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عبداهلل عالء الدين.. عالمة في تاريخ 
مهنة الطوافة

فق���دت مؤسس���ات أرباب الطوائ���ف رجاًل من أب���رز رجاالتها، قضى عمره ف���ي خدمة ضيوف 

الرحمن، وأسهم في تطوير مهنة الطوافة، وترسيخ العمل املؤسساتي، وكان أحد الشخصيات 

الب���ارزة ف���ي قي���ادة التنس���يق والتعاون بني مؤسس���ات أرب���اب الطوائ���ف، وتوحي���د غاياتهم، 

وتنسيق جهودهم، وهو األستاذ عبدالله عالء الدين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي 

حجاج تركيا، ورئيس الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف، وس���يبقى اس���م الراحل 

علم���ًا م���ن بني أع���الم الرجال الذين نذروا أنفس���هم خلدمة حجاج بيت الله احلرام، والس���هر 

عل���ى راحتهم ابتغ���اء مرضاة الله، وأذكر هنا بكل تقدير حماس���ته ملهن���ة الطوافة، وحرصه 

عل���ى تطويره���ا، وما كان ميتلكه م���ن رؤى ناضجة، وأفكار راجحة، وخب���رات متعددة، مكنته 

من العمل القيادي بكفاءة وحكمة واقتدار، وقد توجت كل هذه الس���مات شخصية محببة، 

تألفها النفس، وترتاح للعمل معها. 

وكان عط���اء الرج���ل مح���ط اهتمام املس���ؤولني وعنايتهم، حي���ث قلده صاحب الس���مو امللكي 

األمي���ر نايف بن عبدالعزيز، النائب الثان���ي لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ورئيس 

جلنة العليا نوط احلج تقديرًا إلس���هاماته البارزة في خدمة حجاج بيت الله احلرام، فكان 

ش���ديد االعت���زاز برمزي���ة الن���وط، ومكان���ة مانح���ه، وجعل م���ن كل ذل���ك حاف���زًا للمزيد من 

العطاء والتميز، وس���يظل اسم عبدالله عالء الدين في مجال خدمة ضيوف الرحمن مثااًل 

ومنوذجًا وقدوة، وستجد األجيال اجلديدة في سيرته حافزًا على اإلبداع والتميز، ومهنة 

الطوافة التي ميتد عمرها إلى مئات الس���نني س���تظل على الدوام متد مس���يرتها التاريخية 

بعالم���ات ب���ارزة م���ن الرج���ال ف���ي كل األزمان، وليس ثمة ش���ك ف���ي أن عبدالله ع���الء الدين 

إحدى العالمات املضيئة في تاريخها احلديث، الذي شهد نقلة تاريخية، حتولت معه هذه 

املهنة من العمل الفردي إلى العمل املؤسس���اتي، وما صحب ذلك من تطور في األداء، وارتقاء 

في اخلدمات في ظل دعم وتوجيهات قيادتنا الرش���يدة، وعلى رأسها سيدي خادم احلرمني 

الش���ريفني، املل���ك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده األمني س���يدي صاحب الس���مو امللكي 

األمير سلطان بن عبدالعزيز، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية سيدي 

األمير نايف بن عبد العزيز حفظهم الله.

رح���م الله األس���تاذ عبدالل���ه عالء الدين، وأس���كنه فس���يح جنات���ه، وألهم والدي���ه، وأبناءه، 

وأس���رته الصب���ر واالحتس���اب، ولل���ه م���ا أخذ ولله م���ا أعطى وكل ش���يء عنده بأجل مس���مى، 

وعزائ���ي أيض���ًا لزمالئه الكرام من مطوف���ني، ووكالء، وأدالء، وزمازمة، وأس���أل الله أن يعوض 

اجلميع خيرًا، إنه على كل شيء قدير.

د. فؤاد بن عبدالسالم الفارسي

افتتاحــية

وزير احلج

افتتاحــية
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من امليدان

جاهزية عالية ملنافذ القدوم ومراكز االستقبال 
ومدن احلجاج، لتأصيل التواصل والتقارب بني 
القادم الكرمي ومن يقوم بخدمته، فذلك ميثل 
تقدمها  التي  اخلــدمــات  سلسلة  من  حلقة  أول 

مؤسسات أرباب الطوائف..

رقم اإليداع 2193/1426
رقم الردمد 2454 ـ 1658 مكتبة امللك فهد الوطنية ـ الرياض 

طبعت مبطابع دار العلم ـ جدة

أضواء

تــطــور خـــدمـــات الــنــقــل فـــي املــمــلــكــة، عالمة 
بـــــارزة فـــي الــتــجــربــة الــتــنــمــويــة، بــــدأت منذ 
والزائر،  واملعتمر  املؤسس، فأصبح احلاج  عهد 
يلمس التطور املذهل الذي وصلت إليه الطرق 

واجلسور..

برامج

احلج  عــمــلــيــات  فـــي  الـــشـــراكـــة  إدارة  بــرنــامــج 
باخلدمات  االرتـــقـــاء  عــلــى  يــعــمــل  )بـــنـــيـــان(، 
املقدمة للحجاج، وهو تأصيل مفهوم الشراكة 
بــني اجلــهــات الــعــامــلــة فــي احلـــج فــي منظومة 

أعمال تنسيقية تكاملية..

32

أنظمة

اهــتــمــامــًا كبيرًا،  الــنــقــل  املــمــلــكــة قــطــاع  أولــــت 
وبذلت جهودًا عظيمة ودعمته بكل اإلمكانات 
املتاحة، وهو ما جتلى في زيادة اإلنفاق عليه 

وعلى مشروعات البنية األساسية..

12

50

24

استطالع

الــنــقــل فــي احلـــج يــعــد عــنــصــرًا حــيــويــًا لتعدد 
املــنــاســك واخــتــالف أمــاكــنــهــا وحـــرص احلجاج 
النقل  أوقاتها الشرعية، وتطورت وسائل  على 
الــــرد الواحد  بــصــورة مــذهــلــة، فــأصــبــح مــنــهــا 

والردين والترددي والقطارات..

36

المحتويــات

الرفادة - العدد الثالث
ذو القعدة 1431هـ
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مناسبات

وزير احلج ورؤساء مجالس  نايف بن عبدالعزيز، يستقبل  الثاني، األمير  النائب  سمو 
ضيوف  خدمة  في  العاملني  أبنائها  في  القيادة  ثقة  ويؤكد  الطوائف،  أربــاب  مؤسسات 

الرحمن..
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ورش عمل

مناسبات

ورش عمل

نافذة

الــقــطــار الــســريــع بـــات ضــــرورة فــي ظــل تزايد 
احلجاج في املستقبل إلى أكثر من )3( ماليني 

حاج ووجود )70( ألف حافلة.. 

أوراق عمل تبرز جوانب تطوير خدمات  ثالث 
املكرمة  مــكــة  فـــي  ــتــائــهــني  ال إرشــــــاد احلـــجـــاج 

واملدينة ا ملنورة واملشاعر املقدسة..

ورشة عمل برعاية أمير منطقة املدينة املنورة 
وتشريف وزير احلج وتنظيم الهيئة التنسيقية 
تعزيز  سبل  تبحث  الطوائف،  أربــاب  ملؤسسات 

تكامل املعلومات في خدمات ضيوف الرحمن..

للطيران  الــعــامــة  الهيئة  بــني  تكاملية  عــالقــة 
أربــــاب  ومـــؤســـســـات  احلــــج  وزارة  وبــــني  املـــدنـــي 
والرسالة،  الهدف  وحــدة  خــالل  من  الطوائف، 

املتمثلة في خدمة ضيوف الرحمن..
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مناسبات

6

خدمة الحجاج مسؤولية نعتز بها قيادة 
ومواطنين ومؤسسات أرباب طوائف

اس��ت��ق��ب��ل ص���اح���ب ال��س��م��و امل��ل��ك��ي األم���ي���ر ن���اي���ف ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز � ح��ف��ظ��ه ال���ل���ه � ال���ن���ائ���ب ال���ث���ان���ي لرئيس 
م��ج��ل��س ال������وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة رئ��ي��س جل��ن��ة احل���ج ال��ع��ل��ي��ا ف���ي م��ك��ت��ب س��م��وه مب��ك��ة امل��ك��رم��ة م��س��اء الثالث 
وال���ع���ش���ري���ن م���ن رم���ض���ان امل���ن���ص���رم م��ع��ال��ي وزي�����ر احل����ج ال���دك���ت���ور ف�����ؤاد ب���ن ع���ب���دال���س���ام ال���ف���ارس���ي، ووك����اء 
ووك�����اء. وزم����ازم����ة  وأدالء  م��ط��وف��ن  م���ن  ال���ط���وائ���ف،  أرب������اب  م���ؤس���س���ات  إدارات  م��ج��ال��س  ورؤس�������اء  ال��������وزارة 
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ال�����ن�����ائ�����ب ال�����ث�����ان�����ي: امل����م����ل����ك����ة ت�����رح�����ب ب����ك����ل احل������ج������اج م������ن ج���م���ي���ع ال��������دول 
اإلس�����ام�����ي�����ة وم�������ا ت����ق����دم����ه امل���م���ل���ك���ة ل���ل���ح���ج���اج أم�������ر ي����ت����ح����دث ع�����ن نفسه 

النائب الثاني خالل استقباله وزير الحج ومنسوبي مؤسسات أرباب الطوائف:

العدد الثالث ذو القعدة  1431ه�



7

سمة مميزة
ألقى معالي وزير احلج الدكتور فؤاد بن عبدالسالم الفارسي 

كلمة في بداية االس���تقبال ش���كر فيها س���مو النائب الثاني 

على هذا اللقاء، قائاًل: “تخصوننا دائمًا بهذا اللقاء السنوي 

من أجل ضيوف الرحمن بحكم رئاس���تكم للجنة احلج العليا 

والتي حتظ���ى برعايتكم الكرمية إلى جانب املهام اجلس���ام 

الت���ي تواصلون اللي���ل بالنهار من أجلها إلح���كام تطبيقات 

مفهوم األمن الشامل الذي أصبح سمة مميزة لبالدنا العزيزة 

والفضل في ذلك للمولى القدير ثم لوالة األمر � حفظهم الله � 

الذين ال يدخرون وسعًا من أجل كل ما من شأنه رفعة الوطن 

وتقدمه وازدهاره”.

وأض���اف معالي وزير احل���ج: “ويبرز في هذا الس���ياق ما 

تتفضل���ون به من جهود عظيمة لكل ما يتعلق بش���ؤون احلج 

واحلجاج، وما يتس���م به من جناحات تكبر باستمرار ويشهد 

لها بذلك كل اخليرين الذين يهمهم قول احلق”.

وسام شرف
بع���د ذلك ألق���ى رئيس الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 

الطوائف فايق بن محمد بياري كلمة قال فيها: “إن توجيهات 

خادم احلرمني الش���ريفني وسمو ولي عهده، وسموكم الكرمي 

وما تولونه من اهتمام كبير وعناية فائقة جتاه ش���ؤون احلج 

واحلجاج، هي مبثابة وسام شرف نضعه على صدورنا، فما 

تش���هده مكة املكرمة واملدينة املنورة واملش���اعر املقدسة من 

إجنازات ضخمة ومش���روعات عمالقة تسابق الزمن، وتؤكد 

حرص قيادتنا الرش���يدة على املضي قدمًا من أجل تسخير 

جميع اإلمكانات خلدمة حجاج بيت الله احلرام”.

مضيف���ًا: “لق���د تعودنا في كل عام أن نتش���رف نحن خدام 

احلجاج م���ن مطوف���ني وأدالء ووكالء وزمازمة به���ذا اللقاء 

الس���نوي الذي يجمعنا بسموكم الكرمي، لنستزيد من فكركم 

ورؤاكم، فأنتم القدوة ملا يحظى به احلج من أهمية كبرى لدى 

س���موكم ومل���ا تتمتعون به من نظر ثاق���ب وحكمة وحنكة في 

إدارة األمن في بالدنا ومنظومة شؤون احلج”.

منجزات وريادات
إثر ذلك ألقى س���مو األمير نايف بن عبدالعزيز � يحفظه الله 

� كلم���ة قال فيها: “خدمة احلجاج مس���ؤولية نعتز بها قيادة 

ومواطنني ومؤسس���ات أرب���اب الطوائف، ونحن نس���جد لله 

ش���كرًا بأن شرفنا أن نكون خدامًا لبيت الله ومسجد رسوله 

صلى الله عليه وس���لم، والش���ك أنه ش���رف لنا قيادة وشعبًا 

وخصوصًا أبناء مكة املكرم���ة واملدينة املنورة وفي مقدمتهم 

أرب���اب الطوائف الذين حتملوا املس���ؤولية ف���ي هذا املجال، 

ومطل���وب منا أن نقدم للحجاج أكث���ر ما ميكن من خدمات، 

وف���ي الوقت نفس���ه أن تصل إلى أرب���اب الطوائف حقوقهم 

املش���روعة واملعقولة وما صدر عن مجلس الوزراء قادر على 

أن ينظم هذه األمور”.

وأضاف سموه “نشكر امللك فهد � يرحمه الله � حيث استبدل 

صاحب اجلاللة بخادم احلرمني الش���ريفني، واقتفى أثره امللك عبدالله 

بن عبدالعزيز � يحفظه الله � ومقرر ملن يتولى مسؤولية هذه الدولة”.

وبني س���مو النائ���ب الثاني أن اململكة ترحب ب���كل احلجاج من جميع 

الدول اإلس���المية.. وقال: “ما تقدمه اململكة للحجاج أمر يتحدث عن 

نفس���ه، ومطلوب منها املزيد والدولة تقدم مش���روعات جديدة كل عام، 

وعلينا أن نتضامن جميعًا � كل في موقعه وكل حس���ب قدرته � في أن 

نعطي صورة مش���رفة عن شعب اململكة خصوصًا من يقيمون في مكة 

املكرمة أو املدينة املنورة أو من تولوا مسؤولية مؤسسات تقدم خدمات 

إلخواننا املس���لمني القادمني يرجون ما عند الله، وهذه مسؤولية يجب 

أن نضحي في سبيلها بكل شيء، وأكبر مثال لنا قيادتنا ودولتنا التي 

تبذل آالف املاليني”.

وأضاف سمو النائب الثاني: “قد يظن البعض أن اململكة تستفيد من 

القادمني للحج أو العم���رة أو الزيارة، والواقع يختلف عن هذا، فنحن 

نق���دم خدمات لهؤالء دون مقابل، إال ما يقدم في اخلدمات الفعلية في 

الس���كن أو في اإلعاش���ة أو في التنقالت، واملهم أن نراعي الله ونقدم 

أفضل ما نس���تطيع لهؤالء اإلخوان القادمني م���ن كل أصقاع العالم 

اإلسالمي”.

وأشار سمو األمير نايف بن عبدالعزيز إلى أن عددًا من رؤساء العالم 

ق���د أبدوا إعجابهم وإش���ادتهم وانبهارهم بالنجاح���ات التي حتققها 

اململكة في موسم احلج عامًا بعد عام، مبينًا سموه أن هذه النجاحات 

ج���اءت بفضل من الله عز وجل ثم بفضل جهود الرجال املخلصني من 

أبناء اململكة.

وفي ختام كلمته رحب س���موه بأية وجه���ة نظر أو مالحظة من أرباب 

الطوائف وأن اللجنة العليا للحج س���تعمل على دراستها وأخذها بعني 

االعتبار.. ثم تسلم سمو األمير نايف بن عبدالعزيز درعًا تذكاريًا بهذه 

املناس���بة من معالي وزير احلج.. حضر االس���تقبال معالي مستشار 

س���مو النائب الثاني لرئي���س مجلس الوزراء وزي���ر الداخلية الدكتور 

ساعد العرابي احلارثي، ومعالي املشرف العام على مكتب سمو النائب 

الثان���ي لرئيس مجلس الوزراء الفري���ق عبدالرحمن بن علي الربيعان، 

ومدير عام مكتب سمو وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود 

بن صالح الداود.

وزي����������ر احل������ج: 
م��ف��ه��وم األم���ن 
أصبح  ال��ش��ام��ل 
س����م����ة مم���ي���زة 
ل����������ب����������ادن����������ا 
في  وال����ف����ض����ل 
للمولى  ذل����ك 
ع���������������ز وج����������ل 
ول�������والة األم����ر

ف���اي���ق ب���ي���اري: 
ت�����وج�����ي�����ه�����ات 
ق�������ي�������ادت�������ن�������ا 
وسام  الرشيدة 
نضعه  ش������رف 
ع��ل��ى ص��دورن��ا

العدد الثالث ذو القعدة  1431ه�
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“الفارسي” يرعى ورشة عمل التعريف 
بخدمة قطار المشاعر

نظمتها وزارة الحج بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة

ـ  املقدسة  املشاعر  قطار  بخدمة  اخلاصة  الثانية  التعريفية  العمل  ورشــة  الفارسي،  عبدالسالم  بن  فــؤاد  الدكتور  احلج  وزيــر  معالي  رعى 
املكرمة، بتاريخ األول من  الصناعية مبكة  التجارية  والعمرة بالغرفة  بالتعاون مع جلنة احلج  وزارة احلج،  والتي نظمتها  ـ  اخلط اجلنوبي 
ذي القعدة 1431هـ، املوافق 9 أكتوبر 2010م، بقاعة »ماربيا« مبكة املكرمة، بحضور معالي الدكتور حبيب بن مصطفى زين العابدين، وكيل 
ألمن  اخلاصة  القوات  قائد  الغامدي،  سعيد  علي  والعميد  التطويرية،  للمشاريع  املركزية  اإلدارة  رئيس  والقروية،  البلدية  الشؤون  وزارة 
احلج والعمرة، واألستاذ طالل بن عبدالوهاب مرزا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية مبكة املكرمة، واألستاذ سعد بن جميل 
القرشي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية ورئيس جلنة احلج والعمرة. ومبشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، واألمن العام، 
وإدارة الدفاع املدني، ومنسوبي مؤسسات أرباب الطوائف، وبعثات احلج، وممثلي نحو )268( من شركات ومؤسسات خدمات حجاج الداخل. دة

فا
الر

ة: 
رم

مك
ة ال

مك

ُب���دئ برنامج الورش���ة بتالوة آيات من الذكر احلكي���م، تالها القارئ محمد 

العيدروس، ثم ألقى الدكتور س���هل بن عبدالله س���رور الصبان، وكيل وزارة 

احلج للنقل واملشاريع واملشاعر املقدسة � الذي ناب عن معالي وزير احلج في 

تدشني فعاليات هذه الورشة � كلمة معالي وزير احلج اآلتي نصها: )يسعدني 

ويش���رفني أن أنوب عن معالي الدكتور فؤاد بن عبدالس���الم الفارسي وزير 

احل���ج � الذي حالت ظروف مس���تجدة دون حضوره هذا اللقاء � إللقاء كلمة 

معاليه في هذا احملفل املهم. والكلمة هي: )بسم الله الرحمن الرحيم، احلمد لله رب 

العاملني، والصالة والس���الم على أشرف األنبياء وسيد املرسلني، نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعني. 

اإلخوة الكرام..  

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: 

يطيب لي ومع انطالقة أعمال موس���م حج هذا العام 1431ه�، ووصول أول أفواج 
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الــقــطــار الــســريــع بـــات ضــــرورة فــي ظــل تزايد 
ــــى أكـــثـــر مـــن )3(  احلـــجـــاج فـــي املــســتــقــبــل إل
حافلة  ـــــف  أل  )70( ووجــــــــود  حـــــاج  مــــاليــــن 

ــــعــــام  ســـيـــعـــمـــل الـــــقـــــطـــــار فــــــي حــــــج هــــــــذا ال
االستيعابية  طــاقــتــه  مـــن   )%35( بــنــســبــة 
وبـــــكـــــامـــــل طـــــاقـــــتـــــه فـــــــي الـــــــعـــــــام الــــــقــــــادم

الصناعي���ة مبك���ة املكرمة الكلمة اآلتي نصها: )احلمد لله رب العامني، والصالة والس���الم على 

أشرف األنبياء واملرسلني، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

س���عادة وكيل وزارة احلج الدكتور سهل بن عبدالله سرور الصبان، معالي الدكتور حبيب زين 

العابدين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، سعادة العميد علي سعيد الغامدي قائد القوات 

اخلاصة ألمن احلج والعمرة، اإلخوة احلضور.. أحييكم بتحية اإلس���الم: السالم عليكم ورحمة 

الله وبركاته.. 

لقد ش���رف الله أهل هذه البلدة الطاهرة بخدمة قاصدي بيت الله احلرام من حجاج ومعتمرين، 

وهي خدمة حريصني على أدائها بالش���كل الالئق واملطل���وب، وتلقى اهتمام ومتابعة من موالي 

خادم احلرمني الش���ريفني � حفظه الله � ونحن اليوم إذ نش���ارك في إحدى ورش العمل اخلاصة 

بقطارات املش���اعر التي تعمل على إجنازها حكومة خادم احلرمني الش���ريفني حتقيقًا لتطلعاته 

الكرمية خلدمة احلجاج واملعتمرين. وهذه الورشة التي تقيمها وزارة احلج وتستضيفها غرفتكم 

املوقرة ممثلة في جلنة احلج والعمرة التي يتولى مهام رئاستها سعادة أخي األستاذ سعد جميل 

احلجي���ج وضي���وف الرحمن إلى هذه البقاع الطاه���رة، مهبط الوحي ومنبع 

الرسالة ألداء مناسك احلج، أن اتوجه إلى الله العلي القدير بالدعاء أن يوفقنا 

جميعًا ويعيننا على القيام بواجباتنا ومسؤولياتنا جتاه ضيوف الرحمن على 

الوج���ه الذي يحقق مراد الله ع���ز وجل، ومبا يتواكب م���ع تطلعات قيادتنا 

الرش���يدة، والتي جعلت مح���ور اهتمامها وعنايتها خدم���ة حجاج بيت الله 

احلرام، وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وال يفوت على كل ذي 

لب ما تعني���ه هذه العناية والرعاية من خالل جتنيد كل الطاقات واإلمكانات 

البش���رية واملادية والتقنية واملش���اريع التطويرية التي يتم تنفيذها عامًا بعد 

عام، وفي مقدمتها التوسعات املتتالية للحرمني الشريفني، واملتوجة بالتوسعة 

الكبرى خلادم احلرمني الش���ريفني امللك عبدالل���ه بن عبدالعزيز � يحفظه الله 

� وتوس���عة املسعى ومش���اريع تطوير مكة املكرمة واملشاعر املقدسة، مرورًا 

مبش���روع اخليام املطورة مبنى، واملش���اريع املصاحبة، ومنشأة اجلمرات، 

وحماية املش���اعر املقدسة بتصريف مياه السيول واألمطار في منى ومزدلفة 

وعرفات، والطرق واجلسور واألنفاق لتسهيل حركة نقل احلجاج. 

وتأت����ي ف����ي هذا العام النقل����ة النوعية في عمليات نقل احلجاج في املش����اعر 

املقدس����ة، من خالل تنفيذ مشروع قطار املش����اعر املقدسة � اخلط اجلنوبي � 

إضافة إلى مش����روع املرحلة الثالثة للنقل بالرحالت الترددية. وإن التوجيهات 

السامية احلكيمة من مقام خادم احلرمني الشريفني � يحفظه الله � وسمو ولي 

عهده األمني وسمو النائب الثاني لهي دالالت كبرى على مدى احلرص وااللتزام 

باس����تمرار العطاء واالرتقاء مبختلف اخلدمات املقدم����ة لضيوف الرحمن بال 

انقطاع.. كما أن املتابعة الدقيقة والعناية املباش����رة بشؤون وخدمات احلجاج 

واملعتمرين من قبل صاحب السمو امللكي أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة 

احلج املركزية، هي دافع قوي لبذل أقوى اجلهود في خدمتهم. 

ولقد قام صاحب الس���مو امللكي وزير الشؤون البلدية والقروية بعدة زيارات 

ميدانية تفقدية ملشروع قطار املشاعر املقدسة )والذي تنفذه الوزارة املوقرة(، 

وذلك خالل األش���هر املاضية، وأشرف على أكثر من جتربة تشغيلية للقطار 

وعرباته بني احملطات في املش���اعر املقدس���ة. وآمل أن يكون ذلك محفزًا لنا 

جميعًا من اجلهات احلكومية املش���اركة وش���ركات ومؤسسات خدمة حجاج 

الداخل، وبعثات دول مجلس التعاون اخلليجي إلتقان اإلعداد واالس���تعداد 

خلوض غمار هذه اخلدمة بكل ثقة واقتدار. 

وف���ي هذا املقام ال يفوتن���ي أن أتوجه بجزيل الش���كر والتقدير ملعالي وكيل 

وزارة الشؤون البلدية والقروية رئيس اإلدارة املركزية للمشروعات التطويرية، 

ومعال���ي مدي���ر األمن العام، ومعال���ي مدير عام الدف���اع املدني على جميل 

الصنيع والتنس���يق املس���تمر والتعاون الدائم مبا يحق���ق املصلحة العامة، 

وكذلك الش���كر اجلزيل ملبادرة الغرفة التجارية الصناعية مبكة املكرمة ممثلة 

في رئيس���ها األس���تاذ طالل ب���ن عبدالوهاب مرزا باس���تضافة هذا اللقاء، 

والذي يأتي من مين الطالع بعد تدش���ني الشعار اجلديد للغرفة: )غرفة مكة: 

تنمية مس���تدامة(، وهو ترجمة حقيقية لهذا الشعار والشراكة في املسؤولية، 

والش���كر موصول جلميع مس���ؤولي القطاعات املختلفة، وأصحاب شركات 

ومؤسس���ات حجاج الداخ���ل، وبعثات حج دول مجلس التع���اون اخلليجي، 

املش���اركني الذين نعول عليهم بالكثير إلجناح هذا العمل، وأقول لهم: »أيها 

اإلخوة: إن مش���روع القطار لهو مش���روع حيوي ناجح، وال س���يما أن مت 

اس���تخدامه بالش���كل الصحيح، وحيث إنكم أيها اإلخ���وة جزء ال يتجزأ من 

منظومة تقدمي خدمة القطار بالشكل السليم املتقن، فال بد من أن تكون لكم 

الدراية الكافية والوافية بش���أنه، لذلك كانت ورش العمل هذه، واالجتماعات، 

لكي تكون بداية ناجحة وموافقة الستخدام هذا القطار، وخاصة في مرحلته 

األولى بإذن الله تعالى«. 

وفي اخلتام اس���أل الله جل وعال أن يوفق اجلهود، ويسدد خطى اجلميع ملا 

فيه اخلير والله من وراء القصد. وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني(.

كلمة مرزا
بعد ذلك ألقى األس���تاذ ط���الل مرزا، رئيس مجل���س إدارة الغرفة التجارية 
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القرش���ي، وهي ورشة تعريفية تضم العديد من أوراق العمل التعريفية ألصحاب شركات احلج 

والعم���رة والعاملني بها، والتي تب���دأ فعالياتها ألول هذا العام. وإنني من موقعي كرئيس لغرفة 

مكة نضع كل إمكانات الغرفة في كل ما من شأنه خدمة قطاع األعمال مبكة املكرمة، والتنسيق 

والتعاون مع كل اإلدارات احلكومية وصواًل إلى دعم وتطوير العمل االقتصادي، وتقدمي اخلدمة 

املميزة لقاصدي بيت الله احلرام. 

أمتنى لهذه الورش���ة ووزارة احلج النجاح الدائم وحتقيق الهدف الذي أقيمت من أجله هذه الورش���ة. 

شاكرًا للجميع حضورهم ومشاركتهم في إثراء هذا اللقاء، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته(. 

الخط التجريبي 
بحثت هذه الورش���ة ثالث أوراق عمل، حيث قدم وكيل وزارة الش���ؤون البلدية والقروية رئيس 

اإلدارة املركزية للمش���اريع التطويرية، معالي الدكت���ور حبيب بن مصطفى زين العابدين ورقة 

العمل األولى التي اس���تعرضت تعريف الش���ركات واملؤسسات املس���تفيدة من خدمة القطار 

مبس���ارات وحركة القطار بني احملطات ومواعيد تش���غيله وآلية التشغيل، وأشار فيها إلى أن 

القطار الس���ريع املرتف���ع بات ضرورة في ظل تزايد احلجاج في املس���تقبل إلى أكثر من )3( 

مالي���ني ح���اج، ووجود )70( ألف حافلة ومركبة لم تعد تتس���ع لها الطرق. وأوضح أن س���عة 

القطار )60 – 80( ألف ش���خص/ س���اعة للخط الواحد، بينما للحافالت )10( آالف شخص 

ساعة للخط الواحد. وارجع البدء بتنفيذ اخلط اجلنوبي لعدة اعتبارات، من أهمها أن اخلطوط 

الترددية تعمل في شمال املشاعر، وأن معظم السيارات املشاركة في احلج هي حلجاج الداخل 

وحج���اج الب���ر واخلليج، وهي ال تقل عن )35( ألف مركبة وحافلة، يس���اعد 

القطار على سحبها من العمل باملشاعر املقدسة. وأوضح أن اخلط التجريبي 

يبدأ من جنوب شرق عرفات، حيث يسكن معظم حجاج الداخل وحجاج البر 

واخلليج، حيث إن معظم حج���اج الداخل وحجاج البر واخلليج يخيمون في 

منطقة جنوب املشاعر املقدسة، ويتم نقل احلجاج من عرفات من خالل ثالث 

محطات لتقليل مسافة املشي على احلجاج، ومير القطار بثالث محطات في 

مزدلفة، ثم أول مشعر منى ووسطه، وتكون احملطة األخيرة عند الدور الرابع 

)املستوى اخلامس( مبنشأة اجلمرات احلديثة. 

مواصفات القطار
وقال زين العابدين إن القطار مرتفع عن األرض، ومساره مرتكز على أعمدة 

أحادية في وس���ط الشارع، وال تزيد مسافة املش���ي من املخيم إلى احملطة 

ع���ن 300م، مع إمكانية اس���تعمال عربات كهربائي���ة )Golf( في مواقف 

الس���يارات للمرضى وكبار الس���ن وذوي االحتياجات اخلاصة. وأوضح أن 

عدد العربات بكل قطار )12( عربة، وطول العربة الواحدة )23( مترًا، وطول 

القط���ار )276( مترًا، وأن زمن التقاطر م���ن )2-3( دقيقة، وميكن أن يقل 

إلى دقيقة ونصف الدقيقة، ويتوقف ذلك على زمن اإلنزال واإلركاب وس���رعة 

حرك���ة الركاب، وجرى تنفيذ املش���روع ليعمل في حج ه���ذا العام 1431ه� 

بنس���بة ال تقل عن )35%( من طاقته االستيعابية، وفي عام 1432ه� بكامل 

طاقته. وق���ال زين العابدين إنه كلما تس���ارعت حركة احلجاج في الصعود 

والن���زول وضبط التفويج، كلما أمكن نقل ما يقرب من مليون حاج في اخلط 

الواحد في عشر ساعات. وفي اخلطوط اخلمسة ميكن نقل )5( ماليني حاج 

باس���تعمال قطارات ذات مس���تويني في بعض اخلطوط � كما اقترحت بعض 

الش���ركات االستشارية العاملية � وميكن أن نصل إلى العدد املتوقع للحجاج 

)7( – )10( ماليني حاج في نهاية هذا القرن.

أفالم توضيحية
فيما تناولت ورقة عمل األمن العام، التعريف بآلية إدارة احلش���ود البش���رية 

في املسارات املخصصة للحجاج، والرابطة بني املخيمات ومحطات القطار. 

واختت���م املهندس عبدالرحمن بن عبدالغف���ار أنديجاني، املدير العام لإلدارة 

العامة لش���ؤون النقل ورئي���س جلنة التصعيد والنفرة ب���وزارة احلج، أوراق 

عمل هذه الورش���ة التعريفي���ة، بورقة تناولت التعري���ف بآلية تفويج احلجاج 

بني املخيمات ومحطات القطار. ثم قام الدكتور مهندس س���ليم البوس���طة، 

اخلبير باإلدارة املركزية للمشاريع التطويرية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، 

بعرض مجموع���ة من أفالم الفيديو، لتوضيح مس���ار القطار وطوله، وعملية 

استخدام احلجاج للمحطات، وعملية الدخول واخلروج واستخدام البوابات، 

وأعداد احملطات ومساحتها وطاقاتها االستيعابية. واعدًا بإنتاج فيلم تعريفي 

شامل عن هذا املشروع احليوي ومكوناته ومرافقه، يتم توزيعه على املهتمني 

واجله���ات ذات العالقة، ووضعه على رابط في “اإلنترنت” حتى تعم الفائدة 

من���ه اجلميع. بعد ذلك ُفتح الباب للحوار املفتوح واملداخالت، حيث ش���هدت 

الورشة طرح الكثير من التساؤالت واالستفسارات للجهات احلكومية املكلفة 

بتشغيل قطار املشاعر عن معايير اجلودة الشاملة، واملتطلبات املهمة لضمان 

اجلودة، واملقاييس العاملية للخدمة املتميزة في مشروع قطار املشاعر، والتي 

أجاب عليها س���عادة وكيل وزارة احلج للنقل واملش���اريع واملشاعر املقدسة، 

الدكتور س���هل الصبان، وسعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية رئيس 

اإلدارة املركزية للمشروعات التطويرية الدكتور حبيب زين العابدين. 

أسعار التذاكر 
كما ش���هدت الورشة طرح تساؤالت عن أس���باب تأخر إعالن أسعار تذاكر 

قطار املش���اعر، مما سبب لشركات ومؤسس���ات خدمات احلج إشكالية في 

تس���ويق أنش���طتها، غير أن وكيل وزارة احلج للنقل واملش���اريع واملش���اعر 

املقدس���ة، الدكتور سهل الصبان أكد أن صاحب السمو امللكي األمير نايف 

بن عبدالعزي���ز، النائب الثاني لرئيس مجلس ال���وزراء وزير الداخلية رئيس 

اخلط التجريبي 
مــن جنوب  يــبــدأ 
شـــــــــرق عـــــرفـــــات 
حــــــيــــــث يـــســـكـــن 
مـــعـــظـــم حـــجـــاج 
وحجاج  الــداخــل 
البر ودول اخلليج

العدد الثالث ذو القعدة  1431هـ

باستعمال  حـــــاج  مـــاليـــن   )5( نـــقـــل  ميـــكـــن 
إلــــى )7  والــــوصــــول  قـــطـــارات ذات مــســتــويــن 
القرن هــــذا  نــهــايــة  فـــي  حــــاج  مـــاليـــن   )10  -

د. حبيب زين العابدين
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جلنة احلج العليا، قد وجه بأن تكون أس���عار التذاكر بأقل تكلفة وفي متناول 

جميع احلجاج، وأن ال تشكل أي عبء مالي عليهم، وأشار إلى أن سموه قد 

وجه بتش���كيل جلنة خاصة لتحديد أسعار التذاكر، وأنها قد أنهت أعمالها، 

ومت رفع أسعار التذاكر املقترحة لسمو النائب الثاني العتمادها، وأشار إلى 

أن س���عر تذاكر اإلركاب في القطار س���تعلن قريبًا وعلى الش���ركات حتديد 

أس���عار خدمات حجاجها يضاف إليها قيمة تذاك���ر القطار، وقال مخاطبًا 

مندوبي مؤسس���ات وش���ركات خدمات حجاج الداخل: “هذا اقتراح عملي 

حتى ال تعطلوا تسويق خدماتكم”. وقال الدكتور سهل الصبان، إن مشروع 

قطار املش���اعر من املش���روعات احليوية الناجحة، السيما إن مت استخدامه 

بالشكل السليم املتقن. وطالب املشاركني في ورش العمل للتعريف بالقطار، 

أن يك���ون لديهم الدراية الكافية والوافية عن كيفية التش���غيل بأمان للحفاظ 

على سالمة احلجاج.

 

آلية العمل
كم���ا أّكد س���عادة وكيل وزارة الش���ؤون البلدي���ة والقروية رئي���س اإلدارة املركزية 

للمش���روعات التطويرية الدكتور حبي���ب زين العابدين، أن وزارة الش���ؤون البلدية 

والقروي���ة ملتزمة بتس���ليم كل املواقع قبل العاش���ر من ش���هر ذي القعدة اجلاري، 

بعد تهيئتها وتس���ليمها لوزارة احلج لتتولى توزيعها ملؤسس���ات وش���ركات خدمات 

حج���اج الداخل. وحتدث عن آلية عمل القطار، وأوضح أن قطار املش���اعر مير في 

مس���ارات مرتفعة ع���ن األرض على كامل رحلة القطار الت���ي تصل إلى نحو )20( 

كيلومترًا، وال يعيق القطار تقاطعات ومس���ارات الطرق في املشاعر املقدسة، مشيرًا 

إلى أن محطات القطار عددها تسع، وفي كل مشعر ثالث محطات، طول كل محطة 

يصل إلى 300م، وس���يعمل القطار الذي مت إجناز مشروعه خالل عام واحد بطاقة 

اس���تيعابية 30 في املائة، ولن يتم تشغيل التكييف في محطات القطار بشكل كامل 

خالل هذا املوس���م. وذكر أن مش���روع القطار أجنزت فيه جميع أنظمة اإلش���ارات 

الضوئية وأنظمة ومحطات الكهرباء، وزود بنظام إرشادي مبواصفات عاملية مالئمة 

للحج، ويعتبر أكبر طاقة استيعابية باملقارنة مع باقي القطارات في العالم، وأضاف: 

“القطار من الداخل ليس كما كتب عنه في اإلنترنت أنه يش���به )باص مناحي(، بل 
يحم���ل مواصفات عاملية وداخل العربات شاش���ات عرض وأنظم���ة مراقبة وأجهزة 

تكييف ومقاعد لذوي االحتياجات اخلاصة وكبار الس���ن، كما وفرت الوزارة عربات 

)غولف( لنقل كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة من مخيماتهم إلى احملطات”. 

وزاد وكيل الوزارة: “تس���تغرق الرحلة بالقطار من احملطة األولى في مشعر عرفات 

إلى محطة القطار في منطقة اجلمرات 15 دقيقة فقط، وس���يعمل 1600 س���عودي 

مؤهل في تشغيله، وس���يكون هناك مدير لكل محطة قطار وطاقم للتشغيل واملراقبة 

وإدارة احلشود”.

الخطة المستقبلية 
وأضاف وكيل وزارة الش���ؤون البلدية والقروية املش���رف العام على اإلدارة 

املركزية للمشروعات التطويرية أن اخلطة املستقبلية تتضمن إنشاء 5 خطوط 

لقطار املش���اعر حلل مشكلة نقل احلجاج، مشيرًا إلى تقليص عدد املركبات 

الداخلة للمشاعر هذا العام بنحو 35 ألف مركبة مع البدء في تشغيل اخلط 

األول. وتوقع أن يكون اخلط املستقبلي الثاني بعد اخلط اجلنوبي الذي سيتم 

تدشينه العام اجلاري، هو اخلط الذي يخدم وسط منى )حجاج الدول العربية 

وإفريقي���ا( على وجه اخلصوص، ومن ثم اخلط الش���مالي )3( الذي تخدمه 

الترددية األولى، ويكون خط القطار األخير هو مكان الترددية الثالثة، وعندما 

يتم ربطه باحلرم الش���ريف ومحطة النقل الرئيس���ية التي تربط احلرم بقطار 

مك���ة املكرمة جدة املدينة املنورة الس���ريع ومطار ج���دة، يصبح في اإلمكان 

مس���تقباًل ربطه بش���بكة اخلطوط احلديدية املزمع إنشاؤها لربط أرجاء مكة 

املكرمة واململكة. وأشار زين العابدين إلى أن الدراسة وصلت إلى أن القطار 

السريع املرتفع عن األرض يعد وسيلة فعالة مرادفة أو مكملة للنقل الترددي 

باحلافالت. وقال: “من خالل املشروع اجلاري تنفيذه حاليًا جنوب املشاعر، 

يتأكد أن القطار الس���ريع هو األجدى، ورمبا الوسيلة الوحيدة لتقابل تزايد 

احلجاج في املستقبل”. 

وعود كبيرة
وبنّي معالي وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه يصعب نقل أكثر من )3( ماليني حاج عبر 

الوس���ائل التقليدية )أكثر من 70 ألف حافلة ومركبة( في وقت محدود للغاية ولم تعد تتس���ع لها 

كل الطرق )مع ضيق عرض املمر بني عرفات، ومزدلفة ومنى( وضيق الوقت املتاح للنقل ضمن 

احلدود الزمنية الش���رعية، مما جعل منها قضية نقل غير مس���بوقة، ورغم اجلهود املتواصلة، لم 

يعد من املمكن احلل بالوس���ائل التقليدية مع تزايد األعداد ومواكبة املش���روعات التطويرية في 

املش���اعر واملس���جد احلرام واملنطقة املركزية يستدعي استعمال وس���يلة نقل غير عادية، حيث 

يعطي القطار الس���ريع )املترو( � بناء على جتارب عاملية � وعودًا كبيرة في حل مش���كلة النقل 

في املش���اعر واململكة عمومًا وربطها بالدول املجاورة مستقباًل. وقال زين العابدين: “اتضح أن 

القطار السريع أثبت جدواه عامليًا، فهو قادر على نقل كتل من البشر في أزمنة قياسية مع عدد 

من امليزات، منها قلة املس���احة املطلوبة لنقل الشخص الواحد مقارنة بالوسائل األخرى، وهذا 

يساعد على خفض املساحة املطلوبة للقطار، ومن ثم خفض كامل املساحات املطلوبة للنقل بني 

املش���اعر، وتوفير مس���احات حرة خالية من التقاطعات باستخدام مسارات مرتفعة أو أنفاق”. 

وبنّي أن القطار املرتفع أو داخل النفق يوفر الش���وارع للمش���اة والطوارئ واخلدمات، ويتفادى 

املس���ار أي تأثير على مخيمات مشعر منى، وس���تتم مراعاة عدم تكدس احلجاج في احملطات 

بالتفوي���ج املنضبط )منطقتي انتظار في كل محطة تتس���ع كل واح���دة منها ثالثة آالف حاج(، 

ومراعاة طبوغرافية األرض لتقليل االرتفاعات واالنخفاضات على املسار. وأوضح زين العابدين 

أنه متت مراعاة الناحية االقتصادية في تكاليف اإلنش���اء والتشغيل والصيانة، واالستفادة من 

اخلط طوال العام بتحويل الس���يارات املقبلة من الري���اض والطائف وجدة إلى مواقف محطات 

القطار، ويس���تعمل القطار للوصول إلى احلرم واملنطق���ة املركزية بترددية باحلافالت، وبالقطار 

مستقباًل لتخفيف الضغط على املنطقة املركزية.

السالمة والطوارئ
وفي ختام فعاليات هذه الورش���ة، طالب املش���اركون فيها مؤسس���ات وشركات خدمات حجاج 

الداخ���ل االلتزام بالتعليم���ات، وتوظيف املوظفني األكفاء، وتأهيلهم حت���ى يجيدون التعامل مع 

متطلب���ات ومعايي���ر األمن والس���المة وخطط الطوارئ ف���ي منظومة النقل بالقط���ار. كما دعا 

املش���اركون إلى تعريف العاملني بآلية إدارة احلشود البشرية في املسارات املخصصة للحجاج 

والرابطة بني املخيمات ومحطات القطار. ووعد املشرفني على الورشة بتنظيم ورش عمل تدريبية 

للجهات املش���غلة للقطار، تقتصر على مس���ؤولي التفويج في مؤسس���ات الطوافة، واملسؤولني 

املختصني في مؤسس���ات وش���ركات خدمات حجاج الداخل، لتدريبه���م – نظريًا وعمليًا � على 

آليات تش���غيل هذا القطار. كما جرى تكرمي بعض اجلهات املشاركة، حيث تسلم الدكتور سهل 

الصبان، الدرع التذكاري املقدم من الغرفة التجارية الصناعية مبكة املكرمة ملعالي وزير احلج، 

كما كّرم معالي الدكتور حبيب زين العابدين جريدة “عكاظ”، بدرع تذكاري تس���لمه األس���تاذ 

ماجد املفضلي، مدير مكتب اجلريدة مبكة املكرمة.

ميـــــــــر الـــــقـــــطـــــار 
محطات  بـــثـــالث 
فـــي مــزدلــفــة ثم 
أول منى ووسطها 
األخيرة  واحملطة 
عند الدور الرابع 
اجلمرات  مبنشأة 
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أضواء

تطور خدمات النقل.. عالمة بارزة 
في التجربة التنموية السعودية

تشمل النقل الجوي والبري والبحري والنقل في المشاعر المقدسة

الوديان  الطبوغرافية بني مناطقها اجلبلية ذات  بالفوارق  وتتميز  السعودية بتنوع تضاريسها واختالفها،  العربية  اململكة  تتصف 
املأهولة  والهجر  والقرى  املدن  من  العديد  املناطق  هذه  في  وتوجد  الرملية.  الكثبان  ذات  املنبسطة  سهولها  وبني  والتالل،  العميقة 
بالسكان، وتفصل بني كل واحدة من هذه التجمعات السكانية واألخرى مئات الكيلومترات، األمر الذي يستلزم بذل جهود مضاعفة 
لربط هذه املناطق ببعضها. ومبا أن النقل واملواصالت يعتبران من أهم قطاعات االقتصاد الوطني، ملا يوفرانه من تأمني حلركة نقل 
للقطاعات  اخلدمات  وتقدمي  االقتصاد،  حركة  دفع  في  رائد  دور  من  يؤديانه  وملا  والدولي،  احمللي  النطاقني  على  والبضائع  الركاب 
للعمل.  ومتعددة  ج��دي��دة  ف��رص  إي��ج��اد  ف��ي  وإسهامهما  لالستثمار،  كبيرة  ف��رص  م��ن  يوفرانه  ومل��ا  األخ���رى،  واخلدمية  اإلنتاجية 

دة
فا

الر
ة: 

جد
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تطور مذهل 
يعد التطور املذهل الذي شهده قطاع النقل في اململكة العربية السعودية، من اإلجنازات 

والعالم���ات البارزة في التجربة الس���عودية التنموية، حيث كان التنقل في املاضي من 

شرق اململكة إلى غربها، أو من شمالها إلى جنوبها، أو حتى بني املناطق الداخلية أمًرا 

شاّقًا يستغرق عشرات األيام، نظًرا التساع املساحة اجلغرافية، وتباعد احلواضر عن 

بعضها، وتنوع التضاريس، ووعورة املس���الك، إضاف���ة إلى قلة الطرق املعبَّدة، وندرة 

وس���ائل النقل احلديثة. وقد بدأت اجلهود املباركة في العمل على تطوير وسائل النقل 

ومد الطرق، منذ عهد امللك املؤس���س عبدالعزيز آل س���عود � رحمه الله � وقد أخذ هذا 

األمر في التطور تدريجّيًا، فشقت العديد من الطرق في املناطق اجلبلية، ومدت الطرق 

ذات املس���ار الواحد بني املدن الرئيس���ة. وظهرت بوادر التطور املذهل والقفزة الهائلة 

في مجال بناء ش���بكة الطرق الرئيسة ووسائل النقل، منذ أوائل التسعينيات الهجرية 

� أي من���ذ بداية تنفيذ خطط التنمية � حيث اكتملت معظم مرافق الطرق، ووصلت إلى 

أوج اتس���اعها في هذا الوقت، فأصبح االنتقال من ش���رق اململكة إلى غربها، أو من 

ش���مالها إلى جنوبها أمًرا ميس���وًرا، نظًرا جلهود الدولة البارزة في هذا املجال، حيث 

ربطت معظم مدن اململكة ببعضها بشبكة من الطرق الرئيسة، تربط شرق البالد على 

س���احل اخلليج العربي بغربها على س���احل البحر األحمر، وشمالها بجنوبها، إضافة 

إلى ش���بكات الطرق اخلاصة باملشاعر املقدسة. كما صدر األمر السامي الكرمي رقم 

7/ب/15460، وتاري���خ 1422/8/7ه�، والقاضي بتش���كيل جلن���ة في وزارة النقل، 

يش���ترك فيها ممثلون عن وزارات: )الدفاع والطي���ران، والداخلية، واملالية واالقتصاد 

الوطني، والزراعة واملياه، والصناعة والكهرباء، والبترول والثروة املعدنية، والش���ؤون 

البلدية والقروية، والتخطيط( واملؤسسة العامة للموانئ، إضافة إلى مندوبني من جهات 

له���ا عالقة بقطاع النقل ف���ي اململكة وهي: )وزارة احلج، والرئاس���ة العامة لألرصاد 

وحماية البيئة، واخلطوط اجلوية العربية الس���عودية، وش���ركة “أرامكو” الس���عودية، 

واملؤسس���ة العامة للخط���وط احلديدية، والهيئة العامة للس���ياحة، ومصلحة اجلمارك، 

والرئاسة العامة للطيران املدني، والشركة السعودية للنقل اجلماعي، والغرف التجارية 

الصناعية(. الستكمال إعداد اإلستراتيجية الوطنية للنقل، بغرض حتقيق التكامل بني 

عناصر شبكة النقل، وربط التجمعات السكانية واملناطق الزراعية والصناعية، ومناطق 

اخلدمات املعدنية، ودراسة وسائل متويل إنشاء هذه الشبكة.

طرق المشاعر 
تعد الطرق عنصرًا رئيس���ًا في ش���بكة النقل في اململكة، حيث تس���هم بدور فعال في 

تس���هيل تدفق حركة الركاب والبضائع. وتتولى وزارة النقل، ووزارة الش���ؤون البلدية 

والقروية اإلش���راف على الطرق باململكة وتنفيذه���ا وصيانتها، حيث تقوم وزارة النقل 

بالدور الرئيس في إنش���اء الطرق التي تربط امل���دن واملناطق ببعضها، بينما تضطلع 

وزارة الش���ؤون البلدية والقروية بربط أجزاء امل���دن ببعضها. ويلمس احلاج واملعتمر 

والزائر ملك���ة املكرمة واملدينة املن���ورة، وكذلك الزائر ملدن اململك���ة األخرى كالرياض 

وجدة والدمام وغيرها، التطور املذهل، ويكتش���ف الفن الهندسي الرائع الذي وصلت 

إليه الطرق واجلس���ور في اململكة. وتتس���م الطرق السعودية سواء الطرق داخل املدن 

أو التي تربط بينها باتس���اعها وتوافر وسائل الس���المة بها، ومعظم الطرق الداخلية 

باملدن مضاءة، كما أن هناك طرقًا رئيس���ة أخرى مضاءة، كطريق احلرمني الس���ريع 

الذي يربط مكة املكرمة بجدة، أو الطرق ما بني املش���اعر املقدسة. وقد تزامن التطور 

في ش���بكات الطرق اإلقليمية، مع تطوير ضخم ومتسارع لشبكات الطرق داخل مكة 

املكرمة واملش���اعر املقدسة. فقد نفذت وزارة النقل عددًا كبيرًا من املشروعات في مكة 

املكرمة واملش���اعر املقدس���ة من أجل راحة احلجاج واملعتمرين وأداء مناسكهم بيسر 

وس���هولة، منها الطرق الدائرية واألنفاق والتقاطعات مبك���ة املكرمة، والطرق الدائرية 

والعرضية والطولية في عرفات ومزدلفة ومنى، وطريق املش���اة، وحتسني وإزالة بعض 

امل��ب��ارك��ة ف��ي العمل على  ب���دأت اجل��ه��ود 
ت���ط���وي���ر وس����ائ����ل ال���ن���ق���ل وم�����د ال���ط���رق 
عبدالعزيز  امل���ؤس���س  امل��ل��ك  ع��ه��د  م��ن��ذ 

التطور  وال��زائ��ر  واملعتمر  احل���اج  يلمس 
الرائع  الهندسي  الفن  ويكتشف  املذهل 
ال�����ذي وص���ل���ت إل���ي���ه ال���ط���رق واجل���س���ور

الرئيسية  ال����ط����رق  ش���ب���ك���ات  حت���س���ني 
م��ك��ة ورب��ط��ه��ا مب���ش���روع���ات الطرق  ف���ي 
اإلنشاء حتت  التي  أو  املنفذة  الدائرية 
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املرتفعات في مش���عر منى للحصول على مس���احات من األراضي الواسعة للحجاج، وأعمال 

احلماية من أضرار الس���يول، واملواقف في مشعري عرفات ومزدلفة. إلى جانب أعمال اإلنارة. 

