
يظــل نموذ ًجــا وقــدوة للشــباب والطامحيــن الرتــداء عالــم التجــارة
فــي عــاه.
واألعمــال ،الباذليــن لمجتمعهــم.
مــا حملنــي اليــوم علــى اإلفصــاح عــن تلــك المشــاعر تجــاه هــذا
الرجــل الحاضــر دو ًمــا فــي قلبــي وذهنــي لكونه مثـ ً
ـال للخلــق العالي
* رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
والصــدق واألمانــة واإلخــاص ،مــا علمتــه عــن قيامــه بالتبــرع
لبنــاء صالــة متعــددة األغــراض رياضيــة وثقافيــة واجتماعيــة فــي
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أعالم في الظل
عبد العزيز بن علي الشويعر ..صورة ناصعة ألعمال الخير
س ــمعت عن ــه م ــا يس ــر ويبه ــج قب ــل أن أراه وأتع ــرف علي ــه .س ــمعت
ببعـــض مـــا قدمـــه للمؤسســـات العلميـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة مـــن
مســـاعدات ماديـــة ومـــن مشـــاركاته العمليـــة ،وعضويتـــه لكثيـــر مـــن
اللجـــان والمؤسســـات التـــي تهـــدف إلـــى خدمـــة المصلحـــة العامـــة.
عرفتـــه عـــن قـــرب ،ورافقتـــه فـــي بعـــض المناشـــط الثقافيـــة
واالجتماعي ــة والرياضي ــة ف ــي أماك ــن مختلف ــة م ــن وطنن ــا الحبي ــب،
ورأيتـــه داعمـــا ً ومشـــاركا ً وحاضـــراً لـــكل المناســـبات االجتماعيـــة
ف ــي األف ــراح واألت ــراح ،ال ــكل يحب ــه ويش ــيد ب ــه ويعت ــرف بفضل ــه.
حض ــرت أول مناس ــبة جمعتن ــي بع ــدد كبي ــر م ــن الوج ــوه االجتماعي ــة
قب ــل خم ــس س ــنوات (1432هـــ)؛ إذ التق ــى ع ــدد م ــن رج ــال الثقاف ــة
والرياضــة والمجتمــع فــي مدينــة شــقراء مــن جميــع أنحــاء المملكــة.
وإن كن ــت التقي ــت ب ــه قب ــل ذل ــك عندم ــا انض ــم لعضوي ــة مجل ــس أمن ــاء
مؤسس ــة الش ــيخ حم ــد الجاس ــر الخي ــري ومرك ــزه الثقاف ــي عندم ــا كان
خ ــادم الحرمي ــن الش ــريف المل ــك س ــلمان الرئي ــس الفخ ــري للمجل ــس،
وعضوي ــة ع ــدد م ــن األدب ــاء والش ــخصيات م ــن المملك ــة وخارجه ــا.
صحيـــح إننـــي التقيـــت بـــه قبـــل ذلـــك بســـنوات قليلـــة فـــي قريـــة
تق ــع جن ــوب دمش ــق ،وه ــي قري ــة (دروش ــة) بالق ــرب م ــن (جدي ــدة
عرطـــوس)؛ إذ كان لـــه فيهـــا منـــزل يحيـــط بـــه بســـتان ذو شـــجر
مثم ــر ،وكن ــت بالمصادف ــة التقي ــت اب ــن عم ــه وصه ــره األس ــتاذ عب ــد
الرحمـــن بـــن عبـــدهللا الشـــويعر الـــذي دعانـــي لزيارتـــه هنـــاك.
يكتـــف بالدعـــوة
وكنـــت وقتهـــا فـــي زيـــارة لدمشـــق بســـوريا ،ولـــم
ِ
بـــل حضـــر مـــع ابـــن األســـتاذ عبـــد العزيـــز األكبـــر زكـــي .وصلنـــا
الســـكن بالمزرعـــة وإذا بأبـــي زكـــي يتنقـــل بيـــن أعالـــي األشـــجار؛
ليقلمه ــا ،ويعـــدل أغصانه ــا ،ويجنـــي ثماره ــا بواس ــطة س ــلم طوي ــل؛
فاعتقـــدت أنـــه أحـــد العمـــال ،لكنـــه بمجـــرد وصولنـــا نـــزل مرحبـــا ً
ومهلــاً ،وكأن ــه يعرفن ــي م ــن قب ــل ،ول ــم يلب ــث أن ب ــدأ يض ــع الفح ــم
ف ــي المنق ــل ،ويش ــعل الن ــار ،ويهي ــئ الش ــواء للغ ــداء وه ــو يرح ــب ،ال
تف ــارق االبتس ــامة محي ــاه ..عرف ــت بع ــد ذل ــك أن ه ــذه س ــجيته ،وه ــذه
عادت ــه م ــع ال ــكل.
توثقـــت عالقتـــي بـــه ،وأصبحـــت ألتقيـــه فـــي مجلـــس الشـــيخ عبـــد
الكريــم الجهيمــان  -رحمــه هللا  -يــوم االثنيــن مــن كل أســبوع تقريبـاً،
وك ــذا ف ــي المناس ــبات المختلف ــة م ــن ثقافي ــة إل ــى اجتماعي ــة أو زواج
أو تعزي ــة أس ــرة متوف ــى.
عرف ـ ُ
ـت من ــه كي ــف ب ــدأ حيات ــه مكافحــا ً ومبتدئــا ً م ــن الصف ــر ،إذ تلق ــى
تعليم ــه االبتدائ ــي بش ــقراء ،ث ــم بالمعه ــد العلم ــي بالري ــاض ،ث ــم مدرس ـا ً
ومســـاعداً لمديـــر مدرســـة جالجـــل ،ثـــم مديـــراً لمدرســـة روضـــة
ســـدير .وفـــي عـــام 1379هـــ انتقـــل إلـــى الريـــاض ليعمـــل موظفـــا ً
بديـــوان المراقبـــة العامـــة بالمرتبـــة السادســـة وهـــو ال يحمـــل ســـوى
ش ــهادة الكف ــاءة؛ م ــا ش ــجعه عل ــى الدراس ــة ليــاً ع ــن طري ــق نظ ــام

محمد عبد الرزاق القشعمي
الس ــنوات الث ــاث بس ــنة واح ــدة  -وه ــي الت ــي أُق ــرت لكب ــار موظف ــي
الدولـــة الذيـــن ال يحملـــون شـــهادات دراســـية .-

وفـــي عـــام 1392هـــ1972 /م اســـتقال مـــن عملـــه فـــي ديـــوان
المراقب ــة العام ــة ،وب ــدأ ف ــي مج ــال العم ــل الح ــر ،وبخاص ــة (العق ــار)،
باس ــتئجار مق ــر صغي ــر بش ــارع جري ــر ف ــي ح ــي المل ــز بإيج ــار ق ــدره
أربعمائ ــة لاير  400ف ــي الس ــنة .وإل ــى جان ــب عمل ــه األول ــي بالعق ــار
كان يس ــاعد وال ــده ببي ــع البرس ــيم ،وتوزي ــع أس ــطوانات الغ ــاز عل ــى
المن ــازل بع ــد تعبئته ــا.
وهكـــذا بالمثابـــرة والســـهر والصـــدق وحســـن المعاملـــة كســـب ثقـــة
الجمي ــع ،وفت ــح هللا علي ــه ،فل ــم يبخ ــل عل ــى وطن ــه وال عل ــى مجتمع ــه..
فق ــد ق ــدم الكثي ــر م ــن الدع ــم الم ــادي والمعن ــوي والبدن ــي ب ــا من ــة وال
جعجع ــة أو مباه ــاة.
فأب ــو زك ــي رج ــل بس ــيط ف ــي مظه ــره ،قري ــب إل ــى النف ــس ،محب ــوب
مــن الجميــع ..لقــد وفــى وقــدم الكثيــر لمناطــق المملكــة مــن مشــاريع
خيري ــة واجتماعي ــة مختلف ــة .أذك ــر مثــاً بس ــيطاً ،ه ــو أن الصح ــف
نشـــرت يـــوم الســـبت 1432 /6 /25هـــ أن وزيـــر الصحـــة أطلـــق
اســـمه علـــى مركـــز الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة بمدينـــة (جالجـــل)
بمنطقـــة ســـدير؛ ليصبـــح اســـمه الجديـــد (مركـــز عبـــد العزيـــز بـــن
عل ــي الش ــويعر للرعاي ــة الصحي ــة بجالج ــل) .يذك ــر أن ه ــذا المرك ــز
شـيّد علــى نفقــة الشــيخ الشــويعر علــى مســاحة تقــدر بـــ  25ألــف
قــد ُ
متـــر مربـــع وفـــق أحـــدث المنشـــآت الصحيـــة المتكاملـــة والعيـــادات
المتخصصـــة لألطبـــاء الزائريـــن مـــن ســـكن مؤثـــث ومســـجد
ومســـطحات خضـــراء.
وذكـــر عميـــد كليـــة (خدمـــة المجتمـــع والتعليـــم المســـتمر) بجامعـــة
اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـامية الدكتـــور عبـــدهللا الرزيـــن
ومســـاعده الدكتـــور ناصـــر العـــود ،وهمـــا يســـتعرضان البرامـــج
التدريبي ــة الت ــي تبنته ــا الجامع ــة ونفذته ــا ،س ــواء لطلبته ــا أو لم ــن ه ــم
خارجهــا مــن أبنــاء الوطــن بالريــاض ،أو فــي المناطــق األخــرى لمــن
يدعونهـــم وهـــم بصـــدد التحضيـــر لـ(منتـــدى االقتصـــاد والتدريـــب)،
وح ــول مش ــاركة وتج ــاوب رج ــال األعم ــال م ــع مث ــل ه ــذه المش ــاريع
والمنتديــات التــي تخــدم المجتمــع ،قــاال :إنــه لــم يتجــاوب معهــم ســوى
رج ــل األعم ــال عبدالعزي ــز العل ــي الش ــويعر ال ــذي دع ــم وش ــارك ف ــي
ه ــذه ال ــدورات التدريبي ــة بتقدي ــم التس ــهيالت ،س ــواء ف ــي م ــكان إقامته ــا
أو بدف ــع تكاليفه ــا المادي ــة.
وبلمح ــة س ــريعة أع ــود إل ــى بدايات ــه من ــذ ال ــوالدة والطفول ــة :فق ــد
ُول ــد ف ــي مدين ــة (جالج ــل) بمنطق ــة س ــدير وس ــط المملك ــة العربي ــة
الســعودية بيــن عامــي 1358 - 55هـــ؛ إذ إن ســجل مدرســة شــقراء
االبتدائي ــة يذك ــر أن ــه م ــن موالي ــد 1355هـــ ،بينم ــا حفيظ ــة النف ــوس
(الهويــة الوطنيــة) تقــول إنــه ُولــد عــام 1358هـــ؛ إذ ال يوجــد ســجل
يرصـــد مواليـــد هـــذه الفتـــرة .عـــاش طفولتـــه فـــي أســـرة فالحيـــة
محافظ ــة .عندم ــا بل ــغ الس ــابعة م ــن عم ــره التح ــق بمدرس ــة محم ــد
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بــن عبــد الرحمــن بــن ربيعــة المعــروف بابــن حمــاد ،إمــام مجــد بــاب
البـــر بجالجـــل ،فتعلـــم الحـــروف الهجائيـــة ،وحفـــظ قصـــار الســـور،
حتــى افتتحــت أول مدرســة حكوميــة ابتدائيــة عــام 1368هـــ فالتحــق
به ــا .ولك ــون مس ــتواها متواضعــا ً لتواض ــع مس ــتوى مدرس ــيها فق ــد
انتق ــل م ــع أح ــد أعمام ــه إل ــى ش ــقراء حي ــث يقي ــم الكثي ــر م ــن عائل ــة
(الشـــويعر) هنـــاك ،وواســـطة نقلـــه الجمـــل لعـــدم توفـــر الســـيارات
وقته ــا .أق ــام بش ــقراء أرب ــع س ــنوات ،وه ــي فت ــرة إكمال ــه الدراس ــة
ف ــي المرحل ــة االبتدائي ــة.
هـــو ال ينســـى أن هـــذه الفتـــرة مـــن أجمـــل فتـــرات حياتـــه ،وال يفتـــأ
يذك ــر ويش ــكر عم ــه س ــعد ب ــن عب ــد هللا الش ــويعر  -رحم ــه هللا  -ال ــذي
كان الس ــبب ف ــي مجيئ ــه لش ــقراء واس ــتضافته ل ــه لع ــام دراس ــي كام ــل،
وبعـــده انتقـــل لمنـــزل عمـــه عبـــد هللا بـــن محمـــد الشـــويعر وزوجتـــه
الفاضل ــة س ــارة بن ــت عبدالرحم ــن الربي ــع اللذي ــن أولي ــاه كل عناي ــة،
وغمـــراه بالرعايـــة والعطـــف ،وتـــوج ذلـــك باقترانـــه بالـــزواج مـــن
ابنتهم ــا هيل ــة.
هـــو ال ينســـى أســـاتذته وزمـــاءه؛ فنجـــده يذكرهـــم فـــرداً فـــرداً،
وبال ــذات أس ــتاذه ال ــذي تلق ــاه واختب ــره ليح ــدد مس ــتواه ،وه ــو عب ــد
الرحم ــن العبدالكري ــم (أب ــو عبدالمجي ــد) ال ــذي وجه ــه للس ــنة الثالث ــة
االبتدائيـــة.
وف ــي ع ــام 1372هـــ أكم ــل مرحل ــة الدراس ــة االبتدائي ــة ف ــي ش ــقراء
ليــــــعود لجالجــل ،ومــــــنها للريــاض للدراســة فــي المعهد الــعـــــــلمي
مســتهل عــام 1373هـــ .ومــع ذكــره أســماء أســاتذته وزمالئــه الطــاب
نج ــده لظ ــروف عائلي ــة يقط ــع دراس ــته للع ــودة إل ــى جالج ــل لرعاي ــة
والدت ــه بحك ــم ظروفه ــا الصــــ ــحية ،والتق ــدم لوظيف ــة مس ــاعد مدي ــر
مـــــ ــدرسة جالج ــل االبتدائي ــة حت ــى أواخ ــر ع ــام
1376هـــ حيــث انتقــل إلدارة مدرســة روضــة
ســـدير وإدارة معهـــد المعلميـــن الـــذي افتتـــح
فـــي العـــام التالـــي .وفـــي عـــام 1379هـــ
أنهـــى خدمتـــه فـــي وزارة المعـــارف،
والتحـــق بديـــوان المراقبـــة العامـــة بعـــد
إجـــراء مســـابقة تقـــدم لهـــا عـــدد
كبيـــر ،وكان مـــن بيـــن
الناجحي ــن بوظيف ــة مراج ــع
بالمرتبـــة
حســـابات
السادس ــة ب ــدل المرتب ــة
التـــي كان يشـــغلها
بـــوزارة المعـــارف،
وبزيـــادة مائتـــي
بالراتـــب
لاير
ا لشـــهر ي ،
وداخـــل دراســـته
الليلـــة لينـــال
شـــهادة الدراســـة
ا لمتو ســـطة ،
العـــام
وفـــي
التالـــي الشـــهادة
الثانويـــة (نظـــام ثـــاث
ســـنوات).
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وكان ينــوي مواصلــة الدراســة منتســبا ً بالجامعــة لــوال ظــروف قاهــرة
حالــت دون ذلــك.
عم ــل ف ــي دي ــوان المراقب ــة العام ــة أربع ــة عش ــر عامــا ً م ــن صف ــر
1379هـــ حتــى شــوال 1392هـــ ،ثــم عمــل فــي مجــال العمــل الحــر،
وبال ــذات س ــوق العق ــار بحك ــم تجربت ــه وع ــدم حاجت ــه ل ــرأس م ــال،
إضاف ــة لم ــا س ــمي بفت ــرة الطف ــرة الت ــي ب ــدأ العق ــار فيه ــا باالرتف ــاع.
وهكـــذا بـــدأ باســـتئجار دكان باســـم والـــده ،وآخـــر صغيـــر بإيجـــار
 400لاير فــي الســنة لبيــع البرســيم ،وثالــث لبيــع أســطوانات الغــاز
لألهال ــي بع ــد تعبئته ــا م ــن الش ــركة .يُذك ــر أن ــه ق ــد م ــرت أزم ــة ف ــي
ه ــذا الوق ــت وش ــح ف ــي الغ ــاز؛ وله ــذا نج ــده يذه ــب فج ــر كل ي ــوم
م ــن أي ــام الش ــتاء لمق ــر الش ــركة؛ ليأخ ــذ دوره لتعبئ ــة األس ــطوانات،
والع ــودة به ــا ممل ــوءة لتوزيعه ــا ف ــي المس ــاء عل ــى المن ــازل ف ــي
حـــي الملـــز بمســـاعدة والـــده  -رحمـــه هللا  -بـــدأ بالعقـــار كوســـيط
مقاب ــل أتع ــاب ،يأخذه ــا كعمول ــة بنس ــبة م ــن اإليج ــار  ،% 5وعل ــى
المن ــازل المؤج ــرة  % 2.5عل ــى المب ــاع ،وب ــدأ يس ــتدين ويش ــتري
ويبي ــع بع ــض القط ــع الصغي ــرة ،ث ــم يبيعه ــا بأرب ــاح متواضع ــة؛ م ــا
ش ــجعه عل ــى كب ــار المس ــتثمرين ف ــي العق ــار ،وعل ــى رأس ــهم الش ــيخ
عبدالعزي ــز الموس ــى  -رحم ــه هللا  -ال ــذي ال ي ــزال يذك ــره ويش ــكره
فــــــــ ــي كل مناس ــبة ،ويدع ــو ل ــه بالرحم ــة والمغف ــرة ،كم ــا يش ــيد
ويذكــر بإجــال قريبــه وصديقــه وخــال أبنائــه عبدالرحمــن بــــــــــــن
عبــدهللا الشــويعر الــــــذي امتــدت عالقتــه بــه منــذ الطفولــة حــــــتى
الي ــوم؛ فه ــو اب ــن عم ــه ورفي ــق درب ــه حت ــى الي ــوم.
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عبد العزيز الشويعر:
محمد بن عبد هللا الشريف

