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ذكره القرآن نحو خمسين مرة 
ن نَّار” اِرٍج مِّ الجن.. “َوَخَلَق اْلَجآنَّ ِمن مَّ

أنزل سورة  من عقيدة أهل جماعة اإليمان بوجود الجن ألن اهلل تبارك وتعالى 
كاملة عن الجن في القرآن الكريم، كما ذكر لفظ الجن ومشتقاته في القرآن 
الحكيم نحو خمسين مرة، وقد صحت األحاديث عن صلى اهلل عليه وسلم  في 
إسالم الجن ووجودهم، وهو ما يعنى أن الجن من األشياء المعلومة بالضرورة 
الجن فهو منكر لمعلوم من  أنكر وجود  إنكار وجودها، ومن  والتي ال يمكن 
أبو  وقال  باهلل،  والعياذ  اإلسالم  ملة  عن  خارجا  فيصبح  السنة،  وصحيح  القرآن 
العباس ابن تيميه رحمه اهلل، لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود 
وجمهور  إليهم،  وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمدا  أرسل  اهلل  أن  في  وال  الجن 
فهم  والنصارى  اليهود  من  الكتاب  أهل  أما  الجن،  إثبات  على  الكفار  طوائف 
مقرون بهم كإقرار المسلمين، وفى كتاب عالم الجن والمالئكة ما نصه: هناك 
العوالم  ذات  من  ليست  فهي  لإلنسان  تماما  مجهولة  تعتبر  ما  العوالم  من 
التي يستطيع أن يصل إليها بأساليبه التي يعرفها، وهي ليست بالصورة التي 
عالم  المجهولة،  العوالم  هذه  ضمن  ومن  مجهولة،  عوالم  إنها  بعهدها، 
الجن وعالم المالئكة، وأن العلم إذ بدأ يثبت وجود هذه العوالم فانه ال سبيل 
الكريم قد تكفل - سابقا  القرآن  المزيد، وأن  عنده حتى اآلن ألن يعرف عنها 

العلم بعشرات المئات من السنين - ببيان هذه العوالم.....

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية

بدأ سيرة حياته العطرة من المنامة 
غازي القصيبي.. إبداع العلم والقلم 

العذبة  الرقيقة  كلماته  يقرأ  لم  منا  من  يعرفه،  ال  منا  من 
الحروف واألسطر والكلمات فى  باالنسانية وجميل  المفعمة 
مختلف قضايا األمة.. إنه الدكتور غازى القصيبى الوزير والسفير 
الجامعي، وقبل كل ذلك اإلنسان  واألديب والمفكر واألستاذ 
أمره  ولوالة  لبالده  المخلص  ووطنه،  لدينه  المحب  المثقف 
البحرين  في  غازي  قضاها  التي  السنوات  كانت  ولقد  وألمته، 
كسفير هي السنوات التي فجرت قلمه اإلبداعي، حيث لم يكن 
الشعر  بروائع  القلم  يتدفق  فبدأ  ضغط  أي  له  يسبب  العمل 
والقادة،  الملوك  صديق  القصيبي  الدكتور  عن  وُعرف  والنثر، 
قام  التي  األعمال  في  وتفانيه  وإخالصه  وشاعريته،  إنسانيته 
غازي  الدكتور  من  اقترب  من  كل  إليه...سيذكر  أوكلت  أو  بها، 
القصيبي إنسانيته، وعقالنيته وحبه للعمل والنظام، ومشاعره 
تحكمه  الذي  الدبلوماسي  اإلطار  حتى  تخطت  التي  الجارفة 
وسيذكره  سياسي،  حرج  في  وأوقعته  المشاعر  ألهبت  جياشة  قصائد  في  ليعبر  بروتوكوالت، 

األدباء والشعراء والمفكرون، كما سيذكره كل من عاصره واقترب منه......
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منهم العمار والمارد والشيطان والعفريت 
الجن .. “َواْلَجآنَّ َخَلْقَناُه ِمن َقْبُل 

ُموِم” ِمن نَّاِر السَّ

الجن في لغة العرب 

قال أبو عمر بن عبد البر: الجن عند أهل الكالم والعلم 
خالصا  الجن  ذكروا  فإذا  مراتب:  على  منزلون  باللسان 
– يعني بصفة عامة - قالوا: جني، فإن أرادوا أنه ممن 
الناس، قالوا: عامر، والجمع: عمار وعوامر،  يسكن مع 
أرواح، فإن خيث  فإن كان ممن يعرض للصبيان، قالوا: 
مارد،  فهو:  ذلك  على  زاد  فإن  شيطان،  فهو  وتعزم 
زاد على ذلك وقوي أمره، قالوا: عفريت والجمع:  فإن 

عفاريت. 