كما مت حتس���ني معظم ش���بكات الطرق الرئيس���ية في مكة املكرمة وربطها مبشروعات الطرق 

الدائري���ة املنف���ذة أو التي حتت اإلنش���اء أو املقترحة. ونظرًا للتكوين���ات اجلغرافية الصعبة � 

وبخاصة تداخل ش���بكات الطرق مع جبال مكة املكرمة ذات التكوينات الصخرية الصلبة � فقد 

مت ش���ق العديد من اجلبال، إما إلنش���اء طرق محاذية لها، أو إلنش���اء طرق أنفاق الختراقها 

واختصار مس���افات التنقل. فالطريق الدائري األول يتضمن أربعة أنفاق، أما الدائري الثاني 

فيضم خمس���ة أنفاق وسبعة جسور، باإلضافة إلى ثالثة أنفاق للطريق الدائري الثالث خلدمة 

تنقالت احلجاج والزوار والسكان. كما مت إنشاء وحتسني مجموعة من الطرق الرابطة بني منى 

ومزدلفة وعرفات، وذلك بحسب ما سمحت به املساحة اجلغرافية لتلك املشاعر. فقد ربطت منى 

مبك���ة املكرمة بعدد من الطرق، وكذلك مت ربط منى مبزدلفة، بعدد أربعة طرق وبطول )4( كم، 

تضمنت )13( مسارًا للحركة. أما بني مزدلفة وعرفات، فقد مت إنشاء )9( طرق مبسارات بلغت 

)26( مسارًا لربط هذين املشعرين.

ممرات المشاة
وقد نالت ممرات املش���اة حظًا وافرًا من اإلنفاق احلكومي، حيث مت إنش���اء عدد منها خلدمة 

احلجاج املشاة، بدًءا من احلرم املكي الشريف إلى مشعر منى، وانتهاًء مبشعر عرفات. ويبلغ 

طول ممر املش���اة الرئيسي داخل مشعر منى نحو 4,5 كم، وبعرض 30 مترًا، ويتضمن أربعة 

أنفاق وجس���رين للمش���اة لتفادي التقاطع مع حرك���ة املركبات. كما يخترق 

مش���عر منى ممر رئيسي مظلل للمشاة بطول 4 كم وعرض 30 مترًا، يرتبط 

مبم���ر املش���اة الذي يخترق مش���عر مزدلفة بطول 4 كم وع���رض 60 مترًا. 

أما مش���عر عرفات، فقد مت ربطه مبمر املش���اة الرئيس���ي مبزدلفة بواسطة 

طريقني للمش���اة يبلغ طول كل واحد منهما 19,5 كم وبعرض 30 مترًا، مت 

رصفهما بالكامل وتزويدهما باخلدمات مثل مياه الش���رب واالس���تراحات. 

وتس���هم ممرات املشاة في استيعاب ما نسبته 20-35% من أعداد احلجاج 

املتنقلني مشيًا بني املشاعر املقدسة خالل موسم احلج. 

 

مواقف االنتظار
التط���ور ف���ي خدمات الط���رق ال ب���د أن يتزامن مع توفير مس���تمر ملواقف 

االنتظ���ار، وذلك الس���تيعاب األعداد الكبيرة من املركب���ات � وخصوصًا في 

املناطق محدودة املس���احة كمكة املكرمة واملش���اعر املقدسة � وتكمن أهمية 

مواقف االنتظار في التزايد املستمر الستخدام املركبات واحلافالت للوصول 

إلى احلرم املكي الش���ريف واملشاعر املقدسة. وخالل مراحل تطوير خدمات 

النقل، سعت الدولة إلى توفير مواقع متعددة لوقوف املركبات داخل املشاعر 

املقدس���ة وخارجها، فتم تطوير عدد من مواقف انتظار املركبات واحلافالت 

داخل مكة املكرمة وخارجها. حيث مت جتهيز خمس���ة مواقف لالنتظار خارج 

حدود مكة املكرمة معدل مس���احتها يصل إلى 400 ألف متر مربع، وبتكلفة 

175 مليون ريال. كما مت إنش���اء س���تة مواقف لالنتظار داخل مكة املكرمة. 

أما في املش���اعر املقدس���ة فقد مت جتهيز حوالي 8200 موقف داخل مشعر 

عرف���ات، وأكثر من 7000 موقف حافلة في مزدلفة. وآخر مش���اريع املواقف 

كان في تس���وية مواقف املعيصم خارج حدود منى ومباسحة 250 ألف متر 

مربع.

إن���������ش���������اء ع������������دد م���������ن امل�����������م�����������رات خل�����دم�����ة 
احل������ج������اج امل������ش������اة ب�����������دءًا م������ن احل���������رم امل���ك���ي 
إل������ى م���ش���ع���ر م���ن���ى وان����ت����ه����اًء مب���ش���ع���ر ع���رف���ات
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المطارات والنقل الجوي
أدت االس���تثمارات الضخمة خالل الس���نوات املاضية، إل���ى تطوير البنية 

التحتية لقطاع النقل بش���كل واضح، مما ساعد هذه البنية من االقتراب إلى 

االكتم���ال. ففي مجال النقل اجلوي، يوجد باململكة نحو )27( مطارًا حديثًا، 

مت تشييدها بأفضل املواصفات واملقاييس العاملية، لتسهم في الربط السريع 

بني جميع املدن الرئيس���ة في اململكة، وتيس���ير االتص���ال مبختلف األقطار 

الدولي���ة، منها )4( مط���ارات دولية، تضاهي في س���عتها وخدمتها احلديثة 

ومس���تواها النوعي أفضل املطارات في العالم، وتس���تطيع استقبال أحدث 

أن���واع الطائرات، وهذه املطارات الدولية ه���ي مطار امللك عبدالعزيز الدولي 

بجدة � بوابة احلرمني الش���ريفني � الذي مت افتتاحه عام 1401ه�/1981م. 

ومط���ار امللك خالد الدولي بالرياض، الذي افتتح في عام 1403ه�/1983م، 

كبوابة لعاصمة اململكة وقلبها النابض. وتبلغ مساحته 225 كيلومترًا مربعًا، 

وطاقته التش���غيلية أكثر من عشرة ماليني مسافر سنويًا.  ومطار امللك فهد 

الدولي بالدمام، الذي مت افتتاحه وتش���غيله العام 1420ه�، وتبلغ مس���احته 

776 كيلومت���رًا مربعًا، كما تبلغ طاقته التش���غيلية 9 ماليني راكب س���نويًا. 

ورابع املطارات الدولية باململكة، هو مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 

باملدينة املنورة، الذي مت افتتاحه عام 1392ه�، املوافق 1971م. 

مواجهة التحديات
كما تعد اخلطوط اجلوية العربية الس���عودية مفخرة م���ن مفاخر اململكة في 

مجال النقل اجلوي، حيث متلك أسطواًل حديثًا يتألف من عشرات الطائرات، 

ويبل���غ عدد الطيارين العاملني فيها أكثر م���ن )000ر2( طيار منهم )900( 

طيار س���عودي. ولم تكن تل���ك اإلجنازات التي حققتها اخلطوط الس���عودية 

� والت���ي انطلق���ت بطائرة واحدة من طراز )د ي س���ي 3 / داكوتا(، والتي 

تلقاه���ا جالل���ة امللك عبدالعزيز � رحم���ه الله � هدية م���ن الرئيس األمريكي 

أنفاق وجس���رين للمش���اة لتفادي التقاطع مع حرك���ة املركبات. كما يخترق 

مش���عر منى ممر رئيسي مظلل للمشاة بطول 4 كم وعرض 30 مترًا، يرتبط 

مبم���ر املش���اة الذي يخترق مش���عر مزدلفة بطول 4 كم وع���رض 60 مترًا. 

أما مش���عر عرفات، فقد مت ربطه مبمر املش���اة الرئيس���ي مبزدلفة بواسطة 

طريقني للمش���اة يبلغ طول كل واحد منهما 19,5 كم وبعرض 30 مترًا، مت 

رصفهما بالكامل وتزويدهما باخلدمات مثل مياه الش���رب واالس���تراحات. 

وتس���هم ممرات املشاة في استيعاب ما نسبته 20-35% من أعداد احلجاج 

املتنقلني مشيًا بني املشاعر املقدسة خالل موسم احلج. 

 

مواقف االنتظار
التط���ور ف���ي خدمات الط���رق ال ب���د أن يتزامن مع توفير مس���تمر ملواقف 

االنتظ���ار، وذلك الس���تيعاب األعداد الكبيرة من املركب���ات � وخصوصًا في 

املناطق محدودة املس���احة كمكة املكرمة واملش���اعر املقدسة � وتكمن أهمية 

مواقف االنتظار في التزايد املستمر الستخدام املركبات واحلافالت للوصول 

إلى احلرم املكي الش���ريف واملشاعر املقدسة. وخالل مراحل تطوير خدمات 

النقل، سعت الدولة إلى توفير مواقع متعددة لوقوف املركبات داخل املشاعر 

املقدس���ة وخارجها، فتم تطوير عدد من مواقف انتظار املركبات واحلافالت 

داخل مكة املكرمة وخارجها. حيث مت جتهيز خمس���ة مواقف لالنتظار خارج 

حدود مكة املكرمة معدل مس���احتها يصل إلى 400 ألف متر مربع، وبتكلفة 

175 مليون ريال. كما مت إنش���اء س���تة مواقف لالنتظار داخل مكة املكرمة. 

أما في املش���اعر املقدس���ة فقد مت جتهيز حوالي 8200 موقف داخل مشعر 

عرف���ات، وأكثر من 7000 موقف حافلة في مزدلفة. وآخر مش���اريع املواقف 

كان في تس���وية مواقف املعيصم خارج حدود منى ومباسحة 250 ألف متر 

مربع.

روزفلت، وآخرها صفقات الطائرات التي أمر خادم احلرمني الشريفني - حفظه الله - بالتعاقد 

على شرائها للس���عودية من أحدث ما أنتجته شركتا “بوينغ” و”ماكدونالد دوجالس” لتحديث 

أس���طول اخلطوط اجلوية العربية الس���عودية وتأهيلها، ملواجهة التحديات التي تشهدها صناعة 

النقل اجلوي، الذي اس���تطاعت فيها اخلطوط الس���عودية أن تثبت كفاءة عالية ومكانة مرموقة، 

أكدتها اجلوائز العاملية التي حصلت عليها في مجال اخلدمة اجلوية”. 

إن نظ���رة عامة على املواص���الت بقطاعاتها املختلفة، توضح بجالء اجله���ود التي بذلها خادم 

احلرمني الش���ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز � حفظه الله � لدعمها وتطويرها، بحيث أصبحت 

تزخر بكل مس���ارات النقل ووس���ائلها احلديثة، التي تقل بيسر وسهولة ماليني املسافرين داخل 

البالد وتربطهم بالعالم اخلارجي، وتؤمن تدفق احلركة االقتصادية والتجارية للمملكة.

النقل والطرق
أم���ا ف���ي مجال النقل، فقد صدر في عام 1397ه� نظام النقل العام الذي يهدف إلى تنظيم كل 

ما يتعلق بشؤون النقل البري والبحري وأنشئ في الوزارة لهذا الغرض وكالة متخصصة للنقل، 

ت���س���ه���م مم���������رات امل������ش������اة ف������ي اس����ت����ي����ع����اب ما 
احل����ج����اج  أع������������داد  م������ن   %35-20 ن���س���ب���ت���ه 
امل���ت���ن���ق���ل���ني م����ش����ي����ًا ب�����ني امل����ش����اع����ر امل���ق���دس���ة

خ�����الل م����راح����ل ت���ط���وي���ر خ����دم����ات ال���ن���ق���ل مت 
ت���وف���ي���ر م����واق����ع م���ت���ع���ددة ل����وق����وف امل���رك���ب���ات 
داخ������������ل امل������ش������اع������ر امل������ق������دس������ة وخ�����ارج�����ه�����ا 
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حددت لها العديد من األهداف واملهام، منها إصدار التراخيص ملختلف أنش���طة النقل البري، 

كاألجرة العامة وتأجير الس���يارات ونقل وترحيل الركاب باحلافالت والس���يارات ونقل وترحيل 

البضائع، وقد بلغ أعداد التراخيص الصادرة في هذا الشأن ما يزيد على )82( ألف ترخيص. 

أما فيما يخص الطرق.. فش���تان بني واقع الطرق في اململكة اليوم وما كانت عليه في بدايات 

اخلمس���ينيات امليالدية، عندما أنش���ئت أول وزارة للنقل، فاملنجز الذي حتقق على صعيد بناء 

وتعبيد الطرق، يعد معجزة حقيقية سواء على صعيد حجم املنجز أو مواصفاته الهندسية التي 

تغلبت على صعوبات التضاريس والطبوغرافيا في بلد تتنوع تضاريس���ه بني القمم الش���اهقة 

والوديان الس���حيقة. ففي عام 1373ه� /1953م، وهو العام الذي تأسس���ت فيه وزارة النقل 

باململك���ة كان مجموع أطوال الطرق ال يزيد على )239( كيلومترًا فقط، وهو رقم متواضع إذا 

ما قيس مبس���احة اململكة الشاس���عة واملترامية األطراف؛ والتي تنتشر عليها اآلالف من املدن 

والقرى والهجر والتجمعات الس���كانية يفصل بعضها عن البع���ض اآلخر مئات الكيلومترات. 

وكانت أولى مهام وزارة النقل لتغيير هذا الواقع، هو إنش���اء شبكة من الطرق الرئيسة املعبدة 

لربط املناطق الرئيس���ة باململكة ببعضها، وخلدمة أكبر قدر ممكن من املدن والقرى والتجمعات 

الس���كانية في مختلف أنحاء اململكة. ولتحقيق ذلك اله���دف التاريخي، كان البد من التخطيط 

الس���ليم والدراسات الواعية التي تأخذ بأحدث األساليب التي توصل إليها العالم، لبناء شبكة 

ال����س����ي����ارات  الن����ت����ظ����ار  م�����واق�����ف   )5( جت���ه���ي���ز 
خ��������������ارج ح��������������دود م������ك������ة امل�������ك�������رم�������ة م�����ع�����دل 
مربع م���ت���ر  أل�����ف   400 إل�����ى  ي���ص���ل  م��س��اح��ت��ه��ا 

معبدة من الطرق وبأسرع وقت ممكن وبأقل قدر من التكاليف، بحيث تكون هذه 

الش���بكة جاهزة لتمهد الطريق أمام قطاعات التنمي���ة األخرى التي كانت الدولة 

ق���د بدأت في التخطيط لها، بحيث يراعى عند تنفيذها أن تكون البداية من حيث 

انتهى اآلخرون. وهكذا بدأت وزارة النقل في إجراء دراسات أولية شاملة ومكثفة، 

تضمن���ت جمع املعلومات، والتعرف على االحتياج���ات، ومن ثم حتديد األوليات، 

وبعد حتليل املعلومات استقر الرأي على حتقيق الهدف وفق ثالث مراحل: 

األول���ى: وته��������دف إلى رب�ط املناطق الرئيس���ة بش���بك���ة م���ن الط���رق 
املسفلت���ة املفردة. 

الثاني���ة: تهدف إلى تطوير هذه الش���بكة وتوس���عتها بتحويل بعض الطرق 
الرئيسة فيها إلى طرق مزدوجة وسريعة. 

الثالث���ة: ته���دف إلى تطوير مس���توى اخلدمات على هذه الش���بكة، وتوفير 
وسائل السالمة عليها. 

فأجن���زت وزارة النقل ما يزيد على )56( ألف كيلومتر مابني طرق س���ريعة 

ومزدوجة ومفردة، ونحو )130( ألف كيلومتر من الطرق الترابية املمهدة، في 

أكثر من مائتي مشروع، فيما يصل عدد املشروعات املزمع تنفيذها مستقباًل 

ضمن اخلطط املستمرة لوزارة النقل � إضافة إلى مشروعات الصيانة بشقيها 

الوقائية واألساسية � أكثر من مائتني وعشرين موقعًا. 

األنفاق والممرات الجبلية
أم���ا في مجال األنفاق، فلقد انضمت اململكة العربية الس���عودية � ممثلة في 

وزارة النقل � كعضو في االحتاد الدولي لألنفاق، وذلك كجهة حكومية مهمتها 

تصميم وتنفيذ وصيانة األنفاق واملمرات اجلبلية والس���فلية اخلاصة بالطرق 

والس���كك احلديدية حتت األرض. وقد جعلت طبيع���ة التضاريس في بعض 

املناطق إنش���اء وإقامة الطرق فيها عماًل ش���اقًا وصعبًا، يتطلب تقنية عالية 

وموارد ضخمة خاصة في املناطق اجلنوبية والغربية للمملكة، فتم إنشاء شبكة 

من األنفاق واجلسور في العديد من املناطق، باستخدام أحدث التقنيات في 

مجال التصميم واإلنش���اء، مما أدى إلى تس���هيل حركة التنقل بني مختلف 

مناط���ق اململكة. ويبلغ ع���دد األنفاق اجلبلية في اململك���ة اليوم نحو )105( 

االقتصاد  ق���ط���اع���ات  أه����م  م���ن  ي��ع��ت��ب��ر  ال��ن��ق��ل 
ال���وط���ن���ي مل����ا ي����وف����ره م����ن ت���أم���ني حل���رك���ة نقل 
ال�����رك�����اب ع���ل���ى ال���ن���ط���اق���ني احمل����ل����ي وال�����دول�����ي
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أنفاق، بطول إجمالي وقدره )33( كم، باإلضافة إلى ذلك سيتم إنشاء )14( 

نفقًا أخرى، بطول إجمالي قدره )20( كلم، وذلك على امتداد مشروع اخلط 

احلديدي الذي سيربط بني الرياض وجدة. كما يوجد في اململكة )884( ممرًا 

سفليًا، وقد نفذت هذه املش���روعات وفقًا ألحدث املواصفات واملعايير الفنية 

العاملية املتطورة، وبلغت تكلفتها مليارات الرياالت السعودية. 

أنفاق المركبات والمشاة 
وفيم���ا يخص أنفاق مكة املكرمة، فمن املعلوم أن مكة املكرمة تقع في اجلزء 

الغربي من اململكة العربية السعودية، ونظرًا للطبيعة اخلاصة التي تتميز بها 

هذه البقعة املقدس���ة، حيث يفد إليها ماليني احلجاج واملعتمرين كل عام من 

جميع بقاع العالم، فقد مت إنش���اء نوع���ني من األنفاق في هذه املنطقة هما: 

)أنفاق للمركبات( و)أنفاق للمشاة(، ويبلغ إجمالي عدد أنفاق السيارات نحو 

)25( نفقًا، بطول إجمالي ق���دره )6ر19( كلم تقريبًا، وأطول نفق للمركبات 

هو نفق )أجياد كدي(، الذي يبلغ طوله نحو )1600( متر، وتوجد )4( أنفاق 

للمشاة، ويعتبر نفق )منى( أطول نفق للمشاة، حيث يبلغ طوله )1320( مترًا. 

وباإلضافة إلى هذه املشروعات، توجد العديد من مشروعات املمرات السفلية 

في املدن الكبرى باململكة، والتي س���اعدت في حل املش���كالت التي تواجهها 

املرافق املرورية بالبالد. وتتولى وزارة النقل تخطيط وتصميم وإنش���اء شبكة 

الطرق لربط جمي���ع املناطق ومدن وقرى وهجر اململكة العربية الس���عودية، 

والعمل على رفع الس���المة املرورية على تلك الطرق، من خالل اعتماد أفضل 

املواصفات واملعايير العاملية في التنفيذ، وتزويدها بوسائل السالمة، واعتماد 

برامج دقيقة في صيانتها.

الموانئ البحرية
تتبوأ اململكة العربية الس���عودية املركز األول ب���ني الدول املصدرة للنفط في 

العالم، ومتتلك أكبر اقتصاد متعدد القنوات في الشرق األوسط، مع صادرات 

صناعية تعتمد على األس���واق العاملية، وم���ن ثم فمن البديهي أن يكون لدى 

اململكة موانئ مجهزة بشكل جيد وتدار بكفاءة عالية. وأصبحت املوانئ اليوم 

رافدًا أساسيًا من روافد التنمية، وحلقة ارتباط بني االقتصاد الوطني مبختلف قنواته ونشاطاته 

وب���ني االقتصاد العاملي. وكدليل على حرص الدولة � أيدها الله � واهتمامها بهذا املجال، ارتأت 

حتويل إدارة املوانئ إلى مؤسس���ة عامة مستقلة، ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، لتنمية 

وتطوير وحتس���ني أوضاع املوانئ، وإدارتها طبقًا للنظم واألساليب الدولية الفعالة. وبفضل الله 

تعالى، متكنت املؤسس���ة العام���ة للموانئ من إعادة تنظيم املوانئ ورفع كفاءتها. وقد ش���هدت 

السنوات املاضية � ولله احلمد � إجنازات ضخمة متثلت أهمها في إنشاء أكبر منظومة للموانئ 

في الشرق األوسط، تضم )8( موانئ رئيسة، مجموع أرصفتها )183( رصيفًا، مزودة بأحدث 

التجهي���زات، وهذه املوانئ هي: )ميناء جدة اإلس���المي، وميناء امللك عبدالعزيز بالدمام، وميناء 

املل���ك فهد الصناعي باجلبيل، وميناء امللك فهد الصناعي بينبع، وميناء اجلبيل التجاري، وميناء 

ج���ازان، وميناء ينبع التج���اري، وميناء ضبا(. كما أن 95% م���ن واردات اململكة وصادراتها، 

أصبحت متر عبر املوانئ البحرية. ومناولة ما يزيد على 1700 مليون طن من البضائع املختلفة. 

وتخفيض مصروفات التشغيل من 150 ريااًل ملناولة الطن الواحد في عام 1976م، إلى أقل من 

6 رياالت للطن عام 2002م(. 

مستجدات الساحة
إال أن املس���تجدات التي ظهرت على الس���احة التجارية البحرية، ومن أهمها االنفتاح التجاري 

ظ��ه��رت ب���وادر ال��ت��ط��ور امل��ذه��ل وال��ق��ف��زة الهائلة 
ف�����ي م����ج����ال ب����ن����اء ش���ب���ك���ة ال�����ط�����رق ووس����ائ����ل 
الهجرية ال��ت��س��ع��ي��ن��ي��ات  أوائ�������ل  م���ن���ذ  ال���ن���ق���ل 

أص����ب����ح االن�����ت�����ق�����ال م�����ن ال�����ش�����رق إل�������ى ال����غ����رب 
أو م����ن ال���ش���م���ال إل�����ى اجل����ن����وب أم�������ًرا م���ي���س���وًرا 
ن�����ظ�����ًرا ل���ل���ج���ه���ود ال�������ب�������ارزة ف�����ي ه�������ذا امل����ج����ال
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على املس���توى العاملي، واالستثمارات الكبيرة في املوانئ وبالذات املجاورة منها، ثم 

التحول الكبير في االقتصاد الوطني من اقتصاد مس���تورد ومس���تهلك إلى اقتصاد 

ر، دعا املؤسسة العامة للموانئ لتصميم برنامج عمل جديد، لتعزيز املركز  منتج ومصدِّ

الريادي للموانئ الس���عودية. مع حتقيق األهداف التالية: )زيادة اإليرادات. وتشجيع 

الصادرات. وتوفير فرص عمل جديدة لأليدي الوطنية(. ويرتكز هذا البرنامج اجلديد 

على إس���ناد أرصفة ومعدات املوانئ للقطاع اخلاص إلدارتها وتش���غيلها بأس���لوب 

جت���اري، وفق ضوابط وترتيبات مح���ددة، وقد مت اعتماد هذا البرنامج عام 1997م، 

وبهذا تكون املوانئ الس���عودية قد حظيت بشرف السبق في تخصيص خدماتها بني 

املرافق العامة في اململكة، وكذلك بني موانئ الش���رق األوسط. وقد شهدت الفترة من 

ع���ام 1997 إلى عام 2000م، اخلطوات العملية لتنفي���ذ هذا البرنامج، حيث اكتمل 

إس���ناد جميع أعمال أرصفة املوانئ إلى القطاع اخلاص إلدارتها بأسلوب جتاري. 

وق���د أظهرت النتائ���ج األولية للفترة التي أنقضت من البرنام���ج، تطورًا ملحوظًا في 

إنتاجية املوانئ، وضخ استثمارات كبيرة، وتزويد وحتديث معدات مناولة البضائع.

تطور ملموس
كباقي القطاعات التنموية في اململكة.. ال يزال قطاع النقل وخدماته الرئيسية يشهد 

تطورًا ملموس���ا في طبيعة ونوعية اخلدمات التي يقدمها لس���كان اململكة وزائريها، 

وبخاصة زوار بيت الله احلرام. فاالستراتيجيات العمرانية املقترحة ملناطق املشاعر 

املقدس���ة تؤكد على أهمية التوس���ع في تطوير خدمات ومرافق النقل في املش���اعر 

املقدسة، وذلك الستيعاب الزيادات املتوقعة في أعداد احلجاج واملعتمرين القادمني 

لبيت الله احلرام. ففيما يتعلق بش���بكات الطرق.. فال يزال العمل جاريًا الستكمال 

مش���روعات الطرق الدائرية ملكة املكرمة واملش���اعر املقدس���ة. كما أن التحسينات 

مستمرة للطرق الرابطة بني املشاعر املقدسة وخدماتها األساسية، وخاصة املنطلقة 

من مش���عر عرفات إلى منى مرورًا مبش���عر مزدلفة. وهناك مقترحات جادة لزيادة 

عدد ممرات املشاة داخل مشعر منى، وذلك الستيعاب األعداد الكبيرة من احلجاج 

املنتقلني إلى داخل مش���عر منى خالل أيام احلج. ويج���ري العمل حاليًا على دعم 

ش���ركات النقل باحلافالت لالستمرار في تقدمي خدمات مقبولة لنقل احلجاج خالل 

مواس���م احلج والعمرة، وتسهيل منح التصاريح للراغبني في دخول هذا املجال من 

املستثمرين واملش���غلني. كما أن النجاح الطيب ملشروع النقل باحلافالت الترددية 

قد شجع على تعميم الفكرة على أعداد أكبر من احلجاج مقارنة باألعوام املاضية 

ويجري العمل على تنظيم ذلك ملواس���م احلج القادمة. وأخي���رًا تتبنى وزارة النقل 

مش���روعًا طموحًا لربط املدينة املنورة واملش���اعر املقدس���ة ومدينة جدة مبطارها 

ومينائها الدوليني بش���بكة السكك احلديدية املقترحة على املستوى الوطني. ويتميز 

هذا املش���روع بارتفاع فرص جناح���ه مقارنة باملقترحات األخ���رى وأهميته على 

املستويني الوطني والدولي. 

االهتمام والعناية 
وهكذا يحظى قطاع الطرق والنقل، باالهتمام والعناية من خادم احلرمني الشريفني 

امللك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده األمني، وسمو النائب الثاني � حفظهم 

الله � وقد تضمنت ميزانية وزارة النقل لهذا العام، اعتماد العديد من املش���روعات 

الضخم���ة في مختلف مناطق اململكة، بعضها مش���روعات جديدة، والبعض اآلخر 

اس���تكمال ملش���روعات قائمة، بدأ تنفيذها في ميزانيات ماضية، حيث مت  اعتماد 

تنفي���ذ )316( مش���روعًا من الطرق الرئيس���ية والثانوية والفرعي���ة، بلغت إجمالي 

تكاليفه���ا الكلية )866ر11( مليار ريال، مب���ا في ذلك املبلغ املخصص للوزارة من 

فائض ميزانيات األعوام املالية املاضية ويبلغ مجموع أطوالها )6400( كلم. وتتمثل 

الرؤية املس���تقبلية لقطاع النقل في اململكة العربية الس���عودية، في توفير قطاع نقل 

متكامل يشمل جميع األمناط ملواكبة احتياجات اململكة املستقبلية، ويتميز بالسالمة 

والفعالية والكفاءة والتطور التقني، ويعمل على تش���جيع وتعزيز التنمية االقتصادية 

والقدرة التنافس���ية للمملكة على املس���توى الدولي، كما يضم���ن توفير بيئة صحية 

وآمنة ألفراد املجتمع.
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خدمة احلاج 
شرف...أمانه ...مسؤولية 

Seeking perfection الكمال  إل��ى  سعي 
> خبرة متميزة على مدى 15 عامًا   

> حاصل على التميز من وزارة احلج ملوسم 1430 ه�  

> حاصل على التميز من املؤسسة ملوسم حج 1429

> خدمات إضافية مميزة على مدى عامني
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سبل تعزيز تكامل المعلومات
 في خدمات ضيوف الرحمن

ورشة عمل برعاية أمير المدينة المنورة وتشريف وزير الحج وتنظيم “التنسيقية”

في  احل��ج  جلنة  رئيس  امل��ن��ورة  املدينة  منطقة  أمير  عبدالعزيز،  ب��ن  ماجد  ب��ن  عبدالعزيز  األم��ي��ر  امللكي  السمو  صاحب  برعاية 
املدينة املنورة، دّشن معالي وزير احلج الدكتور فؤاد بن عبدالسالم الفارسي، فعاليات ورشة العمل التي أقامتها الهيئة التنسيقية 
خلدمات  املعلوماتي  )التكامل  ب��ع��ن��وان  امل��ن��ورة،  امل��دي��ن��ة  ف��ي  ل���أدالء  األه��ل��ي��ة  امل��ؤس��س��ة  م��ع  بالتنسيق  ال��ط��وائ��ف،  أرب���اب  مل��ؤس��س��ات 
بفندق  2010م،  مايو   13-12 املوافق  ه�   1431 األول��ى  جمادى   29-28 من  الفترة  خالل  وذل��ك  البيانات(،  تراسل  الرحمن...  ضيوف 
ال��وزارة لشؤون العمرة الدكتور  احلج لشؤون احلج حامت بن حسن قاضي، ووكيل  وزارة  وكيل  بحضور  املنورة.  باملدينة  “موفنبيك” 
املنورة  باملدينة  احلج  جلنة  وسكرتير  الهالل،  عبدالرحمن  بن  هالل  والتطوير  للتخطيط  ال��وزارة  ووكيل  رواس،  محمد  بن  عيسى 
الهيئة  ورئيس  البيجاوي،  عبدالرحمن  بن  محمد  امل��ن��ورة  باملدينة  احل��ج  وزارة  لفرع  العام  وامل��دي��ر  النعمان،  مصطفى  بن  محمد 
التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف املطوف عبدالله بن عمر عالء الدين، وعدد من رؤساء مؤسسات أرباب الطوائف ومنسوبيها.
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ولو بحثنا اآلن بشكل من التفصيل.. من املسؤول عن سكن احلاج، سواء كان مبكة أو املدينة؟ 

املس���ؤول بال ش���ك هي بعثة احلج هي التي تستأجر املساكن، ومؤسسات الطوافة واألدالء هي 

الت���ي تقوم بتوثيق هذه العقود وتدخلها في أنظمته���ا، إذن املعلومة موجودة في بيانات وأنظمة 

هذه املؤسس���ات، ولو تساءلنا: من املس���ؤول عن حتديد اخلدمة امليدانية؟ جند أن املسؤول عن 

حتديد هذه اخلدمة امليدانية هي مؤسس���ات الطوافة والنقابة العامة للس���يارات التي تتحكم في 

ص���رف احلافالت، إذن أنا لدي مدخالت: وهي بيانات العقود التي أصبحت لدى املؤسس���ات، 

كذلك النقابة العامة للس���يارات التي تستطيع أن تتحكم في صرف احلافالت لنقل احلجاج في 

مك���ة املكرم���ة واملدينة املنورة، وأيضًا ل���دى فرعي الوزارة في مكة املكرم���ة وفي املدينة املنورة 

يقومان مبهام الرقابة، إضافة إلى اإلش���راف العام من مقام إمارة منطقة مكة املكرمة أو إمارة 

املدينة املنورة، والتي تتابع األمور بشكل عام”. 

إنجاز جيد 
ومضى وكيل وزارة احلج لش���ؤون العمرة، املش���رف على مشروع تراسل البيانات قائاًل: “إذن 

كما ذكر الزميل س���عادة الدكتور يوسف حوالة، بدأ في 1428ه� مشروع التفكير في حل هذه 

املشكلة، وبدأ النظر في حل هذه املشكلة، وبفضل الله وتوفيقه حققت مؤسسات الطوافة والنقابة 

العامة للسيارات إجنازًا جيدًا جدًا ورائعًا، وقاموا بالعمل املطلوب منهم، وحتققت نتائجه وبدأنا 

نراجع ما مت في حتديد السكن للحاج القادم من مكة املكرمة، للمدينة املنورة وهو ساكن في بيته 

في مكة املكرمة، وال أحدد سكنه وهو جالس في الباص – كما كان يحدث في السابق - وهذه 

املنظومة كانت تبدأ من بعثة احلج، وكما تعلمون أن بعثة احلج هي التي لديها معلومة السكن - 

كما ذكرنا - وهي التي تقوم بتأجير السكن، وهي التي تعطي املعلومة للمؤسسة األهلية لألدالء، 

وتوزعها على النقابة العامة للس���يارات، وتوزعها أيضًا على مؤسس���ات الطوافة، ومؤسس���ات 

الطوافة بدورها تعطي املعلومة إلى مجموعات اخلدمة التي تس���تخدمها بعد ذلك للحصول على 

احلافل���ة. وهناك جانب مهم، وهو لبعثة احلج دور رئي���س في هذه املعلومة وتؤدي هذه البعثات 

دور مهم، وهناك بعثات حج أداؤها التقني جيد وهناك بعثات أداؤها سيئ. وفي ضوء مخرجات 

ورشة العمل هذه، رمبا نتمكن من إلزامهم بطريقة ما لتحقيق املطلوب”. 

حلول وبدائل 
واستطرد سعادة املشرف على مشروع تراسل البيانات قائاًل: “هناك حلول وبدائل إن شاء الله 

تسفر عنها املناقشة ومنها مسألة تسريع اإلجراء في الهجرة وفي املطار دون اإلخالل بأي جزء، 

عن طريق املعاجلة اجليدة لهذا املوضوع، وهذا هو املطلوب من ورشة العمل هذه، حيث سيكون 

هنالك دليل للتكامل يحدد جميع املتطلبات التقنية واإلجرائية. واحلل الدائم الذي سيتم اعتماده 

هو تنفيذ املس���ار اإللكتروني، واملتوقع أن تبدأ بش���كل تدريجي، مع مالحظة الربط بني حصول 

احلاج على التأشيرة في الوقت املناسب، يكون مناسبًا حلجه بالطيران ولن يكون مناسبًا حلجه 

بالبر! فاملوافقة بني هذه األمور الثالثة ستكون صعبة، إال إذا كانت اجلهات الثالث على الشبكة 

فعاًل، وإذا كانوا فعاًل مرتبطني، ميكنني أن اتواصل مع سفارة اململكة، وهذا إن شاء الله سيتم 

من خالل برنامج السكن..

منظومة خدمات
بدأت الفعاليات بتالوة آي من الذكر احلكيم، ثم ألقى الدليل الدكتور يوسف 

بن أحمد حوالة، رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية لألدالء، عضو مجلس 

الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف، كلمة الهيئة التنسيقية ملؤسسات 

أرب���اب الطوائف، والتي جاء فيها: “ما انفكت خدمة حجاج بيت الله احلرام 

وزوار مسجد نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم، الشغل الشاغل لهذه البالد: 

قيادة ومس���ؤولني وال غرو في ذلك، أوليس���ت بالدن���ا، هي محضن املدينتني 

املقدستني واملش���اعر املقدسة؟ أوليس���وا هم ضيوف الرحمن ووافدوه؟ فال 

ب���د إذن وال غرابة أن تتن���ادى كل األجهزة اخلدمية: احلكومية منها واألهلية 

إلى التس���ابق � مع نيلها لش���رف اخلدمة � إلحداث نقالت نوعية متتابعة في 

حتسني وتطوير اخلدمة للحاج الكرمي زائر مسجد نبيه الكرمي صلى الله عليه 

وسلم. واستلهامًا ملعطيات هذا الهدف االستراتيجي، وفي قراءة واعية لهذا 

التوجه، تنظم الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف، ورشة: )التكامل 

املعلوماتي خلدمة ضيوف الرحمن.. تراس���ل البيانات( هنا في املدينة املنورة 

وعلى بعد خطوات معدودات من مس���جد س���يد األول���ني واآلخرين، وبرعاية 

كرمية من معالي وزير احلج الدكتور فؤاد بن عبدالسالم الفارسي.

معالي الوزير: وجهتم معاليكم في عام 1427ه� بإنشاء صالة جديدة مبحطة 

الهجرة باملدينة املنورة، تس���هم مع الصالة الس���ابقة في تخفيف اإلجراءات 

باحملط���ة، مما ينعكس أث���ره اإليجابي على التقليل من فت���رة بقاء حافالت 

احلجاج في رحلة القدوم في احملطة. 

ومض���ى الدكتور حوالة قائ���اًل: “وبتوجيه كرمي من معاليكم، انطلقت س���نة 

1428ه���� خدمة تراس���ل البيانات اإللكترونية بني املؤسس���ة األهلية لألدالء 

ورصيفاته���ا منظمة اخلدمة املمثلة في مؤسس���ات الطواف���ة والنقابة العامة 

للس���يارات. وككل البدايات، كانت النتائج ال بأس بها، بيد أنها ما لبثت في 

املوس���مني التاليني، أن زادت، وغدونا نتحدث عن حافالت مكتملة اإلجراءات 

ال يس���تغرق بق���اء احلافل���ة منها أكثر من س���ت دقائق، وحاف���الت مكتملة 

اإلجراءات جزئيًا، وحافالت غير مكتملة اإلجراءات كلية، وهي – وس���ابقتها 

- املستهدفتان في هذه الورشة، جنبًا إلى جنب مع الرغبة في حتقيق تكاملية 

معلوماتية في خدمة ضيوف الرحمن، كما سميت بذلك عنوان وموضوع هذه 

الورشة، التي نتمنى ملخرجاتها التوفيق إن شاء الله تعالى. 

معالي الوزير: يثمن منس���وبو مؤسس���ات أرباب الطوائ���ف، وبقية منظومة 

اخلدم���ة التي تش���رف عليها ال���وزارة املوقرة، اجلهود الدؤوب���ة التي يبذلها 

أصحاب السمو امللكي األمراء: األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة املكرمة 

رئي���س جلنة احلج املركزية. األمير عبدالعزيز ب���ن ماجد أمير منطقة املدينة 

املن���ورة، رئيس جلنة احلج باملدينة املنورة. األمير مش���عل بن ماجد محافظ 

محافظة جدة، في خدمة ضيوف الرحمن، منفذين توجيهات وتعليمات القيادة 

الرش���يدة � يحفظها الله لهذه البالد الغالية � خادم احلرمني الش���ريفني امللك 

عبدالله بن عبدالعزيز � يحفظه الله � وسمو ولي عهده األمني صاحب السمو 

امللكي األمير س���لطان بن عبدالعزيز  وزير الدفاع والطيران واملفتش العام، 

وس���مو النائب الثاني صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز وزير 

الداخلية رئيس جلنة احلج العليا”. 

أهداف وغايات
ثم ارجتل الدكتور عيسى بن محمد رواس، وكيل وزارة احلج لشؤون العمرة، 

املش���رف على مشروع تراسل البيانات ملوسم 1430ه� كلمة شملت ملخصًا 

ألهداف هذه الورش���ة، قال فيها: “تأتي هذه الورش���ة ضمن سلسلة الورش 

التي دأبت مؤسسات أرباب الطوائف على تنظيمها في مختلف املناطق التي 

تنظم أعمال احل���ج، والعنوان العام لهذه الورش���ة: )تكامل البيانات خلدمة 

احلجاج( وهو دور مهم ورئيس، وس���تنبثق عنه عدة ورش عمل، أوالها هذه 

الورش���ة التي نحن بصدد افتتاحه���ا هذا اليوم – إن ش���اء الله تعالى -. 

واس���تأذن معاليكم أن أضع بني يديكم ملخصًا للهدف من هذه الورشة، وما 

نتوق���ع أن نحصل عليه م���ن نتائج. واملوضوع هو تفوي���ج احلجاج من مكة 

واملدينة املنورة بناًء على أمرين هما بيانات احلجاج وبيانات عقود اإلسكان، 
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نقل إلكتروني 
تلى ذلك تقدمي عرض مرئي عام للهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرب���اب الطوائف، عن موضوع 

تراس���ل البيان���ات إلكترونيًا بني مؤسس���ات الطوافة مبكة املكرمة، واملؤسس���ة األهلية لألدالء 

باملدين���ة املنورة، وبقية اجلهات ذات العالقة، قدمه أس���امة عبدالله دانش، عضو مجلس إدارة 

املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب آسيا. ثم ألقى معالي وزير احلج الدكتور فؤاد بن 

عبدالسالم الفارسي الكلمة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، احلمد لله رب العاملني، والصالة 

والس���الم على أش���رف املرسلني، س���يدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني. اإلخوة احلضور: 

السالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بحمد الله جنتمع اليوم حتت رعاية كرمية من صاحب 

الس���مو امللكي األمير عبدالعزيز بن ماجد، أمير منطقة املدينة املنورة رئيس جلنة احلج باملدينة 

املن���ورة، في حلقة عملنا هذه في هذه الليلة، وأيضًا في ورش���ة عمل )التفويج( التي كانت في 

صباح هذا اليوم، وأبلغكم حتيات س���موه الكرمي وتقديره، ومتنياته أن تكون 

ه���ذه احللقة حلقة إيجابية وناجحة وموفقة، يتم من خاللها � إن ش���اء الله � 

إزال���ة بعض العقبات التي صادفت حج العام املاضي، ويعود منها املزيد من 

اإلجناز لتحقيق النقل اإللكتروني. وبداية أود أن أشكر أخي الدكتور يوسف 

حوال���ة على الكلمة الطيبة التي ألقاها اليوم، كما أود أن أش���ير إلى الكلمة 

األخيرة التي ألقيت في ورشة عمل التفويج في صباح هذا اليوم، والتي أكدنا 

فيه���ا أننا كلنا فريق عمل واح���د.. وكلنا يد واحدة نعمل ملصلحة هذه البالد 

املقدسة الطيبة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعًا ملا يحب ويرضى. وأيضًا 

شكري وتقديري لسعادة األخ الدكتور عيسى رواس على هذه الكلمة العلمية 

الطيبة. وفيما يتعلق مبوضوع “التراس���ل اإللكتروني”، لعل من باب التوثيق 

أن نش���ير إلى أن وزارة احلج � ومنذ ما يقارب الثالث س���نوات � قد طرحت 

الفك���رة ذات الصلة مبوضوع التراس���ل اإللكتروني، وذلك في إطار اجتماع 

عق���د مبكتبي بجدة، وقد حتق���ق على إثره العديد من اخلط���وات التمهيدية 

والتنفيذية املرحلية على درب الهدف األساس لتطويع التقنية املعاصرة، ملزيد 

من اخلدمات امليسرة لضيوف الرحمن مكانيًا وزمانيًا. 

ولذلك.. فقد أحس���نت الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف صنعًا 

باعتم���اد عق���د حلقة العمل هذه الت���ي نحن بصدده���ا، اخلاصة مبوضوع 

تراس���ل البيانات اإللكترونية بني مؤسس���ات الطوافة األهلية مبكة املكرمة، 

واملؤسس���ة األهلية لألدالء باملدينة املنورة، والنقابة العامة للس���يارات، حيث 

التزمت بتنظيم احللقة مؤسس���ة األدالء بهدف حتقيق ما يراد اخللوص إليه 

من تكامل بشأن موضوع التراسل، للتمكني من االستفادة القصوى للتراسل 

املتطور املواكب ملستجدات العصر، الذي يتسم بالديناميكية وسرعة األداء، 

مع ضمان الضبط والربط ملصلحة ضيوف الرحمن. 

لذل���ك، فإني أبارك هذا التوجه الطيب، متمني���ًا أن تفضي حلقة العمل هذه 

إل���ى نتائج باهرة ومعززة وداعمة ملا يت���م اعتماده واألخذ به، وفق توجيهات 

والة األمر – حفظهم الله – الذين نذروا أنفسهم لتتواصل العطاءات اخليِّرة 

إلحراز املزيد من التقدم واالزدهار لهذا الوطن العزيز، وفي مختلف املجاالت 

احليوية، وبخاصة ما يتعلق مبزيد من التيسير للحجاج واملعتمرين والزائرين، 

الذي���ن يزداد تعدادهم على مدار العام مبا يقدر بنحو س���بعة ماليني، حيث 

ينعم���ون باألمن الش���امل طيلة م���دة إقامتهم ألداء النس���ك على ثرى هذه 

األراضي املقدسة، مع التكرمي والترحيب وحسن االستقبال الذي يجدونه من 

املواطن السعودي، الذي يتشرف بأن يكون في خدمة وفود الله. 

كم���ا اغتنم هذه الفرصة ألرفع أك���ف الدعاء إلى الباري عز وجل بأن يحفظ 

لهذه البالد أمنها وأمانها، وأن يبارك في والة أمرها، س���يدي خادم احلرمني 

الش���ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز، وس���يدي س���مو ول���ي عهده األمني، 

وسيدي سمو النائب الثاني وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العليا. 

كذلك الش���كر لصاحب الس���مو امللكي أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة 

احل���ج املركزية، وصاحب الس���مو امللكي أمير منطق���ة املدينة املنورة رئيس 

جلنة احل���ج باملدينة املنورة، على ما يقومان به من ِإش���راف ومتابعة مكثفة 

في اإلطار التكاملي، بهدف تضافر جهود جميع اجلهات املعنية، لينهض كل 

بواجبه، واحملصلة حصد النجاحات املس���تحقة لوطن يشرف بأن يكون على 

الدوام في خدمة اإلس���الم واملسلمني.. هذا إيجاز ملجمل ما يلزم إيضاحه.. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أوراق عمل
وتواصلت أعمال ورش����ة العمل في اليوم التالي )اخلميس 1431/5/29ه�(، 

وقد بدأت فعاليات هذا اليوم باس����تعراض ورقة عمل املؤسسة األهلية لألدالء 

باملدينة املنورة، بعنوان: )مشروع مركز املعلومات املوحد في مؤسسات أرباب 

الطوائف(، والتي قدمها املهندس س����مير كردي، عضو مجلس إدارة املؤسسة 

األهلية لألدالء لتقنية املعلومات واألس����تاذ عبدالرحمن بن فهد ش����مس، مدير 

قطاع التقنية وعضو مجلس إدارة مؤسس����ة تركيا، أعقبه األس����تاذ عادل بن 

رش����اد قاري، بورقة عمل مؤسسات الطوافة مبكة املكرمة. ثم استعراض ورقة 
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عمل النقابة العامة للس����يارات، التي قدمها املهندس أس����امة فتح الدين، من 

مركز معلومات النقابة. عقب ذلك اس����تعرض الدكت����ور فاروق بخاري، عضو 

مجل����س إدارة مكتب الوكالء املوحد ورقة عمل املكتب. ليقدم املدير العام لفرع 

وزارة احلج باملدينة املنورة، األس����تاذ محمد بن عبدالرحمن البيجاوي عرضًا 

حمل عنوان: )قصة جناح(. تاله كلمة لألس����تاذ محمد بن مصطفى النعمان، 

س����كرتير جلنة احلج باملدينة املنورة. ثم كلمة لسعادة املطوف عبدالله بن عمر 

عالء الدين، رئيس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف. وأخرى لسعادة 

الدكتور عيسى رواس. وكلمة ختامية لسعادة األستاذ حامت بن حسن قاضي، 

وكيل وزارة احلج لشؤون احلج. ليفتح بعد ذلك باب النقاش واملداخالت. 

تفاعل كبير
وقد قال س���عادة األس���تاذ محمد بن مصطفى النعمان، سكرتير جلنة احلج 

باملدينة املنورة في كلمته: »أبدأ بتقدمي عبارات الش���كر والتقدير ملعالي وزير 

احلج على املوافقة على إقامة هذه الورشة وحضوره لفعالياتها هنا في املدينة 

املنورة، رغم مش���اغله ومهامه ومس���ؤولياته اجلس���يمة«. ومضى قائاًل: »لقد 

تفضل معالي وزير احلج بنقل حتيات صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز 

ب���ن ماجد بن عبدالعزيز، أمير منطقة املدينة املنورة رئيس جلنة احلج باملدينة 

املنورة، الذي تفضل بالتأكيد عليّ باملشاركة في هذه الورشة، كما وجه بتذليل 

أي عقبات من ِقبل اإلمارة، ونحن على أمت اس���تعداد لذلك، وأنا جندي مجند 

له���ذا األمر، وألي موضوعات تخص احلج م���ن خالل وزارة احلج«. وأضاف 

بقوله: »عندما أطلق سمو سيدي أمير املنطقة برنامج املبادرة إلدارة الشراكة 

ف���ي عمليات احلج »بنيان«، كان ذلك تأس���يًِّا بقول الرس���ول صلى الله عليه 

وس���لم: )املسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضًا(، ولقد أبدت وزارة احلج 

تفاعاًل كبيرًا في هذا املوضوع، الذي ستستفيد كل مؤسسات أرباب الطوائف 

من آثاره اإليجابية الكبيرة – إن شاء الله تعالى –«.