ّ
رجل قدر النعمة فأحسن العطاء لبلده
لــم أتعــود الكتابــة عــن األشــخاص ،إال مــرة
واحــدة فيمــا أذكــر ،كتبــت فيهــا عــن األميــر
ســعد بــن خالــد ،بعــد وفاتــه ،رغــم أننــي لــم
أعرفــه فــي حياتــه ،لكــن اســتثارني مــا عرفتــه
عنــه ،ومــا انعكــس فــي خاطــري مــن شــعور
بالخســارة لعــدم معرفتــي بــه ،وكان محــور
مــا كتبــت هــو لمــاذا ال يعــرف األفــذاذ إال
بعــد وفاتهــم؟ فــي حيــن أن مــن حــق النــاس أن
يعرفوهــم ليقدروهــم ،ويقتــدوا بهــم ،ويدعــوا
لهــم.
واليــوم ال أجــد حرجــا فــي الكتابــة عــن
شــخصية ينــدر وجــود مثلهــا ،ليــس فقــط فــي
البــر والوفــاء والعطــاء ،بــل فــي الصفــات
الشــخصية التــي قــل أن تجتمــع ،جنبــا إلــى
جنــب ،مــع الثــروة! ،..ذلكــم هــو رجــل
األعمــال األســتاذ عبــد العزيــز بــن علــي
الشــويعر (أبــو زكــي) ،وكتابتــي عنــه تأتــي
مــن منطلقيــن ،األول اإلشــادة بــدوره المهــم فــي
المجتمــع ،الــذي قــد ال يعرفــه البعــض ،فلعــل
ذلــك يكــون محفــزا ودافعــا لغيــره لالقتــداء بــه،
والســير علــى نهجــه ،والثانــي أن الكتابــة عنــه،
وهــو موجــود ،تأتــي مــن بــاب وفــاء المجتمــع
لــه ،وإشــعاره بالتقديــر لمــا يقــوم بــه فــي خدمــة
المجتمــع الــذي يعيــش فيــه ،وإضفــاء اللمســات
اإلنســانية علــى مختلــف جوانبــه ،فاألســتاذ
الشــويعر منحــه هللا حظــا وافــرا مــن الــذكاء
والفطنــة ســاعده علــى تلمــس أوجــه الخيــر،
فأســهم فيهــا إســهاما فاعــا ،وكأنــه ممــن عناهــم
الشــاعر بقولــه :تــراه إذا مــا جئتــه متهلــا كأنــك
تعطيــه الــذي أنــت ســائله تعــوّد بســط الكــف
حتــى لــو أنــه ثناهــا لقبــض لــم تطعــه أناملــه
ولــو لــم يكــن فــي كفــه غيــر روحــه لجــاد
بهــا فليتــق هللا ســائله وحيــن يبســط كفــه فإنــه
يبســطها فــي خفيــه ،حتــى ال تعــرف شــماله
مــا تنفــق يمينــه ،مــع كرهــه الشــديد لإلعــان
عمــا ينفــق ،والــذي ال يعــرف النــاس منــه شــيئا،
إال مــا ينشــر أحيانــا مــن خطابــات شــكر مــن
قبــل الجهــة المتلقيــة ،وحيــن ينفــق يبــدو وكأنــه
يتمثــل بقــول الشــاعر :لهــم جـ ّل مالــي إن تتابــع

لــي غنــى وإن ق ـ ّل مالــي لــم أكلفهــم رفــدا وال
أحمــل الحقــد الدفيــن عليهــم وليــس رئيــس القوم
مــن يحمــل الحقــدا وإنــي لعبــد الضيــف مــا دام
نــازال ومــا شــيمة لــي غيرهــا تشــبه العبــدا
وأعلــم يقينــا أنــه ســيعتذر لــو أننــي اســتأذنته
فــي الكتابــة ،لكــن أحســب أننــي «أمــون»
عليــه بحكــم عالقــة األخــوة والصداقــة ،التــي
تربطنــي بــه منــذ عقــود ،لــم تشــبها شــائبة مــن
أي شــراكة ،غيــر شــراكة الــود العميــق ،عندمــا
تزاملنــا فــي العمــل ســويا فــي ديــوان المراقبــة
العامــة ،حينمــا لــم يكــن أحــد منــا يملــك رصيــدا
غيــر رصيــد األمانــة واإلخــاص!.
إن مــن أتحــدث عنــه يعــد مثــاال للعصاميــة
بمعناهــا الحقيقــي ،حيــث بــدأ أعمالــه مــن دكان
صغيــر لبيــع البرســيم يملكــه والــده ،رحمــه هللا،
ولــم يبــدأ مــن ثــروة ،كغيــره ،وكان ســاحه
فــي عملــه األمانــة ،والصــدق ،وحســن الخلــق،
وأحســب أن هــذه الصفــات قــد فتحــت لــه أبــواب
الــرزق مــن كل جانــب ،وصفــة حســن الخلــق
هــذه عرفتهــا فيــه منــذ اللحظــة التــي عرفتــه
فيهــا ،فهــو يقــوم للصغيــر كمــا يقــوم للكبيــر،
ويقــرب البعيــد مثلمــا يقــرب أقــرب النــاس
إليــه ،كمــا يحــرص علــى عيــادة المرضــى،

وزيــارة كبــار الســن ،وحضــور المناســبات
االجتماعيــة ،وحيــن يكــون هنــاك عــزاء فإنــه ال
يكتفــي بزيــارة واحــدة ،بــل تجــده مالزمــا ألهــل
الميــت ،يواســيهم ويتقبــل التعزيــة معهــم وكأنــه
واحــد منهــم ،وعــاوة علــى ذلــك فهــو نمــوذج
للوفــاء ،إن غفلــت عنــه لــم يغفــل عنــك ،وإن
نســيت االتصــال بــه ،بــادر باالتصــال بــك ،وإن
زرتــه وجدتــه متهلــا مغتبطــا لزيارتــك ،وإن
دعــاك كنــت أنــت المتفضــل فــي نظــره بقبــول
دعوتــه ،وإن دعوتــه كنــت كأنــك المدعــو
عنــده!....
ممــا يبهــرك فيــه تواضعــه الجــم ،الــذي ينــدر
أن يتوافــر لغيــره ،فلــم تغيــر فيــه الثــروة هــذه
الصفــة ،إن لــم تكــن زادتــه تمســكا بهــا ،ويبــدو
أن صفــة التواضــع هــذه متأصلــة فــي هــذا
الرجــل ،حيــث جيّرهــا بــدوره ألفــراد أســرته،
ومــن ذلــك التزامــه بتزويــج أبنائــه وبناتــه
ضمــن احتفــاالت أســرية حميميــة ،محــدودة،
بعيــدا عــن المظاهــر ،رغــم إمكاناتــه! ،..أمــا
بــره بوالــده ،رحمــه هللا ،ووفــاؤه لــه ،طيلــة
حياتــه ،وأثنــاء مرضــه ،فهــي قصــة أخــرى
يجــب أن تــروى لألجيــال ،لعلهــا تســتفيد منهــا،
وتقتــدي بهــا ،فــي برهــا بالوالديــن ،إذ لــم يســبق
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ومواطنيه!
لــي أن رأيــت رجــا فــي مثــل ســن (أبــي زكي)
ومكانتــه يعامــل والــده بمثــل مــا كان يفعــل!...
إن أصحــاب الثــروة ،فــي هــذا البلــد ،كثيــرون،
وفيهــم مــن يفــوق (أبــا زكــي) ثــروة ،وقــد
جمعــوا ثروتهــم بفضــل مــا وفــره لهــم هــذا
الوطــن ،مــن بيئــة اســتثمارية مالئمــة ،ال يوجــد
مثيــل لهــا ،ال يســأل فيهــا صاحــب الثــروة عــن
شــيء ،فيمــا عــدا حــق هللا ،أي الــزكاة ،ومــع
ذلــك ال يؤديهــا علــى وجهها الصحيــح إال القليل
منهــم ،كمــا أن مجــاالت البــر كثيــرة ،ولــم تعــد
قاصــرة علــى األمــور التقليديــة التــي كانــت
معروفــة ،مثــل بنــاء مســجد بجــوار مســجد،
فقــد اجتهــد علماؤنــا ،ووفقــوا فــي توســيع دائرة
األعمــال الخيريــة ،حيــث شــملت اإلســهام فــي
مكافحــة األمــراض الخبيثــة والمســتعصية،
كالســرطان ،والفشــل الكلــوي ،والتوحــد،
وزراعــة األعضــاء ،ورعايــة األيتــام،
وإطــاق الســجناء ،وتوفيــر المســاكن للفقــراء،
وإنشــاء المراكــز الصحيــة ،والمستشــفيات،
ودور اإليــواء ،والمــدارس ،وأعمــال الوقــف،
وكراســي البحــث فــي الجامعــات ،وغيــر ذلــك
كثيــر مــن مجــاالت البــر التــي ال تحصــى،
ولــو أن كل صاحــب ثــروة خصــص ،علــى
ســبيل المثــال 5 ،فــي المائــة مــن ثروتــه (عــدا
الــزكاة) لمثــل هــذه األعمــال ،فــإن ثروتــه
لــن تنقــص بســبب ذلــك ،بــل ســتزيد ،ويبــارك
هللا لــه فيهــا ،كمــا قــال الرســول ـ صلــى هللا
عليــه وســلم« :مــا نقــص مــال مــن صدقــة،
بــل تــزده ،بــل تــزده» ،وإننــي ألعجــب
ممــن وهبــه هللا الثــروة ،حيــن يقصــر
عــن أعمــال الخيــر ،وأمامــه هــذا الوعــد،
مــن الصــادق األميــن ،بــأن يعوضــه هللا
عمــا ينفــق ،وعــاوة علــى ذلــك ،فإنــه
سيكســب حــب النــاس ودعاءهــم لــه،
وراحــة الضميــر فــي الحيــاة ،والذكــر
الحســن بعــد الممــات.
وهللا من وراء القصد!...
كاتبه :محمد بن عبدهللا الشريف

(أبو زكي)

عبد الرحمن الشلفان

إن ــه الش ــيخ عب ــد العزي ــز ب ــن عل ــي الش ــويعر فحس ــب ،حي ــن حب ــاه هللا م ــن واف ــر
نعمــه ومــن خــال ســعيه الــدؤوب ونشــاطه المتصــل والمتواصــل كرجــل أعمــال
ناجــح ،يأبــى إال أن يكــون مســعاه لفعــل الخيــر فــي وطنــه موازي ـا ً لــكل فعــل آخــر
أعط ــاه جه ــد طاقت ــه ودأب ــه ويصي ــر بذل ــك النم ــوذج والمث ــل ف ــي مج ــال العم ــل
الخي ــري الخف ــي من ــه والمعل ــن مم ــا يرج ــو م ــن هللا األج ــر والمثوب ــة علي ــه ..كل
ذل ــك مم ــا ل ــم يغ ــب ع ــن فطن ــة وعناي ــة مل ــك الب ــاد خ ــادم الحرمي ــن الش ــريفين
س ــلمان الوف ــاء واإلب ــاء -حفظ ــه هللا ورع ــاه -حي ــن رأى بحكمت ــه ومتابعت ــه من ــح
ذل ــك الرم ــز الوطن ــي الش ــيخ عب ــد العزي ــز ب ــن عل ــي الش ــويعر (أب ــو زك ــي) وس ــام
المل ــك عبدالعزي ــز م ــن الدرج ــة األول ــى ،وذل ــك لمس ــاهماته الدائم ــة ف ــي األعم ــال
الخيري ــة.
حفـــظ هللا هـــذا الوطـــن وأدام التوفيـــق ألبنائـــه ،وحفـــظ رفعـــة شـــأن قائـــده ورمـــز
نهوض ــه وتق ّدم ــه المل ــك س ــلمان ،وحف ــظ س ــمو ول ــي عه ــده األمي ــن األمي ــر محم ــد
ب ــن ســـلمان ..إن ــه ســـميع مجيـــب.
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أبو زكي والتكريم المستحق

عبد الرحمن بن محمد السلمان
أتــي أمــر خــادم لحرميــن الشــريفين الملــك
ســلمان بــن عبدالعزيــز -حفظــه هللا ورعــاه-
بمنــح الشــيخ الوجيــه الوالــد أبــو زكــي
عبدالعزيــز بــن علــى بــن عمــر الشــويعر
أطــال هللا فــي عمــره علــى طاعتــه-وســام الملــك عبــد العزيــز مــن الدرجــة
األولــى ،وذلــك لمســاهمته فــي األعمــال
اإلنســانية واالجتماعيــة والخيريــة فــي هــذا
الوطــن المعطــاء تتويجــا ً لمســيرة حافلــة
بالعطــاء فــي جميــع المجــاالت االجتماعيــة
واإلنســانية والخيريــة ،فعطــاء أبــي زكــي
لــم يقتصــر فــي مجــال واحــد أو فــي نطــاق
ضيــق أو فــي مدينة واحدة ،فســجله الشــرفي
يزخــر ويفخــر بشــهادات الشــكر ودروع
التكريــم واألوســمة المتعــددة وعضويــات
المجالــس الخيريــة ،فعطــاؤه يشــمل بنــاء
المستشــفيات ومنــح األراضــي وإقامــة
المنشــآت والصــرف علــى الجمعيــات
ودعــم المناســبات واألنديــه الرياضيــة
ولجــان التنميــة األهليــة وجمعيــة أنســان
وغيــر ذلــك الكثيــر ،فعــن عطــاء الشــويعر

أو ارتبــاط عمــل أو تعــذر بانشــغال ،فهــو
الحبيــب القريــب مــن الجميــع.

