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مبنا�سبة جناح مو�سم حج 1434هـ

وإلى صاحب السمو الملكي

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود-يحفظه اهلل

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود-يحفظه اهلل

الأمري مقرن بن عبدالعزيز اآل �سعود-يحفظه اهلل

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
املستشار واملبعوث اخلاص خلادم احلرمني الشريفني

�سائلني العلي القدير اأن يعيد هذه املنا�سبة العظيمة على بالدنا 

وهي تنعم باالأمن واالأمان واال�ستقرار

نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات 

إلى مقام خادم الحرمين الشريفين 

وإلى صاحب السمو الملكي



الرؤيـة
بالتنسيق نتكامل لتقدمي أقصى الرعاية لضيوف الرحمن

القيم
ــــــــــه عــــــــــــز وجــــــــــــل. ــــــــــل ــــــــعــــــــمــــــــل ابـــــــــتـــــــــغـــــــــاء مــــــــــــرضــــــــــــاة ال ال
األمــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــدق فــــــــــــــــــي الــــــــــتــــــــــعــــــــــامــــــــــل.
رعــــــــــــــــايــــــــــــــــة احلــــــــــــــــجــــــــــــــــاج مــــــــــــــحــــــــــــــور االهـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــام.
الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح الـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــق.
الـــــــتـــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بــــــالــــــتـــــــــــــنـــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــق.
ــــــويــــــر اخلــــــــــــدمــــــــــــات املـــــــقـــــــدمـــــــة. ـــــــ اإلبــــــــــــــــــــــــداع فــــــــــي تــــــطـــــــ
املـــســـاهـــمـــني واملــــؤســــســــات والـــعـــامـــلـــني بها. احـــــتـــــرام مــصــلــحــة 
ــــــــى أصــــــــــــالــــــــــــة وعــــــــــــــراقــــــــــــــة املـــــــهـــــــنـــــــة. احملـــــــــافـــــــــظـــــــــة عــــــــل

•
•
•
•
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الرســالـة
نعمل  الزمازمة(،  الوكالء،  األدالء،  )املطوفون،  الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئة  نحن 
الواحد نحو تنسيق فاعل بني مؤسساتنا، وفيما بيننا وبني اجلهات احلكومية  الفريق  سويًا وبروح 
وبشكل  ميكننا  مبا  احلرام،  الله  بيت  حجاج  الرحمن  ضيوف  خدمة  بشؤون  تهتم  التي  واخلاصة، 
مصالح  رعاية  على  والعمل  وجل،  عز  الله  مرضاة  وابتغاء  لهم،  الرعاية  أقصى  تقدمي  من  متكامل 
املؤسسات واملساهمني فيها، مستلهمني توجيهات املسؤولني في حكومتنا الرشيدة، مواكبني للتطورات 
التقنية احلديثة في كل مجاالت اخلدمات وأساليب إدارتها، مع احملافظة على أصالة وعراقة املهن، 
الله أن خّصنا بهذا الشرف، وميزنا بهذه الهبة، ومحققني  ومراعاة خصوصية كل مؤسسة، شاكرين 
األهداف العظيمة في رعاية ضيف الرحمن واالهتمام به، منذ وصوله إلى األراضي املقدسة، وحتى 

مغادرته ساملًا غامنًا إلى بالده بإذن الله.



صدق المساعي وإخالص النوايا
للمدين���ة املن���ورة مكان���ة عظيم���ة ف���ي نفوس املس���لمني، وله���ذه األهمي���ة الكب���رى واملكانة 
الرفيعة، حظيت مبا تس���تحق من اهتمام الدولة ووالة األمر، فُخصصت لتطويرها هيئٌة 
مكلفة بتنفيذ خطط وتوجيهات خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز، 

وسمو ولي عهده األمني وسمو النائب الثاني حفظهم الله.
وتأت���ي املتابعة الدؤوبة والرعاية املس���تمرة من قلب اإلمارة النابض صاحب الس���مو امللكي 
األمي���ر فيص���ل ب���ن س���لمان ب���ن عبدالعزي���ز، وال���ذي لم تن���ل مس���ؤوليته الكب���رى لتطوير 
منطقت���ه كأمي���ر، من مس���ؤوليته خلدم���ة ضيوف الرحم���ن كرئيٍس للجنة احل���ج املركزية 

باملنطقة، نعم لم يكن أداؤه لواحدة على حساب األخرى. 
وم���ا ش���هدتُه مك���ة املكرمة من خدم���ات جليلة، وم���ا حدث في احل���رم املكي وكافة املش���اعر 
املقدس���ة من تطوير غير مسبوق، تش���هد مدينة املصطفى صلى الله عليه وسلم، تطويرًا 
مماث���ًا لم تش���هده عبر تاريخها الطويل، وال أدل على ذل���ك من جهود القيادة في تطوير 

املنطقة عمومًا واحلرم النبوي على وجه اخلصوص، بتنفيذ أكبر توسعة في تاريخه. 
وخلدم���ة ضي���وف الرحم���ن الت���ي لم يغف���ل عنها املس���ؤولون أب���دًا، كان افتت���اح صالة احلج 
اجلدي���دة مبط���ار األمير محمد ب���ن عبدالعزيز باملدينة املنورة، وج���اء مواكبًا لها موافقة 
خ���ادم احلرمني الش���ريفني بإنش���اء مدينة الس���تقبال وتودي���ع احلجاج باملدين���ة املنورة، 
ومشروع للنقل العام، وهذا يعني إدراك القيادة بأحقية مدينة املصطفى صلى الله عليه 
وس���لم باالهتم���ام، وبهذا الفه���م حظيت بالعناي���ة والرعاي���ة الازمة، فتوال���ت التعليمات 
الرامي���ة للبناء، وصدرت التوجيهات الهادفة إلرس���اء قواعد النهض���ة، مبضاعفة اجلهود 

جلعلها في املقام الذي يليق بقدسيتها ومكانتها. 
هك���ذا يتب���ني ضي���وف الرحمن جلي���ًا، أن والة األمر ينظ���رون بعنٍي فاحص���ة، تتفقد كل ما 
يلزم لتوفير أس���باب الطمأنينة والراحة واألمن واألمان للحرمني الش���ريفني، حتى يؤدي 
احلجاج نس���كهم براحة وس���هولة ويس���ر، في مش���هٍد يعكس رقي اخلدمات، ويبرز حقيقة 
العط���اء، وقدرة أه���ل هذا البلد الطيب على دق���ة التنظيم وروعة اإلع���داد، لهذا التجمع 
اإلسامي الكبير، حتقيقًا ملوسٍم ناجح يضاف إلى أرصدة جناحاٍت سبقت وإجنازاٍت مضت، 
وخطٍط مستقبلية ُحبلى بكل نافٍع ومفيد، فالطموحات ال حتدها حدود، والتطلعات ال 
يحبطها تهاوٌن أو تقاعس، س���يما وأننا نعيش عهد صدق املس���اعي وإخاص النوايا، الذي 
يجس���ده التحام القيادة الرش���يدة بش���عبها األبي، وهو س���ر النجاحات ومفتاح اإلجنازات 
ف���ي مناح���ي احلياة املختلفة وس���ائر ضروبها، كما أنه الس���بيل لتجاوز كل عقبة مبش���يئة 
الله، فما كان ملواسم احلج والعمرة أن تبلغ هذا املستوى لوال ثقة القيادة بشعبها وتقدير 
الش���عب لقيادته، وس���يظل هذا دأبنا في مس���يرة النهضة الش���املة، وبذلك يكون اإلسهام 
في هذا الصدد ش���رفًا عظيمًا، فهنيئًا لكل اجلهات املناط بها التخطيط والتنفيذ ملواس���م 
احل���ج والعم���رة، ونس���أل الل���ه تعالى أن يع���ني قيادتنا الرش���يدة بعون���ه، وأن ميدهم مبدده 
لبلوغ غايتهم الس���امية، ومواصلة أهدافهم املباركة، فجزاهم الله عن اإلس���ام واملس���لمني 

خير اجلزاء، وأثابهم بالقبول والتوفيق الدائم.

د. بندر بن محمد حمزة حجار
وزير احلج

افتتاحــية
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لقاءات

هذا  حج  ملوسم  املبكرة  االستعدادات  إطــار  في 
العام 1435هـ، التقى معالي وزير احلج الدكتور 
مؤسسات  إدارة  مجالس  بــرؤســاء  حجار  بندر 
أرباب الطوائف، وذلك مبقر الهيئة التنسيقية 

ملؤسسات أرباب الطوائف مبكة املكرمة..

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

طبعت مبطابع دار العلم ـ جدة

معارض

العصور،   عبر  احلــج  رحلة  توثق  لوحة   )43(
عالية  مبهنية  نــفــذ  تشكيلي  مــعــرض  ضــمــن 
تــفــاصــيــل رحلة  مــتــقــنــة، يــظــهــر  وحـــرفـــيـــة 
احلـــج بــتــوثــيــق تــاريــخــي وأســـلـــوب جــمــع بني 

التجريدية والواقع..

خدمات

يــعــد املــســار اإللــكــتــرونــي حلــجــاج اخلــــارج نقلة 
بوابة  والــذي يتضمن  كبرى في خدمات احلــج، 
إلكترونية موحدة مبسمى )البوابة اإللكترونية 
أربـــاب  ملــؤســســات  التنسيقية  للهيئة  املــوحــدة 

الطوائف اخلاصة باملسار اإللكتروني.

30

ورش عمل

مشاركة فاعلة ملؤسسات أرباب الطوائف في ورشة 
التأثير  ملناقشة  احلــج  وزارة  نظمتها  التي  العمل 
املتوقع لتزامن احلج مع مواسم الصيف وأثر ذلك 

على اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن..

22

38

26

ندوات

مــعــالــي وزيـــر احلـــج الــدكــتــور بــنــدر حجار 
جهود  األدبــــي  مــكــة  نـــادي  فــي  يستعرض 
ــكــة فــــي خـــدمـــة ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن،  املــمــل

حجاجًا ومعتمرين وزائرين..

34
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لوحات قيمة 
املعرض ضم لوحات زيتية تاريخية قيمة، أظهرت فيها الفنانة التشكيلية رمي 

ناظـــر كل التفاصيل اجلميلة في رحلـــة احلج عبر مختلف العصور بحرفية 

نقـــل متقنة، وتوثيق تاريخي شـــيق، وبألوان وأســـلوب جمع بني التجريدية 

والواقعية، وبأسلوب مختلف ميز أعمالها بشكل الفت.

وتوثق هذه السلسلة الفنية رحلة العمر في عهود مضت، حيث كانت تكتنف 

هذه الرحلة الطويلة الكثير من املشاق والصعاب، حيث كانت تتم في قوافل 

وعلـــى ظهـــور اجلمال، وباســـتخدام 

املراكب الشـــراعية و“السنابيك“، قبل 

قدوم الســـفن البخارية والقطارات في 

مرحلة الحقة، والســـفن والســـيارات 
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ضمها معرض تشكيلي نفذ بمهنية عالية وحرفية متقنة

 (٤٣) لوحة توثق رحلة الحج عبر العصور
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احلديثة والطائرات الضخمة في الوقت الراهن.

وبجانـــب اللوحات الفنية مت عرض صـــور فوتوغرافية مرتبطة باملشـــاهد 

املعروضة في كل لوحة، معظمها أخذ من أرشيف مؤسسة بركات واجلمعية 

امللكية اجلغرافية بلندن، وباإلضافة إلى ذلك، يتم استخدام أصوات تاريخية 

عديدة لوصف كل من املشاهد املعروضة .

ومـــن أهم اللوحـــات التاريخية اخلاصـــة مبكة املكرمة التـــي يضمها هذا 

املعرض: (امللتزم، واحلجر األسود، والطواف، والسعي، والصالة في احلرم 

املكي، وعقب صالة املغرب، وبئر زمزم، ومقبرة املعالة).

ومن لوحات املدينة املنورة: (باب الســـالم، والروضة، وأذان املغرب 

في املســـجد النبوي الشريف، وبانوراما املدينة املنورة، وبر املناخة، 

وســـوق املدينة، ومقبرة البقيع، ومسجد قباء، ومسجد سيدنا حمزة، 

واملساجد السبعة). 

ولم يغفـــل املعرض قوافل احلجـــاج، فضم لوحات توثـــق للقافلة إلى مكة 

املكرمة، وللمحمل الشـــامي واحململ املصري يصالن مكة املكرمة، وملوكب 

احململ املصري، واحململ السوري املغادر من مزيريب، والقافلة إلى عرفات 

مرورًا بحدود العلمني. كما ضم لوحات لبعض محطات احلج، كاســـتراحة 

شمال غرب اجلزيرة العربية، واحملطات احملصنة على طريق قوافل احلج،      

ومن أبـــرز اللوحات اخلاصة باملشـــاعر املقدســـة: (النفـــرة، واملبيت في 

مزدلفة، وجمرة العقبة، والضحية في 

منى، ومســـجد اخليف، واجلمرات، 

والشارع العام في منى، وبركة عني 

زبيدة في عرفة).
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البوابة اإللكترونية بوابة إلكترونية موحدة
لتحقيق ذلك، ناقش مجلس الهيئة التنســـيقية ملؤسسات أرباب الطوائف في 

عدد مـــن اجتماعاته محتوى النموذج املقترح لتصميـــم البوابة اإللكترونية 

للهيئة واخلاصة مبشروع املسار اإللكتروني حلجاج اخلارج، ووافق على ما 

تضمنه العرض من محاور، ومت الطلب من اللجنة حتويله إلى رابط إلكتروني 

تشبيهي: (شـــكل تنفيذي) يتضمن مهام املؤسسات وكيفية اعتماد املنظم، 

واالطالع على املساكن مبكة املكرمة، واملدينة املنورة، وحجز السكن، وتكوين 

حزمة اخلدمات املرغوبة.

جدير بالذكر أن ”الهيئة“، تقوم بدراســـة مشـــروع: (إنشـــاء بوابة إلكترونية 

موحدة خاصة باملسار اإللكتروني اخلاص بحجاج اخلارج)، ضمن الدراسات 

التـــي تقوم بها، وذلك بعد موافقة مجلـــس الوزراء املوقر، وإعالن وزارة احلج 

عن تطبيق املسار اإللكتروني جلميع حجاج اخلارج في موسم حج هذا العام 

(١٤٣٥هـــــ)، وتأكيداتها أن البرنامج عبارة عن ربط منح تأشــــيرة احلج للحاج 

بحزمــــة خدمات متكاملة يختارهــــا احلاج الكرمي من خــــالل البوابة اإللكترونية 

اخلاصة باملشروع، والتي تعدها مؤسسات أرباب الطوائف املختلفة والقطاعات 

اخلدمية األخرى.. خاصة وأن هذا التوّجه قد توِّج مبوافقة مجلس الوزراء برئاسة 

خــــادم احلرمني الشــــريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيــــز - يحفظه الله - بتاريخ 

١٤٣٣/١١/٢٢هـ، املوافق ٨ أكتوبر ٢٠١٢م، حيث بارك مشـــروع املســـار 

اإللكتروني حلجاج اخلارج، على أن تراعى فيه عدد من األسس، منها حتقيق 

التكامـــل والترابط بني اجلهـــات املعنية لتطبيق املســـار اإللكتروني حلجاج 

اخلارج، وأن تكون جميع تعامالتهم إلكترونية.

وبهذه املناســـبة رفع معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حجار شكره 

وتقديره خلادم احلرمني الشـــريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل ســـعود، 

ولصاحب الســـمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - مبناســـبة موافقة 

مجلس الوزراء على مشروع املسار االلكتروني حلجاج اخلارج الذي سيتم 

تنفيذه عبر البوابة اإللكترونية لوزارة احلج.

تكامل المنظومة 
ومن جهته كشف وكيل وزارة احلج لشؤون العمرة الدكتور عيسى بن محمد 

رواس أن الهيئة التنســـيقية ملؤسسات أرباب الطوائف قطعت شوًطا كبيًرا 

فيمـــا يخص إعداد املســـار اإللكتروني والبوابة اخلاصـــة بحزم اخلدمات 

وأنظمة الدفع اإللكتروني، وأنها على وشك أن تبدأ للتطبيق لتتكامل املنظومة 

بني اجلهـــات احلكومية والقطاع اخلاص، لتحقيـــق األهداف التي وجه بها 

مجلس الوزراء في هذا املجال.

وأكد أن احلاج ال ُمينح التأشـــيرة إال وقد اشـــترى حزمة اخلدمات املُقّدمة 

من مؤسســـات أرباب الطوائف، وقام بتســـديد الرسوم اخلاصة بها بهدف 

حتقيق القدر الكافي من الشـــفافية في اخلدمات التي سوف تقدم له خالل 

أدائه للفريضة، باإلضافة معرفـــة احلاج لكل التفاصيل اخلاصة عن حزمة 

اخلدمات التي ستقدم له عندما يأتي إلى اململكة كمؤسسات النقل واخلدمات 

الفندقية وغيرها من اخلدمات.

البوابة ا�لكترونية للهيئة التنسيقية 
لمؤسسات أرباب الطوائف الخاصة 

بمشروع المسار ا�لكتروني

جدة: الرفادة
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وأكد الدكتور عيســـى رواس أن املسار اإللكتروني سيتم تطبيقه على جميع 

اجلنســـيات املقبلة للمملكة ألداء فريضة احلج في هـــذا العام (١٤٣٥هـ)، 

بعد أن ثبت جناح البرنامج في مواســـم العمـــرة، وبني أن وزارة اخلارجية 

هي اجلهة املعنية في إصدار التأشـــيرات حلجـــاج الدول التي ال توجد بها 

سفارات خادم احلرمني الشريفني باخلارج من خالل إصدار التأشيرات من 

أقرب سفارة للمملكة في الدول املجاورة للحاج الكرمي.

وأوضح وكيل وزارة احلج لشؤون العمرة أن املسار اإللكتروني يتم بالتعاون 

مع اجلهات األخرى املشـــاركة والتي قطعت شوًطا جيًدا في اإلعداد لتنفيذ 

البرنامج، حيث مت إعداد كراســـة للمواصفات وطرحها في منافســـة عامة 

وعلى وشك الترسية ليبدأ بيت اخلبرة الذي وجه به مجلس الوزراء ملساعدة 

اجلهات املعنية في بناء األنظمة والبرامج الالزمة لتطبيقه.

مشروع طموح 
وبهذا املشـــروع الطموح، تخطو وزارة احلج ومؤسســـات أرباب الطوائف 

خطوات واسعة في تطبيق التقنية في جميع تعامالتها، وتقطع شوطًا طويًال 

في ســـبيل االنتقال من التعامالت الورقيـــة للتعامالت اإللكترونية، والتحول 

إلى التعامالت احلكومية اإللكترونية بالكامل، مؤكدة على جميع منســـوبيها 

ووكاالتهـــا وإداراتها والقطاعات التي تعمل حتـــت مظلتها، بذل املزيد من 

اجلهـــود والعطاء من أجل التطوير وحتقيق التميـــز واجلودة في التعامالت 

اإللكترونيـــة، واالســـتفادة من التجارب مبا يعود عليهـــا باختصار اجلهود 

وتقليل األخطاء والتكاليف ورفع مستوى وكفاءة اخلدمات، وفتح آفاق وقنوات 

التبـــادل والتواصل اإللكتروني بني اجلهات احلكومية واخلاصة ذات العالقة 

بأعمـــال احلج والعمـــرة، بدعم كبير من حكومة خادم احلرمني الشـــريفني، 

وبرعاية إســـتراتيجية من برنامج التعامالت اإللكترونية احلكومية ”يسر“. 

وفي ســـبيل حتقيق ذلـــك أعلنت وزارة احلج اســـتفادتها من تطبيق جتربة 

التفويج اإللكتروني ملغادرة ضيوف الرحمن ملوسم العمرة لعام ١٤٣٤هـ، في 

مغادرة احلجاج ملوســـم حج عام (١٤٣٤هـ)، الذي شهد جناحات قياسية، 

بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الطوافة مبكة املكرمة. 

وبدوره أكد معالي وزير احلج أن املوافقة على مشـــروع املســـار اإللكتروني 

حلجاج اخلارج تأتي حتقيقًا لتوجه خادم احلرمني الشريفني في ترسيخ مبدأ 

الشفافية والوضوح، وتسخير كل اإلمكانات املادية والبشرية خلدمة ضيوف 
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لقاءات

عرض شامل
فـــي بداية اللقاء شـــاهد معاليـــه عرضًا مرئيًا شـــامًال ومطـــوًال أعدته الهيئة 

التنســـيقية ملؤسســـات أرباب الطوائـــف، مدعمًا بإحصائيـــات، تضمن أبرز 

املالحظات على موسم احلج املاضي (١٤٣٤هـ)، التي تعنى بها بعض اجلهات 

احلكوميـــة، مقرونًا ببعض احللول املُقترحة للتنفيذ في موســـم حج هذا العام، 

بهدف اخلروج مبوســـم حج ناجح كسابقيه، وتكريس النجاحات القياسية التي 

حتققت، وتنفيذ توجيهات القيادة باالرتقاء املستمر مبستوى اخلدمات، وحتقيق 

تطلعات املســـؤولني، في ظـــل ما وفرته الدولة – أيدها الله - من مشـــروعات 

ومنشـــآت ضخمة، وخدمات جليلة وكبيـــرة، عمت كل بقعة تطأها أقدام حجاج 

بيـــت الله العتيـــق، بدءًا من منافذ القـــدوم، مرورًا بتنقالتهـــم بني مدن احلج، 

وداخل املشـــاعر املقدســـة، وحتى مغادرتهم إلى بالدهم بعد أداء مناســـكهم، 

آمنني ساملني مطمئنني، شـــاكرين لهذه البالد وحكومتها وأهلها، ما وفرته لهم 

من مرافق وخدمات وتسهيالت، وما وجدوه من عناية ورعاية واهتمام.