دعم ورعاية
ثم ارجتل سعادة األستاذ املطوف عبدالله بن عمر عالء الدين، رئيس الهيئة 

التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف كلمة جاء فيه���ا: »إن النقاء وصدق 

النية وصدق التوجيه هو الذي يدعونا أن نش���كر الله س���بحانه وتعالى أواًل 

عل���ى ما حتقق من هذا النجاح، وما توفر فيه من دعم ورعاية كرمية من قيادات اململكة العربية 

السعودية، في دعم كل ما يخدم ضيوف الرحمن في شتى مواقعهم وفي شتى إجراءاتهم، حتى 

تكون إجراءات احلج � إن شاء الله � ميسرة، ونستلهم من ذلك توجيه خادم احلرمني الشريفني، 

أن أولويات احلج في منهج اململكة العربية السعودية هو املنهج األول، وهو أولوية من األولويات 

التي ال ُتضاهى. واألمر اآلخر هو أن نهنئ أنفسنا أنه وضع احملور الثاني في اخلطة اخلمسية 

التاسعة في قرار مجلس الوزراء بأن يكون احلج والعمرة وما يتعلق بهما هي واحدة من املقومات 

التس���عة التي يجب أي تنطوي عليها اخلطة اخلمسية التاسعة للمملكة العربية السعودية، وهذا 

ألول مرة يحدث أن يكون احملور بشكل واضح وصريح في احملاور األساسية للخطة. كما أود 

أن أش���ير إلى أنه قد صدرت موافقة من معالي وزير احلج للهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 

الطوائ���ف أن يكون هنالك مركز للمعلومات � ليس مركز للمعلومات في التراس���ل أو اإلجراءات 

� إمنا مركز معلومات ش���امل وكامل، أن يكون حتت مظلة الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 

الطوائف، لتكون واحدة من مؤسسات املجتمع املدني في اململكة العربية السعودية، وهذا أيضًا 

إن شاء الله يحقق نقلة نوعية خلدمات أرباب الطوائف بشكل متكامل”.

تشخيص المشكلة
اختتم س���عادة األستاذ حامت بن حس���ن قاضي، وكيل وزارة احلج لشؤون احلج، فعاليات هذه 

الورش���ة بكلم���ة ضافية قال فيها: “نحمد الله تعالى على ما من ب���ه علينا في هذا البلد الكرمي، 

أن جعلن���ا وإياكم خدام���ًا حلجاج بيته احلرام، ولزائري مس���جد املصطفى عليه أفضل الصالة 

والس���الم، وليس لي ما أقوله بعد أن اس���تمعنا لتشخيص هذه املش���كلة، وجميعنا اطلعنا على 

مقومات املشكلة وعلى التحليل وعلى األهداف املتوخاة من هذه الورشة مبشاركتكم جميعًا، بغية 

الوص���ول إلى نقلة حقيقية يلمس���ها كل من يؤدي فريضة احلج ف���ي عام 1431ه�، بحيث تكون 

هنالك نقلة حقيقية ملموس���ة تس���هم في املزيد من االرتقاء باخلدمات التي تؤدي حلجاج بيت الله 

احلرام وزوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن كلمة معالي وزير احلج الدكتور فؤاد 

بن عبدالس���الم الفارسي ش���حذت هممنا جميعًا على بذل املزيد واملزيد في سبيل االرتقاء بهذه 

اخلدمة الشريفة، التي ينبغي أن نسهر الليل والنهار لنواكب ونحقق ونقترب من تطلعات القيادة 

احلكيمة في بذل كل ما نستطيعه من أجل راحة حجاج بيت الله احلرام وزوار مسجد املصطفى 

عليه أفضل الصالة والسالم. هناك العديد من األوراق نوقشت في هذا اليوم املبارك من اإلخوة 

املشاركني جزاهم الله كل خير، وأشكركم على هذا اللقاء ونتوقع إن شاء الله التوصيات العملية، 

والتي أوش���كت على النهاي���ة، لتكون هنالك برامج عمل جديدة نلتزم به���ا جميعًا، وال بد من أن 

نتذكر باس���تمرار أن النجاح ال يتأتى إال بتوفيق الله س���بحانه وتعالى، ثم بالنوايا الصادقة، ثم 

بالعزمية الصادقة من جميع من يخدم هؤالء احلجاج الكرام، ونس���أل الله س���بحانه وتعالى أن 

يثيبنا وإياكم على هذا العمل املبارك، ليشهد حجاج هذا العام املزيد من العناية واالرتقاء بخدمة 

هؤالء احلجاج الكرام، عبر تراسل املعلومات وتكاملها بني جميع اجلهات التي أكرمها الله بخدمة 

ضيوفه الكرام.

هذه  ت��أت��ي  رواس: 
ال��������ورش��������ة ض���م���ن 
سلسلة الورش التي 
دأب������ت م��ؤس��س��ات 
الطوائف  أرب������اب 
تنظي������مها  ع��������لى 
اس������������ت������������ع������������دادًا 
مل����������وس����������م احل��������ج
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جاهزية عالية لمنافذ القدوم ومراكز 
االستقبال ومدن الحجاج

لتأصيل التواصل والتقارب والتالحم بين القادم الكريم ومن يقوم بخدمته

اعتبرها  التي  خلدمتهم  وغ��اٍل  نفيس  كل  وب��ذل  وفادتهم،  وإحسان  الرحمن  ضيوف  استقبال  بحسن  السعودية  السلطات  اهتمت 
� من أهّم الثوابت واألولويات، وشرف ال يدانيه شرف.  والة األمر في هذه البالد من عهد املؤسس امللك عبدالعزيز � طيب الله ثراه 
قرار  فصدر  القدوم،  منافذ  في  األدوار  بهذه  والقيام  املهام،  هذه  تنفيذ  يتولى  كيان  إيجاد  من  البد  كان  التطلعات،  هذه  ولتحقيق 
الطوائف،  أرب��اب  جلميع  اجلماعي  العمل  لتجربة  األول��ى  ال��ن��واة  مبثابة  ُيعد  ك��ان  ال��ذي  امل��وح��د(،  ال��وك��الء  )مكتب  لتنظيم  وزاري 
أداء  ف��ي  الشريف  التنافس  على  األوائ����ل،  ال��وك��الء  فحرص  السنني،  مئات  منذ  اب��ت��دأت  ق��دمي��ة،  مهنة  ال��وك��الء،  مهنة  وأن  خاصة 
الذين يأتون على كل ضامٍر من كل فجٍّ عميق، كما حرصوا على غرس هذه  الله احل��رام،  اخلدمة، والتفاني في خدمة حّجاج بيت 
بعد  )جياًل  احلجاج  خلدمة  الرفيع  الشرف  ه��ذا  استمرارية  على  حفظًا  بها،  العمل  نحو  وتوجيههم  أبنائهم  نفوس  في  اخلدمة 
ج��ي��ل(، وإلب���راز معاني احل��ج ف��ي ال��ت��واص��ل، وال��ت��ع��ارف، وال��ت��ق��ارب، وال��ت��الح��م، ب��ني ال��ق��ادم ال��ك��رمي، وم��ن يقوم بخدمته، فالقادمون 
بالود. وال���ود  ب��احل��ب،  واحل��ب  بالصفاء،  الصفاء  ال��ب��الد  ه��ذه  أه��ل  فبادلهم  قلوبهم،  م��ن  الله  س��وى  م��ا  خلعوا  وزواره،  الله  وف��د  ه��م 
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ح���س���ن االس���ت���ق���ب���ال م����ن أه������م ث���واب���ت 
أه�������ل ه�������ذه ال������ب������الد م������ن ع����ه����د امل���ل���ك 
ي����دان����ي����ه ش����رف  امل�����ؤس�����س وش��������رف ال 

اس��ت��ق��ب��ال احل���ج���اج ف���ي امل���ن���اف���ذ ميثل 
التي  اخل���دم���ات  سلسلة  م��ن  حلقة  أول 
ت��ق��دم��ه��ا م���ؤس���س���ات أرب������اب ال��ط��وائ��ف

باإلضافة جلنسيات أخرى.

- )منفذ الرقعي(، ويقع في شمال شرق اململكة على احلدود مع دولة الكويت، ويستقبل 

معظم احلج���اج القادمن من الكويت واجلنس���يات األخرى املقيم���ن بها، باإلضافة 

حلجاج العراق.

- )منفذ جس���ر امللك فهد(، على احلدود مع مملكة البحرين، ويستقبل جميع احلجاج 

القادمن من البحرين واجلنسيات األخرى املقيمن هناك.

- )منفذ س���لوى(، ومكانه جنوب ش���رق اململكة على احلدود مع قطر، وجميع احلجاج 

القادمن من القطرين باإلضافة للجنسيات األخرى.

- )منفذ البطحاء(، ويقع جنوب ش���رق اململكة على احلدود مع دولة اإلمارات العربية، 

ومعظم احلجاج القادمن عبر هذا املنفذ من اإلماراتين، واجلنسيات اآلسيوية والعربية 

املقيمة في دول اخلليج.

- )منف���ذ الوديعة(، في جنوب اململكة من جهة مدينة ش���رورة عل���ى احلدود اليمنية، 

وجميع احلجاج من اجلنسية اليمنية باإلضافة جلنسيات مختلفة.

- )منفذ علب(، ويقع جنوب اململكة من جهة مدينة جنران على احلدود اليمنية، وجميع 

احلجاج من اجلنسية اليمنية باإلضافة جلنسيات مختلفة.

- )منف���ذ اخلضراء(، وموقعه جنوب اململك���ة على احلدود اليمنية على بعد 70 كم من 

مطار جنران، وجميع احلجاج من اجلنسية اليمنية باإلضافة جلنسيات مختلفة.

- )منف���ذ الط���وال(، في جنوب اململكة على بعد 80 كم من مطار جازان، وعن احلدود 

اليمني���ة )نصف كيلو(، ومعظم احلجاج القادمن عبر هذا املنفذ من احلجاج اليمنين 

باإلضافة جلنسيات مختلفة.

ويق���وم املكتب في جميع هذه املناف���ذ باحملافظة على أمتعة احلجاج في جميع مراحل 

تنقالته���م املختلفة بهذه املنافذ املخصصة لدخولهم، ومس���اعدتهم في التعرف عليها، 

وتأم���ن األعداد الكافية والالزمة من العمال واملش���رفن، واآللي���ات والعربات الكبيرة 

والصغي���رة، والقاطرات الكهربائية والرافعات اآللي���ة واملزلقانات التي تكفل أداء هذه 

املهم���ة، كما يق���وم املكتب بتنظيم احلجاج، وجتميعهم حس���ب اجلنس���يات، بأماكن 

االنتظار املخصصة لهم في منافذ القدوم، وتفويجهم في مجموعات - حس���ب حمولة 

احلافالت، وأماكن س���كنهم، ومجموعات اخلدم���ة امليدانية التي تقوم بخدمتهم - كما 

يتم التنس���يق مع النقابة العامة للسيارات، لتوفير وسائل النقل املريحة الالزمة لنقلهم 

إلى مكة املكرمة أو املدينة املنورة، بالتنس���يق مع بعثات احلج الرس���مية، ومؤسسات 

الطوافة، واحملافظة على جوازات سفرهم، وتسليمها ملرشدي احلافالت الذين يقومون 

بدورهم بتسليمها ملؤسسات الطوافة املختصة مبكة املكرمة، واملؤسسة األهلية لألدالء 

باملدينة املنورة.

االنسيابية والسالسة
يضطلع مكتب الوكالء املوحد في بداية كل موسم حج مبهام استقبال وإنهاء إجراءات 

مئ���ات األلوف م���ن حجاج بيت الله احل���رام الذين يفدون من مختل���ف دول ومناطق 

العالم ألداء مناس���ك احلج. ففي موس���م احلج املنصرم )1430ه�(، اس���تقبل املكتب 

)965ر613ر1( حاجًا، ينتمون إلى أكثر من )185( جنس���ية، قدموا من )183( بلدًا، 

و)500( مدينة من جميع أرجاء العالم، عبر جميع منافذ اململكة املخصصة لدخولهم، 

والت���ي يبلغ عدده�������ا )16( منفذًا جويًا وبريًا وبحري���ًا. واملنافذ اجلوية هي: )مطار 

املل���ك عبدالعزي���ز الدولي بجدة، ومطار األمير محمد ب���ن عبدالعزيز باملدينة املنورة(، 

واملناف������ذ البحرية هي: )مين�����اء ج�دة اإلس���المي بجدة، ومين���اء ينبع(، أما املنافذ 

البرية فتتمثل في: 

- )منفذ حالة عمار(، ويقع شمال غرب اململكة على بعد 105 كم عن مدينة تبوك، وهو 

منفذ على احلدود األردنية ويستقبل سنويًا احلجاج األردنين القادمن بالبر وجنسيات 

مختلفة من حجاج بيت الله احلرام وزوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. 

- )منفذ احلديثة(، في ش���مال اململكة، ويبعد 25 كم من مطار القريات، وعن احلدود 

الس���ورية بنحو 5 كم، ومعظم احلجاج القادمن من هذا املنفذ من اجلنسية السورية، 

باإلضافة جلنسيات مختلفة.

- )منف���ذ جديدة عرعر(، موقعه في ش���مال اململكة على بع���د 75 كم عن مطار عرعر 

وعن احلدود العراقية، ومعظم احلجاج القادمن عبر هذا املنفذ من اجلنسية العراقية، 
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 بوابة الحرمين 
ل ملكتب الوكالء املوحد في مطار  اس���تعدادات ضخمة.. وجاهزية عالية.. واستنفار كبير يسجَّ

امللك عبدالعزيز الدولي بجدة - بوابة احلرمن الش���ريفن – في بداية كل موس���م حج ونهايته، 

حي���ث يعد هذا املطار الذي مت افتتاحه رس���ميًا في ش���هر جمادى اآلخ���رة من عام 1401ه� 

املوافق أبريل 1981م، بوابة غربية للمملكة، ومعبرًا حضاريًا لضيوف الرحمن من شتى أنحاء 

املعمورة، من أكبر املنافذ الس���تة عشر، ويقع على بعد )19( كيلومترًا شمال جدة، التي تعتبر 

امليناء الرئيس للمملكة، ومركزًا جتاريًا مهمًا، وقد ش���يد على الس���هل املمتد بن جبال احلجاز 

والبحر األحمر، ويحتل مس���احة )105( كيلومترات، وميث���ل نحو 45% من حركة الطيران في 

الس���عودية، وقد ش���هد زيادة هائلة ومطردة في حركته اجلوية خالل الس���نوات املاضية حتى 

وصلت ألكثر من )14( مليون مسافر في العام، ولقد رأت حكومة خادم احلرمن الشريفن أن 

يتم تطويره وتوسعته جذريًا، ليصبح مطارًا محوريًا يربط الشرق بالغرب، ويقدم أعلى مستويات 

اخلدمة للمسافرين، ويحقق املرونة الالزمة للحركة اجلوية، وتوسعة وإعادة تأهيل مجمع صاالت 

احلج واملساجد املقامة فيها.

أدوار ملموسة 
وملكتب الوكالء املوحد وجود بارز، وأدوار ملموس���ة في استقبال ضيوف الرحمن القادمن من 

اخلارج ألداء فريضة احلج عن طريق مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي باملدينة املنورة، 

الذي مت افتتاحه عام 1392ه�، املوافق 1971م، في ش���مال ش���رق املدينة املنورة، وعلى بعد 

نحو )15( كم من وس���طها، ليعد في الوقت احلال���ي أحد أهم مطارات اململكة، ورابع موانئها 

اجلوية الدولية، وليس���تقبل ضيوف الرحمن وزوار مس���جد رسول الله صلى 

الله عليه وس���لم على مدار العام. وتنبع أهمية هذا املطار أساسًا من أهمية 

هذه املدينة املقدس���ة، وقد أضحى بوابة رئيس���ة لهذه املدينة النبوية، وأحد 

مناف���ذ وصول ومغادرة احلجاج واملعتمرين من اخلارج. وتزداد أهميته عامًا 

بع���د عام، وذلك ملا يش���هده من إقب���ال مطرد في أعداد احلج���اج والزوار. 

وجتس���يدًا لهذه املعطيات.. وتأكيدًا ملكانة هذه املدينة املقدسة، صدر توجيه 

خادم احلرمن الش���ريفن � حفظه الله � بتحويل هذا املطار إلى مطار دولي، 

لينضم إلى منظومة املطارات الدولية الثالثة باململكة، إدراكًا منه � حفظه الله 

� ألهمية ودور قطاع النقل اجلوي في خدمة ضيوف الرحمن وزوار املس���جد 

النبوي الشريف.

التأهيل والتجهيز
يق���دم مكتب ال���وكالء املوحد ممثاًل ملؤسس���ات الطوافة باملناف���ذ الكثير من 

اخلدم���ات في املنافذ البرية، وقد ش���رع املكتب ومنذ عدة س���نوات في بناء 

مقار ل���ه بهذه املناف���ذ، وتأهيل وجتهيز بع���ض مقاره وتزويده���ا باآلليات 

واملعدات وجميع متطلبات التشغيل املادية والبشرية الالزمة، والتي مكنت من 

اس���تيعاب األعداد املتزايدة من احلجاج وخدمتهم، حيث يقوم أفراد املكتب 

بإنهاء إجراءات قدومهم، وتذليل كل الصعوبات واملعوقات التي تعترضهم في 

ه���ذه املنافذ، وإجناز إجراءاتهم، وتقليص فت���رة بقائهم بها، وإخالء املواقع 

املتاحة الس���تقبال احلجاج اآلخرين القادمن، وحتقيق راحتهم وانس���يابية 

حركته���م، مّما ميكنه���م من التوجه إلى مك���ة املكرمة واملدين���ة املنورة بكل 

يسر وس���هولة، كما يقوم بتوعية احلجاج وتعريفهم مبا لهم من حقوق، ومبا 

عليهم من واجبات، وإرش���ادهم إلى مواق���ع اخلدمات املختلفة، مثل اجلهات 

احلكومية، والبنوك، وشركات الطيران، وتقليص فترة بقائهم باحلافالت املقلة 

في  احلجاج  “الزمازمة” لسقيا  ل�  عمل  برنامجا 
التفويج وم��راك��ز  والتوجيه  االستقبال  م��راك��ز 

ت�����س�����ع�����ى م������ؤس������س������ات أرب����������������اب ال������ط������وائ������ف 
ل����ت����ط����وي����ر خ�����دم�����ة االس�����ت�����ق�����ب�����ال ان����ط����الق����ًا 
ي������دوم( األول  االن����ط����ب����اع  )أن  م���ف���ه���وم  م�����ن 
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له���م، وحتقيق راحتهم بتنظيم تفويجهم حس���ب مجموعات اخلدمة امليدانية، 

واألماكن املخصصة لسكنهم، والقيام بكل ما يلزم لتيسير تأديتهم للفريضة، 

وعودتهم إلى أوطانهم بكل راحة وأمان. 

االنطباع األول
مبا أن اس���تقبال ضيوف الرحمن في املنافذ وفي مراكز االستقبال والتوجيه 

متثل أول حلقة من سلسلة اخلدمات التي تقدمها مؤسسات أرباب الطوائف 

لضيوف الرحمن، تسعى هذه املؤسسات لتطوير هذه اخلدمة ورفع مستواها، 

انطالق���ًا من مفه���وم: )أن االنطباع األول يدوم(، وم���ن هنا انبثقت أهداف 

مكتب إرش���اد احلافالت الناقلة للحجاج الذي تش���رف على تنس���يق أعماله 

الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف، التي تس���عى لتأصيل العمل 

اإلرش���ادي حلافالت نقل احلج���اج بروح الفريق الواح���د. لذا يلحظ احلاج 

الك���رمي أدوارًا كبيرة ووجودًا ملموس���ًا ملكتب إرش���اد احلافالت في منافذ 

الوص���ول في محافظة جدة: )مط���ار امللك عبدالعزيز الدول���ي، وميناء جدة 

اإلس���المي(، وفي مركز )الشميس���ي( بطريق مكة املكرمة – جدة، للرحالت 

القادمة من جدة واملتجهة إلى مكة املكرمة، وفي مركز )اجلموم( بطريق مكة 

املكرمة – املدينة املن���ورة، للرحالت القادمة من املدينة املنورة »مطار األمير 

محمد ب���ن عبدالعزيز، ومحطة الهجرة ومحطة س���لطانة«. فالهدف الرئيس 

للمكتب يتمثل في توفير مرش���د ملرافقة كل حافلة من حافالت نقل احلجاج، 

بغرض حتقيق الوصول اآلمن والسهل واملريح والسريع � بل والقياسي � لهذه 

احلافالت إلى مجموعات اخلدمة امليدانية، ومقار سكن احلجاج مبكة املكرمة 

واملدينة املنورة، وخالل زمن مستهدف يتناسب مع خطة السير، باإلضافة إلى 

توفير املعلومات الدقيقة والس���ريعة عن بيانات احلافالت واحلجاج ملؤسسات 

الطوافة واألدالء والنقابة العامة للس���يارات وأية جهات أخرى مستفيدة. كما 

ي���ؤدي املكتب دورًا مهمًا في محطتي اس���تقبال احلجاج وتوجيههم باملدينة 

املنورة، وقد جرى جتنيد نحو )3000( مرش���د يتولون عملية إرشاد حافالت 

نق���ل احلجاج إلى مقار س���كنهم، ويصحب هؤالء املرش���دون احلافالت منذ 

خروجه���ا من املراكز وحتى الوصول إلى مقر الس���كن، وذلك من خالل )4( 

ورديات على مدار األربع والعشرين ساعة.. 

مسيرة النجاحات
أولى املس���ؤولون عن املكتب وبتوجيه ومتابعة من الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف 

اهتمامًا كبيرًا بجوانب التقنية واس���تخدام أحدث الوسائل املتطورة، حيث يصطحب كل مرشد 

حافلة خريطة إرش���ادية صممت وفقًا ألدق اإلحداثيات بنظام  )GPS( ملوقع مجموعة اخلدمة 

امليدانية اخلاصة باحلجاج، مزودة برقم هاتف املكتب، وأقصر الطرق واملس���ارات املؤدية إليه. 

كما اعتمد املكتب برامج تنس���يق ميدانيًا مع مؤسس���ات الطوافة ومجموعات اخلدمة امليدانية 

لضمان وصول احلجاج إلى مساكنهم مبكة املكرمة في وقت قياسي. وقد حقق املكتب في موسم 

حج عام )1430ه�( الكثير من األرقام القياس���ية وغير املس���بوقة، وتوّج مسيرة هذه النجاحات 

بحصوله في مستهل عام 1430ه� على شهادة اجلودة العاملية )اآليزو 9001( إصدار )2000(، 

وذلك بعد حتقيقه متطلبات الشهادة، التي متثلت في إجناز العمل وفق متطلبات اجلودة والتقنية، 

والتكام���ل اإلداري وامليداني في العمل، وكذلك حتقيقه التمي���ز خالل حج عام )1429ه�(، من 

خ���الل النجاح في إيصال احلافالت إلى مقار مجموعات اخلدمة امليدانية دون تأخير وفي وقت 

قياس���ي، وكذلك حتقيق أقصى درجات اجل���ودة، من خالل تقنية التواصل بن احملطات ورصد 

ال���ذي���ن  وزواره  ال����ل����ه  وف������د  ه�����م  ال�����ق�����ادم�����ون 
ب������ادل������ه������م أه����������ل ه����������ذه ال��������ب��������الد ال�����ص�����ف�����اء 
ب����ال����ص����ف����اء واحل���������ب ب�����احل�����ب وال�����������ود ب����ال����ود

 )185( م�����ن  أك����ث����ر  إل�������ى  ي���ن���ت���م���ون  احل�����ج�����اج 
ب�����ل�����دًا   )183( م�������ن  وي������ق������دم������ون  ج����ن����س����ي����ة 
العالم أرج�������اء  ج��م��ي��ع  م����ن  م���دي���ن���ة  و)500( 
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حترك احلافالت تقنيًا، واإلحصاءات الدقيقة اآلنية وعلى مدار اليوم، بالتعاون مع اجلهات ذات 

العالقة، مما أهله كذلك إلى احلصول على درع التميز في التشغيل.

أدوار “الزمازمة”
وملكت���ب الزمازم���ة املوحد دور إضافي تطوع���ي في ضيافة وفود الرحمن ووفادتهم، وحس���ن 

توديعهم، وذلك بس���قيا احلجاج ماء زمزم املبارك مبراك���ز التوجيه، ولتحقيق هذا الهدف، قام 

املكتب بإنشاء غرفتي تبريد على مساحة )42(م2 للغرفة الواحدة، وبطاقة استيعابية تبلغ أكثر 

من )000ر240( عبوة سعة )300( ملل في مركز توجيه احلجاج بطريق املدينة املنورة – مكة 

املكرمة السريع، لتوزيع عبوة بالستيكية من ماء زمزم املبردة لكل حاج أثناء مروره بهذا املركز. 

ويبدأ العمل بهذا البرنامج مع بداية عمل مراكز التوجيه في غرة شهر ذي القعدة من كل عام، 

ويستمر حتى التاسع من شهر ذي احلجة. كما خصص املكتب برنامج عمله الثالث في خطته 

التشغيلية لس���قيا ماء زمزم للحجاج عند مغادرتهم األراضي املقدسة، مبراكز تفويج احلجاج 

بطريق مكة املكرمة – جدة الس���ريع، وطريق مكة املكرمة – املدينة املنورة الس���ريع، حيث يتم 

توديع ضيوف الرحمن أثناء مغادرتهم للديار املقدس���ة - وبعد أن من الله عليهم بأداء مناسك 

احلج - بخير هدية يحملونها معهم إلى بلدانهم، وهي عبارة عن عبوة بالس���تيكية سعة )5ر1( 

لتر.

مدن الحجاج
مش���روع تش���ييد مدن احلجاج بجدة � الت���ي أوت كل احلجاج مبختلف فئاتهم وأجناس���هم 

وجمعتهم في مكان واحد وحتت سقف واحد � دليل عملي وشاهد حي على ما أخذه والة األمر 

ف���ي هذه البالد على عاتقه���م، خلدمة ضيوف الرحمن وال���زوار واملعتمرين، وتقدمي كل ما من 

شأنه تسهيل أدائهم لنسك احلج والعمرة، منذ توحيد هذا الكيان الشامخ على يد املؤسِّس امللك 

عبدالعزيز آل س���عود � طيب الله ثراه � وقد س���ار على هذا النهج من بعده أبناؤه الذين نالوا 

هذا الش���رف، فأدوه خير أداء. لتعد هذه املدن الضخمة واحلديثة إجنازًا من هذه اإلجنازات 

الكبيرة التي تتحدث عن نفسها، وهي: )صاالت احلجاج مبطار امللك عبدالعزيز الدولي، ومدينة 

حجاج البحر، ومدينة حجاج املطار القدمي، ومدينة احلجاج اإلفريقين(. وليتس���نى اس���تيعاب 

األع���داد املتزايدة من احلجاج، قامت حكومة اململكة العربية الس���عودية بإنش���اء صالة فريدة 

خاص���ة باحلجاج مبطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة، يتم بداخلها جتميع العالم اإلس���المي 

كله حتت س���قف واحد، فترى احلجاج بجميع أشكالهم وألوانهم وأجناسهم وطبائعهم. تتكون 

من )12( صالة منفردة وتعد واحدة من أهم الصاالت اجلوية في اململكة، حيث تس���تقبل مئات 

اآلالف من احلجاج الذين يأتون لألراضي املقدسة ألداء مناسك احلج والعمرة من مختلف دول 

العالم س���نويًا، وتس���توعب أعدادهم املتزايدة عامًا بعد عام. كما تعد هذه الصاالت في الواقع 

 اس������ت������ع������دادات ض���خ���م���ة وج�����اه�����زي�����ة ع���ال���ي���ة 
واس����ت����ن����ف����ار ك���ب���ي���ر ي����س����ّج����ل ل������� »ال�������وك�������الء« 
ف������ي م�����ط�����ار امل�����ل�����ك ع����ب����دال����ع����زي����ز ال�����دول�����ي 

مطارًا قائمًا بذاته، لكونها مزودة بجميع اخلدمات واملرافق احلكومية ومكاتب 

ملؤسسات أرباب الطوائف.

 

صاالت حج جديدة
صمم���ت صاالت احلج���اج مبطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة على ش���كل 

خيام غطيت أس���طحها مبادة األلياف الزجاجية )Fiberglass( املمزوجة 

مبادة التفلون، وتتكون من موقعن منفصلن يفصلهما طريق بعرض 160م، 

كما صمم م���درج الطيران ليخدم 10 طائرات ضخم���ة، وهناك مدرج آخر 

يق���ع غرب املدرج األول يس���تخدم عند تزايد عدد احلج���اج، كما أن هنالك 

خمس���ة مبان في كل موقع خلدمة احلج���اج، مبنى منها يحتوي على بوابتن 

متصلت���ن بجس���رين يقودان إلى الطائرة مباش���رة، وميكن اس���تقبال نحو 

50000 ح���اج يوميًا في املواس���م، إضافة إلى أن هن���اك نحو 120 محاًل 

جتاري���ًا ومطاعم ومحالت للوجبات اخلفيفة ومركزًا طبيًا، وعددًا من املطاعم 

والكافتيريات وكابينات الهواتف. وقد جرى في وقت الحق إضافة 40 شاشة 

لعرض معلومات الرح���الت ومئات مقاعد اجللوس لراحة احلجاج في منطقة 

اس���تراحتهم، ونحو 300 دورة مياه. ولتطوير مجمع الصاالت هذا ومتكينه 

من استيعاب األعداد املتزايدة من احلجاج، وتوفير املرافق الالزمة خلدمتهم 

وملواكبة ازدياد حركة الطيران، قامت الرئاس���ة العامة للطيران املدني بتنفيذ 

مش���روع إلنشاء وتطوير هذا املجمع، وذلك بإنشاء أربع صاالت حج جديدة 

بنظ���ام “بي أو تي” ليصب���ح إجمالي عدد صاالت احل���ج 16 صالة. وهذا 

املش���روع يقع شمال صاالت احلج القدمية في اجلهة الشرقية، على مساحة 

24 ألف متر مربع، حيث س���يتم اس���تخدام الص���االت للحجاج واملعتمرين 

طوال العام، وحتتوي كل صالة على مصعدين وس���لمن متحركن إلى جانب 

الس���اللم، إضافة إلى 4 جس���ور متحركة بالصاالت. كما أن التجهيزات في 

هذه الصاالت ستس���تخدم لوصول ومغادرة احلجاج، وإمكانية اس���تيعاب 

الصال���ة الواحدة ألكثر من طائرة، حيث لم يعد من الضروري انتظار تفريغ 

حمولة الطائ���رة وإنهاء إجراءات حجاجها. كما أن مس���احة بناء كل صالة 

تبلغ 9 آالف متر مربع على طابقن أرضي وأول، يش���كل الطابق األول 50 

في املائة من مس���احة الدور األرضي وتوفر الصالة منطقة تس���وق ومطاعم 

مناسبة، مع إمكانية نزول احلجاج من الطائرة والدخول إلى الصالة، وكذلك 

توفير عدد كاف من مناطق االنتظار في كل صالة. 

الهدف من المشروع
يهدف املش���روع لزيادة الطاقة االس���تيعابية الس���تيعاب حركة ركاب احلج 

والعمرة للعش���رين عام���ًا املقبلة، مبا يتماش���ى مع مس���تويات اخلدمة في 

املط���ارات العاملية، واالرتقاء مبس���تويات اخلدمة املقدم���ة لضيوف الرحمن 

من خ���الل توفير املرافق اخلاصة بقدوم احلجاج واملعتمرين ومغادرتهم على 

أرقى املس���تويات العاملية، وسيس���هم في القضاء على املشكالت التشغيلية 

احلالية املتعلقة بإنهاء إجراءات الركاب، املشتملة على تفتيش العفش األمني 

والتكدس وبطء اإلجراءات، وتوفي���ر خدم��ات جتارية راقي���ة ومراكز جت�ارية 

ترفيهية متطورة تس���اعد على حتقيق متع�����ة التس���وق داخ���ل الص����االت 

وف���ي املنطقة العام���ة. كما أن الطاقة االس���تيع���ابية ق���د قف�����زت بحركة 

املس���افرين من 1250 ح����اج في الس���اعة إل���ى 3500 ح�����اج، وازدادت 

مس���احة مبنى صاالت احل�������ج بعد التطوي���ر من 30 أل��ف متر مربع إلى 

90 أل���ف متر مربع، وتض�����اعفت مس���احة مبان���ي اخلدمات من 20 ألف 

و)4(  م�����ي�����دان�����ي�����ة  خ������دم������ة  م����ك����ت����ب   )17(
ل��ل��م��س��ان��دة  م���ك���ات���ب  و)10(  إرش���������اد  م�����راك�����ز 
»األدالء«  ل�������  ت���ن���ف���ي���ذي���ة  م����ج����ال����س  و)6( 

العدد الثالث ذو القعدة  1431ه�



29

متر مربع إلى 40 ألف متر مربع، وإضافة إلى ذلك ارتف��ع ع�����دد جس���ور 

الطائرات من ستة جسور إلى عشرة جسور بع���د التطوير، وكذلك بواب������ات 

الس���ف�����ر قفزت من ست بواب�������ات إلى 14 بوابة. كم����ا أن “كاونترات” 

اجل��������وازات القدمية التي كانت تبل���غ 72 كاونتر، ازدادت وأصبحت 136 

“كاونت���ر” بعد التطوي���ر، كما ازداد ع���دد “كاونت������رات” الس���فر من 96 
“كاونت���ر” إلى 140 “كاونت���ر” بع�����د التطوير، وإضاف���ة إلى ذلك ازدادت 
أط������وال س���يور تس���لم احلقائب م���ن 480 مترًا إل���ى 1880 مترًا بع����د 

التطوير، كما ارتفع إجمالي مس���طحات املناطق املكيفة احلالية من 28 ألف 

متر مربع إلى 85 ألف متر مربع بعد التطوير. كما مت تطوير املنطقة العامة 

“البالزا” التي تبلغ مس���احتها 260 ألف متر مربع، والصاالت املكش���وفة 
“أماك���ن انتظار احلجاج”، وعددها 16 مكان انتظار يتس���ع كل منها لنحو 
400 ح���اج، وازدادت قاعات الصالة ملناط���ق االنتظار من 6 إلى 16 قاعة 

صالة، مع ازدياد مس���طحات املطاعم من 3500 متر مربع إلى ثمانية آالف 

متر مربع، وزيادة مس���طحات احملال التجارية واألسواق احلرة من ألفي متر 

مربع إلى 12 ألف متر مربع.

مدينة حجاج البحر
عندم���ا كان قدوم معظم حجاج بيت الله احلرام معتمدًا على البواخر، قامت 

إدارة “العن العزيزية” باالهتمام بأمر توفير السكن املالئم لهم، حيث قامت 

في عام )1370ه�( بتش���ييد مبان تستوعب حوالي خمسة آالف حاج تقريبًا 

دفعة واحدة، مزودة مبرافقها الضرورية. وفي عامي )1381ه�( و)1382ه�( 

قامت إدارة “العن العزيزية” باستبدال تلك املباني بأخرى من دورين، تتوافر 

فيهما الشروط الصحية، وأكبر مس���احة، وأوفر في املرافق، كما خصصت 

مبان للجهات احلكومية ذات العالقة بشؤون احلج. وملواجهة الزيادة املطردة 

ف���ي أعداد احلجاج القادمن ألداء الفريضة قام���ت إدارة “العن العزيزية” 

في عامي )89 /1390ه�( بإضافة مباٍن أخرى جديدة، مع تطوير اخلدمات 

واملراف���ق داخل املدينة. كما قامت ف���ي عامي )1393/92ه�(  بإضافة مب���اٍن أخرى جديدة، 

وأجرت توس���عة للمس���جد. ونتيجة لتلك اإلضافات والتطورات املس���تمرة الت���ي أدخلتها إدارة 

“الع���ن العزيزية” أضحت مدينة حجاج البحر على مس���احة )38946(م2، وقد اش���تملت على 
عدة مبان ومرافق.

مدينة المطار القديم
نتيج���ة لتزاي���د قدوم احلج���اج ألداء فريضة احلج بواس���طة الطائرات، ش���رعت إدارة “العن 

العزيزية” في االهتمام بأمر إس���كانهم، وتوفير الراحة لهم، حيث قامت بإنش���اء مدينة حجاج 

املطار القدمي، فقامت إدارة “العن العزيزية” في عام )1378ه�( ببناء خمس عمارات متالصقة، 

تتك���ون كل منها م���ن ثالثة طوابق، على أرض تبلغ مس���احتها )9652(م2، وكانت تلك املباني 

تس���توعب في ذلك الوقت أكثر من ألفي حاج دفعة واحدة، كما جرى تخصيص أماكن للدوائر 

احلكومية ذات العالقة بإقامة وخدمة احلجاج، وجرى بعد ذلك إنش���اء مظالت كبيرة، الستيعاب 

أعداد احلجاج املتزايدة. وفي عام )1385ه�( ش���رعت اإلدارة في بناء عمارتن الس���تخدامهما 

من قبل اخلطوط العربية الس���عودية لعمليات ترحيل احلجاج، ومكاتب الشحن، كما جرى تنفيذ 

إنش���اء أربع صاالت للترحيل، وس���وق جتاري خلدمة احلجاج، ومظلة كبيرة. وفي األعوام من 

)1393ه�/1395ه����( قامت إدارة “العن العزيزية” بإنش���اء ثماني عمارات جديدة على أرض 

 أض��������ح��������ى م��������ط��������ار األم���������ي���������ر م�����ح�����م�����د ب���ن 
ع����ب����دال����ع����زي����ز ب������واب������ة رئ����ي����س����ة ل���ل���م���دي���ن���ة 
ال��ن��ب��وي��ة وأح�����د أه����م م��ن��اف��ذ وص�����ول احلجاج 

ت���������ّوج م���ك���ت���ب إرش����������اد احل������اف������الت م���س���ي���رت���ه 
ب�������احل�������ص�������ول ع������ل������ى ش���������ه���������ادة )اآلي�����������������زو( 
وحت���ق���ي���ق ال���ت���م���ي���ز ف����ي ح����ج ع�����ام )1429ه����������(  
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تبلغ مس���احتها )65935(م2 تتكون كل منها من أربعة طوابق، وتس���توعب نحو عشرة آالف 

حاج دفعة واحدة، باإلضافة إلى إنش���اء صالة “للترانزي���ت” وبعض احملالت التجارية لتوفير 

احتياجات احلجاج من البضائع، واملشتريات، والهدايا. كما جرى في عامي )99 – 1400ه�( 

إضاف���ة دور خامس عل���ى املباني الثمانية بناًء على توصية جلنة احل���ج العليا، وتركيب )30( 

مصعدًا كهربائيًا في مداخل املباني. وبذلك أصبحت مدينة حجاج املطار القدمي تس���توعب ما 

يزيد على ثالثن ألف حاج دفعة واحدة من احلجاج القادمن جوًا. ولقد أدت هذه املدينة الدور 

املطلوب منها حتى تاريخ افتتاح مطار امللك عبدالعزيز الدولي اجلديد عام 1401ه�. وُيستخدم 

ج���زء منها في الوقت احلالي إلقامة احلجاج اإلندونيس���ين بعد انتهاء مناس���ك احلج، وحلن 

مغادرتهم إلى بالدهم. وقد أتخذ مكتب الوكالء املوحد � عند تأسيسه � من مدينة حجاج املطار 

القدمي بجدة، أول مقر له، حيث أخذ في االضطالع مبهامه ومسؤولياته. 

وكان من أهم أهداف إنشاء العن العزيزية أن يتم على نفقة امللك عبدالعزيز اخلاصة � تسييل 

� وجلب وتوصيل املياه إلى مدينة جدة، لسقيا كل منزل وكل مرفق فيها. والهدف اآلخر يتمثل 

في املشاركة في خدمة ضيوف الرحمن عن طريق توفير السكن املالئم للحجاج القادمن ألداء 

فريضة احلج مقابل أجرة رمزية، من هنا جاء قرار امللك املؤسس بتكليف إدارة العن العزيزية 

بإنش���اء ثالث مدن للحج���اج، جوية قرب املط���ار القدمي، وبحرية في املين���اء، وأخرى خاصة 

للقادم���ن من القارة اإلفريقية. وقد أحس���نت إدارة العن العزيزية بإقامتها ألنها أنقذت البالد 

ورفعت سمعته ومكانته إلى مصاف الدول احلديثة، فاألفواج التي تفد دفعة واحدة من احلحاج 

في موسم احلج احملدود، هي أضخم من أن تسعها الفنادق مهما ضخمت أو اتسعت أو كثرت، 

وال يسعها سوى مدن من هذا القبيل حتوي كل مرافق املدن احلديثة.

ميناء جدة اإلسالمي
يعد ميناء جدة اإلس����المي م����ن أهم منافذ قدوم احلج����اج البحرية، ويضم ع����دة أرصفة للركاب 

تس����تخدم في مواسم احلج الستقبال أفواج ضيوف الرحمن القادمن بحرًا، ومحطة للركاب، تبلغ 

مس����احتها 60 ألف متر مربع، وحتتوي على صالتن إحداهما للقدوم واألخرى للمغادرة، تستخدم 

إلنهاء إجراءات قدوم واستقبال احلجاج ووداعهم. عالوة على صالة للتفتيش، جهزت بالكامل إلنهاء 

اإلجراءات، بسعة تقدر بنحو 2500 راكب. وقد متت توسعة جديدة لصالة املغادرة، حيث مت إضافة 

صالة جديدة مبس����احة 2500 متر تتس����ع ملا يقارب 1200 راكب س����تخصص النتظار احلجاج 

وجتهيزه����م لدخول صالة اجلوازات. وقد مت تزويد جميع مرافق امليناء بأجهزة اتصاالت إلكترونية 

حديثة، لتس����تخدم في جميع مراحل التش����غيل مما يعطي الس����رعة في تبادل املعلومات واإلجناز، 

ويسهم بشكل فعال في رفع مستوى األداء واخلدمة، مبا يليق بسمعة ميناء جدة 

اإلس����المي بن األوساط املالحية. وقد صدر قرار س����اٍم يقضي بإسناد جميع 

أعمال تش����غيل وصيانة وإدارة األرصف����ة واملعدات التابعة للموانئ إلى القطاع 

اخلاص بأس����لوب التأجير، وقد حقق ذلك فتح أبواب املنافس����ة بن مستأجري 

احملطات املتخصصة الس����تقطاب اخلط����وط املالحية العاملية، مس����تفيدين من 

مواقع املوانئ الس����عودية املتميزة، ومس����تخدمن أحدث التقني����ات العاملية من 

معدات مناولة ومعدات إس����ناد وفرتها الدولة مبوجب عق����ود التأجير.. ليواكب 

هذا امليناء تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة، وليكون هذا التطور الذي شهده 

ويشهده خلدمة حجاج بيت الله احلرام وخدمة االقتصاد في اململكة.

مراكز المدينة
في كل موس����م حج، تبدأ املؤسسة األهلية لألدالء في املدينة املنورة في تنفيذ 

خطتها التشغيلية عن طريق جتهيز )3( مراكز استقبال، وهي: )صاالت قدوم 

احلج����اج مبطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومركز اس����تقبال حجاج 

اجل����و والبحر بطريق الهجرة، ومركز اس����تقبال حجاج الب����ر(، و)17( مكتب 

خدمة ميدانية، و)4( مراكز إرش����اد للحج����اج التائهن. وتضمنت التجهيزات 

)10( مكاتب للمساندة والدعم، و)6( مجالس تنفيذية، و)1300( جهاز تقني، 

والعديد من املركبات الصغيرة واملتوس����طة، والدراجات النارية، مع تس����خير 

جميع الطاقات وفق خطتها التشغيلية الستقبال احلجاج، وربط جميع املواقع 

امليدانية التابعة للمؤسس����ة بتقنية )IP-VPN(. كما مت في موسم حج عام 

)1429ه�(، تدش����ن صالة جديدة في مركز الهج����رة، بغرض إنهاء إجراءات 

احلجاج في أقل من خمس دقائق، وهو وقت متميز سيحقق االنسيابية املطلوبة 

للحافالت، ودون احلاجة إلى انتظار احلجاج في احلافالت مقارنة باإلجراءات 

الس����ابقة، والتي كانت تس����تغرق الكثير من الوقت واجلهد. مم����ا يعتبر نقلة 

موضوعية، وإجنازًا يس����هم في سرعة إنهاء إجراءات احلجاج لكي ينتقلوا إلى 

مساكنهم بأس����رع وقت ممكن، لراحتهم وللتفرغ لعباداتهم وزياراتهم وتوفير 

كل سبل الراحة لهم، ولتستوعب مئة حافلة في الساعة الواحدة، وتساند خطة 

االس����تقبال واملغادرة للحجاج زوار مس����جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

والتي بدئ العمل بها مع بدء املوسم الثاني بعد احلج في ذاك العام.
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ق�������ل�������ت مل����������ا ج���������اوزت���������ه���������ا أرب�����ع�����ي�����ن�����ا

م���س���ت���ط���اع���ا ي����ك����ن  ل������م  أن  ف��������رض  ه������و 

ي�������س�������ر ال���������ل���������ه ل����������ي ب���������ع���������ون م����ل����ي����ك

ف������ش������ددت ال�������رح�������ال أس�����ع�����ى ح���ث���ي���ث���ًا

ب�����������ن ع�����������ج ق������ض������ي������ت ح�������ج�������ي وث�������ج

ي���������ا ل������ه������ا م���������ن م������ش������اه������د ح������اف������ات

ق�������د رب�����ح�����ن�����ا ب�����ه�����ا ال��������ث��������واب ج�����زي�����ًا

أم���������������ًا ن������رجت������ي������ه م���������ن ف������ض������ل رب������ي

وش������ك������رن������ا ع�����ل�����ى ال�����ض�����ي�����اف�����ة م����ل����ك����ًا

ورع����������������������اه م��������ن��������ه ب����������ج����������اه وع������ط������ف

س�����ع�����ود آل  امل����������ل����������وك  خ��������ي��������ار  م����������ن 

الدين ي��ح��م��ى ح��م��ى  ك��ع��ب��دال��ع��زي��ز  م���ن 

ح�������اف�������ظ�������ًا ب�����ي�����ت�����ه احل�����������������رام ب�����ع�����دل

وأق����������������ام ال��������ش��������رع ال�������ش�������ري�������ف ب���ح���ق

دم���������������ت ي�����������ا س��������ي��������د امل�����������ل�����������وك ب����ع����ز

وول����������������ي ال�������ع�������ه�������د األم����������ي����������ر س�����ع�����ود

تحية صاحب الجاللة
الملك عبدالعزيز آل سعود المعظم

الشاعر الشعبي احلاج مصطفى السكران

أربد � شرقي األردن

شعر

املصدر: جريدة )أم القرى( العدد )1029( السنة احلادية والعشرون - اجلمعة 02 ذو احلجة 

1363ه� ، املوافق 17 نوفمبر 1944م

ك�����ي�����ف ل�������م ت�����ق�����ض ح�����ج�����ك امل����س����ن����ون����ا

ح���ن���ي���ن���ا وزي���������������دي  ت�����ي�����أس�����ي  ال  ل��������ك 

ك����������ان خ�����ي�����ر امل��������ل��������وك دن�������ي�������ا ودي�����ن�����ا

ح�����ي�����ث أل������ق������ى م�����ش�����اه�����د امل����ؤم����ن����ي����ن����ا

وب������ل������غ������ت امل��������ن��������ى وأق���������������������ررت ع���ي���ن���ا

ب�������ن أه���������ل ال�����ت�����ق�����ى م�������ن امل���س���ل���م���ي���ن���ا

وال����������ذن����������وب ال������ك������ث������ار ع�����ن�����ا م���ح���ي���ن���ا

األك�����رم�����ي�����ن�����ا أك�������������رم  اخل�������ل�������ق  رازق 

ق�������د ح������ب������اه اإلل������������ه م�������ج�������دًا م���ك���ي���ن���ا

وك����������س����������اه ع����������������زًا ون�����������ص�����������رًا م����ب����ي����ن����ا

ح�������م�������اة احل�����������ق س�������������ادة امل���ص���ل���ح���ي���ن���ا

وي��������ح��������ي��������ا ع��������ل��������ى ه�������������������داه أم������ي������ن������ا

وب����������أم����������ن ن�������ف�������ى ب����������ه ال�����ع�����اب�����ث�����ي�����ن�����ا

وأن��������������������ار ال������س������ب������ي������ل ل����ل����س����ال����ك����ي����ن����ا

ف�����ي ب���ن���ي���ك األش������ب������ال خ����ي����ر ال��ب��ن��ي��ن��ا

م���������ن إلح�������س�������ان�������ه غ���������������دوت م����دي����ن����ا
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ارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج

التنظيمية  التطبيقات  تنامي  لفرض  نتيجة  )بنيان(  احل��ج  عمليات  في  الشراكة  إدارة  برنامج  ب��رز 
وإليجاد  ح��ج.  منطقة  امل��ن��ورة  املدينة  باعتبار  السامي  ال��ق��رار  تنفيذ  ب��دء  مع  تالزمت  التي  واإلداري���ة 
احتياجاتها  ودعم  احلج  بخدمات  العالقة  وذات  اخلدمية  اجلهات  خلطط  وتنفيذية  تخطيطية  آلية 
عبدالعزيز  األمير  امللكي  السمو  صاحب  توجيه  صدر  فقد  اآللية،  والتجهيزات  البشرية  الكوادر  من 
آلية  إليجاد  املنورة  باملدينة  احلج  جلنة  رئيس  املنورة  املدينة  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  ماجد  بن 
في  اإلط��ار  ه��ذا  في  وليسهم  التوجيه،  لذلك  ثمرة  الطموح  البرنامج  ه��ذا  ليعد  اجل��وان��ب،  بتلك  تفي 
زوار  احلجاج  خلدمة  املنورة  باملدينة  العالقة  ذات  اجلهات  تقدمها  التي  املشتركة  باخلدمات  االرتقاء 
امللكي األمير نايف بن  جت انطالقته بصدور موافقة صاحب السمو  النبوي الشريف. وقد توِّ املسجد 
واسعة  مبشاركة  البرنامج،  بتنفيذ  العليا  احلج  جلنة  رئيس  الداخلية  وزير  الثاني،  النائب  عبدالعزيز 
احلج. بأعمال  العالقة  ذات  واخليرية  والبحثية  واألكادميية  واألهلية  احلكومية  اجلهات  من  وتفعيل 

محمد مصطفى النعمان
سكرتير جلنة احلج 

باملدينة املنورة

برنامج إدارة الشراكة في عمليات الحج )بنيان(.. 
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رعاية كريمة 
حظـــي برنامج إدارة الشـــراكة في عمليات احلـــج )بنيان 1430هـ(، 

برعاية كرمية من صاحب الســـمو امللكي األميـــر عبدالعزيز بن ماجد 

بن عبدالعزيـــز أمير منطقة املدينة املنورة الذي دّشـــن معرضه الذي 

ُنظم مبشـــاركة العديد من اجلهات احلكومية من القطاعات العسكرية 

واملدنية العاملة في نشـــاطات موســـم احلج، إضافـــة إلى اجلامعات 

واجلهات الثقافية والبحثية واألكادميية واجلهات التطوعية ذات الصلة 

بأعمال احلج، وتفقد سموه أقسام املعرض وأجنحة اجلهات املشاركة، 

واســـتمع إلى شرح عن املهام واخلدمات التي تقدم للحجاج من زوار 

املسجد النبوي الشريف، كما قلد سموه خالل زيارته جلناح الكشافة، 

عددًا من الكشـــافة وســـام التميز نظير تفانيهم فـــي خدمة احلجاج، 

وذلك بحضور أعضاء جلنة احلج باملنطقة، وعددًا من مديري اإلدارات 

احلكومية املشـــاركة فـــي أعمال احلج وممثلي القطـــاع اخلاص. وقد 

هـــدف هذا املعـــرضـ  الذي ضم أكثر مـــن )45( جناحًاـ  إلى إبراز 

جهود حكومة خادم احلرمني الشـــريفني امللك عبداللـــه بن عبدالعزيز 

ـ أيـــده الله ـ فيما يخص اخلدمات التـــي تقدم لضيوف الرحمن زوار 

املسجد النبوي الشريف أثناء مناسك احلج، وتأصيل مفهوم الشراكة 

بني اجلهات العاملة باحلج في منظومة أعمال تنسيقية تكاملية للتطوير 

واالرتقـــاء بأعمال احلج. وتتضمن هذه األهداف، املســـاهمة في رفع 

النواحي الثقافية والتوعوية واإلرشـــادية للمواطنني واملقيمني والعاملني 

في مجال احلج عن طريق األجنحة اخلاصة بتاريخ املدينة املنورة. كما 

“بنيان”  برنامج  يحظى 
ب����رع����اي����ة س����م����و أم���ي���ر 
املنورة  امل��دي��ن��ة  منطقة 
ودع��م معالي وزي��ر احلج 
وت���ن���ظ���ي���م جل���ن���ة احل���ج 
املركزية باملدينة املنورة

ت����أص����ي����ل م����ف����ه����وم ال�����ش�����راك�����ة بني 
اجل�������ه�������ات ال�����ع�����ام�����ل�����ة ب������احل������ج ف���ي 
تكاملية  تنسيقية  أع��م��ال  منظومة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واالرت����ق����اء ب��أع��م��ال احلج

حظي هذا البرنامج باهتمام معالي وزير احلج الدكتور فؤاد بن عبدالسالم الفارسي، 

الـــذي تفضل بافتتاح معرضه )بنيـــان 1430هـ( الذي نظمته جلنـــة احلج باملدينة 

املنورة، واستمرت فعالياته ملدة أسبوعني خالل موسم ما قبل احلج، وأسبوعني خالل 

موســـم ما بعد احلج، بحضور وكيل إمارة منطقة املدينة املنورة املكلف رئيس جلنة 

التنســـيق واملتابعة إبراهيم بن مزيد اخلطاف، ومعالي نائب الرئيس العام لشـــؤون 

املسجد النبوي الشريف، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الفالح، واملدير العام للجمارك 

صالح بن منيع اخلليوي، ووكيل هيئة الرقابة والتحقيق لشـــؤون الرقابة عبدالرحمن 

محمد البهـــالل، ووكيل وزارة احلج للتخطيط والتطوير هالل بن عبدالرحمن الهالل، 

ووكيل وزارة احلج املســـاعد لشـــؤون العمرة، املكلف مبهام فرع وزارة احلج مبكة 

املكرمة عادل بن عبيد باخلير، ورئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية لألدالء باملدينة 

املنـــورة الدكتور يوســـف حوالة، ومدير شـــرطة منطقة املدينة املنـــورة اللواء عوض 

السرحاني، وعدد من املسؤولني من مدنيني وعسكريني. وأعرب معالي وزير احلج في 

تصريح صحفي عن الشـــكر لصاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن ماجد أمير 
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مــــن احلجــــاج وأعضاء بعثــــات احلج، والوفود الرســــمية 

للحجــــاج واملواطنني واملقيمني، إضافــــة للجهات اإلعالمية 

والبحثية. وسيشرع املعرض أبوابه أمام الزوار على فترتني 

صباحية ومسائية.