مساكن الجن 

في حديث زيد بن أرقم أن رسول اهلل صلي اهلل علية 
أتى  فاذا  محتضرة  الخشوش  هذه  إن  قال:  وسلم، 
أحدكم الخالء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
إناثهم،  والخبائث:  الجن  ذكور  والخبث:  والخبائث”، 
وقال شيخ اإلسالم ابن تيميه: وغالب ما يوجد الجن في 
كالحمامات  النجاسات  مواضع  في  والفوات  الخواب 
ابن  وأخرج  والمقابر،  والمقامين  والمزايل  والحشوش 
أبي الدنيا قال: ما من أهل بيت من المسلمين إال وفي 
وضعوا  إذا  المسلمين  من  الجن  من  بيتهم  سقف 
غداءهم نزلوا فتغدوا معهم وإذا وضعوا عشاءهم 

نزلوا فتعشوا معهم يدفع اهلل بهم عنهم. 

طعام الجن 

أن رسول اهلل  عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه 
صلي اهلل علية وسلم قال “أتاني داعي الجن فذهبت 
فانطلق  اهلل  عبد  قال  القران”  عليهم  فقرات  معه 
رسول اهلل صلي اهلل علية وسلم بنا فأرانا اثارهم وأثار 
ذكر  عظم  كل  لكم  فقال:  الزاد،  وسألوه  نيرانهم 
لحما  يكون  ما  أوفر  أيدكم  في  يقع  عليه  اهلل  اسم 

خلق اهلل عز وجل الجن قبل أن يخلق اإلنس 
إال اهلل عز وجل حيث  بمدة ال يعلم زمنها 
اإلْنَساَن ِمن  َخَلْقَنا  “َوَلَقْد  يقول جل شأنه: 
ْسُنوٍن * َواْلَجآنَّ َخَلْقَناُه  ْن َحمٍأ مَّ َصْلَصاٍل مِّ
الحجر”  *“سورة  ُموِم  السَّ نَّاِر  ِمن  َقْبُل  ِمن 
معناها  القبلية  وهذه  اآليتان:26-27، 
الفترة الزمنية التي عمر وسكن فيها الجن 
الكوكب األرض قبل اإلنسان، وقال سبحانه 
وتعالى كذلك: “َوَما َخَلْقُت َواْلِجنَّ َواإِلنَس 
ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن *“سورة الذاريات” اآلية:56، يقول 
“ولعل  الكريمة  اآلية  هذه  عن  األلوسي 
خلقهم  لتقدم  الذكر  في  الجن  تقديم 
على خلق اإلنس في الوجود”، وقد ورد عن 
منهم  المدة  هذه  تحديد  الصحابة  بعض 
الجن  “كان  يقول  حيث  عمر  بن  اهلل  عبد 
قبل آدم بألف عام فسفكوا الدماء فبعث 
فطردوهم  المالئكة  من  جندًا  إليهم  اهلل 
إلى جزائر البحور”، وقال تعالى “َوِإْذ َقاَل َربَُّك 
ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّى َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفٌة َقاُلوا 
َوَيْسِفُك  ِفيَها  ُيْفِسُد  َمن  ِفيَها  أََتْجَعُل 
َلَك  ُس  َوُنَقدِّ ِبَحْمِدَك  ُح  ُنَسبِّ َوَنْحُن  َمآَء  اْلدِّ
َقاَل ِإنِّى أَْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن *“سورة البقرة” 
اآلية: 30، وهذه اآلية الكريمة كذلك قد فهم 
منها عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما أن 
الجن هم الذين كانوا قبل اإلنسان وأنهم 
أفسدوا وسفكوا الدماء واتفق مع عبد اهلل 
التي  المدة  في  عنهما  اهلل  رضي  عمر  بن 

عمر فيها الجن األرض قبل خلق اإلنس ....

خلق الجن وأصل مادتهم

الكريم فى قوله  القرآن  بنص  النار  الجن مخلوقة من 
يقول  وقد  نار”،  من  مارج  من  الجان  “وخلق  تعالي 
تحرقهم  فكيف  النار  من  الجنى  كان  إذا  بعضهم: 
النار؟ وكيف يقولون إن الجن يدخل في بدن اإلنسان؟، 
وقال ابن عقيل في الفنون: اعلم ان اهلل تعالى اضاف 
الشياطين والجن إلى النار حسب ما أضاف اإلنسان إلى 
ان  اإلنسان  حق  في  به  والمراد  والفخار،  والطين  التراب 
كان  ولكنه  حقيقة،  طينا  األدمى  وليس  الطين،  أصله 
طينا، كذلك الجان كان نارا في األصل، بدليل قول النبى 
صلى اهلل عليه وسلم: عرض لى الشيطان في صالتي 
فخنقته حتى وجدت برد لعابه على يدى ومن يكون نارا 

محرقة كيف يكون لعابه أو ريقه باردا وال له ريق أصال.

وكل بعرة علف لدوابكم، فقال النبي صلي اهلل عليه 
“وسلم فال تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم”. 