واشـــتمل هذا العرض املرئي املطّول – املدعم باألرقام واإلحصائيات والرسوم 

البيانية والتوضيحية – على عدة فقرات شـــملت: (التكييف، والكهرباء، واملياه، 

واملطابـــخ، والنظافة)، وبعض املالحظات عن مشـــعري عرفات ومنى، وذلك من 

منطلـــق أن أعمال احلج متثل جهودًا مشـــتركة للعديد من األجهزة والقطاعات 

- احلكومية واألهلية - بالدولة، خاصة وأن مؤسسات الطوافة متثل املستخدم 

الفعلي لكثير من املرافق في املشـــاعر املقدســـة، وبالتالي فهي اجلهة الرئيسة 

التـــي تقوم برصـــد ما عليها من مالحظـــات، جاءت من الواقـــع املعاش ومن 

جتربة حقيقية، ومتثل محصلة ملا يقوم برصده مســـؤولوها، وجلانها وقطاعاتها 

املختصة بإسكان احلجاج في املشاعر املقدسة، ومن واقع مالحظات احلجاج 

أنفســـهم، بهدف تالفيها وتداركها في سبيل االرتقاء باخلدمات عامًا بعد عام، 

ومـــن باب تكريس أوجه التعاون والتنســـيق مع مختلـــف اجلهات ذات العالقة 

بأعمـــال احلج، وبهدف خلق التكامل املنشـــود، وتضافر اجلهود خلدمة حجاج 

البيت العتيق.

وبـــدأ العرض املرئي مبقدمة أكدت فيها ”الهيئة التنســـيقية“ أن حكومة خادم 

احلرمني الشـــريفني تبذل الغالـــي والنفيس خلدمة ضيوف الرحمن، وكل ما في 

وســـعها لتوفير بيئة روحانية مالئمة وهادئة، متكنهم من أداء نسكهم بكل يسر 

وسهولة. وأشادت مبشروع اخليام املطورة في مشعر ”منى“، وأشارت إلى أنه 

قد عالج كثيرًا من الســـلبيات في حينه، والتي كان من أهمها مشكلة احلرائق 

وارتفـــاع درجات احلرارة، ونوهت بأنه يحتاج ألعمال صيانة شـــاملة أو دورية 

منتظمة على مدار العام من قبل اجلهة املسؤولة عنه، نظرًا لظهور ضعف أداء 

بعض التجهيزات، وبالتالي ظهور بعض السلبيات التي يجب تداركها ومنذ وقت 

مبكر، في ظل االستعدادات املبكرة ملوسم حج هذا العام. 

وأكدت على أهمية جاهزية املخيمات واخليام عند االستالم من اجلهة احلكومية 

لة لها، وعلى نظافة املواقع بشـــكل عام - ومنذ وقت مبكر - الستقبال  املُشـــغِّ

احلجاج، وجتديد القواطع والسواتر، وزيادة قدرة القواطع الكهربائية اخلاصة 

باألفياش واإلضاءة ومخارج الطاقة داخل اخليام. وزيادة متديدات مياه الشرب 
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شكر خالله القائمين عليها.. وحثهم على مضاعفة الجهود

”حجار“ يلتقي برؤساء مجالس إدارات 
مؤسسات أرباب الطوائف

املبردة داخل املخيمات، وعلى ضرورة اجلاهزية املبكرة لنظام اإلطفاء، وصيانة 

وتعبئة طفايات احلريق عند االستالم.

كما نادت مبضاعفة كفاءة النظام احلالي للتكييف، ووجود نظام مستقل خاص 

لتغذية التكييف باملياه، واســـتبدال القطع الرئيسية للمكيفات: (املوتور، مضخة 

املياه، السيور، مفاتيح التشغيل... إلخ)، بجانب خطوط الشبكة، حيث إن عدم 

تشغيل املكيفات لفترة طويلة، أدى إلى تلف العناصر الرئيسة للمكيف. وزيادة 

كفاءة فرق الصيانة وأعداد الفنيني. 

المهام واألعمال
واســـتعرض العـــرض املرئي وضع املطابخ في مشـــعر ”منـــى“، ونّوه بضيق 

املساحة املخصصة للمطابخ باخليام املطّورة. 

ثـــم انتقل العرض للحديث عـــن أعمال ومهام: (غـــرف عمليات بعض اجلهات 

لة)، التي تقوم بأعمال كبيرة في املشـــاعر املقدسة، وأشار إلى ضرورة  املُشـــغِّ

إصـــالح األعطال في املخيمات قبـــل وصول احلجاج في يـــوم التروية، وقبل 

تسليمها ملؤسسات الطوافة، ونادى العرض بتفعيل اآلتي: 

ضرورة ضخ املياه في وقت مبكر من قبل شركة املياه. 

جاهزية دورات املياه بكامل ملحقاتها: (شبكة املياه، واإلنارة، واألبواب، والكراسي، 

والصنابير، والشطافات... الخ)، ومتديد خدمات الكهرباء، واملياه، والنظافة، لدورات 

املياه املستحدثة، في وقت ُمبكر وقبل وصول احلجاج إلى املشعر. 

تســـهيل التواصل مع الرقم املجانـــي لغرفة عمليات الشـــركة الوطنية للمياه، 

ليستقبل البالغات اخلاصة بدورات املياه والشبكات. 

أهميـــة املتابعة بشـــكل دقيق وســـريع عند تبليغ غرفة عمليات طوارئ شـــركة 

الكهرباء عند حدوث انقطاع للتيار الكهربائي باملخيمات.

مضاعفة القدرة الكهربائيـــة للعدادات لكي تتحمل األعباء اإلضافية: (مكيفات 

الفريون، السخانات، البرادات... إلخ).

تفعيل التنسيق مع املسؤولني املختصني عن تشغيل شبكة السيول في احلصول 

علـــى املخططات مـــن واقع الطبيعة، وزيـــادة أعداد حاويـــات النظافة وعمال 

النظافة، ومعدات النظافة بكامل مشـــعر عرفات، وصيانة األغطية اخلرســـانية 

اخلاصة بتصريف الســـيول، وتعويض املفقود منها، وردم احلفريات املمتدة في 
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محاضـــرة معالي وزير احلج عن دور اململكة فـــي خدمة ضيوف الرحمن، 

حجاجًا ومعتمرين وزوارًا، تأتي ضمن حرص الوزارة على اســـتغالل منابر 

املؤسسات الثقافية واإلعالمية لتسليط الضوء على خطط الوزارة ورسالتها 

ورؤيتها التي تســـعى إلى حتقيقها، في ظل متابعـــة وتوجيه حكومة خادم 

احلرمني الشريفني للرقي بخدمة احلجاج واملعتمرين، وحتويلها إلى صناعة 

مغلفة باالحترافية، وقد تناولت احملاضرة العمق التاريخي لدور اململكة في 

خدمة احلجيج، كما تعرضـــت الجتاهات الوزارة وأبرز اهتماماتها لتطوير 

خدمات الطوافة والنقل واالستقبال وإدارة جموع احلجيج.

وأوضـــح معالـــي وزير احلـــج في بدايـــة احملاضـــرة أن االهتمام باحلج 

واحلجيج واحلرمني الشـــريفني واملشاعر املقدسة أولوية لدى والة األمر في 

هـــذه البالد املباركة منذ توحيد أرجائها على يد املؤســـس امللك عبدالعزيز 

بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ مرورًا بأبنائه الذين حملوا الرســـالة من 

بعده، امللك ســـعود، وامللك فيصل، وامللك خالـــد، وامللك فهد ـ رحمهم الله 

ـ وصـــوًال إلى هذا العهد املشـــرق، عهد خادم احلرمني الشـــريفني، امللك 

عبداللـــه بن عبدالعزيـــز حفظه الله، الذي جعل رعاية احلرمني الشـــريفني 

وضيـــوف الرحمن في مقدمة االهتمامات الكبرى للمملكة، وأســـبغ عليها 

كرمي عنايته ورعايته وإشـــرافه الشخصي، انطالقًا من إميانه العميق بأن 

ذلك أمانة شرفت بها هذه الدولة فتحملت مسؤولياتها في اإلنفاق على هذا 

العمل اجلليل، أداء للواجب واضطالعًا باملســـؤولية دومنا انتظار شكر أو 

ثناء من أحد، وإمنا رجاء املثوبة واألجر عند الله تعالى واحتساب ما لديه 

بخير األعمال وصاحلها، وتســـهيل أداء املسلمني مناسكهم وتوفير األمن 

والطمأنينة لهم، ويجســـد هذه العناية والرعاية واقع احلرمني الشـــريفني 

واملشاعر املقدسة الذي يلمسه املسلمون في مشارق األرض ومغاربها، في 

موسم احلج من كل عام، مبينًا أن ما تشهده بالدنا في هذا العهد الزاهر، 

الذي اكتملت فيه أسباب قوته ومنعته وازدهاره، خير شاهد وبرهان، وواقع 

ال يحتاج إلى بيان.. اقتصاد قوي ومتني، وعمران شـــامخ وعظيم، ونهضة 

تعليمية واســـعة، وإجنازات علميـــة رائعة، وتقدم طبي هائل، وتوســـعات 

تاريخية للحرمني الشـــريفني، ومشـــروعات ضخمة في املشاعر املقدسة، 

ونهضة شاملة في كل مناحي احلياة..

وأشـــار معالي وزير احلج إلى أن جهود الوزارة أحد روافد العمل املسؤول 

مع بداية موسم حج كل عام ومشاركتها هذا النجاح مع أطراف أخرى يناط 

بها املشـــاركة الفاعلة لتحقيق املرامي واملقاصد التي يتطلع إليها اجلميع، 

تطلعًا إلى إدراك املســـتوى املرموق من اخلدمات الرفيعة التي تعني ضيوف 

الرحمن على أداء نسكهم بيسر وسهولة وراحة، الشيء الذي البد أن يحس 

به القادمون من مشارق األرض ومغاربها وهم فرحون مبا ّمن الله به عليهم 

من نعمة جزيلة كانت متثل أمنية غالية وحلمًا عظيمًا، واستعرض معاليه ما 

تزخر به خطط وزارة احلج املســـتقبلية من أفكار جديدة وطموحات عظيمة 

ســـيجني ضيوف الرحمن ثمرتها ويســـعدون بإجنازها ويشعرون بفائدتها 

جلعل املناسك سهلة ميســـرة بإذن الله، مشيرًا إلى أن تطلعات والة األمر 

وزير الحج يستعرض (جهود المملكة 
في خدمة ضيوف الرحمن)

عظيمـــة ومتجددة ال حتدها احلدود فكلما نفذ إجناز برزت لســـاحة العمل 

النشـــطة فكرة أخرى ال تقل أهميتها عما مت حتقيقـــه، وتأتي متممة آلخر 

ما وصلت إليه ملســـات اللوحـــة املباركة التي أبدعتها حماســـة املخلصني 

بتوجيهات من القيادة الرشيدة، وستظل تلك التطلعات والطموحات متجددة 

عامًا بعد عام كشعور دافع لنا في الوزارة ملضاعفة اجلهود وشحذ الهمم مبا 

يرقى إلى تلك التطلعات، الفتًا االنتباه إلى مساعي العاملني في مؤسسات 

أرباب الطوائف حتت مظلة الوزارة الذين شرفهم الله تعالى بخدمة ضيوفه 

وإكرامهم وإحسان وفادتهم ورفادتهم لتراهم يتسابقون ألداء هذا التشريف 

والتكليف بكل صدق وإخالص وجترد ونكران الذات لتســـود كل أألماكن، 

واصفًا ذلك باملناخات الرائعة من التراحم والتكافل والتواد وجتسيد الصور 

الرائعة من صور األخوة اإلســـالمية التي تغمر احلاج بشعور املوجود بني 

أهله وذويه وهو ينعم ببهجة الزمان وقدســـية املكان أمام الكعبة املشرفة أو 
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بعض المرئيات
حتدثت ورقة عمل الهيئة التنســـيقية ملؤسســـات أربـــاب الطوائف، التي 

قدمتها املؤسســـة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومســـلمي أوروبا وأمريكا 

وأســـتراليا في هذه الفعالية – والتي كانت مـــن إعداد املهندس إبراهيم 

عبداللـــه حريري، عضو مجلس إدارة املؤسســـة عن: «مرئيات عن ارتفاع 

درجات احلرارة في موســـم احلج»، وعددت أهم املشـــكالت التي قد تنتج 

من ارتفاع درجات احلرارة أثناء موسم احلج.

أهم المشكالت 
م الورقة العلمية إلى أن الرتفاع درجات احلرارة أثرًا  وأشار املتحدث مقِدّ

سلبيًا على كل من:

األفراد. 

األطعمة. 

املكان. 

املركبات. 

وأوضح أن من أهم املشكالت املتوقع أن تواجهها مؤسسات الطوافة أثناء 

مواسم احلج، قد تتمثل في:

١- احتمال انتشـــار بعض األمراض، وحـــدوث تدهور للحاالت الصحية 

لبعض املرضى، األمر الذي قد يؤدي إلى زيادة حاالت الوفاة، عند حدوث 

ارتفاع لدرجات احلرارة في املواسم الالحقة.

وأوضح أن املقترح للحد من اآلثار الســـلبية الرتفاع درجات احلرارة، هو 

توعية األفراد بضرورة جتنب التعرض الطويل للشـــمس دون وقاية، وذلك 

باستخدام عدة وسائل منها: 

توزيع مطويات وملصقات وعرض أفالم.
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جـدة: الرفادة

خالل مشاركتها في ورشة عمل التأثير المتوقع لتزامن الحج مع مواسم الصيف

”أرباب الطوائف“ تؤكد أن توعية الحجاج 
مسؤولية الجميع
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تأمني مغاطس إلسعاف حاالت ضربات الشمس.

تشـــجيع الشـــركات التجارية بتوزيع املظالت اليدوية للوقاية من أشعة 

الشمس.

تكثيف استخدام مراوح رش رذاذ املاء.

٢- احتمـــال حصول بعض حاالت التســـمم الغذائي، فـــي حال حدوث 

ارتفـــاع لدرجات احلرارة، نتيجة ما قد يحدث من فســـاد لألطعمة نتيجة 

احلرارة العالية. 

وقـــدم احملاضر عدة مقترحات للحد من اآلثار الســـلبية الرتفاع درجات 

احلرارة في هذا اجلانب، منها:

توعية األفراد بضرورة حفظ األطعمة في برادات وحافظات جيدة.

تأمني حافظات الثلج والثالجات في سكن احلاج واملشاعر املقدسة.

ترغيب األفراد بأفضلية تناول الفواكه الطازجة أو الوجبات اجلافة.
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الملك عبدا� بن عبدالعزيز.. 
تاريخ مضيء في خدمة ضيوف الرحمن
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منجزات وريادات
شـــهدت اململكـــة منذ مبايعة خادم احلرمني الشـــريفني امللـــك عبدالله بن 

عبدالعزيـــز في ٦/٢٦/ ١٤٢٦هـ العديد من املنجـــزات التنموية العمالقة 

على امتداد مســـاحتها الشاســـعة فـــي مختلف القطاعـــات االقتصادية 

والتعليمية والصحية واالجتماعية والنقل واملواصالت والصناعة والكهرباء 

واملياه والزراعة، تشـــكل فـــي مجملها إجنازات جليلة متيزت بالشـــمولية 

والتكامـــل في بناء الوطـــن وتنميته، وحرص حفظه الله، على اســـتكمال 

مختلف املشروعات التي تســـهل وتيسر على حجاج بيت الله احلرام أداء 

مناســـكهم، والقضاء على مشـــكالت االزدحام حول جسر اجلمرات وفي 

الساحات احمليطة بها، باإلضافة إلى ما تضمنته املشروعات من استكمال 

امتداد األنفاق والتقاطعات واجلســـور التي أدت مبشيئة الله إلى تسهيل 

حركة املرور من وإلى مشـــعر منى، إضافة إلى مشـــروع قطار املشـــاعر 

املقدسة وقطار احلرمني.

ويأتي مشـــروع خادم احلرمني الشريفني لتوسعة املسجد احلرام واملسجد 

النبوي الشريف في طليعة األعمال اجلليلة التي اضطلع بها خادم احلرمني 

الشـــريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل ســـعود - حفظه الله - في خدمة 

اإلسالم واملسلمني.

وقد وضع امللك املفدى هذا املشـــروع الذي تفخر به الشـــعوب اإلسالمية 

فـــي مقدمة االهتمامات الكبرى للمملكة وأســـبغ عليه كرمي عنايته ورعايته 

وإشرافه الشـــخصي انطالقًا من إميانه العميق بأن ذلك أمانة شرفت بها 

هذه الدولة فتحملت مســـؤولياتها حتى وفق الله تعالى قيادتها لإلنفاق على 

هذا العمل اجلليل أداء للواجب واضطالعًا باملســـؤولية دومنا انتظار شكر 

أو ثنـــاء من أحد، وإمنا رجاء املثوبة واألجر عند الله تعالى واحتســـاب ما 

لديه بخير األعمال وصاحلها وتسهيل أداء املسلمني مناسكهم وتوفير األمن 

والطمأنينة لهم، ويجسد هذه العناية والرعاية واقع احلرمني الشريفني الذي 

ملسه ويلمسه املسلمون في مشارق األرض ومغاربها.

وشـــهد بناء وعمارة املســـجد احلرام على امتداد أكثر من ١٤ قرنًا، نقالت 

معمارية كثيرة على مر العصور؛ إال أن هذه التوسعة شهدت تطورًا وتوسعًا 

أفقيًا ورأســـيًا وخدميـــًا، حيث تعد عالمة بارزة في تاريخ عمارة املســـجد 

احلرام، تضاف إلى املشـــروعات العديدة التي شهدها املسجد احلرام في 

عهد خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود  -حفظه 

الله - ومنها توســـعة املسعى الذي ارتفعت طاقته االستيعابية من ٤٤ ألف 

ساٍع في الساعة إلى ١١٨ ألف ساٍع في الساعة، مما سهل على احلجاج 

واملعتمرين إكمال مناسكهم.

كما يشـــهد املطاف توسعة تاريخية تتناســـب مع مساحة املسجد احلرام 

لتكتمل منظومة راحة احلجاج واملعتمرين، وسيستوعب املطاف بعد توسعته 

حوالي (١٠٥) آالف طائف في الساعة بدًال من ٤٨ ألفًا، وستحافظ التوسعة 

على الرواق العباسي القدمي وتتعامل معه مبا ال يتعارض مع زيادة الطاقة 

االستيعابية للمطاف.

وتعكس مشاريع العاصمة املقدســـة شمولية التنفيذ، والنهضة النوعية في 

حياة زوار بيت الله احلرام وســـاكني مكة املكرمة، فامتدادًا ملشـــاريع مكة 

املكرمة، يشـــكل مشروع تطوير ســـقيا زمزم الذي بلغت تكلفته ٧٠ مليون 

ريال، مرحلة جديدة في تاريخ تعبئة وتخزين مياه زمزم من خالل مشـــروع 

امللك عبدالله بن عبدالعزيز لســـقيا زمزم في كـــدي في مكة املكرمة، ليدير 

البوصلة نحو ضمان بقاء املاء املبارك نقيًا من الشوائب بطرق متطورة في 

آليات التعبئة والتخزين اآللي، وبطاقة تصل إلى خمسة ماليني لتر يوميًا.

وتقف ســـاعة مكة املكرمة معلمًا إسالميًا شامخًا ستظل تشاهده األجيال 

املســـلمة من مســـافات بعيدة تنبئ عن مواعيد األذان وأوقات الصالة في 

احلرم املكي الشريف.

ويعد جســـر اجلمرات من أبرز املشروعات في مشـــعر منى، والذي بلغت 

تكلفتـــه أكثر من ٤ مليارات و٢٠٠ مليون ريال، وتبلغ طاقته االســـتيعابية 

٣٠٠ ألف حاج في الســـاعة، ويبلغ طول اجلســـر ٩٥٠ مترًا، وعرضه ٨٠ 

مترًا، وصمم على أن تكون أساسات املشروع قادرة على حتمل ١٢ طابقًا 

وخمســـة ماليني حاج في املســـتقبل إذا دعت احلاجة لذلك، ويتكون من ٥ 

طوابق تتوفر بها جميع اخلدمات املســـاندة لراحة ضيوف الرحمن مبا في 

ذلك نفق أرضي لنقل احلجاج بحيث يفصل حركة املركبات عن املشاة، يبلغ 

ارتفاع الدور الواحد ”١٢“ مترًا.

ومن املشروعات التي مت تنفيذها باملشاعر املقدسة في عهد خادم احلرمني 

الشـــريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز مشـــروع قطار املشـــاعر املقدسة، 

الذي نفذته وزارة الشـــؤون البلدية والقروية بتكلفة أكثر من ســـتة مليارات 

ريال، وبانطالق قطار املشـــاعر تدخل خدمـــات احلج مرحلة جديدة بآليات 

ورؤية مســـتقبلية متطورة، حيث ربط املشاعر من عرفات ومزدلفة نزوًال عند 

اجلمرات في منى، في حركة ترددية آلية دون سائق.

وينقـــل القطـــار ضيوف الرحمن عبر األودية وســـفوح اجلبـــال في طبيعة 

جغرافية صعبة، وهو يســـير على ســـكة طولها ٢٠ كيلومترًا، تنقســـم إلى 

مســـارين مرتفعني عن األرض، بحيث تخلو الشـــوارع من دخول ٣٥ ألف 

مركبة وحافلة إلى املشـــاعر، ويخف الضغط على حركة املرور، مما انعكس 

على حركة الســـير في الطرقات وخفف من االزدحام واالختناقات املرورية، 

واالستفادة من املنطقة اخلالية لسيارات الطوارئ واخلدمات.

وإضافة إلى قطار املشـــاعر املقدسة، يجري العمل حاليًا على تنفيذ قطار 

احلرمـــني، الذي يربط املدينتني املقدســـتني: مكة املكرمـــة واملدينة املنورة 

مرورًا بجدة، وبانتهاء املشـــروع تدخل خدمات نقل احلجاج مرحلة جديدة 

في تاريخها.

وتقف مشـــاريع توسعة وعمارة املســـجد احلرام واملسجد النبوي الشريف 

واملشـــاعر املقدســـة وخدمة ضيوف الرحمن معالم شامخة ستظل ترددها 

األجيال املســـلمة شـــاهدًا على ما تقوم به اململكة العربية السعودية بقيادة 

خادم احلرمني الشـــريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل ســـعود من أعمال 

جليلة، تهدف في مجملها إلى خدمة اإلسالم واملسلمني.
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ملف العدد

بن  عبدالله  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  بقيادة  السعودية  العربية  اململكة  تواصل 
ما  بكل  وقاصديهما  الشريفني  احلرمني  بخدمة  عنايتها  الله،  يحفظه  عبدالعزيز 
تستطيع، فشهدت مكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة خالل السنوات املاضية 

نقلة نوعية في اخلدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن تعجز الكلمات عن وصفها..
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شخصية العدد

ندوات

ملؤسسات أرباب الطوائف أدوار فاعلة في جناح 
موسم احلج، من خالل خبراتها التراكمية التي 

اكتسبتها من مواسم احلج عامًا بعد عام..