استراتيجية “بنيان”
أما فيما يخص اســــتراتيجية برنامج إدارة الشــــراكة في 

عمليــــات احلــــج “بنيــــان”، فتعمل ســــكرتارية جلنة احلج 

باملدينة املنورة جاهدة لتحقيق األهداف اإلستراتيجية التي 

اختطتهــــا جلنة احلج باملنطقة من خــــالل برنامج )بنيان(، 

وحتقيــــق تلك االســــتراتيجية في إطار تنســــيقي تكاملي، 

حيــــث يعمل أطــــراف البرنامج وفق خططهم التشــــغيلية، 

التي تقوم بتنفيذ اخلدمات للحجــــاج وتقوميها وتطويرها، 

لتحقيق رؤية متكاملة، وتســــخير أعمــــال تلك اجلهات في 

منظومــــة عمل واحدة. كما أن جلنة احلــــج باملدينة املنورة 

تتابــــع باهتمام تفعيل نتائج برنامــــج “بنيان” الذي يعمل 

أطراف البرنامج وفق خططهم التشــــغيلية، ويسعون حول 

موضــــوع وهدف واحــــد ضمن خطة احلــــج ملنطقة املدينة 

املنورة، ويتضمن البرنامج ورش عمل ومحاضرات وندوات. 

كما تســــهم اجلامعة اإلســــالمية باملدينة املنورة في تنفيذ 

البرامــــج التدريبية املقدمة ملنســــوبي اجلهات ذات العالقة 

بأعمال احلج، وتشــــمل البرامج املوجهة للقيادات الوسطى 

مهارات حتليل املشكالت وصنع القرارات في أعمال احلج، 

وإدارة األزمــــات في موســــم احلج، ومتابعــــة تنفيذ اخلطة 

اإلستراتيجية ألعمال احلج، واإلدارة بالتفويض.

مسارات البرنامج 
ولتفعيــــل البرنامج في جوانبه املتعــــددة، تقرر أن يتخذ عدة 

مســــارات، وقد مت بالفعل حتديد مسارين هما: مسار براعة 

)التطبيقات النظرية(، ويشــــمل تنفيذ مجموعة من الفعاليات 

منطقـــة املدينة املنورة على دعمه ومتابعته للمعرض، مشـــيرًا 

إلى أن جميع األجهزة احلكومية واألهلية التي تخدم احلجاج 

هي فريق عمل واحد، يخدم بشـــكل تكاملي وتنســـيقي موائم 

توجهات الدولة ملا فيه صالح احلاج.

 التجاوب واإلقبال
لقي معرض )بنيان(ـ  الذي ُأقيم برعاية إمارة منطقة املدينة 

املنورة، على مساحة تزيد على )4000( متر مربع ـ جتاوبًا 

كبيرًا من املواطنني، كمــــا وجد إقبااًل منقطع النظير منهم 

لزيارتــــه وتفقد أقســــامه، مما حدا باجلهــــة املنظمةـ  جلنة 

احلــــج باملدينة املنورةـ  لإلعالن عــــن متديد فعاليات الفترة 

األولى إلى الثامن من شهر ذي احلجة املنصرم، وذلك بعد 

النجاح الكبير الذي حتقق والتفاعل املثمر بني املشــــاركني 

والزوار للموسم الثاني على التوالي النطالقة فكرة املعرض، 

املنبثقة عن برنامج إدارة الشراكة في احلج )بنيان(، والذي 

بلــــغ زواره نحو 000ر70 زائر من ضيوف الرحمن، خالل 

أسبوعني من بدء انطالقته. ووفقًا إلحصائيات مت رصدها 

فقد بلغ املعدل اليومي للزوار نحو )5800( زائر خالل فترة 

الزيارة من الســــاعة الرابعة عصرًا حتى الساعة العاشرة 

مســــاء ألجنحة املعرض، التي تنافســــت جميعها في إبراز 

اخلدمــــات التي تقدمهــــا لضيوف الرحمن زوار املســــجد 

النبــــوي الشــــريف، ووزعت اآلالف من املطويــــات والكتب 

التوعوية، وعرضت عشرات األفالم اإلرشادية، كما حصل 

زوار املعرض على هدايا قيمة، كان أبرزها مصحف املدينة 

املنورة الذي وزعه فرع وزارة الشــــؤون اإلسالمية باملدينة 

املنــــورة. ليحقق املعرض األهداف التــــي أقيم من أجلها ـ 

بفضــــل الله تعالــــى. وفي هذا العام )1431هـ(، ســــيقام 

املعرض ـ مبشيئة الله ـ خالل الفترة من 1431/11/1هـ، 

حتى 1431/12/30هـ، وروعــــي في موقعه أن يكون في 

محيط املنطقة املركزية، ليســــهم في إتاحة الفرصة لزيارته 

النواحي  رف��ع 
ال�����ث�����ق�����اف�����ي�����ة 
وال����ت����وع����وي����ة 
ل���ل���م���واط���ن���ني 
وامل�����ق�����ي�����م�����ني 
وال��ع��ام��ل��ني في 
م����ج����ال احل���ج 
ع��������ن ط����ري����ق 
األج������ن������ح������ة 
اخل������������اص������������ة 
بتاريخ املدينة 
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قبل بدء موســــم احلج، تهدف لتنمية الذات، والتخطيط، واملشاركة 

في إعداد اخلطط اإلســــتراتيجية واخلطط التشغيلية املوحدة التي 

تنظــــم أعمال اجلهات ذات العالقة، وإبــــراز جهود الدولة في خدمة 

ضيوف الرحمن زوار املســــجد النبوي،  إضافــــة لفعاليات تثقيفية 

وتدريبية وورش عمل ومعرض تعريفي. وفي العام األول من التنفيذ، 

ُنظمت ورش عمل شــــملت تنظيم العمل امليداني، واجلودة في إدارة 

عمليات أعمال احلج، وتنسيق إطار العمل املشترك، وندوات شملت 

أخالقيات العمل في احلج، واألبحاث والدراســــات امليدانية ودورها 

في تطوير خدمات احلج، ومقاومة التغيير، انتظم فيها واستفاد منها 

نحــــو )500( موظف من اجلهــــات ذات العالقة بأعمال احلج. وفي 

عامه الثاني، شمل تنفيذ ورش عمل بعنوان التعريف بالئحة إسكان 

احلجاج احملدثة، واملغادرة اآلمنة، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية 

اســــتفاد منها نحو )1400( موظف في مجال الشراكة في أعمال 

احلج، وإدارة التغيير، والتخطيط االســــتراتيجي في احلج، وإعداد 

اخلطط التنفيذية، وتنسيق عمليات احلج. وفي هذا العام 1431هـ، 

يسعى مسار براعة إلى إكساب املشاركني مهارات حتليل املشكالت 

وصنع القرارات في أعمال احلج، إدارة األزمات في موســــم احلج، 

متابعة تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية ألعمال احلج، واإلدارة بالتفويض، 

وذلك للقيادات الوســــطى، كما يسعى إلكساب املشاركني من ذوي 

االختصــــاص دورات فــــي إدارة املعرفة في اجلهــــات ذات العالقة 

بأعمال احلج، إنســــانية املدن )تسهيل الوصول(، والتعامل األمثل 

مع ضيوف الرحمن زوار املســــجد النبوي، واشــــتراطات السالمة 

في أعمال احلج، وتنفيذ آليات اخلطة اإلســــتراتيجية ألعمال احلج، 

وتطبيق مفهــــوم الثقافة املهنية في أعمال احلــــج، ويهدف النتظام 

)2000( متدرب من منســــوبي اجلهــــات ذات العالقة بأعمال احلج 

فــــي برامج هذا العام. كما أن اجلامعة اإلســــالمية باملدينة املنورة 

أســــهمت في تنفيذ البرامج التدريبية املقدمة ملنسوبي اجلهات ذات 

العالقة بإشــــراف جلنة احلج باملدينة املنورة، وعددها ثالثة عشــــر 

برنامجًا تدريبيًا، تنفذ خالل أشهر شعبان وشوال وذي القعدة لهذا 

العام )1431هـ(.

المسار التنسيقي 
 أما املســــار الثاني ـ املســــار التنســــيقي )التطبيقات العملية( ـ فيهتم بتنســــيق 

األعمال املشتركة بني اجلهات التي تقدم خدمات في موسم احلج، ووضع املعايير 

واملؤشــــرات لتقومي اخلدمات بالتعاون مع اجلهات املعنية واألكادميية، كما يسهم 

في توفير معلومات احلج للجهات التي حتتاجها في أوقات مناســــبة، تعزز سرعة 

اتخاذ القرار. ولتحقيق هذه األهداف مت تشــــكيل عدة وحدات في سكرتارية جلنة 

احلج باملدينة املنورة مبســــمى: “وحدة تنسيق عمليات احلج”، تضم فرقًا تختص 

بـ )االجتماعات التنســــيقية والتقارير واإلحصاء، والتدقيــــق واملراجعة القانونية، 

والبالغات، واملتابعة امليدانية(.

ت���ن���ف���ي���ذ اخل������دم������ات ل���ل���ح���ج���اج وت���ق���ومي���ه���ا 
وتسخير  متكاملة  رؤي��ة  لتحقيق  وتطويرها 
أعمال تلك اجلهات في منظومة عمل واحدة

املنورة  باملدينة  اإلس��الم��ي��ة  اجلامعة  تسهم 
املقدمة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ب���رام���ج  ت��ن��ف��ي��ذ  ف���ي 
احلج بأعمال  العالقة  ذات  اجلهات  ملنسوبي 

الشراكة  مجاالت  في  تدريبية  برامج  تنفيذ 
االستراتيجي  والتخطيط  التغيير  وإدارة 
وإعداد اخلطط التنفيذية وتنسيق العمليات 
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أنظمة نقل الحجاج بين المشاعر.. 
تتعدد الوسائل والهدف واحد

أبرزها “الرد الواحد” و”الردين” والترددي” والقطارات السريعة

الله احلرام أكبر جتمع بشري سنوي، يتم في حيزين مكاني وزمني محددين في العالم، مما يتطلب  يعد احلج إلى بيت 
استعدادات كبرى، وجهودًا مضاعفة، وإمكانات ضخمة، وجتهيزات عالية، لنقل نحو )مليوني( حاج في هذا احليز املكاني 
الضيق، وفي هذا الوقت احملدود. لتعد حركة )احلجيج( حركة ضخمة وعملية كبرى ال يوجد مثيل لها في جميع أنحاء 
العالم. ولتحقيق هذا الهدف، وتنفيذ هذه املهمة الصعبة، وإجناح هذا العمل الكبير، أعدت وزارة احلج العديد من اخلطط 
موسم  كل  في  الرحمن  ضيوف  من  املتزايدة  األع��داد  ملواجهة  آخ��ر،  بعد  عامًا  وتطويرها  حتديثها  يجري  التي  والبرامج 
� أسطواًل مكونًا من نحو عشرين  املشرفة على هذه األعمال  � بوصفها اجلهة  العامة للسيارات  النقابة  حج، كما خصصت 
النقابة.  هذه  مظلة  حتت  منضوية  ومؤسسة  شركة   )16( متلكها  السالمة،  وسبل  الراحة  وسائل  بكل  مهيأة  حافلة،  ألف 

دة
فا

الر
ة: 
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مك
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ال��ن��ق��ل ف���ي احل���ج ي��ع��د ع��ن��ص��رًا حيويًا 
أماكنها  واخ����ت����الف  امل���ن���اس���ك  ل���ت���ع���دد 
الشرعية أوقاتها  على  احلجاج  وح��رص 

أس���ط���واًل  السيارات”  “نقابة  ت��س��خ��ر 
متلكها  ح��اف��ل��ة  أل����ف   )20( م���ن  م��ك��ون��ًا 
لوائها حت����ت  م��ن��ض��وي��ة  ش���رك���ة   )16(

ت�����ط�����ورت وس�����ائ�����ل ال���ن���ق���ل م�����ن رك�����وب 
األن����ع����ام وامل����ش����ي ع���ل���ى األق��������دام حتى 
املشاعر  ف���ي  امل���رك���ب���ات  اس��ت��ع��م��ال  س����اد 

عنصر حيوي 
النقل بصفة عامة يعد عصب احلياة اليومية، وبدونه قد تتعقد مصالح 

الن���اس، والنقل في احلج بصف���ة خاصة يعد عنص���رًا حيويًا، لتعدد 

املناس���ك، واختالف أماكنها، وحرص احلجاج على أوقاتها الشرعية، 

وقد تطورت وسائل النقل من ركوب األنعام واملشي على األقدام، حتى 

ساد في القرن العشرين استعمال املركبات عبر تسع طرق شقت بني 

املش���اعر املقدس���ة، وظلت نس���بة من احلجاج تقدر ب� )20 – %25( 

تتنقل بني املشاعر املقدسة مشيًا على األقدام، لتفادي املكوث ساعات 

طويلة في املركبات. ونتيجة الزدياد عدد احلجاج من الداخل واخلارج 

في أواخر القرن العش���رين امليالدي وبداية القرن احلالي، فقد تعّسر 

نقل احلجاج وَصُعبَ، رغم أنه قد استخدمت في نقل احلجاج أكثر من 

)700( أل���ف حافلة ومركبة ضاقت بها الطرق. وهنا برز دور )النقابة 

العامة للس���يارات(، التي ت���ؤدي مهمات كبيرة لنق���ل حجاج اخلارج 

على منت حافالت ش���ركات ومؤسس���ات نقل احلجاج الوطنية العاملة 

حتت لوائها، حيث إن غايتها هي النقل املريح للحجاج لرحلة املشاعر 

املقدس���ة، ويتم حتقيق هذه الغاية من خالل الترحيل اآلمن وامليس���ر 

للحج���اج م���ن وإلى منافذ الوصول باس���تخدام أس���طول ضخم من 

احلافالت، مكون من نحو )500ر19( حافلة، مجهزة ومهيأة فنيًا، مع 

القيام بتحديثها بشكل مستمر مبا يحقق الراحة واألمان، ويتم ذلك من 

خالل أجهزة فنية وتش���غيلية مهيأة ومعدة بشكل كبير، وكوادر إدارية 

وفنية مدربة ومؤهلة بش���كل جيد، يبلغ قوامها نحو )000ر24( ما بني 

موظف وإداري وس���ائق وفني ومشرف وعمال محطات ومرشدين، من 

املواطنني الس���عوديني واملقيمني. وتقوم النقابة العامة للسيارات بعقد 

دورات تدريبية ألكثر من )20( ألف س���ائق من س���ائقي شركات نقل 

احلجاج سنويًا، مبشاركة عدد من اجلهات ذات العالقة، ومنها: )وزارة 

احلج، وإدارة الدفاع املدني، ومكافحة السموم، وإدارة مرور العاصمة 

املقدس���ة، وإدارة التوعية الدينية في احلج، ووزارة الصحة( وذلك عن 
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طري���ق عقد دورات تدريبية وندوات توعوية )نظري���ة وعملية(، والقيام بالتعريف بأهمية 

عمل السائق، مع قيام الشركات بتدريب السائقني على الطرق. 

عدة نظم 
ويجري إتباع عدة نظم وأساليب لنقل احلجاج بني املشاعر املقدسة، ومن أبرزها النقل 

بنظام الرد الواحد: وهو نقل احلجاج من مكة املكرمة إلى املش���اعر املقدسة )منى - 

عرف���ات - مزدلفة – منى( ث���م إلى مكة املكرمة، من خالل تخصيص احلافلة للحجاج 

املنقول���ني عليها وفق حمولتها لرحل���ة واحدة. والنقل بنظام الردين:  وهو نقل احلجاج 

بني مكة املكرمة واملشاعر املقدسة )منى  - عرفات - مزدلفة – منى( مكة املكرمة، من 

خالل تخصيص احلافلة لنقل عدد من احلجاج يوازي ضعف حمولتها، مما يعني إعطاء 

حافلة حمولة )50( راكبًا ل� )100( حاج، يتم نقلهم على رحلتني متتابعتني.  وحلل مشكلة 

االزدحام وتأخر وصول احلجاج إلى املش���اعر، جلأت اململكة إلى اس���تخدام أسلوب 

ن���س���ب���ة م�����ن احل�����ج�����اج ت���ت���ن���ق���ل ب�����ن امل���ش���اع���ر 
امل����ق����دس����ة م����ش����ي����ًا ع����ل����ى األق������������دام ل���ت���ف���ادي 
امل������ك������وث س������اع������ات ط����وي����ل����ة ف������ي امل����رك����ب����ات

النقل الترددي باحلافالت، أو ما يس���مى ب� )النقل بأس���لوب الرحالت 

الترددية(: وهو نقل احلجاج إلى املشاعر املقدسة وفيما بينها بكفاءة 

ومرون���ة عالية وفي زمن محدد، وذل���ك بتخصيص طريق مغلق حلركة 

احلافالت فق���ط. وقد مت تطبيقه في مراحله األولى حلجاج مؤسس���ة 

مطوفي حجاج تركيا ومس���لمي أوروبا وأميركا وأس���تراليا، وحجاج 

مؤسسة مطوفي جنوب شرق آسيا. وفي مرحلة الحقة – وهي املرحلة 

الثالثة التي س���تنفذ في هذا العام )1431ه�( إن شاء الله - حلجاج 

مؤسستي إيران والدول اإلفريقية غير العربية، حيث سيتم انتهاء العمل 

في مشروع هذه املرحلة الثالثة من النقل الترددي لنقل هؤالء احلجاج 

قبل موس���م احلج املقبل، واالس���تفادة منها في نقل نحو )270( ألف 

حاج، ميثلون حجاج هاتني املؤسس���تني، وبتكلفة تبلغ )320( مليون 

ريال، ليصل عدد احلجاج الذين سيتم نقلهم عبر النقل الترددي أكثر 

 من )750( ألف حاج من احلجاج الذين سيؤدون الفريضة هذا العام.

ومن أهم مزاياه أنه س���يوفر مسارات خاصة للحافالت، مما ميكنها 

من نق���ل احلجاج من من���ى يوم التروي���ة إلى عرف���ات للوقوف على 

صعيده���ا، ثم نقل احلجاج إلى مزدلفة ث���م إلى منى، حيث إن تقليل 

عدد احلافالت يؤدي إلى انسيابية احلركة املرورية، والتقليل من دخان 

عوادم املركبات التي تلوث اجلو، وتخفيض عدد احلافالت العاملة في 

نق���ل احلجاج بنس���بة 30 باملائة تقريبًا، مع حتقيق أعلى مس���تويات 

الكفاءة في النقل. 

طرق مخصصة
ومن مزايا النقل الترددي األخرى: )توفير طريق مغلق ومخصص 

الس���ت���خ���دام  أدى  احل�����ج�����اج  أع���������داد  ازدي����������اد 
وم���رك���ب���ة  ح����اف����ل����ة  أل�������ف   )700( م������ن  أك�����ث�����ر 
ل���ن���ق���ل���ه���م ض�����اق�����ت ب����ه����ا ال������ط������رق وال�������ش�������وارع
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فقط حلركة احلافالت. وتوفير طريق مخصص لكل مؤسس���ة من 

مؤسس���ات الطوافة داخل مناطق املش���اعر املقدسة وفيما بينها، 

تتواف���ر فيه جميع اخلدمات املطلوب���ة خلدمة احلجاج، من متابعة 

أمنية، ومراكز إس���عاف، ومراكز صيانة للحافالت، ونقاط رصد 

وتوجيه ملتابع���ة حركة نقل احلجاج. ونقل احلجاج بكفاءة وضمن 

خطة زمنية محددة للتنقل بني املش���اعر املقدس���ة. وعدم ارتباط 

احلافلة باحلاج عند التنقل بني مناطق املشاعر املقدسة، وسحبها 

بعد تأدية الرحلة إلى خ���ارج مناطق نزول احلجاج، وذلك لتوفير 

املس���احات الكافية لهم مبزدلفة لتأدية العبادة براحة واطمئنان. 

ونقل احلجاج في زمن قياس���ي بني مناطق املشاعر املقدسة وفق 

خطة تش���غيلية معتم���دة للنقل بتوقيتات محددة، حيث يس���تغرق 

متوس���ط زمن رحلة احلافلة الواحدة بني عرف���ات ومزدلفة )50( 

دقيقة تقريبًا، ومتوس���ط رحلة احلافل���ة الواحدة بني مزدلفة ومنى 

)40( دقيقة تقريبًا، ش���اماًل زمن صعود ونزول احلجاج من وإلى 

املخيم���ات. وإمكاني���ة تلبية رغبات الفئ���ات املختلفة من احلجاج 

ببرمجة توقيتات التنقل بني مناطق املشاعر املقدسة حسب مذهب 

كل فئ���ة، وضمن التوقيتات الش���رعية. وتخصيص مراكز لوقوف 

احلاف���الت خارج مناطق نزول احلجاج في املش���اعر املقدس���ة، 

تتواف���ر بها حافالت احتياطية الس���تخدامها عند الطلب، وورش 

فنية مجهزة ومتكاملة لتق���دمي الصيانة للحافالت. وحتقيق كفاءة 

عالية في متوسط أزمنة النقل وأعداد احلجاج املنقولني بني مناطق 

املشاعر املقدسة، مقارنة بأس���لوب النقل العادي )النقل بأسلوب 

الرد الواحد والردين(.

مرحلة جديدة 
وقد دخلت عملية نقل احلجاج بني املش���اعر املقدس���ة مرحلة جديدة، وشهدت نقلة نوعية 

كبيرة، متثلت في مش���روع: )قطار املش���اعر املقدس���ة( الذي يعد وسيلة نقل فعالة في 

تخفيف االزدحام في املش���اعر املقدس���ة، ويتناغم مع منش���أة اجلمرات اجلديدة، كما 

يعتبر ذا فاعلية كبيرة في تخفيف معاناة احلجاج من االزدحام في ش���وارع املش���اعر، 

من خالل عملها بش���كل ترددي، يس���هل عليهم الوصول في األوقات املناس���بة بداًل من 

املكوث س���اعات طويلة في حافالت الركاب. فقد أظهرت دراسة أعدتها اإلدارة املركزية 

للمش���روعات التطويرية بوزارة الشؤون البلدية والقروية - باالشتراك مع بعض اخلبراء 

الة جنوب املشاعر  الوطنيني واألجانب - أن إيجاد خط ترددي بالقطارات الس���ريعة الفًعّ

املقدس���ة )عرفات، مزدلفة، منى( يس���اعد على س���حب نحو )30( أل���ف حافلة صغيرة 

وكبيرة ومتوس���طة احلجم، يس���تخدمها حجاج الداخل من مواطنني ومقيمني، باإلضافة 

إل���ى حج���اج البر من خارج اململكة، وسيس���هم خط القطار اجلنوب���ي - أحد اخلطوط 

اخلمس���ة ضمن مش���روع قطارات املش���اعر املقدس���ة - في نقل ما ال يقل عن )500( 

ت��خ��ص��ي��ص حافلة  ه����و  ال�����واح�����د  ال������رد  ن���ظ���ام 
ل����ن����ق����ل احل������ج������اج م������ن م����ك����ة إل��������ى امل����ش����اع����ر 
وال����ع����ك����س وف�������ق ح���م���ول���ت���ه���ا ل����رح����ل����ة واح�������دة

تخصيص  ي���ع���ن���ي  ال������ردي������ن  ب����ن����ظ����ام  ال����ن����ق����ل 
ح���اف���ل���ة ل��ن��ق��ل احل����ج����اج ب����ن م���ك���ة وامل���ش���اع���ر 
حمولتها ض����ع����ف  ي����������وازي  ب����ع����دد  وال����ع����ك����س 
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ألف حاج، في مدة زمنية تتراوح من س���ت إلى ثماني س���اعات، وسيحل بذلك مشكلة 

االزدحام في نقل احلجاج بني هذه املشاعر، ويخفف الضغط الواقع على شبكة الطرق، 

ويساعد نظام النقل الترددي اخلاص بحافالت ركاب احلجاج شمالي املشاعر املقدسة. 

وقد بدأت أعمال اإلنش���اء للخط اجلنوبي في شهر ربيع األول من عام 1430ه�، ليبدأ 

تشغيله جزئيًا في موسم حج هذا العام )1431ه�( بإذن الله، وكلًيا في حج 1432ه�، 

بتكلفة )6،75( مليار ريال س���عودي. مع إمكانية تعميم جتربة القطارات الس���ريعة في 

نقل احلجاج بشكل أوسع - إذا جنحت جتربة القطار اجلنوبي – حيث لن تقتصر على 

نقلهم داخل املشاعر، بل ستمتد إلى مكة املكرمة وخارجها.

القطار السريع
قامت اإلدارة املركزية للمشروعات التطويرية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون 

مخصص  ط��ري��ق  توفير  يعني  ال��ت��رددي  النقل 
امل���ش���اع���ر وفيما  ل��ك��ل م��ؤس��س��ة ط���واف���ة داخ�����ل 
املطلوبة اخل����دم����ات  ك���ل  ف��ي��ه  ت���ت���واف���ر  ب��ي��ن��ه��ا 

مع مكت���ب البيئة بالري���اض، والهواري بالقاهرة، ومبش���اركة بعض 

اجله���ات املعنية وهي: )وزارة احل���ج، ووزارة النقل، وهيئة تطوير مكة 

املكرمة واملدينة املنورة واملش���اعر املقدس���ة، واألم���ن العام، والدفاع 

املدني(، بدراس���ة حول جدوى القطار السريع، وتوصلت الدراسة إلى 

أن القط���ار الس���ريع املرتفع عن األرض يعد وس���يلة فعالة مرادفة أو 

مكمل���ة للنقل الت���رددي باحلافالت. وأنه من خالل املش���روع اجلاري 

تنفيذه حاليًا جنوب املش���اعر يتأكد أن القطار الس���ريع هو األجدى، 

ورمبا الوس���يلة الوحيدة لتقابل تزايد احلجاج في املستقبل، حيث إنه 

يصع���ب نقل أكثر من )3( ماليني حاج عبر الوس���ائل التقليدية )أكثر 

من 70 ألف حافلة ومركبة( في وقت محدود للغاية، لم تعد كل الطرق 

تتسع لها، )مع ضيق عرض املمر بني عرفات، ومزدلفة، ومنى(، وضيق 

الوقت املتاح للنقل ضمن احلدود الزمنية الش���رعية، مما أوجب البحث 

عن وس���يلة نقل غير مس���بوقة. ورغم اجلهود املتواصل���ة، لم يعد من 

املمكن احلل بالوس���ائل التقليدية م���ع تزايد األعداد، والبد من مواكبة 

املش���روعات التطويرية في املشاعر واملسجد احلرام واملنطقة املركزية، 

التي تس���تدعي اس���تعمال وس���يلة نقل غير عادية، وتأّكد أن القطار 

الس���ريع )املترو( وبناًء على جتارب عاملية يعطي وعودًا كبيرة في حل 

مش���كلة النقل في املش���اعر، واململكة عمومًا وربطها بالدول املجاورة 

مس���تقباًل. فاحلافلة الكهربائية والقطار الكهربائي تستخدمان داخل 

املدن بأش���كال قدمية وحديثة، والقطار الس���ريع أثب���ت جدواه عامليًا 

)M.R.T( وأنه قادر على نقل كتل من البش���ر في أزمنة قياسية، مع 

عدد من امليزات، منها: )قلة املس���احة املطلوبة لنقل الشخص الواحد 

مقارنة بالوس���ائل األخرى، وهذا يساعد على خفض املساحة املطلوبة 

للقطار، ومن ثم خفض كامل املس���احات املطلوبة للنقل بني املشاعر. 

هو  األرض  ع�����ن  امل����رت����ف����ع  ال����س����ري����ع  ال����ق����ط����ار 
األج�����������دى وي�����ع�����د وس����ي����ل����ة ف����ع����ال����ة م�����رادف�����ة 
ب����احل����اف����الت ال�������ت�������رددي  ل���ل���ن���ق���ل  م���ك���م���ل���ة  أو 
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وتوفير مساحات حرة خالية من التقاطعات باستخدام مسارات مرتفعة 

أو أنفاق. وأن القطار املرتفع أو داخل النفق يوفر الش���وارع للمشاة 

والطوارئ واخلدمات. وسعة القطار السريع )60 – 80( ألف شخص 

/س���اعة للخط الواحد، بينما للحافالت )10( آالف ش���خص / ساعة 

للخط الواحد، وأنه سيتم إنشاء خمسة خطوط من القطارات من منى 

إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة ومنى، ومس���تقباًل إلى احلرم حلل 

مشكلة النقل من وإلى املشاعر.

الخط الجنوبي
ب���دأ تنفيذ مش���روع خط القطار اجلنوبي في مح���رم 1430ه�، يناير 

2009م، وقد ارتأى املس���ؤولون أن ُيبدأ بتنفي���ذ اخلط اجلنوبي لعدة 

اعتبارات، من أهمها أن اخلطوط الترددية تعمل في ش���مال املشاعر. 

وأن معظم الس���يارات املشاركة في احلج هي حلجاج الداخل وحجاج 

الب���ر واخللي���ج، وال تقل عن )35( ألف مركبة. كم���ا أنه ميكن حتويل 

س���يارات حجاج الداخل وحجاج الب���ر واخلليج إلى مواقف قريبة من 

محطات القطار، واستخدم احلجاج للقطار في رحلة احلج بكاملها، ثم 

يعودون ألخذ مركباتهم من املواقف قرب احملطات. وأن اخلط التجريبي 

يبدأ من جنوب شرق عرفات حيث يسكن معظم حجاج الداخل وحجاج 

البر واخلليج. وأنه يتم نقل احلجاج من عرفات من خالل ثالث محطات 

لتقليل مس���افة املشي على احلجاج بحيث ال تزيد على 300 متر. وأن 

القطار مير بثالث محطات في مزدلفة، ثم أول مش���عر منى ووس���طه، 

وتكون احملطة األخيرة عند الدور الرابع )املس���توى اخلامس( مبنشأة 

اجلمرات احلديثة. أي ثالث محطات للقطار في عرفات، وثالث محطات 

في مزدلفة، وثالث محطات في منى.

التخطيط والتصميم
وق���د روعيت بعض االعتبارات التخطيطية والتصميمية، التي تتلخص 

في أن القطار س���ريع مرتفع عن األرض واملس���ار مرتكز على أعمدة 

أحادية في وس���ط الشارع، وأن ال تزيد مسافة املشي من املخيم إلى 

احملطة على 300م، مع إمكانية استعمال عربات كهربائية في مواقف 

الس���يارات  للمرضى وكبار الس���ن وذوي االحتياجات اخلاصة. وأن 

يتفادى املس���ار أي تأثير على مخيمات منى. وأن يخدم املس���ار نقل 

احلج���اج إلى الدور الرابع من منش���أة اجلمرات احلديثة، وأن يخفف 

حس���ن اس���تغالله العبء على الدور األرضي. وتوفير عربات كهربائية 

لنقل احلجاج من كبار الس���ن وذوي االحتياجات اخلاصة. واستعمال 

السيارات الكهربائية لذوي االحتياجات اخلاصة وكبار السن كما في 

املطارات. ومراعاة عدم تكدس احلجاج في احملطات بالتفويج املنضبط 

- منطقت���ي انتظار في كل محطة تتس���ع كل واح���دة منها ل�  3000 

حاج-. ومراع���اة طبوغرافية األرض لتقليل االرتفاعات واالنخفاضات 

على املس���ار. كما مت مراعاة الناحية االقتصادية في تكاليف اإلنشاء 

والتش���غيل والصيانة. واالس���تفادة م���ن اخلط طوال الع���ام بتحويل 

الس���يارات القادمة من الري���اض والطائف وجدة إلى مواقف محطات 

القطار، كما يس���تعمل القطار للوصول إلى احل���رم واملنطقة املركزية 

بترددية باحلافالت وبالقطار مس���تقباًل لتخفي���ف الضغط عن املنطقة 

املركزي���ة. وأن احملطات مرتفعة أيض���ًا عن األرض، وُتخدم بس���اللم عادية ومتحركة 

ومصاعد، ومصممة بش���كل يساعد على تفويج احلجاج على دفعات، وأنه قد مت تنفيذ 

العديد من اجلسور اخلاصة كبيرة البحور لتفادي وجود أي عمود في التقاطعات. 

مواصفات القطار
عدد العربات بكل قطار تبلغ )12( عربة، وطول العربة )23( مترًا، وطول القطار )12 

× 23( = )276( مت���رًاً، وعرض العربة )3( أمت���ار، وعدد األبواب )5( أبواب من كل 

جانب، وعرض الباب )2(م، وس���عة العربة )250(0 راكبًا كحد أدنى، وميكن زيادتها 

إلى )300( راكب، والسرعة )120( كم / ساعة، وزمن التقاطر )2-3( دقيقة، وميكن 

أن يق���ل إلى دقيقة ونصف الدقيقة، ويتوقف ذلك على زمن اإلنزال واإلركاب وس���رعة 

حركة الركاب. وفيما يخص التعاقد لتنفيذ اخلط اجلنوبي، فقد قام االستشاري شركة 

“سيسترا” الفرنسية بتقدير الكلفة على أساس )6-7( مليار ريال سعودي للخط األول 
)اجلنوب���ي(، وعند دعوة املقاولني املؤهلني ملثل هذا العم���ل الضخم )محليني ودوليني( 

بلغ���ت العروض م���ن 12 - 13 مليار، وأن األمر اس���تدعى محاولة تنفيذ املش���روع 

ع���ن طريق احلكومة الصينية لتحفي���ز التعاون االقتصادي ب���ني الدولتني، ومت نقاش 

املوضوع بني سمو وزير الشؤون البلدية والقروية وسعادة سفير جمهورية الصني، فتم 

تكليف الشركة الصينية احلكومية )CRCC( بتقدمي عرض لتنفيذ املشروع، فتقدمت 

الشركة بعرضها األول )9( مليار ريال سعودي، ومن خالل املمارسة اجلادة ومبشاركة 

االستشاري وخبراء الوزارة أمكن تخفيض العرض إلى )65ر6( مليار ريال سعودي، 

ويجري تنفيذ املش���روع ليعمل بإذن الله في حج هذا العام 1431ه� بنسبة ال تقل عن 

)35%( من طاقته االس���تيعابية، وفي عام 1432ه� بكامل طاقته إن شاء الله. وأنه قد 

اش���ترط في العقد أن تكون األجزاء املهمة واحلرجة في القطارات مثل احملرك ومبدل 

الس���رعة )Gear Box( والكوابح واإلش���ارات، أمريكية أو أوربية أو كندية الصنع، 

لضمان جودتها ودميومتها.

التكامل والجدوى
وفيم���ا يخص التكامل املرحلي ب���ني القطارات والنقل الت���رددي باحلافالت واجلدوى 

االقتصادية، فمن املتوقع أن يكون اخلط املستقبلي الثاني - بعد اخلط اجلنوبي - هو 

اخلط الذي يخدم وس���ط منى )حجاج الدول العربي���ة وإفريقيا( على وجه اخلصوص، 

والذي لم يخدم بترددية حتى الوقت احلالي، ثم يتم االنتقال إلى اخلط الش���مالي )3( 

ال���ذي تخدمه الترددية األولى، ويكون خط القطار األخير ه���و مكان الترددية الثالثة، 

بع���د أن تكون قد عادت عوائدها وأدت خدماتها - ب���إذن الله تعالى -. وفيما يخص 

اجلدوى االقتصادية، فالقطار يخدم احلجاج في موسم احلج، ويخدم املعتمرين طوال 

الس���نة، وعندما يتم ربطه باحلرم الش���ريف، ومحطة النقل الرئيسة التي تربط احلرم 

خ����م����س����ة خ�����ط�����وط م���س���ت���ق���ب���ل���ي���ة م���ق���ت���رح���ة 
ل�����ل�����ق�����ط�����ارات ال����س����ري����ع����ة س����ت����ك����ون وس���ي���ل���ة 
ال���ن���ق���ل امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال�����واع�����دة ل����ه����ذا ال���ق���رن 

ح����رك����ة امل����رك����ب����ات ال���ك���ث���ي���ف���ة أث�����ن�����اء إف���اض���ة 
م���زدل���ف���ة عملية  إل�����ى  ع����رف����ات  م����ن  احل����ج����اج 
ك�����ب�����رى ال ي�����وج�����د م���ث���ي���ل ل����ه����ا ف������ي ال���ع���ال���م



بقطار مكة املكرمة – جدة - املدينة املنورة السريع، ومطار جدة، ويصبح في 

اإلمكان مس���تقباًل ربطه بشبكة اخلطوط احلديدية املزمع إنشاؤها لربط أرجاء 

مك���ة املكرم���ة واململكة، تصبح جدوى هذا اخلط ال ح���دود لها - بإذن الله - 

وميكن أن يدر دخاًل يغطي تكلفة التش���غيل والصيانة وجزءًا كبيرًا من تكاليف 

اإلنش���اء. حيث إن هنالك دراس���ة جدوى المتداد القطار م���ن اجلمرات إلى 

احلرم واحملطة الرئيس���ة لقطار احلرمني مبكة املكرمة، وجتري دراسة المتداد 

املش���روع إلى محطة قريبة باحلرم، ومنها إلى محطة القطار السريع إلى جدة 

واملدينة املنورة، مع دراس���ة جدوى امت���داد اخلط بكامله إلى مطار جدة. كما 

أن هنالك عدة بدائل الس���تمرارية اخلط من اجلمرات إلى جنوب احلرم املكي، 

وإنشاء خطوط مس���تقبلية في شمال ووسط املشاعر ضمن املخطط الشامل، 

امتدادها الطبيعي س���يكون شمال وش���رق احلرم وغربه، وربط املشروع من 

اجلهات الشمالية والغربية والش���رقية ليرتبط ببعض املشروعات االستثمارية 

التي لها أس���اليب نقل خاصة بها، ويجب أن ترتبط مبخطط النقل 

الشامل. وقد ثبت أنه من أفضل البدائل على املدى القريب، إنشاء 

محطة مقترحة عند نفق السوق الصغير، وعلى املدى البعيد محطة 

أكبر خلف مش���روع وقف امللك عبدالعزيز، وأسفل مشروع روابي 

البيت املقترح )جنوب احلرم(.

البديل األفضل
طري���ق مك���ة املكرمة – ج���دة - املطار أصبح ف���ي الوقت احلالي 

مزدحم���ًا، وتطالب بعض اجلهات املعنية بتوس���عته أو حتويل جزء 

م���ن حركة املرور فيه إلى طري���ق مكة املكرمة – جدة )القدمي( بعد 

توسعته، وامتداد مشروع قطار املشاعر من مكة املكرمة إلى جدة 

واملطار - مع خط القطار الس���ريع بينهما - قد يغني عن توس���عة 

الطريق السريع القدمي واجلديد، ويكون القطار هو البديل األفضل 

من كل اجلوانب، مبا في ذلك احلفاظ على نظافة البيئة. فال يخفى 

على أحد املعاناة في أوقات الذروة - في ش���هر رمضان وموس���م 

احلج - في استعمال نفق سوق الصغير للوصول إلى احلرم املكي، 

والعودة منه إلى أحياء مكة املكرمة بواس���طة احلافالت والسيارات 

اخلاصة والعامة. وأنه بواسطة تشغيل ُمحكم ميكن أن يخدم قطار 

املش���اعر اخلط اجلنوبي في إيص���ال القاصدين للحرم ونقلهم منه 

بش���كل يضمن سالمة البيئة، وس���رعة النقل عن طريق نفق سوق 

الصغير، وينهي مشكلة النفق. وهناك بعض األسس واألفكار، منها 

اس���تعمال مترو املشاعر بطاقة استيعابية أقل مع تفويج احلجاج، 

وأن يتوق���ف القط���ار عن النقل إلى احلرم قبل س���اعة من الصالة 

وبعدها بس���اعة على غرار م���ا هو جار مع املركب���ات حاليًا. وأن 

يس���تمر النقل إلى خارج احلرم. وتوفير طريق داخل النفق ملركبات 

الطوارئ واخلدمات. واستكمال الدائري األول خلدمة املنطقة حول 

احل���رم. ومن األف���كار املقترحة أيضًا إيج���اد محطة في منتصف 

املس���افة بني احلرم ومحطة القطار الس���ريع خلدمة املس���تخدمني 

)تقاطع أم القرى / املنصور(.

نجاحات باهرة 
أثبت���ت الدراس���ات أن إدخال قطار س���ريع مرتف���ع عن األرض 

جنوب املش���اعر ضمن منظومة نقل احلجاج القائمة باملشاعر َيعُد 

بنجاح���ات باه���رة - إن ش���اء الله - وأنه ال مجال للتش���كيك في 

أن املش���روع سوف يسهم بش���كل فعال في حل مشكلة االزدحام 

في ش���بكة الطرق باملشاعر املقدسة، وسيحل مشكلة تأخر وصول 

احلجاج إلى املش���اعر ف���ي األوقات احملددة ش���رعًا، ويغنيهم عن 

البقاء في احلافالت س���اعات طويلة. وأن خمسة خطوط مستقبلية 

مقترحة للقطارات الس���ريعة س���تكون - بإذن الله - هي وس���يلة 

النقل املس���تقبلية الواعدة لهذا القرن ورمب���ا القرون القادمة. وأنه 

س���يؤمن للحجاج بإذن الله حجًا سهاًل ميسرًا في طمأنينة ووقار. 

وأنه من احلس���ابات واالفتراضات األولية هناك، أن هنالك جدوى 

اقتصادية للقطارات الس���ريعة، وخاصة إذا أدخلنا في احلس���اب 

نظافة البيئة والراحة والس���المة وإحالل القطارات محل احلافالت 

لنقل كل احلجاج.
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مناسبات

خدمات إرشاد الحجاج التائهين..
 تطلعات لمزيد من التطوير

نيابة عن معالي وزير احلج، الدكتور فؤاد بن عبدالسالم الفارسي، افتتح وكيل وزارة احلج لشؤون احلج حامت بن 

حسن قاضي، فعاليات حلقة النقاش املتعلقة بتطوير خدمات إرشاد احلجاج التائهني مبكة املكرمة واملدينة املنورة 

واملشاعر املقدسة، التي نظمتها الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف بالتعاون مع وزارة احلج، في التاسع 

من رمضان 1431هـ، املوافق 2010/8/19م، مبشاركة 15 جهة حكومية وأهلية، وذلك بقاعة ماربيا في مكة املكرمة. دة
رفا

: ال
مة

كر
الم

كة 
م

نظمتها الهيئة التنسيقية بمشاركة )15( جهة معنية بالحج 
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املتاح���ة بأكث���ر فاعلية بني اجله���ات احلكومي���ة واألهلية للرقي 

مبستوى األداء باخلدمات املقدمة حلجاج بيت الله احلرام. وعبر 

عن ش���كره وتقديره لصاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن 

ماج���د بن عبدالعزي���ز أمير منطقة املدينة املن���ورة على توجيهه 

ملشاركة إمارة منطقة املدينة املنورة في هذه احللقة إلبراز اجلهود 

املبذولة خلدمة إرش���اد احلجاج التائهني باملدينة املنورة، معربًا 

ع���ن أمله باخلروج بتوصيات بن���اءة لتحقيق تطلعات وتوجيهات 

والة األم���ر � حفظهم الله � الرامية إلى تس���خير جل اإلمكانات 

ب���دأت حلقة النقاش بت���اوة آيات من الذك���ر احلكيم، ثم ألقى 

وكيل وزارة احلج لش���ؤون احلج حامت بن حس���ن قاضي كلمة 

رحب خالها باملشاركني في احللقة التي جاءت من أجل االرتقاء 

مبس���توى خدمات إرش���اد احلجاج التائه���ني وتقدمي اخلدمات 

املثل���ى لضيوف الرحمن مبا يتوافق م���ع توجيهات والة األمر � 

حفظهم الله �.

وأكد وكيل وزارة احلج لش���ؤون احلج على ضرورة االس���تفادة 

م���ن املعطيات والرؤى الصادرة من اجلهات ذات العاقة لتطوير 

خدمات اإلرش���اد والوصول إلى االس���تغال األمثل من املوارد 
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تــــــــــطــــــــــويــــــــــر 
ــــــيــــــات  عــــــمــــــل
إرشاد احلجاج 
ــــــتــــــائــــــهــــــني  ال
مــــــــــــن خــــــــالل 
زيـــــادة أعــــداد 
املــــــرشــــــديــــــن

االســـــتـــــفـــــادة مـــــن خـــــدمـــــات الـــكـــشـــافـــة 
الــســعــوديــة فــي إرشــــاد احلــجــاج فــي مكة 
املنورة واملدينة  املقدسة  واملشاعر  املكرمة 

العدد الثالث ذو القعدة  1431هـ

باإلضافة إلى التجارب واملبادرات الس���ابقة والوس���ائل احلالية 

ملش���كلة إرش���اد احلجاج التائهني والتوصي���ات املقترحة لذلك. 

بع���د ذلك بني نائب مدي���ر عام فرع وزارة احل���ج مبكة املكرمة 

املهن���دس خالد أبو ناجي دور فرع وزارة احلج مبكة املكرمة في 

إرش���اد احلجاج التائهني وحرصه على االس���تفادة من الكوادر 

الس���عودية في عملية اإلرشاد، حيث يحرص الفرع في كل عام 

على االستعانة بأكثر من 350 مرش���دًا، مؤهلني علميًا وعمليًا. 

ثم قدم س���كرتير جلنة احلج بإمارة منطقة املدينة املنورة محمد 

ب���ن مصطفى النعم���ان ورقة عمل إمارة منطق���ة املدينة املنورة 

اس���تعرض خالها اجلهود املبذولة في خدمة إرش���اد احلجاج 

التائهني باملدينة املن���ورة ومدى تطبيقها للتقنيات احلديثة للرقي 

باخلدمة. بعد ذلك ناقش املش���اركون أس���اليب تطوير خدمات 

إرش���اد احلجاج التائهني مبناطق احلج )مك���ة املكرمة � املدينة 

املنورة � املش���اعر املقدس���ة(، والهادفة إلى اإلسهام في تطوير 

ورقي خدمات إرش���اد احلج���اج التائهني من خال وضع األطر 

التطويرية والتحس���ينية لهذه املهمة اجلليلة التي حترص الوزارة 

ومؤسس���ات أرب���اب الطوائف على الرقي بها وش���مولية أدائها 

لتق���دمي املزيد من اخلدمات املثلى حلج���اج بيت الله احلرام مبا 

يتواف���ق مع توجيه���ات والة األمر � حفظهم الل���ه � الرامية إلى 

تس���خير كل اإلمكانات أمام وفود الرحم���ن ومتكينهم من أداء 

فريضة احلج بكل يسر وسهولة. 

واخلدمات أمام وفود الرحمن ومتكينهم من فريضتهم بكل يسر 

وسهولة وأمان. 