تشكل وتصور الجن 

في  يتصورون  الجن  تيميه:  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
والحمير  والبغال  والخيل  والغنم  والبقر  اإلبل  صور 
في  لقريش  الشيطان  أتى  وقد  أدم،  بني  صور  وفي 
صورة شيخ نجدي لما اجتمعوا بدار الندوة هل يقتلوا 
الرسول صلى اهلل علية وسلم أو يحبسوا أو يخرجوه، 
كما قال تعالى “وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
خير  واهلل  اهلل  ويمكر  ويمكرون  يخرجوك  أو  يقتلوك 
الماكرين”، ولما اجمعت قريش الخروج إلى بدر ذكروا 
يثنيهم  الحرب فكاد ذلك  بينهم وبين كنانة من  ما 
جعشم  بن  مالك  بن  سراقة  صورة  في  إبليس  لهم 

المدلجي. 

أصناف الجن

والجن ليسوا صنفًا واحدًا متشابهًا في القدر والصورة 
في  يعيش  من  فهناك  وأصناف،  أجناس  ولكنهم 
السماء،  في  ويطير  السحب  في  يسكن  ومن  البحار 
فعن  عقارب،  أو  حيات  أو  كالب  شكل  على  هو  ومن 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  قال  قال:  الخشني  ثعلبة  أبي 
أجنحة  لهم  صنف  أصناف:  ثالثة  الجن  وسلم:  عليه 
يحلون  وصنف  حيات  وصنف  الهواء  في  يطيرون 
ويظعنون، والكلب األسود صنف من الجن، أما الصنف 
الصحاري  في  فيكون  حيات  شكل  على  يكون  الذي 
والفيافي، وقد يكون حتى في البيوت وتسمى هذه 
الحيات بجنان البيوت، وقد نهى النبي صلى اهلل عليه 

وسلم عن قتلها.
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أحبه الجميع وتقلد عددًا من األوسمة الرفيعة عربيًا وعالميًا
غازى القصيبي .. الوزير واألديب والمفكر واإلنسان

كان يحمل حقيبتها آنذاك عبد اهلل الطريقي، إال أنه رفضه، 
أبوه  وكان  سواه.  ما  على  الدراسة  مواصلة  طموح  مقّدمًا 
ومع  معه  التجارة،  في  الدخول  عليه  عرض  قد  حينها 
إخوته، إال أنه اعتذر من أبيه عن ذلك أيضًا، فما كان من األب 
“شديد االحترام الستقالل أوالده” كما يصفه ابنه، إال أن قّدر 
ابتعاثه  أمر  بتدبير  وساطاته  عبر  يساعده  بل  الرغبة،  هذه 
لوس  ونحو   ،1962 وفي  تم،  ما  وهذا  الخارج،  إلى  الحكومي 
الوجهة  كانت  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  أنجلوس 
هذه المرة، وفي جامعة جنوب كاليفورنيا العريقة، قضى 
في  الماجستير  درجة  على  بحصوله  تتّوجت  سنوات  ثالث 
العالقات الدولية، وفي أمريكا وأثناء دراسة الماجستير، جّرب 
“بأغلبية  فوزه  بعد  وذلك  األولى،  للمرة  إداريًا  منصبًا  غازي 
ساحقة” في انتخابات جمعية الطالب العرب في الجامعة، 
وبعد رئاسته لها بأشهر أصبحت الجمعية ذات نشاط خالق، 
بعد أن كانت الفرقة سمتها نظرًا للوضع الذي كان يعيشه 
العالم العربي آنذاك والذي يؤثر بالطبع على أحوال الطالب 

العرب.

العودة إلى الوطن

إكمال  ثم  جامعيًا  أستاذًا  والعمل  الوطن،  إلى  “العودة 
الدراسة والحصول على الدكتوراه بعد فترة عملية”، كان قرار 
غازي من بين خيارات عدة، فعاد إلى الرياض عام 1964، وإلى 
جامعتها جامعة الملك سعود حاليًا تقّدم آماًل بالتدريس 
الجامعي في كلية التجارة إدارة األعمال حاليًا، ولكن السنة 
الدراسية كانت قد بدأت قبل وصوله، ما جعل أمله يتأجل 
قلياًل حتى السنة التالية، وفي تلك األثناء قضى غازي ساعات 
عمله اليومية في مكتبة الكلية بال عمل رسمي، وقبيل فترة 
االمتحانات الجامعية جاء الفرج حاماًل معه مكتبًا متواضعًا 
على  الطالب  صور  لصق  سوى  تكن  لم  عملية،  ومهمة 
العالقات  في  الماجستير  حامل  وقام  االمتحان!  استمارات 
السنة  بدء  وقبل  خاطر،  طيب  عن  المهمة  بتلك  الدولية 
لتدريس  نفسه  يجّهز  أن  الكلية  عميد  منه  طلب  التالية، 
وقبيل  أنه  إال  العامة،  اإلدارة  ومبادئ  القانون  مبادئ  مادتي 
بدء الدراسة فوجئ األستاذ الجامعي الجديد بأنه عضو في 
لجنة السالم السعودية – اليمنية، التي نصت عليها اتفاقية 
اسمه  رشح  أن  وكان  اليمن،  في  األهلية  الحرب  إلنهاء  جدة 
اللجنة، دون  الجانب السعودي من  كمستشار قانوني في 
علمه، ليأتي أمر الملك فيصل باعتماد أسماء أعضاء اللجنة، 
فلم يكن هناك بّد من االنصياع لهكذا عضوية، ومع أوائل 
المستشار  ليعود  انتهت  قد  اللجنة  مهمة  كانت   1966 عام 
حينها  وكلف  الجامعة،  أروقة  إلى  السياسي  القانوني 
لندن،  نحو  غادر   1967 وفي  مختلفة.  مواد  سبع  بتدريس 
ليحّضر الدكتوراه هناك، وكتب رسالته حول حرب اليمن، ثم 
عاد إلى الرياض في 1971، ولكنه قد أصبح الدكتور غازي، ليبدأ 
مشواره العملي، ويصل إلى مجلس الوزراء بعد أربع سنوات 

في التشكيل الوزاري الذي صدر عام 1975.