واملتابعة  الرقابة  جانب  احلج  وزارة  تولي 
جهودها  خالل  من  وذلك  كبيرًا،  اهتمامًا 
من  الــرقــابــيــة  الــوســائــل  لتعزيز  الــرامــيــة 

خالل التواصل مع جميع القطاعات..

تاريخ  حــمــزة  محمد  عــبــدالــرزاق  لــأســتــاذ 
حــافــل فــي مــجــال اخلــدمــة املــدنــيــة بصفة 
الرحمن  ضيوف  خدمة  مجال  وفــي  عامة، 

بصفة خاصة..

بن  سلمان  األمــيــر  امللكي  السمو  صاحب  كرسي  ينظم 
علمية  نــدوة  املكرمة،  مكة  تاريخ  لدراسات  عبدالعزيز 
بعنوان: الطوافة واملطوفني، مبشاركة الهيئة التنسيقية 
املــلــك عبدالعزيز  بــقــاعــة  الــطــوائــف  أربــــاب  ملــؤســســات 

التاريخية في املدينة اجلامعية بالعابدية.
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مكة المكرمة: الرفادة
تهـــدف الندوة العلمية للطوافـــة واملطوفني إلى 

خدمـــة تاريخ مكـــة املكرمة من خـــالل العناية 

بالطوافة واملطوفني، وتسليط الضوء على ماهية 

الطوافـــة وتاريخهـــا وأخالقياتهـــا، إلى جانب 

إيضاح جهـــود املطوفني في خدمة حجاج بيت 

الله احلـــرام، وكذلك إبـــراز دورهم في احلياة 

العامة مبكة املكرمة. 

كمـــا تعد الندوة ســـانحة طيبة إلبـــراز جهود 

اململكة العربية الســـعودية في العناية بالطوافة 

واملطوفني وتطويرها، خدمـــة لقاصدي حجاج 

بيت اللـــه احلرام، فضًال عن إبراز أثر الطوافة 

على املجتمـــع املكـــي اجتماعيـــًا واقتصاديًا 

وثقافيـــًا، وترصـــد في هـــذا اإلطـــار الوثائق 

اخلاصة بالطوافة واملطوفني، وتثري في الوقت 

نفسه الفكر التاريخي بالدراسات اخلاصة في 

هذا املجال.

خدمة تاريخ مكة المكرمة من خالل 
العناية بالطوافة والمطوفين

»(f�U∫ أسر الطوافة.
»��œU”∫ مؤسسات الطوافة.

»��l�U∫ عناية اململكة العربية السعودية بالطوافة واملطوفني.
»��s�U∫ الطوافة في كتب الرحالة.

»��l�U∫ الوثائق التاريخية اخلاصة بالطوافة واملطوفني.
»�d�UF∫ آثار الطوافة على املجتمع املكي اجتماعيًا واقتصاديا وثقافيًا.

ولفـــت الدكتـــور عبدالله الشـــريف إلـــى أن اللجنة العلمية كانـــت قد حددت 

١٤٣٤/٦/٣٠هـ املوافق ٢٠١٣/٥/١٠م كآخر موعد لتلقي ملخصات األبحاث 

من الباحثني الراغبني باملشـــاركة في الندوة، فيما كان يوم ١٤٣٤/١٠/٣٠هـ 

املوافـــق ٢٠١٣/٩/٦م آخر موعد لتلقي البحـــوث كاملة، جيث جرى بعد ذلك 

إخضاع امللخصات والبحوث للتقومي من جلنة التحكيم، ومن ثم اختيار املالئم 

منها.

جدير بالذكر أن كرســـي صاحب الســـمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز 

لدراسات تاريخ مكة املكرمة، الذي أنشئ بالشراكة بني جامعة أم القرى ودارة 

امللـــك عبدالعزيز، يعمل على إبراز تاريخ مكة املكرمـــة، ودعم البحث العلمي، 

وكذلك دراســـة تاريـــخ مكة املكرمة ومتويل املشـــاريع البحثيـــة فيه، وحتقيق 

مصادر التاريخ املكي، وترجمة املؤلفات اخلاصة به، وهو يشـــكل حلقة وصل 

بني األكادمييني والباحثني في قسم التاريخ بجامعة أم القرى ومركز تاريخ مكة 

املكرمـــة واملدينة املنورة، ويعد مكمًال لدور املركز ورافدًا لدارة امللك عبدالعزيز 

في خدمة التاريخ الوطني. كما أنه يعقد شراكات بحثية واستشارية مع املراكز 

العلمية والقطاعات احلكومية واألهلية في مجاالت اختصاص الكرسي، ويعقد 

اللقاءات واملناشـــط العلمية في حقل التاريخ املكي، ويدعم طالب الدراســـات 

العليـــا بقســـم التاريخ والباحثني فـــي تاريخ مكة املكرمة ويســـهم في أعمال 

موسوعة احلج واحلرمني الشريفني، إلى جانب إثرائه لدور اجلامعة العلمي في 

خدمة املجتمع وتفعيل الدور املجتمعي في دعم البحث الهادف، وتوجيه البحث 

في خدمة املجتمع بدراســـة القضايا التاريخية واإلســـهام في حل املشكالت 

وتوجيهه إلى استقراء املاضي خدمًة للحاضر واستشرافًا للمستقبل.
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استعداد مبكر
ومواكبة ألهمية وحجم األهداف املنشـــودة من الندوة، فقد كان لزامًا اإلعداد 

املبكـــر النعقادها والتنســـيق الفّعال إلخراجها بالشـــكل املطلوب.. وفي هذا 

الســـياق أوضح رئيس الهيئة التنسيقية ملؤسســـات أرباب الطوائف األستاذ 

عبدالواحد بن برهان ســـيف الدين أنهم وإنفاذًا لتوجيهات معالي وزير احلج 

بضرورة االهتمام مبوضوع كرســـي صاحب الســـمو امللكي األمير ســـلمان 

بـــن عبدالعزيـــز واملشـــاركة الفعالة في النـــدوة، فقد انعقد اجتمـــاع بتاريخ 

١٤٣٤/١١/١٥هـ مبقر الهيئة التنســـيقية ملؤسسات أرباب الطوائف، حضره 

سعادة مدير عام فرع الوزارة مبكة املكرمة املكلف عضو الهيئة اإلشرافية على 

الندوة ورؤساء مجالس إدارة مؤسسات الطوافة واألمني العام للهيئة واملشرف 

على كرســـي األمير سلمان لدراسات تاريخ مكة املكرمة واللجنة العلمية لندوة 

الطوافة واملطوفني.

تنسيق فعال
وأشـــار عبدالواحد سيف الدين إلى أن الندوة العلمية تلقت حتى ذلك التاريخ 

ســـتني بحثًا شاملة حملاور الندوة كافة، مقدمة من قبل باحثني منهم املطوفون 

واملطوفـــات من داخـــل وخارج اململكة، الفتًا إلى إعـــداد بحث خاص عن كل 

مؤسســـة طوافة وآخر خاص بالهيئة التنسيقية ملؤسســـات أرباب الطوائف، 

ويتولى "الكرســـي" طباعة جميع األبحاث املجـــازة من اللجنة العلمية في عدة 

مجلدات لتكون مرجعًا موثقًا لتاريخ الطوافة واملطوفني.

وأضـــاف عبدالواحد أنه جرى في وقت الحق عقد اجتماع تنســـيقي بحضور 

املشرف على كرســـي األمير سلمان وأعضاء اللجنة العلمية للندوة إلى جانب 

رؤســـاء مجالس إدارة مؤسسات الطوافة األهلية مبكة املكرمة، وذلك للتعريف 

بالندوة والدور املأمول للهيئة التنســـيقية ملؤسسات أرباب الطوائف في حتقيق 

أهدافهـــا، حيث أمن املجتمعون على تقدمي أنواع الدعم املعنوي واللوجســـتي 

من قبل املؤسســـات والهيئة للباحثني وكل ما من شـــأنه اإلســـهام في إجناح 

أعمال الندوة.

محاور مهمة
وفي ســـياق متصل، نوّه الدكتور عبدالله الشـــريف، املشرف على "الكرسي"، 

بعناية صاحب الســـمو امللكي األمير ســـلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاعـ  حفظه اللهـ  بالتاريخ واملؤرخني واملؤسسات 

التاريخية، مشيرًا إلى أن رعايته لهذا "الكرسي" جاءت ثمرة الهتمامه اخلاص 

بتاريخ مكة املكرمة وعنايته باحلرمني الشريفني.

وأعرب الدكتور الشـــريف عـــن عظيم امتنانهم وتقديرهم فـــي اللجنة العلمية 

للندوة ملا وجدوه من تعاون وتفاهم وإيجابية في الطرح واحلوار مع مســـؤولي 

مؤسســـات الطوافـــة واملطوفني، مبينًا أنهم يتطلعون مبشـــيئة الله تعالى إلى 

إظهار الندوة مبا يوازي أهدافها ويتواكب مع رؤية ورسالة "الكرسي"، مضيفًا 

أنه مت توجيه الدعوة للعديد من املختصني واملهتمني في هذا الشأن للمشاركة 

في الندوة إلثراء محاورها العشر، والتي جاءت على النحو التالي:

»_Ë‰∫ مفهوم الطوافة وتاريخها قبل العهد السعودي.
»��w�U∫ التطور التاريخي للطوافة في العهد السعودي.

»��Y�U∫ أنظمة الطوافة ومدلوالتها التاريخية.
»�l�«d∫ املطوفون:

١- كيفية اختيار املطوفني.

٢- الشروط الواجب توفرها في املطوفني.

٣- املهام واخلدمات.
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ندوة علمية ينظمها كرسي األمير سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة



الملف 

س���ج���ل اس����م����ه م����ن ن������ور ف����ي ال���ت���اري���خ 
توسعتني  ألك����ب����ر  ب���وض���ع���ه  امل���ع���اص���ر 
تاريخهما ف���ي  ال��ش��ري��ف��ني  ل��ل��ح��رم��ني 

الملك عبداهلل بن عبدالعزيز.. 
تاريخ مضيء في خدمة ضيوف الرحمن

امللك  الشريفني  احلرمني  خ��ادم  بقيادة  السعودية  العربية  اململكة  تواصل 
عبدالله بن عبدالعزيز عنايتها بخدمة احلرمني الشريفني وقاصديهما بكل 
املنورة واملشاعر املقدسة خالل  املكرمة واملدينة  ما تستطيع، فشهدت مكة 
السنوات األخيرة نقلة نوعية في اخلدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن 
حجاج بيته احلرام، تعجز الكلمات عن وصفها، منها توسعة احلرمني الشريفني، 
كأكبر توسعة يشهدانها في تاريخهما، ومنها توسعة املسعى ومنشأة اجلمرات 
العمالقة وقطار املشاعر املقدسة وقطار احلرمني، ووضعه � حفظه الله � أكبر 
توسعة لصحن املطاف، وتوسعة احلرم املدني وتركيب املظالت في ساحاته، 
وغيرها كثير مما يصعب حصره من مشروعات وخدمات، تصب جميعها في 
وسلم. عليه  الله  صلى  نبيه  مسجد  وزوار  احل��رام  الله  بيت  حجاج  خدمة 

مكة المكرمة: الرفادة

ش������ه������دت امل������ش������اع������ر امل������ق������دس������ة ف���ي 

ع������ه������ده ال������ع������دي������د م��������ن امل�����ن�����ج�����زات 

ال���ع���م���الق���ة ت���ي���س���ي���رًا ع���ل���ى احل���ج���اج
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منجزات وريادات
ش���هدت اململك���ة منذ مبايعة خادم احلرمني الش���ريفني املل���ك عبدالله بن 

عبدالعزي���ز في 6/26/ 1426ه� العديد من املنج���زات التنموية العمالقة 

على امتداد مس���احتها الشاس���عة ف���ي مختلف القطاع���ات االقتصادية 

والتعليمية والصحية واالجتماعية والنقل واملواصالت والصناعة والكهرباء 

واملياه والزراعة، تش���كل ف���ي مجملها إجنازات جليلة متيزت بالش���مولية 

والتكام���ل في بناء الوط���ن وتنميته، وحرص حفظه الله، على اس���تكمال 

مختلف املشروعات التي تس���هل وتيسر على حجاج بيت الله احلرام أداء 

مناس���كهم، والقضاء على مش���كالت االزدحام حول جسر اجلمرات وفي 

الساحات احمليطة بها، باإلضافة إلى ما تضمنته املشروعات من استكمال 

امتداد األنفاق والتقاطعات واجلس���ور التي أدت مبشيئة الله إلى تسهيل 

حركة املرور من وإلى مش���عر منى، إضافة إلى مش���روع قطار املش���اعر 

املقدسة وقطار احلرمني.

ويأتي مش���روع خادم احلرمني الشريفني لتوسعة املسجد احلرام واملسجد 

النبوي الشريف في طليعة األعمال اجلليلة التي اضطلع بها خادم احلرمني 

الش���ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل س���عود - حفظه الله - في خدمة 

اإلسالم واملسلمني.

وقد وضع امللك املفدى هذا املش���روع الذي تفخر به الش���عوب اإلسالمية 

ف���ي مقدمة االهتمامات الكبرى للمملكة وأس���بغ عليه كرمي عنايته ورعايته 

وإشرافه الش���خصي انطالقًا من إميانه العميق بأن ذلك أمانة شرفت بها 

هذه الدولة فتحملت مس���ؤولياتها حتى وفق الله تعالى قيادتها لإلنفاق على 

هذا العمل اجلليل أداء للواجب واضطالعًا باملس���ؤولية دومنا انتظار شكر 

أو ثن���اء من أحد، وإمنا رجاء املثوبة واألجر عند الله تعالى واحتس���اب ما 

لديه بخير األعمال وصاحلها وتسهيل أداء املسلمني مناسكهم وتوفير األمن 

والطمأنينة لهم، ويجسد هذه العناية والرعاية واقع احلرمني الشريفني الذي 

ملسه ويلمسه املسلمون في مشارق األرض ومغاربها.

وش���هد بناء وعمارة املس���جد احلرام على امتداد أكثر من 14 قرنًا، نقالت 

معمارية كثيرة على مر العصور؛ إال أن هذه التوسعة شهدت تطورًا وتوسعًا 

أفقيًا ورأس���يًا وخدمي���ًا، حيث تعد عالمة بارزة في تاريخ عمارة املس���جد 

احلرام، تضاف إلى املش���روعات العديدة التي شهدها املسجد احلرام في 

عهد خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود  -حفظه 

الله - ومنها توس���عة املسعى الذي ارتفعت طاقته االستيعابية من 44 ألف 

ساٍع في الساعة إلى 118 ألف ساٍع في الساعة، مما سهل على احلجاج 

واملعتمرين إكمال مناسكهم.

كما يش���هد املطاف توسعة تاريخية تتناس���ب مع مساحة املسجد احلرام 

لتكتمل منظومة راحة احلجاج واملعتمرين، وسيستوعب املطاف بعد توسعته 

حوالي )105( آالف طائف في الساعة بداًل من 48 ألفًا، وستحافظ التوسعة 

على الرواق العباسي القدمي وتتعامل معه مبا ال يتعارض مع زيادة الطاقة 

االستيعابية للمطاف.

وتعكس مشاريع العاصمة املقدس���ة شمولية التنفيذ، والنهضة النوعية في 

حياة زوار بيت الله احلرام وس���اكني مكة املكرمة، فامتدادًا ملش���اريع مكة 

املكرمة، يش���كل مشروع تطوير س���قيا زمزم الذي بلغت تكلفته 70 مليون 

ريال، مرحلة جديدة في تاريخ تعبئة وتخزين مياه زمزم من خالل مش���روع 

امللك عبدالله بن عبدالعزيز لس���قيا زمزم في ك���دي في مكة املكرمة، ليدير 

البوصلة نحو ضمان بقاء املاء املبارك نقيًا من الشوائب بطرق متطورة في 

آليات التعبئة والتخزين اآللي، وبطاقة تصل إلى خمسة ماليني لتر يوميًا.

وتقف س���اعة مكة املكرمة معلمًا إسالميًا شامخًا ستظل تشاهده األجيال 

املس���لمة من مس���افات بعيدة تنبئ عن مواعيد األذان وأوقات الصالة في 

احلرم املكي الشريف.

ويعد جس���ر اجلمرات من أبرز املشروعات في مش���عر منى، والذي بلغت 

تكلفت���ه أكثر من 4 مليارات و200 مليون ريال، وتبلغ طاقته االس���تيعابية 

300 ألف حاج في الس���اعة، ويبلغ طول اجلس���ر 950 مترًا، وعرضه 80 

مترًا، وصمم على أن تكون أساسات املشروع قادرة على حتمل 12 طابقًا 

وخمس���ة ماليني حاج في املس���تقبل إذا دعت احلاجة لذلك، ويتكون من 5 

طوابق تتوفر بها جميع اخلدمات املس���اندة لراحة ضيوف الرحمن مبا في 

ذلك نفق أرضي لنقل احلجاج بحيث يفصل حركة املركبات عن املشاة، يبلغ 

ارتفاع الدور الواحد “12” مترًا.

ومن املشروعات التي مت تنفيذها باملشاعر املقدسة في عهد خادم احلرمني 

الش���ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز مش���روع قطار املش���اعر املقدسة، 

الذي نفذته وزارة الش���ؤون البلدية والقروية بتكلفة أكثر من س���تة مليارات 

ريال، وبانطالق قطار املش���اعر تدخل خدم���ات احلج مرحلة جديدة بآليات 

ورؤية مس���تقبلية متطورة، حيث ربط املشاعر من عرفات ومزدلفة نزواًل عند 

اجلمرات في منى، في حركة ترددية آلية دون سائق.

وينق���ل القط���ار ضيوف الرحمن عبر األودية وس���فوح اجلب���ال في طبيعة 

جغرافية صعبة، وهو يس���ير على س���كة طولها 20 كيلومترًا، تنقس���م إلى 

مس���ارين مرتفعني عن األرض، بحيث تخلو الش���وارع من دخول 35 ألف 

مركبة وحافلة إلى املش���اعر، ويخف الضغط على حركة املرور، مما انعكس 

على حركة الس���ير في الطرقات وخفف من االزدحام واالختناقات املرورية، 

واالستفادة من املنطقة اخلالية لسيارات الطوارئ واخلدمات.

وإضافة إلى قطار املش���اعر املقدسة، يجري العمل حاليًا على تنفيذ قطار 

احلرم���ني، الذي يربط املدينتني املقدس���تني: مكة املكرم���ة واملدينة املنورة 

مرورًا بجدة، وبانتهاء املش���روع تدخل خدمات نقل احلجاج مرحلة جديدة 

في تاريخها.

وتقف مش���اريع توسعة وعمارة املس���جد احلرام واملسجد النبوي الشريف 

واملش���اعر املقدس���ة وخدمة ضيوف الرحمن معالم شامخة ستظل ترددها 

األجيال املس���لمة ش���اهدًا على ما تقوم به اململكة العربية السعودية بقيادة 

خادم احلرمني الش���ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل س���عود من أعمال 

جليلة، تهدف في مجملها إلى خدمة اإلسالم واملسلمني.
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الملف

الشريفني  احلييرمييني  خيييادم  أنييابييه 

لييإشييراف على راحييية حييجيياج بيت 

الله احلرام في موسم احلج املاضي

ولي العهد مثمنًا أعمال القطاعات العاملة في الحج:

البالغ  بالتقدير  اإلسييامييي  والعالم  الرحمن  ضيوف  ميين  تتوالى  الكبيرة  أصيييداؤه  تييزال  ال  مميييييزًا  جنيياحييًا  1434هيييي  لعام  احلييج  موسم  حقق 
الشريفني  الييرعيياييية واالهييتييمييام، بتوجيهات خيييادم احلييرمييني  وأقييصييى درجييييات  أرقيييى اخلييدمييات  وتييوفييييير  الييكييامييليية  الييرعيياييية  للمملكة عييلييى 
تسخير  عاتقهم  على  أخيييذوا  الييذييين   - الييلييه  يحفظهم   - الثاني  النائب  وسييمييو  األميييني،  عييهييده  ولييي  وسييمييو  عبدالعزيز،  بيين  عبدالله  املييلييك 
من  ومتابعة  مباشر  وبييإشييراف  وأميييان،  وأميين  وطمأنينة  وسهولة  يسر  بكل  نسكهم  أداء  ميين  ومتكينهم  الرحمن  ضيوف  لييراحيية  السبل  كييل 
نسكهم  أداء  ميين  ومتكينهم  احلجيج،  غيياييية  لتحقيق  اليييدؤوب  بالعمل  الييدوليية  وأجييهييزة  القطاعات  جميع  إلييى  أوعيييزوا  الييرشيييييدة،  الييقيييييادة 
عام.  كل  الرحمن  ضيوف  خدمة  في  متميزة  والدولية،  والعربية  احمللية  املييجيياالت  جميع  في  رائييدة  اململكة..  قيادة  لتكون  اقييتييدار،  بكل 

مكة المكرمة: الرفادة

الشكر والتقدير للجهات التي شاركت 
في أعمال احلج على حسن التنظيم 
وما قدمته من خدمات جليلة للحجاج 

كلكم جند لإلسالم ولخدمة البالد 
وخدمة حجاجها وزوارها

ميييا رأييييتيييه مييين جنييياح مييوسييم احلج 

املسجد  زيييارة  من  احلجاج  ومتكن 

الدولة جهود  نتيجة  هو  النبوي 
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نجاح كبير 
توجت جهود صاحب الس���مو امللكي األمير س���لمان بن عبدالعزيز آل 

سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مبا حققه 

موسم احلج من جناح قياسي. 

وعقب انتهاء موسم احلج، أكد سموه جناح موسم احلج هذا العام 

بكل املقاييس، ونوه مبا ش���هده حج هذا العام من جناح كبير وما 

حتق���ق حلجاج بيت الله احلرام من راحة وأمن واس���تقرار، مؤكدًا 

س���موه أن توجيهات خادم احلرمني الش���ريفني كان���ت لنا جميعًا 

باالهتم���ام باحلجاج واملعتمرين، وهذه ولل���ه احلمد نعمة أنعم بها 

علينا الباري عز وجل لتكون بالدنا قبلة املس���لمني وهي مس���ؤولية 

علين���ا جميعًا خصوصًا أجهزتنا األمنية والعس���كرية في احملافظة 

على أمن هذه البالد واستقرارها، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ 

اململكة من كل سوء.