حــدِّث وال حــرج ،فلــه القــدح المعلــى
وقصــب الســبق فــي جميــع المجــاالت،
ومســاهماته تنــوف عــن الـــ 100مليــون،
ومــا تشــييده لمركــز الملــز الصحــي ومركز ومــا تقديــر الرجــل األول فــي مملكتنــا الغاليــة
عبدالعزيــز الشــويعر الصحــي بجالجــل وولــي عهــده المحبــوب ألبــي زكــي إال معرفــة
وصالــة الشــويعر بروضــة ســدير وشــقراء الدولــة للرجــال المخلصيــن الباذليــن الناصحيــن
ومبنــى الجعيــة الخيريــة بجالجــل ومبنــى الذيــن ترخــص لديهــم األنفــس واألمــوال فــي
نــادي ســدير بجالجــل وغيــر ذلــك الكثيــر خدمــة هــذا الوطــن الغالــي ،لقــد عــ َّم الفــرح
إال قطــرة مــن غيــث عطائــه وشــاهد عيــان والســرور أهالــي ســدير عامــة ومحبي الشــويعر
علــى مســاهماته ووقفاتــه .ومــا برنامــج الكثــر خاصــة هــذا التكريــم والتقديــر مــن أبــي
الطبيــب الزائــر فــي مركــزه بجالجــل إال فهــد وهــو المعــروف عنــه ببخــص الرجــال
دليــل لبعــد نظــره لخدمــة أهالــي مدينتــه وما وإنزالهــم منازلهــم وتقديــر المخلصيــن منهــم
جاورهــا ناهيــك عــن دعم خاصتــه ومعارفه ومحاســبة المقصريــن .نبــارك لشــيخنا ووالدنــا
وأصحــاب الحاجــات واألرامــل والمســاكين هــذا التكريــم المســتحق وألســرته الكريمــة
والمقبليــن علــى الــزواج ومــن يتعرضــون الشــويعر وألبنــاء جالجــل خاصــة وألهالــي
لنوائــب الزمــان ،غيــر مــا يتمتــع بــه مــن ســدير عامــة فمــا يســعد أبــي زكــي يســعدهم
أخــاق عاليــة وصفــات محمــودة وأدب ومــا يحزنــه يحزنهــم ،فهــو مــن الرجــال التــي
جــم وتواضــع محبــوب وليــن جانــب وكــرم تفخــر بهــم ســدير وتزهــو ،نســأل هللا العلــي
أصيــل وتواصــل مــع الكبيــر والصغيــر القديــر أن يتــم علــى أبــي زكــى نعمــه الظاهــرة
والباطنــة وي ُم َّ
ــن عليــه بالصحــة والعافيــة وأن
والغنــي والفقيــر ال يفــرق بيــن النــاس لديــه
سواســية ،تجــده فــي المناســبات االجتماعيــة يجعــل مــا قــدم مــن أعمــال فــي ميــزان حســناته
أول الحاضريــن والمشــاركين أمــا مبــار ًكا ورفعــة درجاتــه وأن يخلــف عليــه خيــراً ممــا
أو معزيًــا ومواســيًا ال يمنعــه بُعــد مســافة أنفــق إنــه ولــي ذلــك والقــادر عليــه.
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وطـنـي حـتـى الـنـخاع
إن اإلنســان ليــس بالثــراء الــذي يملكــه وال بمــا يجمعــه مــن
أمــاك وعقــارات وضيــاع وشــركات وأســهم وأرصــدة
بنكيــة ،إنمــا اإلنســان الحقيقــي بمــا يق ّدمــه مــن عطــاء
وبــذل ومســاهمه وتضحيــة .والوجيــه العصامــي
رجــل المــال واألعمال ابــن الوطن البــار عبدالعزيز
الشــويعر أحــد أبــرز مــن حققــوا حضــورًا مجتمعيًــا
الفتًــا فــي األعمــال الخيريــة واإلنســانية ومبــادرات
الخيــر ومبراتــه ،والمســاعدات الوطنيــة ،إذ نجــد
اســمه الفتًــا فــي مقدمــة الصفــوف وبجزالــة
عطــاء وصمــت واجــب يبتغــي بــه وجــه
هللا والــدار اآلخــرة ،إذ إنــه عــرف فقــه
المــال وأوجــه الصــرف فيــه ،إذ إن
لديــه طاقــة نفــس تواقــة ألعمــال
الخيــر والعطــاء والبذل وبــا حدود
بعــد أن عــرف فضيلــة شــكر
النعمــة وآالئهــا عليــه فحمدهــا
وعــرف قدرهــا وقيمتهــا
وقادهــا وحملهــا فــي يــده ال
قلبــه ،فكانــت بوعيــه وفكــره
ومبــدأه وســيلة ال غايــة
فعرفــت طريقهــا ومصبهــا
فــي أوجــه البــر والخيــر
اإلنســاني
والعطــاء
والــذي لــم ولــن يتوقــف
طالمــا هنالــك نفــس
طيبــة تنبعــث مــن روح
هــذا اإلنســان الطيــب
والمواطــن الصــادق
(أبــو زكــي) الــذي زكــت
نفســه وحســنت ســيرته
بفضائــل
ومســيرته
واألخــاق
األعمــال
والمحاســن والصفــات
فنــال محبــة الجميــع،
وتقديــر والة األمــر فنــال
وســام الملــك عبدالعزيــز من
الدرجــة األولــى لمســاهماته
الخيريــة التــي بــان أثرهــا
علــى المجتمــع وبــكل

فهد عبد العزيز الكليب

جــدارة واســتحقاق بعــد اســتجماع ملــف طويــل
لمواقــف عطــاء بذلهــا طــوال أكثــر مــن
أربعــة عقــود لينــال إمــارة الخيــر بســخاء
نفــس ويــد نديــة كريمــة ق َّدمــت الكثيــر من
الجــاه والمــال وفــي أكثــر مــن موقــع علــى
مســاحة هــذا الوطــن الكبيــر وبصمــت
كامــن ،لينــال تقديــر والة األمــر فــي هــذه
البــاد ،بعــد أن كان وال يــزال لــه المحبــة
والقبــول مــن الجميــع ألنــه يحمــل
نفســا ً ت َّواقــة للخيــر ،وقلبــا ً
وســع الجميــع ،وتواضع ـا ً
جم ـاً ،وابتســامة ال تــكاد
تفــارق محيَّــاه البــاش،
وهــو الــذي يحــرص
علــى الخيــر وأعمالــه
وال يتوقــف وتجــده
دائمــا ً فــي مقدمــة
الصفــوف بمبادراتــه
التــي وجــدت صــدى
كبيــراً
وتقديــرًا
إجماعيًــا واجتماعيًــا،
فهــو رجــل األعمــال
السـبَّاق لــكل عمــل خيري
وإنســاني يــرى فيــه فائــدة
ألبنــاء مجتمعــه ،وهــو مــن
النــوع الــذي ال يرغــب في أن
تُعلــن مبادراتــه أو تُــذاع ليكون
صــورة مثيــرة لإلعجــاب
والتــي ال يختلــف عليهــا أحــد
ممــن عرفــه أو تعامــل معــه
وكلمــا امتدحتــه أو شــكرته
علــى عمــل خيــري قــام بــه ع َّد
ذلــك واجب ـا ً يمليــه عليــه دينــه
ثــم والؤه لمليكــه ووطنــه،
وهــو مــن يجهــل حــق نفســه
بتواضعــه ولكننــا نــرى منــه
مــا ال يــرى ،ونفخــر بــه ونعتــز
وننزلــه منزلتــه وقــدره.
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ناصر إبراهيم العريج

باألمـــس القريـــب صـــدر األمـــر مـــن ولـــي
األمـــر خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود -حفظـــه
هللا وأعان ــه وأم ــد ف ــي عم ــره عل ــى الطاع ــة
والصحـــة والعافيـــة  -بمنـــح شـــخصية
ســـعودية اجتماعيـــة معروفـــة صاحـــب
مبـــادرات وطنيـــة وأعمـــال خيريـــة أحـــد
أبن ــاء الوط ــن وس ــدير األفاض ــل اب ــن جالج ــل
بس ــدير الوجي ــه الفاض ــل أب ــو زك ــي الش ــيخ
عبدالعزيـــز بـــن علـــي الشـــويعر -وفقـــه هللا
وحفظ ــه -وذل ــك نظي ــر أعمال ــه الخيري ــة ف ــي
وطننـــا الغال ــي عرف ــت ه ــذا الرج ــل الكري ــم
منــذ عــام 1413هـــ تقريب ـا ً عندمــا تواصلــت
مع ــه عندم ــا كن ــت مس ــؤوالً للعالق ــات العام ــة
بنـــادي نجـــد بحوطـــة ســـدير وفـــي نفـــس
العـــام تشـــ َّرف النـــادي بعضويتـــه الشـــرفية
داعمــا ً س ــخيا ً للن ــادي والتقي ــت ب ــه فوجدت ــه

متواضع ـا ً باســم الســن بشــوش الوجــه كريــم زيــارات األطبــاء تخــدم مــدن ســدير ،وكذلــك
األخـــاق ،وقـــد كان لـــي شـــرفا ً عبـــر هـــذه بنـــاء الجمعيـــة الخيريـــة ودعمـــه الكبيـــر
الصحيفـــة الغـــراء «الجزيـــرة» أن شـــاركت لنـــادي ســـدير فـــي جالجـــل والعديـــد مـــن
م ــع الصح ــف األخ ــرى بتغطي ــة خب ــر افتت ــاح األندي ــة الرياضي ــة ودعمه ــا دعمــا ً مس ــتمراً
روض ــة األطف ــال ف ــي جالج ــل بس ــدير الت ــي متواصـــاً والتـــي تخـــدم الشـــباب ولـــه مـــن
تكفَّ ــل مش ــكوراً أب ــو زك ــي ببنائه ــا وتأمي ــن العطــاءات للوطــن الشــيء الكثيــر فــي معظــم
احتياجاته ــا كاف ــة ،كم ــا ش ــاركت ف ــي تغطي ــة المج ــاالت واألعم ــال الخيري ــة واالجتماعي ــة
 ولعـــدة مـــرات -حفـــل جائـــزة جالجـــل التـــي ال يتســـع المجـــال لســـردها فاســـتحقللتميـــز التـــي يدعمهـــا الشـــيخ الشـــويعر الش ــويعر ه ــذا التكري ــم م ــن خ ــادم الحرمي ــن
دعمــا ً كامــاً لع ــدة س ــنوات .وم ــن عط ــاءات الشــريفين الملــك ســلمان -حفظــه هللا وأيّــده-
ضل ــه بمنح ــه وس ــاما ً يحم ــل اس ــم مؤس ــس الب ــاد
ه ــذا الرج ــل الكري ــم لوطن ــه الكبي ــر تف ّ
ببن ــاء مرك ــز رعاي ــة صحي ــة حكوم ــي يحم ــل الملـــك عبدالعزيـــز  -رحمـــه هللا.
اس ــم الش ــويعر ف ــي مدينت ــه جالج ــل بس ــدير
متكام ــل االحتياج ــات عل ــى نفقت ــه الخاص ــة ،ش ــكراً أب ــا زك ــي ه ــذا الوف ــاء للوط ــن وم ــا
وكذل ــك بن ــاء س ــكن خ ــاص ملح ــق بالمرك ــز تبذل ــه م ــن الغال ــي والنفي ــس لخدمت ــه كت ــاب
الصحـــي لألطبـــاء االستشـــاريين الزائريـــن هللا ،ل ــك األج ــر والث ــواب ونف ــع ب ــك.
فـــي كافـــة التخصصـــات الطبيـــة وكانـــت
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عبد العزيز الشويعر أسوة حسنة
م .عبد المحسن بن عبد هللا الماضي
١
االقتــداء فطــرة إنســانية ..بــل هــي فطــرة
كل مخلــوق حــي ..فاالقتــداء يكــون بالتشــبّه
والتق ّمــص والمحــاكاة ..ومــن خاللهــا تنتشــر
الفضائــل كمــا تشــيع الرذائــل ..ودافعــه
اإلعجــاب أو االستحســان أو المحبــة فهــي
التــي تثيــره فــي النفــس وتحفــزه ..مــن هنــا
تكمــن أهميــة القــدوات الذيــن يكــون تأثيرهــم
أكبــر وأعظــم أثــراً ممــا يُ ْقــرأ أو يُلَقَّــن..
فالتأســي يكــون أعمــق بالنمــوذج الحــي
الماثــل أمامــك ال بالنمــوذج الــذي يُحْ كــى عنــه
ويُــرْ وى.
٢
فــي زمننــا الحاضــر أصبــح للقــدوات أهميــة
قصــوى ..فتعــددت مصــادر التلقــي اإلعالمية
ووســائل التواصــل االجتماعــي ..التــي جعلت
مــن عينــات مجتمعيــة كثيــرة نمــاذج يمكــن
أن تُتخــذ كقــدوات وعلــى شــكل خاطــئ..
وفــي هــذا خطــر كبيــر علــى رؤيتنــا ألنفســنا
ورســالتنا فــي الحيــاة كأفــراد وكمجتمــع..
فهــؤالء يقدمــون أنفســهم كنمــوذج ألفعــال

الشــباب وأقوالهــم وهيئاتهــم ورغباتهــم
وطموحاتهــم وتعامالتهــم وســلوكياتهم ..مــن
هنــا تبــرز أهميــة إظهــار القــدوات الســوية
المتفــق عليهــا وتقديمهــا للشــباب كقــدوات لهــا
مكانتهــا ومفيــدة لمجتمعهــا ..أن تكــون قــدوة
فتلــك هبــة عظيمــة ميَّــزك هللا بهــا عــن معظــم
خلقــه ..فيــا لــه مــن محظــوظ مــن ملــك تلــك
الصفــات.

كيــف أنــه ال يــرى إال الجميــل وال يســمع
إال الحســن فــي كل مــن يقابــل ويعــرف..
ويعجــب أكثــر كيــف أنــه يفعــل المعــروف
فيمــن يعــرف ومــن ال يعــرف.
٤

تكريــم الدولــة -رعاهــا هللا  -للشــيخ الشــويعر
ومنحــه وســام الملــك عبدالعزيــز مــن الدرجــة
٣
األولــى ..هــو تكريــم ملكــي لــكل الرجــال
الوطنييــن الــذي خدمــوا مجتمعهــم وبالدهــم
اآلن مــا عســاي أن أقــول عــن (أبــي زكــي) بقــوة وإخــاص وصمــت ..وهــو بــادرة تحفِّــز
الشــيخ عبدالعزيــز الشــويعر؟ ..لــو حاولــت الرجــال الذيــن تمتلــئ قلوبهــم بحــب الخيــر
أن أختــار صفــة واحــدة ميَّزتــه وجعلتــه وأداء المعــروف ..والرغبــة فــي أن يكونــوا
مــن النــدرة مــن الرجــال فســتكون حتمــا ً يــداً عليــا تعطــي وتهتــم.
أنــه دائمــا ً يــد عليــا ..فهــو المبــادر فــي كل
مــا هــو «علــم غانــم» ..ألنــه يمنــح وينفــق
٥
ويأســو ويــزور ويعــود ويشــارك ويتســامح
ويتغافــل ..ويــؤدي واجباتــه بــروح المحــب
ولســان الــودود وابتســامة المرحــب أبو زكي ..رعاك هللا وحفظك.
واهتمــام الحريــص ..إنــه يغمــر مــن يلتقــي
بالترحــاب ..ويغــرق مــن يجالــس بلطيــف
العبــارة وجميــل اللقــاء ..ويعجــب المــرء
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ُ
الوفاء!..
رات
ِ
التكريم من مؤش ِ
دأبــت بعــض المؤسســات
الثقافيــة فــي بالدنــا علــى
تكريــم بعــض الرمــوز:
السياســية،

والثقافيــة ،والعلميــة .وهــذه
د .حسن بن فهد الهويمل مــن مؤشــرات الوفــاء
لألحيــاء ،واألمــوات.
(دارة الملــك عبــد العزيــز) مــن المؤسســات الثقافيــة
التــي دأبــت علــى تكريــم رمــوز الوطــن .ولعــل مــن
أبــرز مشــاريعها التكريميــة:
النــدوات التــي نفذتهــا عــن ملــوك البــاد ،وهــي نــدوات
ثقافيــة ،معرفيــة محكمــة ،تتنــاول الشــخصية مــن
كل جوانبهــا ،عبــر دراســات منهجيــة موثقــة،
ومحكمــة.
وقــد كان لــي شــرف اإلســهام فــي تكريــم
(الملــك ســعود) رحمــه هللا .وهــا هــي بصــدد
تنفيــذ نــدوة محكمــة عــن (الملــك عبــد هللا)
رحمــه هللا.
النــدوات التــي نفذتهــا عــن الرمــوز العلميــة،
واألدبيــة ،والثقافيــة ،وقــد تعمــدت تنفيذهــا في مســقط
رأس الشــخصية المكرمــة.
وقــد نفــذت عــدة نــدوات ،عــن أدبــاء ،وعلمــاء ،ومؤرخيــن كان
لــي شــرف االشــتراك فــي بعضهــا.
وهــا هــي اآلن تعــد لنــدوة عــن الشــاعر (محمــد بــن عبــد هللا
بــن عثيميــن) رحمــه هللا .وســتكون دراســتي حول (ســعودياته)
علــى غــرار ،ومنهــج (ســيفيات المتنبــي).
هــذه الفكــرة الرائــدة أخــذت بهــا مؤسســات علميــة ،وثقافيــة،
وإعالميــة .وهــي حــق مشــروع لــكل مواطــن بــذل جهــده،
ووقتــه لخدمــة أمتــه.
مــا أتمنــاه أن يشــمل التكريــم األحيــاء ليســعدوا ،وتســعد
أســرهم ،ومريدوهــم.
وبقــدر وجــوب العمــل للوطــن ،وتوظيف القــدرات ،والمهارات
لخدمــة إنســانه ،وأرضــه ،وأمنــه ،واســتقراره ،يجــب على كافة
المؤسســات حفــظ الحقــوق لهــذه الشــخصيات االســتثنائية فــي
كافــة القطاعــات :العلميــة ،واألدبيــة ،واإلعالميــة ،والعمليــة.
لقــد ُمنِــح صديقنــا األســتاذ (عبــد العزيــز الشــويعر) وســام
الملــك عبــد العزيــز مــن الدرجــة األولــى ،لقــاء مــا قدمــه مــن
بــذل ســخي فــي وجــوه الخيــر لكافــة القطاعــات ،والمــدن،
والمحافظــات.