تطوير وتحديث
عقب ذلك قدم وليد بن محمد أبوبكر ورقة عمل جمعية الكش���افة 

الس���عودية املتعلقة باخلدمات التي قدمته���ا اجلمعية في خدمة 

إرشاد احلجاج التائهني، مبينًا أن اجلمعية حظيت باملشاركة في 

خدمة حجاج بيت الله العتيق منذ 50 عامًا، وتواصل دورها في 

هذه اخلدمة عامًا بعد عام وس���ط تطوير وحتديث في آلية العمل 

وتقدمي اخلدمة. إثر ذلك اس���تعرض نائ���ب رئيس مجلس إدارة 

مؤسس���ة مطوفي حجاج جنوب آس���يا الدكتور رشاد بن محمد 

حسني ورقة عمل مؤسسات أرباب الطوائف املتعلقة برؤى وأفكار 

مؤسس���ات أرباب الطوائف، مقدمًا حملة تاريخية عن املشكات 

التي تواجه إرش���اد احلجاج التائهني إل���ى جانب العوامل التي 

تعيق تطوير خدمات اإلرش���اد واحللول املقترحة ملعاجلة املشكلة 



حضر حلقة النقاش وكيل وزارة احلج لش���ؤون العمرة الدكتور عيس���ى رواس 

ووكيل وزارة احلج املساعد لشؤون العمرة واملكلف مبهام فرع وزارة احلج مبكة 

املكرمة عادل بن عبيد باخلير ومدير إدارة املرور مبكة املكرمة العقيد أحمد بن 

ناشئ العتيبي ورؤساء مؤسسات أرباب الطوائف.

تطوير الخدمات
وعل���ى صعيد ذي صلة أوضح وكيل وزارة احلج املس���اعد لش���ؤون العمرة 

املكلف مبهام فرع وزارة احلج مبكة املكرمة عادل بن عبيد باخلير أن اجلهات 

املشاركة في حلقة النقاش � خمس عشرة جهة حكومية وأهلية من ذوي العاقة 

� وهي: امارة منطقة مكة املكرمة، وامارة منطقة املدينة املنورة، ووزارة احلج، 

ووزارة الشؤون االجتماعية، وأمانة العاصمة املقدسة، وأمانة املدينة املنورة، 

والرئاس���ة العامة لشؤون املسجد احلرام واملس���جد النبوي، ومديرية األمن 

العام ممثلة في شرطة العاصمة املقدسة وشرطة املدينة املنورة، وقيادة األمن 

اجلنائي، ومعهد خادم احلرمني الش���ريفني ألبحاث احلج، وجمعية الكش���افة 

السعودية، وجمعية مراكز األحياء ومؤسسات الطوافة، ومشروع تعظيم البلد 

احلرام، واملؤسس���ة األهلية لألدالء باملدينة املنورة. وأوضح أن الورشة تهدف 

إلى اإلس���هام في تطوير ورقي خدمات إرش���اد احلجاج التائهني من خال 

وضع األطر التطويرية والتحس���ينية لهذه املهمة اجلليلة التي حترص الوزارة 

ومؤسسات أرباب الطوائف على الرقي بها وشمولية أدائها لتقدمي املزيد من 

اخلدم���ات املثلى حلجاج بيت الله احل���رام مبا يتوافق مع توجيهات حكومتنا 

الرش���يدة بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو 

ولي عهده األمني وس���مو النائب الثاني � حفظهم الله � الرامية إلى تس���خير 

كل اإلمكانات أمام وفود الرحمن ومتكينهم من أداء فريضة احلج بكل يس���ر 

وسهولة. 

وبني أنه من خال العروض املقدمة من وزارة احلج والهيئة التنسيقية ملؤسسات 

أرباب الطوائف وجمعية الكش���افة الس���عودية، مت إبراز جوانب تطوير خدمات 

اإلرش���اد باملدينتني املقدستني واملشاعر املقدسة، مشيدًا مبا يوليه معالي وزير 

احلج الدكتور فؤاد بن عبدالسام الفارسي من عناية واهتمام بجميع اخلدمات 

واإلمكانات املقدمة حلجاج بيت الله العتيق من الوزارة واملؤسسات التي يشرف 

عليها وتأكيده املس���تمر للجمي���ع على بذل أقصى اجلهود في س���بيل حتقيق 

تطلع���ات وتوجيهات والة األمر � حفظه���م الله � فيما يتعلق بخدمة وراحة وفود 

بيت الله احلرام.

تجويد األداء
فيما أوضح رئيس الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف فائق بن محمد 

بياري أن هذه احللقة التي نظمتها وزارة احلج بالتعاون مع الهيئة التنس���يقية 

ملؤسسات أرباب الطوائف هدفت إلى اإلسهام في تطوير ورقي خدمات إرشاد 

احلج���اج التائهني من خ���ال وضع األطر التطويرية والتحس���ينية لهذه املهمة 

اجلليل���ة التي حت���رص الوزارة ومؤسس���ات أرباب الطوائف عل���ى الرقي بها 

وش���مولية أدائها لتقدمي املزيد من اخلدمات املثلى حلجاج بيت الله احلرام مبا 

يتوافق مع توجيهات حكومتنا الرش���يدة بقيادة خادم احلرمني الش���ريفني امللك 

عبدالله بن عبدالعزيز وس���مو ولي عهده األمني وس���مو النائب الثاني � حفظهم 

الله � الرامية إلى تس���خير كل اإلمكانات أمام وفود الرحمن ومتكينهم من أداء 

فريضة احلج بكل يسر وسهولة.

وأف���اد أن���ه متت خال احللقة تق���دمي ثاثة عروض مقدمة م���ن وزارة احلج 

والهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف وجمعية الكشافة السعودية، 

أبرزت جميعها جوانب تطوير خدمات اإلرشاد باملدينتني املقدستني واملشاعر 

املقدسة، وبحثت طرق تطوير هذه اخلدمة مبا يتواكب مع اخلدمات التطويرية 

التي تش���هدها جميع أعمال احلج املقدمة من جميع اجلهات املعنية بشؤون 

احل���ج واحلجاج، منوهًا مبا توليه قيادتنا احلكيمة من عناية واهتمام بجميع 

اخلدم���ات واإلمكانات املقدم���ة حلجاج بيت الله احل���رام، ليتمكنوا من أداء 

الركن اخلامس من أركان اإلسام بكل يسر وسهولة وأمان.

تـــطـــويـــر  جـــــوانـــــب  ــــبــــرز  ت عــــمــــل  أوراق   )3(
خـــدمـــات إرشــــــاد احلـــجـــاج الــتــائــهــني فـــي مكة 
واملــشــاعــر املقدسة املـــنـــورة  واملــديــنــة  املــكــرمــة 

اإلســـــــهـــــــام فــــــي تــــطــــويــــر خــــــدمــــــات إرشــــــــاد 
ـــــني مــــــــن خــــــــــالل وضـــــع  ـــــه ـــــائ ـــــت احلــــــــجــــــــاج ال
ـــــطـــــويـــــريـــــة والــــتــــحــــســــيــــنــــيــــة ـــــت األطـــــــــــــر ال
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استطالع

مركز التميز في أبحاث الحج والعمرة.. 
إنجازات الفتة وتطلعات كبيرة

تطوير خدمات الحجاج والمعتمرين بالدراسات واألبحاث والتقنيات

أسس )مركز التميز في أبحاث احلج والعمرة(، كجهة متخصصة في )معهد خادم احلرمني الشريفني ألبحاث احلج(، بغرض تأمني 
أنحاء  والعمرة من مختلف  املقدسة ألداء مناسك احلج  زوار األماكن  املتخصصة خلدمة  التقنية  أعلى مستوى من اخلدمات، ونقل 
اململكة والعالم، وإعداد مشروعات بحثية تطبيقية متميزة خلدمة ضيوف الرحمن ضمن منظومة احلج والعمرة، إضافة إلى األبحاث 
التطبيقية في مجال النقل وإدارة احلشود ومتطلباتها من تقنيات وبنية حتتية متطورة، وإجراء األبحاث التطبيقية وتطويرها..  دة
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بداية االنطالق
ص���در في ش���هر ربيع اآلخر من ع���ام 1431ه�، قرار بإعادة تش���كيل مجلس إدارة 

مرك���ز التميز في أبحاث احل���ج والعمرة، وذلك إثر انتهاء فت���رة عمل مجلس اإلدارة 

السابق له. وجاء القرار تشكيل مجلس اإلدارة اجلديد برئاسة معالي مدير جامعة أم 

القرى، وعضوية عدد من الشخصيات األكادميية والبحثية واإلدارية املتميزة. وقد حقق 

املجلس الس���ابق جناحات متميزة وقفزات كبيرة في عمل املركز إبان فترة تأسيس���ه، 

وكان له أكبر األثر في الصورة املش���رقة التي يس���ير عليها املركز في فترته احلالية، 

وقد أشرف وتابع مرحلة تأسيس املركز وإعداد خطته االستراتيجية والتنفيذية األولية، 

والت���ي مت على أساس���ها حتقيق العديد م���ن اإلجنازات الالفتة، منه���ا تنفيذ العديد 

م���ن الدراس���ات التطبيقية خالل مواس���م احلج والعمرة املاضي���ة. وُيعنى هذا املركز 

املرموق بالقيام بالدراسات واألبحاث واستقدام التقنيات التي تخدم مهمته في تطوير 

خدم���ات احلج���اج واملعتمرين، إضافة إل���ى تدعيم البنى التحتية واملنش���آت في مكة 

املكرمة واملدينة املنورة واملش���اعر املقدسة وغيرها من األماكن التي يقصدها ضيوف 

الرحمن. ومن مهامه األساس���ية القيام بالبحث والتطوير وتوطني التقنية احلديثة، من 

أجل تأمني أفضل اخلدمات الالزمة للحجاج واملعتمرين، وتسهيل أدائهم ملناسكهم في 

راحة وس���المة. وقد قام املركز بعقد شراكات مع عدد من اجلامعات ومراكز األبحاث 

املتخصصة على املس���تويني الدولي واحمللي، وبيوت اخلبرة األكادميية والتطبيقية في 

العالم، الستقدام واستخدام التقنيات املتطورة املطلوبة، ملراقبة وتأمني سالمة احلجاج 

واملعتمرين، وحتسني اخلدمات والبنى التحتية في األماكن املقدسة، وفي هذا الصدد.. 

فق���د عقد اتفاقات تعاون بحثي مع أكثر من )8( معاه���د ومراكز بحثية حول العالم، 

جرى تفعيلها بدءًا من موس���م احلج املاضي )1430ه�(. كما يقوم بتمويل العديد من 

األبح���اث والدراس���ات اجلديدة، التي حتقق أهدافه، وتفعل ش���راكاته القوية مع هذه 

اجلهات املتخصصة حول العالم، لتق���دمي أفضل احللول، وتطوير منظومتي اخلدمات 

والبنى التحتية في األماكن املقدسة .

أنشطة وفعاليات 
من أبرز األنش���طة العلمية التي ق���ام املركز بتنظيمها مؤخرًا، ورش���ة العمل العلمية 

التطبيقي���ة املتخصصة في أبحاث النقل وإدارة احلش���ود،: )النقل وإدارة احلش���ود 

2010(، والت���ي نظمها املركز بجامع���ة أم القرى مبكة املكرم���ة، وتناولت أهم وآخر 

املس���تجدات في مجال تقنيات ودراس���ات ومناذج النقل وإدارة احلش���ود في العالم، 

من أجل االس���تفادة منها في تخطيط وتطوير بنية منظومة احلج والعمرة بطرق علمية 

مبتكرة وفاعلة. وقد هدفت هذه الورشة الستعراض أهم وأحدث التجارب واحللول التي 

توصل���ت إليها كبرى مراكز األبحاث العاملية املتخصصة في النقل وإدارة احلش���ود، 

وإيجاد مناخ مناس���ب لتوطني ونقل التقنيات واألبح���اث التطبيقية املتطورة واملبتكرة، 

من خالل أكبر جتمع للخبراء واملهتمني ومسؤولي القطاعات العاملة في احلج والعمرة. 

وضمت الورش���ة عددا من أهم اخلبراء احملليني والعاملي���ني في مجاالت النقل وإدارة 

احلشود من اململكة وأمريكا وأستراليا وكندا واليابان وإيطاليا وأملانيا وفرنسا وبلجيكا 

واليون���ان، وعددًا من الباحثني األكادمييني املختصني م���ن جامعة أم القرى، وجامعة 

امللك س���عود، وجامعة امللك عبدالعزيز، وجامعة امللك فهد للبترول واملعادن. مبش���اركة 

عدد من املس���ؤولني في القطاعات ذات العالقة مبنظومة احلج والعمرة، يتقدمهم وكيل 

إمارة منطقة مكة املكرمة، ووكيل اإلمارة املساعد للتنمية ووكالء الوزارة، وأمني الهيئة 

العليا لتطوير مكة املكرمة، واألمني العام للهيئة العليا لتطوير املدينة املنورة، وعدد 
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من منسوبي القطاعات األمنية في مكة املكرمة واملدينة املنورة وأمانة العاصمة املقدسة، 

ومؤسسات الطوافة، وشركات ومؤسسات نقل احلجاج، والعديد من املؤسسات والهيئات 

ذات العالقة.

مشاركات فاعلة
ش���ارك املركز في العديد من املناسبات والفعاليات على املس���توى احمللي واإلقليمي والدولي، 

ومنها مش���اركته في مؤمتر: )اس���تراتيجيات التنافسية العاملية للبلديات وتطوير املدن في دول 

مجل���س التع���اون اخلليجي(، والذي ُأقيم في ش���هر جمادى اآلخرة )1431ه����(، بإمارة دبي 

بدول���ة اإلمارات العربية املتح���دة، بورقة عمل حملت عنوان: )تطبيق���ات املدن الذكية في مكة 

املكرمة أمنوذجًا تطبيقيًا(، قدمها الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك مدير املركز، ضمن محور 

االستفادة من التجارب العاملية واإلقليمية لالرتقاء بالعمل البلدي. وقد ناقش هذا املؤمتر تطوير 

استراتيجيات التنافس���ية العاملية للعمل البلدي، وفق إستراتيجية واضحة تقوم على األولويات 

التنموية واالحتياجات التنظيمية الراهنة واملس���تقبلية، التي تس���هم في خدمة آليات االقتصاد 

الوطني، وتوفير اخلدمات للمواطنني، والرقي باخلدمات البلدية إلى مستقبل أفضل، عبر رصد 

ملؤش���رات قياس األداء والكفاءة في العمل واإلدارة البلدية، ومتكينها من أداء وظائفها احلالية 

ووظائفها املستقبلية بدور فعال في عمليات التخطيط اإلستراتيجي. والدعوة للمشاركة في هذا 

احملفل اإلقليمي جاءت نتيجة للحراك التطويري املتس���ارع الذي تشهده مكة 

املكرمة، نتيجة للتوجيهات املباش���رة من لدن خادم احلرمني الش���ريفني امللك 

عبدالله بن عبدالعزيز وحكومته الرش���يدة، والتي استلهمتها اخلطة العشرية 

للمضي مبكة املكرمة نحو العالم األول، وأطلقها صاحب السمو امللكي أمير 

منطق���ة مكة املكرمة، واملبنية على أس���س علمية وبحثي���ة تطبيقية، من أجل 

االرتقاء مبس���توى اخلدمات املقدمة لساكني مكة املكرمة والوافدين إليها من 

احلجاج واملعتمرين، األمر الذي جعل من مكة املكرمة أمنوذجًا يجب عرضه 

كتجربة ثرية في املنطقة والعالم. حيث إن جتربة اململكة في التطبيقات الذكية 

- رغم حداثتها - تعتبر من أفضل التجارب في املنطقة، حيث تس���تقبل مكة 

املكرمة ف���ي كل عام املاليني من احلجاج واملعتمري���ن، والذين يتطلب توفير 

اخلدمات لهم تكاماًل وتطويرًا مس���تمرين في منظومة اخلدمة. وجدير بالذكر 

أن جامعة أم القرى قد اس���تضافت في مطل���ع عام 2009م، مؤمتر: )املدن 

الذكية وتطبيقاتها في مكة املكرمة(، بالتعاون مع أمانة العاصمة املقدس���ة، 

وهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، مبش���اركة عدد من رواد هذه التطبيقات 

على مس���توى العالم، ومت فيه الكشف عن العديد من التطبيقات الذكية ملكة 

املكرمة، األمر الذي ش���كل نقطة انطالق جديدة ملفه���وم املدينة الذكية. كما 

شارك املركز في املؤمتر التاسع والثمانني ألبحاث النقل، والذي نظمه مجلس 

أبح���اث النقل في الواليات املتحدة األمريكية )TRB(، بالعاصمة األمريكية 

واشنطن.

وعلى الصعيد احمللي، شارك املركز في املعرض الدولي للتعليم العالي، الذي 

ُأقيم بالرياض خالل الفترة من احلادي عش���ر حتى الرابع عش���ر من شهر 

إعــــــداد مـــشـــروعـــات بــحــثــيــة مــتــمــيــزة خلدمة 
والعمرة احلــج  منظومة  ضمن  الرحمن  ضيوف 
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صفر املنصرم، برعاية خادم احلرمني الش���ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز، 

ونظمت���ه وزارة التعليم العالي، والذي وصفه كثير من التخصصيني بأنه يعد 

راف���دًا من روافد التب���ادل املعرفي، وزيادة فرص اط���الع الكفاءات احمللية 

على خب���رات نظرائها في العال���م، في ظل وجود حاجة ملح���ة لعقد برامج 

توأمة وش���راكة حقيقة مع اجلامعات املتمي���زة عامليًا، ملواصلة تطوير التعليم 

العال���ي في اململك���ة، ونقل اخلبرات والبرامج املمي���زة إليها، كما يهدف إلى 

متكني مؤسس���ات التعليم العالي وأعضاء هيئ���ة التدريس فيها من التعرف 

على اخلبرات والوسائل واإلمكانات العاملية، وإتاحة الفرصة للقطاع اخلاص 

والطالب للتواصل مع اجلامعات ذات اخلبرة العريقة، مبا يهيئ لهم االطالع 

على أنظمتها وإجراءاتها التعليمية والتس���جيلية والعلمية. وقد متت مشاركة 

املركز ضمن جناح جامعة أم القرى، وقام فيها بعرض جتربته في اتفاقيات 

التعاون البحثي مع كبرى معاهد ومراكز األبحاث حول العالم، واملتخصصة 

ف���ي مج���االت النقل واحلركة وإدارة احلش���ود، وهي املجاالت التي تش���كل 

اهتم���ام املركز في مرحلته احلالية. خاصة وأنه ميلك جتربة مهمة في تفعيل 

الش���راكات الدولية، مب���ا يخدم اجتاهات توطني التقني���ات وتطوير القدرات 

والكفاءات البحثية احمللية في مجاالت احلج والعمرة، وخصوصًا تلك املتعلقة 

بالنقل واحلركة ودراسات ديناميكية احلشود وإدارتها.

العديد م���ن املراكز واجلامعات التي يرتبط به���ا املركز من  خالل اتفاقيات 

تعاون دولي���ة، كانت ضمن قائمة اجلهات املش���اركة في هذا املعرض، مما 

أتاح االلتقاء بها لبحث سبل تعزيز الشراكات، وتطوير املشروعات املشتركة، 

وتعريف هذه اجلهات باجلهود التي تبذل محليًا في مجاالت البحوث والتطوير. 

وعلى هامش هذا املع���رض الدولي، وبحضور معالي وزير التعليم العالي، و 

معالي مدير جامعة أم القرى، وقع سعادة رئيس املركز ثالث اتفاقيات تعاون 

بحثي، وعقد للخدمات االستش���ارية، لتنفيذ مش���روعات بحثية مشتركة مع 

جامعات ومراكز بحثية عاملية، حيث وقع سعادته عقد تعاون بحثي مع جامعة 

“تورونتو” بكندا، يهدف لتكوين ش���راكات بحثية ملش���روعات بحثية تختص 
مبجاالت النقل واحلركة. كما ش���هد هذا املعرض توقيع اتفاقية تعاون بحثي 

مش���ترك مع جامعة جنوب كاليفورنيا، والتي حتوي أكبر مركز أبحاث عاملي 

رائد ومتخصص بدراس���ة ومراقبة صحة هيكلي���ة املباني الضخمة والعالية 

القيمة، والبنى التحتية كثيرة االستخدام. وكذلك وّقع سعادة وكيل جامعة أم 

القرى اتفاقية تعاون بحثي بني املركز ومعهد موناش لدراسات النقل بجامعة 

موناش بأستراليا. وتهدف جميع هذه االتفاقيات لتنسيق مجاالت ومشاريع 

بحثية في تخصصات النقل واحلركة وإدارة احلشود في احلج والعمرة. كما 

مت توقيع عقد استش���ارات بحثية لتنفيذ مش���روع بحثي مشترك مع جامعة 

“ووترلو بكندا”، ممثلة مبعهد “ووترلو للمواصالت العامة”، يهدف لدراس���ة 
نظم النقل وتدفق احلشود في احلج العمرة.

ومن أبرز مش���اركات املركز، املش���اركة ف���ي مؤمتر التقنية واالس���تدامة 

ف���ي العمران 2010 ال���ذي ُأقيم برعاية كرمية من صاحب الس���مو امللكي 

األمي���ر نايف بن عبدالعزي���ز، النائب الثاني لرئيس مجل���س الوزراء وزير 

الداخلية، ونظمته كلية العمارة والتخطيط بجامعة امللك س���عود بالرياض، 

بهدف حتقيق مبادئ االستدامة، واملساهمة الفعلية في رفع مستوى البيئة 

العمرانية، من خالل تطبيق اإلمكانات التقنية احلديثة, وكذلك دعم التعاون 

البنَّاء بني العلماء واملمارس���ني واملطورين لسد الفجوة الكائنة بينهم، ولتحقيق التكامل املهني 

واملعلوماتي في مجاالت التقنية من أجل االس���تدامة. وقد هدفت مش���اركة املركز إلى دراسة 

التوجه���ات احلديثة والتجارب العلمية في مجاالت التقنية العمرانية من أجل االس���تدامة، من 

خالل البحوث والدراسات التي ناقشها نخبة من العلماء واملختصني من مختلف بلدان العالم، 

ال س���يما وأن بحوث املؤمتر قد تناولت بعض احملاور التي ش���كلت بعدًا استراتيجيًا ألبحاث 

املركز، مثل تطبيقات االس���تدامة في احملافظة على التراث العمراني, واملباني الذكية، والنقل 

املس���تدام والتصميم من أجل االس���تدامة. حي���ث إن االطالع على ه���ذه التوجهات احلديثة 

يس���هم بش���كل فاعل في تطوير مجاالت البحث العلمي وتنمية تطبيقاته، وخاصة تلك املتعلقة 

بالتعام���ل مع بيئات عمرانية ذات أهمية فائقة ودور حس���اس، مث���ل البيئة العمرانية في مكة 

املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة. هذا بجانب العديد من املشاركات احمللية واإلقليمية 

والدولية األخرى.

أســـــــس املـــــركـــــز لــــتــــأمــــني أعـــــلـــــى مــــســــتــــوى من 
اخلــــــــدمــــــــات حلــــــجــــــاج بـــــيـــــت الــــــلــــــه احلـــــــــرام
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نظام نقل الحجاج إلى المملكة 
وإعادتهم إلى بالدهم

يعد قطاع النقل واملواصالت في اململكة العربية السعودية مبثابة شرايني النمو التي يتدفق خاللها النشاط 
اإلنتاج  ف��ي  امل��ؤث��ر  دوره  خ��الل  م��ن  ل��إن��ت��اج،  مكملة  عملية  املختلفة  بوسائله  النقل  يعد  كما  االق��ت��ص��ادي، 
واستحداث  استثمارية  ف��رص  من  يتيحه  ما  بجانب  ككل،  اململكة  مستوى  على  السكان  وت��وزي��ع  واالستهالك 
الزراعية  واملناطق  السكنية  التجمعات  بني  والترابط  التكامل  حتقيق   إل��ى  باإلضافة  ج��دي��دة،  عمل  ف��رص 
النفطي..  غير  احمل��ل��ي  ال��ن��اجت  إجمالي  م��ن   %10 بحوالي  اململكة  ف��ي  النقل  ق��ط��اع  يساهم  حيث  والصناعية،  دة

رفا
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يجسد اهتمام القيادة بضيوف الرحمن
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أولت اململكة العربية السعودية، منذ عهد املؤسس امللك عبدالعزيز ـ طيب الله 

ثراه ـ مرورًا بعهود أبنائه امللوك، ســـعود وفيصل وخالد وفهد ـ رحمهم الله ـ 

وصواًل إلى هذا العهد الزاهر حتت مظلة ورعاية خادم احلرمني الشـــريفني، 

امللـــك عبداللـــه بن عبدالعزيـــز ـ حفظه اللـــه ـ أولت هذا القطـــاع اهتمامًا 

بالغًا وبذلـــت جهودًا كبيرة ودعمته بكل اإلمكانـــات املتاحة من خالل زيادة 

مخصصات املوازنة له، وهو األمر الذي جتلى واضحًا في زيادة اإلنفاق على 

قطاع النقل ومشروعات البنية األساسية..

وفيمـــا يلـــي نســـتعرض نظام نقـــل احلجاج الـــذي صدر في عهـــد امللك 

فهـــد بن عبدالعزيـــز ـ رحمه الله ـ باملرســـوم امللكي رقـــم )م/ 58( وتاريخ 

1425/12/28هـ ونشـــر بجريدة أم القرى في العدد رقم )4036( وتاريخ 

1426/2/8هـ...

بعـــون الله تعالى.. نحن فهد بن عبدالعزيز آل ســـعود ملـــك اململكة العربية 

السعودية، 

بناء على املادة )الســـبعني( من النظام األساســـي للحكـــم، الصادر باألمر 

امللكي رقم )أ/ 90( وتاريخ 1412/8/27هـ. 

وبناء على املادة )العشرين( من نظام مجلس الوزراء، الصادر باألمر امللكي 

رقم )أ/ 13( وتاريخ 1414/3/3هـ.. 

وبناء على املادة )الثامنة عشـــر( من نظام مجلس الشورى، الصادر باألمر 

امللكي رقم )أ/ 91( وتاريخ 1412/8/27هـ. 

وبعـــد االطـــالع علـــى قـــرار مجلـــس الشـــورى رقـــم )56/ 34( وتاريخ 

1424/8/9هـ. 

الـــوزراء رقـــم )296( وتاريـــخ  وبعـــد االطـــالع علـــى قـــرار مجلـــس 

1425/11/29هـ. 

رسمنا مبا هو آت: 

أواًل: املوافقـــة على نظام نقـــل احلجاج إلى اململكـــة وإعادتهم إلى بالدهم، 

بالصيغة املرافقة. 

ثانيـــًا: على ســـمو نائب رئيس مجلس الوزراء والـــوزراءـ  كل فيما يخصهـ  

تنفيذ مرسومنا هذا. 

التوقيع: 

فهد بن عبدالعزيز 

وقد جاء هذا املرســـوم امللكي بناء على املعاملة املرفوعة من مجلس الوزراء 

بالقرار رقم: 296 وتاريخ: 1425/11/29هـ والتي حملت توقيع نائب رئيس 

مجلس الوزراء، وفيما يلي نصها: بعد االطالع على املعاملة الواردة من ديوان 

رئاســـة مجلس الوزراء برقم )7/ ب/ 48877( وتاريخ 1424/10/14هـ، 

املشتملة على خطاب صاحب السمو امللكي وزير الداخلية ورئيس جلنة احلج 

العليا رقم )26/ 50691( وتاريخ 1402/11/21هـ. في شـــأن مشـــروع 

نظام نقل احلجاج إلى اململكة وإعادتهم إلى بالدهم. 

وبعـــد االطالع على نظـــام نقل احلجاج إلى اململكـــة وإعادتهم إلى بالدهم، 

الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ 26( وتاريخ 1390/9/9هـ. 

وبعـــد النظـــر فـــي قـــرار مجلـــس الشـــورى رقـــم )56/ 34( وتاريـــخ 

1424/8/9هـ. 

وبعد االطـــالع على احملضر رقم )334( وتاريخ 1425/9/11هـ، املعد في 

هيئة اخلبراء. 

وبعـــد االطالع على توصية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم )575( وتاريخ 

1425/10/23هـ. 

يقـــرر: املوافقة على نظام نقل احلجاج إلى اململكـــة وإعادتهم إلى بالدهم، بالصيغة 

املرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.  

ع����ل����ى ك�����ل ن����اق����ل ح����ج����اج ب���وس���ي���ل���ة ب���ح���ري���ة 
وك������ي������ل  ل������������ه  ي����������ك����������ون  أن  ج����������وي����������ة  أو 
م������ص������رح ل�������ه مب��������زاول��������ة أع�������م�������ال ال�����وك�����ال�����ة

البحري  وال���ن���اق���ل  اجل�����وي  ال���ن���اق���ل  ي���ل���زم 
ب���ت���ق���دمي ب����رام����ج رح�������الت ن���ق���ل احل���ج���اج 
الع�����ت�����م�����اده�����ا م������ن اجل������ه������ات امل���خ���ت���ص���ة
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إلعادتهم على أن تكون متفقة مع برامج وإشـــعارات الرحالت التي 

يقدمها الناقل بالتضامن مع وكيله للجهات املختصة. 

ُيعد الناقل فـــي جميع األحوال مســـؤواًل بالتضامن مع وكيله عن 

تأمني عودة أي حاج يتخلف عن السفر إلى بالده ملدة ال تزيد على 

ثالثة أشهر من تاريخ وصوله إلى اململكة. 

يلتزم الناقل بالتضامن مع وكيله بتأمني إعاشـــة احلجاج املتخلفني 

بســـببه وســـكنهم عن كل يوم أو جزء منه، ابتداء من اليوم التالي 

لليوم احملدد أصاًل لســـفر احلاج حتى وقت ســـفره الفعلي، ويكون 

تأمني اإلعاشة والسكن بإشراف وزارة احلج. 

فـــي حالة عدم الوفاء بااللتـــزام املنصوص عليه في الفقرة )3( من 

هذه املادة تتولى وزارة احلج تأمني اإلعاشة والسكن لكل حاج عن 

كل يوم أو جزء منه من الضمان البنكي املنصوص عليه في الفقرة 

)3( من املادة الثانية من هذا النظام، بالتنســـيق مع هيئة الطيران 

املدني أو املؤسسة العامة للموانئ ـ حسب األحوال. 

المادة الرابعة
تصدر هيئــــة الطيران املدني أو املؤسســــة العامة للموانئ ـ 

بالتنســــيق مع وزارة احلج ـ القرار الالزم لتنظيم مســــؤولية 

الناقل اجلوي أو البحري واملتضامنني معه عن تقدمي البرامج 

واإلشــــعارات التي حتدد مواعيد قدوم وعودة جميع وســــائل 

نقل احلجــــاج، واملعلومات والبيانات التي يجب أن تشــــتمل 

عليهــــا، واجلهــــات املختصة التــــي تقدم إليها تلــــك البرامج 

واإلشعارات.

 

المادة الخامسة 
إذا جتاوزت مدة تخلف الناقل عن إعادة احلجاج إلى بالدهم أكثر 

من خمســـة أيام تالية للموعد احملدد إلعادتهم، ما لم يكن ســـبب 

هذا التخلف توقف حركة النقل، فعلى وزارة احلج ـ بعد التنســـيق 

المادة األولى 
ُيعـــد ناقاًل للحجاج كل شـــخص طبيعي أو معنـــوي يقوم بذاته أو 

بوســـاطة غيره بنقل احلجـــاج إلى اململكة، ســـواء أكان ذلك على 

وسائط نقل مملوكة له أم لغيره، وُيعد كذلك ناقاًل للحجاج في حكم 

هـــذا النظام ومســـؤواًل بالتضامن مع الناقـــل الفعلي كل مالك أو 

مستثمر لوسيلة نقل تستعمل في نقل احلجاج. 

المادة الثانية 
على كل ناقل حجاج غير سعودي بوسيلة بحرية أو جوية أن يكون 

له وكيـــل مصرح له مبزاولة أعمال الوكالـــة طبقًا لألنظمة املعمول 

بها في اململكة.

يلـــزم الناقل اجلوي والناقـــل البحري بتقدمي برامـــج رحالت نقل 

احلجـــاج، العتمادها من اجلهـــات املختصة، وتـــزود وزارة احلج 

ببرامج الرحالت املعتمدة. 

يلتـــزم الوكيل مهما تعددت وكاالته أو الناقل الســـعودي بأن يقدم 

ضمانًا بنكيًا غير مشروط وغير قابل لإللغاء مببلغ ال يقل عن مائة 

ألف ريـــال وال يزيد على مائتي ألف ريـــال، لصالح هيئة الطيران 

املدني أو املؤسســـة العامة للموانـــي، ويحدد مبلغه وجتييره لوزارة 

احلج بالتنســـيق معها، لتغطية جميع املبالغ التي تستحق في ذمته 

عن إعاشة احلجاج وسكنهم، وعليه تكملة قيمة الضمان إلى نصابه 

في حالة استخدامه أو جزء منه. 

يفـــرج عن الضمان البنكي املذكور فـــي الفقرة )3( من هذه املادة 

بنـــاء على طلب الوكيل أو الناقل الســـعودي إذا ثبت أن الناقل قد 

أوفى بجميع التزاماته.

 

المادة الثالثة 
يلتزم الناقل بالتضامن مع وكيله بإعادة من أحضرهم من احلجاج 

إلـــى بالدهم بعد أداء فريضة احلج، وذلك وفقـــًا للتواريخ احملددة 

ُي����عد الناق�������ل 
م�������������س�������������ؤواًل 
ب����ال����ت����ض����ام����ن 
عن  وكيله  م��ع 
تأمني عودة أي 
يتخلف  ح���اج 
ع�������ن ال���س���ف���ر 
إل�����������ى ب��������الده
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مع اجلهات املختصة ـ أن تتخذ من جانبها اإلجراءات الالزمة إلعادتهم إلى 

بالدهم على حساب الناقل بالتضامن مع وكيله بالوسائل املتاحة.

 

المادة السادسة 
ال متنح تأشيرات احلج للقادمني برًا إال بعد التثبت من تسديد أجور اخلدمات 

التي تقدم للحجاج من قبل أرباب الطوائف، وذلك وفقًا للتعليمات التي يصدر 

بها قرار من وزير احلج بعد التنســـيق مع اجلهة املختصة في كل من وزارة 

اخلارجية ووزارة الداخلية. 

يعد رؤساء قوافل حجاج البر ومن في حكمهم مسؤولني بالتضامن مع الناقل 

أو وكيلـــه ـ إن وجد ـ عن ســـالمة احلجاج في الذهـــاب واإلياب، كما تكون 

مؤسسات الطوافة التابعون لها مسؤولة عن مغادرة حجاج البر إلى بالدهم 

بعـــد احلج، ويجب عليهم أن يســـلكوا الطرق واملنافـــذ التي حتددها جهات 

االختصاص في اململكة. 

المادة السابعة
على اجلهـــات املختصة في هيئــــــــة الطيران املدني أو املؤسســـة العامـة 

للموانـــئ ـ حسب األحوال ـ اتخاذ اإلجـــــراءات الالزمة بعــــــدم التصريح 

باملغــــــــادرة ألية وســـيلة نقـــــل جوية أو بحرية نقلـــت حجاجًا إلى اململكة 

مخالفـــة حلكم الفقـــــرتني )1، 2( من املادة الثانيــــة من هذا النظام، حتى 

يحـــــــل موعد عــــودة الذين أقلتهـــــم مـــن احلجـــــــاج إلى بالدهم، ما لم 

يقدم الناقل:

وكياًل مصرحًا له أو ضمانًا بنكيـًا لصــــالح هيئة الطيران املدني أو املؤسسة 

العامـــة للموانئـ  حســـب األحوالـ  لضمان إعادة احلجـــاج املذكورين إلى 

بالدهم. 

وكياًل مصرحًا له أو ضمانًا بنكيًا لصالح هيئة الطيران املدني أو املؤسســـة 

العامة للموانئـ  حسب األحوالـ  ويتم جتييره لوزارة احلج ألداء ما قد يترتب 

على تأخير احلجاج من مصاريف اإلعاشـــة والســـكن املنصوص عليها في 

الفقرة )3( من املادة الثالثة من هذا النظام. 

المادة الثامنة
ال يسمح لوسائل النقل اجلوي والبري والبحري التي تقوم بنقل احلجاج مبغادرة اململكة إال بعد 

احلصول على تصريح املغادرة من اجلهات املختصة. 

ال يجوز تغيير وسيلة نقل حجاج اجلو والبحر وال طريق عودتهم إلى بالدهم احملدد في تعليمات 

احلج إال بإذن من وزارة احلج. وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام الضوابط الالزمة لذلك. 

المادة التاسعة
يلتزم الناقل أو وكيله بتقدمي بيان بأسماء احلجاج فور وصول وسيلة النقل يوضح فيه أسماءهم 

وجنســـياتهم وأرقام جوازاتهم وغير ذلك مـــن البيانات الالزمة، وأن تكون هذه البيانات مطابقة 

للحقيقة، وذلك وفقًا للنماذج التي تعتمدها وزارة الداخلية )املديرية العامة للجوازات(. 

المادة العاشرة 
ال يجوز منح تأشيرات بغرض احلج للراغبني في القدوم عن طريق اجلو أو البحر قبل التأكد من 

وجود تذاكر إركاب لديهم )ذهابًا وإيابًا( عليها حجز العودة. 

المادة الحادية عشرة
كل وســـيلة نقل جوية أو بحرية حتمل حجاجًا لم تصل إلى اململكة، أو لم تغادرها خالل الزمن 

احملدد املســـموح به لوصول أو مغادرة كل رحلة، يجازى الناقل بغرامة مالية مقدارها عشـــرة 

آالف ريال عن كل رحلة وصول، وخمسة عشر ألف ريال عن كل رحلة مغادرة، وتضاعف العقوبة 

في حالة تأخر رحلة العودة أكثر من أربع وعشرين ساعة، وذلك مع عدم اإلخالل مبا نصت عليه 

الفقرة )3( من املادة الثالثة، واملادة اخلامسة من هذا النظام. 

كل وسيلة نقل جوية حتمل حجاجًا تصل إلى اململكة دون أن تكون ضمن برامج رحالت احلجاج 

املعتمدة يجازى الناقل بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال عن كل رحلة. 

المادة الثانية عشرة
كل وســـيلة نقـــل برية أو بحرية حتمـــل حجاجًا تصل إلى اململكة بعد انتهـــاء املواعيد احملددة 

لوصـــول احلجــــــــاج يجـازى الناقل بغرامة ماليـــة مقدارهـــا مائة ريال عـــن كل حــــاج من 

احلجاج الذين تقلهم. 
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كل وسيلة نقل جوية حتمل حجاجًا تصل إلى اململكة بعد انتهاء املواعيد احملددة 

لوصول احلجاج يجازى الناقل بغرامة مالية مقدارها ألف ريال عن كل حاج من 

احلجاج الذين تقلهم. وإذا كان عدد احلجاج يقل عن مائة حاج فيتعني في هذه 

احلالة أال تقل الغرامة املالية لكل وسيلة نقل جوية عن مائة ألف ريال. 

المادة الثالثة عشرة
ال يحول ارتكاب املخالفة الواردة في املادتني احلادية عشـــرة والثانية عشرة من 

هذا النظام دون متكني احلجاج من دخول اململكة ألداء فريضة احلج. 

المادة الرابعة عشرة
كل واســـطة نقل حجاج تغادر اململكة أو حتـــاول مغادرتها دون احلصول على 

تصريح باملغادرة يجازى الناقل بغرامة مالية ال تقل عن عشـــرين ألف ريال وال 

تتجاوز مائة ألف ريال. 

المادة الخامسة عشرة 
كل من يساعد وسيلة نقل احلجاج على املغادرة دون استكمال اإلجراءات النظامية 

يجازى بغرامة مالية ال تقل عن عشرة آالف ريال وال تتجاوز خمسني ألف ريال. 

المادة السادسة عشرة
كل ناقل حجاج بوســـيلة نقل جوية أو بحرية ال يقدم البيان املنصوص عليه في 

ن�����ق�����ل ح����ج����اج  ت����غ����ي����ي����ر وس�����ي�����ل�����ة  ي������ج������وز  ال 
احل����ج وزارة  م�����ن  ب��������إذن  إال  وال����ب����ح����ر  اجل�������و 

املادة التاســـعة من هذا النظام أو يتأخـــر في تقدميه يجازى بالتضامن مع 

وكيله بغرامة مالية ال تقل عن عشـــرين ألف ريال وال تزيد على خمسني ألف 

ريال عن كل رحلة. 

المادة السابعة عشرة
يتم إثبــــات مخالفات أحكام هذا النظــــام مبوجب محاضر تتخذ من 

قبــــل مندوب عن وزارة احلج وآخر عن وزارة الداخلية )املديرية العامة 

للجــــوازات( ووكيل الناقل أو مندوبــــه. وإذا كان املخالف ناقاًل جويًا 

أو بحريًا فإنه يشــــترك في إثبات املخالفة منــــدوب عن هيئة الطيران 

املدني أو املؤسســــة العامة للموانئ حسب األحوال. وحتال احملاضر 

املذكــــورة إلى اللجان املختصة املنصــــوص عليها في املادتني الثامنة 

عشرة والتاسعة عشرة من هذا النظام. 

المادة الثامنة عشرة
تتولـــى النظر في مخالفات ناقلي احلجاج القادمني عن طريق اجلو أو البحر 

)املنصوص عليها في هذا النظام( جلنة مكونة من ممثلني عن وزارة الداخلية 

)املديرية العامة للجـــوازات(، ووزارة احلج، ووزارة التجارة والصناعة، على 

أن يشترك في هذه اللجنة ممثل عن هيئة الطيران املدني وممثل عن املؤسسة 

العامة للموانئ حسب األحوال. 

تنعقـــد اللجنة املنصوص عليها في الفقرة )1( من هذه املادة بحضور جميع 

أعضائهـــا وتصدر قراراتها باألغلبية، ويجـــوز التظلم من قرار العقوبة أمام 

ديوان املظالم خالل ســـتني يومًا من تاريخ إبالغه، فإذا لم يتم التظلم خالل 

املدة املشار إليها يكون القرار نهائيًا. 

حتدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات سير عمل هذه اللجنة، على أن 

تراعى الظروف الطارئة أو القاهرة لكل مخالف. 
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المادة التاسعة عشرة
تتولى النظر في مخالفات ناقلي احلجاج القادمني عن طريق البر )املنصوص عليها 

في هذا النظام( جلان تشكل في املنافذ البرية مكونة من ممثلني عن وزارة الداخلية 

)املديرية العامة للجوازات(، ووزارة احلج، ووزارة املالية )مصلحة اجلمارك(. 

تنعقـــد اللجـــان املنصوص عليها في الفقرة )1( من هـــذه املادة بحضور جميع 

أعضائهـــا وتصدر قراراتها باألغلبية، وتكون نافـــذة من تاريخ صدورها، ما لم 

يعترض املخالف على قرار العقوبة الصادر بشأنه عند إبالغه به، وفي هذه احلالة 

يجوز له التظلم أمام ديوان املظالم خالل ستني يومًا من تاريخ اعتراضه. 

حتدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات سير عمل تلك اللجان، على أن 

تراعى الظروف الطارئة أو القاهرة لكل مخالف. 

المادة العشرون
حتـــدد الالئحة التنفيذية لهذا النظـــام اجلهة التي تتولى االدعاء عند مخالفة 

أحكام هـــذا النظام، كما حتدد القواعد واإلجـــراءات الالزم اتباعها إلثبات 

املخالفة، وتوقيع الغرامات، وإبالغ املخالف بها. 

حتـــدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام اجلهات املختصة التي تقوم بتحصيل الغرامات 

املنصوص عليها في هذا النظام وإيداعها في مؤسسة النقد العربي السعودي. 

المادة الحادية والعشرون
يعـــد الناقل ووكيله متضامنني في تنفيـــذ جميع االلتزامات املنصوص عليها 

في هذا النظام. 

المادة الثانية والعشرون
ال تخـــل أحكام هذا النظام بتطبيق أية عقوبة أشـــد منصوص عليها في أي 

نظام آخر. 

المادة الثالثة والعشرون
يصدر وزير الداخلية خالل مائة وثمانني يومًا من تاريخ نشر النظام الالئحة التنفيذية 

لهــــذا النظــــام بعد دراســــتها من قبل جلنة مكونة من ممثلني عــــن: وزارة الدفاع 

والطيــــران )هيئة الطيران املدنــــي(، ووزارة الداخلية )املديريــــة العامة للجوازات(، 

ووزارة احلــج، ووزارة النقـــل، واملؤسســــة العامة للمــوانـئ، كما تصدر اجلهـــات 

املشار إليهـا ـ كل جهة فيما يخصها ـ القرارات الالزمــة لتنفيـذ هذا النظام. 

المادة الرابعة والعشرون
يحـــل هذا النظام محل نظام نقـــل احلجاج إلى اململكـــة وإعادتهم إلى بالدهم 

الصادر باملرسوم امللكي ذي الرقم )م/ 26( والتاريخ 1390/9/9هـ، ويلغي كل 

مـــا يتعارض معه من أحـــكام، ويعمل به بعد مضي مائة وثمانني يومًا من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية.)1( 

)1( نشر بجريدة أم القرى في العدد رقم )4036( وتاريخ 1426/2/8هـ. 

بعد  إال  ب���رًا  للقادمني  احل��ج  ت��أش��ي��رات  متنح  ال 
ال��ت��ث��ب��ت م���ن ت��س��دي��د أج�����ور اخل����دم����ات التي 
ت���ق���دم ل��ل��ح��ج��اج م����ن ق���ب���ل أرب�������اب ال���ط���وائ���ف

ال����ن����ق����ل مب�����غ�����ادرة  ل�����وس�����ائ�����ل  ي����س����م����ح  ال 
ع���ل���ى  احل��������ص��������ول  ب������ع������د  إال  امل�����م�����ل�����ك�����ة 
املختصة اجل����ه����ات  م����ن  امل�����غ�����ادرة  ت���ص���ري���ح 
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نافذة

الهيئة العامة للطيران المدني وخدمة 
الحجيج.. وحدة الهدف والرسالة

عالقة تكاملية بينها وبين وزارة الحج ومؤسسات أرباب الطوائف

على  للعمل  احملكمة  التشغيلية  خططها  ب��وض��ع  وت��ق��وم  ال��رح��م��ن  ض��ي��وف  الستقبال  امل��دن��ي  ال��ط��ي��ران  هيئة  تستعد  ع��ام  ك��ل  ف��ي 
احلرمني  أرض  إلى  لوصولهم  األول��ى  اللحظة  منذ  للحجاج  والطمأنينة  الراحة  سبل  كل  وتوفير  اجلوية  الرحالت  حركة  انسيابية 
عملت  ال��ب��دء  وم��ن��ذ  وس��ه��ول��ة.  يسر  بكل  شعائرهم  احل��ج��اج  إمت���ام  دون  حت��ول  ال��ت��ي  والعقبات  األع��ب��اء  جميع  وت��الف��ي  الشريفني، 
املشتركة  األه����داف  ف��ي  يلتقيان  وأن��ه��م��ا  السيما  مهامها،  تسهيل  سبيل  ف��ي  ال��ط��وائ��ف  أرب���اب  مل��ؤس��س��ات  وم��س��ان��د  ك��داع��م  الهيئة 
املتعلقة  الهيئة  خ��ط��وات  م��ن  خطوة  ك��ل  ف��إن  ل��ذا  ال��رح��م��ن،  لضيوف  خ��دم��ًة  بكفاءة  العمل  إجن��از  ف��ي  ال��ص��ادق��ة  بالرغبة  املتعلقة 
ال��ط��وائ��ف م��ن جهة أخ��رى. أرب���اب  الهيئة م��ن ج��ه��ة، وك��ل م��ن وزارة احل��ج وم��ؤس��س��ات  ب��ني  التنسيق فيها  ي��ج��ري  ب��احل��ج واحل��ج��اج  دة

فا
الر

ة: 
رم

مك
ة ال

مك
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خ����دم����ة احل�����ج�����اج ق���ض���ي���ة ج���وه���ري���ة 
ف����ي ب���رن���ام���ج ه��ي��ئ��ة ال���ط���ي���ران امل���دن���ي

ح���ص���ل���ت ص����ال����ة احل�����ج�����اج ف�����ي م���ط���ار 
امل�����ل�����ك ع����ب����دال����ع����زي����ز ع����ل����ى ج����ائ����زة 
ع������امل������ي������ة ل������ل������ع������م������ارة اإلس������الم������ي������ة

ثانيًا: املهام التشغيلية: 
- إنش���اء وإدارة وتش���غيل وصيانة وتطوير املط���ارات املدنية ودعمه���ا بالتجهيزات 

األساسية.

- اإلشراف على العاملني في املطارات.

ثالثًا: املهام اخلدماتية: 
- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة نظم املالحة اجلوية وتطويرها وتنظيم احلركة اجلوية 

ومنح تصاريح العبور والهبوط.

- املراقبة والتفتيش والتدقيق في مجال اختصاصاتها على عمليات وشركات الطيران 

والنقل اجلوي الوطنية واألجنبية العاملية في اململكة.

بوابات النقل الجوي
إن املط���ارات هي الواجهة األولى ألي دولة وه���ى النافذة التي تطل منها على العالم. 

وتعتمد اململكة العربية الس���عودية على النقل اجلوي اعتمادًا رئيس���يًا في مواصالتها 

الداخلي���ة واخلارجي���ة، ل���ذا فقد عملت رئاس���ة الطيران املدني عل���ى تخطيط وتنفيذ 

إستراتيجية الطيران املدني املتمثلة باحملافظة على السيادة الكاملة على أجواء اململكة 

وتوفير أقصى ما ميكن توفيره من درجات الس���المة واألمان في املطارات، فضاًل عن 

تقدمي أفضل اخلدمات املمكنة للمواطن واملقيم والزائر. ويبلغ عدد املطارات في اململكة 

27 مطارًا منها ثالثة مطارات دولية في جدة والرياض والظهران تضاهي في سعتها 

وخدمتها احلديثة ومس���تواها النوعي أفضل املطارات في العالم، حيث جرى تشييدها 

بأفضل املواصفات واملقاييس العاملية. وتتصل اململكة بالعالم اخلارجي عن طريق هذه 

البداية
تعود بداية الطيران املدني في اململكة إلى عام 1354 ه� املوافق 1934م عندما 

قامت إحدى ش���ركات البترول والتي أصبحت فيما بعد جزءًا من شركة أرامكو 

بتش���ييد مهبط صحراوي بالقرب من مدينة اجلبي���ل. وحصلت اململكة على أول 

طائرة مدنية في عام 1364ه� املوافق 1945م وكانت من نفس طراز )دي س���ي 

3 داكوت���ا( وأضيفت إليها فيما بعد طائرتان من نفس الطراز وصدر أول نظام 

للطيران املدني ف���ي اململكة عام 1372ه� املوافق 1953م وكانت إدارة الطيران 

املدني عند انفصالها عن سالح الطيران امللكي السعودي تضم اخلطوط اجلوية 

العربي���ة الس���عودية واألرصاد اجلوية إلى أن مت فصل اخلطوط الس���عودية عن 

الطيران املدني في عام 1379ه� املوافق 1960م، والتي حتولت في عام 1383ه� 

املوافق 1963م إلى مؤسسة عامة مستقلة. وفي عام 1386ه� املوافق 1966م مت 

فصل األرصاد اجلوية عن مصلحة الطيران املدني وأصبحت ميزانيتها مستقلة، 

وف���ي عام 1397ه� املوافق 1977م ُعدل مس���مى مصلح���ة الطيران املدني إلى 

الهيئة العامة للطيران املدني.