وأش����ار س����موه إلى أن الدول����ة مهمتها األساس����ية احلفاظ على 

بيت الله احلرام واملس����جد النبوي الش����ريف، وأن خدمة اإلسالم 

واملس����لمني واحلجاج واملعتمرين والزوار هي مس����ؤولية اجلميع، 

قائ����اًل: “كلكم واحلمد لله جند للخير، جند لإلس����الم، جند خلدمة 

هذه البالد، وخلدمة حجاجها وزوارها”، وأضاف س����موه أن مكة 

املكرم����ة واملدينة املنورة مهبط الوحي ومهجر الرس����ول صلى الله 

عليه وس����لم بالد املهاجرين واألنصار مسؤولية كبيرة في أعناقنا 

جميًع����ا، وأن ه����ذه البالد بقيادتها منذ املل����ك عبدالعزيز - رحمه 

الله - وأبنائه حتى اليوم في عهد خادم احلرمني الش����ريفني امللك 

عبدالله بن عبدالعزيز آل س����عود، وهي واحلمد لله في أمن وأمان 

وتق����وم بواجبها الكامل وتس����هيل أمور حجاج بي����ت الله احلرام. 

وأضاف: “كما رأينا هذه السنة واحلمد لله كان احلج ناجًحا بكل 

املقاييس، ونش����كر الله عز وجل الذي أنعم على هذه البالد باخلير 

والبركة، هذه البالد التي هي مهبط الوحي ومنطلق اإلسالم وقبلة 

املسلمني في كل مكان على وجه هذه األرض، وال شك أن الكلمتني 

اللتني ألقاهما خادم احلرمني الشريفني في منى تعبران عن شعور 

ه����ذه األمة كلها، ونحن واحلمد لله تعاونا على البر والتقوى وعلى 

اخلير والص����الح وهذا ما ورثناه من قادتن����ا وهذا ما يوجهنا به 

خادم احلرمني الشريفني.

كم���ا أكد س���مو ولي العهد أن بالدنا – ولله احلم���د - تنعم بخيرات 

كثيرة من أهمها وجود احلرمني الشريفني، وأن ما رآه هذه السنة من 

جناح موس���م احلج وزيارة احلجاج للمسجد النبوي الشريف باملدينة 

املنورة هو نتيجة جهود الدولة، وعلى رأسها خادم احلرمني الشريفني 

امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل س���عود - حفظه الله - في تسهيل كل 

ما يعني احلجاج واملعتمرين والزوار. 

مضامين كبيرة 
وفي اجللس����ة التي عقدها مجلس الوزراء، بتاريخ 1434/12/23ه�، 

املوافق 28 أكتوب����ر 2013م، في قصر اليمامة مبدينة الرياض والتي 

ترأسها صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 

ول����ي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزي����ر الدفاع - حفظه الله - 

رفع مجلس الوزراء التهنئة خلادم احلرمني الش����ريفني امللك عبدالله بن 

عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني - حفظهم 

الله - على النجاح الذي حتقق ولله احلمد ملوس����م احلج، مشددًا على 

املضام����ني الكبيرة الت����ي وردت في كلمات خادم احلرمني الش����ريفني 

ودعواته - أيده الله - أن يعني األمة اإلسالمية على حتمل مسؤولياتها 

التاريخية جتاه دينها وعزة أوطانها، وتعزيز وحدة الصف والتعامل مع 

الغير بإنس����انية متسامحة ال غلو فيها وال جتبر وال رفض لآلخر ملجرد 

اختالف الدين، وتأكيده على أنه ال عز وال متكني لألمة إال في التمسك 

بعقيدتها واستنهاض كل القيم األخالقية التي أمر بها الله.

وتوجه س���موه باحلمد والش���كر والثناء لله جل وع���ال على ما حتقق 

من جناح ملوس���م احلج، حيث متكن حجاج بيت الله احلرام من أداء 

مناس���ك احلج بكل يس���ر وس���هولة وأمن واطمئنان، موجهًا ش���كره 

وتقديره جلميع منس���وبي اجلهات التي شاركت في أعمال احلج على 

حس���ن التنظيم وما قدمته من خدمات جليلة حلجاج بيت الله احلرام، 

كما عبر س���موه عن الشكر والتقدير للتعاون الكبير الذي أبدته الدول 

اإلسالمية واملقيمون واملواطنون بشأن تخفيض نسب أعداد احلجاج 

نظرًا للمشروعات التي يشهدها املس���جد احلرام واملشاعر املقدسة، 

داعيًا الله س���بحانه وتعالى أن يتقبل من احلجاج حجهم ويعودوا إلى 

ديارهم ساملني غامنني.

وق���د أناب خادم احلرمني الش���ريفني امللك عبدالله ب���ن عبدالعزيز آل 

س���عود - حفظ���ه الله - صاحب الس���مو امللكي األمير س���لمان بن 

عبدالعزي���ز آل س���عود، ولي العهد نائب رئيس مجل���س الوزراء وزير 

الدفاع لإلش���راف على راحة حجاج بيت الله احلرام في موس���م حج 

عام )1434ه�(، وحضور حفل اس���تقبال رؤساء بعثات احلج، وحفل 

اس���تقبال رجال القوات املسلحة بقطاعاتها كافة. ليشهد هذا املوسم 

جهودًا كبيرة لس���مو ولي العهد، منها إقامت���ه – يحفظه الله - نيابة 

عن خادم احلرمني الش���ريفني في الدي���وان امللكي بقصر منى بتاريخ 

11 ذو احلجة 1434ه� املوافق 16 أكتوبر 2013م، حفل االس���تقبال 

السنوي ألصحاب الفخامة قادة الدول اإلسالمية وكبار الشخصيات 

اإلس���المية وضيوف خادم احلرمني الش���ريفني ورؤساء بعثات احلج 

الذي���ن أدوا فريض���ة احلج، الذي ألقي���ت فيه كلمة خ���ادم احلرمني 

الش���ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل س���عود، والتي ألقاها نيابة 

عنه سموه الكرمي.

9 العدد التاسع صفر  1435هي العدد التاسع صفر  1435هي 8



الملف

11 العدد التاسع صفر  1435هـ العدد التاسع صفر  1435هـ 16

خ���ادم احل��رم��ن ال��ش��ري��ف��ن وس��م��و ولي 

ع��ه��ده األم����ن ي��س��ع��ي��ان ل��ت��ق��دمي أرق���ى 

الرحمن ل��ض��ي��وف  اخل����دم����ات  وأف���ض���ل 

سواء  حد  على  واملدنية  العسكرية  والقطاعات  واحلكومية،  األهلية  اجلهات  جميع  تصطف 
في موسم احلج لبذل أقصى اجلهود وجتنيد إمكاناتها كافة خلدمة ضيوف الرحمن في مكة 
املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة، وبذل أقصى اجلهود شاكرين الله سبحانه وتعالى 
أن شرف هذه البالد بخدمة احلرمن الشريفن، حيث تهفو األفئدة إلى هذه البقاع الطاهرة 
ويفد إليها حجاج بيت الله احلرام ملبن طائعن، لُيحاطوا برعاية كبيرة من حكومة خادم 
احلرمن الشريفن امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يحرص رعاه الله على بذل 
كل اجلهود ويوجه بتوفير جميع اخلدمات كي ينعم ضيوف الرحمن في هذه البقاع املقدسة 
بكل وسائل األمن واألمان، لتسعى جميع اجلهات املسؤولة عن خدمة احلجيج حلشد جميع 
مباشر  ب��إش��راف  العتيق،  البيت  حجاج  خلدمة  إمكانات  من  لديها  ما  كل  وتقدمي  طاقاتها، 

ومتابعة شخصية من قادة هذه البالد الطاهرة.

الرياض: الرفادة

ولصاحب الس���مو امللكي األمي���ر مقرن بن عبدالعزيز آل س���عود النائب 

الثاني لرئيس مجلس الوزراء املستشار واملبعوث اخلاص خلادم احلرمني 

الشريفني - حفظه الله - تاريخ طويل في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك قبل 

أن يصدر خادم احلرمني الش���ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز مرسومًا 

ملكيًا بتعيني سموه في منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، حينما 

كان أميرًا ملنطقة املدينة املنورة ورئيسًا للجنة احلج باملنطقة، خالل الفترة 

من عام 2000م، وحتى عام 2005م حينما مت تعيينه رئيسًا لالستخبارات 

العام���ة، حيث كان يق���وم مبراجعة تقارير جميع األجه���زة احلكومية في 

مختل���ف مراحل أدائها، وفي مراحل ق���دوم وإقامة ومغادرة احلجاج منذ 

بدء عمليات القدوم ومراقبة تنفيذ مختلف األجهزة خلططها املوسمية، هذا 

باإلضافة إلى لقاء املس���ؤولني في القطاعات األمنية واحلكومية املش���رفة 

على أعمال احلج. وكذلك عندما كان نائبًا لسمو أمير منطقة مكة املكرمة، 

حيث أشرف سموه على أعمال احلج. 

التهاني والتبريكات 
عقب انتهاء أعمال موس���م حج عام 1434ه�، رفع صاحب السمو امللكي 

مشيدًا بما وفرته الدولة من إمكانات.. النائب الثاني:

جهود عظيمة في تقديم أفضل 
الخدمات لضيوف الرحمن



ضيوف  خ��دم��ة  ع��ل��ى  للقائمني  ال��ش��ك��ر 
وعسكريني  م���دن���ي���ني  م����ن  ال���رح���م���ن 
ع��ل��ى م��ا حت��ق��ق م��ن جن���اح مل��وس��م احلج

األمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء املستش���ار 

واملبع���وث اخلاص خلادم احلرمني الش���ريفني، التهان���ي والتبريكات خلادم 

احلرمني الش���ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز، ولس���مو ولي عهده األمني � 

يحفظهما الله � مبناسبة جناح حج موسم عام 1434ه�، مشيدًا سموه مبا 

تبذله جميع األجهزة والقطاعات ذات العالقة بأعمال احلج، من جهود عظيمة 

وتطور ملحوظ في تقدمي أرقى وأفضل اخلدمات لضيوف الرحمن.

كما قدم س���موه شكره وتقديره لصاحب الس���مو امللكي األمير محمد بن 

نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العليا، وللقائمني على 

خدم���ة ضيوف الرحمن من مدنيني وعس���كريني على ما حتقق من جناح 

ملوسم احلج. 

جاء ذلك في برقية جوابية وجهها سمو النائب الثاني - حفظه الله - لسمو 

وزير الداخلية فيما يلي نصها: صاحب الس���مو امللكي وزير الداخلية رئيس 

جلنة احلج العليا سلمه الله.. السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

اطلعنا على برقية سموكم رقم 75765 وتاريخ 1434/12/13ه�، املتضمنة 

التهنئة بحلول عيد األضحى املبارك - أعاده الله على اجلميع باخلير والبركات 

- ومب���ا حتقق ولله احلمد واملنة من جناح ملوس���م حج هذا العام 1434ه�. 

وإننا إذ نشكر سموكم وجميع رجالنا املخلصني القائمني على خدمة ضيوف 

الرحم���ن من مدنيني وعس���كريني على م���ا قاموا به من جه���ود أثمرت ولله 

احلمد واملنة من متكني حجاج بيت الله احلرام من أداء مناسكهم بكل يسر 

واطمئنان، وس���ط منظومة متكاملة من التس���هيالت واخلدمات اجلليلة التي 

وفرتها حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم احلرمني الشريفني، وسمو ولي 

عهده األمني - حفظهما الله - سعًيا لتقدمي أرقى وأفضل اخلدمات لضيوف 

الرحمن، لنسأل املولى عز وجل للجميع التوفيق والسداد.

جهود مميزة
وضمن جهود سموه في خدمة احلج واحلجاج، أنه عندما كان نائبًا لسمو 

أمير منطقة مكة املكرمة، أش���رف س���موه على أعمال حج عام 1427ه�، 

نياب���ة عن أمي���ر منطقة مكة املكرمة – آنذاك – صاحب الس���مو امللكي 

األمير عبداملجيد بن عبدالعزيز – رحمه الله - حيث تابع رحلة احلجيج، 

وقام باإلشراف على اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن خالل ذلك املوسم، 

واطلع سموه على التقارير امليدانية وتابع شخصيًا حركة تنقالت احلجاج 

من مكة املكرمة إلى مش���عر من���ى لقضاء يوم التروي���ة، كما اطلع على 

اخلطط التي ُأعدت حلرك���ة التصعيد إلى عرفات والنفرة منها، وذلك من 

مقر اإلمارة في مش���عر منى. واس���تقبل س���موه مبقر اإلم���ارة في منى 

اللجنة التنفيذية للهيئة العليا ملراقبة نقل احلجاج، التي استعرضت أمام 

سموه خطة تصعيد احلجاج إلى املشاعر املقدسة وحظيت مبوافقة سموه 

واعتماده���ا، واطمأن على الترتيبات التي اتخذت لنقل احلجاج القادمني 

من اخلارج، كما رعى احلفل السنوي ملعسكرات اخلدمة العامة في احلج 

للكش���افة مبكة املكرمة التابعة جلمعية الكش���افة العربية السعودية وذلك 

مبقر معسكر منى اجلبل الكشفي.

وفي موس���م حج عام 1433ه�، قام صاحب الس���مو امللك���ي األمير مقرن 

بن عبدالعزيز املستش���ار واملبعوث اخلاص خلادم احلرمني الشريفني بزيارة 

ملخيم احلرس الوطني في مشعر منى، حيث رفع التهاني والتبريكات خلادم 

احلرمني الش���ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل س���عود. مبناسبة جناح 

حج موسم عام 1433ه�، مشيدًا مبا يبذله رجال احلرس الوطني من جهود 

عظيمة وتطور ملحوظ في تقدمي اخلدمات لضيوف الرحمن.

وزار س���موه مركز الفتيا اخلاص بجهاز اإلرشاد والتوجيه وإدارة احلاسب 

اآلل���ي ومع���رض الصور التاريخي���ة اخلاصة باحلج الذي نظ���م في املركز 

اإلعالمي بإدارة العالقات العامة باحل���رس الوطني بالقطاع الغربي، الذي 

رصد مس���يرة وإجنازات احلرس الوطني في خدمة ضيوف الرحمن، واطلع 

سموه على معرض جهاز اإلرشاد والتوجيه حتت عنوان اإلعجاز الطبي في 

الصالة، كما ش���ملت اجلولة زيارة مستش���فى منى التابع للشؤون الصحية 

باحل���رس الوطني، واطمأن س���موه على صحة املرض���ى، وما يقدم لهم من 

رعاية صحية.

أث�����م�����رت ج����ه����ود اجل���م���ي���ع ف�����ي متكني 

م����ن أداء  ال����ل����ه احل��������رام  ب���ي���ت  ح����ج����اج 

م���ن���اس���ك���ه���م ب����ك����ل ي����س����ر واط���م���ئ���ن���ان
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لصاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية دور بارز في جناح 
التي تدير عملية  والبرامج  التي تطلع بوضع اخلطط  املركزية،  احلج عامًا بعد عام، بوصفه رئيسًا للجنة احلج 
احلج  جلنة  اجتماعات  ترؤسه  خالل  من  املكرمة  مكة  منطقة  أمير  دور  ويتجلى  ميدانيًا،  عليها  واإلش��راف  احل��ج، 
املعنية  اجلهات  استعدادات  آخ��ر  على  للوقوف  املوسم،  قبل  املقدسة  املشاعر  على  امليدانية  وجوالته  املركزية، 

بتقدمي خدماتها حلجاج بيت الله احلرام..

مكة المكرمة: الحج والعمرة 

ال شك أنه رجل استثنائي، حياته مليئة باخلطط واألهداف، ومن دوره احلالي 

في إمارة منطقة مكة املكرمة، وترؤسه جلنة احلج املركزية يبرز صاحب السمو 

امللكي األمير خالد الفيصل كصانع جناح موس���م احلج عامًا بعد عام، رجل 

تخطيط ناجح، مكنته قوة ش���خصيته ومتابعته التي ال تنسى أدق التفاصيل، 

في أن يقود جلنة احلج املركزية من جناح إلى جناح، بلغت ذروتها في موسم 

ح���ج العام املاضي بعد تراكمية الس���نوات املاضية في منصبه كأمير ملنطقة 

مكة املكرمة وترؤسه جلنة احلج املركزية.

حقق جناحات كثيرة، على املس���توى التنظيمي في نطاق إشرافه خالل موسم 

احل���ج، حيث قضى على ظواهر كانت تعكر صفو احلج، حيث صنع مبدأ )ال 

ح���ج بال تصريح( فحققه واقعًا، ويقود حاليًا مش���اريع صناعة وجه حضاري 

عبر عن شكره لألجهزة الحكومية والمؤسسات األهلية..

 خالد الفيصل: رفعتم رؤوسنا

لقبلة املس���لمني مكة املكرمة، مطلقًا شعار “نحو العالم األول” ملدينة تصنف 

أنه���ا األولى في عدد املش���اريع الت���ي جتري في بقعة واح���دة، بدأت بعض 

مالمحها في الظهور.

ال يستلم مكانًا ومنصبًا إال ويترك بصماته عليه، له منحى مختلف في السير 

ودعم الفكر والثقافة والس���ياحة واالس���تثمار. فترة بروزه األشهر كانت حني 

توليه إمارة منطقة عس���ير ألكثر من س���بعة وثالثني عامًا، حتى العام 2007 

واس���تطاع رصد بع���ض مراحل جتربته في كتابه اإلداري “مس���افة التنمية 

وشاهد عيان”، حكى فيها كيف استطاع أن يجعل من منطقة عسير اجلنوبية 

مقصد سياحة اململكة واخلليج األولى صيفًا.

ولصاحب الس���مو امللكي األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة 



 ك����ل امل����ؤس����س����ات احل���ك���وم���ي���ة واأله���ل���ي���ة 
والتجهيزات  اإلم��ك��ان��ات  ج��م��ي��ع  ُت��س��ّخ��ر 
خل������دم������ة وراح�������������ة ض������ي������وف ال����رح����م����ن

املكرمة، دور كبير في جناح موسم احلج، يتجلى من خالل ترؤسه جلنة احلج 

املركزي���ة، التي تطلع خالل اجتماعاتها على  خطة وزارة احلج واجلهات حتت 

إش���رافها، وما تقوم به من جهود وإج���راءات وما توفره من جتهيزات وآليات 

وكوادر بش���رية لتنفيذ اخلطة مبا يوف���ر كل متطلبات الراحة حلجاج بيت الله 

احلرام وزوار مس���جد نبيه املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم. كما يطلع 

سموه على أهداف وخطط اجلهات احلكومية ملوسم كل حج.

ويؤكد أمير منطقة مكة املكرمة في كل مناس���بة، أن اململكة العربية السعودية 

وكل مؤسساتها احلكومية واألهلية ُتسّخر جميع اإلمكانات والتجهيزات خلدمة 

وراحة ضيوف الرحمن.

كم���ا يتجل���ى دور أمير منطقة مكة املكرمة في موس���م احلج من خالل جولته 

امليدانية على املشاعر املقدسة، حيث يتفقد املرافق التي مت إنشاؤها وجتهيزها 

من طرق وأنفاق ومحطات نقل لتسهيل عملية تنقل احلجاج.

ويؤكد سمو األمير خالد الفيصل أن األنظمة التي وضعت لتنظيم احلج جاءت 

وفق توجيهات خادم احلرمني الشريفني ومتابعة صاحب السمو امللكي األمير 

محم���د بن نايف ب���ن عبدالعزيز وزير الداخلية، ويقول س���موه: نحن منفذون 

خلطط الدولة ولتوجيهات وزارة الداخلية، وإن ما حدث في حج هذا العام هو 

نقلة نوعية، متمنًيا اس���تمرار هذه النقالت النوعية للخدمات في احلج وفرض 

النظ���ام، ألنه كلما احترم النظام وطبق كان���ت النتائج أفضل ومردودها على 

احلجاج إيجابًيا. وأضاف س���موه: نح���ن نعمل على راحة احلجيج ومؤمتنون 

على سالمتهم أمنيًا وصحيًا واجتماعيًا، وال بد أن يوازي هذا االهتمام أنظمة 

وتطبيق لها، مؤكًدا أنه مت في هذا العام تطبيق األنظمة بكل حزم وحسم.

وقال سمو أمير منطقة مكة املكرمة: إن الوقوف عند النجاح ال يعد استمراًرا 

ف���ي التقدم، فال ب���د أن نضيف إلى ما حتقق هذا الع���ام، املزيد في األعوام 

القادمة، كاش���فًا س���موه في هذا اجلان���ب عن االعتماد عل���ى التقارير التي 

س���تقدم من اللجنة املركزية للحج بعد دراس���تها مع املقترحات التي ترد من 

اإلدارات احلكومية بعد املوس���م مباش���رًة، إضافة إلى عق���د اجتماع للجنة 

املركزية للحج ملراجعة هذه التقارير واالستعداد من اآلن ملوسم احلج القادم. 

وقدم س���موه باسم حكومة وش���عب اململكة التهنئة لكل احلجاج الذين شرفت 

اململكة بخدمتهم، مؤكًدا في الوقت ذاته بذل املزيد من اجلهد وتس���خير جميع 

اإلمكانات خلدمتهم وتسهيل إجراءات احلج وتقدمي أفضل اخلدمات لهم.

وعقب جناح موس���م حج العام املاضي 1434ه� رفع صاحب الس���مو امللكي 

األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج 

املركزية الشكر والتقدير خلادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز 

آل س���عود، ولصاحب السمو امللكي األمير س���لمان بن عبدالعزيز آل سعود، 

ول���ي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزي���ر الدفاع، على كل ما يوليانه من 

اهتمام وحرص على حتس���ن اإلجنازات واخلدمات في مواس���م احلج، وقال: 

كما ش���هدنا في هذا العام نرى وبكل وض���وح أن األوامر والتوجيهات التي 

أصدرها خادم احلرمني الش���ريفني، وتابعها س���مو ولي عه���ده األمني، وقام 

باإلشراف على تنفيذها بكل حزم وقدرة واقتدار صاحب السمو امللكي األمير 

محم���د بن نايف بن عبدالعزيز وزي���ر الداخلية رئيس جلنة احلج العليا، مبيًنا 
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أن النتائج املرضية والناجحة التي حتققت في هذا العام تستحق منا جميًعا 

أن نشكر القائمني ميدانًيا في جميع املشاعر املقدسة ومدينة مكة املكرمة من 

األجهزة احلكومية واملؤسسات األهلية من األفراد الذين يتولون إدارة وأعمال 

هذه اخلدمات على أرض الواقع في املشاعر املقدسة.