وليــس بغريــب أن يمنــح (أبــو زكــي) هــذا
الوســام مــن رمــز العطــاء ،واإلحســان (الملك
ســلمان) حفظــه هللا.
إذ لــكل شــخصية مفاتيحُهــا ،و ُم َّدخالتهــا.
و(الملــك ســلمان) مــن صفاتــه ،ومفاتيــح
شــخصيته ،التــي اكتشــفتها ،وأنــا أكتــب عنــه
الســعي فــي حاجــات الفقــراء ،والمعوزيــن ،منــذ أن
كان (أميــراً للريــاض).
فهــو الــذي أســس الجمعيــات الخيريــة ،والمراكــز
العالميــة ،لدعــم اإلنســان تحــت أي ســماء ،وفــوق
أي أرض ،علــى مبــدأ( :كل كبــد رطبــة فيهــا أجــر).
بقــي أن تبــادر المؤسســات :الثقافيــة ،واإلعالميــة،
والتربويــة فــي تكريــم الرمــوز فــي هــذه القطاعات
الثالثــة ،ألنهــا تنطــوي علــى كفــاءات ثقافيــة،
وعلميــة ،وإعالميــة ،وتربويــة ،وهــي حيــن
تبــادر تكســب تقديــر الــرأي العــام ،الــذي يكــن
لهــذه الرمــوز المحبــة ،والتقديــر ،واإلكبــار.
وبالدنا  -والحمد هلل  -ودو ٌد ،ولود:
(إذا طــل منــا ســي ٌد قــام ســي ٌد ...قــؤول لمــا قــال
الكــرام فعــول)
ال أحــب أن أنصــص علــى الشــخصيات االســتثنائية
الراحلــة ،والتــي تنتظــر ،ولــم تبــدل تبديــا.
فهم معروفون في حقولهم العلمية ،واإلعالمية ،والتربوية.
لقــد رحــل عــد ٌد مــن الرمــوز كـ(القصيبــي) و(الرشــيد)
و(الســديري) و(الشــبيلي) وآخــرون ،ولمــا يــزل علــى قيــد
الحيــاة رمــوز ال يقلــون عنهــم :مكانــة ،وأداء .وحــق هــؤالء
جميع ـا ً إســعاد أســرهم ،ومحبيهــم فــي تكريــم يليــق بمكانتهــم.
وبالدنــا :دولــة ،وحكومــة ،وشــعبا ً ُجبِلــوا علــى الوفــاء،
ومعرفــة الفضــل لذويــه (وال يعــرف الفضــل لذويــه إال ذوو
الفضــل).
بــل تجــاوز عطــاء المملكــة ،وتكريمهــا إنســانها ،وأرضهــا إلــى
آفــاق العالــم ،فهنــاك الجائــزة العالميــة (جائــزة الملــك فيصــل
العالميــة) ،وجوائــز مماثلــة باســم (الملــك خالــد) رحمــه هللا.
و(الملــك ســلمان) حفظــه هللا.
كمــا أن هنــاك جوائــز تقديريــة تمنح مــن مؤسســات وطنية لعدد
مــن رمــوز الوطــن ،فــي مختلــف التخصصــات ،والمجــاالت.
وهــي اضافــة إنســانية محســوبة لتلك المؤسســات.
فكم من جائزة تقديرية يشرف بها المانح ،قبل الممنوح.
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عبد العزيز الشويعر والمسؤولية االجتماعية
هــذا الرجــل ال أعرفــه شــخصيًّا ،ولكــن
أعمالــه وأفعالــه الخيريــة تجعــل َمــن حولــه
الذيــن يعرفونــه يتحدثــون عــن هــذه األعمــال
واألفعــال الخيريــة (المتمثلــة فــي المســؤولية
االجتماعيــة) تجــاه مجتمعــه ،لكــن ال يبيــح،
وال يتكلــم ،وال يتحــدث ،وال يفاخــر
مندل عبد هللا القباع
بأعمالــه تجــاه أفــراد مجتمعــه،
ويطبــق المثــل (اقضــوا
أعمالكــم الخيريــة بالكتمــان) ،لكــن الدولــة -أعزهــا
هللا -بقيــادة قائــد تنميتنــا وميســرتنا -حفظــه هللا
ومتعــه بالصحــة والعافيــة -خــادم الحرميــن
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز -حفظه
هللا -يعلــم بأفعــال هــذا الرجــل الخيريــة
ردحًــا مــن الزمــن عندمــا كان أميــرًا
لمنطقــة الريــاض؛ إذ عــرف أن أفعال
هــذا الرجــل فــي األعمــال الخيريــة
والمســؤولية االجتماعيــة تســبق
أقوالــه وأفعالــه؛ إذ يعرفهــا
القاصــي قبــل الدانــي ،ســواء
فــي مدينــة الريــاض المتمثلــة
فــي إنشــاء مســتوصف
يقــع فــي حــي الملــز،
ويحمــل اســمه اآلن ،أو
فــي مســقط رأســه فــي

محافظــة جالجــل حيــث أنشــأ مســتوصف هــذه المحافظــة ،ونقلــه
مــن مبنــى مســتأجر إلــى مبنــى حديــث ومســلح بتقنيــة هندســية بــأن
يكــون مســتوصفًا صحيًّــا ،إضافــة إلــى دعمــه المســتمر إلــى النــادي
الرياضــي فــي هــذه المحافظــة.
وهنــاك (أُســر متعففــة) يبحــث عنهــا فــي هــذه المحافظــة ،وغيرهــا
مــن المحافظــات المجــاورة والمراكــز ،ويمنحهــا
مســاعدات ماليــة كل ســنة ،ويخصــص لهــا
مســاعدة شــهرية حســب وضــع األســرة المــادي؛
فهــو يدفــع الكثيــر والكثيــر ،وال تعلــم شــماله مــا
ـس بأفعالــه الخيريــة التــي
أنفقــت يمينــه .ولــم ينـ َ
يريــد ثــواب هللا منهــا (مســاجد بيــوت هللا)؛
فكــم مــن مســجد أنشــأه وبنــاه علــى حســابه ،أو
ســاعد فــي بنائــه وترميمــه.
لــذا نتيجــة لهــذه المســؤولية االجتماعية
وأعمــال وفعــل الخيــر أصــدر
خــادم الحرميــن الشــريفين أمــره
الكريــم بمنحــه وســام الملــك عبــد
العزيــز .وأنــا أكتــب هنــا عــن
واقــع هــذا الرجــل الــذي يتمثــل
بأفعالــه الخيريــة ومســؤوليته
االجتماعيــة .وهللا مــن وراء
القصــد

الشويعر من زاوية أخرى
للقــاءات التراثيــة بالحضــور والمشــاركة ،وكــذا الدعــم المــادي
أمـر خـادم الحرميـن الشـريفين بمنـح الشـيخ عبـد العزيـز
والتنظيمي.
الشـويعر وسـام الملـك عبدالعزيـز مـن الدرجـة األولـى
إلسـهاماته المذكـورة والمشـكورة فـي العمـل الخيـري؛ فـكان
وهــو داعــم وناشــر للكثيــر مــن الكتــب المميــزة التــي توثــق
هـذا األمـر الكريم سـببًا لتجديد الحديث عن سـيرة هذا الرجل،
تاريخنــا المحلــي المشــرف.
وسـيرته كل يـوم تثـار بالذكـر الطيـب والحسـن.
وألبــي زكــي حضــور جيــد االهتمــام بالمواقــع التراثيــة
لــن أتحــدث عــن أبــي زكــي مــن ناحيــة عمــل الخيــر
وترميمهــا ،وخدمــة الوطــن مــن بوابــة آثــاره وتراثــه.
لســببين :األول أن الكثيــر كتــب عنــه منــذ ســنوات فــي هــذا يوسف بن محمد العتيق
ولــه حضــور حتــى فــي جانــب تزويــد الباحثيــن بوثائــق
المجــال ،وهــو موضــوع يســعد بالمشــاركة فيــه الكثيــر مــن
مشــرفة فــي تاريخنــا المحلــي؛ فهــو ال يكتفــي بالدعــم المــادي
ُ
الكتــاب؛ لمــا شــاهدوا مــن هــذا الرجــل مــن حضــور يومــي فــي مياديــن لهــذه المشــروعات ،بــل يصاحبــه بدعــم علمــي حقيقــي غيــر متكلــف أو
الخيــر.
مــن أجــل الحضــور ،بــل مــن إيمــان بالجانــب الثقافــي والتراثــي ..وهــذا
والســبب الثانــي فــي عــدم كتابتــي عــن أبــي زكــي ،وحضــوره فــي عمــل مــا يشــهد بــه الكثيــر.
ُ
الخيــر ،هــو أن هــذه صفحــة تراثيــة ،تعنــى بالتــراث؛ لــذا ســيكون الحديــث وهنــا ال بــد مــن توجيــه الشــكر والتقديــر واالمتنــان لخــادم الحرميــن
عــن هــذه القامــة ودعمهــا العمــل التراثــي والثقافــي فــي بالدنــا الغاليــة.
الشــريفين علــى هــذا التوجيــه الكريــم الــذي أســعدنا ،وأســعد كل محبــي هــذا
نعــم ،فهــذا الرجــل صاحــب البصمــة فــي العمــل الخيــري لــه بصمــة أخــرى الرجــل البــاذل والعامــل بصمــت فــي كل المياديــن المشــرفة فــي خدمــة
فــي دعــم المشــروعات التراثيــة والثقافيــة ،ال يمكــن تجاوزهــا؛ فهــو داعــم الديــن والملــك والوطــن.
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(أبو زكي) رمز من رموز العمل الخيري
مــن رمــوز الكــرم فــي مملكتنــا الحبيبــة ،نشــأ عصاميــا ً واجتهــد فــي
تحصيــل العلــم كمــا اجتهــد فــي عملــه بالتجــارة حتــى فتــح هللا عليــه مــن
أبــواب الــرزق الحــال الكثيــر والكثيــر بفضــل مــا عــرف عنــه مــن
صــدق وأمانــة وحســن خلــق وتواضــع ومحبــة للجميــع.
حياتــه حافلــة بالعطــاء ،لدرجــة أنــك تــراه كالغيــث أينمــا حــل نفــع ..وإذ
نبــارك اليــوم للشــيخ الشــويعر نــردد مــع الشــاعر قولــه:

العطــاء والبــذل والكــرم قيــم متأصلــة فــي
الشــعب الســعودي النبيــل ،وتكريــم الخيريــن
أصحــاب اليــد الســخية ممــن يســهمون فــي خدمة
البــاد والعبــاد بمــا يملكــون ،ســلوك حضــاري
وثقافــة إنســانية راقيــة تظهــر مــدى االهتمــام
الــذي توليــه القيــادة الرشــيدة لــكل أبنــاء
محمد السنيد
هــذا الوطــن .وقيادتنــا بالفعــل مثــال وقــدوة
للجميــع فــي العطــاء واالنتمــاء ،وامتــداد لقيــم
فاليــوم نكــرم فيــك الفضــل مجتمعــا ً
أصيلــة رســخها الملــك المؤســس عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود،
والعمــل
الخلــق
بجليــل
ونحتفــي
ِ
ِ
ِ
طيــب هللا ثــراه( ..-فمــن يفعــل الخيــر ال يعــدم جوازيــه ..ال يذهــبالعــرف بيــن هللا والنــاس).
والفضــ ُل يظهــ ُر بالتكريــم رونقــهُ
بالصقــل
كالســيف جوهــرهُ يــزدان
لقــد أثلــج صــدري وأســعدني وأســعد كل المحبيــن نبــأ حصــول الشــيخ
ِ
عبدالعزيــز بــن علــي الشــويعر علــى وســام الملــك عبدالعزيــز مــن
تكريــم تثيــر بنــا
ورب حفلــة
َّ
ٍ
الدرجــة األولــى ،تقديــراً لمــا قدمــه ويقدمــه مــن أعمــال الخيــر والبــر
المثــل
روح النشــاط وتدعونــا إلــى
َ
ِ
للمؤسســات العلميــة واالجتماعيــة والثقافيــة مــن مســاعدات ماديــة ومــن
مشــاركات عمليــة ،تهــدف إلــى خدمــة المصلحــة العامــة ،والوقــوف إلــى
** **
جانــب األيتــام والفقــراء والمرضــى وطــاب العلــم.
والشــك أن هــذا التكريــم مــن الدولــة قــد صــادف أهلــه ،فالشــيخ رمــز األحد  08ديسمبر 2019
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الشويعر رجل الخير والبر
المجتمعــات الواعيــة تحتفــي بأبنائهــا
المخلصيــن الذيــن يســهمون فــي بنائهــا وفــي
إرســاء قيــم البــر والخيــر بيــن أفرادهــا ،والذين
ال يدخــرون وســعا ً فــي تقديــم كل مــا مــن شــأنه
تحقيــق نهضتهــا ،وال يبخلــون بمــال أو جهــد
فــي ســبيل رفعتهــا وازدهارهــا.
ولقــد درجــت مملكتنــا الغاليــة علــى
حمد بن علي الشويعر
تكريــم أبنائهــا النابهيــن وتقديــر جهودهــم
الوطنيــة ،منــذ عهــد الملــك عبدالعزيــز بــن
عبدالرحمــن آل ســعود -رحمــه هللا -إلــى يومنــا هــذا .وســيرا علــى هــذا
النهــج أصــدر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز
حفظــه هللا -أمــراً بمنــح ابــن الوطــن وســدير الشــيخ عبدالعزيــز بــنعلــي الشــويعر (أبــو زكــي) وســام الملــك عبدالعزيــز مــن الدرجــة
األولــى؛ تكريمــا ً لــه ولمســاهماته الخيريــة وأعمالــه اإلنســانية
واالجتماعيــة فــي هــذا الوطــن المعطــاء.
والشــيخ الشــويعر مــن هــؤالء الرجــال الذيــن اختصهــم هللا بقضــاء
حوائــج النــاس .وهــذه الخصوصيــة ال يوفــق إليهــا إال مــن اطلــع هللا
علــى فــؤاده ومــا يملــؤه مــن صــدق وإخــاص وإيمــان عظيــم بقيــم
اإلنســانية وحــب الخيــر للجميــع ..هــؤالء وجــدوا أســرار ســعادتهم فيمــا
يقدمــون مــن أيــاد بيضــاء تنشــر األمــل والتفــاؤل بيــن مــن قســت عليهــم
الدنيــا وضاقــت بهــم األحــوال..
قصــة حيــاة الشــيخ عبدالعزيــز الشــويعر مليئــة بالكفــاح والمعانــاة
والــدروس والعبــر .فقــد ُولــد فــي مدينــة جالجــل بمنطقــة ســدير عــام
1358هـــ .وتلقــى تعليمــه األولــي بمدرســة شــقراء االبتدائية ،ثــم التحق
بالمعهــد العلمــي فــي الريــاض ،وعمل مدرسـا ً ومســاعداً لمدير مدرســة
جالجــل ،ثــم مديــراً لمدرســة روضــة ســدير .وفــي عــام 1379هـــ
انتقــل إلــى العاصمــة ليعمــل موظفــا ً بديــوان المراقبــة العامــة
علــى المرتبــة السادســة وكان يحمــل شــهادة الكفــاءة؛ ممــا
شــجعه علــى اســتكمال الدراســة ليـاً .وفــي
عــام 1392هـــ ،اســتقال
الشــويعر مــن عملــه
فــي الديــوان ،وبــدأ