الجامعي والوزير والسفير

للعمل  القصيبي  غازي  الدكتور  عاد   1971 عام  بداية  ومع 
من  الدكتوراه  درجة  على  حصل  أن  بعد  الجامعة  في 
لندن في المملكة المتحدة، وأدار بعد عودته بقليل مكتبًا 
لالستشارات القانونية كان يعود ألحد أصدقائه، ومن خالل 
هذه التجربة التي يعترف الدكتور غازي بأنه لم يوفق فيها 
طبيعة  على  التعرف  وهو  آخر،  بشأن  وفق  أنه  يبدو  تجاريًا، 
المجتمع السعودي بشكٍل أقرب، من خالل تعامله مع زبائن 
سنحت  قد  الفرصة  كانت  أيضًا  الفترة  تلك  وفي  المكتب، 

للكتابة بشكل نصف شهري في جريدة الرياض، مع إعداد 
برنامج تلفزيوني أسبوعي يتابع المستجدات في العالقات 
الدولية، وكان لظهوره اإلعالمي دور في ترسيخ هذا االسم 
األثناء كذلك شارك القصيبي  العامة، وفي تلك  في ذاكرة 
مع مجموعة لجان حكومية كانت بحاجة إلى مستشارين 
وزارة  في  لجان  ضمنها  من  مؤهلين،  ومفاوضين  قانونيين 
الدفاع والطيران ولجان في وزارة المالية واالقتصاد الوطني 
الحياة  من  االنتقال  الهام،  القرار  كان   ،1973 وفي  وغيرها، 
العامة  المؤسسة  في  العامة،  الخدمة  إلى  األكاديمية 
للسكة الحديدية، وكان سبق أن عرض عليه أن يعمل مديرًا 
مؤسسة  إدارة  أما  رفض،  ولكنه  والجنسية،  للجوازات  عامًا 
داخل  ولد  الذي  اإلداري  شهية  “فأثارت  الحديدية  السكة 

األكاديمي”، على حد وصف الدكتور غازي.

غازي الشاعر والروائي والكاتب 

أشعار  دواوين  عبر  ترجمها  جادة،  أدبية  ميول  لغازي  وكان 
األدباء  أشهر  أحد  بسببها  يعّد  وربما  أكثر،  وروايات  كثيرة، 
الشباب  لدى  جيدًا  وأنموذجًا  رمزًا  ويظل  السعودية،  في 
منهم، وتلقى إليهم تهم لها أول لكنها بال آخر، والسيما 
إصداره  مع  المشاحنات  وابتدأت  قلة،  األدب  متذوقي  أن 
أن  إال   ،1970 عام  راية”  بال  “معركة  الثالث  الشعري  لديوانه 
لجنة ضمت وزير العدل ووزير المعارف ووزير الحج واألوقاف، 
يمس  ما  الديوان  في  ليس  أن  إلى  انتهت  الديوان  لدراسة 
الدين أو الخلق، فيما بعد توالت اإلصدارات بين دواوين الشعر 
والروايات والكتب الفكرية، ومن دواوينه الشعرية: صوت من 
اللؤلؤ،  جزائر  من  وأشعار  األوراد،  عن  واللون  واألشج،  الخليج، 
وسحيم، وللشهداء. ومن رواياته شقة الحرية، والعصفورية، 
وسبعة، وهما، وسعادة السفير، ودنسكو، وسلمى، أبو شالخ 
المجال  وفي  الجنّية.  الرواية:  في  إصداراته  وآخر  البرمائي، 
والغزو  الكبرى،  األسئلة  التنمية،  المؤلفات:  من  له  الفكري 
النبوية،  السنة  في  وثورة  والسعودية،  وأمريكا  الثفافي، 
والكتاب الذي وثق فيه سيرته اإلدارية والذي حقق مبيعات 
عالية: حياة في اإلدارة. وعلى المستوى الروائي يكاد ُيجمع 
المهتمون بأن روايتي شقة الحرية والعصفورية، هما أهم 
القصيبي، في حين احتفظ ديوان  وأفضل وأشهر ما كتب 
معركة بال راية بمرتبته المتقدمة بين دواوين الشعر األخرى، 
من  واحدًا  اإلدارة  في  حياة  يبقى  األخرى،  المؤلفات  وفي 
القراءة  ثقافة  أن  رغم  كبيرًا  انتشارًا  حققت  التي  الكتب 

كانت شبه معدومة حينها في المجتمع.