 وعبر سمو رئيس جلنة احلج املركزية عن شكره للقائمني ميدانيًا في املشاعر 

املقدس���ة ومكة املكرمة من األجهزة احلكومية واملؤسسات األهلية من األفراد 

الذي���ن يتول���ون إدارة وأعمال هذه اخلدمات عل���ى أرض الواقع من املوظفني 

احلكومي���ني واملتطوعني من األهال���ي، مجزاًل لهم الش���كر ومعرًبا عن فخره 

واعتزازه بهم، قائاًل: “رفعتم رؤوسنا”. ونوه سموه بالنقلة النوعية التي حدثت 

في حج ه���ذا العام في اخلدم���ات وتطبيق األنظمة اجلدي���دة وتنفيذها على 

الوجه الكامل، شاكرًا كل من أسهم وعلى وجه اخلصوص رجال األمن الذين 

أحكموا السيطرة على املنافذ وتولوا العمل اجلاد واحلازم داخل املشاعر وفي 

مكة املكرمة. وأكد س���مو األمير خالد الفيصل أن النجاحات التي حتققت في 

هذا املوسم ال يعني أننا وصلنا إلى طموحات خادم احلرمني الشريفني وسمو 

ولي عهده األمني، ولم نصل كذلك إلى جميع تطلعات املواطن، معرًبا عن أمله 

أن تس���تمر هذه القفزات التطويرية قدمًا في كل ع���ام للوصول إلى تطلعات 

القيادة الرشيدة. 



الملف
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ج���ه���ود األج�����ه�����زة احل���ك���وم���ي���ة واأله���ل���ي���ة 

امل���ش���ارك���ة ف���ي أع���م���ال احل����ج أس��ه��م��ت في 

احلج ملوسم  املسبوق  وغير  املتميز  النجاح 

امللكي األمير  السمو  قبل بدء موسم حج عام 1434ه���، وقف صاحب 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العليا 
واالستقرار  األم��ن  لتحقيق  اجلميع  هيأها  التي  االس��ت��ع��دادات  على 
ال��ل��ه احل����رام، وع��ل��ى جميع األع��م��ال املسخرة  ل��ق��واف��ل ح��ج��اج ب��ي��ت 
لضيوف الرحمن، التي تعتبر دلياًل واضحًا على حرص واهتمام قيادة 
هذه البالد املباركة - حفظها الله - على أمن وسالمة وخدمة ضيوف 
تركز  ال��ت��ي  احل��ج  خطط  سير  حسن  على  س��م��وه  مطمئنًا  ال��رح��م��ن، 
آمنة  أج��واء  أداء احلجاج لنسكهم في  مبجملها على تسهيل وتيسير 
مفعمة بالروحانية، مشددًا على أن من أهم أهدافها احملافظة على أمن 
ضيوف الرحمن وسالمتهم وتهيئة كل الوسائل والسبل خلدمتهم في 
القائمني على خدمتهم  وأن جميع  وأثناء حتركاتهم،  أقامتهم  أماكن 
وراحتهم من مدنيني وعسكريني يسعون جاهدين على حتقيق أعلى 
لهذه  القومي  النهج  مع  ينسجم  مبا  لهم،  واالستقرار  الراحة  معدالت 

البالد املباركة منذ تأسيسها. 

مكة المكرمة: الرفادة

االحترافية والمهنية 
بعد إعالن النجاح القياس���ي الذي حققه موس���م احلج، أشاد صاحب السمو 

امللكي األمير محمد بن ناي���ف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس جلنة احلج 

العليا باالحترافية العالية واملهنية املتطورة التي اتسمت بها جهود جلنة احلج 

املركزية بتوجيه وإشراف مباشر ومتابعة ميدانية مستمرة من صاحب السمو 

امللكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية. 

وأكد س���موه أن تلك اجلهود قد أس���همت على نحو تكامل���ي متقن مع جهود 

األجهزة احلكومية واألهلية املش���اركة في أعمال احلج بعد توفيق الله سبحانه 

وتعالى في بلوغ ما حتقق من جناح متميز وغير مس���بوق ملوسم احلج، وذلك 

من خالل التنفي���ذ الدقيق ملا وضع من خطط أمنية وصحية وخدمية، ووقائية 

وزير الداخلية عقب إعالن النجاح القياسي لموسم الحج:

القيادة الرشيدة سخرت جميع اإلمكانات 
لخدمة ضيوف الرحمن

ومرورية، س���عيًا لتحقيق تطلعات وتوجيهات خادم احلرمني الش���ريفني - 

رع���اه الله - جتاه توفير أقصى درجات العناية والرعاية حلجاج بيت الله 

احلرام، وتقدمي جميع اخلدمات والتسهيالت لهم مبستوى رفيع من اجلودة 

واألداء لكي يؤدوا مناسك هذا الركن العظيم من أركان اإلسالم بكل يسر 

وسهولة وأمن واطمئنان.

ودع���ا س���مو األمير محمد بن ناي���ف بن عبدالعزيز جميع منس���وبي كل 

األجهزة املشاركة في أعمال احلج إلى احملافظة على ما حتقق من إجناز 

متميز في موس���م حج هذا العام، والدف���ع إلى املزيد من مضاعفة اجلهد 

واستثمار ما توافر من خبرات في االرتقاء مبستوى اخلدمات والتسهيالت 

التي سوف تقدم في موسم احلج القادم بحول الله وقدرته.



التنفيذ الدقيق ملا وضع من خطط أمنية 
وص��ح��ي��ة وخ���دم���ي���ة ووق���ائ���ي���ة وم���روري���ة 
والتوجيهات ال��ت��ط��ل��ع��ات  لتحقيق  س��ع��ي��ًا 

 كما ش���كر الله العل���ي القدير على ما أنعم به عل���ى حجاج بيته من إمتام 

نسكهم، وأداء فرائضهم في أجواء آمنة، وخدمات ميسرة، وصحة وسالمة، 

وعناية ورعاية. 

وقال س���موه: “إن القيادة الرش���يدة وعلى رأسها خادم احلرمني الشريفني 

وسمو ولي عهد األمني وسمو نائبه الثاني - حفظهم الله - قد سخرت جميع 

اإلمكانات خلدمة ضيوف الرحمن، وكانت التوجيهات السامية الكرمية محل 

العناية من قبل كل اجلهات احلكومية املش���اركة بإش���راف ومتابعة من لدن 

صاحب الس���مو امللكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة املكرمة رئيس 

جلنة احلج املركزية”.

وأش���اد س���مو األمير محمد بن نايف بتجاوب املواطنني وتقديرهم للظروف 

املصاحبة للمشاريع التطويرية التي تشهدها األماكن املقدسة، والتفاعل مع 

التنظيم���ات التي صاحبت الظروف االس���تثنائية حلج هذا العام، وإتاحتهم 

الفرص���ة إلخوانهم القادمني من اخلارج، األمر الذي انعكس وبوضوح على 

مستوى اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن واستيعابهم في املشاعر املقدسة 

وتيسير تنقالتهم.

وسأل سموه الله العلي العظيم أن يدمي على اململكة أمنها وأن يحفظ خادم 

احلرمني الش���ريفني وس���مو ولي عهده األمني وسمو النائب الثاني وأن يعيد 

هذه املناسبة على الوطن وعلى األمة اإلسالمية باليمن واملسرات.

دعم الجهود 
ولسمو وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العليا مواقف كثيرة في دعم اجلهود 

املبذولة في إجناح أعمال موسم احلج، ومنها إحداث سموه القوات اخلاصة 

ألمن احلج التي تفضل خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز 

آل س���عود - حفظه الله - باعتمادها، وموقف س���موه في التهيئة إلصدار 

القرار احلكيم في تخفيض أعداد احلجاج من الداخل واخلارج، إضافة إلى 

دور س���موه في إصدار القرارات املعلومة للحد من قدوم احلجاج املخالفني 

ألنظمة احلج، ودعمه لإلجراءات التي اتخذتها مديرية األمن العام والتدابير 

االستباقية في جميع مناطق اململكة وعلى أطراف ومداخل مكة املكرمة التي 

حققت جناحًا واضحًا أدى إلى خفض أعداد هؤالء إلى أدنى نسبة ممكنة.

كما وقف س���موه قبل بدء موسم احلج على كل ما يتعلق باستعدادات رجال 

األم���ن لتنفيذ التعليمات التي تنص على وجوب حصول حجاج الداخل على 

تصري���ح باحلج قبل التوجه إلى مكة املكرمة، وكذلك التنظيم اخلاص لتفويج 

احلج���اج ألداء طوافي اإلفاضة والوداع، وذلك في ضوء املش���روع اجلاري 

لتوس���عة املطاف، باإلضافة إلى اخلطط األمني���ة واملرورية التي تهدف إلى 

االرتقاء مبس���توى اخلدمات األمنية حلجاج بيت الله احلرام. وتفقد وحدات 

وآليات القطاعات األمنية واحلكومية املشاركة في تنفيذ خطط أعمال موسم 

حج هذا العام. 

وبحضور صاحب الس���مو امللك���ي األمير خالد الفيص���ل أمير منطقة مكة 

املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية، وأصحاب الس���مو واملعالي أعضاء جلنة 

احلج العليا، وقف س���موه بتاريخ 04 ذو احلجة 1434ه� املوافق 09 أكتوبر 

2013م، على استعدادات األجهزة املعنية بشؤون احلج واحلجاج املشاركة 

ف���ي تنفيذ اخلطة العامة ملوس���م حج عام 1434ه�، وفي معس���كرات قوات 

الطوارئ اخلاصة في موقف حجز السيارات على طريق مكة املكرمة الطائف 

السريع “الكر”، شاهد عرضًا موجزًا عن أبرز مالمح خطة قيادة أمن احلج 

التي مت اتخاذها لتنفيذ اخلطط األمنية املعتمدة ملوس���م حج هذا العام، وما 

اش���تملت عليه من مضامني ومرتكزات تتوافق م���ع املكان والزمان في مكة 

املكرمة واملدينة املنورة ومنافذ الدخول وطرق احلج، وتركز على االس���تفادة 

من اخلبرات التراكمية ومرجعية اخلطط الس���ابقة واملستجدات احلالية من 

مش���روعات حيوية في احلرمني الشريفني واملشاعر املقدسة. كما قام بزيارة 

ملركز القيادة والسيطرة مبقر األمن العام مبشعر منى. 

وأثن���ى س���موه على اخلطط األمني���ة، واملرورية، وتنظيم���ات حركة ضيوف 

الرحم���ن، ُمطالبًا بب���ذل املزيد من اجلهود خلدمة حج���اج بيت الله احلرام، 

وتقدمي كل ما من شأنه تيسير أداء نسكهم.

وعقب انتهاء أعمال املوسم وجه صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن 

عبدالعزيز آل س����عود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 

- حفظه الله - ش����كره لصاحب الس����مو امللكي األمير محمد بن نايف 

ب����ن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس جلنة احل����ج العليا وألعضاء اللجنة 

وجميع املش����اركني في أعمال احلج على ما حتقق من جناح ملوسم حج 

هذا العام 1434ه�.

كما وجه صاحب الس����مو امللكي األمير مقرن بن عبدالعزيز آل س����عود 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء املستشار واملبعوث اخلاص خلادم 

احلرمني الش����ريفني، شكره وتقديره لصاحب السمو امللكي األمير محمد 

ب����ن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العليا وللقائمني 

على خدم����ة ضيوف الرحمن من مدنيني وعس����كريني على ما حتقق من 

جناح ملوسم احلج.

ومن جهة أخرى عبر جميع املشاركني في خطة احلج العامة واملساندين لهم 

من القطاعات العس���كرية واملدنية عن ش���كرهم وتقديرهم لسموه، وأشادوا 

مبتابعته واهتمامه بجميع ش���ؤون احلج واحلجاج، وش���كروا لله س���بحانه 

وتعالى على توفيقه، ورفعوا أس���مى عبارات التهنئة مبناس���بة جناح خطط 

أمن احلج، كما ش���كروا القيادة الرشيدة على الدعم غير احملدود الذي أدى 

إلى إجناح أعمال احلج بش���كل عام، س���ائلني الله العل���ي القدير أن يوفق 

اجلميع ملا فيه خدمة وراحة وفود بيت الله احلرام.

والرعاية  العناية  درج���ات  أق��ص��ى  توفير 

والتسهيالت  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  للحجاج 

ل��ه��م مب��س��ت��وى رف��ي��ع م���ن اجل�����ودة واألداء
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الملف

ل��ق��ي��ت��ه ج��م��ي��ع األجهزة  دع����م غ��ي��ر م���ح���دود 

باملدينة  احل��ج  ب��أع��م��ال  املعنية  وال��ق��ط��اع��ات 

امل��ل��ك��ي األمير  ال��س��م��و  امل����ن����ورة، م���ن ص���اح���ب 

فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة 

امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة رئ��ي��س جل��ن��ة احل���ج باملدينة 

املنورة، متثل في إشرافه املباشر على خدمات 

احلج، ومتابعته الدقيقة خلطط وبرامج عمل 

وتوفير  ال��رح��م��ن،  لضيوف  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 

اإلمكانات  وك���ل  ال��ب��ش��ري��ة  ال��ط��اق��ات  ج��م��ي��ع 

امل����ادي����ة وال��ت��ق��ن��ي��ة ل��ل��ق��ط��اع��ات واألج����ه����زة 

احلكومية واألهلية، وترؤس سموه اجتماعات 

جل��ن��ة احل���ج ب��امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة، ال��ت��ي مت فيها 

مناقشة العديد من املوضوعات املدرجة على 

املستجدات  أبرز  واستعراض  األعمال،  جدول 

اجلهات  مختلف  واس���ت���ع���دادات  احل���ج  مل��وس��م 

املعنية له، موّجهًا العاملني في خدمة احلجاج 

والزوار في كل موقع مبضاعفة اجلهود، مؤكدًا 

أهمية استقبال احلجاج باالبتسامة واخلدمة 

امل��ت��م��ي��زة واالع����ت����زاز ب��ش��رف خ��دم��ة ضيوف 

وخدمة  تعالى  الله  من  لألجر  كسبًا  الرحمن، 

لهذا الوطن املعطاء، مما أسهم بفضل من الله 

وسهولة،  بيسر  احلج  فريضة  أداء  تسهيل  في 

ب��ك��ل املقاييس. ن��اج��ح  واخل����روج مب��وس��م ح��ج 

المدينة المنورة: الرفادة

أمير منطقة المدينة المنورة..

متابعة ميدانية وإشراف شخصي
 على أعمال الحج
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مل���ا تسخره  ال�����ذي حت��ق��ق  ال���ن���ج���اح  أرج�����ع 

وإمكانات  ب��ش��ري��ة  ط���اق���ات  م���ن  احل��ك��وم��ة 

م�������ادي�������ة خل������دم������ة ض������ي������وف ال����رح����م����ن

أع����������رب ع������ن ش�����ك�����ره مل����ع����ال����ي وزي������ر 
احل����������ج وال������ع������ام������ل������ني ف�������ي ال��������������وزارة 
ع��������ل��������ى ج���������ه���������وده���������م امل�����خ�����ل�����ص�����ة

استقبال حجار
بدأت اجلهود قبل بداية موسم احلج بوقت طويل، ومنها استقبال سموه 

في مكتب����ه باإلمارة في الواحد والعش����رين من ش����هر جمادى األولى 

1434ه�����، معالي وزير احل����ج الدكتور بندر بن محم����د حجار والوفد 

املرافق ملعاليه. 

حيث هنأ معالي وزير احلج س����مو أمير املنطقة ف����ي بداية اللقاء بالثقة 

امللكية الكرمية بتعيينه أميرًا ملنطقة املدينة املنورة، داعيًا لس����موه بالعون 

والس����داد، كما تناول اللقاء مناقش����ة خطط وبرام����ج وزارة احلج املعدة 

خلدمة حجاج بيت الله احلرام وزوار مس����جد نبيه املصطفى صلى الله 

عليه وس����لم، وقدم معالي وزير احلج لسموه عرضًا مرئيًا للتعريف مبهام 

الوزارة ومسؤولياتها ضمن منظومة الوزارات والقطاعات العاملة لتحقيق 

تطلع����ات القيادة الرش����يدة الرامية خلدمة ضي����وف الرحمن - حجاجًا 

ومعتمرين وزوارًا - كما اس����تعرض معاليه بعضًا من مبادرات الوزارة 

التي تعمل حاليًا على تنفيذها لتحس����ن مس����توى اخلدم����ات واالرتقاء 

بها، ومن ذلك مش����روع املسار اإللكتروني للحاج الصادر بقرار مجلس 

الوزراء املوقر، ومش����روع البوابة اإللكتروني����ة التفاعلية للوزارة الهادفة 

خلدم����ة جميع ضيوف الرحمن من داخ����ل وخارج اململكة، وخدمة جميع 

األجهزة ذات العالقة بس����بع لغات رئيسية حتقق تواصاًل فاعاًل وميسرًا، 

 )GIS( وكذلك مش����روع الوزارة لنظ����م املعلومات اجلغرافي����ة املكانية

وال����ذي يحقق اخلدمة املثل����ى في كل املواقع التي يوج����د فيها احلجاج 

واملعتمري����ن والزوار في مناطق احلج واملش����اعر املقدس����ة، ويتم ربطها 

بأنظمة وتطبيق����ات حديثة لتحقيق جودة اخلدم����ات، كما عرج الدكتور 

حجار على مش����روع )شامل( لتوعية احلجاج واملعتمرين والزوار بطرق 

مختلفة تش����مل اخلرائط والرسومات واحملاكاة باألفالم وتقنيات الفيديو 

والوسائط املرئية احلديثة مبختلف اللغات.

كما تابع صاحب الس����مو امللكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز 

أمي����ر منطقة املدين����ة املنورة رئيس جلنة احلج باملدين����ة املنورة مواصلة 

جمي����ع القطاعات احلكومية واألهلية املش����اركة في احلج مبنطقة املدينة 

املن����ورة أعمالها ملوس����م حج عام 1434ه�، حي����ث قامت جميع اجلهات 

املعني����ة بتقدمي اخلدم����ات للحجاج القادمن إلى مدين����ة املصطفى عليه 

أفضل الصالة وأمت التسليم وعلى مدار الساعة. 

د سموه - يرافقه معالي وزير احلج الدكتور بندر حجار - القطاعات  وتفَقّ

املعني����ة بخدمة ضيوف الرحمن ومراكز اس����تقبال ومغ����ادرة احلجاج؛ 

للوقوف على االس����تعدادات التي مت توفيرها الستقبال احلجاج القادمن 

ألداء فريضة احلج، واالطمئنان على سير العمل مبا يكفل راحة ضيوف 

الرحمن وسرعة إجناز اإلجراءات املتعلقة بخدماتهم، ومنها مطار األمير 

محمد بن عبدالعزيز الدولي باملدينة املنورة، حيث اس����تمع لش����رح عن 

إجراءات اس����تقبال اجلوازات للحجاج، ثم قص الشريط إيذانًا بافتتاح 

صال����ة احلجاج اجلدي����دة، وجتول ومرافقوه بالصالة، وش����اهد معرضًا 

للصور عن صالة احلجاج، ودش����ن اخلدم����ات اإللكترونية بها، كما قام 

بزيارة ملكاتب اخلدمة امليدانية التابعة للمؤسس����ة األهلية لألدالء، واطلع 

على آلية س����ير العمل داخل املكاتب، وزار مركز استقبال وتفويج حجاج 

اجل����و والبر بطريق الهجرة، وجتول داخ����ل احملطة، وتفقد وحدة العناية 

باحلج����اج واملعتمرين، مطمئنًا على س����ير العمل وراحة حجاج بيت الله 

احلرام زوار املدينة املنورة.

اجتماعات اللجنة 
ومن جهة أخرى رأس س����موه اجتماعات جلنة احلج باملنطقة، وناقش����ت 

ه����ذه االجتماعات توصيات جلنة احلج العلي����ا في اجتماعها األول لعام 

1434ه�، وتقرير نتائج الزيارات امليدانية ملواقع تقدمي اخلدمات للحجاج 

واملعتمرين والزوار، كما اطلع االجتماع على تقرير حول تصاريح إسكان 

احلج للعام احلالي، وعرض حول مش����روع إنشاء صالة استراحة خلدمة 

احلجاج واملعتمرين مبطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي. 

كما رفع س����موه ش����كره ملقام خادم احلرمن الشريفن – حفظه الله – 

على صدور املوافقة الس����امية بإنشاء مدينة متكاملة للحجاج واملعتمرين 

والزوار في املدينة املنورة على مساحة مليون وستمائة ألف متر مربع. 

وأك����د أن مدينة احلجاج اجلديدة س����تحدث نقلة نوعية، وستس����هم في 

تكام����ل أداء منظومة أعمال وخدمات احل����ج والعمرة والزيارة مبا يحقق 

راحة ضيوف الرحمن، وتقدمي أفضل اخلدمات لهم. 

واس����تعرضت ه����ذه االجتماعات املؤش����رات واإلحصائي����ات اإلجمالية 

للخدمات واجلهود املقدمة لضيوف الرحمن زوار املس����جد النبوي، حيث 

بلغ أعضاء اللجنة ش����كر وحتيات خادم احلرمن الش����ريفن وسمو ولي 

العه����د وصاحب الس����مو امللكي األمير محمد بن ناي����ف وزير الداخلية 

ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أه��م��ي��ة اس��ت��ق��ب��ال احلجاج 

واالعتزاز  املتميزة  واخل��دم��ة  باالبتسامة 

ب������ش������رف خ������دم������ة ض������ي������وف ال����رح����م����ن
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رئيس جلنة احلج العليا - حفظهم الله - على اجلهود التي بذلتها جميع 

القطاعات في منطقة املدينة املنورة املش����اركة ف����ي أعمال احلج خلدمة 

وراحة ضيوف الرحمن وتذليل كافة العقبات، مما يس����هم بعد توفيق الله 

في جناح موس����م احلج. وأش����اد خالل هذه االجتماعات بتضافر جهود 

اجله����ات املعنية بأعم����ال احلج في منطقة املدينة املنورة لرفع مس����توى 

اخلدم����ات املقدمة لضيوف الرحمن خالل موس����م احلج، مؤكدًا س����موه 

ف����ي الوق����ت ذاته على ضرورة مواصلة تلك اجله����ود من خالل البدء في 

االستعدادات املبكرة ملوسم احلج املقبل بإذن الله. 

ومت خالل جلس����ات هذه االجتماعات تناول عدد من املوضوعات املدرجة 

على ج����داول االجتماعات، والتي تضمنت اس����تعراض مؤش����رات أداء 

اجلهات املعنية بتطبيق اخلطط التشغيلية حلج عام 1434ه�، واستعراض 

أعداد احلجاج القادمن للمدينة املنورة. 