فــي العمــل الحــر بمجــال العقــارات ،واســتأجر مقــراً صغيــراً بشــارع
جريــر فــي حــي الملــز بمبلــغ أربعمائــة لاير فــي الســنة .وإلــى جانــب
عملــه بالعقــارات كان يســاعد والــده فــي بيــع األعــاف ،وتوزيــع
أســطوانات الغــاز علــى المنــازل بعــد أن يذهــب إلــى المصنــع لتعبئتهــا.
وباالجتهــاد والجــد والعمــل الشــاق والصــدق وحســن المعاملــة
والتواضــع اكتســب حــب الجميــع وثقتهــم ،وفتــح هللا عليــه أبــواب
الــرزق ،فأنفــق منــه علــى أعمــال الخيــر والبــر ،وكــم نفَّــس مــن
كربــات ،وي َّســر مــن معســرات ،رجــاء للمثوبــة عنــد هللا تعالــى ،فــكان
جــزاؤه حــب النــاس فــي كل مــكان.
** **
األحد  08ديسمبر 2019

الشويعر رجل المكارم
الشـيخ عبدالعزيـز بـن علـي الشـويعر كان وال يـزال رجـل المـكارم يسـعى لخدمة وطنه فـي مختلف المجـاالت وفي
مختلـف مـدن بالدنـا الغاليـة ،ونحـن أهل سـدير نفخر بـأن يكون مثل هـذه القامة الكريمـة من أبنائهـا ويزيدنا فخراً
أن يمنـح وسـام الملـك عبدالعزيـز مـن خـادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان بن عبدالعزيـز -حفظه هللا.-
وال شـك أن الملـك -أدام هللا عـزه -يقـدّر ويكـ ّرم كل مـن خـدم وطنـه ،وهـذه إحـدى مـكارم مليكنـا الغالـي ،فهنيئـا ً لنا
فـي سـدير بمنـح شـيخنا الغالـي عبدالعزيـز الشـويعر هذا الوسـام الوطنـي الهام.
عبدهللا بن محمد أبابطين

األحد  08ديسمبر 2019

20

الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر

لمسيرته الحافلة بالعطاء
الصحــي بجالجــل وصالــة الشــويعر بروضــة
يأتــي أمــر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك/
ســدير وشــقراء ومبنــى الجمعيــة الخيريــة بجالجــل
ســلمان بــن عبدالعزيــز -حفظــه هللا ورعــاه -بمنــح
ومبنــى نــادي ســدير بجالجــل ،وغيــر ذلــك الكثيــر،
الشــيخ الوجيــه الوالــد /أبــي زكــي عبدالعزيــز بــن
إال قطــرة مــن غيــث عطائــه ،وشــاهد عيــان علــى
علــي بــن عمــر الشــويعر -أطــال هللا فــي عمــره
مســاهماته ووقفاتــه ..ومــا برنامــج الطبيــب الزائــر
علــى طاعتــه -وســام الملــك عبــد العزيــز مــن
فــي مركــزه بجالجــل إال دليــل لبُعــد نظــره لخدمــة
الدرجــة األولــى؛ وذلــك لمســاهمته فــي األعمــال
أهالــي مدينتــه ومــا جاورهــا ،فضــاً عــن دعــم
اإلنســانية واالجتماعيــة والخيريــة فــي هــذا
الوطــن المعطــاء ،تتويجً ــا لمســيرة حافلــة بالعطــاء عبدالرحمن بن محمد خاصتــه ومعارفــه وأصحــاب الحاجــات واألرامــل
فــي جميــع المجــاالت االجتماعيــة واإلنســانية السلمان /أبوعدنان والمســاكين والمقبليــن علــى الــزواج و َمــن
يتعرضــون لنوائــب الزمــان ..غيــر مــا يتمتــع بــه
والخيريــة؛ فعطــاء أبــي زكــي لــم يقتصــر علــى
مجــال واحــد ،أو فــي نطــاق ضيــق ،أو فــي مدينــة واحــدة؛ مــن أخــاق عاليــة ،وصفــات محمــودة ،وأدب جـ ّم ،وتواضــع
فســجله الشــرفي يزخــر ويفخــر بشــهادات الشــكر ودروع محبــوب ،وليــن جانــب ،وكــرم أصيــل ،وتواصــل مــع الكبيــر
ِ
التكريــم واألوســمة المتعــددة وعضويــات المجالــس الخيريــة ..والصغيــر ،والغنــى والفقيــر؛ ال يفــرق بيــن النــاس؛ فهــم لديــه
فعطــاؤه يشــمل بنــاء المستشــفيات ،و َم ْنــح األراضــي ،وإقامــة سواســية ..تجــده فــي المناســبات االجتماعيــة أول الحاضريــن
المنشــآت ،والصــرف علــى الجمعيــات ،ودعــم المناســبات والمشــاركين إمــا مبــار ًكا أو معزيًــا ومواس ـيًا ،ال يمنعــه بُعــد
واألنديــة الرياضيــة ولجــان التنميــة األهليــة وجمعيــة مســافة أو ارتبــاط عمــل أو تعــذر بانشــغال؛ فهــو الحبيــب
إنســان ..وغيــر ذلــك الكثيــر .فعــن عطــاء الشــويعر حــدِّث القريــب مــن الجميــع.
وال حــرج؛ فلــه القــدح المعلــى وقصــب الســبق فــي جميــع ** **
المجــاالت ،ومســاهماته تنــوف علــى الـــ 100مليــون .ومــا
األحد  08ديسمبر 2019
تشــييده مركــز الملــز الصحــي ومركــز عبدالعزيــز الشــويعر
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بأمر خادم الحرمين الشريفين ِّ
وزير الصحة يسلم الشويعر
وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة األولى
المجمعة  -فهد الفهد:
بأمــر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك
ســلمان بــن عبدالعزيــز ،ســلم معالــي
وزيــر الصحــة الدكتــور توفيــق بــن فــوزان
الربيعــة يــوم أول أمــس الشــيخ عبدالعزيــز
بــن علــي الشــويعر وســام الملــك عبدالعزيــز
مــن الدرجــة األولــى وذلــك نظيــر مــا قدمــه
تجــاه العمــل الصحــي الخيــري مــن خــال
التمويــل لبنــاء مراكــز صحيــة وطبيــة
ومتخصصــة ودعمــه لبرامــج تطــوع
الممارســين الصحييــن وبرنامــج الطبيــب
الزائــر .وبهــذه المناســبة رفــع الشــيخ
عبدالعزيــز الشــويعر الشــكر والتقديــر لمقــام
خــادم الحرميــن الشــريفين علــى منحــه -
حفظــه هللا  -وســام الملــك عبدالعزيــز مــن
الدرجــة األولــى ،وقــال فــي تصريــح خــاص
لـ»الجزيــرة »:يشــرفني أن أرفــع لمقــام
ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين ولســمو
ولــي عهــده عظيــم الشــكر واالمتنــان
علــى منحــي وســام الملــك عبدالعزيــز مــن
الدرجــة األولــى ،وأضــاف أن هــذا الوســام

الــذي يحمــل اســم المؤســس  -طيــب هللا ثــراه
 هــو مصــدر فخــر واعتــزاز لــي وهــوبمثابــة الشــرف الكبيــر ،كمــا شــكر معالــي
وزيــر الصحــة الدكتــور توفيــق الربيعــة
علــى دعمــه ومســاندته الدائمــة لــكل عمــل

خيــر يقــوم بــه فــي المجــال الصحــي وأســأل
هللا عــ ّز وجــل أن يطيــل فــي عمــر خــادم
الحرميــن الشــريفين وأن يحفظــه وعضــده
األيمــن ســمو ولــي العهــد وأن يحفــظ لبالدنــا
الغاليــة أمنهــا واســتقرارها ورخاءهــا.
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الشويعر
قامة من قامات المجتمع السعودي
الناميــة ،فيشــيد المــدارس والكليــات ،والمســتوصفات،
تكريــم المبدعيــن والمحســنين وأصحــاب الســير العطــرة
ويقيــم ويدعــم الجمعيــات ،ويطلــق ســراح المســجونين
مبــدأ ونهج ســارت وتســير عليــه دول العالــم والمنظمات
بتســديد ديونهــم ،ويعيــن المحتاجيــن علــى الــزواج،
المعتبــرة ،وهــم بذلــك يقولــون للمبدع أبدعت ،وللمحســن
ويوفــر الســكن ،ويدعــم المنشــآت الصحيــة بمــا تحتــاج
أحســنت ،ولآلخريــن احترمــوا هــؤالء وحاولــوا إتبــاع
إليــه مــن اآلالت واألجهــزة والمعــدات ،ويرتــب
ســننهم وســيرهم ،وبذلــك يشــعر المكــرَّم بأنــه موضــع
لزيــارات مــن األطبــاء المميزيــن إلــى المناطــق التــي
تكريــم المجتمــع والدولــة ،فيــزداد عطــاؤه ،وغيــر
تحتاجهــم ،فيقدمــون العــاج للمرضــى ،ويوفــرون
المكــرم يحــاول الوصــول إلــى مســتوى المكرميــن.
لهــم عنــاء الســفر والمشــقة .ومــع أننــا ال نحتــاج إلــى
حكومتنــا الرشــيدة -وفقهــا هللا -منــذ قيامهــا بقيــادة الملــك
المؤســس عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن الفيصــل آل عبدالرحمن بن إبراهيم أمثلــة ممــا فعــل ويفعــل وقــدم أبوزكــي ،إال أن ذكــر
أبو حيمد
مــا قــدم لتجميــل حديقــة معهــد العاصمــة ،وبلديــة
ســعود -رحمــه هللا وأســكنه فســيح جناتــه -وإلــى اليــوم
الملــز ،ورعايــة الشــباب ،ومستشــفى النقاهــة ،ودعــم
الــذي يتولــى دفــة األمــور فيهــا ســيدي خــادم الحرميــن
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز -حفظــه هللا ومنحــه الصحــة النــوادي الرياضيــة ،وصنــدوق البعثــات ،وجائــزة التميــز العلمــي
والعافيــة -وولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكي األميــر محمد فــي جالجــل ،وتبرعــه لمكتبــة الملــك فهــد ،ومركــز األميــر ســلمان
بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز -أمــده هللا -بالصحــة والتوفيــق ،وهــي االجتماعــي ،ومؤسســة الملــك عبدالعزيــز ورجالــه للموهبــة ،وإقامــة
تُكــرِّ م مــن يســتحق التكريــم بوســائل عديــدة تتناســب وحجــم ونــوع صالــة متعــددة األغــراض فــي شــقراء وفــي جالجــل ،وغيــر ذلــك
عمــل المكــرم ،وهــو نهــج تُشــكر عليــه القيــادة الحكيمــة ،ويقــدر لهــا .مــن القائمــة الطويلــة لمســاهماته ومشــاركاته خيــر أمثلــة علــى مــا
هــذه المقدمــة القصيــرة عــن التكريــم ،جــاءت بمناســبة صــدور قــدم وأعطــى ،وهــو -حفظــه هللا -ينطبــق عليــه قــول الشــاعر:
الموافقــة الســامية الكريمــة ،بتكريــم عــدد مــن المســاهمين بكفــاءة
عاليــة فــي خدمــة المجتمــع وأهلــه ،ومنهــم أخــي الكريــم ،وصديقــي
حنــا كمــا طيــر يخفــق بجنحــان
الوفــي الشــيخ عبدالعزيــز بــن علــي الشــويعر .والشــيخ عبدالعزيــز
نقــرب حــواري رزقنــا كل ديــره
ي عــن التعريــف ،فهــو قامــة مــن قامــات المجتمــع الســعودي
غنــ ُ
وإال عطانــا هللا فلنــاب ببخــان
وصاحــب نفــس عاليــة ،وقلــب كريــم ،وشــخصية مميــزة ،ولديــه
مــن رزقنــا نــرزق يديــن كثيــره
صفــات عديــدة جيــدة أوصلتــه إلــى مــا وصــل إليــه .عندمــا يقــرأ
اإلنســان ســيرة المك ـرَّم يجــد نبوغــه مــن صغــره ،فــروح المبــادرة
والمخاطــرة وركــوب الصعــاب بــدأت منــذ تركــه بلدتــه جالجــل ،ومــع مشــاغله العديــدة فــي عملــه وتجارتــه ،واالهتمــام بأســرته ،إال
ً
ورع ،فهــو حريــص
وذهــب إلــى شــقراء بحثــا عــن العلــم ،ثــم توظفــه فــي الدولــة أن ذلــك لــم يصرفــه عــن أداء واجباتــه كمســلم
ٍ
كموظــف صغيــر والتــدرج فــي الوظائــف إلــى أن وصــل درجــات كل الحــرص أداء الصــاة فــي أوقاتهــا ،وحضــور الصــاة علــى
جيــدة فيهــا ،ومســتقبل جيــد ،ومــع ذلــك يتــرك الوظيفــة الرســمية الموتــى ،والمشــاركة فــي عزائهــم ومشــاركة أهــل المتُوفــى مصابهم
المضمونــة ويختــار العمــل فــي القطــاع الخــاص بــكل مــا فيــه مــن والتخفيــف عنهــم ،وزيــارة المرضــى والمنوميــن واالطمئنــان
منافســة شرســة ،وتحــد كبيــر ومخاطــر عديــدة ،وينجــح فــي ذلــك عليهــم ،ثــم زيارتــه لــكل صديــق ،لديــه وقــت أســبوعي للزيــارة مثــل
ً
ً
المجــال نجاحــا كبيــرا ،ويبنــي ثروتــه مــن جهــده وجهــد أبنائــه ،معالــي الدكتــور عبدالعزيــز الخويطــر ،واألســتاذ والشــيخ الكبيــر
وكمــا يقــول الشــاعر المتنبــي:
عثمــان الصالــح ،والشــيخ عبــدهللا بــن عبدالمحســن بــن ماضــي
وغيرهــم -رحــم هللا مــن تُوفــي ،وأطــال هللا عمــر مــن مــا زال حيـاً-
وهــي ســيرة مكلفــة جهــداً ووقت ـا ً ولكــن لهــا وقــع وأثــر كبيــر فــي
علــى قــدر أهــل العــزم تأتــي العزائــم
نفــوس مــن يزورهــم.
وتأتــي علــى قــدر الكــرام المــكارم
أبوزكــي -أطــال هللا فــي عمــره -ممــن فتــح مكتبــه للنــاس قبــل
وتعظــم فــي عيــن الصغيــر صغارهــا
اســتراحته ثــم بيتــه ليســتقبل مــن يــزوره بوجــه طلــق ،وبابتســامة
وتصغيــر فــي عيــن العظيــم العظائــم
عريضــة ومحيــا صــادق تعبــر عــن صــدق المشــاعر والترحيــب
بالزائــر.
ولــم تصرفــه تجارتــه وأعمالــه عــن أهلــه ومجتمعــه ووطنــه ،بــل
يشــركهم جميعـا ً فيمــا أعطــاه هللا مــن رزق ،بجيــر المصــاب ،ويســدد
األحد  08ديسمبر 2019
عــن المديــن ،ويســاعد المحتــاج ،ويســهم فــي تنميــة المجتمعــات
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ً
شكرا عبدالعزيز الشويعر
الحمــدهلل القائــل ( وافعلــوا الخيــر لعلكــم تفلحــون )
والصــاة والســام علــى أشــرف االنبيــاء والمرســلين
والمبعــوث رحمــة للعالميــن القائــل ( أحــب النــاس إلــى هللا
أنفعهــم وأحــب األعمــال إلــى هللا عزوجــل ســرور تدخلــه
علــى مســلم)
بهــذه المناســبة يســرإدارة مجلــس جمعيــة الهــدار الخيريــة
ان يتقــدم بجزيــل الشــكر وعظيــم االمتنــان للشــيخ
عبدالعزيــز الشــويعر بمناســبة حصولــة علــى وســام الملــك
عبدالعزيــز مــن الدرجــة األولــى وذك لمســاهماته الدائمــة
فــي األعمــال الخيريــة وخاصــة لدعمــه مشــاريع الجمعيــة
الخيريــة بالهــدار
كمــا تســجل الجمعيــة واألســر المســتفيدين مــن المشــاريع
أرق كلمــات الثنــاء وصــادق الدعــاء للشــيخ عبدالعزيــز بــن
علــي الشــويعر وذلــك لدعمــه مســيرة الجمعيــة .فجــزاه هللا
خيــر الجــزاء وبــارك لــه فيمــا قدمــه مــن عطــاء وأخلــف
عليــه فيمــا معــه بالنمــاء فإنــه ســبحانه كريــم العطايــا
والســخاء .