الطائي  محمد  بن  اهلل  عبد  الراحل  األديب  معلمه  عنه  قال 
أنت  “ها  يقول  قلبي  أن  وأشعر  القصيبي،  غازي  اسم  “أخط 
المجددين، وأطلقت عليه عندما أصدر  أمام مدخل مدينة 
فعاًل  وكان  الجديد،  الدم  اللؤلؤ”  جزائر  من  “أشعار  ديوانه 
ولم  الستينيات،  في  بالشعر  يهتف  سمعناه  جديدًا  دمًا 
وألفاظه  شعره،  أسلوب  في  يجدد  مصعدًا،  سار  بل  يقف، 
الوزير والسفير واألديب والمفكر واألستاذ  إنه  ومواضيعه”... 
الجامعي غازي بن عبد الرحمن القصيبي -مواليد 2 مارس 
1940- حيث بدأ سنوات عمره األولى فى األحساء بالمنطقة 
الشرقية، وانتقل بعدها إلى المنامة بالبحرين ليدرس فيها 
مع  خاصة  لديه  القلم  إحساس  ليصقل  التعليم،  مراحل 
أحد  كان  حيث  وأدابها  العربية  باللغة  المتنامى   شغفه 
المدرسة  في  صديق  وكان  العربية  اللغة  جماعة  أعضاء 
بدأ  الوقت  ذلك  ومن  رفيع،  عبدالرحمن  البحريني  الشاعر 
القلم يكتب المشاعر واألشعار إن كان في النثر أجاد وأبدع 
غازي  الدكتور  تولى  وقد   .. أروع  وال  الشعر  في  كان  وإن 
في  مساعد  أستاذ  منها:  المناصب،  من  العديد  القصيبي 
وعميد  الرياض،  في  سعود  الملك  بجامعة  التجارة  كلية 
كلية العلوم اإلدارية بجامعة الملك سعود، ووزير الصناعة 
البحرين،  لدى  السعودية  وسفير  الصحة،  ووزير  والكهرباء، 
وسفير السعودية لدى بريطانيا، ووزير المياه والكهرباء، ووزير 
األوسمة  من  وعددًا  العزيز  عبد  الملك  وسام  ومنح  العمل، 
الضوء  تلقى  وعالمية....”رمضانيات”  عربية  دول  من  الرفيعة 
فى  القصيبى  غازى  الدكتور  للراحل  العطرة  السيرة  على 

السطور التالية...

في المنامة كانت البداية

أنهى  حتى  الدراسي،  مشواره  بداية  كانت  المنامة،  في 
الثانوية، ثم حزم حقائبه نحو مصر، وإلى القاهرة بالتحديد، 
أنهى  أن  وبعد  الحقوق،  كلية  في  انتظم  جامعتها  وفي 
حدود”،  بال  “غنية  بأنها  يصفها  التي  هناك،  الدراسة  فترة 
التي  الحرية”  “شقة  رواية  إن  إذ  بالفعل،  كذلك  أنها  ويبدو 
تحكي  حدود،  بال  غنية  األخرى  هي  كانت  والتي  كتبها، 
بعد  القاهرة،  في  دراسته  أثناء  لغازي  الواقعية  التجربة 
ذلك، عاد إلى السعودية يحمل معه شهادة البكالوريوس 
في  دراسته  يواصل  أن  تخطيطه  في  وكان  القانون،  في 
الحكومية  الوظيفية  العروض  الخارج، وأصّر على ذلك رغم 
عامًا  مديرًا  بموجبه  يكون  عرض  أهّمها  وكان  وصلته،  التي 
والتي  المعدنية  والثروة  البترول  وزارة  في  القانونية  لإلدارة 
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لرحيل  األولى  السنوية  الذكرى  األيام  هذه  علينا  تمر 
المغفور له بإذن اهلل تعالى الدكتور غازي عبد الرحمن 
أغسطس  شهر  من  عشر  الخامس  ففي  القصيبي، 
وفقدنا  ربه  جوار  إلى  انتقل   2010 الماضي  العام  من 
كان  فقد  الرجال،  من  نادرة  نوعيه  اهلل  يرحمه  برحيله 
متميزًا في صفاته اإلنسانية سخيا في عطائه الفكري 
الرفيعة  روحه  في  نقيًا  واالجتماعي  والسياسي 

وأخالقه العالية.

ومع نفحات أيام وليالي هذا الشهر الفضيل ال نملك، 
الباري  وندعو  الطاهرة  الفقيد  روح  على  نترحم  أن  إال 
ويسكنه  ورضوانه  رحمته  بواسع  يتغمده  أن  وجل  عز 
فسيح جناته، علينا في هذه المناسبة الحزينة أن نخلد 
مثله  وهل   .. العزيز  الراحل  نتذكر  وأن  العطرة،  ذكراه 
وأن  أكثرها  وما  مناقبه  نستحضر  أن  علينا  ينسى؟، 
نفيه حقه ولو بكلمة وفاء، ولكن لن نستطيع أن نفيه 
هذا الحق مهما كانت صدق الكلمات وبالغة المعاني 

ومهما فاضت المشاعر واسترسل الحديث.