وفي ختام هذه االجتماعات أكد سمو أمير املنطقة على أهمية استمرار 

اجلهود م����ن كافة القطاعات الس����تكمال االس����تعدادات لتقدمي أفضل 

اخلدمات لزوار املسجد النبوي الشريف ومدينة املصطفى صلى الله عليه 

وسلم ورفع درجة اجلاهزية ملواكبة كثافة الزوار خالل موسم احلج.

الخطط التشغيلية 
وبإش����راف مباشر من س����موه، واصلت جوازات مطار األمير محمد بن 

عبدالعزي����ز الدولي باملدينة املنورة جميع الترتيبات واخلطط التش����غيلية 

ملوس����م ما بعد احلج لعام 1434ه�����، بتقدمي خدماتها للحجاج القادمن 

إلى مدينة املصطفى عليه أفضل الصالة والس����الم واملغادرين منها بعد 

أن أدوا مناسك حجهم بفضل الله وتوفيقه. 

مع التأكيد على جاهزية جميع الوحدات واألقس����ام التي تش����رف عليها 

جوازات املطار لتقدمي أفضل اخلدمات لضيوف الرحمن زوار املس����جد 

النبوي، ألداء املهمات الرئيس����ية جلوازات املط����ار التي تتمثل في إنهاء 

إجراءات قدوم ومغ����ادرة احلجاج القادمن واملغادرين للمملكة حس����ب 

التعليمات الص����ادرة من املديرية العامة للجوازات، مبش����اركة عدد من 

اجلهات كفرع وزارة احلج، ومكتب املؤسس����ة األهلية لألدالء، واجلمارك، 

وهيئ����ة الطيران املدني، والش����ركات الناقلة للحجاج، ووحدة أمن املطار 

وغيرها من القطاعات املعنية.

واستعرض اخلطط التشغيلية التي تنفذها جوازات املطار وفي مقدمتها 

استقبال حجاج بيت الله احلرام وإنهاء إجراءات دخولهم حسب التعليمات 

وتس����جيل دخولهم باحلاس����ب اآللي، إضافة إلى إنهاء إجراءات مغادرة 

حجاج بيت الله احلرام وتس����جيل مغادرتهم باحلاس����ب اآللي من خالل 

انتداب عدد من الضباط واألفراد، والتعاقد مع مفتش����ات للنساء للعمل 

مبوس����م احلج كدعم للكوادر املوجودة، حيث يبلغ إجمالي عدد العاملن 

بجوازات املطار من الرجال والنساء 260 كادًرا من اجلنسن.

وقد أثمرت هذه املتابعة الش����خصية واإلش����راف امليداني املباشر لسمو 

أمي����ر املنطقة، في ظهور كثير من املس����تجدات الت����ي مت تطبيقها خالل 

موس����م احلج، والتي من أبرزها تأسيس نظام كاميرات مراقبة للعمليات 

امليدانية في كل من س����احة مس����جد امليقات ومراكز اس����تقبال املطار 

والهجرة والبر، ومس����تجدات جوازات مطار األمير محمد بن عبدالعزيز 

خالل موس����م احلج، والتي متثلت في العمل على استقبال احلجاج عبر 

صالة القدوم الدولي رقم )7( بكامل طاقتها االستيعابية مع ربط البصمة 

مبمثليات خادم احلرمن الشريفن باخلارج لبعض الدول، باإلضافة إلى 

تصميم وتش����غيل مجموعة من األنظمة التطبيقية في مجاالت اإلحصاء 

والتقاري����ر اليومية واخلتامية والتوصيات، وتطبيق برنامج )يقظ( لفحص 

السائقن على سائقي حافالت نقل احلجاج.

وفي ختام موسم احلج، تابع سمو أمير منطقة املدينة املنورة رئيس جلنة 

احل����ج باملدينة أداء جميع القطاعات املعني����ة بخدمة احلجاج الكرام مع 

انتهاء موسم احلج، واطمأن سموه على مغادرة آخر احلجاج من املدينة 

املنورة إلى مكة املكرمة وإلى بلدانهم.

وعقب انتهاء أعمال املوس����م، ثمن س����موه اجلهود التي قدمتها مختلف 

القطاعات العاملة باملدينة املنورة في موسم احلج، مهنئًا جميع العاملن 

مبا حتقق من جناح ملوس����م احلج، مؤكدًا سموه أن النجاح الذي حتقق 

جاء بفضل الله أواًل، ثم بالتوجيهات الس����ديدة واملتابعة املس����تمرة من 

خادم احلرمن الشريفن وولي عهده األمن وسمو النائب الثاني، وسمو 

أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية صاحب السمو امللكي 

األمي����ر خالد الفيصل، وس����مو وزير الداخلية رئيس جلن����ة احلج العليا 

صاحب الس����مو امللكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز - حفظهم 

الل����ه – ومعالي وزير احلج الدكتور بن����در بن محمد حجار. وأرجع هذا 

النجاح الذي حتقق ملا تقدمه احلكومة الرش����يدة من تس����خير الطاقات 

البشرية واإلمكانات املادية خلدمة ضيوف الرحمن. كما أعرب سمو أمير 

منطقة املدينة املنورة عن شكره ملعالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد 

حجار والعاملن في الوزارة.

ل��ل��ت��ع��ري��ف مبهام  م���رئ���ي���ًا  ش���اه���د ع����رض����ًا 

ض���م���ن  وم�����س�����ؤول�����ي�����ات�����ه�����ا  احل���������ج  وزارة 

العاملة وال��ق��ط��اع��ات  ال�������وزارات  م��ن��ظ��وم��ة 

اس�����ت�����ع�����راض ب����ع����ض م�������ب�������ادرات ال����������وزارة 

ل��ت��ح��س��ني م��س��ت��وى اخل����دم����ات واالرت����ق����اء 

ب���ه���ا وم���ن���ه���ا م����ش����روع امل����س����ار اإلل���ك���ت���رون���ي

امل�����ع�����دة  احل���������ج  وزارة  خ�����ط�����ط  ن������اق������ش 

نبيه  م���س���ج���د  وزوار  احل����ج����اج  خل����دم����ة 

امل����ص����ط����ف����ى ص����ل����ى ال�����ل�����ه ع����ل����ي����ه وس���ل���م
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الملف

19 العدد التاسع صفر  1435هـ العدد التاسع صفر  1435هـ 24

السمو  آل سعود، ولصاحب  امللك عبدالله بن عبدالعزيز  الشريفني  التهنئة خلادم احلرمني  الدكتور بندر بن محمد حجار،  رفع معالي وزير احلج 
امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولصاحب السمو امللكي األمير مقرن بن عبدالعزيز 
آل سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء املستشار واملبعوث اخلاص خلادم احلرمني الشريفني، ولصاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف 
بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العليا، ولصاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة املكرمة رئيس 
جلنة احلج املركزية، ولصاحب السمو امللكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة املدينة املنورة رئيس جلنة احلج باملنطقة - حفظهم 
الله - على ما حتقق من جناحات قياسية ملوسم حج 1434هـ، بفضل من الله عزَّ وجل، ثم بفضل تضافر اجلهود من قبل اجلهات احلكومية العاملة في 
شؤون احلج، واملشاركة من قبل القطاعات اخلاصة، وذلك في إطار ما حتشده حكومة اململكة العربية السعودية من طاقات بشرية وإمكانات مادية 

حلصاد النتائج الباهرة ملصلحة ضيوف الرحمن.

مكة المكرمة: الرفادة

معالي وزير الحج الدكتور بندر حجار:

نجاح قياسي لموسم الحج لتضافر 
الجهود في إطار ما توفره الدولة من 

إمكانات بشرية ومادية
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االرتـــــــقـــــــاء املـــســـتـــمـــر بــــخــــدمــــات احلــــج 
واحلــــرص عــلــى تــقــدمي أفــضــلــهــا لضيوف 
الــــنــــبــــوي املــــســــجــــد  وزوار  الـــــرحـــــمـــــن 

احلـــــــرص عـــلـــى رعـــــايـــــة احلـــــــاج الـــكـــرمي 
والطمأنينة  الـــراحـــة  ســبــل  كـــل  وتــوفــيــر 
لــــــيــــــؤدي مــــنــــاســــكــــه بــــيــــســــر وســــهــــولــــة

جـــــــهـــــــود كــــــبــــــيــــــرة لـــــلـــــجـــــنـــــة احلــــــج 

منطقة  أمــــيــــر  بــــرئــــاســــة  املـــــركـــــزيـــــة 

مـــــكـــــة املــــــكــــــرمــــــة فـــــــي جنــــــــــاح احلـــــج 

استعدادات مبكرة
ملحمة جناح موسم حج 1434هـ بدأت تفاصيلها منذ وقت مبكر، وحتديدًا 

منذ انتهاء موسم حج 1433هـ، وتأتي وزارة احلج ومؤسسات أرباب الطوائف 

في مقدمة اجلهات املشـــاركة فيها، بل هي صاحبة اليد الطولى، باعتبارها 

النـــواة التي تنطلق منها باقي اجلهات العاملة في احلج، تنظيمًا وإشـــرافًا 

وإعـــدادًا، وجهـــود معالي وزير احلج الدكتور بندر بـــن محمد حمزة حجار 

في منظومة احلج ال حتتاج إلى تأكيد وبيان، حيث بدأ معاليه اســـتعدادات 

وزارته ملوســـم حج 1434هـ، بجوالت تفقدية ميدانية على مراكز وقطاعات 

تقدمي اخلدمات بكل من مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة، وبزيارات جلميع 

مؤسســـات أرباب الطوائف، للوقوف على أعمال مؤسسات أرباب الطوائف 

ميدانيًا وتقومي أدائها وأوضاعها، وبحث ســـبل مساعدتها لتطوير أعمالها 

وتذليل ما قد تواجهه من عقبات أو صعوبات حتى تستطيع مواصلة اجلهود 

وتطوير خدماتها املقدمة لضيوف الرحمن، ولالجتماع مع رؤســـاء وأعضاء 

مجالس إداراتها، وااللتقاء بهم لالســـتماع ملالحظاتهم وآرائهم، وملناقشـــة 

االستعدادات والترتيبات املبكرة ملوســـم حج )1434هـ(، مبا يخدم حجاج 

بيـــت الله احلرام وتقدمي أرقى وأفضل اخلدمات لهم ليؤدوا مناســـك حجهم 

بيسر وسهولة. 

وقد اطلع معالي وزير احلج خالل هذه الزيارات التفقدية على ســـير العمل 

في هذه املؤسســـات، ووقف على االستعدادات واخلطط التي أعدت لتقدمي 

أفضل وأرقى اخلدمات حلجاج بيت الله احلرام خالل موسم حج هذا العام، 

مبا يتوافق مع توجيهات خادم احلرمني الشـــريفني، وسمو ولي عهده األمني 

– حفظهما الله – الرامية إلى تســـخير جميـــع اإلمكانات واخلدمات أمام 
ضيوف الرحمن، ومتكينهم من أداء الركن اخلامس من أركان اإلسالم بكل 

يســـر وسهولة وأمان، حيث أعدت مؤسســـات أرباب الطوائف العدة لتقدمي 

أفضل اخلدمات لضيوف الرحمن، وذلك وفق برامج عمل خططها التشغيلية 

التي أعدتها ملوســـم حج 1434هـ، والتي حـــددت فيها عدة مرتكزات، تقوم 

على أســـس تتطابق مع الواقع الفعلي، وذلك باعتماد تأهيل العاملني لديها 

علـــى أنظمة التقنية اجلديدة، ووضع تصورات مبدئية مقســـمة إلى مراحل، 

بحيث تكون لكل مرحلة أهدافها اخلاصة واجلزئية، وما يقابلها من متطلبات 

وميزانية مالية وكوادر بشـــرية لتحقيق النتائـــج املرجوة، خاصة وأن جميع 

العاملني على تنفيذها من الكوادر البشـــرية املؤهلـــة والقادرة على التعامل 

بشـــكل مميز، مع توفير اخلدمات في املشاعر املقدسة، وتطويرها، وحتسني 

مســـتوى أداء كل األعمال حلجاج بيت اللـــه احلرام منذ وصولهم األراضي 

املقدسة حتى مغادرتهم لها بعد أداء النسك.

ومن املعلوم أن اســـتعدادات وزارة احلج اخلاصة بتقدمي اخلدمات حلجاج 

البيـــت العتيق تبدأ في وقت مبكر ومبجرد انتهاء املوســـم الســـابق، حيث 

تتولى التنســـيق بني مختلف اجلهات املساهمة في خدمات احلج واحلجاج، 

ويتصاعد نشـــاطها باستمرار حتى موعد بدء مواسم احلج أو العمرة، حيث 

قام معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حجار خالل الفترة الســـابقة 

بلقاء مســـؤولي مكاتب شـــؤون حجاج جميع الدول التي يفد حجاجها إلى 

أرض اململكة، وبعض السفراء والقناصل املعتمدين في اململكة، لبحث سبل 

التنســـيق والتعاون، وتوقيع بعـــض احملاضر، وإبالغهـــم بتنظيمات احلج 

وتعليماته، والتأكيد عليهم بضرورة توعية حجاجهم في بلدانهم وقبل قدومهم 

لألراضي املقدســـة، وبحث كل ســـبل أداء احلجاج ملناسكهم بيسر وسهولة 

واطمئنان وأمن حتى مغادرتهم إلى بالدهم، ليدل ذلك على األعباء الضخمة 

والتنظيم الدقيق والتخطيط الســـليم والتنفيذ اجلاد وعدم التراخي في تنفيذ 

خدمـــات احلجاج لهذه املاليني من احلجـــاج واملعتمرين والزوار، وهو األمر 

الـــذي جنحت فيـــه اململكة ممثلًة في الوزارات واملؤسســـات واملصالح التي 

تسهم في خدمة احلجاج، وعلى رأسها وزارة احلج.



برامج وخطط
وفي ســـياق اســـتعدادات وزارة احلج ملوســـم 1434هـ وما حققه من جناح، 

عقـــد معالي وزير احلج لعـــدة اجتماعات مع وكالء الوزارة وكبار املســـؤولني 

والقياديـــني، ومع املؤسســـات املقدمـــة خلدمات احلج، وذلك مـــن أجل القيام 

– ومنذ وقـــت مبكر - بتحديد مناهـــج الوزارة وبرامجهـــا وخططها اخلدمية 
للموســـم، لتحقيق نقـــالت نوعية في خدماتها املقدمة لضيـــوف الرحمن، وفق 

برامج توصيف تقوم على أســـس علمية، وتســـخر كل وسائل التقنية احلديثة 

وأســـاليبها، لالرتقاء باخلدمات، وحتقيق سرعة إجنازها، لنيل أعلى نسبة من 

رضا احلجاج، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وذلـــك من منطلق أن وزارة احلج - بوصفها مســـؤولة عن احلج وتقوم بتنفيذ 

سياســـات اململكة جتاه احلج واحلجـــاج واملعتمرين والـــزوار - تقوم بأدوار 

التخطيط والتنفيذ واإلشـــراف واملراقبة لضمان تقدمي اخلدمات على مستوى 

رفيع للحجاج واملعتمرين والزوار، مبا يرضي طموح والة األمر في هذه البالد 

املضيافة، حيث نص نظـــام احلكم الصادر في عام 1414هـ على القيام بكل 

ما من شأنه رعاية وتقدمي جميع املعينات للحجاج واملعتمرين والزوار، وإعمار 

احلرمني الشـــريفني، وتوفير كل اخلدمات واملســـاعدات التـــي تكفل للحجاج 

واملعتمرين والزوار من أداء مناسكهم بيسر وسهولة واطمئنان وأمن.

كما تقوم الوزارة باإلشراف على اخلدمات لهم منذ وصولهم إلى منافذ اململكة 

وحتى مغادرتها، كما تقوم باإلشـــراف على املكاتب واملؤسســـات والشركات 

التي تتولى خدمة ضيوف الرحمن، كمكتب الوكالء املوحد ومؤسسات الطوافة 

الســـت؛ وهي: )مؤسســـة مطوفـــي حجاج تركيا ومســـلمي أوروبـــا وأمريكا 

وأســـتراليا، ومؤسســـة مطوفي حجاج إيران، ومؤسسة مطوفي حجاج جنوب 

آسيا، ومؤسسة مطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية، ومؤسسة مطوفي 

حجاج جنوب شرق آسيا، ومؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية(، إضافة إلى 

مكتب الزمازمة املوحد، واملؤسسة األهلية لألدالء، والنقابة العامة للسيارات.

كما تقـــوم الوزارة بالتخطيـــط للعمليات اخلاصة بهذه املؤسســـات واملكاتب 

املخصصـــة خلدمة ضيوف الرحمـــن، كما تقوم بالتعاون مع مكاتب شـــؤون 

احلجاج لتســـهيل مهامها، كما تنسق الوزارة مع جميع املؤسسات والوزارات 

واملصالح التي تســـهم في خدمـــة احلجاج، وتلقى الوزارة جميع الشـــكاوى 

واالقتراحات املتعلقة باخلدمات املقدمة للحجاج واملعتمرين والزوار، كما تعمل 

الـــوزارة على جتديد وحتديث اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن لتبلغ بها إلى 

مدارك عالية، وتتولى أيضًا اإلشراف على الدورات التدريبية للعاملني في خدمة 

ضيوف الرحمن، باإلضافة إلى إشـــرافها على حجـــاج الداخل وتقدمي جميع 

اخلدمات لهم، وتتولى أيضًا إقامة الندوات واملؤمترات واللقاءات التي يشـــارك 

فيها العلماء واملفكرون من العاملني العربي واإلســـالمي ومن األقليات املسلمة 

في البلدان األخرى، والتي تعد جتمعًا علميًا كبيرًا، ومحفاًل بحثيًا مهمًا.
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ــــــــقــــــــاءات واجــــــتــــــمــــــاعــــــات مـــــــع وفـــــــود  ل
مــــكــــاتــــب شــــــــؤون حــــجــــاج الــــــــــدول الـــتـــي 
املـــمـــلـــكـــة أرض  إلــــــــى  حــــجــــاجــــهــــا  يــــفــــد 

جــــــــــــــوالت مــــــيــــــدانــــــيــــــة عــــــلــــــى مــــــواقــــــع 

تـــــــقـــــــدمي اخلـــــــــدمـــــــــات وعـــــــلـــــــى جـــمـــيـــع 

مـــــقـــــرات مــــؤســــســــات أربــــــــــاب الــــطــــوائــــف



معارض
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ت��ف��اص��ي��ل رح��ل��ة احل���ج بحرفية  إظ���ه���ار 

وأسلوب  وب��أل��وان  تاريخي  وتوثيق  نقل 

ج����م����ع ب������ن ال����ت����ج����ري����دي����ة وال������واق������ع

استضافت صالة املعارض مببنى أمانة محافظة جدة خالل الفترة من 17 ذي احلجة 
1434ه�، إلى 11 محرم 1435ه�، معرضًا للفنانة التشكيلية رمي ناظر، مبسمى: )رحلة 
األرشيف  م��ن  املستوحاة  الزيتية  اللوحات  م��ن  سلسلة  ض��م  ال��ع��ص��ور(،  عبر  احل��ج 
التاريخي وبعض الروايات القدمية واحلديثة، ليعد هذا املعرض احتفالية ضخمة، 
عبر  معامله  أه��م  ووّض���ح  احل��ج،  ت��اري��خ  على  ن��اف��ذة  خاللها  م��ن  فتح  كبيرة  ومناسبة 
مختلف العصور، وسلط الضوء على كيفية أداء شعائر احلج في ماضي الزمان، من 
بداية الرحلة التي كان احلاج يقوم بها من بلده من شتى أنحاء العالم، وصواًل إلى 
املقدسة في قوافل تتكون من اإلبل، وباستعراض تفاصيل ومراحل هذه  األراضي 
الرحلة عبر التاريخ، األمر الذي أسهم في تعميق فهم تاريخ رحلة العمر، وما مرت 
به من منعطفات في مختلف احلقب واألزمان، ب� )43( لوحة زيتية رائعة تستكشف 
تاريخ احلج، من بلد احلاج إلى مكة املكرمة، باإلضافة إلى املشاعر املقدسة، وزيارة 
مسجد املصطفى صلى الله عليه وسلم باملدينة املنورة، ومعالم بعض محطات احلج 

كجدة وينبع. 

جدة: الرفادة 

ضمها معرض تشكيلي نفذ بمهنية عالية وحرفية متقنة

 )43( لوحة توثق رحلة الحج عبر العصور

زيتية  لوحات  مجموعة  املعرض  يضم 
التاريخية  األرش��ي��ف��ات  م��ن  مستوحاة 
وال��������رواي��������ات ال����ق����دمي����ة واحل����دي����ث����ة



ن���ق���ل م����اض����ي احل�����ج ف����ي م���ك���ة وامل���دي���ن���ة 
وق�����واف�����ل رح�������الت احل���ج���ي���ج ووص���ول���ه���م 
إل����������ى امل���������وان���������ئ وأدائ����������ه����������م امل����ن����اس����ك

لوحات قيمة 
املعرض ضم لوحات زيتية تاريخية قيمة، أظهرت فيها الفنانة التشكيلية رمي 

ناظ���ر كل التفاصيل اجلميلة في رحل���ة احلج عبر مختلف العصور بحرفية 

نق���ل متقنة، وتوثيق تاريخي ش���يق، وبألوان وأس���لوب جمع بني التجريدية 

والواقعية، وبأسلوب مختلف ميز أعمالها بشكل الفت.

وتوثق هذه السلسلة الفنية رحلة العمر في عهود مضت، حيث كانت تكتنف 

هذه الرحلة الطويلة الكثير من املشاق والصعاب، حيث كانت تتم في قوافل 

وعل���ى ظه���ور اجلمال، وباس���تخدام 

املراكب الش���راعية و”السنابيك”، قبل 

قدوم الس���فن البخارية والقطارات في 

مرحلة الحقة، والس���فن والس���يارات 
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احلديثة والطائرات الضخمة في الوقت الراهن.

وبجان���ب اللوحات الفنية مت عرض ص���ور فوتوغرافية مرتبطة باملش���اهد 

املعروضة في كل لوحة، معظمها أخذ من أرشيف مؤسسة بركات واجلمعية 

امللكية اجلغرافية بلندن، وباإلضافة إلى ذلك، يتم استخدام أصوات تاريخية 

عديدة لوصف كل من املشاهد املعروضة .

وم���ن أهم اللوح���ات التاريخية اخلاص���ة مبكة املكرمة الت���ي يضمها هذا 

املعرض: )امللتزم، واحلجر األسود، والطواف، والسعي، والصالة في احلرم 

املكي، وعقب صالة املغرب، وبئر زمزم، ومقبرة املعالة(.