فقــد جنــدت الجمعيــة الخيريــة بالهــدار طاقاتهــا وإمكاناتهــا
للقيام بســمو رســالتهاوذلك بالتقرب إلى هللا عزوجل ونشــر
ثقافــة التماســك االجتماعــي والقيــام بالمســؤلية االجتماعيــة
بيــن المؤسســات والشــركات واألفــراد والجماعــات و هــذا
عمــل انســاني يرتبــط ارتباطـا ً وثيقاًبــكل معانــي الخيــر كمــا
أنــه يضفــي السروروالســعادة علــى أصحابــه.
ويســعدناأخي المبــارك أنــت ونحــن أن نســعى بتحقيــق
رســالة الجمعيــة وبــذل الخيروالتعــاون علــى البــر والتقــوى
لدعــم مشــاريع الجمعيــة واســتمرار مســيرة العمــل
المباركــة
ولعــل مــن برامــج المســؤولية االجتماعيــة والتكافــل
االجتماعــي فــي هــذا البلــد المبــارك خدمــة المجتمــع
علــى تنفيــذ مشــاريع لألســر الفقيــرة" ،والــذي يهــدف إلــى
تخفيــف أعبــاء المعيشــة علــى هــذه األســر والتحســين مــن
نهــج حياتهــم فــي هــذا البلــد المبــارك،
* المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بالهدار
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شافي بن عايض بن
عبدهللا النتيفات *
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الشيخ الشويعر رجل الخير
يتقــدم رئيســة وأعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة وجميــع
البنــات الموظفــات والمتطوعــات فــي الجمعيــة النســائية
الخيريــة (بشــرى) بمحافظــة االفــاج بالتهنئــة والتبريــكات
لســعادة الشــيخ عبــد العزيــز بــن علــي الشــويعر بمناســبة
حصولــه علــى وســام الملــك عبــد العزيــز مــن الدرجــة
األولــى وذلــك نظيــر عملــه الــدؤوب فــي العمــل الخيــري
واإلنســاني واالجتماعــي
الشــيخ عبــد العزيــز الشــويعر هــو مــن أوائــل الداعميــن
للجمعيــة منــذ تأسيســها فــي عــام ١٤٣٥وحتــى اآلن.
وتكريــم خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن
عبــد العزيــز آل ســعود للشــيخ يعــد تكريــم للعمــل الخيــري
فــي مملكتنــا الغاليــة ،وحكومتنــا الرشــيدة حريصــة علــى
تكريــم أهــل الخيــر وأصحــاب األيــادي البيضــاء مــن
أمثــال الشــيخ عبــد العزيــز الشــويعر حفظــه هللا
ســائالً هللا لــه التوفيــق والنجــاح ،وأن يخلــف عليــه هللا مــن
خيراتــه الكثيــرة للمواصلــة فــي عمــل الخيــر
*عنهم رئيسة مجلس إدارة الجمعية

هدى بنت عبد هللا بن
ناصر أبو دجين *
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ملتقى المبادرات النوعية في المملكة العربية السعودية
نبشــركم بفضــل اهلل ومنتــه  -بــأن الجمعيــة النســائية الخيريــة بمحافظــة األفــاج (بشــرى)
قــد فــازت بالمركــز الثانــي علــى مســتوى المملكــة كأحــد أفضــل مبــادرات تنمويــة مــن بيــن
 ٥٠مبــادرة تنمويــة نوعيــة.
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بروفايل بن علي الشويعر
الشيخ عبدالعزيز

الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر

الســيد /زكــي بــن عبــد العزيز الشــويعر ،عضو
مجلــس ادارة فــي شــركة درايــة الماليــة ،هــو
نائــب الرئيــس و العضــو المنتــدب لشــركة
الشــويعر لالســتثمار والتطويــر العقــاري.
يشــغل الســيد زكــي منصــب رئيــس مجلــس
إدارة شــركة الرؤيــة لالســتثمار ،ورئيســا ً
لمجلــس إدارة شــركة الرؤيــة للتطويــر (مملكة
البحريــن) ،ورئيســا ً لمجلــس إدارة شــركة
طريــق الرؤيــة للدعايــة واإلعــان .كمــا كان
الســيد زكــي مــن المؤسســين لشــركة أكــوان
العقاريــة كمــا يشــغل منصــب عضــو مجلــس
إدارة بهــا حاليــاً.
عضو مجلس اإلدارة

الشبل الشبل
هذا هذا

من ذاك األسد
من ذاك األسد
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الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر
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اختكم رئيسة مجلس ادارة الجمعية النسائية
الخيرية بمحافظة االفالج (بشرى)
أ .هدى عبدهللا ناصر ابودجين

في لندن من اليسار الشيخ عبدالعزيز العبدهللا الموسى ومن اليمين عبدهللا عبدالرحمن الموسى وفي الوسط أبو زكي وابنه طارق الشويعر من اليمين وقوفا ً ونايف بن شارع البقمي.

أبو زكي مع معالي الدكتور عبدهللا الربيعة وزير الصحة وابنه طارق الشويعر

أبو زكي مع شقيقه حمد واالبنين زكي من اليمين وطارق من اليسار

أبو زكي مع شقيقه حمد الشويعر وابنه اسامه
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شكر وعرفان
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..تحية طيبة وبعد
الشيخ /عبد العزيز بن علي الشويعر ..حفظه هللا
مــن رجــال األعمــال البارزيــن الذيــن لهــم أثــر بــارز فــي
دعــم البرامــج واألنشــطة التــي تخــدم الوطــن والمواطــن،
وجمعيــة البــر الخيريــة بالبديــع فــي محافظــة األفــاج إحدى
الجمعيــات التــي حظيــت بدعمــه عــدة مــرات لمشــاريعها
ممــا ســاهم وســاعد الجمعيــة فــي أداء رســالتها ،فلــه منــا
أطيــب الدعــاء بــأن يديــم المولــى عليــه البركــة فــي مالــه
وعملــه وولــده.
مدير جمعية البر الخيرية بالبديع في محافظة األفالج
بكر بن عبد هللا آل خلف

الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر

َ
رجل نذر نفسه
الشويعر ..
ٍ

ســ ِعدنا كثيــراً بصــدور األمــر الملكــي الكريــم
بمنــح الشــيخ الوجيــه عبــد العزيــز بــن علــي
الشــويعر ( وســام الملــك عبــد العزيــز مــن
الدرجــة األولــى ) و يُعــ ُّد دليــاً قطعيَّــا ً علــى
ســير ٍة ومســير ٍة ناصعــة البيــاض لرجــ ٍل نــذ َر
نفســه ومالــه لصالــح االجــر والثــواب مــن عنــد
هللا  ،داعمـا ً مؤسســات ُمجتمعــه وبــاده بســخا ٍء
ُمتدفــ ٍّق وجهــ ٍد ُمتواصــل
أســأل هللا الحــي القيــوم أن يجعلكــم ممــن طــال
عمــره وحســن عملــه وبــورك لــه فــي رزقــه
ومالــه .
اخوكم رئيس مجلس ادارة جمعية التنمية
االسرية بمحافظة االفالج

فهد بن عبدالمحسن عبدهللا ال لحيان
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تهنئة
تتقدم إدارة مجلس جمعية األفالج
بأســمى آيــات الشــكر والتقديــر والتبريــكات للشــيخ  :عبدالعزيــز بــن
علــي الشــويعر
وذالــك لحصولــه علــى وســام الملــك عبدالعزيــز مــن الدرجــة األولــى
لمســاهماته الدائمــة فــي األعمــال الخيريــة جعلهــا هللا فــي ميــزان
حســناته وأن يخلــف عليــه هللا مــن خيراتــه الكثيــرة للمواصلــة فــي
عمــل الخيــر والحــث عليــه.

رئيس مجلس اإلدارة
فهد بن ظافر الشكرة

الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر

جزيل في التكافل
ال يجارى
قال وكتب عبد الرحمن بن عبد هللا آل عبد الكريم
ـــي ســـاحةَ النـــادي وقـــا ًرا
تَ َهنَّ ْ

َ
الفخـــار
ـــك
وعمرانًـــا
َ
أتـــاح لَ ِ

أريَحـــ ٌّي
ـــك ْ
تجـــ َّو َل فـــي ِر َحابِ ِ
ِ

وح َّ
اب نِ ْع ِمتَـــ ِه ا ْبتـــدَا ًرا
ـــث ِر َك َ
َ

صبَيَّـــا
فتـــ ًى فـــازَتْ بـــه شـــقرا َ

ســـا ًرا
وحـــا يَ ْنشُـــ ُد ال َعليَـــا َم َ
طَ ُم ً

صفُـــهُ يُ ْن َمـــى إليَ ْهـــا
فأضحـــى نِ ْ
ْ

ســـت ََخا َراً
الجـــ َل ُم ْ
ِغالَبًـــا ِمـــنْ ُج ِ

َّـــو ِذب َّي َمقَـــا ُم ِعـــزٍّ
لـــه فـــي الش ْ

ي عَـــدَا ودَا َرا
و َع ْبـــ َر الم ْ
ســـ َع ِر ّ

ـــب َحتَّـــى
ـــي الَ يـــكا ُد يَ ِغ ْي ُ
وفِ ٌّ

يِ ِحـــنُّ إلـــى مرابِ ِعهـــا ديـــارا

ِرفقَتَـــهَ بَ َجـــ ّد

أتـــاح لـــه بـــروزًا وا ْقتِـــدَارا
َ

فأضحـــى ال يَريـــ ُم يَنـــا ُل ســـ ْبقًا

تَتَابُـــ ُع د َْر ِكـــ ِه يُ ْعلـــي المنَـــارا

ســـبَطَ َّر يجـــو ُل ِح ْينًـــا
تخـــ َّر َج فا ْ

ستَشَـــارا
ســـا ِع ُد ُم ْ
أو يُ َ
يُعلَّـــ ُم ْ

نج ًحـــا
فلمـــا َ َوأتَـــتْ األيَّـــا ُم ْ

الج َمـــ َرا
تق َّمصـــهُ ك َمـــنْ يرمـــي ِ

ْ
وأرقـــ َل ُم َ
ســـابًا
غـــا فيهـــا اك ْت ً

هـــج مأ ْمونَـــا ُمـــدَارا
ق ِويـــ َم النَّ ْ

إذا ُذ َكـــر النَّـــدَى فأبـــو َز َكـــ ًّي

َجـــ ِز ٌل فـــي التَّكافـــ ُل ال يُ َجـــارى

يســـاع َد ك َّل مـــن يرجـــو ،نَـــدَاهُ

الجـــوا َر
ويحتـــرم الصداقـــة َو َ

يـــب
ص ٌ
لـــه فـــي ك َّل طيبـــ ٍة ن َ

ينـــا ُل بِـــ ِه إلـــى ال َع ْليَـــا َمـــدَارا

قـــي
فكـــ ْم عـــان ٍ أ َ
ضـــر بِـــ ِه التَّ َو ْ

ســـت ََجا َرا
ومـــنْ
آالم شـــ ْك َوا ْه ا ْ
ٍ

وحنَـــا َعلَ ْيـــ ِه
تَ َع ِهـــ َد ُج ْر َحـــهُ َ

ص ْيبَتِـــ ِه ُم َجـــا ًرا
ْ
فأض َحـــى ِمـــنْ ُم َ

ثـــر ُونَ ُحـــو ُز َوا
أالَ يـــا أيُّ َهـــا ال ُم ْ

ســـتَارا
نِثَـــا ًرا ِمـــنْ ْطبَائ ِعـــ ِه ِ

قـــوا ِم ْثلـــهُ نحـــ َو الثّ َريَّـــا
لِت َْر ْ

أو ِجهـــا َرا
بَ َمـــا تَ َهبُـــونَ ِ
ســـ ًرا ْ

ـــي
عذيـــري ِمـــنْ بُنيّـــا ِ
ت اللَّيَالِ ْ

ســـارا
ْإذا أَ ْح َدثَـــنَّ فـــي ال َّ
صـــ ْد ِر ا ْن ِك َ

َ
ت
ب ُم َ
وخلَّ ْفـــنَ النُّـــ ُد ُو َ
ض َّم َخـــا ٍ

ـــر بِـــه ال َعـــ َذا َرى
س ُّ
ـــح الَ تُ َ
بِ ِر ْي ٍ
َوالَ أ ْب َديْـــنَ ِم ْال َكلِـــ ْم ا ْعتِـــ َذا ًرا

ب بالتَّ َمنَّـــي
( َو َمـــا نَ ْيـــ ُل ال َمطَالِـــ ِ

ولَ ِكـــنْ تُؤْ َخـــ ُذ الدنيـــا) ِحـــ َذا َرا

َـــب لَنَـــا آَ ْمنّـــا ويُ ْمنًـــا
إلهـــي ه ْ
ْ

ـــام ال يُ َجـــا َرى
و ِعل ًمـــا َذا َمقَ ٍ
ص َغـــارا
طَالَئ ُعـِـــنا ِكبَـــا ًرا ْأو
ِ

ـــج ال َّ
ســـ ْل ِم َمح ُمـــو ُد َمـــدَاهُ
فَنَ ْه ُ

ج الَ ا ْن ِحـــدَارا
ُ
ص ُعـــودًا فـــي المعـــا ِر ِ

تميَّـــز بيـــنَ

فَالَهـــنَّ

ا ْلتَأ ْمـــنَ

ت
ُم َ
ســـالَماِ ِ

َصبُـــوا إلَ ْيـــ ِه
لِنَ ْبلُـــ َغ شَـــأْ َو مـــا ت ْ

وســـــــام
الــــــعــــــز

ناصر السعيد
نفتحــر بللــي وســام العــز جابــه
جابهــا بالطيــب واليمنــى النديــه.
ـع قــدر ومهابــه
شــيخنا اللــي جامـ ٍ
مــن قديــم الوقــت وفعولــه جليــه.
نوخــت طيــب المعانــي عنــد بابــه
وانتهــض فــوق المشــاريف العليه
كل حكابــه
ياالشــويعر فعلكــم ٍ
التواضــع والســجايا الحاتميــه.
ـف جملــه وارهــى زهابه
كــم ضعيـ ٍ
يبــذل المعــروف وعزومــه قويه.
ـل هــل من وســط الســحابه
مثــل وبـ ٍ
وارتوت منه الفيافي في عشــيه.
ـمح فــي جنابه
صانــع المعروف سـ ٍ
المــكارم والصفــات اليعربيــه
الفعــل يبقــى مثــل ذكــر الصحابــه
ـامخ فــوق الســريه
وانــت فعلــك شـ ٍ
ابــو زكــي بالمواقــف يعتزابــه
النخيتــه يبــرد الكبــد اللضيــه
وكل اقتدابــه
ســيرته عطــره
ٍ
المعانــي ســاميه والنــار حيــه.
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الصحافة تتحدث
َم ْن كأبي زكي؟
عزيزتــي الجزيــرة كانــت وكتّابهــا يتابعــون باهتمــام بالــغ حالــة الشــيخ
الوقــور أبــي زكــي عبــد العزيــز بــن علــي الشــويعر منــذ أن أُصيبــت قدمــه
وأثنــاء ســفره خــارج البــاد للعــاج ،وبعــد عودتــه ســال ًما معافــى بحمــد هللا،
ومــن ذا الــذي ال يهتــم برجــل ال يتوانــى عــن فعــل الخيــر ومــد يــد العــون
لــكل محتــاج بــكل ســماحة ولطــف ،وبِشــر ال يفــارق محيّــاه ،ومســاهمة
منــي مــع مــن كتــب عنــه فــي جريــدة الجزيــرة قلــت هــذه األبيــات:

أيـــا عبـــد العزيـــز ُكفِيـــت شـــ ًرا
وأنجـــاك الكريـــم مـــن المصيبـــ ْه
وحفّـــك مـــن جليـــل الملـــك لطـــف
ولـــم تمسســـك أيـــام عصيبـــ ْه
وعش ــت ُمنع ًم ــا م ــن فض ــل رب ــي
ســـلي ًما فـــي م ْعانيـــك الرحيبـــ ْه
وكفـــك فـــي النـــدى أنـــدى أكـــف
وأنـــت لمـــن شـــكا فقـــ ًرا طبيبـــ ْه
ورجلـــك كـــم ســـعيت بهـــا لخيـــر
ومـــا يـــوم مشـــيت بهـــا لريبـــ ْه
شـــفاؤك كان لألحبـــاب بشـــرى
ولألعـــداء منـــه ألـــف خيبـــ ْه
إذا مـــا اســـتصعب النـــاس أمـــو ًرا
فـــا تمســـي بمـــا تبـــدي صعيبـــ ْه
فأنـــت الفـــرد فـــي خلـــق كريـــم
وم ــا ص ــدرت إلي ــك ومن ــك غيبــ ْه
و َمـــن كأبـــي زكـــي ذو مقـــام
يجـــل دونمـــا بطـــش وهيبـــ ْه
ولكـــن للوقـــار بـــه صفـــات
تُـــردّد فـــي األحاديـــث اللبيبـــ ْه