عرفته قبل أن ألتقيه، عرفته من خالل مؤلفاته القيمة 
العديدة في األدب والشعر في السياسة وفي مختلف 
قضايا األمة والتنمية واإلدارة والدبلوماسية والعالقات 
الدولية كان ذو فكر نافذ ومعرفة موسوعية ومعه 
كله،  ذلك  وبعد  وقبل  رفيع  إنساني  وحس  اضطالع 
وبصيرة  وشفافة  نقية  وسريرة  حي  ضمير  ذو  كان 
قوية قادته إلى طريق العدل واالستقامة والجرأة في 

قول الحق دون أن يخشى في ذلك لومة الئم.

جزائر  من  “أشعار  ديوان  عبر  كان  معه  لقاءاتي  أول 
الذي ترعرع فيها،  البحرين  تراب   .. أوال  إنها جزر  اللؤلؤ” 
فيها  المبكر  تعليمه  وتلقى  أحضانها،  في  ونشأ 
الثرية،  اإلنسانية  وتجربته  سيرته  خاللها  من  واختزن 
ومن خالل ذلك ترجم كل معاني الوحدة واالنتماء بين 
األم، عبر فيها  العربية  الجزيرة  البحريني وشبه  القطر 
االمتداد  روح  بذلك  وجسد  والوطن  لألرض  الوالء  عن 
للبحرين  واإلسالمي  والعربي  والجغرافي  التاريخي 
وقد  األوسع  اإلقليمي  بمحيطها  الحضاري  وانتمائها 
عبر في قصائد ذلك الديوان عن حبه العميق للبحرين 

كوطن وأرض ومجتمع وناس.

في عام 1977 انعقد في الرياض المؤتمر الثالث لوزراء 
الشؤون االجتماعية العرب وكان من حسن حظي أن 

كامل صالح الصالح يكتب حروفًا من 
الوفاء في الراحل الكبير ...

عرفت القصيبي قبل أن ألتقيه 
عبر مؤلفاته القيمة في مختلف 

قضايا األمة
ذلك  في  المشارك  البحرين  وفد  أعضاء  ضمن  أكون 
والشؤون  العمل  وزير  حينذاك  ترأسه  الذي  المؤتمر 
محمد  بن  عيسى  الشيخ  معالي  السابق  االجتماعية 
للصناعة  وزيرًا  غازي  الدكتور  وقتها  وكان  خليفة  آل 
على  بمنزله  واستضاف  كعادته  بادر  الذي  والكهرباء 
مأدبة عشاء وفد البحرين، وكان منزله يرحمه اهلل بيت 
ضيافة مفتوح لكل زائر بحريني بالرياض، كان يحرص 
البحرين  من  واألحبة  واألصدقاء  باإلخوة  اللقاء  على 
ويفتح قلبه لهم ويغمرهم بفيض كرمه وتواضعه 

وحسن معشره.

األول  الشخصي  لقائي  هي  األمسية  تلك  كانت  لقد 
معه حيث شدتني شخصيته وسعت معرفته وعمق 
تحليله لكل القضايا المطروحة وقتها على الساحة 
الخليجية والعربية، لقد فاجأتني صراحته وجرأته في 
تناول كل المسائل المسكوت عنها بمسؤولية ونظره 
الحدود،  أبعد  إلى  موضوعي  وبتحليل  وثاقبة  بعيدة 
ومناسبات  أوقات  في  معه  لقاءاتي  تكررت  وبعدها 
العربية  للملكة  سفير  أصبح  عندما  وخاصة  عديدة، 
يزيد  ألتقيه  مرة  كل  وفي  البحرين،  في  السعودية 
إعجابي به وبما يتمتع به من أفق رحب وفكر مستنير 
من  كل  مع  وودود  راقي  وتعاطي  جم  وتواضع 
يجالسه، وال أنسى أبدًا لقائي معه صباح ذات يوم من 
المكتب  استضافه  عندما   1992 عام  من  فبراير  شهر 
االجتماعية  والشؤون  العمل  وزراء  لمجلي  التنفيذي 
وخاصة  األمة  قضايا  مختلف  حول  حوار  جلسة  في 
الخليجي  العربي  العمل  ومنعطفات  مسارات 
وروح  واأللفة  الفكر  سادة  لقاء  فكان  المشترك، 
بالبساطة  تميز  وحديث  والمصارحة  والحرية  األخوة 
الدكتور  مع  والحوار  الحديث  كان  لقد  والشفافية.. 
وعمق  الفكر  أصالة  من  والكثير  الكثير  فيه  غازي 
الدكتور  األدب، هكذا نفهم ونجد  الثقافة وإبداعات 
وأسلوبه  وفكره  ثقافته  في  والتنوع  فالتعدد  غازي 
أجبرنا على اإلنصات لصوته، فقد كان قلمًا يقرأ الواقع 
ويستشرف المستقبل ببسالة وجرأة، لقد كان فارس 
وميدانه  الجميلة  والعبارات  الصادقة  الكلمة  سالحه 
وفي  واإلنسانية،  العربية  القضايا  لكل  ممتدة  ساحة 
من  بالكثير  الحديث  امتأل  الحوار  ذلك  جوانب  بعض 
الرؤى  من  العديد  وتناول  واألمل  والطموح  الشجون 
عن التنمية في بعدها المادي والروحي روئي لها عند 

والتاريخ  والتراث  والثقافة  التربة  جذور  غازي  الدكتور 
الشخصية  تجربته  ثراء  عن  فضاًل  والقيم،  والمبادئ 

وسماء إبداعه الراقي.