ومن لوحات املدينة املنورة: )باب الس���الم، والروضة، وأذان املغرب 

في املس���جد النبوي الشريف، وبانوراما املدينة املنورة، وبر املناخة، 

وس���وق املدينة، ومقبرة البقيع، ومسجد قباء، ومسجد سيدنا حمزة، 

واملساجد السبعة(. 

ولم يغف���ل املعرض قوافل احلج���اج، فضم لوحات توث���ق للقافلة إلى مكة 

املكرمة، وللمحمل الش���امي واحململ املصري يصالن مكة املكرمة، وملوكب 

احململ املصري، واحململ السوري املغادر من مزيريب، والقافلة إلى عرفات 

مرورًا بحدود العلمني. كما ضم لوحات لبعض محطات احلج، كاس���تراحة 

شمال غرب اجلزيرة العربية، واحملطات احملصنة على طريق قوافل احلج،      

ومن أب���رز اللوحات اخلاصة باملش���اعر املقدس���ة: )النف���رة، واملبيت في 

مزدلفة، وجمرة العقبة، والضحية في 

منى، ومس���جد اخليف، واجلمرات، 

والشارع العام في منى، وبركة عني 

زبيدة في عرفة(.

بشكل  ال��ف��ن  التشكيلية  ال��ف��ن��ان��ة  وظ��ف��ت 

خلدمة  للنفس  محبب  وب��أس��ل��وب  جميل 

اإلس�����������الم وال����ت����ع����ري����ف ب�����أح�����د أرك�����ان�����ه



إبراهيم(، وبيرتون: )احل���اج عبدالله(، وإلدون رتر، وليوبولد واس: )محمد 

أس���د(، وهاري س���انت جب بي فيلبي: )احلاج عبدالل���ه فيلبي(، وغيرهم. 

حتتوي على وصف لش���عائر احل���ج، ولبعض الع���ادات والتقاليد، وأيضًا 

التعري���ف ببعض األخط���ار واملغامرات التي كانت تتس���م بها هذه الرحلة 

من وإلى األماكن املقدس���ة، وذلك من بعض املؤرخني اإلسالميني والرحالة 

القدامى، وصواًل إلى بعض املستش���رقني واملصورين الذين أتوا فيما بعد، 

الذي دونوا وصوروا ما شاهدوه، هذا باإلضافة إلى آيات من الذكر احلكيم 

وأحاديث نبوية للرسول الكرمي صلى الله عليه وسلم.

كما يضم املعرض دلياًل مصورًا: “كتالوجات”، يتكون من س���ت وخمسني 

صفحة يوصف جميع هذه اللوحات، باإلضافة إلى كتابني باللغتني العربية 

واإلجنليزية، حتتوي على نسخ من جميع اللوحات املعروضة في املعرض.

وتع���د مدينة “ج���دة”، أولى محط���ات هذا املعرض، وس���ينتقل لعدة مدن 

س���عودية، حيث س���ينتقل بعد جدة إلى املدينة املنورة، وعقب ذلك سيصبح 

معرض���ًا عامليًا متنقاًل لعدة وجهات دولية، حيث س���يحط رحاله في العديد 

من املدن والعواصم العاملية، ليكون شاهدًا على متسك املسلمني بعقيدتهم، 

وشاهدًا على التطور الذي شهدته رحلة احلج على مدار العصور.

بوابة الحرمين 
وس���بب اختيار أمانة محافظ���ة جدة لتكون أولى محط���ات هذا املعرض، 

والس���تضافة باكورة عرضه، يأتي من باب اهتمام املس���ؤولني فيها برحلة 

احلاج ألداء مناس���ك الرك���ن اخلامس من أركان اإلس���الم، لتوضيح أهم 

االختالف���ات في هذه الرحلة بني األمس واليوم، وإبراز اجلهود التي بذلتها 

الدولة لتيس���ير رحلة احلج، التي أصبحت في الوقت الراهن تتم بكل يس���ر 

وس���هولة وس���كينة ووقار وطمأنينة، وفي أمن وأمان، ومن منطلق أن جدة 

بوابة للحرمني الش���ريفني، من���ذ عهد اخلليفة الراش���د ذي النورين عثمان 

ب���ن عفان رضي الله، حينما كلَّم أهل مكة عثمان رضي الله عنه في س���نة 
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وش���كلت ج���دة - بوصفها إحدى أهم منافذ ق���دوم احلجاج ومغادرتهم - 

حض���ورًا مميزًا في لوحات هذا املعرض، الذي ضم: )س���نابيك جدة التي 

تنقل احلج���اج إلى البر، والوصول إلى جدة بحرًا، وباب مكة، ومقبرة أمنا 

حواء، وسوق جدة(.

ه���ذا باإلضافة إلى لوحات توضح وصول احلج���اج – قدميًا – إلى ينبع، 

ومخيم للحاج بينبع، وسوق ينبع.   

ولتزوي���د مرتادي هذا املعرض ببعض املعلوم���ات عن احلقب الزمانية التي 

تعكسها هذه اللوحات التاريخية القدمية عن ماضي احلج، متت االستعانة 

مبقوالت مؤثرة وكتابات ومش���اهدات لشهود عصر لتلك الفترات، ونصوص 

مدونة لش���هود عيان ذلك العصر، منهم ابن بطوطة، وابن جبير، ونورالدين 

السمهودي، ومحمد البخاري، وجوزيف بيتس، واحلاج خان، وهورغرونيه، 

وناصر الدين خسرو، وتشارلز إم دوبي )علي محمد(، وبوركهارت: )احلاج 



س���عودية، حيث س���ينتقل بعد جدة إلى املدينة املنورة، وعقب ذلك سيصبح 

معرض���ًا عامليًا متنقاًل لعدة وجهات دولية، حيث س���يحط رحاله في العديد 

من املدن والعواصم العاملية، ليكون شاهدًا على متسك املسلمني بعقيدتهم، 

وشاهدًا على التطور الذي شهدته رحلة احلج على مدار العصور.

بوابة الحرمين 
وس���بب اختيار أمانة محافظ���ة جدة لتكون أولى محط���ات هذا املعرض، 

والس���تضافة باكورة عرضه، يأتي من باب اهتمام املس���ؤولني فيها برحلة 

احلاج ألداء مناس���ك الرك���ن اخلامس من أركان اإلس���الم، لتوضيح أهم 

االختالف���ات في هذه الرحلة بني األمس واليوم، وإبراز اجلهود التي بذلتها 

الدولة لتيس���ير رحلة احلج، التي أصبحت في الوقت الراهن تتم بكل يس���ر 

وس���هولة وس���كينة ووقار وطمأنينة، وفي أمن وأمان، ومن منطلق أن جدة 

بوابة للحرمني الش���ريفني، من���ذ عهد اخلليفة الراش���د ذي النورين عثمان 

ب���ن عفان رضي الله، حينما كلَّم أهل مكة عثمان رضي الله عنه في س���نة 
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26ه�، أن يحول الس���احل من الشُ���َعْيبة - وهي ساحل مكة املكرمة قدمًيا 

ة لقربها من مكة  املكرمة.  فخرج  في اجلاهلية - إلى ساحلها اليوم وهي ُجدَّ

عثمان إلى جدة ورأى موضعها، وأمر بتحويل الس���احل إليها ودخل البحر 

واغتس���ل فيه وقال :  إنه مبارك، وقال ملن معه :  ادخلوا البحر لالغتسال، وال 

يدخل أحد إال مبئزر، ثم خرج من جدة على طريق عسفان إلى املدينة، وترك 

الناس س���احل الش���عيبة في ذلك الزمان واستمرت جدة بندر مكة املشرفة 

ومدخاًل رئيسًا للحج، ليتوافد احلجاج عبرها إلى األماكن املقدسة منذ ذلك 

العهد وحتى الوقت احلاضر، كما أنها تضم العديد من املنش���آت واملرافق 

اخلاصة بحجاج البيت العتيق، ومنها مدن وصاالت احلجاج.

 

رسالة سامية 
افتتح املعرض صاحب الس���مو امللك���ي األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز 

أمي���ر منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احل���ج املركزية بتاريخ 17 ذو احلجة 

1434ه����، املواف���ق 22 أكتوب���ر 2013م، وبحضور معال���ي وزير الثقافة 

واإلع���الم الدكت���ور عبدالعزيز بن محي���ي الدين خوجه، ال���ذي قام بجولة 

على أقس���ام املعرض، واستمع إلى ش���رح عن ما يضمه من لوحات قيمة، 

مبديًا إعجابه مبا ش���اهده من أعمال مس���توحاة م���ن تاريخ احلج الطويل 

من األرشيفات التاريخية وبعض الروايات القدمية واحلديثة، حيث رصدت 

الفنانة عبر أعمالها في املعرض رحلة احلج منذ بزوغ فجر اإلس���الم حتى 

الوقت املعاصر، وجس���دت بألوانها ذلك التطور الس���ري�ع والهائل في أداء 

مناس���ك احلج، ونقلت فيه للمتلقي بلوحاته���ا املميزة ماضي احلج في مكة 

املكرمة واملدينة املنورة، وقوافل رحالت احلجيج ووصولهم إلى موانئ اململكة 

وأدائهم مناسك احلج. 

وفي هذا الصدد أكد س���موه أن الفنون التش���كيلية لغة تخاطب عاملية ذات 

رس���الة س���امية، وقال: “جميل أن يوظف الفن خلدمة اإلسالم”، وأضاف: 

“إن ما ش���اهدته اليوم من أعمال فنية وظفت فيها الفنانة التش���كيلية رمي 
ناظر الفن بش���كل جميل وبأس���لوب محبب للنفس باس���تخدامها الفرشاة 

واللون خلدمة اإلسالم من خالل التعريف بأحد أركانه”.



لقاءات
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في إطار االستعدادات املبكرة ملوسم احلج القادم لهذا العام )1435هـ(، وللتأكيد على اجلاهزية واالستعداد لتقدمي أفضل وأرقى اخلدمات حلجاج 
بيت الله احلرام، وملراجعة معدالت األداء ملوسم حج العام املاضي )1434هـ(، ودراسة بعض املالحظات والسلبيات لتحويلها إلى إيجابيات في خطط 
حتققت  التي  القياسية  النجاحات  جتسيد  وبهدف  وتكريسها،  لتعزيزها  اإليجابيات  ورصد  القادم،  احلج  ملوسم  التشغيلية  الطوافة  مؤسسات  
وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار برؤساء مجالس إدارات مؤسسات أرباب  معالي  التقى  املاضية،  احلج  مواسم  – في  احلمد  – ولله 

املوافق السادس من نوفمبر  الثالث من شهر محرم 1435هـــ،  أرباب الطوائف مبكة املكرمة في  التنسيقية ملؤسسات  الهيئة  الطوائف، وذلك مبقر 
2013م. وعبر معاليه في بداية اللقاء عن شكره للقائمني على مؤسسات أرباب الطوائف على حسن أدائهم لواجباتهم خالل موسم حج 1434هـ، 
وحثهم على مضاعفة اجلهود والتخطيط املبكر ملوسم احلج القادم، واملشاركة في البرامج التدريبية والتطويرية لتحقيق معدالت أفضل، مثنيًا 

على جهود جميع العاملني في هذه املؤسسات، ومشيدًا بتضافر جهود أبناء هذا الوطن املخلصني في مختلف اجلهات اخلدمية واألمنية. 

مكة المكرمة: الرفادة

شكر خالله القائمين عليها.. وحثهم على مضاعفة الجهود

“حجار” يلتقي برؤساء مجالس إدارة 
مؤسسات الطوافة األهلية بمكة المكرمة



عرض شامل
ف���ي بداية اللقاء ش���اهد معالي���ه عرضًا مرئيًا ش���اماًل ومط���واًل أعدته الهيئة 

التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائ���ف، مدعمًا بإحصائي���ات، تضمن أبرز 

املالحظات على موسم احلج املاضي )1434ه�(، التي تعنى بها بعض اجلهات 

احلكومي���ة، مقرونًا ببعض احللول املُقترحة للتنفيذ في موس���م حج هذا العام، 

بهدف اخلروج مبوس���م حج ناجح كسابقيه، وتكريس النجاحات القياسية التي 

حتققت، وتنفيذ توجيهات القيادة باالرتقاء املستمر مبستوى اخلدمات، وحتقيق 

تطلعات املس���ؤولني، في ظ���ل ما وفرته الدولة – أيدها الله - من مش���روعات 

ومنش���آت ضخمة، وخدمات جليلة وكبي���رة، عمت كل بقعة تطأها أقدام حجاج 

بي���ت الله العتي���ق، بدءًا من منافذ الق���دوم، مرورًا بتنقالته���م بني مدن احلج، 

وداخل املش���اعر املقدس���ة، وحتى مغادرتهم إلى بالدهم بعد أداء مناس���كهم، 

آمنني ساملني مطمئنني، ش���اكرين لهذه البالد وحكومتها وأهلها، ما وفرته لهم 

من مرافق وخدمات وتسهيالت، وما وجدوه من عناية ورعاية واهتمام.

واش���تمل هذا العرض املرئي املطّول – املدعم باألرقام واإلحصائيات والرسوم 

البيانية والتوضيحية – على عدة فقرات ش���ملت: )التكييف، والكهرباء، واملياه، 

واملطاب���خ، والنظافة(، وبعض املالحظات عن مش���عري عرفات ومنى، وذلك من 

منطل���ق أن أعمال احلج متثل جهودًا مش���تركة للعديد من األجهزة والقطاعات 

- احلكومية واألهلية - بالدولة، خاصة وأن مؤسسات الطوافة متثل املستخدم 

الفعلي لكثير من املرافق في املش���اعر املقدس���ة، وبالتالي فهي اجلهة الرئيسة 

الت���ي تقوم برص���د ما عليها من مالحظ���ات، جاءت من الواق���ع املعاش ومن 

جتربة حقيقية، ومتثل محصلة ملا يقوم برصده مس���ؤولوها، وجلانها وقطاعاتها 

املختصة بإسكان احلجاج في املشاعر املقدسة، ومن واقع مالحظات احلجاج 

أنفس���هم، بهدف تالفيها وتداركها في سبيل االرتقاء باخلدمات عامًا بعد عام، 

وم���ن باب تكريس أوجه التعاون والتنس���يق مع مختل���ف اجلهات ذات العالقة 

بأعم���ال احلج، وبهدف خلق التكامل املنش���ود، وتضافر اجلهود خلدمة حجاج 

البيت العتيق.

وب���دأ العرض املرئي مبقدمة أكدت فيها “الهيئة التنس���يقية” أن حكومة خادم 

احلرمني الش���ريفني تبذل الغال���ي والنفيس خلدمة ضيوف الرحمن، وكل ما في 

وس���عها لتوفير بيئة روحانية مالئمة وهادئة، متكنهم من أداء نسكهم بكل يسر 

وسهولة. وأشادت مبشروع اخليام املطورة في مشعر “منى”، وأشارت إلى أنه 

قد عالج كثيرًا من الس���لبيات في حينه، والتي كان من أهمها مشكلة احلرائق 

وارتف���اع درجات احلرارة، ونوهت بأنه يحتاج ألعمال صيانة ش���املة أو دورية 

منتظمة على مدار العام من قبل اجلهة املسؤولة عنه، نظرًا لظهور ضعف أداء 

بعض التجهيزات، وبالتالي ظهور بعض السلبيات التي يجب تداركها ومنذ وقت 

مبكر، في ظل االستعدادات املبكرة ملوسم حج هذا العام. 

وأكدت على أهمية جاهزية املخيمات واخليام عند االستالم من اجلهة احلكومية 

لة لها، وعلى نظافة املواقع بش���كل عام - ومنذ وقت مبكر - الستقبال  املُش���غِّ

احلجاج، وجتديد القواطع والسواتر، وزيادة قدرة القواطع الكهربائية اخلاصة 

باألفياش واإلضاءة ومخارج الطاقة داخل اخليام. وزيادة متديدات مياه الشرب 

ملؤسسات  واملبكرة  اجليدة  االســتــعــدادات 
أربــــاب الــطــوائــف ومـــا أعــدتــه مــن خطط 
املوسم جنــاح  فــي  أســهــم  جــيــدة  تشغيلية 

مـــع احلجاج  بــأســلــوب حـــضـــاري  الــتــعــامــل 

وحسن  الضيافة  ثقافة  مفهوم  وتكريس 

االســتــقــبــال حــتــى فــي ظــل ضــغــوط العمل
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املبردة داخل املخيمات، وعلى ضرورة اجلاهزية املبكرة لنظام اإلطفاء، وصيانة 

وتعبئة طفايات احلريق عند االستالم.

كما نادت مبضاعفة كفاءة النظام احلالي للتكييف، ووجود نظام مستقل خاص 

لتغذية التكييف باملياه، واس���تبدال القطع الرئيسية للمكيفات: )املوتور، مضخة 

املياه، السيور، مفاتيح التشغيل... إلخ(، بجانب خطوط الشبكة، حيث إن عدم 

تشغيل املكيفات لفترة طويلة، أدى إلى تلف العناصر الرئيسة للمكيف. وزيادة 

كفاءة فرق الصيانة وأعداد الفنيني. 

المهام واألعمال
واس���تعرض الع���رض املرئي وضع املطابخ في مش���عر “من���ى”، ونّوه بضيق 

املساحة املخصصة للمطابخ باخليام املطّورة. 

ث���م انتقل العرض للحديث ع���ن أعمال ومهام: )غ���رف عمليات بعض اجلهات 

لة(، التي تقوم بأعمال كبيرة في املش���اعر املقدسة، وأشار إلى ضرورة  املُش���غِّ

إص���الح األعطال في املخيمات قب���ل وصول احلجاج في ي���وم التروية، وقبل 

تسليمها ملؤسسات الطوافة، ونادى العرض بتفعيل اآلتي: 

ضرورة ضخ املياه في وقت مبكر من قبل شركة املياه. 

جاهزية دورات املياه بكامل ملحقاتها: )شبكة املياه، واإلنارة، واألبواب، والكراسي، 

والصنابير، والشطافات... الخ(، ومتديد خدمات الكهرباء، واملياه، والنظافة، لدورات 

املياه املستحدثة، في وقت ُمبكر وقبل وصول احلجاج إلى املشعر. 

تس���هيل التواصل مع الرقم املجان���ي لغرفة عمليات الش���ركة الوطنية للمياه، 

ليستقبل البالغات اخلاصة بدورات املياه والشبكات. 

أهمي���ة املتابعة بش���كل دقيق وس���ريع عند تبليغ غرفة عمليات طوارئ ش���ركة 

الكهرباء عند حدوث انقطاع للتيار الكهربائي باملخيمات.

مضاعفة القدرة الكهربائي���ة للعدادات لكي تتحمل األعباء اإلضافية: )مكيفات 

الفريون، السخانات، البرادات... إلخ(.

تفعيل التنسيق مع املسؤولني املختصني عن تشغيل شبكة السيول في احلصول 

عل���ى املخططات م���ن واقع الطبيعة، وزي���ادة أعداد حاوي���ات النظافة وعمال 

النظافة، ومعدات النظافة بكامل مش���عر عرفات، وصيانة األغطية اخلرس���انية 

اخلاصة بتصريف الس���يول، وتعويض املفقود منها، وردم احلفريات املمتدة في 



بعض املربعات التي يقوم بها بعض املقاولني، ونقل املخلفات في بعض املربعات 

الناجتة من أعمال احلفر السابقة لبعض املقاولني التابعني لعدة جهات حكومية، 

األم���ر الذي يؤدي إلى حتمل مكاتب اخلدم���ة امليدانية تكاليف وأعباء نقل هذه 

املخلفات، وإزالة الطبقات اإلسفلتية التي توجد أجزاء منها في بعض املربعات، 

مما يعوق عملية تشييد اخليام، وصيانة الشبك اخلاص بالترددية - وخصوصًا 

البوابات احلديدية - لكي ال يؤدي الندفاع احلجاج داخل املخيمات واختالطهم 

باحلجاج اآلخرين وتكدسهم داخل املوقع، وضرورة حتديث املخططات، وتقوية 

اإلضاءة في كثير من املواقع بشكل عام، وكذلك توفير عدادات كهرباء للمواقع، 

وذلك لعدم توافر الطاقة الكهربائية الكافية.

الرؤى والمقترحات 
ولم يكتف هذا العرض الش���امل املُقّدم من الهيئة التنس���يقيِّة ملؤسسات أرباب 

الطوائف باستعراض بعض املالحظات، بل قدم بعض الرؤى واملقترحات - من 

واقع التجربة واملعايشة - ومنها قيام وزارة احلج باستالم كامل املواقع باملشاعر 

املقدسة: )منى – عرفات – مزدلفة( بوقت مبكر - ومبا ال يتجاوز شهر رمضان 

املب���ارك - من جميع اجلهات احلكومية العاملة في املش���اعر املقدس���ة، وتهيئة 

وتشغيل املواقع لالستخدام، ومن ثم تسليمها للمؤسسات، وإعادة صياغة عقود 

صندوق االستثمارات العامة، والنظر اجلاد في أنظمة النظافة.

كم���ا اقترح العرض برام���ج صيانة عاجلة، وبرامج طويل���ة األمد، ومن برامج 

الصيان���ة العاجل���ة: )صيان���ة اخليام واس���تبدال جميع التالف م���ن القواطع 

والس���تائر وكذلك األجهزة الكهربائية من وقت مبكر قبل تس���ليمها ملؤسسات 

الطواف���ة، وزيادة قوة الطاقة الكهربائي���ة بالعدادات حلاجة احلجاج باملخيمات 

إلى مس���تلزمات اإلعاشة كالسخانات واألفران والبرادات واستخدامات احلاج 

الشخصية، وصيانة وتش���غيل جميع وحدات التكييف وفحصها فحصًا دقيقًا 

وش���اماًل بصورة دورية على م���دار العام بجميع مكوناتها، واس���تبدال جميع 

القواطع بصناديق توزيع الكهرباء باملخيمات، وتش���غيل املياه بالش���بكة بكامل 

ضغطها وجتربتها منذ وقت مبكر بش���كل دوري(. كما اقترح العرض ضرورة: 

)إيج���اد نظام آلي للبالغ���ات، ووجود فرق الصيانة، وتخصيص ش���بكة مياه 

خاص���ة بالتكييف، ووض���ع خزانات مياه احتياطية للتكييف، وزيادة مس���احة 

املطاب���خ وصيانة جميع املواقد وزيادة عددها خصوصًا في املرحلة األولى من 

اخليام املطورة، وزيادة الطاقة االستيعابية والتخزينية والتشغيلية، مع ضرورة 

إضافة أفران للتسخني وبرادات للحفظ وبرادات وسخانات للمياه(.