أحمد عبد هللا الدامغ

تحية
لسيد الجود
أبي زكي عبد العزيز بن علي الشويعر
شعر :عبد هللا بن عبد العزيز الصالح
نهر بكر ،وأنهر تتقهقر
وأبو زكي هنا الجواد األطهر
نهر بكر إلى هزيمة ماله
فيداه بالخير المزكى تمطر
يا أيها النهر الزكي عطاؤه
أخالقنا العليا به تتطهر
نهر تدفق بالمكارم ال يرى
إال سبيل الجود دربًا يعبر
أ «أبا زكي» هل يداك غمامةُ
تعلوا بأسرار المكارم ،تزخر؟!
كفاك من شرف الندى قد صارتا
نه ًرا ،يفيض على البقاع فتزهر
به اخصبت شقراء حتى إنه
لم يبقى فيها بقعة تتصحر
يا فارس الجود الذي شرفت به
«شقراء» من فخر به تتبختر
ومشت بتبه الذب ،ال تشكوا العنا
«ف»أبو زكي» لها الطبيب األمهر
مدت إليه من المحبة قلبها
فعلى شواطئه «العنا» ينكسر
أشعلت «نا ًرا» للمكارم قد غدت
«نو ًرا» به يهدي الكرام ،فتؤجر
وجعلت مالك للمكارم سل ًما
درجاته تعلوا وال تنحدر
قامات جودك قد سمت وتسامقت
وسواك قامتة تذوب وتقصر
وتفتح الحلم الذي حلمت به
عيناك «إذ» هو بالحقيقة جوهر
سر المروءة أن حامل مسكها
عطر حطاه يفوح منها العنبر
طهر القصائد كون عازف لحنها
هذا الزكي الطاهر المتطهر
دقات «قلب الوشم» قائلة :هنا
يحيا الشويعر حيث يحيا «األبهر»
يا أعذب األنهار إن قصيدتي
شرفت بنفح (العود) إذ هي (مجمر)
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شاش رأسي
شعر :عمر بن عبد الكريم الشويعر (أبو أمجد)
شاش رأسي بالخبر والعلم داره
والتفت لدفتر الشعر ودواتي
قلت أسطر للحبيب أحلى عبارة
لو بيوت الشعر دونه قصرات
كني مبشر يا ابن عمي بشارة
ت
بالوسام اللي تقلدته ثبا ِ
أشهد أنك تستحقه وبجداره
منحة من خادم البيتين جات
الوسام الغالي بصدرك منارة
باسم أبو تركي من أسمى المكرمات
نحمد هللا شيخنا تم اختياره
من ملكنا أبو فهد بلخير يأتي
يستحق أبو زكي يعطى الصدارة
فعول كل أبوها خالدات
له
ٍ
العطاء ولبذل من صغره شعاره
دايم أخباره ترددها الرواة

وسام
العز
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ٌّ
حب بآيات الوفاء

بال مقدمة أقدم لكم قصيدة في العم والوالد أبي زكي عبد العزيز بن علي بن
عمر بن عبد هللا بن إبراهيم الشويعر الحقباني التغلبي

قالها :محمد بن محمد بن عمر بن عبد هللا بن إبراهيم الشويعر الحقباني التغلبي

أبو زكي

راع العلوم الطيبة
قالها :األستاذ فايز بن محمد العصيمي

مانيب مسرف في الشعر وإن قلت ما قلت الزهيد
يا سامعين القاف دوكم واسمعوا هالقافية
يطيب لي مدح الرجال اللي من النوع الفريد
يا حي من فيه الحروف تهل مع محرافيه
انساق لي حرف القصيد وال تعبت بكل صيد

إن لـــم تُـقـ ـدّر َمـــن ســـواك يُـقـــد ّر

َم ــن ذا ب ــه يش ــدو القصيــ ُد ويفخــ ُر

أبـهـ ــى عـ ــبارات الـ ــثناء تـــ َّعثرت

لــــيست تــــفيك وأنــــت منهـــا أكــــب ُر

ل ــك طو ًع ــا انق ــادت قل ــوب ملؤه ــا

حـــب بآيـــات الوفـــاء معطَّـــ ُر
ٌّ

أن ــت الم ــكار ُم في ــك ُزه ـ ًرا أو ِدع ــتْ

والمجـــ ُد وســـ ٌم فـــي جبينـــك أزهـــ ُر

رب الســـماء حبـــاك كل فضيلـــ ٍة
ُ

ق لي ــس عه ــدك يُ ْخفــ ُر
فط ــنٌ ص ــدو ُ
ِ

أبو زكي راع العلوم الطيبة والوافية

ســـمح جـــوا ٌد فاضـــ ٌل متواضـــ ٌع
ٌ

ليســـت محاســـنكم تُعـــد وتحصـــ ُر

من يجهل اللي في دروب الب ّر يثبت ما يحيد

عيـــب ..وال
برئـــت ســـجيتكم ،فـــا
ٌ

نقـــص يعكـــر صفوهـــا ويكـــ ّد ُر
ٌ

ال هابوا اللي نارهم عند المواقف طافيه

النف ــس تطربه ــا الخص ــال حمي ــدةً

والقلـــب فـــي حـــب الكـــرام لَيُســـح ُر

يزيد نبعه بالسخاء وإن زادت الحاجة يزيد

حشـــد اليـــراع بدي َعـــه وبيانـــه

ســطَا َع يبل ــغ ش ــأوكم ويســطّ ُر
م ــا ا ْ

رس ربع ساعة ثم سفته السافية
ماهوب ّ

فألن ــت أزك ــى م ــن عرف ــت س ــجيةً

والخيـــ ُر فـــي كفيـــك غـــض مثمـــ ُر

هذي جالجل تفتخر ،،غير الديار اللي بعيد

هلل درك مـــا ســـعيت لريبـــ ٍة

ع ّمـــا يُدنّـــس أو يشـــين مط َّهـــ ُر

أضفى عليها من يمينه بالعباه الضافية

لهج ــت بذك ــرك والثن ــا ل ــك ألس ــنٌ

طابـــت ســـرائركم فطـــاب ال َم ْخبَـــ ُر

صرحـــا ماجـــدًا نزهـــو بـــ ِه
فلتبـــق
ً

ق األجـــد ُر
فالفخـــ ُر أنـــت بـــه األحـــ ُ

ق بالمحبـــة مفع ًمـــا
شـــعري تدفّـــ َ

مكنـــون الفـــؤاد يعبّـــ ُر
عـــن صـــدق
ِ

مـــا زلـــت يكلـــؤك اإللـــهُ بفضلـــه

فانعـــم ودم هلل ربّـــك تشـــك ُر

واللي بقوله موجزه ..ما هوب نشره كافيه
حي هللا اللي سيرته في الطيب والمجد التليد
دب الليالي صافيه
ما شابها بأمر رديّ ..
فارق عن كل حيد
وإن قيل من هو قلت :حي ٍد
ٍ

أنا أعرفه ماهو بحاجة للمدح وال القصيد
يبغى جهوده تستمر وكل أبوها خافيه
لكن من هذا فعوله ،،بمدحه واطري واشيد
وأقول يا هللا لبّس الطيب ثياب العافية
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ْ
ٌ
ٌ
ٌ
سمح جواد فاضل متواضع
مشـــاعر وفـــاء لرجـــل الوفـــاء رجـــل
األعم ــال األس ــتاذ :عبدالعزي ــز ب ــن عل ــي
الش ــويعر بمناس ــبة حصول ــه عل ــى وس ــام
المل ــك عبدالعزي ــز م ــن الدرج ــة األول ــى
فـــي األعمـــال الخيريـــة .

فهد المفرج
تسترس ــل ح ــروف القصاي ــد واالش ــعار

وتطـــوي مســـافات الســـنين الطويلـــه

والهاجــس اللــي لــه مع الصدق مشــوار

يـــدل دربـــه مـــا يبـــي لـــه دليلـــه

ادل مـــن قوقـــل علـــى كل االقطـــار

لـــو كان قوقـــل مـــاب مـــا فيـــه حيلـــه

قالـــوا خبـــر قلنـــا خبـــر والخبـــر ســـار

ســـ ّر الوطـــن كلـــه قبيلـــه قبيلـــه

يـــا خـــادم البيتيـــن شـــكراً لـــك امـــرار

أمـــرك صـــدر والعلـــم جانـــا حصيلـــه

منحـــت البـــن ســـدير مشـــهور االذكار

وســـام ابـــو تركـــي مزبّـــن دخيلـــه

و ابـــو زكـــي يســـتاهله وانتـــم احـــرار

و علومكـــم فـــي كل موقـــف جميلـــه

و عبدالعزي ــز ب ــن عل ــي واف ــي اش ــبار

فـــي واجبـــه مـــا يعـــرف المســـتحيله

ق ــام الش ــويعر واجته ــد س ــر و جه ــار

وســـاهم وبـــادر فـــي نهـــاره و ليلـــه

رجـــل خـــدم داره و دا ٍر بعـــد دار
ٍ

مســـاهماته مثـــل بـــرق المخيلـــه

يعم ــل بصم ــت و نظرت ــه نظ ــرة كب ــار

هـــ ّم الوطـــن دايـــم بقلبـــه يشـــيله

واليــوم صــار اســمه مــع الخيــر تــذكار

بيـــن الســـعاده و الســـمو و الفضيلـــه

و هــذا الوطــن نفديــه بــارواح واعمــار

بعـــد ســـبيل هللا نجـــي فـــي ســـبيله

و امـــر الملـــك نافـــذ وال دونـــه اعـــذار

ابـــو فهـــد يامـــر و حنـــا نجـــي لـــه

و ولـــي عهـــده لـــه معـــزه ومقـــدار

عنـــا يشـــيلون الحمـــول الثقيلـــه

هللا يبـــارك فـــي طويليـــن االعمـــار

و الموطـــن اللـــي مـــا لقينـــا مثيلـــه
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شيخ الرجاجيل
قصيده في ابن الوطن البار رجل العطاء الشيخ الوجيه/

(أبو زكي)
بمناســـبة صـــدور أمـــر خـــادم الحرميـــن الشـــريفين
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز حفظـــه هللا بمنحـــه
وســـام الملـــك عبدالعزيـــز مـــن الدرجـــة األولـــى
لمســـاهمته فـــي األعمـــال الخيريـــة.
م .عبدهللا بن صالح الحمود
الشــعر فــي شــيخ الرجاجيــل ..نيشــان
بشــيش بــه الشــاعر ويحضــر شــارده
ســام يــا رمــز العطــاء… وللخيــر عنــوان
اللــي مكارمــه فــي الوطــن… لــه شــاهده
ال جيــت أوصــف قلــت مجموعــة إنســان
أب اليتيــم عــون الضعيــف رجــل الكايــده
وســام المؤســس أمــر بــه ..الملــك ســلمان
ألبــو زكــي جعــل ســنينه بطاعــة هللا زايــده
مبــروك يــا إبــن الوطــن وســام أغلــى األثمــان
بقولهــا لــك ُمحــب ..يختصــر فــي قصايــده

الشويعر
الشويعر
بن علي
عبدالعزيزعلي
عبدالعزيز بن
الشيخ الشيخ
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تغريدة

جادة قريحة ابن العم ابوامجد شاعر سدير
الفحل بأبيات تعكس مشاعر صادقه ومحبة
غامره تعبر عن مشاعر الجميع نحو
عميد أسرتنا ووالد الجميع اخي الغالي
ابازكي بمناسبة حصوله على وسام الملك
عبدالعزيز من الدرجه االولى بأمر من خادم
الحرمين الشرفين جعله هللا عونا ً له على
المزيد من اعمال الخير

يستاهل #ابوزكي رجل العطاء والبذل فاق
عطائه حدود بلده #جالجل لم يبخل على
احد بما أعطاه هللا من مال اوجاه نشر العلم
ودعم أهله ،فله في مدارسنا في سدير عامه
وجالجل خاصة بصمات واضحة سيقى
اثرها ما بقي العلم في بالدنا ،اسال هللا ان
يبارك في عمره وفِي ماله وولده ويجعل ما
قدمه في ميزانه

الشيخ عبدالعزيز الشويعر ابوزكي عراب
العمل التطوعي والخيري دائما له نصيب
في هذه االعمال -:التعليم :مثل بناء
المدارس  .الصحة :مثل بناء المستشفيات
والمراكز الصحية .المجتمع :مثل بناء
الدوراالجتماعية # .الشيخ_عبدالعزيز_
الشويعر يحصل على #وسام_الملك_
عبدالعزيز_من_الدرجة_االولى الف مبروك

#المجمعه #جالجل إبن جالجل البار ورجل
الخير المعروف عبدالعزيز الشويعر (
ابوزكي ) تم منحه وسام الملك عبدالعزيز من
الدرجه االولى وذلك لمساهمته في االعمال
الخيريه هللا يجزاه خير واليحرمه االجر

أبارك للشيخ الوجيه عبدالعزيز الشويعر
رجل الوفاء والعطاء الذي قدم من حر ماله
بسخاء دون ملل ومنه ومناطقية وساهم
ألدخال الفرح والسرور للفقير والمحتاج
والصغير والكبير .منحه وسام الملك
عبدالعزيز ( درجة أولى) تقديراً وعرفانا ً
لبذله وجهده من أعلى سلطة في الدولة
خادم الحرمين الشريفين

ماشاء هللا  ..تستاهل التكريم يا شيخ
#عبدالعزيز_الشويعر ومنحكم وسام الملك
عبدالعزيز من الدرجة األولى .فأنتم أصحاب
األيادي البيضاء في أعمال الخير بإقليم
#سدير وغيره من مدن وطننا الغالي إضافة
لدعمكم األناشطة الخيرية . .بارك هللا فيكم
أبا زكي وفي جهودكم  ..وإلى األمام ...

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز -حفظه هللا -بمنح ابن
الوطن رجل الخير والعطاء الوجيه عبدالعزيز
الشويعر (أبو زكي)وسام الملك عبدالعزيز
من الدرجة األولى؛ وذلك لمساهمته في
األعمال الخيرية .بارك هللا في ماله وأبنائه
ومتعه بالصحة والعافية #شقراء

تتقدم عائلة الحنطي و منسوبي #أكاديمية_
الحنطي بتهنئة الوالد #عبدالعزيز_بن_
علي_الشويعر بصدور أمر خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
حفظه هللا بمنحه وسام الملك عبدالعزيز
من الدرجة االولى لمساهمته الدائمة و
المستمرة في األعمال الخيرية.

ابارك للشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر
صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا بمنحه
وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة االولى
لمساهمته الدائمة و المستمرة في األعمال
الخيرية .والكل يشهد البو زكي بذلك
وت ّوجها بدماثة الخلق ونقاء السريرة .

تشرفت بالعمل في الجمعيات الخيرية
لفترة من الزمن واطلعت عن قرب جهود
الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر في دعم
ومساندة األعمال الخيرية  .ويسعدني تهنئته
بصدور امر خادم الحرمين الشريفين بمنحه
وسام الملك عبدالعزيز من (الدرجة االولى)

للتو اتصلت على رجل البر
واالحسان الشيخ/عبدالعزيز بن علي
الشويعر(ابوزكي) وهنأته بصدور
امرسيدي /خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز بمنحه وسام الملك
عبدالعزيز من الدرجة األولى لمساهمته
الدائمة في االعمال الخيرية ويستاهل
ابوزكي (دعواتنا له بالتوفيق والصحة
وطول العمر)
قصيدة للشاعر #عبدهللا_عبدالعزيز_
الصالح ُمهداة لرجل العطاء وشيخ الوفاء
# ...عبدالعزيز_علي_الشويعر #أبوزكي
يستاهل

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس ادارة
#غرفة_محافظة_المجمعة واالمانة العامة
بخالص التهاني والتبريكات الى الشيخ
عبدالعزيز بن علي الشويعر ؛ بمناسبة
صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز  :بمنحه #وسام_
الملك_عبدالعزيز من الدرجة األولى
لمساهماته في األعمال الخيرية

يسرقسم الموهوبات ان يزف التهاني
والتباريك لرجل األعمال الشيخ
#عبدالعزيز_بن_علي_الشويعر  -ابو
زكي -حصوله على #وسام_الملك_
عبدالعزيز من الدرجة األولى ،وذلك
لمساهماته الدائمة في األعمال الخيرية.
جعلها هللا في ميزان حسناته ،وأمده هللا
بالصحة والعافية.
@TalentedMoe
@_SOAH
@majmaah_edu
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الشيخ الشويعر يف تويرت
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنح الشيخ
عبدالعزيز بن علي الشويعر وسام الملك
عبدالعزيز من الدرجة األولى وذلك
لمساهماته الدائمة في األعمال الخيرية
جعلها هللا في ميزان حسناته
يتقدم رئيس وأعضاء ومنسوبي جمعية
حركيه بالتهنئة إلبن الوطن البار رجل
الخير والعطاء الشيخ عبدالعزيز الشويعر
(ابوزكي) بصدور أمر خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
بمنحه #وسام_الملك_عبدالعزيز من الدرجه
االولى وذلك لمساهمته في األعمال الخيريه
#ابو_زكي_شويعر_المواطن_الصالح

تغريدة

يتقدم رئيس وأعضاء ومنسوبي جمعية
التنمية االسرية بمحافظةاالفالج لرجل
الخير والعطاءالشيخ #عبدالعزيز_علي_
الشويعر بصدور أمر خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
حفظةهللا بمنحه #وسام_الملك_عبدالعزيز
من الدرجه االولى وذلك لمساهمته في
األعمال الخيريه #تستاهل_ابوزكي

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس ادارة
#الجمعية_الخيرية_في_جالجل بخالص
التهاني والتبريكات إلى عضو شرف
الجمعية #الشيخ_عبدالعزيز_بن_علي_
الشويعر بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنحه
وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة األولى
لمساهماته الكبيرة في األعمال الخيرية

أبارك ألخي وحبيبي الوجيه الشيخ/
#عبدالعزيز_بن_علي_الشويعر صدور
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز حفظه هللا بمنحه وسام
الملك عبدالعزيز من الدرجة األولى تقديراً
لمساهماته في خدمة الوطن .داعيا ً هللا
العلي القدير أن يبارك له في ماله وعمله.