الثري  الحوار  ذلك  بالغ  وباعتزاز  الصالح  كامل  يتذكر 
القصيبي ويتذكر  الدكتور غازي  الشيق مع  والحديث 
اللقاء  بداية  في  ألقاها  التي  الترحيبية  الكلمة  جيدًا 
والتي عبر فيها عن سعادته باستضافة الدكتور غازي 
القصيبي واستجابته لجلسة حوار باعتباره أحد فرسان 
الكلمة في الوطن العربي والذي استطاع بإسهاماته 
الثقافية واألدبية المتميزة وبفكره األصيل ورأيه الناقد 
الصريح أن يقدم ويصوغ لغة وأسلوبًا قريبًا كل القرب 
لقلب القارئ العربي ووجدانه، لغة وأسلوب يستحث 
النظر  وامعان  والتفكير  التأمل  على  مضطلع  كل 
التغير والتطور والتقدم االجتماعي  بعيدًا في قضايا 
وتحديد مواقع النجاح واإلنجاز وتحديد أسباب الفشل 

واإلخفاق.

بأنه إذا كانت  وفي تلك المناسبة أضاف الصالح قائاًل 
قضايا  من  دائمًا  تنطلق  القصيبي  غازي  إسهامات 
في  دائمًا  يستشرف  فإنه  والواقع  الساعة  وهموم 
.. لقد  معالجاتها ورصدها وتحليلها آفاق المستقبل 
الحياة  ومع  الحياة  من  وموقف  رؤيا  صاحب  كان 
يتعالى  وال  وشخوصها  أحداثها  معين  من  ينهل 
في  تؤثر  وال  عاجي  برج  في  عنها  ينعزل  وال  عليها 
وتشعب  التفاصيل  زحمة  المتماسك  وموقفه  رؤيته 

المسالك وصعوبات الطريق.

رحم اهلل الفقيد الغالي الدكتور غازي القصيبي الذي 
في  مطمئنة  روحه  تبقى  ولكن  بجسده  عنا  غاب 
سالم عند بارئها في جنات الخلد، أما أفكاره وقيمه 
والثقافة  الفكر  في  ثري  مخزون  من  لنا  تركه  وما 
هذه  ألجيال  زادًا  تبقى  فسوف  والشعر  واألدب 
المتطلعة  والكرامة،  العزة  لحياة  المتعطشة  األمة 
ومبادئ  الحق  قيم  فيه  تسود  أفضل  لمستقبل 
الفارس  هذا  عام  قبل  فقدنا  نعم  والحرية،  العدالة 
وقامة  بمكانة  ورجاًل  سريعًا،  عنا  رحل  الذي  الشجاع 

الدكتور غازي القصيبي ليس السهل أن يعوض.

كامل صالح الصالح
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مجلس غرفة تجارة وصناعة البحرين
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ذكريات من أيام زمان

إنتشار وباء الكوليرا في البحرين وبلغ عدد الضحايا  3000 في عام  	•
1904م 

تأسست بلدية المنامة في عام 1919م 	•

إمتلكت بلدية المنامة أول سيارة لنقل القمامة في عام 1919م 	•

بدأت أول محطة لتوليد الطاقة الكهرباء في الجفير للطاقة  	•
المنزلية في عام 1925م

توقف العمل في اإلذاعة القديمة في عام 1945م، ثم بدأ  	•
تشغيل المحطة الجديدة في عام 1955م

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، يلقي كلمة 
االفتتاح في حفل تدشين مدينة عيسى في عام 1968م 

 مدخل المحرق القديمالسيد كارتير على متن إحدى مراكب الغوص في عام 1911م 

المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، مع جاللة الملك 
عبد العزيز آل سعود لدى زيارته للبحرين في عام 1939م



رمضانيات 9األثنين 15 رمضان 1432 هجرية        15 أغسطس 2011 ميالدية

 أول مدرسة نظامية – مدرسة الهداية الخليفية في المحرق والتي تم تأسيسها بالقرب من الساحل في عام 1919م

حشود من الناس يجتمعون ويستقبلون أفراد من سالح البحرية األمريكية خالل 
جوالتهم في األسواق الشعبية وسط المنامة في عام 1947م

 صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عندما كان وليًا للعهد، يسلم 
ملكية األراضي لعدد من المواطنين

المغفور له صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في زيارة 
للمملكة المتحدة، لحضور حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية كما إلتقى مع 