جنح���ت اململكة خالل كل هذه الس���نوات في حتقيق نقلة نوعي���ة حقيقية ومنوًا 

قياس���يًا في مج���ال وصناعة الطيران املدني ش���ملت تط���ورات هائلة في نقل 

املسافرين والشحن اجلوي وبناء املطارات وجتهيزاتها واملالحة واملراقبة اجلوية. 

وتتمثل رس���الة الهيئة العام���ة للطيران املدني في بناء وإدارة وتش���غيل وتوفير 

وتطوي���ر التجهيزات األساس���ية للمطارات واملالحة اجلوية وف���ق أحدث النظم، 

ووضع اإلجراءات الكفيلة بسالمة وأمن النقل اجلوي وتطويرها ومراقبة مقاييس 

التش���غيل والصيانة، والعمل على تنمية اإليرادات وتش���جيع فرص االس���تثمار 

باملطارات. 

مهام أساسية
تنقس���م  أنش���طة ومهام الهيئة العامة للطيران املدني إلى ثالثة أقسام رئيسية، 

وذلك على النحو التالي:

أواًل: املهام التنظيمية: 
- إص���دار وتطبيق األنظم���ة واللوائح الدولية واحمللي���ة املنظمة لقطاع الطيران 

املدني وصناعة النقل اجلوي في اململكة مبا في ذلك إصدار تراخيص لكل فئات 

وأشكال نشاط النقل اجلوي واخلدمات املساندة له.

- إص���دار اإلجازات الالزمة للطيران املدني ألطقم الطائرات ومحطات الصيانة 

واملؤسسات والشركات العاملة في هذا املجال ومدارس الطيران.

- عقد االتفاقيات اجلوية الثنائية بني اململكة والدول األخرى.

- وض���ع السياس���ات والضوابط الكفيلة بأمن املطارات وس���المة النقل اجلوي 

ومقاييس التشغيل والصيانة.

- وضع األسس الكفيلة بتنمية إيرادات مطارات اململكة ومرافقها واحلفاظ على 

تلك االستثمارات وتشجيع فرص االستثمار فيها.
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املط���ارات الدولي���ة الثالثة وتعمل على هذه اخلطوط بطائ���رات نفاثة من أحدث الطائرات 

العاملية وأس���رعها. وقد استطاعت اململكة حتقيق الكثير وأصبحت مطاراتها تضاهي من 

حي���ث جتهيزاتها وخدماتها أرقى املطارات العاملية ب���ل وتتفوق على مطارات دول عديدة 

كان لها السبق التاريخي في عالم الطيران. ومن خالل مطاري امللك عبدالعزيز الدولي في 

جدة ومطار األمير محمد بن عبدالعزيز في املدينة املنورة تستقبل اململكة حجاج بيت الله 

احلرام، حيث يعد هذان املطاران البوابة اجلوية الرئيسية التي يفد من خاللها احلجاج.

أواًل: مطار امللك عبدالعزيز الدولي
ه���و أول مطار دولي مت إنش���اؤه ضمن البرام���ج املعدة من قبل حكوم���ة اململكة لتطوير 

مطارات اململكة الدولية، وقد مت افتتاح املطار رس���ميًا في عام 1401ه�، ويقع مطار امللك 

عبدالعزيز الدولي على بعد 19 كيلو مترًا ش���مال مدينة جدة التي تعتبر امليناء الرئيس���ي 

للمملك���ة ومركزًا جتاريًا هامًا، وقد ش���يد على الس���هل املمتد بني جب���ال احلجاز والبحر 

األحمر. ويحتل املطار مساحة 105 كيلو مترات مربعة تضم باإلضافة إلى مرافق املطار 

الرئيس���ية املرافق اخلاصة بسكن املوظفني ومرافق قاعدة القوات اجلوية امللكية السعودية 

باملنطقة الغربية واملناطق املخصصة للتوس���عات املستقبلية. ويقوم املطار بدور عظيم في 

خدم���ة حجاج بيت الله احلرام، وقد مت جتهيزه بتس���هيالت خاصة للتعامل مع احلجاج، 

الذين يتدفقون عليه كل عام ألداء فريضة احلج. وليتس���نى استيعاب األعداد املتزايدة من 

احلجاج، قامت اململكة العربية الس���عودية بإنش���اء صالة فريدة خاصة باحلجاج مبطار 

املل���ك عبد العزيز الدولي بج���دة، وتعتبر هذه الصالة في الواقع مط���ارًا قائمًا بحد ذاته 

مزودة بجميع اخلدمات واملرافق احلكومية ووكالء مؤسس���ة الطوافة. ويتم استخدام هذه 

الصالة الس���تقبال ضيوف الرحمن والذين يفدون سنويًا ألداء فريضة احلج إلى األراضي 

املقدسة.

حتتل صالة احلجاج مساحة تقارب 5، 1 كيلومتر مربع أو ما يعادل 150 هكتارًا، مغطاة 

بسقف مكون من مائتني وعش���رة وحدات شبيهة باخليام مصنوعة من األلياف الزجاجية 

املطلية مبادة التيفلون العازل للحرارة وتسمح املادة املستخدمة من ألياف الزجاج املطلية 

بالبالستيك الفلوركربوني بنفاذ ضوء طبيعي خال من الظالل إلى داخل الصالة وفي الوقت 

نفس���ه تعكس احلرارة من س���طحها العلوي. وتش���كل اخليام في كل مبنى عشر وحدات 

متكررة تتكون كل وحدة من 21 خيمة وتشد أسقف كل وحدة إلى بعضها البعض وحول 

كل خيم���ة صفني من األعمدة الفوالذية تكفل التماس���ك الالزم حمليطها. وحتتوى الصالة 

على مبنيني متش���ابهني تفصل بينهما حديقة بعرض 160 مترًا. ومتر عبر احلديقة شبكة 

طرق تؤدي إلى مكة املكرمة مباش���رة وتس���هل نقل احلجاج بواسطة احلافالت إلى البلد 

األمني مبجرد مغادرتهم الصالة، وقد اختيرت هذه الصالة  كواحدة من املنش���آت الفائزة 

بجائزة “آغا خان” للعمارة اإلسالمية لعام 1403 ه�- 1983م من ضمن 11 منشأة في 

جميع أنحاء العالم تف���وز باجلائزة. وقد اختيرت صالة احلجاج للتصميم املمتاز والبارع 

لنظام الس���قف الذي يغطى مس���احة كبيرة في جمال وإتقان ال يجارى. وخالل موس���م 

احلج تتجه الطائرات املقلة للحجاج مباش���رة من مدرج اإلقالع والهبوط إلى أحد جانبي 

الصالة، وميكن لس���احة وقوف الطائرات اس���تيعاب )10( طائرات من طراز 747 و 24 

طائرة من مختلف األحجام األخرى من اجلانبني في آن واحد. وتش���مل املرافق اخلاصة 

باحلجاج اآلتي:

- أماكن ألداء الصالة. 

- أماكن مخصصة للحجاج إلعداد طعامهم بأنفسهم. 

- أماكن للراحة. 

- دورات مياه. 

- بنوك. 

- لوحات عرض املعلومات عن الرحالت. 

- مكاتب الصرافة. 

- مناطق خاصة بالسفارات وبعثات احلج الرسمية. 

- خدمات بريدية. 

- مستوصف للعناية الطبية. 

- خدمات الهاتف. 

- خدمات اإلسعافات األولية. 

- أسواق جتارية. 

- مواقع للترحيل باحلافالت وسيارات األجرة. 

- مطاعم. 

- مناطق حتميل احلافالت والسيارات. 

- مواقع االستعالمات العامة. 

- مواقع للمعلومات اخلاصة بشركات الطيران.

ثانيًا: مطار األمير محمد بن عبدالعزيز
يقع املطار الذي مت افتتاحه عام 1392ه� في ش���مال ش���رق املدينة املنورة 

على بعد )15( كم من وسط املدينة. وقد شهد العديد من التوسعات وبرامج 

التطوير املتواصلة منذ إنشائه وحتى اآلن، ويستقبل املطار ضيوف الرحمن 

وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار العام. وتنبع أهمية 

هذا املطار أساس���ًا من أهمية هذه املدينة املقدس���ة، فهو أحد أهم مطارات 

اململكة، وأضحى بوابة رئيس���ة للمدين���ة النبوية وأحد منافذ وصول ومغادرة 

احلجاج واملعتمرين من اخلارج. وتزداد أهميته عامًا بعد عام وذلك ملا يشهده 

من إقبال مطرد في أعداد احلجاج والزوار. وجتسيدًا لهذه املعطيات وتأكيدًا 

ملكان���ة هذه املدينة املقدس���ة صدر توجيه خادم احلرمني الش���ريفني بتحويل 

مطار األمير محمد بن عبدالعزيز باملدينة املنورة إلى مطار دولي، لينضم إلى 

منظومة املطارات الدولية الثالثة باململكة إدراكًا منه ألهمية ودور قطاع النقل 

اجلوي في خدمة ضيوف الرحمن وزوار املسجد النبوي الشريف.

وقد ش���رعت الهيئة العامة للطيران املدني في إعداد الدراس���ات التطويرية 

للمطار بواس���طة إحدى الشركات االستش���ارية املتخصصة التي تأخذ في 

االعتبار العوامل اإلس���تراتيجية املؤثرة والتي تغطي احتياجات املطار على 

م���دى )25( عامًا القادم���ة والتي من املتوقع االنتهاء منه���ا قريبًا بإذن الله 

والتي تتضمن ما يلي:

- إنش���اء صاالت جديدة للركاب بجس���ور متحركة وم���ا يتبعها من مرافق 

أخرى مس���اندة الستيعاب األعداد املتزايدة من الركاب القادمني واملغادرين 

على الرحالت الدولية والداخلية على مدى ال�)25( سنة القادمة إن شاء الله، 

إضافة إلى توسعة صاالت احلج والعمرة.

- رفع الطاقة االستيعابية من )400.000( راكب شهريًا إلى )1.000.000( 

راكب شهريًا مما يساعد على التطبيق الكامل لنظام املسار الواحد في نقل 

احلجاج واملعتمرين القادمني ما بني مكة املكرمة واملدينة املنورة.

- تسهيل حركة نقل احلجاج القادمني واملغادرين من وإلى املدينة املنورة مبا 

يضمن سالمتهم وراحتهم وتقدمي أفضل اخلدمات لهم.

في خدمة الحجاج
تعتز اخلطوط الس���عودية بخدم���ة حجاج بيت الله الذين يفدون من ش���تى 

بق���اع األرض قاصدين أداء الركن اخلامس من أركان اإلس���الم. وانطالقًا 

م���ن هذه الثوابت ومع قرب موس���م احل���ج من كل عام ترفع “الس���عودية” 

درجة استعدادها من أجل الوفاء باملسؤولية التي تتشرف بحملها. كما تهتم 

“الس���عودية” بإجراء الدراس���ات وعمليات حتليل البرامج واخلطط اخلاصة 
بحركة نقل احلجيج التي تش���ارك فيها إدارات “السعودية” املختلفة، وصواًل 

إل���ى وضع جدول رحالت احلجاج الذين س���تنقلهم عل���ى منت طائراتها عبر 

شبكة رحالتها املنتظمة واإلضافية اخلاصة باحلجاج والتي تصل إلى مئات 

الرحالت الدولية والداخلية في مرحلتي القدوم والعودة.

كما تشارك اخلطوط “السعودية” في كافة االجتماعات التي تعقدها أجهزة 

الدولة ذات العالقة باحلج. إضافة إلى أن “الس���عودية” عضو دائم في جلنة 

احلج املركزية. وقد تكللت جهود اخلطوط السعودية في مجال خدمة احلجاج 

بنجاحات مش���هودة في التغلب على مش���كالت االزدحام والتأخير، وسجلت 

الشخصيات  ت��ق��دي��ر  ع��ل��ى  ال��س��ع��ودي��ة  ح����ازت 
ال���ع���امل���ي���ة ورؤس���������اء م���ن���ظ���م���ات احل�����ج وال���ع���م���رة 
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معدالت جيدة في انضباط ح���ركات اإلقالع والهبوط في مواعيدها احملددة، على 

الرغم من تزايد أعداد احلجاج من الداخل واخلارج، وذلك خالل خطة ارتكزت على 

ثالثة محاور هي: تخصيص طائرات بديلة الس���تخدامها عند الضرورة، وصعود 

املس���افرين إلى الطائرات حال وجود العدد املناسب، وإنشاء غرفة عمليات مبطار 

امللك عبدالعزيز الدولي بجدة، يتواجد فيها املس���ؤولون بصفة دائمة. وحرصًا من 

“الس���عودية” على القيام بواجبها الديني جتاه ضيوف الرحمن تقدم بلغات مختلفة 
على م���نت طائراتها املواد اإلعالمية املرئية واملس���موعة واإلرش���ادية التي تعرف 

احلج���اج ببعض األمور املتعلقة بالش���عائر وكيفية أدائها. ومن إجنازات اخلطوط 

السعودية في خدمة ضيوف الرحم ما يلي: 

- وضع���ت اخلطوط الس���عودية خطة ب���دأ تطبيقها منذ بداية ش���هر ذي القعدة 

1418ه�، جعلت اإلدارات في حالة استنفار كامل لتنفيذ خطة موسم احلج.

ش���ملت عمليات التشغيل لرحالت الس���عودية نقل نحو 556918 حاجًا على منت 

2473 رحلة.

- ش���اركت الس���عودية ف���ي نق���ل 

احلجاج من 69 محطة دولية بزيادة 

9 محط���ات عن موس���م ح���ج عام 

1427ه����، وذلك على النحو التالي: 

27 محطة من أوروبا وأمريكا- 15 

محطة من قارة آس���يا- 13 محطة 

من الش���رق األوسط واخلليج- 14 

محطة من قارة أفريقيا.

عدد 10  - استأجرت “السعودية” 

طائ���رات من نوع���ي بوينج )747( 

يراوح عدد مقاعدها ما بني 468-

499 مقعدا، إضافة إلى استخدام 

الس���عودية  أن���واع طائرات  بعض 

العمالق���ة ملواجهة هذه احلركة، إلى 

تخصصها  التي  الطائ���رات  جانب 

“الس���عودية” حلركة النقل الداخلي 
خالل املوس���م م���ن مختلف مناطق 

اململك���ة بصف���ة عامة، وم���ن جدة 

واملدينة بصفة خاصة. 

- بن���اء صالة خاص���ة لقبول أمتعة 

احلجاج، مع تأمني أجهزة الترحيل 

اآللي الالزمة. 

- أنش���أت “الس���عودية” نقطت���ي 

إرشاد بصالة “السعودية” ومدينة احلجاج الستكمال متابعة حركة التفويج.

إنشاء مكتبني للحجز واملبيعات واخلدمات بصالة احلجاج لتسهيل سفرهم خاصة 

إلى املدينة املنورة. 

- تطبي���ق نظام إنهاء إجراءات رحلتي القدوم والعودة للحجاج من كافة احملطات 

الدولية التي تصدر بطاقات الذهاب والعودة )29 محطة دولية(.

- التوسع في تنفيذ جتربة إصدار بطاقات صعود الطائرة قبل 72 ساعة من موعد 

- إقالع الرحالت ملجموعات احلجاج من مكتب “السعودية” مبكة املكرمة.

- تخصيص صالة احلج بحي النزهة خلدمة املجموعات وتزويدها بتس���عة أجهزة 

كمبيوت���ر إلصدار التذاكر واحلجز وأربعة أجهزة إلصدار بطاقات صعود الطائرة 

ومكتب لالستعالمات وآخر إلصدار التذاكر املفقودة.

- إنش���اء مكتب جديد “للسعودية” مبشروع مكة لإلنشاء والتعمير الذي يقع على 

بعد خطوات من بيت الله احلرام وذلك إلنهاء إجراءات احلجاج األفراد.

- تخصيص املكتب الرئيسي )في الشهداء( خلدمة املواطنني وحجاج دول مجلس 

التعاون اخلليجي وتزويده بأجهزة كمبيوتر إلصدار التذاكر واحلجز وجهاز إلصدار 

بطاقات صعود الطائرة للمجموعات وتخصيص مكتب احلرم خلدمة األفراد.

- التنس���يق مع عمليات حج مطار امللك عبدالعزي���ز الدولي بجدة لفتح أكبر عدد 

ممكن م���ن الصاالت خلدمة احلجاج وتس���هيل انس���ياب إجراءاتهم في مرحلتي 

الوص���ول واملغادرة، واالهتمام مبتابعة احلجاج الذي���ن يحتاجون خدمة خاصة من 

املرضى وكبار الس���ن واملعوقني. ومس���اعدة احلجاج في تعبئة استمارات اجلوازات 

والتأكد من حتميل أمتعتهم أواًل بأول عند املغادرة.

كما تقوم اخلطوط العربية السعودية بتنظيم عملية نقل احلجاج باعتبارها صاحبة 

االمتي����از في النقل اجلوي بأجواء اململكة، لذلك فهي تقوم بنقل جزء من احلجاج 

م����ن وإلى اململكة وبني ج����دة واملدينة املنورة منفردة. كما أنها تعقد اتفاقيات مع 

ش����ركات الطيران األخرى باملش����اركة أو العمولة في مقابل تنازلها عن حصتها 

في النقل.

وتعتبر اخلطوط اجلوية السعودية وما حققته من إجنازات غير مسبوقة على مدار 

السنوات املاضية فخرًا وشرفًا كبيرًا باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة املسخرة 

خلدم����ة ضيوف الرحمن وهي تب����ذل في ذلك كل اجلهود لتؤدي دورها إلى جانب 

جهات أخرى كثيرة للوفاء بالرسالة التي حتملها أرض اململكة وأبناؤها في خدمة 

احلرمني الش����ريفني وخدمة احلجاج واملعتمرين. وتنفرد اخلطوط الس����عودية عن 

غيرها من ش����ركات الطيران بإصدار 

بطاقات صعود الطائرة ملرحلتي القدوم 

والعودة للحجاج من محطة املنشأة في 

دوله����م قبل 75 يومًا م����ن القدوم إلى 

اململك����ة. كما تقوم مكاتب الس����عودية 

في  بالتوس����ع  املقدس����ة  بالعاصم����ة 

تنفيذ جتربة إص����دار بطاقات صعود 

الطائ����رة قبل 72 س����اعة م����ن موعد 

إق����الع الرحالت ملجموع����ات احلجاج 

وحجاج الداخل من األفراد واملواطنني 

واملقيمني ورؤساء املجموعات للحجاج 

الدولي����ني إضاف����ة إل����ى القادمني من 

مجل����س التع����اون اخلليج����ي وكب����ار 

الش����خصيات واملش����اركني في موسم 

احلج من اإلدارات احلكومية.

كم���ا أن مكات���ب العاصم���ة املقدس���ة 

تق���دم أيضًا خدمات ش���املة من تأكيد 

الصعود  بطاقات  وإص���دار  احلجوزات 

للطائ���رة وتذاك���ر الس���فر واخلدم���ات 

اخلاص���ة اإلضافية وإرش���اد احلجاج 

إلى أوقات املغ���ادرة واحلضور ومواعيد 

الرحالت وحتديد صاالت املغادرة ووضع 

خت���م إرش���ادي خلف بطاق���ة الصعود 

يوض���ح في���ه رقم الرحلة والصالة الت���ي يغادر منها. كما تقدم اخلطوط الس���عودية 

خدمات خاصة على الطائرة للحجاج من خدمات س���معية وبصرية وتوزيع املصحف 

الش���ريف وعرض أفالم لتعريف احلجاج مبناس���ك احلج واالستماع إلى األحاديث 

النبوي���ة والقرآن الك���رمي وتوزيع املصحف إلى جانب تقدمي وجبات خاصة تناس���ب 

مختلف األذواق. 

ولتحقي���ق هذه الغاية مت جتنيد كل الطاقات البش���رية واإلمكانات املتاحة من خالل 

التنس���يق التام بني كافة القطاعات واإلدارات باخلطوط السعودية والتعاون مع كافة 

األجهزة احلكومية وفي مقدمتها وزارة احلج ورئاسة الطيران املدني ومختلف اجلهات 

العاملة في املطار والتواجد امليداني للمس���ؤولني التنفيذيني من خالل غرفة العمليات 

على مدار الساعة.

وإزاء ه���ذه اجلهود املبذول���ة حصلت اململكة العربية الس���عودية على التقدير الدولي 

بع���د اإلجنازات التي حققها قط���اع النقل اجلوي والتي بلغت أعل���ى معدالتها عام 

1425ه� منذ انطالقة اخلطوط السعودية قبل ستني عامًا. حيث حصلت على ترخيص 

هيئة الطيران األوروبية تقديرًا جلهود كافة قطاع الصيانة باخلطوط الس���عودية، كما 

حصل���ت على العديد من اجلوائز وش���هادات التقدير الدولي���ة لقطاع التموين وغيره 

من قطاعات املؤسس���ة وتقدير كبير من الشخصيات العاملية ورؤساء منظمات احلج 

والعمرة في الدول اإلسالمية.
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شرايين يتدفق من خاللها النمو االقتصادي

ت��ع��د امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة م��ت��ف��ردة ف��ي��م��ا ح��ق��ق��ت��ه م���ن إجن������ازات ب���ن ن��ظ��ي��رات��ه��ا م���ن ال�����دول احلديثة، 
ف��ق��د ق��ي��ض ال���ل���ه س��ب��ح��ان��ه وت���ع���ال���ى ل��ه��ا ق�����ادة م��خ��ل��ص��ن م���ن أب��ن��ائ��ه��ا م��ن��ذ ع��ه��د امل���ؤس���س امل���ل���ك عبدالعزيز 
� رح���م���ه ال���ل���ه � ال���ذي���ن مت ع��ل��ى أي��دي��ه��م م���ا ن��ل��م��س��ه ون��ع��ي��ش��ه ون��ن��ع��م ب���ه م���ن اس���ت���ق���رار ورخ������اء وأم������ان ونهضة 
ت��ن��م��وي��ة ش���ام���ل���ة ف����ي ج��م��ي��ع م���ن���اح���ي احل����ي����اة االق���ت���ص���ادي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة وال���ف���ك���ري���ة. ون���س���ت���ع���رض في 
امل���س���اح���ة ال���ت���ال���ي���ة ب���ع���ض اجل����وان����ب ال��ت��ن��م��وي��ة امل���ل���م���وس���ة م����ن خ�����ال األداء االق����ت����ص����ادي ل���ق���ط���اع ال���ن���ق���ل..  دة
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أهمية اقتصادية
يعد قطاع النق���ل واملواصالت من القطاعات املهمة ف���ي االقتصاد الوطني 

وبخاصة ف���ي بالدنا، ألنها تتميز بكثرة املناط���ق الصحراوية والتي حتتاج 

إلى متهي���د وإصالح حتى ميكن حتقيق نهضة ف���ي جميع املجاالت. ويأتي 

االهتم���ام بهذا القطاع انطالقًا م���ن عوامل عدة، أبرزها: توفير تأمني حركة 

نقل الركاب والبضائع على املستوى الداخلي واخلارجي، ويؤدي هذا القطاع 

دورًا رائ���دًا ف���ي دفع حرك���ة االقتصاد الوطني عن طري���ق تقدمي اخلدمات 

املتعددة للقطاعات اإلنتاجية واخلدمية.

ق����ط����اع ال���ن���ق���ل وامل������واص������ات م����ن ال���ق���ط���اع���ات 
امل�������ه�������م�������ة ف�����������ي االق���������ت���������ص���������اد ال������وط������ن������ي

مكملة  عملية  املختلفة  بوسائله  النقل  يعد 
لإلنتاج ودوره رئيسي في جناح خطط التنمية

كما يعد النقل بوس���ائله املختلفة عملية مكملة لإلنتاج، ويؤدي دورًا رئيس���يًا في جناح 

خط���ط التنمية في الب���الد، وذلك بنقل املس���تلزمات الصناعية واإلنش���ائية والزراعية 

والبترولية واملعدات التي يتطلبها إنش���اء املصانع والس���دود وأعم���ال احلفر والتنقيب 

والزراعة، كما يعنى بنقل الس���لع واملنتجات من أماكن إنتاجها إلى مناطق استهالكها، 

ولوسائل النقل دور مؤثر في توزيع السكان على مستوى الدولة الواحدة.

ويعتب���ر النقل من أهم القطاعات التي توفر فرصًا اس���تثمارية ضخمة، مما يؤدي إلى 

اس���تحداث فرص عمل جديدة، باإلضافة إل���ى حتقيق التكامل والترابط بني التجمعات 

السكنية واملناطق الزراعية والصناعية. 

ويس���اهم قطاع النقل في اململكة العربية الس���عودية بحوالي 10% من إجمالي الناجت 

احملل���ي غير النفطي، ويوظف حوال���ي 5% من مجموع الق���وى العاملة في االقتصاد. 

وتش���ير اإلحص���اءات إلى أن هناك حوالي 1097 وكالة س���فر كاملة في نهاية س���نة 

1426ه����، تتوزع معظمها في املدن الرئيس���ية وبالذات في مكة املكرمة )390( وكالة، 

ف���ي الرياض )352( وكالة، وفي الش���رقية )108( وكاالت، وتتوزع البقية على مختلف 

مدن اململكة.

البنية التحتية
تول���ي اململكة العربية الس���عودية اهتمامًا بالغًا باإلنفاق على البني���ة التحتية لقاعاتها 

املختلف���ة من���ذ بدء اخلطة اخلمس���ية األولى وحتى اخلطة اخلمس���ية الثامنة )1970-

2009(، حيث بلغ إجمالي اإلنفاق على البنية األساس���ية في اخلطة اخلمس���ية األولى 

34.1 ملي���ار دوالر، ثم ارتف���ع ليصل إلى 520.8 مليار دوالر في اخلطة اخلمس���ية 

الثامنة بزيادة قدرت بنحو 1427%، وقد اس���تحوذ قطاع البنية التحتية منها على نحو 

72.4 مليار دوالر في اخلطة اخلمسية الثامنة.

وتش���ير احص���اءات أجريت في هذا املج���ال أن اإلنفاق على البني���ة التحتية كانت له 

األولوية في اخلطط التنموية األولى والثانية والثالثة مبعدل %41.3، %49.3، %41.1 

م���ن إجمالي اإلنفاق على التوالي. وقد تدنت نس���بة اإلنفاق اعتب���ارًا من خطة التنمية 

الرابعة، حيث انخفضت من 28.9% إلى 21.8% في اخلطة اخلامسة ثم إلى %16.2 

ف���ي اخلطة السادس���ة، و12.7% في اخلطة الس���ابعة، ثم تزايدت بش���كل طفيف في 

اخلط���ة الثامنة لتصل إلى 13.90%. وجتدر اإلش���ارة إل���ى أن قلة اإلنفاق على البنية 

التحتية ينعكس سلبًا على بقية القطاعات االقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية 

واخلدمي���ة وغيرها من القطاعات، وذلك على عكس زي���ادة اإلنفاق على البنية التحتية، 

حيث يؤدي إلى توسيع القاعدة االقتصادية مما يشجع على جذب االستثمارات احمللية 

واألجنبية وتشغيل العمالة الوطنية واحلد من الهجرة من الريف إلى املدن.

مساهمة قطاع النقل
تش���ير اإلحصاءات إل���ى أن إجمالي الناجت احمللي للمملكة ع���ام 2003م قد بلغ نحو 

804.6 ملي���ار ريال س���عودي، ثم ارتف���ع ليبلغ عام 2007م نح���و 1414 مليار ريال 

سعودي، بزيادة قدرت نحو 75.7%. وقد بلغ معدل منو الناجت احمللي األجنبي للمملكة 

العربية أقصاه 26% عام 2005م ثم تراجع ليصل إلى 7.1% عام 2007م. وقد شكل 

قطاع النقل والتخزين واالتصاالت ما نسبته 4% من إجمالي الناجت احمللي عام 2003م 

ثم تزايد ليصل إلى 9% عام 2007م بفضل اجلهود التي بذلتها حكومة اململكة العربية 

الس���عودية لالرتقاء بخدمات هذا القطاع وتطويره وحتسينه. فقد بلغ إجمالي ناجت هذا 

القط���اع عام 2003م حوالي 33.2 مليار ريال س���عودي ث���م ارتفع ليصل إلى 45.0 

مليار ريال سعودي عام 2007م.

وقد كان لإلجراءات والقرارات التي اس���تمرت اململكة في تبنيها في مجال اإلصالحات 

االقتصادية بالغ األثر في حتقيق معدالت النمو اإليجابية التي شهدها القطاع اخلاص 

والتي أدت إلى توس���يع قاعدة االقتصاد الوطني وتنويعها، حيث بلغت مس���اهمته في 

الناجت احمللي عام 2008م حوالي 44% باألس���عار الثابتة، وهذه املؤش���رات تدل على 
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)14.773 عاماًل(، وقد يرجع تركز العمالة في مكة املكرمة بس���بب 

ارتباطه���ا بنش���اط احلج والعمرة والعمل املس���تمر في املش���اعر 

املقدس���ة. كما تشير اإلحصاءات إلى إجمالي الوظائف املولدة من 

قبل قطاع النقل بشكل مباشر عام 2006م والتي بلغت 76.2 ألف 

وظيفة، تتركز غالبيتها في مجال تأجير السيارات وسيارات األجرة 

وكذلك نشاط اخلطوط اجلوية.

مخصصات قطاع النقل
تش���ير اإلحصاءات إلى أن إجمالي اإلي���رادات في املوازنة العامة 

للمملك���ة بلغت عام 2003م حوالي 293 مليار ريال س���عودي، ثم 

تزايدت لتصل إلى 542.8 مليار ريال سعودي عام 2007م بزيادة 

ق���درت بنحو 119.3%. كما بلغ إجمال���ي املصروفات في املوازنة 

ع���ام 2003م حوالي 257 مليار ريال س���عودي، ثم ارتفعت لتصل 

عل���ى 466.2 مليار ريال بزيادة قدرت بنح���و 81.4%. وقد أدى 

الفائ���ض في املوازنة العامة للمملك���ة إلى زيادة مخصصات النقل 

في املوازن���ة عامًا بعد اآلخر، حيث بلغت مخصصات هذا القطاع 

ف���ي املوازنة ع���ام 1418ه� حوالي 6.4 مليار ريال س���عودي، ثم 

بلغ���ت عام 1419ه� حوالي 8.7 ملي���ار ريال، ومنذ عام 1420ه� 

وحتى عام 1426ه� تراجع���ت مخصصات النقل لتصل إلى 8.8 

ملي���ار عام 1426ه�، ثم تزايدت ع���ام 1427ه� لتصل إلى 10.6 

مليار ريال س���عودي، وقد يرجع انخفاض مخصصات قطاع النقل 

خ���الل الفترة املذكورة إلى اكتمال مش���روعات البنية األساس���ية 

لقطاع النقل. وقد بلغت مخصصات وزارة النقل حوالي 5.6 مليار 

ريال س���عودي عام 1427ه�، بينما اس���تحوذت كل من املؤسس���ة 

العامة للخطوط احلديدية، واملؤسسة العامة للموانئ السعودية على 

نحو 500.5، 457.7 مليون ريال س���عودي على الترتيب، وأخيرًا 

اس���تحوذت شركات الطيران املدني واخلطوط السعودية على 2.4 

مليار ريال سعودي.

وتشير البيانات الواردة باملوازنة إلى أن االقتصاد السعودي يتمتع 

بأوضاع ش���به مثالية، حيث ينمو بصورة قوية وس���ريعة. ويندر أن 

زيادة فعالية هذا القطاع خاص���ة الصناعات التحويلية واخلدمات 

اللذان يشهدان منوًا مستمرًا منذ عدة سنوات.

معدل النمو في اإلنفاق
تش���ير بعض اإلحصاءات أن معدل النم���و في اإلنفاق على الناجت 

احمللي اإلجمالي قد بلغ عام 2003م نحو 12.1% ثم تزايد ليصل 

إلى 26% عام 2005م. وقد بلغ إجمالي اإلنفاق على نش���اط النقل 

والتخزين واالتصاالت عام 2001م نحو 32.6 مليار ريال سعودي 

ثم تزايد ليصل إلى 67.1 مليار ريال س���عودي بزيادة قدرت بنحو 

105.8%، وهو ما يؤكد على دعم هذا القطاع من خالل تخصيص 

موازن���ة مرتفعة لتطوير القطاع وحتس���ينه وبخاصة في املش���اعر 

املقدس���ة باعتبارها واجبًا وطني���ًا على اململكة ال ميكن التخلي عنه 

بغ���ض النظر عن املخصصات في املوازنة مقارنة بباقي القطاعات 

األخرى. كما بلغت إيرادات هذا القطاع حوالي 34.5 مليار ريال 

س���عودي عام 2001م، ثم ارتفعت لتصل إلى 84.6 عام 2007م 

نتيج���ة م���ا حتدثه خدمات النق���ل من انتع���اش ورواج اقتصادي 

وبخاصة خالل مواس���م احلج والعمرة باعتبارها مواسم تنفرد بها 

اململكة العربية السعودية عن غيرها من سائر الدول األخرى.

قطاع النقل والعمالة
تشير إحصاءات بعض الدراسات التي أجريت أن إجمالي العمالة 

في اململكة العربية الس���عودية قد بلغ نحو 5.98 مليون عامل عام 

2008م، تشكل العمالة منها في قطاع النقل والتخزين حوالي %5 

مبا يقدر بنحو 208.1 ألف عامل. وتستحوذ العمالة السعودية في 

قط���اع النقل على حوالي 40% مب���ا يعادل نحو 83.2 ألف عامل، 

بينما تشكل العمالة غير السعودية في القطاع املعني نحو 60% أي 

حوالي 124.9 ألف عامل.

وتش���ير اإلحصاءات إلى استحواذ مكة املكرمة على نصيب األسد 

من العمال���ة )80.404 عمال(، يليها مدين���ة الرياض )44.211 

عاماًل(، ثم مدينة الشرقية )28.436 عاماًل( وأخيرًا املدينة املنورة 

م����������������ن أه�����������م 
ال����ق����ط����اع����ات 
ال�����ت�����ي ت���وف���ر 
ف�����������������رص�����������������ًا 
اس���ت���ث���م���اري���ة 
مم���������ا ي���������ؤدي 
إلى استحداث 
عمل  ف��������رص 
ج������������دي������������دة
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تتمتع دولة ما مبعدل منو يبلغ حوالي 23% حس���ب األس���عار اجلارية في ظل أوضاع 

يكاد التضخم ينعدم فيها.

وبن���اء عليه، فإن الظواهر كلها تدل على أن هناك مزيدًا من النمو االقتصادي وزيادة 

في اإليرادات العامة باملقارنة باألعوام السابقة، ألن النمو مرهون بتحسن منو القطاع 

اخل���اص، مقارنة بنمو القطاع النفطي، مبا يبش���ر خيرًا عل���ى طريق حتقيق التنوع 

االقتصادي وزيادة اإلنفاق احلكومي على قطاعات التنمية.

النقل في المشاعر المقدسة
حتظ���ى اململكة العربية الس���عودية بفضل وجود مكة املكرمة واملدين���ة املنورة مبكانة 

سامية في نفوس كل املسلمني في العالم، كما حتتل مكانة فريدة في خريطة السياحة 

العاملية، وهي ميزة مطلقة حباها الله بها عن غيرها من س���ائر دول العالم، ومع زيادة 

أع���داد احلجاج عامًا بعد آخر، تبذل اململكة العربية الس���عودية جهودًا كبيرة ملواجهة 

هذه األعداد املتزايدة، واضعة نصب عينيها التيسير على مؤدي هذه الفريضة والعمل 

على راحتهم واحلفاظ على أرواحهم مع متكينهم من أداء ش���عائرهم كاملة حتى يكون 

حجهم مقبواًل ومبرورًا.

وجتسدت رعاية خادم احلرمني الشريفني في احلرص على توفير وسائل الراحة جلميع 

احلج���اج، وهو األمر الذي جتل���ى واضحًا في زيادة اإلنفاق على مش���روعات البنية 

األساس���ية التي تشتمل على تطوير املش���اعر املقدسة من خالل إنشاء شبكة ضخمة 

من الطرق الرئيس���ية والفرعية واجلسور واألنفاق التي تخدم عملية االنتقال بني املدن 

وداخل املش���اعر املقدس���ة وتؤدي إلى حتقيق انسيابية وس���يولة في حركة املرور من 

أج���ل تفادي حاالت االزدحام واالختناق، وهي مس���ؤولية كبي���رة وحتد واضح يفوق 

كل اإلمكانات املتاحة. وجدي���ر بالذكر أن هناك جلنتني تختصان بعملية نقل احلجاج 

واتخاذ القرار، اللجنة األولى وهي الهيئة العليا لنقل احلجاج والتي مت تش���كيلها عام 

1392ه� بهدف احلرص على س���المة وراحة احلجاج، وقد بذل���ت هذه الهيئة جهودًا 

كبيرة ملس���اعدة الش���ركات على القيام بنقل احلجاج إحساسًا باملسؤولية امللقاة على 

عاتقه���ا دون أن تأل���و جهدًا أو وقتًا في ذلك من أجل الس���هر على نقل وأمان وراحة 

املاليني من حجاج بيت الله احلرام.

وق���د انبثقت عن هذه الهيئة اللجنة التنفيذية لنقل احلجاج والتي تبذل جهدًا فائقًا في 

القي���ام بدورها على أكمل وج���ه، إميانًا منها بهذه املس���ؤولية الكبيرة خلدمة ضيوف 

الرحمن. كما تتولى وزارة احلج إصدار التعليمات اخلاصة بنقل احلجاج وحتدد أجور 

االنتقال وتقوم النقابة العامة للس���يارات والتي تأسس���ت عام 1372ه� بعملية ترتيب 

وتنظيم نقل احلجاج واإلش���راف على شركات النقل. وقد استطاعت وزارة املواصالت 

وأمانة العاصمة املقدس���ة وبلدية املدينة املنورة بالتكاتف مع اجلهات املعنية )من أجل 

تطوير مش���روعات النقل وعلى رأس���ها مش���روع تطوير منى( من العمل على إنشاء 

العديد من الطرق واجلس���ور التي تخدم حركة نقل احلجاج داخل األرض املقدسة من 

أجل سرعة الوصول إليها ألداء املناسك.

ومن أهم هذه الطرق: طريق جدة � مكة السريع، وطريق مكة � املدينة السريع، وطريق 

مك���ة املكرمة الدائري، وطري���ق مكة املكرمة الدائري األوس���ط، وكذلك طريق أجياد � 

السد في مكة املكرمة، باإلضافة إلى نفق أجياد � كدي في مكة املكرمة. وفي املشاعر 

املقدس���ة مت تنفيذ ش���بكة ضخمة من الطرق التي تربط عرفات مبزدلفة، بجانب عدد 

من مش���روعات الطرق في منطقة عرفات ومنى بطول 123كم وإنشاء عدد من الطرق 

الداخلي���ة ف���ي عرفات بطول 93.5 كم. كما مت تنفيذ العديد من املمرات اخلرس���انية 

لعبور املش���اة وطريق رئيسي للمشاة متصل بطريقني رئيس���يني يتجهان إلى مزدلفة 

ومنى بعيدًا متامًا عن طريق السيارات.

وفي منطقة منى مت إنشاء شبكة كبيرة من الطرق الداخلية تربط جميع أجزاء املنطقة 

وبها طريق للس���يارات وطريق للمش���اة، بجانب خط املش���اة الرئيسي الذي يبدأ من 

جس���ر اجلمرات إلى املس���جد احلرام تتخلله مجموعة من اجلسور واألنفاق للربط بني 

أجزاء الطريق. كما يوجد في منطقة منى مجموعة من الطرق الرئيسية املزدحمة بعدد 

من احلارات املرورية، ومن هذه الطرق ش���ارع امللك عبدالعزيز وشارع فيصل وشارع 

امللك فهد وشارع سوق العرب وطريق امللك عبدالعزيز وطريق امللك خالد، وكلها تخدم 

حركة انس���ياب املرور وتعمل على تسهيل أداء املناسك في راحة تامة. هذا باإلضافة 

إلى التطوير الذي شهدته منطقة مزدلفة من خالل تخصيص مساحات منظمة ألماكن 

اجللوس واملبيت للحجاج ومواقف السيارات واخلدمات التي تيسر لهم أداء املناسك.

بجانب تنفيذ عدد من الطرق واخلطوط التي تربط بني املش���اعر ومكة واملدينة واملوانئ 

البحري���ة والبري���ة خلدمة نقل احلج���اج. كما مت إزالة العديد م���ن املباني حول احلرم 

والطرق املتصلة به من أجل العمل على إعادة تطويرها وتوس���عتها ومت إنش���اء العديد 

من الطرق الرئيسية والفرعية للربط بني أجزاء املدينة.

وم����ن أجل تفادي حركة االزدحام املروري داخل املش����اعر املقدس����ة قامت وزارة النقل 

بتخصيص العديد من مواقف الس����يارات على مداخل املش����اعر ملنع دخولها وبخاصة 

السيارات الصغيرة التي تؤدي إلى تكدس مروري وتعرقل سير أداء املناسك بسهولة.
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ونظرًا ألن عملية نقل احلجاج بني املش����اعر املقدسة تعتبر من أهم العمليات 

احلرجة في مواس����م احلج، لذلك بدئ في استخدام أسلوب النقل بالرحالت 

الترددية منذ موس����م حج ع����ام 1416ه�، حيث بلغ ع����دد احلجاج املنقولني 

ترددي����ًا حوال����ي 190.000 من حجاج تركيا ومس����لمي أوروب����ا وأمريكا 

وأس����تراليا. وقد جنح أس����لوب النقل بالرحالت الترددي����ة في اختصار زمن 

انتق����ال احلجاج وتقليل عدد احلافالت املس����تخدمة لعمليات النقل في رحلة 

املشاعر املقدس����ة، مما ش����جع متخذي القرار على التوسع في تطبيق هذا 

األس����لوب في نقل فئات أخرى من احلجاج مع البدء بحجاج جنوب ش����رق 

آس����يا والذين بلغ عددهم حوالي 277000 حاج في موس����م حج 1423ه�. 

ونظرًا للزيادة الكبيرة في عدد احلجاج املس����تخدمني لنظام النقل بالرحالت 

الترددية إل����ى حوالي 460.000 حاج، فقد مت تعدي����ل الكثير من معطيات 

النظام ليس����توعب هذه الزيادة، فعلى سبيل املثال، مت تعديل مسار حافالت 

الرح����الت الترددية وتعديل البوابات في كل من عرفات ومزدلفة ومنى حلجاج 

تركيا ومس����لمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، كما مت أيضًا تهيئة مسار جديد 

للرحالت الترددية وإنش����اء مواقع جديدة في كل من عرفات ومزدلفة حلجاج 

جنوب ش����رق آسيا، وقد بدأ تشغيل النظام املوسع للنقل بالرحالت الترددية 

ألول مرة في موسم حج 1423ه�.

جهود متواصلة
وق���د كثفت وزارة النق���ل جهودها وإمكاناتها وأعمالها خلدم���ة حجاج بيت الله 

اإلن�������ف�������اق ع����ل����ى ال����ب����ن����ي����ة ال���ت���ح���ت���ي���ة ك���ان���ت 
ل������ه األول��������وي��������ة ف������ي اخل�����ط�����ط ال���ت���ن���م���وي���ة

احل���رام من خالل تهيئة جميع املرافق واخلدمات، س���واء الطرق واجلس���ور 

والتقاطعات واألنفاق في املناطق املقدس���ة أو على الطرق املؤدية إليها، كما 

تشرف الوزارة على توفير خدمات النقل لضيوف الرحمن خاصة في املشاعر 

املقدسة خالل احلج في كل عام، وفي هذا السياق اتخذت الوزارة العديد من 

اإلجراءات واألعمال لالس���تعداد مبكرًا وبوقت كاف لتقدمي أفضل اخلدمات 

لضيوف الرحمن.

وقد قامت الوزارة بالتنسيق والتعاون مع مختلف األجهزة األخرى املختصة 

لتوفير خدمات النقل خالل موس���م احلج على أفضل وجه، آخذة في االعتبار 

تطوي���ر هذه اخلدمة ورفع مس���تواها في كل عام. كم���ا مت تكثيف خدمات 

النقل اجلماعي وتعزيزها وذلك بتوفير العدد الكافي من احلافالت خصوصًا 

وقت الذروة وتوفير خدماتها طوال 24 س���اعة يوميًا في كل من مكة املكرمة 

واملشاعر املقدسة واملدينة املنورة ومواقف حجز السيارات الصغيرة. ومنحت 

وزارة النقل التصريح لعدد من الشركات واملؤسسات الوطنية الراغبة في نقل 

احلجاج بعد توفير الشروط املطلوبة وتأمني وسائط نقل احتياطية التي ميكن 

بها مواجهة أي طارئ ومبا يسهم في سرعة نقل احلجاج.

وق���د هيأت ال���وزارة طرق املش���اة ووفرت اخلدمات الالزم���ة لها في منطقة 

املش���اعر وعملت على فتح ط���رق فرعية جديدة للمس���اندة وإصالح الطرق 

احلالية وتوسعتها وتهيئة املواقف وساحات نزول احلجاج والطلب من مقاولي 

صيانة الطرق االستعداد بجميع أجهزتهم وتوظيفهم طوال مدة احلج ليكونوا 

على اس���تعداد عند احلاجة إليهم. كما يقوم فريق من وكالة الوزارة لشؤون 

النقل باإلش���راف على تنفيذ هذه الترتيبات، كما يش���ارك الفريق أيضًا في 

عملية احلج حيث يتولى متابعة تنفيذ خطة النقل في احلج والتحقق من التزام 

الناقلني بتوفير الوس���ائل الكافية واملريحة والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة 

في تيسير حركة الس���ير وسرعة نقل احلجاج بني املشاعر املقدسة وتسهيل 

دعم خدمات سيارات األجرة العامة وتأجير السيارات الصغيرة وتأمني العدد 

الكافي من الس���يارات باملواصفات املطلوبة وبالتس���عيرة احملددة باإلضافة 

إلى إجراء العديد من الدراس���ات واألبحاث بالتع���اون مع اجلهات األخرى 

ذات العالقة في كل ما يتعلق بأمور احلج واحلجاج وتس���هيل أمور إقامتهم 

وانتقالهم ألداء مناسك احلج إلى حني العودة إلى أوطانهم ساملني.

أهمية النقل
تختلف طريقة قدوم احلجاج واملعتمرين للمملكة حس���ب وسائل النقل )جوًا 

� بحرًا � برًا(، وكما تش���ير اإلحصاءات فإن احلجاج يفضلون وس���يلة النقل 

اجل���وي نظ���رًا ملا يتمتع به احلجاج من راحة نس���بية وس���رعة في االنتقال 

باملقارنة بالوس���ائل األخرى، كما يعتبر ذلك دلياًل على االرتقاء النس���بي في 

متوس���ط معيشة احلجاج. وتش���ير اإلحصاءات خالل متوس���ط الفترة بني 

1425-1429ه���� إلى أن نس���بة احلجاج القادمني م���ن اخلارج عن طريق 

اجل���و بلغت أكثر من 90% باملقارنة بحوالي 7.5%، 1.7% لكل من احلجاج 

القادمني عن طريق البر والبحر على الترتيب.

كما تش���ير البيانات خ���الل القترة من 1425-1429ه� إلى ارتفاع نس���بة 

املعتمري���ن القادمني بطريق اجلو والتي بلغت حوالي 71.7% عام 1429ه�، 

في حني بلغت نس���بة القادمني بطريق البر 15.7%، ونس���بة القادمني بحرًا 

حوالي 12.6%. وتختلف هذه النس���ب بالنس���بة للمعتمرين من داخل الدولة 

الواح���دة، حيث جند أن حوالي 50% من معتمري دول اخلليج يس���تخدمون 

طريق اجلو وباقي النسبة تأتي عن طريق البر، أما املعتمرون من دول املغرب 

العربي بطريق اجلو تصل نس���بتهم إلى 90% في حني تصل نسبة املعتمرين 

عن طريق البر من دول الش���ام حوالي 70% وكذلك احلال في اليمن حوالي 
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60% كما تصل نسبة املعتمرين من مصر والسودان عن طريق البحر حوالي 

70%، 40% على الترتيب.

أما فيما يتعلق بطريقة النقل املس���تخدمة داخل اململكة للحجاج واملعتمرين 

للوص���ول إلى مكة املكرم���ة فنجد أن حوال���ي 53% يس���تخدمون االنتقال 

باحلافالت وحوالي 45% يس���تخدمون األجرة. ولكن تختلف هذه النسب في 

حال���ة االنتق���ال إلى املدينة املنورة، حيث تش���كل احلافالت حوالي 80% من 

وس���ائل النقل املستخدمة، وحوالي 7% يستخدمون سيارات األجرة، كما يتم 

اس���تخدام الطيران بنس���بة 13%، وقد تتفاوت هذه النسب من فترة ألخرى 

سواء بالزيادة أو االنخفاض.

وفيما يتعلق بقيمة األجرة لنقل احلجاج واملعتمرين فهي تختلف من ش���ركة 

إلى أخرى حس���ب مستوى اخلدمة املطلوبة ووقت الطلب والدولة القادم منها 

احل���اج أو املعتمر، حيث تنقس���م أجور النقل إلى ثالثة مس���تويات ممتازة 

ومتوس���طة وأقل من متوسطة، ويعتبر موسم احلج وشهر رمضان هو األعلى 

في معدل أجور النقل للمستويات الثالثة، يليه شهر شعبان ثم رجب، ويتراوح 

متوس���ط معدل أجرة النقل من 35- 50 ريااًل خالل ش���هر ش���عبان وأغلب 

أشهر السنة، وتصل إلى أكثر من 50 ريااًل خالل شهر رمضان.

ومن املشكالت التي تواجه شركات العمرة واملعتمرين في مجال النقل مشكلة 

تأخر احلافالت وزيادة حقائب وأمتعة املعتمرين وعدم االلتزام والتقيد باللوائح 

واألنظمة وإلغاء بعض رحالت املعتمرين وعدم إيضاح صورة النقل بش���كل 

جيد وارتفاع أسعار املواصالت وتباطؤ حركتها واالزدحام. كما تتوافر حاليًا 

أكثر من 12 ألف حافلة تابعة لشركات نقل احلجاج تفوق طاقتها 600 ألف 

مقع���د وتعمل حوالي ش���هر واحد خالل العام، ذلك باإلضافة إلى ش���ركات 

األجرة العامة وتأجير السيارات.