يتقدم رئيس وأعضاء المجلس بخالص
التهاني و التبريكات للشيخ عبدالعزيز
بن علي الشويعر بمناسبة صدور أمر
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز حفظه هللا بمنحه وسام الملك
عبدالعزيز من الدرجة األولى لمساهمته
الدائمة و المستمرة في األعمال الخيرية .

يتقدم رئيس وأعضاء لجنة التنمية
االجتماعية االهلية باالرطاوية بالتهنئة
البن الوطن البار الشيخ عبدالعزيز الشويعر
بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز بمنحه #وسام_
الملك_عبدالعزيز من الدرجة االولى وذلك
لمساهمته الدائمة في األعمال الخيريه
جعلها هللا في ميزان حسناته

نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لسعادة
الشيخ الوجيه #عبدالعزيز_بن_علي_
الشويعر بصدور أمر خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
حفظه هللا بمنحه وسام الملك عبدالعزيز
من الدرجة االولى لمساهمته الدائمة و
المستمرة في األعمال الخيرية.

د .ناصر بن علي الموسى يهنئ سعادة
الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر بمناسبة
حصوله على وسام الملك عبدالعزيز
من الدرجة األولىhttps://rwifd. :
# com/?p=309816جمعية_كفيف #كفيف

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الفروسية
بالمجمعة بالتهنئة للشيخ عبدالعزيزبن علي
الشويعر بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين
الشريفين بمنحه وسام الملك عبدالعزيز من
الدرجة األولى وذلك لمساهمته الدائمة في
األعمال الخيرية سائلين المولى أن يمده بموفور
الصحة والعافية وأن يبارك له فيما رزقه.

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية
البهاق بخالص التهاني والتبريكات الى
الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر بمناسبة
صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز بمنحه وسام الملك
عبدالعزيز من الدرجة األولى لمساهماته
في األعمال الخيرية نسأل هللا أن يجعل ذلك
في ميزان أعماله

يتقدم مدير ومنسوبي مستشفى #شقراء
بالتهنئه للوجيه الشيخ  /عبدالعزيز بن علي
الشويعر ابو زكي حصوله على #وسام_
الملك_عبدالعزيز من الدرجة األولى وذلك
لمساهماته الدائمة في األعمال الخيرية
جعلها هللا في ميزان حسناته وأمده هللا
بالصحة والعافية

وفاء وتقدير
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا بمنح ابن
الوطن و #سدير البار رجل الخير والعطاء
الوجيه عبدالعزيز الشويعر (ابوزكي) وسام
الملك عبدالعزيز من الدرجه االولى وذلك
لمساهمته في االعمال الخيريه .بارك هللا
في ماله وابنائه ومتعه بالصحة والعافية

تتقدم #صحيفة_امالك بتهنئة رجال األعمال
المعروف #عبدالعزيز_علي_الشويعر
والسرته الكريمة بمناسبة منحه #وسام_
الملك_عبدالعزيز من الدرجة األولى
لمساهمته الدائمة في #األعمال_الخيرية
سائلين المولى أن يمده بالصحة والعافية
وأن يبارك له فيما أنفق وقدم من خير.
@Tshowaier
@raidalshowair
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الشيخ الشويعر يف تويرت

تتقدم جمعية التنمية األسرية بمحافظة
#شقراء بخالص التهاني وأسمى التبريكات
للشيخ الوجية# :عبدالعزيز_علي_الشويعر
وذلك بعد صدور قرار خادم الحرمين
الشريفين بمنحة وسام الملك عبدالعزيز من
الدرجة األولى وذلك تقديراً ألعماله الخيرية
على مستوى المملكة

تتقدم لجنة التنمية االجتماعية االهلية بروضة
سدير بالتهنئة البن الوطن البار الشيخ
عبدالعزيز الشويعر بصدور أمر خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنحه
#وسام_الملك_عبدالعزيز من الدرجة االولى
وذلك لمساهمته الدائمة في األعمال الخيريه
جعلها هللا في ميزان حسناته.

نبارك للشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر
حصوله على وسام الملك عبدالعزيز من
الدرجة االولى وذلك لمساهماته الدائمة
في االعمال الخيرية  ..يستاهل ابن جالجل
وسدير البار والف مبروك # ..وسام_
الملك_عبدالعزيز #ابو_زكي_شويعر_
المواطن_الصالح

ابارك للشيخ الوجيه #عبدالعزيز_علي_
الشويعر  -ابو زكي  -صاحب األيادي
البيضاء والنفس السخية على منحه وسام
#الملك_عبدالعزيز من الدرجة االولى وذلك
لمساهماته الدائمة في االعمال الخيرية
في المملكة  .سخاء نفس  ،وبذل مال ،
وتواضع رفيع  ،وحب للخير وأهله  .قلما
توجد في غيرك يا أبو زكي .

أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى الشيخ
الوجيه عبدالعزيز بن علي الشويعر بمناسبة
صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز -حفظه هللا -بمنحه
#وسام_الملك_عبدالعزيز من الدرجة
األولى لمساهماته في األعمال الخيرية.
#عبدالعزيز_بن_علي_الشويعر

صدر أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنح الشيخ
عبدالعزيز بن علي الشويعر وسام الملك
عبدالعزيز من الدرجة األولى وذلك لمساهماته
الدائمة في األعمال الخيرية جعلها هللا في
ميزان حسناته # ،،نموذج_مشرف

مفوض واعضاء #رواد_كشافة_محافظة_
المجمعة يباركون ألبن جالجل الشيخ/
عبدالعزيز بن علي الشويعر صدور أمر
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز بمنحه وسام الملك عبدالعزيز
من الدرجة األولى وذلك لمساهماته الدائمة
في األعمال الخيرية #جمعية_الكشافة_
العربية_السعودية

تهانينا للشيخ عبدالعزيز #الشويعر
نسسأل هللا أن يجزل له المثوبة ويبارك له
في عمره وماله وولده..
من أوائل الشركاء الذين سطروا نجاح
#جمعيةـبشرى بعطائهم الدائم المستمر منذ
تأسيس الجمعية وحتى اليوم ..زادهم هللا
من فضله ..وشكر سعيهم وكتب أجرهم
وجعلها في موازين حسناتهم.

يتقدم مدير ومنسوبي مستشفى #شقراء
بالتهنئه للوجيه الشيخ  /عبدالعزيز بن علي
الشويعر ابو زكي حصوله على #وسام_الملك_
عبدالعزيز من الدرجة األولى وذلك لمساهماته
الدائمة في األعمال الخيرية جعلها هللا في
ميزان حسناته وأمده هللا بالصحة والعافية

أبارك لرجل األعمال العقاري البارز
الوجيه عبدالعزيز العلي الشويعر صدور
أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا بمنحه
#وسام_الملك_عبدالعزيز من الدرجة االولى
لدعمه المستمرة والكبير للجمعيات الخيرية
والصحية .أبو زكي داعم كبير للكثير من
المشاريع الوطنية.

قصيدة للشاعر #عبدهللا_عبدالعزيز_الصالح
ُمهداة لرجل العطاء وشيخ الوفاء ...
#عبدالعزيز_علي_الشويعر #أبوزكي
يستاهل

بأجمل عبارات التهاني والتبريكات نقدمها
لسعادة الشيخ الوجيه #عبدالعزيز_بن_
علي_الشويعر بصدور أمر خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
حفظه هللا بمنحه وسام الملك عبدالعزيز
من الدرجة االولى لمساهمته الدائمة و
المستمرة في األعمال الخيرية.
مفوض واعضاء #رواد_كشافة_محافظة_
المجمعة يباركون ألبن جالجل الشيخ/
عبدالعزيز بن علي الشويعر صدور أمر خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
بمنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة
األولى وذلك لمساهماته الدائمة في األعمال
الخيرية #جمعية_الكشافة_العربية_السعودية
ابارك للشيخ الوجيه #عبدالعزيز_علي_
الشويعر  -ابو زكي  -صاحب األيادي
البيضاء والنفس السخية على منحه وسام
#الملك_عبدالعزيز من الدرجة االولى وذلك
لمساهماته الدائمة في االعمال الخيرية
في المملكة  .سخاء نفس  ،وبذل مال ،
وتواضع رفيع  ،وحب للخير وأهله  .قلما
توجد في غيرك يا أبو زكي .

الشويعر
الشويعر
بن علي
علي
عبدالعزيز
عبدالعزيز بن
الشيخ الشيخ
40
40

ً
هنيئا لك أبا زكي

■ أبــارك للشــيخ الكريــم عبــد العزيــز علــي الشــويعر (أبــو زكــي) صاحــب األيــادي البيضــاء والنفــس
الســخية بصــدور قــرار خــادم الحرميــن الشــريفين منحــه وســام الملــك عبــد العزيــز مــن الدرجــة األولــى
وذلــك تقديــرا ألعمالــه الخيريــة علــى مســتوى المملكــة.
سخاء نفس ،وبذل مال ،وتواضع رفيع ،وحب للخير وأهله
قلما توجد في غيرك.
فهنيئا لك أبا زكي بهذا التكريم

قالها أخوك إبراهيم عبد هللا الهزاع
مشرف وعضو مجالس إدارات
جمعيات خيرية في محافظة األفالج

الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر

يتقدم منسوبي بلدية جالجل

بخالص التهاين والتربيكات لرجل األعمال

ﺎ  

ﻭﺳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺎﺎ اا  ا ﺎل ا 
ﺳﺎﺋﻠﻴﻦ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺭﻙ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻭﻟﺪﻩ
ﻭﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ
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عبدالعزيز الشويعر في سن التاسعة عشر

عبدالعزيز الشويعر في سن الرابعة عشر

عبدالعزيز الشويعر في سن الخامسة عشر

في أبها صيف عام ١٣٨٥هـ

الصورة تتحدث

عبدالعزيز الشويعر مع والده علي الشويعر  -يرحمه هللا -

عبدالعزيز الشويعر في 1382هـ

الصورة تتحدث

الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر
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أبو زكي مع سمو األمير سلطان بن محمد اثناء رعايته الحتفال جائزة جالجل للتميز واستالمه درع التكريم عام 1431هـ

مع أبنائه زكي وأيمن وهشام في طفولتهم
مع ابنته ريم

مع ابنه طارق وهو صغير

مع صديقه عبدالرحمن الهليل وإحدى بناته في إسبانيا

مع بناته في إسبانيا

مع والده وابنته ريم

مع ابنته اسماء

من اليمين علي الشويعر والد أبو زكي وصديق أبو زكي حمد الحنططي
يرحمهما هللا وإحدى بنات أبو زكي
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الصورة تتحدث

تكريم من سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير

تكريمه من قبل األمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية
الشباب عام  ١٤٣٢هـ

نادي الوشم يك ّرم الشيخ عبدالعزيز الشويعر في جائزة جالجل للتفوق العلمي  ١٤٣١هـ

المركز الصحي بجالجل على نفقة عبدالعزيز الشويعر على مساحة أرض مقدارها  25000متر
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وفد أهالي شقراء يشكر الشويعر على تبرعه ببناء الصالة

أبو زكي في البستان الخاص به بسوريا في عام 2004م

الشويعر
الصورةبن علي
الشيخ عبدالعزيز
تتحدث
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علي الشويعر والد أبو زكي  -يرحمه هللا -

الصورة تتحدث

في أبها صيف عام ١٣٨٥هـ مع رئيس البلدية الشيخ عبدهللا بن حميد وإبراهيم الشريف وعبدالعزيز العيار وآخرون

زيارة بعض أبناء جمعية األيتام بالرياض ألبي زكي في مكتبه في ١٤٢٧/١١/٢١هـ

الصورة تتحدث

الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر
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محافظــة األفالج
األفـــاج هـــي إحـــدى محافظـــات منطقـــة الريـــاض العشـــرون فـــي المملكـــة العربيـــة
الس ــعودية .وقاعدته ــا مدين ــة ليل ــى ،وتق ــع عل ــى بع ــد أكث ــر م ــن  300ك ــم ع ــن العاصم ــة
الســـعودية الريـــاض.
أصل التسمية

• قري ــة ص ــداء بالبدي ــع الجنوب ــي وه ــي تبع ــد
حوال ــي  40ك ــم ع ــن ليل ــى.

المعالم األثرية والسياحية

• القصـــر العـــادي ويتصـــل بحصـــن مرغـــم
عـــن طريـــق خنـــدق فـــي جـــوف األرض.

يع ــود س ــبب تس ــمية األف ــاج إل ــى كلم ــة فل ــج
وهـــي واحـــد األفـــاج والفلـــج هـــو المـــاء • جب ــل أكم ــه ويق ــع بالق ــرب م ــن قري ــة واس ــط
الجـــاري مـــن العيـــن تلقائيـــا وقـــد اشـــتهرت ويبع ــد عنه ــا حوال ــي  10ك ــم.
األفـــاج بوفـــرة مياههـــا حيـــث كانـــت هـــذه • حص ــن مرغ ــم ويق ــع ف ــي قري ــة الفويضلي ــة
الميـــاه تســـيح فـــوق ســـطح األرض.
بالس ــيح.

منطقـــة األفـــاج كثيـــرة القـــرى األثريـــة • قصــر جعــدة وهــي قــاع حربيــة عاليــة تقــع
والقصـــور القديمـــة حتـــى انـــه ال يـــكاد يخلـــو فــي جنــوب الســيح.
وا ٍد أو ســهل مــن قصــر مشــيد أو حصــن منيــع
• قصــر ســلمى يقــع فــي قريــة البديــع الجنوبــي
تجـــاور النخي ــل واألش ــجار أو قريـــة متكامل ــة
(األفــاج) الشــمالي.
كبي ــرة وال زال ــت ه ــذه القص ــور منتش ــرة ف ــي
• قصر صبحا ً يقع في قرية الهدار.
األوديـــة ومـــن المعالـــم األثريـــة:
• جبـــل التوبـــاد والواقـــع فـــي حـــدود مركـــز • األحيـــاء الشـــعبية شـــرق المحافظـــة ومنهـــا
الغيــل ويبعــد عــن ليلــى حوالــي  35كــم ،وهــو (المبـــرز ،الجـــو ،أم الذيابـــه).
جبـــل خلـــد ذاكـــرة قيـــس المجنـــون وجعلـــه • قصر جحا.
رم ــزاً لقصت ــه م ــع ليل ــى ،وكثي ــراً م ــا ي ــردده
الشـــعراء :جبـــال التوبـــاد.

عدد السكان

 84.000ألف
الموقع

تقع على بعد أكثر من

 300كم

عن العاصمة الرياض

صور من األفالج
جبل التوباد

قصر سلمى بالبديع

عيون األفالج عام  ١٩٨٠م

قصر صباح التاريخي بالهدار

عيون األفالج عام  ١٩٨٠م
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جمع وإعداد /إبراهيم بن عبداهلل الهزاع