ونستون تشرشل في 10 دوانينج ستريت في عام 1953م 



 ألي إضافات أو تعديل على بيانات المجالس
 ramadanyat@live.com :الرجاء مراسلتنا على

177229994 الرفاع  مجلس  الشيخ سلمان بن عبداهلل بن حمد آل خليفة  
الرفاع  مجلس الشيخ عبدالعزيز عطية اهلل آل خليفة  

17752742 الرفاع  مجلس دكتور محمد بن جاسم الغتم  
17290802 الرفاع  مجلس جاسم عبد الرحمن الزياني  
39630707 الرفاع  مجلس خالد راشد الزياني وأخوانه  
39603130 الرفاع  مجلس إبراهيم عبدالرحمن فخرو  
39463765 عالي  مجلس محـي الديـن بهلـول  
39426262 مدينة عيسى  مجلس عبد الباري الشهابي  

 مجلس سعادة عبدالعزيز بن هادف الشامسي
17748310 الهملة   سفير دولة اإلمارات  
39336636 الجسرة  مجلس عبد الحميد عبدالجبار الكوهجي وإخوانه 
17293339 الجنبية  مجلس سعادة عبد العزيز محمد الفاضل  
17490090 سـار  مجلس األستاذ عبد النبي الشعلة  
39613888 المحرق  مجلس المرحوم إبراهيم بن  حسن كمال وأوالده   
39666644 جبلة حبشـي  مجلس د. كاظم رجب  
39453808 بوقوة  مجلس حبيب علي عواجـي  
39610011 سـار  مجلس المرحوم إسماعيـل كازرونـي 
17223229 جنوسان  مجلس  األستاذ ماجد جواد الجشي 
39468668 حدائق الماجد  مجلس  ابناء السيد مجيد الماجد 
17534040 قرب فندق الخليج  مجلس  سعادة السفير الكويتي 
39615005 العدلية  مجلس  الشيخ عبد الحسيـن العصفور  
39658899 العدلية  مجلس  عبد العزيز عبد اهلل الزامل  
39659009 أم الحصم  مجلس  عبد العزيز البسام 
39464838 المنامة  مجلس  نـوار علـي الـوزان  
17822722 القفول  مجلس  عبدالنبي حاجي علي حاجي 
39628881 ديوانية الخلف، المنامة  مجلس  حسين خلف 
39454638 السقية  مجلس  د. منصور العريض  
39622462 قرية القدم  مجلس ميرزا المحاري 
39666776 القفول  مجلس المرحوم خليل أكبر الري 

مجلس الشيخ عبداهلل بن علي بن حمد آل خليفة

36411000 عالي  مجلس أحمد محفوظ العالي  

39639888 المنامة  مجلس المرحوم السيد موسى العلوي  

الجفير  مجلس عائلة المديفع 

39454188 القضيبية  مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو 

39457300 فريق العوضية  مجلس صالح خنجي 

17225547 النعيم  مجلس أحمد يوسف محمود 

39645444 بالد القديم  مجلس عبد المهدي البصري 

39424269 بالد القديم  مجلس صالح الجالوي 

17228855 المنامة  مجلس صادق وتقي البحارنة 

39672223 الحد  مجلس المسلم 

المنامة  مجلس أبناء سيد كاظم جعفر العلوي  

39585457 بني جمرة  مجلس الحاج محمد علي منصور الغسرة 

39458262 بوري  مجلس الشيخ أحمد العصفـور  

36343781 الرفاع  مجلس الشيخ عبداهلل بن خليفة  بن سلمان آل خليفة 
39330700 الرفاع  مجلس سعادة الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة 
17214889 الرفاع  مجلس سعادة محمد إبراهيم المطوع 
39922222 الرفاع  مجلس خالد عبدالرحمن المؤيد وإخوانه 
39444420 عالي  مجلس سعيــد الصيـرفي  
17551111 عالي  مجلس المرحوم حجي حسن العالي 
17249991 عالي  مجلس أحمد منصور العالي 
36411000 عالي  مجلس أحمد محفوظ العالي 
39662685 الجفيـر  مجلس الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد الخليفة 
17253429 األمواج  مجلس عبداهلل يوسف أكبر علي رضا  
17537722 السفارة السعودية  مجلس سعادة السفير السعودي 
17345138 المحرق   مجلس المحافظ سلمان بن عيسى بن هندي 
39624283 المحرق  مجلس بيت السكـران  
17732220 المحرق  مجلس علي راشـد األميـن  
39678811 البسيتين  مجلس حسن علي البنفالح 
39476676 الحد  مجلس عائلة المحمود  
36711881 الحد  مجلس الذواوده  
39616151 الحد  مجلس عبد الرحمن بو علي  
39650640 مدينة عيسى  مجلس سعادة جهاد بوكمال 
39460713 ماتم العريض/المنامة  مجلس مجلس العريض 
39466666 الحورة  مجلس النائب عادل العسومي 
39683003 عسكر  مجلس جمعة محمد جمعة الكعبي 
39616169 مدينة عيسى  مجلس الشاعر  
17253171 السلمانية  مجلس عائلة أبل 
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