اإلنفاق من إيرادات الحج والعمرة
بل���غ إجمالي إيرادات احلج املباش���رة لعام 1428ه� حوالي 9 مليارات ريال 

س���عودي، حيث يش���كل اإلنفاق على النقل منها نس���بة 15.1%، مبا قيمته 

حوالي 612.880 مليون ريال سعودي من إجمالي تلك اإليرادات. وتختلف 

نسبة اإلنفاق من عام آلخر، سواء من حيث األولوية في اإلنفاق أو في تغير 

معدل اإلنفاق. كما بلغت نس���بة متوسط اإلنفاق على النقل الداخلي للحجاج 

حوالي 14.2% من إجمالي رسوم وإنفاق احلاج في املتوسط ملدة 21 يومًا، 

وتش���مل هذه النس���بة أجور نقل احلجاج من املطارات واملوانئ البحرية إلى 

املش���اعر املقدس���ة والعودة بهم، وتصل تكلفة هذه اخلدم���ة إلى 435 ريااًل 

لكل حاج. أما تكلفة انتقال احلجاج إلى داخل اململكة فتكون على حس���ابهم 

اخلاص وتصل في املتوسط إلى حوالي 30 ريااًل.

وجدير بالذكر أن تقدير اإلنفاق على خدمات النقل سواء على مستوى احلاج 

في املتوسط أو على أساس اإلنفاق الكلي يتجه إلى الزيادة املستمرة، حيث 

ش���ملت هذه الزيادة كل عناصر اإلنفاق للحجاج، بجانب تغير منط األنصبة 

النس���بية لبنود اإلنفاق املختلفة من عام إلى آخ���ر. كما تختلف املبالغ التي 

ينفقه���ا املعتمرون على قطاع النقل خالل رحلة العمرة حس���ب الدخل واملدة 

التي يقضيها املعتمر وطريقة قدومه )برًا � بحرًا � جوًا( ونظام حضوره على 

ش���ركة سياحية أم مس���تقل. وقد بلغ إجمالي إيرادات العمرة املباشرة لعام 

1428ه� حوالي 10 مليار ريال، حيث يش���كل اإلنفاق على النقل منها نسبة 

13.1% مبا قيمته حوالي 369 مليون ريال من إجمالي تلك اإليرادات.

اإلنفاق الحكومي
تتن���وع اخلدمات من حيث اإلنفاق، فهناك خدمات وقتية ينتهي اإلنفاق عليها 

بانتهاء اخلدمة، ويزيد مقدار هذا اإلنفاق أو يس���تقر أو ينخفض، حسب احلاجة 

إلى هذه اخلدمة )مثل ش���راء معدات مكافحة احلرائق وغيرها(. وهناك خدمات 

مس���تمرة، يتوقف مقدار اإلنفاق عليها حس���ب احلاجة إل���ى هذه اخلدمات وما 

تستوجب من إنفاق مثل )الصيانة والتشغيل واإلصالح(.

وهناك خدمات في مواس���م وس���نوات معينة، يستلزم اإلنفاق عليها لتنفيذها في 

تلك املواسم والسنوات )كإنشاء الطرق واجلسور واألنفاق(. ويتوقف اإلنفاق على 

هذه املش���اريع بانتهائها، وال ينفق عليها بعد ذلك إال للصيانة والتشغيل. وهناك 

خدمات مستجدة، يستلزم تنفيذها إنفاقات جديدة، وتظهر احلاجة إلى مثل هذه 

اخلدمات حس���ب املشاهدات والدراسات ملواس���م احلج. كما أن هناك خدمات 

تستلزم إنفاقات متكررة في كل موسم مثل الرواتب واملكافآت.

كم���ا أن هناك خدم���ات عديدة، وفي مجاالت مختلفة م���ن قبل القطاع اخلاص 

تستلزم إنفاقات عديدة ومستمرة، مثل اإلسكان، والنقل وغيره. وعمومًا نستطيع 

أن نقسم اإلنفاق إلى ثالثة أقسام: إنفاق على اخلدمات، وإنفاق على اإلنشاءات، 

وإنفاق على الرواتب واألجور واملكافآت.

املصدر:
اقتصاديات النقل في اململكة العربية السعودية �
 د. علي حسن ناقور � 2009م.

اإلن�����ف�����اق ع���ل���ى خ����دم����ات ال���ن���ق���ل س�������واء على 
م��س��ت��وى احل�����اج ف���ي امل���ت���وس���ط أو ع��ل��ى أس���اس 
ال���زي���ادة املستمرة إل���ى  ي��ت��ج��ه  ال��ك��ل��ي  اإلن���ف���اق 
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جبل “َسَلع”.. حامي حمى المدينة المنورة
وأبرز معالمها التاريخية

الملك فيصل أمر بتثبيت المدفع فوقه وولي العهد أمر بحمايته 

“سلع” جبل له مكانة تاريخية متميزة، ويعد من أبرز املعالم التاريخية اإلسالمية التي شهدت أحداث 
السيرة وما بعدها. يقع باملدينة املنورة غرب املسجد النبوي الشريف وعلى بعد 500 متر تقريبًا من 
سوره الغربي بعد توسعته األخيرة، ويبلغ طوله )1000( متر وارتفاعه )80( مترًا وعرضه ما بني )300 – 
800( متر، وميتد من الشمال إلى اجلنوب، وتتفرع منه أجزاء في وسطه على شكل أجنحة قصيرة باجتاه 
الشرق والغرب، وهو جبل أسود جهم متلؤه التشققات، ليس عاليًا مبا يكفي ألن يكون شاهقًا.. وليس سهاًل 
مبا يكفي كي يرقاه املرء، يتكون من صخور بازلتية لونها بني داكن ومييل إلى السواد في بعض املناطق، 
وبه حزوز تطوقه وكأنه شيخ هرم، وصخوره الصغيرة مفتتة تتلون إما بأسود أشهب أو رمادي مخضر. 
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اجلـــبـــل شـــاهـــد عــلــى بــــدايــــات اإلســــالم 
األولــــى والــنــبــي صــلــى الــلــه عــلــيــه وسلم 
جعله درعًا للمدينة في غزوة األحزاب

عن  ــــــــذود  ال فــــي  أســــهــــم  “سلع”  جـــبـــل 
الـــغـــربـــي مقرًا  وكـــــان ســفــحــه  اإلســــــالم 
غـــــزوة اخلندق فـــي  املــســلــمــني  لـــقـــيـــادة 

من اخللف، لوال أن الله أتى على بنيانهم، وهدمه فوق رؤوس���هم. ومن أس���باب هذا 

النصر بعد إرادة الله، أن املش���ركني وأحزابهم لم يستطيعوا مهاجمة املسلمني من 

اخللف من جهة الشرق لوجود جبل “سلع”، ولم يتمكنوا من اقتحام اخلندق احملفور 

غربًا، وهكذا هزمهم الله بتدبيره، ومن ذلك أخذ جبل سلع شهرته في اإلسالم. 

تاريخ عريق
عندما جاءت قبيلة أش���جع مهاجرة قالوا يا رسول الله جئنا لنقرب منك فال نحاربك 

وكرهن���ا حرب قومنا فأنزل الله فيهم: }أو جاءوك���م حصرت صدورهم أن يقاتلوكم 

أو يقاتلوا قومهم ولو ش���اء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم 

وألقوا إليكم الس���لم فما جعل الله لكم عليهم سبيال{. وفي سفح جبل سلع الغربي، 

وعل���ى ميني الذاهب إلى مس���اجد الفتح يوجد كهف بني حرام في نهاية ش���عبهم 

الش���رقية، حي���ث كان النبي صلى الله عليه وس���لم يبيت فيه محروس���ًا أيام غزوة 

اخلندق، وإلى هذا الش���عب انتقل بنو س���لمة في عهد عمر رضي الله عنه، وكانوا 

ق���د طلبوا من النبي صلى الله عليه وس���لم أن ينتقل���وا من منازلهم في القبلتني من 

أجل بعدهم عن املسجد النبوي الشريف، وألن السيل رمبا يحول بينهم وبني صالة 

اجلمعة، فقال لهم: )يا بني س���لمة دياركم تكتب آثاركم(. ولعل عمر رضي الله عنه 

أذن له���م في االنتق���ال من حرتهم إلى بالد بني حرام، ألن بيوتهم كانت مكش���وفة 

للعدو ومعرضة لغاراته في عهد الرس���ول صلى الله عليه وس���لم، أما في عهد عمر 

رض���ي الله عنه فلم يعد هنال���ك خوف من الغارات ألن الدي���ن أصبح في اجلزيرة 

العربية كله لله. 

غير شاهق
قد تتمكن من الصعود والوقوف قلياًل للنظر إلى املدينة املنورة من أعلى هذا اجلبل 

غير الش���اهق الذي يقع إلى الش���مال الغربي من جبل “س���ليع”، وتفصلهما ثنية 

العثع التي يقع في منحناها الش���رقي مستش���فى األطفال وأمراض النس���اء الذي 

ميتد ش���ماليه سهل مستوٍ يس���مى “العطن” حتى ثنية الوداع الشمالية، وفي هذا 

السهل كانت منازل أش���جع بن ريث، حتى أطلق عليه “شعب أشجع”، وفي وسط 

هذا السهل يوجد مسجد يسمى مسجد “السبق” وهو ليس من املساجد التاريخية 

املأث���ورة، بن���اه أحد قضاة املدينة لصالة أهل احل���ي، ولوقوعه في منتصف ميدان 

س���باق اخليل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اكتسب اسم مسجد “السبق”، 

وكانت اخليل املضمرة تسابق من “احلفياء” إلى املصلى، وأما اخليل غير املضمرة 

فكانت تس���ابق من ثنية الوداع الشمالية حتى املصلى، واحلفياء هو السهل الواقع 

بغربي جبل “أحد”. وفي عصرنا احلاضر أحاط العمران من كل ناحية وصار جزءًا 

م���ن حدود املنطقة املركزية للمدينة املن���ورة”، حيث حتيط به حاليًا أحياء العطن من 

الناحية الشرقية، والسيح من الناحية الغربية، كذلك أجزاء من السيح والعنبرية من 

الناحية اجلنوبية، وحي سلطانة من الناحية الشمالية.

شهرته في اإلسالم
جلبل “سلع” مكانة تاريخية متميزة، وحظي � كجاره جبل “أحد” � بأهمية قصوى 

منذ فجر التاريخ، لتش���كيله مع جبل “أحد” حماية للمدينة املنورة من الغزاة، حيث 

يحميها جبل “أحد” من الش���مال، وجبل “س���لع” من الغرب واجلنوب. وبعد هجرة 

رس���ول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة املنورة، زادت أهمية هذين اجلبلني عندما 

وقع���ت بجوارهما معركة “أح���د” وغزوة “اخلندق” التي وقعت على س���فوح جبل 

“س���لع” أو بالقرب منه في السنة اخلامسة للهجرة، حيث أقام املشركون معسكرهم 
في اجلهة الغربية منه، وكان يفصل بينه وبينهم اخلندق الذي حفره املسلمون آنذاك، 

وكان سفح جبل “سلع” الغربي مقر قيادة املسلمني، فقد ضربت على سفحه خيمة 

لرس���ول الله صلى الله عليه وسلم، ورابط عدد من الصحابة في مواقع مختلفة منه، 

محتمني به من جهة الش���رق من كيد وخيانة اليهود التي توقعها املسلمون وحصلت 

بالفع���ل، وأعينهم على خيمة قائدهم وأيديهم على الس���الح، في أجواء باردة ورياح 

ش���ديدة انحدرت بدرجة احلرارة لياًل إلى ما حتت الصفر بكثير، واش���تدت الرياح، 

ونزل الصقيع من السماء وجتمدت األطراف وزلزلت األنفس وبلغت القلوب احلناجر، 

وهبت الرياح الشديدة، وتطايرت خيام املشركني وقدورهم وتفلتت دوابهم من عقلها، 

ونصر الله جنده وهزم األحزاب وحده وولوا األدبار، وكان عدد أعداء الله يبلغ )10( 

آالف مقاتل من غطفان وكنانة وبني أسد وفزارة وأشجع وبني سليم، باإلضافة إلى 

يهود املدينة، الذين خانوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاولوا أن يباغتوه 

بقية آثار مدفع رمضان في قمة اجلبل

حافالت حجاج بجوار جبل سلع

العدد الثالث ذو القعدة  1431هـ



68

المرابطة والمراقبة
بالقرب من جبل “س���لع” كانت تس���كن قبيلة بني حرام األنصارية، وال يزال مسجدهم في 

اجلهة الغربية من اجلبل حتى اليوم، وفي جبل سلع أيضًا يوجد كهف بني حرام الذي دخله 

النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة اخلندق. وفي العهد العثماني أقيمت على قمته عدة أبنية 

عس���كرية مازالت آثارها باقية حتى اآلن، وفي اجلهة الغربية من جبل “س���لع”، وعند املقر 

الرئيس الذي اختاره النبي صلى الله عليه وس���لم لقيادة معركة اخلندق، توجد عدة مساجد 

صغيرة يطلق عليها قدميًا )مس���اجد الفتح(، وحديثًا )املساجد السبعة(، حيث إنه في والية 

عمر بن عبدالعزيز باملدينة، تتبع األماكن التي ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 

فيها، فبنى فوقها مس���اجد، يرى بعضهم أنها كانت مواقع مرابطة ومراقبة في تلك الغزوة، 

وهي مساجد صغيرة بنيت إبان قيام املسلمني بحفر اخلندق، عندما أشار الصحابي اجلليل 

س���لمان الفارس���ي رضي الله عنه بحفر اخلندق، وق���د بنيت في األماكن 

التي صلى فيها أصحاب رس���ول الله أثناء إقامتهم حلفر اخلندق، حينما 

استنهضت قريش حلفاءها من القبائل حملاربة املسلمني، فكان رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يساعد الصحابة في أعمال احلفر. 

مساجد المرابطين
وقد س���مي كل مسجد باسم من رابط فيه، إاّل أن أشهرها مسجد “الفتح” 

في اجلهة الغربية من اجلبل، والذي بني في موقع القبة التي ضربت لرسول 

الله صلى الله عليه وس���لم، والذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ربه كثيرًا بأن يهزم األحزاب ويكفي املس���لمني ش���رورهم، فاس���تجاب الله 

لرس���وله وبشره بعدة بشائر، منها هزمية األحزاب وفتح مكة القريب، ونزلت 

على رس���ول الله اآلية الكرمية: }نصر من الله وفتح قريب{. وقد حتقق ذلك 

النصر في شهر شوال من العام الرابع للهجرة وقبل اخلامس للهجرة، وبني 

في ذلك املكان مسجد “الفتح” في املوقع الذي نزلت فيه اآلية الكرمية. وهذه 

املساجد كما كان متعارفًا عليه في السابق، كانت على التوالي من الشمال 

إلى اجلنوب هي مس���جد “الفتح”، ومسجد “سلمان الفارسي” رضي الله 

عنه صاحب مش���ورة حفر اخلندق، وهو املكان الذي أّم فيه هذا الصحابي 

اجلليل جموعًا من املصلني، ومسجد “أبي بكر الصديق” ومسجد “عمر بن 

اخلطاب”، ومسجد “علي بن أبي طالب”، ومسجد “سعد بن معاذ، ويعرف 

أيضًا باسم مسجد “السيدة فاطمة الزهراء”. وهذه املساجد ستة ال سبعة، 

ويضاف إليها مسجد “القبلتني” والذي يبعد عنها ألفي متر تقريبًا، ألن من 

يزورها يزوره أيضًا في الرحلة نفس���ها، أو مسجد “الراية” الذي يقع على 

جبل ذباب لقربه من اخلندق ولقوة عالقته بتلك الغزوة.

تثبيت المدفع فوقه 
يتناقل كبار الس���ن في املدينة املنورة، أن بعضًا منهم أراد االلتفاف على 

جبل “سلع” بنزع حماية الدولة عنه، ثم االستيالء على أجزاء منه، واتفقوا 

عل���ى أن أول خطوة إزالة مدفع رمضان من على قمته، فش���كلوا وفدًا من 

أه���ل املنازل الواقعة في س���فحه وقابلوا جاللة املل���ك فيصل يرحمه الله، 

طالب���ني منه نقل مدفع رمضان من على اجلب���ل إلى موقع آخر بحجة أنه 

أزعجهم عند إطالقه خالل شهر رمضان، أو في املناسبات، وخّوف صوته 

أطفالهم، فأمرهم امللك بكتابة طلب بذلك، وعندما عرض عليه الطلب شرح 

عليه بعبارة حول “ينظر أيهما أقدم فيزال احلديث ويثبت القدمي” وهو يعلم 

رحمه الله أن املدفع على جبل سلع منذ العهد العثماني، ولم يكن العمران 

قد وصل إلى اجلبل آنذاك بل ولسنني عديدة.

إنقاذ “األصيفرين” 
صاحب الس���مو امللكي األمير س���لطان بن عبدالعزيز، ول���ي العهد نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران واملفتش العام، تدخل في عام 

1426ه� فأمر بإنقاذ جبل “األصيفيرين” الواقع وس���ط البلد على طريق 

األمير عبداملجيد، حيث أمر س���مو ولي العهد - يحفظه الله - في أواخر 

ش���هر ذي القعدة من عام 1427ه�، بإيقاف أعمال الهدم والتكس���ير في 

اجلبل، واحملافظة عليه كأثر إس���المي خالد كما هو اآلن، أس���هم بعد الله 

في نصرة املسلمني وهزمية األحزاب من املشركني واليهود، كما أمر سموه 

الكرمي بتش���كيل جلنة لدراس���ة وضع اجلبل حاليًا، ونزع ملكية العقارات 

يكون  ألن  يكفي  مبــا  عــالــيــًا  ليس  جبل  “سلع” 
شــاهــقــًا ولــيــس ســهــاًل مبــا يكفي كــي يــرقــاه املرء

به حزوز تطوقه وكأنه شيخ هرم وصخوره الصغيرة 
أو رمادي مخضر إما بأسود أشهب  مفتتة تتلون 

الطريق الدائري األول احملاذي جلبل سلع

زوار من احلجاج جلبل سلع

العدد الثالث ذو القعدة  1431هـ
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حوله، واستكمال الطريق الدائري احمليط به. 

صمت المعدات
وبعد أمر س���مو ولي العهد، صمتت املعدات، بل إنها س���حبت من املوقع، 

وتوقفت أعمال الهدم والتكس���ير في س���طح اجلبل، وكذلك اإلنشاءات في 

املنطقة املتاخمة له من الناحية الشمالية، بالتحديد من جهة طريق سلطانة، 

وأعيد جلبل سلع كرامته وهيبته، وأهميته ملا له من مكانة تاريخية إسالمية 

عندما دافع عن املس���لمني، وملا يحويه من آثار ونقوش صخرية إس���المية 

عل���ى واجهته، تعد من أقدم الكتابات والنقوش اإلس���المية، وكانت أعمال 

الهدم التي أعقبت أعمال احلفر والتكس���ير في األراضي السكنية الواقعة 

في وسطه، قد أزالت بعض تلك النقوش والكتابات الكوفية األثرية، وموضع 

“دكة بالل” وحولتها إلى أثر بعد عني. وهكذا.. تنفس سكان هذه املنطقة 
والغيورون على التاريخ اإلس���المي واآلثار اإلس���المية الصعداء، وحمدوا 

الل���ه على أن قيض لهذا األمر من حال دونه، ودعوا الله أن يجزي س���مو 

ولي العهد خير اجلزاء على ما قام به جتاه املآثر اإلسالمية بطيبة الطيبة. 

ومبا أن جبلي “سلع” و”األصيفرين” يعتبران إرثًا تاريخيًا كبيرًا، شهدا 

العديد من األحداث اإلس���المية العظيمة، يأت���ي صدور هذا األمر الكرمي 

باإلبقاء على اآلثار اإلسالمية اس���تكمااًل وانطالقًا للعديد من املشروعات 

التي ستش���هدها تلك املواقع في القريب العاجل للمحافظة عليها وإبرازها 

على الوجه املطلوب. كما وجه صاحب الس���مو امللكي األمير عبدالعزيز بن 

ماجد بن عبدالعزيز، أمير منطقة املدينة املنورة في ش���هر ربيع اآلخر من 

عام )1431ه�(، بإيقاف أعمال احلفر والتكس���ير التي شهدها جبل سلع، 

كما وج���ه بإحالة ملف اجلبل إل���ى هيئة تطوير املدينة املنورة، وتش���كيل 

جلنة من عدة جهات لدراس���ة جميع تفاصيل قضية هدمه وإصدار القرار 

املناس���ب حيالها، وبعدم السماح ألي أعمال حفر أو تكسير حول اجلبل، 

حتى يتم اتخاذ قرار مناسب. وقد تفاءل الكثيرون بهذا التوجيه خيرًا. 

تغني الشعراء 
وقد تغنى الشعراء بجبل سلع، فمن ذلك قول أحدهم:

أبـــــــــيـــــــــن  هـــــــــــــــــل  شــــــــــــــعــــــــــــــري  لـــــــــــيـــــــــــت  أال 
دروب   ــــــي  عــــــل ـــــق  تـــــغـــــل ولــــــــــــم  ـــــع  بـــــســـــل ـــــة  ـــــيـــــل ل

وقال آخر:

وحلــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــني الـــــــــــــعـــــــــــــريـــــــــــــض وســــــــلـــــــــــــــــع              
ـــــــــــالم  ــــــــــــــــــــــــــــــاده اإلســــــــــــ حـــــــــيـــــــــث أرســــــــــــــــــــــى أوت
كــــــــــــــــــــان أشـــــــــــــهـــــــــــــى إلــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــرب جـــــــــــــــوار              
 مــــــــــن نــــــــــصــــــــــارى فــــــــــي دورهـــــــــــمـــــــــــا األصــــــــنــــــــام

وقال شاعر آخر:

ـــــو  وحـــــل دهـــــــــــــر  بـــــــعـــــــد  أمــــــــــامــــــــــة  ــــــــت  قــــــــال أال 
 الـــــــــــــــــعــــــــيــــــــش يـــــــــذكـــــــــــــــــــر فـــــــــــــي الـــــــــــســـــنـــــســـــن

ســــــــــــكــــــــــــنــــــــــــت مــــــــــــــــخــــــــــــــــايــــــــــــــــاًل وتــــــــــــــركــــــــــــــت 
 ســـــــــلــــعــــاشــــقـــــــــاء فــــــــي املـــــــــعــــيــــشــــة بـــــعـــــــــــد لـــني

ـــــــــديـــــــــن عــــنــــي  ــــــــــ فـــــــقـــــــلـــــــت لــــــــهــــــــا ذبــــــــــبــــــــــت ال
ــــــش ويــــــــحــــــــك فــــــاعــــــذريــــــنــــــي ــــــعــــــي ـــــعـــــض ال ـــــب  ب
مـــــــعـــــــاشـــــــًا  بــــــــــــه  أرض  األرض  وغـــــــــــــــــــرب 
يــــــــكــــــــف الــــــــــــوجــــــــــــه عــــــــــــن بــــــــــــــــاب الــــــضــــــنــــــني

وقال الشاعر الشيخ أبوبكر الرداد:

ـــــع   لــــــــــــــي بـــــــــــأكـــــــــــنـــــــــــاف طــــــــيــــــــبــــــــة بــــــــــــــني ســـــلــــــ
ـــــــــــــي مـــــــــســـــــــامـــــــــر وشــــــجـــــــــــــــــــــــــــون ـــــــــــــعـــــــــــــوال  وال
ــــــــرق ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ َب تـــــــــــــألـــــــــــــق  إذا  وحـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــب 

 

 مـــــــــــن ســـــــنـــــــا عـــــــــرضـــــــــه تــــــفــــــيــــــض الــــــعـــــــــــــيــــــون
ــــــــــــــــــــان املــــــصــــــلــــــى  يــــــــــــا أهــــــــــيــــــــــل احلــــــــــمــــــــــى وب
 وقـــــــــــبـــــــــــاب الــــــــنــــــــقــــــــا بــــــــكــــــــم أســـــتـــــعـــــيـــــــــــــــــــــــــــــن
 وعــــــــــــســــــــــــى عــــــــطــــــــفــــــــة تــــــــســــــــكــــــــن جـــــــأشـــــــي
ـــــن ــــــ ــــــ ــــــ وعــــــــــســــــــــى عــــــــــــــــــــودة بــــــــهــــــــا أســـــتـــــكـــــيــــــ

المصادر:
)مركز بحوث ودراس���ات املدينة املنورة، موقع أمانة املدينة املنورة، وموقع 

جريدة “املدينة” عل���ى اإلنترنت، وموقع جريدة “ع���كاظ” على اإلنترنت، 

وموقع جري���دة “الرياض” على اإلنترنت، وموقع طيب���ة الطيبة، والباحث 

أحمد محمد شعبان(.

قــــصــــوى  ــــة  ــــأهــــمــــي ب “سلع”  جـــــبـــــل  حـــــظـــــي 
لـــتـــشـــكـــيـــلـــه مـــــع جبل  الـــــتـــــاريـــــخ  مــــنــــذ فــــجــــر 
ـــــغـــــزاة “أحــــــــــــد” حــــمــــايــــة لــــلــــمــــديــــنــــة مــــــن ال

يــحــوي اجلــبــل آثـــار ونــقــوش صــخــريــة إسالمية 
تــعــد مــن أقـــدم الــكــتــابــات والــنــقــوش اإلسالمية

اجلبل واملناطق احمليط به

العدد الثالث ذو القعدة  1431هـ



ف ضيفة هذا العدد في باب: )شخصية  إذا أردنا أن ُنعرِّ
أن نورد وصف معالي  ـ فيكفي  ـ ملن ال يعرفها  العدد( 
السابق،  اإلعــام  وزير  مياني،  عبده  محمد  الدكتور 
والداعية اإلسامي املعروف  لها: “واحلق أن الدكتورة 
سهيلة سيدة لها من اسمها نصيب، فهي سهلة وسهيلة 
أسعدني  وقد  والبحث،  واحلــوار  التعامل  في  وساهلة 
متابعة أعمالها واحلوار معها، وهي سيدة حتترم الرأي 
اآلخر، ولها قدرة على احلوار واملناقشة، كما يحسب 
الــبــارز فــي مــوضــوع اإلحــصــاء والتوثيق،  الــــدور  لــهــا 
أدبيًا  فة  املشرِّ بأعمالها  سهيلة  الدكتورة  برزت  ولقد 
وعلميًا وثــقــافــيــًا.. وهــي امـــرأة صــادقــة وقـــادرة على 
نظرية  تعتبر  األدبــي  النقد  في  ونظريتها  العطاء، 
في  وطبقتها  إسامي،  وعمق  ظل  في  ألنها  متميزة، 
كل البحوث التي قامت بها، ورغم مرونتها وسهولتها 
في احلــوار، فإنها شديدة في احلق ال تقبل في حق 
الله عليه وسلم لومة  الله عز وجل وال رسوله صلى 
الئــم.. وأنــا كرجل من رجـــال.. اإلعــام أعتز بعملها 
عنها  قـــال  كــمــا  اإلسامي”.  اإلعـــامـــي  املـــجـــال  فـــي 
مــعــالــي األســـتـــاذ الــدكــتــور ســهــيــل بــن حــســن قاضي، 
متميزة،  “سيدة  الــســابــق:  الــقــرى  أم  جــامــعــة  مــديــر 
حضورًا  حتقق  أن  عقود  ثاثة  مــدى  في  استطاعت 
املــجــاالت، ونشاطًا الفــتــًا في  العديد مــن  فــاعــًا فــي 
الكثير  املؤمترات وامللتقيات، وجناحًا باهرًا متثل في 
الكبيرة  والكاتبة  قديرة  مربية  فهي  اإلجنــازات،  من 
وأسهمت  وأســســت  شــاركــت  التي  املستنيرة،  واملــفــكــرة 
وألفت وحاضرت، فكان مشوار حياتها زاخرًا بالعطاء 
تلك  واألشياء،  اجلوانب  من  الكثير  في  رائــدة  وكانت 
حماد،  العابدين  زين  سهيلة  الفاضلة  الدكتورة  هي 
املشرق  والـــوجـــه  الــطــيــبــة،  لطيبة  الــطــيــبــة  الــثــمــرة 
للمرأة السعودية، بكل ما لديها من غنى وثراء، وبكل 
وإسامية”.  وأخــاقــيــة  دينية  مــامــح  مــن  حتمل  مــا 

مسيرة حافلة في خدمة األدب والثقافة 
وحقوق اإلنسان وضيوف الرحمن
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الدليلة الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد..

شخصية العدد
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العمل الفردي إلى العمل اجلماعي املؤسسي، وذلك مبوجب قرار األمر السامي 

الكرمي رقم 4/ص/3162 في 1399/6/13ه� باملوافقة على إقامة مؤسس���ات 

خلدم���ات احلجاج مبكة املكرمة وال���زوار باملدينة املنورة، ُثمَّ القرار الوزاري رقم 

324/ق/م وتاريخ 1405/8/5ه� القاضي بإنش���اء املؤسسة األهلية التجريبية 

اد “احلجاج البنغالديش���يني”، وكان والدي مع عمي  لألدالء، كان تقرير آل حمَّ

عبداحلفيظ � رحمهما الله، يتوليان توفير جميع اخلدمات للحجاج البنغالديشيني 

فترة زياراتهم للمدينة املنورة، ووسائل نقلهم من املدينة إلى مكة، أو إلى بالدهم، 

وزياراتهم للحرم النبوي الش���ريف للسالم على النبي املصطفى صلى الله عليه 

وسلم، وكذلك على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكذلك اصطحابهم 

لقراءة الفاحتة على ش���هداء أحد، والصالة في مس���جد قباء واملساجد السبعة، 

وكان والدي � رحمه الله � يس���تضيف في بيتنا كبار الشخصيات من احلجاج، 

ورأفة بأمي  � رحمها الله �؛ إذ كنا أطفااًل كان يحضر طباخًا ليطبخ خصيصًا 

لهؤالء الضيوف، الذي كان أبي � رحمه الله � يخصص لهم طابقًا مفروش���ًا من 

بيتنا الذي كان يقع في ش���ارع أبي ذر الغف���اري، تتوافر فيه كل احتياجاتهم، 

وكان حريص���ًا على توفير امل���اء لهم، وكان املاء 

يش���ح في املدينة املنورة فترة موس���م احلج؛ إذ 

كانت الع���ني الزرقاء هي املص���در الوحيد للماء 

قبل مش���اريع التحلية، وكان والدي � رحمه الله � 

يس���هر لياًل أمام خزانات املاء في بيتنا، وال ينام 

حت���ى متتلئ جميعه���ا؛ إذ كان لكل طابق خزان 

خ���اص به، مرة اس���تيقظُت من نوم���ي ووجدت 

والدي يجلس على كرس���ي أمام أحد اخلزانات، 

فسألته عن سبب وجوده، فأجابني: لن أنام حتى 

أطمئن بأنَّ خزانات البيت كلها مألى باملاء، ليجد 

احلجاج ماًء للوضوء لصالة الفجر، فأشفقتُ على 

والدي، وكان مسنًا، وقلُت له: “اذهب يا أبي إلى 

الن���وم، وأنا أراقب اخلزانات حتى متتلئ”.. هذا 

املوقف لن أنس���اه من والدي � رحمه الله � الذي 

كان حريصًا على توفير ماء الوضوء للحجاج.

البحث والدراسة 
تفرغت الدليلة س���هيلة زين العابدين للبحث والدراسة والكتابة، ومارست الكتابة 

منذ س���نة 1395ه�، وقدمت خاللها أكثر من )100( بحث ودراس���ة صدر منها 

)21( مؤلف���ًا، واآلخ���ر معد للطبع، وأكث���ر من )800( مق���ال، تناولت مختلف 

املوضوع���ات م���ن تاريخية وأدبية، واجتماعية، وسياس���ية وإعالمي���ة، وتربوية، 

وتعليمية، ومحلية، واقتصادية، وحقوقية، نش���رت في معظم الصحف واملجالت 

والدوريات الس���عودية، وبعض الصحف واملجالت العربية. ومن سجلها احلافل 

نلتقط أنها قد أس���همتُ في تأسيس مدارس نس���وية لتحفيظ القرآن الكرمي في 

املدينة املنورة، ووضعت الهيكل اإلداري لهذه املدارس النس���وية، والذي سارت 

علي���ه جميع املدارس النس���وية لتحفيظ القرآن الكرمي ف���ي مختلف مدن اململكة 

العربية الس���عودية. وكانت رئيس���ة متطوعة للجنة األديبات اإلسالميات برابطة 

األدب اإلس���المي العاملي���ة، وعضو االحت���اد العاملي لعلماء املس���لمني، وعضو 

مجل���س األمناء باالحتاد النس���ائي، وعضو املجلس العلمي النس���ائي العاملي، 

وعضو احت���اد املؤرخني العرب ف���ي القاهرة، وعضو في املجلس التأسيس���ي 

للحمل���ة العاملية ملقاومة العدوان، وعضو في املجلس التنفيذي ونائبة رئيس جلنة 

الدراسات واالستشارات، ونائبة رئيس اللجنة العلمية، ورئيسة مركز املعلومات 

واإلحصاء والتوثيق في اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان. 

المولد والنشأة
ش���خصية هذا العدد سعادة الدليلة الدكتورة س���هيلة زين العابدين محمد حماد، 

الكاتبة والباحثة واألديبة املعروفة، والناقدة واملفكرة والناشطة االجتماعية ورئيسة 

العديد من املجامع العربية املختلفة. ولدت ونش���أت وتربت في بيت دين وعلم وفقه 

باملدينة املنورة، فقد كان والدها - يرحمه الله - إمامًا وخطيبًا في املسجد النبوي 

الش���ريف، وقضى أكثر من ثالثني عامًا في الهند ينش���ر اإلسالم وتعاليمه. وتلقت 

تعليمها االبتدائي والثانوي واجلامعي في املدينة املنورة، وحصلت على بكالوريوس 

آداب قس���م تاريخ من جامعة امللك س���عود )الرياض سابقًا(، باالنتساب تخصص 

دقيق )تاريخ إسالمي(. ونالت دراسات عليا في التاريخ اإلسالمي بكلية الدراسات 

اإلنسانية بجامعة األزهر بتقدير ممتاز عام 1995م، وعودلت باملاجستير، وحصلت 

على ش���هادة توفل من إمدس���ت في القاهرة عام 1994م، وحصلت على الدكتوراة 

في الس���يرة النبوية، وعنوان األطروحة: “السيرة النبوية في كتابات املستشرقني � 

دراسة منهجية تطبيقية على املدرس���ة اإلجنليزية”. والتحقت بالعمل الوظيفي بعد 

حصولها على ش���هادة الثانوية العامة، وتفرغت للدراس���ة اجلامعية، وبعد تخرجها 

وحصولها على ش���هادة البكالوريوس عملت 

معلمة تأريخ باملرحلة املتوسطة ملدة سنة، وفي 

العام الذي تاله ترقت إلى مس���اعدة مديرة، 

وبعد عام استقالت من العمل الوظيفي ملرض 

والدها الذي آثرت أن تتفرغ لرعايته، ورعاية 

والدتها املريضة. ومارس���ت الكتابة وتفرغت 

للبحث العلمي، والعمل التطوعي.

 دليلة عريقة
وه���ي فوق ه���ذا وذاك “دليل���ة” عريقة من 

جيران رس���ول الله صلى الله عليه وسلم - 

من املدينة املن���ورة.. من طيبة الطيبة – لها 

مس���يرة حافلة في خدم���ة ضيوف الرحمن، 

زوار مس���جد املصطف���ى صلى الل���ه عليه 

وس���لم، من خالل اللجنة النسائية باملؤسسة 

األهلية لألدالء باملدينة املنورة، وتفخر وتعتز 

كثي���رًا بأن من أبرز أنش���طتها أنها )دليلة(، حيث تقول عن هذه املهنة الش���ريفة: 

“إنه���ا مهنة آبائي وأجدادي، التي تقوم عل���ى خدمة ضيوف الرحمن أثناء إقامتهم 
في املدينة، قبل أدائهم ملناس���ك احلج والعمرة أو بعده”، وقد ُكرِّمت من ِقبل وزارة 

احلج، في احلفل الس���نوي الذي تقيمه الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف، 

لتكرمي املتميزين واملتميزات في مواس���م احلج، وذلك كدليلة ذات أداء متميز بتاريخ 

1427/2/22ه����، املوافق 2006/3/22م،  لها مش���اركات مش���هودة في مؤمتر 

)احل���وار الوطن���ي( الذي عقد في مك���ة املكرمة في الفترة م���ن 4 � 8 ذي القعدة 

1424ه�، املوافق 2003/12/27م، وف���ي مؤمتر )الصالونات األدبية ودورها في 

ثقاف���ة احلوار(، الذي عقد مبكة املكرمة حت���ت مظلة مركز امللك عبدا لعزيز للحوار 

الوطن���ي، في الفترة ما ب���ني 22 � 1427/4/23ه� املوافق 20 � 2006/5/21م، 

فلمس احلض���ور فيها روح املس���ؤولية ومنهجي���ة املقصد واالهتمام باس���تزراع 

األولوي���ات، وطرح اآلراء بوضوح وش���فافية ووعي وإدراك، دون مواربة أو تردد أو 

وجل، وبعيدًا عن األعذار الذرائعية، فقد كانت تضع يدها على موطن الداء.. وتقدم 

في الوقت نفسه الدواء، تشرّح وال جتّرح. 

ع���ن ذكرياتها مع والده���ا � رحمه الله � ف���ي خدمة ضيوف الرحم���ن تقول: كان 

وال���دي � رحم���ه الله � عضوًا في هيئ���ة األدالء قبل حتويلها إلى مؤسس���ة؛ إذ لم 

يعاص���ر � رحمه الله � املؤسس���ة األهلية لألدالء، حي���ث حتولت خدمة احلجاج من 

“دليلة” لها مسيرة حافلة في خدمة 
ضيوف الرحمن زوار املسجد النبوي 
من خال اللجنة النسائية بـ “األدالء”

كرمتها وزارة احلج في احلفل السنوي 
لتكرمي  “التنسيقية”  تقيمه  الــذي 
املتميزين واملتميزات في مواسم احلج 
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اإلنجازات العلمية 
م���ن أبرز إجنازاته���ا العلمية أنها وضعت النظرية اإلس���المية في النقد األدبي، 

وطبقتها في عدة بحوث ودراسات منها: )فكر توفيق احلكيم حتت مجهر التصور 

اإلس���المي، وإحسان عبد القدوس بني العلمانية والفرويدية، والتأثير الغربي على 

فكر الدكتور طه حسني( وغيرهم، وهذه الدراسة من )26( جزءًا تشمل اجلانبنينْ 

التنظي���ري والتطبيقي، وصدر منها حتى اآلن مؤلفان فقط، هما: )إحس���ان عبد 

القدوس بني العلمانية والفرويدية(، و)التيار اإلس���المي في ش���عر العشماوي(، 

والباق���ي معد للنش���ر. واقترحت الئحة تنظيمي���ة، وخطة عمل للجن���ة األديبات 

اإلسالميات برابطة األدب اإلسالمي العاملية، وقد قّدر مجلس الشورى إمكاناتها 

وقدراتها، فأوكل إليها مجموعة من الدراسات - خصوصًا في ظاهرتي العنوسة 

والعزوبية في املجتمع السعودي - بحكم أن نظرتها إلى مستقبل املرأة السعودية 

في عص���ر العوملة، تنطلق م���ن نواحي أبعاد العوملة ومس���تقبل املرأة املس���لمة 

في عص���ر العوملة وحتديات هذه العوملة، فش���اركت في اجتماع جلنة الش���ؤون 

اإلس���المية في مجلس الشورى، لبحث قضية أس���باب انتشار هاتني الظاهرتني 

في املجتمع الس���عودي، وقدمت للمجلس دراسة عن أسباب انتشارهما، وكيفية 

عالجهم���ا. كما قدمت للجمعية الوطنية حلقوق اإلنس���ان عدة مش���روعات، منها 

مش���روع مركز الدراسات واإلحصاء والتوثيق، وأشرفت على تنفيذ هذا املشروع 

برئاس���تها له. ووضعت خطة مجلة حقوق 

اإلنس���ان، التي اعتمدت من قبل اجلمعية 

الوطنية حلقوق اإلنس���ان في الس���عودية. 

ومش���روع تعليم مادة حقوق اإلنسان في 

م وأجيز من  اجلامعات الس���عودية، وقد ُحكِّ

قبل اجلمعي���ة الوطنية حلقوق اإلنس���ان. 

وقدمت للجمعية الوطنية حلقوق اإلنس���ان 

مش���روع جائزة حقوق اإلنس���ان، وخطة 

استراتيجية للجمعية. ومن أهم املشروعات 

التي تسعى لتحقيقها، موقع على اإلنترنت 

خاص بإنتاجها الفكري، يش���مل أكثر من 

عشرين محورًا رئيسيًا(. 

 

نموذج مشرِّف 
ضيفتنا جّس���دت النموذج املش���رِّف للمرأة 

العربية السعودية العاملة والباحثة، املتمسكة 

بثوابتها ودينها، كما أنها صاحبة أكثر من 

)47( مؤمترًا  وندوة ومحاضرة ومهرجانًا ثقافيًا  ش���اركت فيها على املس���تويات 

اإلقليمية والدولية واحمللية، وقد ذاع صيتها حتى وصل إلى خارج أس���وار الوطن، 

ما دفع البعض من الباحثني في الغرب إلى حتضير العديد من رس���ائل الدكتوراه 

واملاجستير في عدد من اجلامعات األمريكية والفرنسية والبريطانية واليابانية، عنها 

وعن س���يرتها العلمية، كونها تعد منوذجًا عن ش���خصية املرأة السعودية املسلمة. 

وهي التي وصفها معالي األستاذ الدكتور سهيل قاضي بأنها قامة ثقافية وفكرية، 

وش���خصية مخزونة بالثراء، تستحق اإلش���ادة والثناء، ومتثل منوذجًا رائعًا للمرأة 

الس���عودية التي جمعت العلم والثقافة واخلبرة وال���رأي احلصيف والضمير احلي 

والقلم النظيف، وس���خرت علمها وس���خرت ثقافتها واس���تفادت من خبرتها لتقدم 

ملجتمعها ووطنها وأمتها خير عطاء، فكانت دائمًا متميزة في األداء. تصدت لألدب 

الدخي���ل بنقد ملتزم أصيل، ودافعت عن حقوق اإلنس���ان مبنطق الدين وأس���لوب 

العقالء، وقدمت عطاًء كبيرًا للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان، حيث شرفت برئاسة 

مركز الدراسات واإلحصاء والتوثيق، ووضعت اخلطط واالستراتيجيات التي تشعر 

املظلوم مبن يسانده ليتحقق العدل واألمان. وقد حظيت من جهات داخلية وخارجية 

بالتكرمي والتقدير، ملا قدمت من منجز فكري وإنس���اني واجتماعي قيم كبير، وكان 

له���ا قصب الس���بق كأول أديبة ُتكرّم، حي���ث ُكرِّمت مع رواد احلرك���ة األدبية في 

الس���عودية، في أول مؤمتر عام تش���ارك فيه املرأة، وهو مؤمتر األدباء السعوديني 

الثاني الذي أقامته جامعة أم القرى في مكة املكرمة في عام 1419ه�. كما ُكرِّمت 

ف���ي نادي املدين���ة األدبي عام 1421ه�. ومن ِقبل القس���م النس���وي في اجلمعية 

اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي باملدينة املنورة في عام 1423ه�. وكرمتها “اثنينية” 

األستاذ عبداملقصود خوجه مؤخرًا. 

اآلراء الراجحة 
قال عنها سعادة الشيخ عبدا ملقصود خوجه: “شرفت بحمل مسؤولية الكلمة، وهي 

تعلم متام العلم أنه عبء وتكليف شاق وكفاح طويل وجهاد مرير، في طرق قد تكون 

في معظم األحيان وعرة املس���الك، صارمة املقاييس، خصوصًا للمرأة ككاتبة في 

زمن كان مجرد ذكر اسمها يعد عيبًا وخروجًا عن النص، فلم يعرف عنها اخلوض 

في جلج احلوارات العقيمة، التي ال تفضي في نهاية املطاف إال إلى االنغالق املقيت 

والتش���رذم املمقوت، بل كثيرًا ما جندها في كتاباتها ومحاضراتها تستأنس بآراء 

العلماء األفاضل وتسترشد بذؤابة اآلراء الراجحة واألفكار الراسية، فالكتابة عندها 

وس���يلة سامية، ورسالة عالية غالية، ووس���يلة إصالحية تربوية للنسيج االجتماعي 

الذي يرقى بها ويرتقي عليها وصواًل ألهداف أسمى وأنبل وأشرف، خصوصًا في 

زمن اغتراب الرأي وتغريب األفكار في موجة ما 

يعرف باالس���تالب احلضاري الذي أصبح من 

س���ماة هذا العصر، حيث يعد فيه دعاة األصل 

واألصالة والعودة إل���ى النمير الصافي العذب 

جمودًا وتخلفًا ومتترس���ًا ح���ول أفكار ضبابية 

ظالمية”.

الصوالت العلمية 
س���يرة الكاتبة والباحثة الدكتورة الدليلة سهيلة 

زي���ن العابدي���ن حم���اد، حافل���ة بالعديد من 

الصوالت العلمية واألدبية والفكرية واإلسالمية، 

عبر مش���وارها الطوي���ل ومس���يرتها احلافلة 

باإلجن���ازات العلمي���ة واألنش���طة االجتماعية 

والثقافية، والكثير من املؤلفات التي رأت النور، 

والت���ي أس���همت في دعم العدي���د من البحوث 

العلمية املوثوقة باألدل���ة والبراهني واملعلومات 

اإلحصائية، وكذلك متتعها بعضويات نادرة لم 

حتصل عليها امرأة س���عودية م���ن قبل في مجال تخصصه���ا. وللنهل من معني 

جتربتها الثرة، والوقوف عند بعض احملطات املفصلية التي واكبت حياتها العملية 

والعلمية، نقول أنها قدمت عش���رات املؤلفات التي تنوعت بني اإلسالمي واألدبي، 

وأدت دورًا كبيرًا في الدفاع عن املرأة واحلد من عملية العنف األس���ري، ودعمت 

ذلك بتقرير طويل رس���مت فيه مالمح واقع امل���رأة والطفل في اململكة، وقدمته إلى 

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنس���ان، إسهامًا منها في دعم املرأة السعودية وإميانًا 

بأهمية مطالبتها بحقوقها الش���رعية، في مجتمع يس���وده نظام العدل واملساواة. 

وواجهها الكثير من العقبات التي حاولت التغلب عليها واستطاعت    - ولله احلمد 

- من بينها أنها اقترحت مش���روع إنش���اء معهد الدراس���ات القرآنية ليكون نواة 

إلنش���اء جامعة إسالمية نسوية في املدينة املنورة، كما أنها صنفت من أوائل من 

تصدى لتي���ار احلداثة الوافد إلينا في اململكة، واملتأثر بالتيارات الفكرية والغربية 

والفك���ر القائ���م على احلدودية والتناس���خ. كما أن تأثرها الواض���ح بعد أحداث 

احلادي عشر من سبتمبر، وبسبب الهجوم الشديد على املسلمني واحلرب الرابحة 

على اإلس���الم، دفعها لتقدمي بحث لرابطة العالم اإلس���المي، وهو مشروع احتاد 

املثقفني املسلمني الذي هدفه الدفاع عن اإلسالم واملسلمني، من أي صورة تزعزع 

نـــشـــأت وتـــربـــت فـــي بــيــت ديــــن وعلم 
والدها  وكـــان  املــنــورة  باملدينة  وفــقــه 
إمــامــًا وخــطــيــبــًا فــي املــســجــد النبوي

للمرأة  ف  املـــشـــرِّ الــنــمــوذج  جـــّســـدت 
ـــبـــاحـــثـــة  ــــعــــاملــــة وال الــــســــعــــوديــــة ال
املــــتــــمــــســــكــــة بــــثــــوابــــتــــهــــا وديــــنــــهــــا
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الص���ورة احلقيقية له وتدعم قضاي���اه، وقد القى هذا البحث القبول والترحيب من 

عدة شخصيات وجهات، ومن بعض العلماء واملفكرين العرب. ولها بعض اخلواطر 

التي تعالج ش���جون الكلمة والفكر في عاملنا اإلس���المي. ترأست اللجنة النسائية 

برابط���ة األدب احلديث، وحرصت بجد وأدت باقت���دار وجاهدت ونافحت وعبرت 

عن املرأة الس���عودية في هذا املجال مبا يطول الرقاب ويسر األصحاب، وشاركت 

ف���ي العديد م���ن املنتديات وامللتقيات بجامعة أم الق���رى، وفي احلوار الوطني في 

رابطة العالم اإلس���المي، وفي كلها كانت نعم األديبة احلثيثة، واملسلمة احلريصة، 

واملواطنة الصاحلة، واملجاه���دة، وعنوان للمرأة التي جهدت واجتهدت في الترقي 

به���ا. ويج���زم الكثيرون أن كثيرًا مما وصلت إليه املرأة ف���ي بالدنا احلبيبة كانت 

نتيجة جهودها معها وجهادها معها.

المراحل والمحطات 
عن أهم املراحل واحملطات التي مرت بها حتدثت قائلة: “حياة املرء منا أش���به 

برحلة قط���ار.. ففيها محطات تس���تدعي الواحد منا أن يتوق���ف عندها تكون 

عالم���ة فارقة في حياته، قد يك���ون منها له دور كبير ف���ي تغيير مجرى حياته 

أو ف���ي طريق���ة تفكيره، ومنها ما ميثل رس���الته وهدفه ف���ي احلياة، ومحطات 

قطار حياتي كثيرة س���أتوقف عندها جميعًا بضع حلظات - باس���تثناء احملطة 

الكب���رى في حيات���ي - الت���ي متثل هدفي 

ورسالتي ومطلبي. ومنها رئاستي للمدارس 

الوطني���ة للجماعة اخليري���ة لتحفيظ القرآن 

الكرمي ملدة س���بع س���نوات، وإسهامي في 

تأسيسها، حيث أسست مدرسة حتفيظ دار 

القرآن، في املدينة املنورة بإش���راف وزارة 

الش���ؤون االجتماعي���ة، ورش���حت من قبل 

س���يدات املدينة ومؤسس���ات هذه املدارس 

أن أكون أنا رئيس���ة لهذه املدارس وقبلتها 

على الفور، ألن ه���ذا العمل هذا كتاب الله 

وخدمة كتاب الله شرف عظيم لنا والرسول 

صلى الله عليه وس���لم يقول خيركم من تعلم 

الق���رآن وعلّمه، ووجدت ف���ي هذه املدارس 

بغيتي في حتقيق ما أصب���و إليه، وحتقيق 

رسالتي وهو إصالح املجتمع اإلسالمي من 

خالل املرأة املس���لمة ألنها هي مفتاح هذا 

اإلصالح، وحفظها للقرآن الكرمي سيجعلها 

تتخلق بأخالق القرآن الكرمي وبالتالي تربي 

أوالده���ا على هذه األخالق، وهذا يؤدي إلى صالح املجتمع بأس���ره. وباعتبار 

املدينة املنورة ملتقى جميع اجلنسيات من مختلف أنحاء العالم وخصوصًا طلبة 

اجلامعة اإلسالمية، أنشأت في هذه املدارس فصاًل خاصًا لتعليم اللغة العربية 

لغير الناطقات بها. ثم تقدمت مبشروع إنشاء معهد الدراسات القرآنية جلامعة 

اإلمام محمد بن س���عود األمانة العامة، ومتت دراس���ة املشروع واملوافقة عليه، 

وهذه مرحلة من حياتي لن أنساها ما حييت”. 

حضور المؤتمرات 
وتس���تطر قائلة: “احملط���ة الثانية التحاقي بقس���م الدراس���ات العليا في كلية 

الدراس���ات اإلنس���انية بجامعة األزهر تخصص تاريخ إس���المي، والتي وجدت 

فيها جوًا آخر اس���تفدت منه كثيرًا، فاشتركت في ساحة حضور املؤمترات التي 

تنظمها جامعة األزهر، ومؤمترات احت���اد املؤرخني العرب في القاهرة، ووجدت 

أس���اتذتي الذين درس���ت كتبهم في اجلامعة ولم أرهم أراه���م أمامي ويقطرون 

علم���ًا، وكن���ت في البداية مجتمعة ثم بعد ذلك بدأت أش���ارك في مداخالت تنال 

أعجاب وتقدير أس���اتذتي واحلضور، ثم بعد ذلك انضممت إلى احتاد املؤرخني 

العرب بتزكية من مؤلفات���ي، والذي يالحظ أن كتاباتي بعد مرحلة جامعة األزهر 

واملرحل���ة التي قبلها، يجد أن كتاباتي متيزت بأش���ياء كثيرة وبنضج فكري أكبر 

وأكبر، خصوصًا أنني أمضيت خمس سنوات وأنا أدرس املدارس االستشراقية 

ومناهج املستش���رقني - وخصوصًا في السيرة النبوية - ألنني اخترت موضوع 

رسالة املاجستير السيرة النبوية في كتابات املستشرقني دراسة منهجية تطبيقية 

على املدرسة اإلجنليزية، األمر الذي أتاح لي الفرصة لالطالع على كتب السيرة 

وكتب الس���ّنة النبوية الصحاح الس���تة، والرجوع إل���ى األحاديث النبوية لتطبيق 

التعديل في الروايات التي يستش���هد بها هؤالء املستش���رقون، وتولد لي في هذه 

املرحلة نحو )29( مؤلفًا في مجال التاريخ، وحاولت أن أطبق املنهج اإلس���المي 

للتاريخ في الكتابة التاريخية م���ن خالل الكتب التاريخية التي ألفتها”. ومتضي 

في سرد أهم محطات مسيرتها فتقول: “سعيت لتوسيع قاعدة العضوات ورأيت 

أن ال ب���د من أن أعد ملؤمت���ر ندرس وضع أو صورة األديب���ة في األدب العربي 

واألديبة اإلس���المية وكيف نعدها وكيف نساعدها على اإلنتاج األدبي والفكري، 

فأعددنا املؤمتر األول لألديبات اإلسالميات في القاهرة، ووضعت محاور وأخذت 

س���ير األخوات العض���وات، وأعطيت لكل واحدة منهن البح���ث الذي هي قادرة 

عل���ى الكتابة فيه في مجال تخصصها ودراس���تها، وجنح بفض���ل من الله هذا 

املؤمتر جناحًا كبيرًا وقدمت مشروعًا لرابطة 

األدب اإلسالمي لو مت تنفيذه سيصبح األدب 

اإلسالمي أدبًا عامليًا”.

بقية المراحل
ومتض���ي الدليل���ة الدكت���ورة س���هيلة قائلة: 

“واملرحل���ة الثالث���ة ه���ي مرحل���ة رئاس���تي 
للجنة األديبات اإلس���المية في رابطة األدب 

اإلس���المي، حيث كنت أول عض���وة لرابطة 

األدب اإلس���المي منذ تأسيس���ها. واملرحلة 

الرابعة وهي مرحل���ة محطة أحداث احلادي 

عشر من سبتمبر 2001م، هذا احلدث الذي 

زلزل كياننا كلنا فأثناء أحداث احلادي عشر 

من سبتمبر، كتبت مؤلفات عديدة وصلت إلى 

ستة عشر مؤلفًا، وفي الكتاب: )نحن واأللفية 

الثالثة( عدة مقاالت تتحدث عن أوضاعنا في 

العال���م العربي في األلفية الثالثة، ألن األلفية 

الثالث���ة لم تكن األحداث فيه���ا وليدة وقتها”  

وعن احملطة اخلامس���ة تقول: “احملطة اخلامسة هي هي اجلمعية الوطنية حلقوق 

اإلنس���ان في اململكة العربية الس���عودية، وهذه احملطة أعتقد أنها ستكون آخر 

محطات حياتي، لق���د فرغت لها كل وقتي وأعطيتها كل جهدي وعلمي وصحتي، 

ألنني وجدت في هذه اجلمعية ما يحقق ما أس���عى إليه في رس���التي، واستطعت 

في هذه املرحلة أن أجنز تس���عة مؤلفات تتعلق باجلانب احلقوقي، منها مشروع 

سلس���لة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس���ان، وأعددت أربعة أجزاء منها، والهدف 

من هذه السلس���لة هو أن نعرف املواثيق الدولية، وم���ن ثم حرية الرأي أو حرية 

التعبي���ر أو حري���ة العقيدة أو النظام األس���ري املرأة إلخ.. ما ه���و موجود في 

املواثي���ق الدولية، وفي املواثيق اإلقليمية وفي دس���اتير بعض الدول، ثم بعد ذلك 

نأتي إلى اإلس���الم وهو املهم.. لنبني أن اإلسالم سبق املجتمع الدولي في تقرير 

هذه احلقوق كلها من خالل وثائق، تثبت للعالم وألوالدنا أواًل وقبل كل ش���يء أن 

اإلسالم س���بق املجتمع الدولي في حتقيق حقوق اإلنسان”. وتختتم هذا احملور 

بقولها: “واحملطة السادسة واألخيرة هي املرأة، ففي خالل رحلتي الطويلة أجنزت 
نحو )31( مؤلفًا عن املرأة”.
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مؤمترًا   )47( مــن  أكــثــر  فــي  شــاركــت 
ثقافيًا ومهرجانًا  ومحاضرة  ونـــدوة 

 
بحث   )100( مــــــن  أكـــــثـــــر  قـــــدمـــــت 
سبعني  مـــــن  أكــــثــــر  مـــنـــهـــا  ودراســـــــــــة 
كـــتـــابـــًا  )21( مـــنـــهـــا  نــــشــــر  كــــتــــابــــًا 

كـــان لــهــا قــصــب الــســبــق كــــأول أديبة 
ــكــّرم مــع رواد احلــركــة األدبــيــة في  ُت
أول مــؤمتــر عـــام تــشــارك فــيــه املـــرأة



جغرافية الحج
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طرق الحج عبر العصور
ي��ع��ت��ب��ر احل����ج أح����د األرك������ان اخل��م��س��ة ف���ي اإلس������ام، وق����د ف��رض��ه ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ع��ل��ى ع���ب���اده م����رة واح����دة 

ف���ي ال���ع���م���ر، ل����زي����ارة ب��ي��ت��ه احل�������رام، وأداء امل���ن���اس���ك.. واحل�����ج ل��غ��ة ه����و: ال��ق��ص��د إل����ى م��ع��ظ��م، وش���رع���ًا 

أع����م����ال م���خ���ص���وص���ة ت�������ؤدى ف����ي زم�������ان م���خ���ص���وص، وف�����ي م����ك����ان م���خ���ص���وص ع���ل���ى وج�����ه م���خ���ص���وص.

حكم احلج: فرض في العمر مرة على كل فرد من ذكر أو أنثى. فقد ورد في القرآن الكرمي قوله تعالى: }ولله 

.)97 آية  عمران:  )آل  العاملني{  عن  غني  الله  فإن  كفر  ومن  سبيًا  إليه  استطاع  من  البيت  حج  الناس  على  ين
حس

ود 
حم

هلل م
بدا

. ع
د

الله  ب��ي��ت  ال��ع��ادة تسيير ق��واف��ل ص���وب  درج���ت 
القادمني ملكان  تبعًا  اجت��اه  من  أكثر  من  احل��رام 
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يتداعى املسلمون في كل عام، ألداء هذه الفريضة، تلبية للنداء اإللهي 

وتنفيذًا لركن ديني رئيسي أشار إليه القرآن الكرمي: }وأذن في الناس 

باحلج يأتوك رجااًل وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق، ليش���هدوا 

مناف���ع لهم ويذكروا اس���م الله في أيام معلوم���ات على ما رزقهم من 

بهيم���ة األنعام فكلوا منها وأطعم���وا البائس الفقير{ )احلج: آية 27-

28(. وهن���اك على بطاح مكة وش���عابها وفوق عرفات الطاهر يعقدون 

مؤمترهم الس���نوي هذا، يتدارسون شؤون دينهم، ويتعارفون فتتالقح 

األف���كار، وتزداد ثراء وغنى، ومع اتس���اع رقعة األرض التي انتش���ر 

فوقها اإلسالم، وعال من فوق منابرها نداء اإلسالم، من حدود الصني 

إلى ش���مال أسبانية، ومن أواسط أوروبا إلى أواسط إفريقيا. يتداعى 

املؤمنون جماعات ووحدانا ألداء هذه الش���عيرة الدينية الهامة، مع ما 

كان يعانيه احلجاج من وعثاء السفر وعنائه، والصعوبات الكثيرة التي 

كانت تعترض طريق القادمني من مختلف هاتيك البلدان، والتي كانت 

تشمل الصعوبات األمنية واالقتصادية وغيرها. وتيسيرًا على احلجاج 

وتخفيف���ًا من األعباء املادية واألمنية أو املش���اكل األخرى، فقد قامت 

ال���ش���ام���ي ك�����ان ي���ت���ح���رك م����ن دمشق  ال����رك����ب 
خ�����ال ش���ه���ر ش������وال وي����ع����ود إل���ي���ه���ا ف����ي صفر

احلكومات بتيسير قوافل احلجيج بشكل مجمع وأوقات محددة وعلى طرق 

معلومة وتعيني عناصر مس���ؤولة عن هذا احل���ج. عرف هذا املوكب بركب 

احلج. أو قافلة احلج، ولكن األول كثر اس���تخدامه وتداوله خاصة في فترة 

املماليك والعثمانيني بشكل خاص..

موكب الحج
أطلق على القافلة التي يسير فيها احلجاج مجتمعني من شتى ديار العروبة 

واإلس���الم القاصدين أداء فريضة احلج.. درجت العادة تس���يير مثل هذه 

القواف���ل من أكثر من اجتاه تبعًا ملكان القادمني، لذا، فقد كان هناك أكثر 

من قافلة للحج، فمن بالد الش���ام تنطل���ق واحدة تضم في قوامها حجاج 

الشام مبفهومها الطبيعي وقتذاك، قبل التقسيمات االستعمارية املصطنعة، 

وينضوي فيها احلجاج القادمون من أواس���ط آسيا الصغرى وبالد العجم 

ف���ي عديد من املرات، ومن الع���راق ينطلق ركب آخر يضم حجاج املناطق 

الشرقية من بالد اإلسالم، التي كانت تزدلف إليها في أوقات معلومات، ثم 

تتحرك مجتمعة حتت راية أمير احلج إلى الديار املقدس���ة، كما كان لبالد 

اليم���ن وما حولها ركبها اخلاص، ينطلق منها عبر عس���ير إلى األراضي 

احلجازية. ومن الش���مال األفريقي كان يخرج من املغرب باجتاه الش���رق 

أربع قوافل للحج في كل ع���ام، واحدة من املغرب األقصى، وكانت تعرف 

بالقافلة الفاسية )نس���بة إلى مدينة فاس( التي كانت تتخذ مكانًا لتجميع 

احلجاج القادمني م���ن الغرب اإلفريقي وديار األندل���س وغيرها. وأخرى 

تنطل���ق من اجلزائر وثالث���ة من تونس، أما األخي���رة فكانت من طرابلس 
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وتش���ير ملثل هذا كتب املؤرخني والرحالة وغيرهم، فيقول ابن 

جبير بهذا الصدد: )أمير احلاج أبو املكارم كاش���تكني مولى 

أمي���ر املؤمنني املوجه كل عام من قبل اخلليفة، وله بتولي هذه 

اخلطة نحو الثمانية أعوام أو أزيد...(.

وهكذا يتب���دى لنا أنه خالل العهود املتأخ���رة فإن احلج إلى 

احلج���از إبان عهد املماليك من خ���ارج اجلزيرة العربية، كان 

يذهب بقوافل من كل من العراق ومصر ودمش���ق، وكل قافلة 

كان لها محملها اخلاص في بعض السنني، كان هناك محمل 

من حلب وآخر من الكرك، وبعد الفتح العثماني والقضاء على 

الس���لطنة اململوكية، مت تنظيم احلج ف���ي قافلتني، واحدة من 

مص���ر والثانية من دمش���ق وكل واحدة لها محملها اخلاص، 

وبذلك كانت دمش���ق ملتقى املس���لمني من الش���رق والقاهرة 

ملتقى املسلمني من الغرب. ساهم ركب احلج بقوافله العديدة، 

املختلف���ة الديار، املتعددة املش���ارب بدور كبي���ر في احلياة 

الثقافي���ة واالجتماعية واالقتصادية للبالد التي كان مير منها 

هذا الركب أو ذاك جراء االختالط والتمازج اللذين كان يتمان 

بني الس���كان األصليني واحلجاج القادم���ني من بالد مختلفة 

وأهواء متعددة، فمنهم العالم والتاجر واحلرفي وغير ذلك.

إن ه���ذا التنوع والتعدد قد ب���رزت نتائجه وظهرت من خالل 

ما تركته بشكل أكثر بروزًا ووضوحًا في بالد الشام ومصر. 

ألنهما كانا املركزين الرئيس���يني اللذي���ن يتجمع فيهما أكبر 

ع���دد من احلجاج من مش���ارق األرض أو الدي���ار األوروبية 

أو مغاربه���ا، وفيهما تندمج هذه املجموعات ليدلي كل بدلوه، 

ويسهم بقسط وافر في العديد من اجلوانب احلياتية املتعلقة، 

خاصة أن املدة الزمنية للركب في ذهابه وإيابه وحله وترحاله، 

كان���ت تقارب العام الواحد بالنس���بة لرك���ب املغرب، وتقارب 

األربعة أش���هر أو تزيد في املش���رق، لذا فمجال التفاعل بني 

ه���ذه الدوائر املتعددة كان كبيرًا وفعااًل، وهذا ما س���نحاول 

التع���رف على بع���ض من مؤش���راته ومظاه���ره التي تركت 

بصماته���ا في هذه املجتمعات الش���امية املصرية واحلجازية 

بشكل موجز لنصل بالنهاية لتبيان حقيقة وأهمية الدور الذي 

كان يؤديه ويقوم به ركب احلج )الشرقي والغربي( في احلياة 

الثقافية واالجتماعي���ة واالقتصادية لهذه املناطق )ناهيك عن 

أهمية احلج إلى مكة في جعل كل مس���لم جغرافيًا ورحالة ولو 

مرة في العصر كما أشار لذلك ستراجن..

طرق الحج عبر العصور
كان���ت قواف���ل احلجاج تنظم ف���ي قافلة واحدة بع���د انتهاء 

جتمعها، وإع���داد كافة الترتيبات األولية الالزمة للقافلة، ومن 

ثم تتحرك كل واحدة منها على محور محدد. يجتاز عددًا من 

املدن والقرى والقالع وغير ذل���ك من أماكن التوقف، وصواًل 

الغرب، يتم اجتماع هذه القوافل األربع في مصر ضمن 

ركب احلج املصري.. ومصر كان لها ركبها حيث يتوافد 

الراغبون في أداء فريضة احلج إلى القاهرة من أواسط 

إفريقية والس���ودان وجنوب مص���ر وغيرها من املناطق، 

وبعد أن يكتمل التئام شمل احلجاج، ينطلق الركب حتت 

راي���ة أمير احلاج املصري، ال���ذي كان يعني خصيصًا 

له���ذه املهمة، بل وغدت في عص���ر املماليك والعثمانيني 

منصب���ًا مرموق���ًا، تتوق إليه نف���وس الكثيرين من هواة 

املناصب وطالبيها، وكان ه���ذا األمير- كما في غيرها 

من األماكن اإلسالمية األخرى- يبدل في كل عام، وفي 

البعض يبقى لس���نوات عديدة، وكل هذا وذاك، مرهون 

مبق���درة هذا األمير على النجاح في مهمته األساس���ية 

أال وهي تأمني األمن والس���المة للحجاج من اعتداءات 

العربان املنتش���رين على محور حت���رك القافلة ومبقدار 

م���ا يحقق ه���ذا النجاح، مبقدار ما ي���زداد حظوة لدى 

املسؤولني، وبالتالي يجدد له في وظيفته وألكثر من سنة، 

ب����غ����داد  ف�����ي   
توزيع  يجري 
احل��������ج��������اج.. 
ك���������ل ح���س���ب 
ال���ب���ل���د ال����ذي 
ق������������دم م���ن���ه
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واحلصون، وأقيمت بهام حراس���ة ش���به دائمة لضمان 

أمن وس���المة املسافرين، واحليلولة دون اعتداءات البدو 

على القافلة، وغير ذلك من اإلجراءات التي قامت بها تلك 

احلكومات لتحقيق هذا الغاية، أال وهي سالمة احلجاج 

وهكذا، فقد حتددت – وخاصة في العهود األخيرة إبان 

احلكم اململوكي والعثماني في بالد الش���ام- معالم شبه 

ثابتة لطريق الركب الش���امي، أشارت إليها العديد من 

املصادر التاريخية املختلف���ة خالل فترات عديدة، وكان 

الرك���ب يقطعها على مراحل، يتوقف في كل واحدة منها 

للراحة والتزود باملياه وغيرها من االحتياجات األخرى، 

وقد أس���همت الس���النامة العثمانية لوالية س���ورية في 

احلديث عن هذه املراحل، واملدة الزمنية الواجبة الجتياز 

كل واح���دة منها في الذهاب واإلياب. كان عدد املراحل 

التي يقطعها الركب الشامي فيما بني دمشق التي كانت 

تشكل مركز التجمع الرئيس���ي للركب- واملدينة املنورة 

س���بعة وثالثني مرحلة يحتاج الرك���ب لقطعها إلى ثالثة 

وأربعني وثالثمائة ساعة، واملسافة الواقعة فيما بني املدينة 

املنورة ومكة املكرمة مقس���مة الثنتي عشرة مرحلة كانت 

تقطع في مائة وسبع ساعات، وكان درب احلج الشامي 

مير في مس���يرة كل من املدن والق���رى والقالع واآلبار 

التالية: ش���ام شريف الكس���وة، الكتيبة، مزيريب، رمته 

)الرمثا احلالية(، املفرق، الزرقا، البلقا، قطرانة، حساء 

عني���زة، معان، عقبة، مدورة، ذات ح���ج، قاع الصغير، 

تبوك، أخضر معظ���م، دار احلمرة، مداين صالح، بيار 

الغن���م، بئر اجلديد، هدية، نخلتني، بيار قصيف، املدينة 

املنورة، وطريق العودة كان يس���لك محورًا آخر، مير في 

لألراضي املقدسة، وكانت واسطة النقل الرئيسة إبان العصور 

املختلف���ة وحتى منتصف القرن التاس���ع عش���ر هي اجلمال 

والبغال واخليول. لكن األولى هي األساس، ألنها األقدر على 

عب���ور الصحراء واجتياز الط���رق املختلفة وغير املعبدة. وهو 

أمر غير متوفر في غيرها من احليوانات األخرى. لذا اعتبرها 

العرب هبة الله ودعوها بس���فينة الصح���راء، بعد ذلك أخذت 

تتزايد أعداد املسافرين على وسائط النقل البحري وعلى وجه 

خ���اص بعد افتتاح قناة الس���ويس 1869م، حيث اختصرت 

املسافات وتناقصت األخطار املمكن أن تعترض هذه القافلة 

جراء س���يرها الطويل عبر الصحاري والقفار، تكون خاللها 

عرضة العتداءات العربان واخلارجني عن السلطان وغير ذلك. 

أما الطرق التي كانت تسلكها القوافل فكانت كما يلي..

طريق الركب الشامي
درج احلجاج املسافرون من بالد الشام وما حولها على سلوك 

الطريق الذي تتبع املخلفات اآلثارية للطريق القدمي الذي كانت 

تس���لكه القوافل التجارية وغيرها في ذهابها وإيابها من وإلى 

بالد الشام، وذلك من شرق جبل الدروز )العرب( إلى األردن 

وش���مال عمان، وكان هذا الطريق يتبدل ذات اليمني أو ذات 

الش���مال فيما بني واحدة من تلك الطرق العديدة التي كانت 

تنتشر في منطقة شرق األردن ووديان البحر امليت، لكن ومنذ 

القرن السادس عشر امليالدي أضحى درب احلج يسلك طريقًا 

محددًا نتيجة للعديد من العوامل واألس���باب املستجدة والتي 

أبرزها توفير املياه واإلمداد بها، من خالل س���عي احلكومات 

املتعاقب���ة لتأمينها على هذا احمل���ور، حيث حفرت الكثير من 

اآلب���ار وأقيمت املصانع )اخلزانات(، وبن���اء عدد من القالع 

احل������������ج������������اج 
ال��ق��ادم��ون من 
ش������ت������ى م������دن 
وقرى اجلنوب 
ال���������ع���������رب���������ي 
ي���ت���ج���م���ع���ون 
قافلة  ض���م���ن 
اليمني احل���ج 
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بعض أقسوماته على نفس اآلبار والقرى والقالع، وفي البعض اآلخر مير 

مبناطق جديدة، وكانت مراحل هذا احملور كما يلي:

)املدينة املنورة، جرفابئر الضبعني )الصغير( بيار نصيف، نخلتني، دبسة، 

العضام���ة، هدية، براقة، بئر اجلديد، بئر الزمرد، س���هل املطران، مداين 

املطران،  مداين صالح، جبل أبو طلعة، دار احلمرة، مفرق البريد، معظم، 

جناين القاض���ي، أخضر، ظهر املغر، قاع الصغي���ر، ذات حج، مدورة، 

بطن، الغول، عقبة، بئر الثرية، معان، عنيزة، حساء، قطرانة البلقا، الزرقا، 

املفرق، رمته، مزيريب، كتيبة، الكسوة، شام شريف.

كان الركب الش����امي يتحرك من دمش����ق خالل شهر شوال ويعود 

إليها في صفر ولذلك تس����تغرق رحلة الركب في ذهابه وإيابه قرابة 

األربعة أشهر.

طريق الركب المصري
كما س���بق اإلشارة لذلك كان ركب احلج املصري يضم في قوامه جميع 

احلجاج القادمني من ش���تى الديار اإلفريقية وب���الد األندلس حينذاك، 

وم���ن القاهرة ينطلق هذا الركب بإم���رة أمير احلج املصري نحو الديار 

املقدس���ة، وتس���تغرق هذه الرحلة قرابة األربعني يومًا، يجتازون خاللها 

س���تا وثالثني مرحلة، يتم التوقف في كل واح���دة مدة تطول أو تقصر، 

تبعًا لطول املس���افة املقطوعة وتوفير الراح���ة للحجاج، مير احملور عبر 

عدد من املدن والقرى املنتش���رة فيما بني القاهرة وصحراء س���يناء ثم 

الديار املقدسة، وهذه املراحل تضم: برك احلج )قريبًا من القاهرة- حيث 

أعدت كنقطة ازدالف وجتمع لقوافل احلجاج تتم فيها كافة االستعدادات 

والتحضيرات النهائية للحجاج واس���تكمال النواق���ص الضرورية لهذه 

الرحلة الطويلة من تأمينات غذائية وغيرها( الش���رقية، عجرود السويس 

)وعندما مير الركب في طريق شبه مستقيم خالل صحراء سيناء مجتازًا 

عددًا من النقاط األخرى(: الثغار، نخل، القريص، الثمد، العقبة، احلقل، 

ظهر احلمار الشرفة، مغاير شعيب، عيون القصب، املويلح، ظبا، األزلم، 

اصطب���ل عنتر، الوجه، أك���ره، احلوراء، النبط، وبعده���ا يتفرع الطريق 

حملوري���ن، األول يتجه للمدينة املنورة عن طري���ق ينبع النخيل، في حني 

يتابع اآلخر مس���يرة مبحاذاة س���احل البحر األحمر حت���ى ينبع، بدر، 

القاع، رابغ، قديد، عسفان، مكة املكرمة.

يبق���ى الركب ف���ي مكة املكرمة يومًا ألداء املناس���ك وغيرها من األمور ثم 

يغادرها إلى املدينة املنورة في رحلة برية تس���تغرق عش���رة أيام. وهناك 

ميضي الركب يومني إلكمال املناسك وغيرها من ضرورات احلج يغادرها 

متوجهًا للقاهرة.

رك���������ب احل���������ج امل�������ص�������ري ي�����ض�����م ف�������ي ق�����وام�����ه 
ج����م����ي����ع احل�������ج�������اج ال�������ق�������ادم�������ني م�������ن ش���ت���ى 
ال��������دي��������ار اإلف�����ري�����ق�����ي�����ة وب�����������اد األن������دل������س

مجمل رحلة الركب املصري تس���تغرق حوالي )110-120( يومًا، أي 

قرابة أربعة أشهر، وفي القاهرة يتوقف ركب املغرب شهرًا آخر. يتابع 

بعدها رحلة العودة إلى بالده، والتي تس���تغرق ما يقارب ثالثة أش���هر 

وبذلك يكتمل العام، أي أن بعضًا من حجاج املغرب أو الديار اإلفريقية 

األخرى يحتاج ألداء فريضة احلج لفترة زمنية تقارب العام ورمبا تزيد 

قلي���اًل تبعًا للم���كان القادم منه هذا احل���اج أو ذاك. تلتقي في معظم 

األحي���ان قافلة احلج املغربي وهي في طري���ق عودتها لديارها، بقافلة 

احلج اجلديدة املتجهة للمش���رق، وه���ذا يدل على أن هذه القناة كانت 

ألمد قريب مس���تمرة دون انقطاع، يضاف لذلك أن أفراد هذه القوافل 

املتع���ددة األقطار كانوا ميكثون في بالد مص���ر أمدًا ليس بالقصير، 

ميكنهم من اللقاء بالعديد من الفعاليات العملية والتجارية والصناعية 

وغيرها، األمر الذي يساعد على زيادة أثر ودور ركب احلج في احلياة 

العامة لكافة األطراف.

أورد بع���ض الرحالة العرب، الذين كان���وا يرافقون قوافل احلج في 

الذهاب واإلي���اب محورًا آخر كان يس���لكه احلجاج املصريون في 

منطقة الصعي���د واملناطق الداخلية مبص���ر، وكان مير في النقاط 

التالي���ة: ق���وص، حيث كانت نقط���ة البدء ومحط���ة التجمع، ومنها 

تتحرك القافلة على احملور محط اللقيطة، ماء العبديني، بئر دنقاش، 

ش���اغب، أمتان، مجاج، العشراء، اخليب، عيذاب وهي على ساحل 

البح���ر األحمر، يتم االنتقال منه���ا إلى الضفة األخرى عبر مراكب 

تعرف )باجلالب( حيث ينتق���ل احلجاج إلى جدة ومنها إلى القرين 

فمكة املكرمة.
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طريق الحج اليمني
كان احلجاج القادمون من ش���تى مدن وقرى اجلنوب العربي وغيرها 

يتجمعون في اليمن حيث تتشكل فيها قافلة احلج اليمني، وتنطلق عبر 

جبال عس���ير، فاحلجاز إلى مكة املكرم���ة، واملدينة املنورة وتعود هذه 

القافلة بعد أداء فريضة احلج وكافة املناس���ك الدينية إلى ديارها عبر 

نفس الطريق الذي سلكته في رحلة الذهاب.

طريق الركب العراقي
كانت بغ���داد، مركز جتمع للحجاج القادمني من الش���رق اآلس���يوي، 

مبختلف ديارهم من حدود الصني وجنوب روسيا وغيرها، وكذلك حجاج 

املوصل واجلزيرة الس���ورية وآس���يا الصغرى املتاخمة حلدود العراق، 

وغيرها م���ن املناطق، كل هاتيك األقوام، يزدل���ف حجاجها القاصدون 

الديار املقدسة لبغداد، ومن هناك تنطلق حتت راية أمير احلج العراقي، 

الذي كان يعني من قبل اخلليفة بالذات، وفي أحايني أخرى كانت القيادة 

تؤول للخليفة نفس���ه، عندما يزم���ع أداء احلج، إذ كان كثير من اخللفاء 

ي���ؤدون فريضة احلج ألكثر من مرة، بل وتروي كتب التاريخ أن اخلليفة 

العباسي هارون الرشيد مثاًل، كان يحج سنة ويغزو أخرى وهكذا حتى 

وفاته. هذا في حني جند في العصور التالية قلة ظهور مثل هذه األمور، 

بل إن الكثيرين من احلكام ملوكًا وس���الطني، أمراء ووزراء وغيرهم من 

املس���ؤولني لم يؤدوا فريضة احلج طيلة حكمهم، فعلى س���بيل املثال في 

س���نة 700ه�/ 1300م وصل إلى القاهرة وزير املغرب وهو في طريقة 

إلى احلج فأكرمه جميع أمرائها(.

وهذا يدل على أن حادثة كهذه قد يعد أمرًا غير مألوف أو قليل احلدوث، لذا 

أشير إليه في املدونات التاريخية، ولقي هذا الوزير الترحاب واالستقبال الكبيرين 

اللذين يس���تحقهما، وذات الشيء جند اإلش���ارة إليه فيما يتعلق بأحد السالطني 

املماليك اجلراكس���ة: )في سنة 884ه�/ 1479م( حج السلطان قايتباى ولم يحج 

من السالطني اجلراكسة غيره. أما طريق هذا الركب فقد أورد الرحالة العربي ابن 

جبير وصفًا ملس���يرة القافلة العراقية خالل أوبها من الديار املقدسة حتى بغداد، 

وكان الطريق مير في كل من املدن والقرى واحلصون واآلبار التالية:

مك���ة املكرمة، بطن مر، عس���فان )بها عدة آبار وحص���ن ذو أبراج( وخليص 

)فيه حصن وعني فوارة( وادي الس���مك، بدر )فيه حصن وعني فوارة( حصن 

الصقراء، بئر ذات العلم )الروحاء( شعب علي، تربان، البيداء، وادي العقيق، 

املدينة املنورة، ومنها إلى العراق كان يسلك احملور التالي، وادي العروس، ماء 

العس���يلية، البقرة )بها آبار وصهاريج( القارورة )مصانع( احلاجز )مصانع( 

س���ميرة- )حصن وآبار كثيرة( اجلبل املخروق، وادي الكروش، فيد )حصن 

كبير، آبار ومصنع( األجفر، البيداء، زرود، الثعلبية )حصن ومصنع(، زبالة، 

وإقصة بركة املرجوم )مصنع( الش���قوق )مصنعان(، التنائير )مصنع( زبالة 

)قصر وقري���ة ومصنعان وآبار( الهيثمني )مصنعان( العقبة )مصنع( واقصة 

)مصانع وهي آخر مناهل الطريق ليس بعدها إلى الكوفة منهل مش���هور إال 

مش���ارع نهر الف���رات ومنها إلى الكوفة ثالثة أيام(، بل���ورة )مصنع( القرعاء 

)مصن���ع( منارة القرون، العذيب، الرحبة، القادس���ية، النجف، الكوفة احللة، 

القنطرة، الفراش )خان كبير( زريران، املدائن، صرصر، بغداد.

ف����ي بغداد يجري توزيع احلج����اج كل إلى البلد الذي ق����دم منه، فيتوجه 

حجاج خراس����ان على الطريق الواقع في اجلانب الشرقي من بغداد، في 

حني يتجه املناطق الشامية واملوصل وأرض األعاجم املتصلة بالدروب عن 

طريق املوصل.
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مسك الكالم في أخبار البلد الحرام.. 
يرصد فضائل أم القرى وآثارها

يعد دراسة وافية ُقسمت إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة

كثيرة هي املؤلفات التي تتحدث عن مكة املكرمة.. وكثيرون من كتبوا 
ال��وق��ت احل��اض��ر، فألهمية  وف���ي  ال��س��اب��ق��ة  ف��ي األزم��ن��ة  ع��ن فضائلها 
من  كان   � أفئدتهم  ومهوى  املسلمني  وقبلة  الوحي  مهبط   � املكرمة  مكة 
الطبيعي أن يهب العديد من الرجال لتدوين تاريخها وتسجيل آثارها 
واحلضارة  اإلس��ام  تاريخ  من  كبيرًا  قسمًا  يحتل  تاريخها  أن  بسبب   �
اإلسامية � ولعل من أقدم ما كتب عن مكة املكرمة من مؤلفات: )محمد 
 .)225-135 املدائن  محمد  بن  و)علي   .)207-130 ال��واق��دي  عمر  بن 
ال��ذي يعتبر مؤلفه  – نحو 250(،  الثاني  القرن  األزرق��ي  الوليد  وأب��ي 
أقدم كتاب موجود عن مكة املكرمة، وقال عنه السمعاني: “إن األزرقي 
ال��ك��ت��ب، وقد  أق���دم  م��ن  ك��ت��اب كبير، وه��و  وأن���ه  ال��دق��ة،  كتبه مبنتهى 
ُأهملت ترجمة األزرقي كما ُأهملت ترجمة “الفاكهي”، إال أن كتابيهما 
يشهدان لهما بالفضل والشرف”. و)الزبير بن بكار 172-256(. و)عمر 
.)278-217 نحو  الفاكهي  إسحاق  بن  و)محمد   .)262-172 شيبه  بن 

ال��ت��ي وردت في  ال��ك��ت��اب اآلي����ات  ت��ن��اول 
ال����ق����رى واألح�����ادي�����ث واآلث������ار  أم  ذك�����ر 
فيها الشعراء  وأقوال  بأخبارها  اخلاصة 

“مس���ك الكالم في أخبار البلد احلرام”، مؤلف جديد رأى النور مؤخرًا، للكاتب محمد 
زكي عبداحلليم اخلولي، يضم نحو )548( صفحة من القطع املتوسط. يقول عنه مؤلفه 

في مقدمته: “وألهمية هذه املدن � مكة املكرمة واملدينة املنورة � في قلوب املسلمني، فقد 

عقدت العزم على أن أعطر مداد قلمي بالكتابة عن هذه البقاع الطاهرة، وذلك من خالل 

إف���راد كل مدينة ببحث خاص بها، مدونًا اآليات الت���ي وردت في ذكرها، واألحاديث 

واآلثار التي تناولت أخبارها، وأقوال الشعراء فيها. وسوف اتعرض بإذن الله لفضائل 

هذه املدن، وكذلك األماكن واآلثار الواردة فيها. وس���أبدأ مبكة املكرمة جوهرة خرزات 

عقد هذه املدن، فهي بلد الله األمني من أقدم مدن العالم وأهمها، اختارها الله سبحانه 

وتعالى من بني بقاع األرض موضعًا لبيته احلرام لهداية البش���رية، ونسبه إلى نفسه، 

وأمر إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السالم برفع قواعده وتطهيره للطائفني والعاكفني 

والركع السجود”. 

 

فضل وشرف
ل���م يكن الكاتب محمد زكي اخلولي أّول من ألّ���ف عن البلد احلرام � مكة املكرمة � ونال هذا 

الفضل، فقد سبقه إلى ذلك كثير من الُكّتاب والباحثني واملؤلفني، واملكتبة العربية غنية بالعديد 

< الكتاب: مسك الكام في أخبار البلد احلرام
اخلولي عبداحلليم  زك���ي  محمد  امل��ؤل��ف:   >

وال����ت����وزي����ع  ل���ل���ن���ش���ر  ل���ي���ن���ة  دار  ال����ن����اش����ر:   >

1431ه������������������/2010م   � األول����������ى  ال����ط����ب����ع����ة:   >
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املكرمة  م���ك���ة  أه���م���ي���ة  ال���ك���ت���اب  ت����ن����اول 
وأخ�������ب�������اره�������ا وف����ض����ائ����ل����ه����ا وم����ك����ان����ة 
املسلمني ن����ف����وس  ف����ي  احل��������رام  ال���ب���ل���د 

ب�����دأ امل����ؤل����ف مب���ك���ة امل���ك���رم���ة ج���وه���رة 
خ�����رزات ع��ق��د امل����دن وب��ل��د ال��ل��ه األم���ني 
وأهمها العالم  أقدم مدن  والتي تعد من 

اآلث���ار”، وكتاب الفاكهي: “أخبار مكة في قدمي الدهر وحديثه”، هما الكتابان اللذان 

حظي هذا املؤلف اجلديد بقس���ط وافر من مروياته���م خاصة الصحيح منها، ومما ال 

ش���ك فيه أن كالهما اس���تقى معظم أخباره ومعلوماته من الصحابي اجلليل عبدالله 

ب���ن عباس وتالمذته الذين كانت لديه���م معلومات وفيرة عن مكة املكرمة، ولذلك قدموا 

لنا واقع���ًا تاريخيًا بترتيب زمني غاية في الروعة واإلتقان وفن الصناعة احلديثة. وقد 

اعتمد الكاتب في الدراس���ة على إثبات املرويات الصحيحة أو احلسنة، وأما الضعيفة 

فل���م يلتفت إليها إال نادرًا وهما روايتان تقريبًا، وقد أوضح ونبه عنها في أماكنها من 

الكتاب. كما أنه اس���تفاد من الكتاب الذي قام األس���تاذ الدكتور عبدامللك بن دهيش 

بدراسته وحتقيقه: )إفادة األنام بذكر أخبار البلد احلرام، لعبدالله بن محمد الغازي( 

خاصة فيما يتعلق بكثير من األماكن التاريخية، حيث قام بإلقاء الضوء عليها وحتديد 

أماكنه���ا بدقة، خاصة التي طرأ عليها بعض التغيير نتيجة لقيام بعض املش���روعات 

اجلديدة، وقد وقف الكاتب على معظم هذه األماكن بنفسه � ملزيد من التوضيح � كلما 

احتاج املوقف إلى ذلك، كما اس���تخدم بعض الص���ور التوضيحية، التي قام بتصوير 

بعضها بنفس���ه، وبعضها حصل عليها مصورة، وبعضها من مصادر أخرى، كشبكة 

اإلنترنت وغيرها. 

دراسة وافية 
م املؤلف األس���تاذ محمد زكي اخلولي بني يدي الكتاب دراس���ة وافية، ُقسِّ���مت إلى  قدَّ

مقدم���ة ومتهيد وأربعة فصول وخامتة، تناول في املقدمة أهمية مكة املكرمة وأخبارها 

وفضائلها ومكانة البلد احلرام في نفوس املسلمني، وعن موقعها اجلغرافي في جزيرة 

العرب وكيف تتوس���ط العالم، وأنها سرة األرض، وعن أس���مائها في القرآن. وتناول 

ف���ي التمهيد ترجمة مختصرة لكل من األزرقي والفاكهي، ثم أحلق ذلك بصور لبعض 

صفحات النس���خ اخلطية من كتاب األزرقي والفاكهي. وتناول في الفصل األول ذكر 

الكعبة الش���ريفة، وتاريخ بنائها منذ أن كانت فوق املاء قبل أن يخلق الله الس���موات 

واألرض، وهبوط آدم لبنائها، وأحوالها بني زمني نوح وإبراهيم إلخ ما يتعلق بالكعبة. 

والفصل الثاني تضمن ذكر حدود املسجد احلرام، وفضل الصالة فيه وتوسعة املسجد 

زم���ن عمر وعثمان رضي الله عنهم���ا، وزمن الوليد بن عبدامللك، وزيادة املهدي األولى 

والثانية، وصفة املس���جد احلرام، وذرعه، وعدد أبوابه، وطاقات���ه، ومنبره، والطواف، 

والصفا واملروة. وتضمن الفص���ل الثالث حترمي احلرم، وتعظيم البلد احلرام، وحدود 

املس���جد احلرام واملشاعر، وأشهر املساجد واألماكن األثرية من جبال ومقابر ورباع، 

ثم معالة ومس���فلة مكة الش���امي واليماني، وما حوت من جبال وش���عاب وأثبرة. وفي 

الفصل الرابع تناول تاريخ عمارة الكعبة والبيت احلرام واملش���اعر املقدسة منذ القدم 

وحت���ى الوق���ت احلاضر. وفي األخير خامتة ش���ملت بعض التوصي���ات واملقترحات. 

بجانب بعض الفهارس، ومنها فهرس اخلرائط والصور التوضيحية، وفهرس املصادر 

واملراجع، وفهرس للموضوعات.

م���ن املجلدات والكتب واملؤلفات التي تتحدث عن هذه البقع���ة املباركة � دينًا وتاريخًا 

وأدب���ًا وثقافة وحضارة � ولعل من أش���هر من كتب عنها أبوبك���ر احلميدي )صاحب 

السنن(، والذي روى عنه الفاكهي )26( نصًا، والفاكهي كان له الفضل في االحتفاظ 

بنصوص ألصول مفقودة أو هي في حكم املفقود منها كتب في تاريخ مكة واملس���جد 

احل���رام مثل كتاب عثمان بن عمر وقد احتفظ الفاكهي ب�)47( نصًا منه، ومنها كتاب 

ألب���ي عبده معمر بن املثنى فيما يتعلق بآبار مكة وأخبارها، وقد احتفظ لنا ب� )142( 

نصًا، وقد احتفظ أيضًا بكتب في احلديث واآلثار ولم تصلنا كاملة، وكذلك في السيرة، 

وأشهر من استفاد من الفاكهي جماعة منهم: أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق احلربي 

)ت 285ه�(، في كتاب “املناسك”، واحلافظ أبو جعفر العقيلي )ت 322ه�(، وأبو عمر 

عبدالبر القرطبي )ت 463ه�( في كتاب “االس���تيعاب”، وياقوت احلموي )ت 626ه�( 

ف���ي “معجم البلدان”، وابن حجر في “فتح الب���اري” “والتهذيب” و”اإلصابة”. ومن 

خ���الل هؤالء العلماء وتاري���خ والدتهم ووفاتهم يتضح لنا أن ه���ذه املؤلفات دونت في 

زم���ن واح���د، وقد ُفقد أكثرها ولم يبق منها إال كتاب األزرقي الذي توجد نس���خة منه 

في أملانيا، ويقال بأنه توجد نس���خة منه في جند، وكتاب الفاكهي اجلزء األول ال يزال 

مفقودًا حتى الوقت احلالي، وقد رأى محقق كتاب الفاكهي تصورًا للجزء املفقود، وقال 

إن هذا التصور ليس من ضرب اخليال.. بل كل الذي ذكرناه جند له إش���ارات ونقواًل 

ف���ي الكتب التي اعتمد عليها الفاكهي في مادته���ا التاريخية والعلمية، ويؤكد ذلك من 

يقرأ كتاب شفاء الغرام والعقد الثمني. ومما هو جدير بالذكر أنه يوجد نسخة من كتاب 

الفاكهي بجامعة ليدن بهولندا.

الحضارة اإلنسانية 
يقول املؤلف عن جزيرة العرب: “وتعد جزيرة العرب مهد احلضارة اإلنس���انية وأرض 

األديان السماوية، وللهمداني وهيرودوت خريطة جلزيرة العرب جعل حدودها الشرقية 

خلي���ج البحرين )اخلليج العربي(، والش���مالية نهر الفرات مع البح���ر الكبير )البحر 

املتوس���ط(، والغربي���ة نهر النيل مع البح���ر األحمر )القل���زم(، واجلنوبية بحر العرب 

واحمليط الهندي، وبذلك أدخل الش���ام والعراق وشبه جزيرة سيناء في جزيرة العرب. 

وتعتبر اجلزيرة العربية هي أول بقاع األرض استخالفًا وذلك لألسباب اآلتية: 

يوجد فيها أول بيت وضع للناس، وهو بيت الله احلرام في مكة املكرمة. 

أنها � أي اجلزيرة العربية � تقع في مركز متوسط من العالم، وأن الكعبة ومكة شرفها 

الله س���رة العالم، ق���ال تعالى: )وكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربي���ًا لتنذر أم القرى ومن 

حولها وتنذر يوم اجلمع ال ريب فيه فريق في اجلنة وفريق في السعير( الشورى: 7 

إن احلضارات القدمية خرجت من تلك اجلزيرة في فترات تاريخية مختلفة، وانتش���رت 

في حدودها واملناطق املتاخمة لها، مثل حضارة الرافدين بابل وآشور، وحضارة وادي 

النيل )احلضارة الفرعونية(، وحضارة سبأ بأرض اليمن. 

إن األنبي���اء جميع���ًا خرجوا من هذه اجلزيرة: نوح وإدريس وإبراهيم عليهم الس���الم 

ب���أرض العراق، ولوط وإس���حاق ويعقوب وأيوب وذي الكفل وداود وس���ليمان والياس 

واليسع وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السالم بأرض الشام، ويوسف وموسى وهارون 

عليهم السالم بأرض مصر، ومحمد خامت األنبياء في أرض احلجاز. 

وقد قس���م العرب جزيرتهم إلى خمسة أقسام: تهامة، احلجاز، جند، العروض، اليمن، 

وفي هذه اجلزيرة العظيمة تقع مكة واملدينة وهما من أهم مدن احلجاز. 

مصادر الكتاب
استند املؤلف على عدة مصادر لهذا الكتاب اجلديد، فقد اعتمد في تدوين تاريخ مكة 

املكرمة وفضائلها على أشهر وأعرق الكتب التي كتبت في القرن الثاني الهجري، وهو 

أحد القرون التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم باخليرية، فعن عبدالله بن 

عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “خير أمتي القرن 

الذي يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم ميينه 

وميين���ه ش���هادته”. ولهذه اخليرية فإن كتاب األزرقي “أخب���ار مكة وما جاء فيها من 

العدد الثالث ذو القعدة  1431ه�



منظومة متكاملة
اهتمام كبير ورعاية شاملة وعناية فائقة تبديها حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – بعملية نقل 

ة املكرَّمة – املدين���ة املنّورة – جّدة( بصفة عاّمة، وبتنقالتهم في  احلّج���اج بني مدن احلّج )مكَّ

املش���اعر املقدس���ة )منى – عرفات - مزدلفة( بصفة خاّصة، حيث تعد هذه العملية من أهم 

العمليات احلرجة في منظومة اخلدمات التي تقدم للحاّج، ويعود ذلك إلى احلاجة لنقل ماليني 

احلّجاج بني تلك املش���اعر خالل فترة زمنية وجيزة، عبر عدد من الطرق ذات السعة احملدودة 

والتي تربط بني تلك املناطق. وأكبر دليل على هذا االهتمام املتنامي، هذه املنظومة الش���املة 

واملتكاملة من الوسائل، التي يجري تطبيقها في املشاعر املقّدسة، والتي تتنوّع وتتعدد ما بني 

النقل بنظام ال���رد الواحد، وبنظام الردين، والتي يتم تطويرها وحتديثها وحتويرها عامًا بعد 

عام، لتواكب أحدث نظم النقل املستخدمة في العالم.  

الزي���ادة املضط���ردة في أعداد احلجيج عامًا بعد عام، وضيق مس���احة املش���اعر املقدس���ة 

ومحدوديتها، وازدحام طرقها وشوارعها، وتكدس اآلالف من املركبات وحافالت نقل احلّجاج 

فيها في كل موس���م حّج، كان الدافع األس���اس للبحث عن حلول ناجعة وغير تقليدية ملشكلة 

نقل احلّجاج، للتخفيف من متاعبهم، وتخفيض الفترات الزمنية الطويلة التي قد يقضونها في 

االنتظار داخل املركبات، فعملت وزارة احلّج - بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة - وباستمرار 

على االرتقاء بهذه اخلدمة، من خالل وضع احللول الهندسية والتنظيمية والتشغيلية التي من 

ش���أنها احلد من هذه املش���كالت والقضاء عليها. وفي هذا اإلطار، جاء اس���تخدام أسلوب 

النق���ل الترددي باحلافالت، أو ما يس���مى ب� )النقل بالرحالت الترددي���ة(، وهو نقل احلّجاج 

إلى املش���اعر املقّدسة، وفيما بينها بكفاءة ومرونة عالية وفي زمن محدد، والذي جنح جناحًا 

الفتًا في تيس���ير عملية نقل احلّجاج وتقليل زم���ن انتظارهم داخل احلافالت وعلى الطرقات، 

وتخفيض أعداد املركبات املس���تخدمة، واحلد من عملية التلوث الناجت من انبعاثات العوادم، 

لتصل معدالت النقل إلى 44 ألف حاج في الساعة بحمد الله تعالى.

كما يشهد أسلوب نقل احلّجاج في الوقت الراهن نقلة نوعية ضخمة، ونقطة حتّول تتمثل في 

التوس���ع في تطبيق النقل الترددي على جميع فئات احلجاج وكذلك مشروع: )قطار املشاعر 

س���ة(، حيث تعد )القطارات( من أجنح وسائل النقل من ناحية السرعة والكفاءة واجلودة  املقدَّ

واألداء ونظافة البيئة. لَيِعُد هذا املش���روع بنجاح���ات مضافة، ويحل بذلك - مع نظام النقل 

الترددي القائم باحلافالت - مشكلة االزدحام في نقل احلّجاج بني هذه املشاعر، ويخفف من 

العبء الكبير الواقع على شبكة الطرق، حيث سينقل )72( ألف حاج في الساعة. ولقد اتخذ 

القرار بأن يبدأ بتنفيذ اخلط اجلنوبي منه ليخدم حّجاج الداخل وحّجاج البر في تنقالتهم في 

رحلة احلج بكاملها داخل املش���اعر املقدسة، ليشهد موسم حج هذا العام – بحول الله وقوته 

– االستفادة من نحو )35%( من طاقته االستيعابية، وفي موسم حج العام القادم )1432ه�( 
بكامل طاقته - إن ش���اء الله تعالى – لتؤكد هذه املشروعات اجلبارة واملتتالية، وهذه اجلهود 

احلثيثة واملس���تمرة، س���عي الدولة – أيدها الله – الدؤوب لتحس���ني خدم���ات نقل احلّجاج 

واالرتقاء بها عامًا بعد عام، وتطوير منظومة النقل في احلّج وحتديثها، لتأتي هذه اجلهود كلها 

في سياق تقدمي أفضل اخلدمات لضيوف الرحمن، وتيسير أدائهم ملناسك احلّج.

األخيرة

د.�صهل بن عبداهلل �صرور ال�صبان

 وكيل وزارة احلج للنقل وامل�صاريع

وامل�صاعر املقد�صة

 رئي�س املجل�س التن�صيقي للنقل بالرحالت

الرتددية
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