أما البرامج الطويلة األمد التي اقترحتها الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 

الطوائف، فتتلخص في: 

ضرورة عمل برامج لصيانة شاملة للعديد من اخلدمات وإحاللها إحالاًل كاماًل، 

وهي شبكات املياه: بفصل شبكات دورات املياه عن التكييف.

القيام بصيانة شاملة لشبكات احلريق.

اس���تبدال نظام التكييف بالكامل إلى “إس���بلت دكت”، وأخيرًا تغيير كامل 

نظام اخليام.

نقالت نوعية 
وعق���ب هذا العرض املوس���ع، أبدى معالي الدكتور بن���در حجار مالحظاته 

عليه، واستمع لآلراء وتعليقات ومقترحات رؤساء مجالس إدارات مؤسسات 

أرباب الطوائف، مبا يسهم في االرتقاء مبعدالت األداء وتطوير آليات أعمال 

خدمات احلجاج.

وأش���ار إلى أن من أهم مؤش���رات وعوامل ما حققه موس���م احلج املاضي 
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اجليدة واملبكرة ملؤسس���ات أرباب الطوائف، وما أعدته من خطط تشغيلية 

جي���دة مت اعتمادها قبل بدء أعمال املوس���م، واهتمامه���ا بتدريب العاملني 

وتأهيلهم، وكذلك التزام جميع مؤسس���ات الطوافة وحمالت حجاج الداخل 

بتقس���يم حجاجها إلى قسمني في عملية التعجل واملبيت مبنى يومي الثاني 

عشر والثالث عشر، حيث ألزمتهم وزارة احلج بذلك، وكذلك التزام مؤسسات 

الطوافة بالس���ماح ل�50% فقط من حجاج كل مؤسسة بالتفويج من مشعر 

منى يوم الثاني عشر إلى املسجد احلرام، حيث إن الوزارة - ومنذ البدء في 

مشروع توسعة املطاف باملسجد احلرام - قامت بالتنسيق مع بعثات احلج 

ملختل���ف الدول من أجل الوصول إلى اتفاق ح���ول آلية معّينة تضمن عدم 

تكتل احلش���ود البشرية باملسجد احلرام أثناء أداء طواف الوداع أو طواف 

اإلفاض���ة. وأفاد أن هذه التوجيه���ات قد أتت ثمارها، وأنها هدفت لتحقيق 

س���المة وراحة احلجاج وضمان عدم تكتل احلش���ود البشرية داخل احلرم 

املكي الشريف الذي يشهد حالًيا تنفيذ مشروع توسعة املطاف.

وكش���ف معاليه خالل االجتماع عن بدء الوزارة في االستعداد املبكر ملوسم 

حج هذا العام، كعادتها في دراسة واقع احلال واالستفادة من كل احملصالت 

التي مكنت حجاج بيت الله احلرام من أن ينعموا بحج خاٍل من أي عوائق أو 

منغصات، تكس���وه السكينة والوقار، وحتفه الراحة والطمأنينة التي عاشها 

ضيوف الرحمن في هذه الرحلة اإلميانية طيلة بقائهم في املشاعر املقدسة، 

وحتى انقضاء الفريضة ومغادرتهم إلى بالدهم في مختلف دول العالم.

ون����وّه معالي وزير احلج في اللقاء بأن احلرمني الش����ريفني، واملدينتني 

املقدس����تني – مكة املكرمة واملدينة املنورة - وكذلك املشاعر املقدسة، 

شهدت في حج عام 1434ه�، نقالت نوعية في مشروعاتها، وذلك بدعم 

من خادم احلرمني الش����ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل س����عود، 

وفي إطار ما وضعه من عمارة احلرمني الشريفني وتوسعتهما وتطوير 

مكة املكرمة واملدينة املنورة واملش����اعر املقدس����ة في مقدمة أولوياته، 

فس����ّخر جميع إمكانات اململكة – البش����رية واملالي����ة لرعاية احلرمني 

الش����ريفني واألماكن املقدسة، انطالًقا من إميانه العميق - حفظه الله 
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مـــواكـــبـــة أعــــمــــال وخـــــدمـــــات مـــؤســـســـات 
الضخمة  لــلــمــنــظــومــة  الـــطـــوائـــف  أربـــــاب 
مـــــن املـــــشـــــروعـــــات واملــــــرافــــــق واملـــنـــشـــآت

تــكــثــيــف تــــدريــــب الـــعـــامـــلـــني فــــي املـــيـــدان 

املؤسسات  أو  الــــــوزارة  مــوظــفــي  مـــن  ســـــواًء 

مظلتها وحتـــــت  بـــإشـــرافـــهـــا  تــعــمــل  الـــتـــي 
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اجليدة واملبكرة ملؤسس���ات أرباب الطوائف، وما أعدته من خطط تشغيلية 

جي���دة مت اعتمادها قبل بدء أعمال املوس���م، واهتمامه���ا بتدريب العاملني 

وتأهيلهم، وكذلك التزام جميع مؤسس���ات الطوافة وحمالت حجاج الداخل 

بتقس���يم حجاجها إلى قسمني في عملية التعجل واملبيت مبنى يومي الثاني 

عشر والثالث عشر، حيث ألزمتهم وزارة احلج بذلك، وكذلك التزام مؤسسات 

الطوافة بالس���ماح ل�50% فقط من حجاج كل مؤسسة بالتفويج من مشعر 

منى يوم الثاني عشر إلى املسجد احلرام، حيث إن الوزارة - ومنذ البدء في 

مشروع توسعة املطاف باملسجد احلرام - قامت بالتنسيق مع بعثات احلج 

ملختل���ف الدول من أجل الوصول إلى اتفاق ح���ول آلية معّينة تضمن عدم 

تكتل احلش���ود البشرية باملسجد احلرام أثناء أداء طواف الوداع أو طواف 

اإلفاض���ة. وأفاد أن هذه التوجيه���ات قد أتت ثمارها، وأنها هدفت لتحقيق 

س���المة وراحة احلجاج وضمان عدم تكتل احلش���ود البشرية داخل احلرم 

املكي الشريف الذي يشهد حالًيا تنفيذ مشروع توسعة املطاف.

وكش���ف معاليه خالل االجتماع عن بدء الوزارة في االستعداد املبكر ملوسم 

حج هذا العام، كعادتها في دراسة واقع احلال واالستفادة من كل احملصالت 

التي مكنت حجاج بيت الله احلرام من أن ينعموا بحج خاٍل من أي عوائق أو 

منغصات، تكس���وه السكينة والوقار، وحتفه الراحة والطمأنينة التي عاشها 

ضيوف الرحمن في هذه الرحلة اإلميانية طيلة بقائهم في املشاعر املقدسة، 

وحتى انقضاء الفريضة ومغادرتهم إلى بالدهم في مختلف دول العالم.

ون����وّه معالي وزير احلج في اللقاء بأن احلرمني الش����ريفني، واملدينتني 

املقدس����تني – مكة املكرمة واملدينة املنورة - وكذلك املشاعر املقدسة، 

شهدت في حج عام 1434ه�، نقالت نوعية في مشروعاتها، وذلك بدعم 

من خادم احلرمني الش����ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل س����عود، 

وفي إطار ما وضعه من عمارة احلرمني الشريفني وتوسعتهما وتطوير 

مكة املكرمة واملدينة املنورة واملش����اعر املقدس����ة في مقدمة أولوياته، 

فس����ّخر جميع إمكانات اململكة – البش����رية واملالي����ة لرعاية احلرمني 

الش����ريفني واألماكن املقدسة، انطالًقا من إميانه العميق - حفظه الله 
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- بأن هذه الرعاية هي أمانة، وشرف، ومسؤولية، اختاره الله لها.

وثم���ن معاليه عاليًا متابعة س���مو ولي عهده األمني، وس���مو النائب الثاني 

- حفظهما الله - واإلش���راف واملتابعة من صاحب الس���مو امللكي األمير 

خال���د الفيصل ب���ن عبدالعزيز أمير منطقة مكة املكرم���ة رئيس جلنة احلج 

املركزية، ومن صاحب الس���مو امللكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز 

وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العليا، ومن صاحب الس���مو امللكي األمير 

فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة املدينة املنورة، مشيرًا إلى أن 

املدينتني املقدستني واملشاعر املقدس���ة تشهد مشروعات عمالقة لم يسبق 

لها مثيل في التاريخ من حيث املس���احة واجلودة وس���رعة وكفاءة اإلجناز 

وشمولها جلميع مناحي التطوير، شملت استكمال الطرق الدائرية، وتنويع 

وس���ائل النقل، وتوفير املياه، وإقامة املزيد من األنفاق واجلسور، واكتمال 

بناء منش���أة اجلمرات واملسعى، وإنش���اء خطوط قطار املشاعر املقدسة، 

إلى جانب املضي قدًما في مش���روع قطار احلرمني ومش���روع النقل العام 

وتوسعة املطاف، وصاحب هذه املشروعات تطوير مستمر ملنظومة القوانني 

والتعليمات وتأهيل الكوادر البش���رية العاملة في املش���اعر املقدسة، مؤكدًا 

عل���ى مواكبة أعمال وخدمات مؤسس���ات أرباب الطوائ���ف لهذه املنظومة 

الضخمة من املش���روعات واملرافق واملنش���آت، لتحقي���ق طموحات القيادة 

الرشيدة وتطلعاتها.

الـــــتـــــوســـــع فــــــي اســــــتــــــخــــــدام الـــتـــقـــنـــيـــة 
وحتـــديـــد مـــؤشـــرات كــمــيــة لــقــيــاس أداء 
اخلــدمــة ومــعــايــيــر لــقــيــاس رضـــا احلجاج

تــــطــــويــــر مـــســـتـــمـــر ملـــنـــظـــومـــة الــــقــــوانــــني 

البشرية  الــــكــــوادر  وتــأهــيــل  والــتــعــلــيــمــات 

ــــــشــــــاعــــــر املـــــقـــــدســـــة الـــــعـــــامـــــلـــــة فــــــــي امل



خدمات

بوابة إلكترونية موحدة

البوابة اإللكترونية للهيئة التنسيقية 
لمؤسسات أرباب الطوائف الخاصة 

بمشروع المسار اإللكتروني

جدة: الرفادة
بوصفه  وتطبيقه  وتنفيذه  اخل���ارج،  حلجاج  اإللكتروني  املسار  مشروع  لتفعيل 
التنسيقية  الهيئة  مجلس  ناقش  ال��واق��ع،  ألرض  وإن��زال��ه  ومهمًا  حيويًا  مشروعًا 
ملؤسسات أرباب الطوائف في عدة اجتماعات دورية - بناًء على توجيهات معالي 
وما  املشروع،  هذا  على  باملوافقة  القاضي  املوقر  ال��وزراء  مجلس  قرار   - احلج  وزير 
الطوائف بعدد من اإلجراءات  أرباب  املسار من قيام مؤسسات  بناء هذا  يتطلبه 
األساسية، ومنها إنشاء بوابة إلكترونية موحدة جلميع مؤسسات أرباب الطوائف 
الطوائف  أرب���اب  ملؤسسات  التنسيقية  للهيئة  اإللكترونية  )ال��ب��واب��ة  مبسّمى: 
اخل��اص��ة مب��ش��روع امل��س��ار اإلل��ك��ت��رون��ي(، ت��ك��ون مب��ث��اب��ة م��رك��ز م��ع��ل��وم��ات للمسار 
املكرمة.  مبكة  الطوائف  أرب���اب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئة  مبقر  اإللكتروني 
وتتضمن هذه البوابة بنك معلومات عن الدور السكنية، والفنادق مبكة املكرمة، 
واملدينة املنورة، ومعلومات عن متعهدي خدمات اإلعاشة، يتم التسجيل فيه من 
بالبوابة  للمؤسسات  اإللكترونية  البوابات  كل  ترتبط  وأن  املساكن.  مالك  قبل 
الهيئة  بوابة  وترتبط  الطوائف،  أرباب  التنسيقية ملؤسسات  للهيئة  اإللكترونية 
بالبوابة اإللكترونية لوزارة احلج. وكذلك بناء آلية للدفع اآللي من خالل البوابة 
اإللكترونية للهيئة، يتم من خاللها دفع تكاليف حزم اخلدمات اخلاصة بالسكن 

مبكة املكرمة، واملشاعر املقدسة، واملدينة املنورة، والتغذية واخلدمات اإلضافية.

تعد البوابة اإللكترونية مركز معلومات 
عن كل ما يخص حجاج بيت الله احلرام
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العدد الثامن ذو احلجة  1434ه�

البوابة اإللكترونية 
لتحقيق ذلك، ناقش مجلس الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف في 

عدد م���ن اجتماعاته محتوى النموذج املقترح لتصمي���م البوابة اإللكترونية 

للهيئة واخلاصة مبشروع املسار اإللكتروني حلجاج اخلارج، ووافق على ما 

تضمنه العرض من محاور، ومت الطلب من اللجنة حتويله إلى رابط إلكتروني 

تشبيهي: )ش���كل تنفيذي( يتضمن مهام املؤسسات وكيفية اعتماد املنظم، 

واالطالع على املساكن مبكة املكرمة، واملدينة املنورة، وحجز السكن، وتكوين 

حزمة اخلدمات املرغوبة.

جدير بالذكر أن “الهيئة”، تقوم بدراس���ة مش���روع: )إنش���اء بوابة إلكترونية 

موحدة خاصة باملسار اإللكتروني اخلاص بحجاج اخلارج(، ضمن الدراسات 

الت���ي تقوم بها، وذلك بعد موافقة مجل���س الوزراء املوقر، وإعالن وزارة احلج 

عن تطبيق املسار اإللكتروني جلميع حجاج اخلارج في موسم حج هذا العام 

)1435ه�����(، وتأكيداتها أن البرنامج عبارة عن ربط منح تأش����يرة احلج للحاج 

بحزم����ة خدمات متكاملة يختاره����ا احلاج الكرمي من خ����الل البوابة اإللكترونية 

اخلاصة باملشروع، والتي تعدها مؤسسات أرباب الطوائف املختلفة والقطاعات 

اخلدمية األخرى.. خاصة وأن هذا التوّجه قد توِّج مبوافقة مجلس الوزراء برئاسة 

خ����ادم احلرمني الش����ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزي����ز - يحفظه الله - بتاريخ 

1433/11/22ه�، املوافق 8 أكتوبر 2012م، حيث بارك مش���روع املس���ار 

اإللكتروني حلجاج اخلارج، على أن تراعى فيه عدد من األسس، منها حتقيق 

التكام���ل والترابط بني اجله���ات املعنية لتطبيق املس���ار اإللكتروني حلجاج 

اخلارج، وأن تكون جميع تعامالتهم إلكترونية.

وبهذه املناس���بة رفع معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حجار شكره 

وتقديره خلادم احلرمني الش���ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل س���عود، 

ولصاحب الس���مو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - مبناس���بة موافقة 

مجلس الوزراء على مشروع املسار االلكتروني حلجاج اخلارج الذي سيتم 

تنفيذه عبر البوابة اإللكترونية لوزارة احلج.

تكامل المنظومة 
ومن جهته كشف وكيل وزارة احلج لشؤون العمرة الدكتور عيسى بن محمد 

رواس أن الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف قطعت شوًطا كبيًرا 

فيم���ا يخص إعداد املس���ار اإللكتروني والبوابة اخلاص���ة بحزم اخلدمات 

وأنظمة الدفع اإللكتروني، وأنها على وشك أن تبدأ للتطبيق لتتكامل املنظومة 

بني اجله���ات احلكومية والقطاع اخلاص، لتحقي���ق األهداف التي وجه بها 

مجلس الوزراء في هذا املجال.

وأكد أن احلاج ال ُينح التأش���يرة إال وقد اش���ترى حزمة اخلدمات املُقّدمة 

من مؤسس���ات أرباب الطوائف، وقام بتس���ديد الرسوم اخلاصة بها بهدف 

حتقيق القدر الكافي من الش���فافية في اخلدمات التي سوف تقدم له خالل 

أدائه للفريضة، باإلضافة معرف���ة احلاج لكل التفاصيل اخلاصة عن حزمة 

اخلدمات التي ستقدم له عندما يأتي إلى اململكة كمؤسسات النقل واخلدمات 

الفندقية وغيرها من اخلدمات.

م��ج��ل��س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��س��ي��ق��ي��ة مل���ؤس���س���ات أرب����اب 
الطوائف يناقش محتوى النموذج املقترح لتصميم 
باملشروع اخل��اص��ة  للهيئة  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة  ال��ب��واب��ة 

في  الطوائف”  “أرباب  قطعته  كبير  ش���وط 
إع���داد امل��س��ار اإلل��ك��ت��رون��ي وال��ب��واب��ة اخلاصة 
ال��دف��ع اإللكتروني وأن��ظ��م��ة  ب��ح��زم اخل��دم��ات 

وأكد الدكتور عيس���ى رواس أن املسار اإللكتروني سيتم تطبيقه على جميع 

اجلنس���يات املقبلة للمملكة ألداء فريضة احلج في ه���ذا العام )1435ه�(، 

بعد أن ثبت جناح البرنامج في مواس���م العم���رة، وبني أن وزارة اخلارجية 

هي اجلهة املعنية في إصدار التأش���يرات حلج���اج الدول التي ال توجد بها 

سفارات خادم احلرمني الشريفني باخلارج من خالل إصدار التأشيرات من 

أقرب سفارة للمملكة في الدول املجاورة للحاج الكرمي.

وأوضح وكيل وزارة احلج لشؤون العمرة أن املسار اإللكتروني يتم بالتعاون 

مع اجلهات األخرى املش���اركة والتي قطعت شوًطا جيًدا في اإلعداد لتنفيذ 

البرنامج، حيث مت إعداد كراس���ة للمواصفات وطرحها في منافس���ة عامة 

وعلى وشك الترسية ليبدأ بيت اخلبرة الذي وجه به مجلس الوزراء ملساعدة 

اجلهات املعنية في بناء األنظمة والبرامج الالزمة لتطبيقه.

مشروع طموح 
وبهذا املش���روع الطموح، تخطو وزارة احلج ومؤسس���ات أرباب الطوائف 

خطوات واسعة في تطبيق التقنية في جميع تعامالتها، وتقطع شوطًا طوياًل 

في س���بيل االنتقال من التعامالت الورقي���ة للتعامالت اإللكترونية، والتحول 

إلى التعامالت احلكومية اإللكترونية بالكامل، مؤكدة على جميع منس���وبيها 

ووكاالته���ا وإداراتها والقطاعات التي تعمل حت���ت مظلتها، بذل املزيد من 

اجله���ود والعطاء من أجل التطوير وحتقيق التمي���ز واجلودة في التعامالت 

اإللكتروني���ة، واالس���تفادة من التجارب مبا يعود عليه���ا باختصار اجلهود 

وتقليل األخطاء والتكاليف ورفع مستوى وكفاءة اخلدمات، وفتح آفاق وقنوات 

التب���ادل والتواصل اإللكتروني بني اجلهات احلكومية واخلاصة ذات العالقة 

بأعم���ال احلج والعم���رة، بدعم كبير من حكومة خادم احلرمني الش���ريفني، 

وبرعاية إس���تراتيجية من برنامج التعامالت اإللكترونية احلكومية “يسر”. 

وفي س���بيل حتقيق ذل���ك أعلنت وزارة احلج اس���تفادتها من تطبيق جتربة 

التفويج اإللكتروني ملغادرة ضيوف الرحمن ملوسم العمرة لعام 1434ه�، في 

مغادرة احلجاج ملوس���م حج عام )1434ه�(، الذي شهد جناحات قياسية، 

بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الطوافة مبكة املكرمة. 

وبدوره أكد معالي وزير احلج أن املوافقة على مش���روع املس���ار اإللكتروني 

حلجاج اخلارج تأتي حتقيقًا لتوجه خادم احلرمني الشريفني في ترسيخ مبدأ 

الشفافية والوضوح، وتسخير كل اإلمكانات املادية والبشرية خلدمة ضيوف 
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الرحمن واالس���تمرار في االرتقاء مبستوى هذه اخلدمات مبا فيها استخدام 

التقنيات احلديثة واملتطورة لتمكني حجاج بيت الله احلرام من أداء مناسكهم 

بكل سهولة وراحة وطمأنينة.

وأضاف أن مش���روع املس���ار اإللكتروني سيسهم وبشكل فعال وواضح في 

إتاح���ة املجال للحاج باالطالع على جمي���ع تفاصيل خيارات حزمة اخلدمات 

التي ستقدم له في مكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة، من خدمات 

النقل والس���كن والتغذية قبل وصوله لألراضي املقدس���ة، من ِقبل مؤسسات 

أرب���اب الطوائف، كما يتيح النظام للحاج إمكانية س���داد قيمة تلك اخلدمات 

بالطرق اإللكترونية املتعددة، ومن ثم تسجيل البصمة اخلاصة باحلاج وإنهاء 

إجراءات تأش���يرة احلج باس���مه وبقية معلوماته الشخصية، ووفقًا للخيارات 

املتاحة حلزمة اخلدمات التي يرغبها.

وبنّي معالي وزير احلج أن املس���ار اإللكتروني سيعمل من خالل بوابة وزارة 

احلج اإللكترونية بعد اس���تكمال بنيتها واعتماد تنفيذها، بعد أن اس���تعانت 

الوزارة ببيوت اخلبرة والش���ركات االستش���ارية واملتخصصة لوضع شروط 

ومواصف���ات عالية اجلودة ومبس���توى عامل���ي إلجنازها، حي���ث قدمت هذه 

الش���ركات دراس���ات ومواصفات عالية الدقة لبناء املسار اإللكتروني مبا في 

ذلك التطبيقات املستقبلية لتطوير وتسهيل إجراءات احلج.

التكامل والترابط 
ومجل���س الوزراء بعد موافقته على مش���روع املس���ار اإللكتروني حلجاج 

اخلارج والذي سيتم تنفيذه عبر البوابة اإللكترونية لوزارة احلج، أقر عددًا 

من اإلجراءات.. من بينها:

املسار  لتطبيق  املعنية  اجل��ه��ات  ب��ني  وال��ت��راب��ط  التكامل  حتقيق   <
إلكترونية. تعامالتهم  جميع  تكون  وأن  اخل��ارج،  حلجاج  اإللكتروني 

> رب���ط منح تأش���يرات احلج لكل حاج باس���تكمال جميع اإلجراءات 
اخلاصة به  ش���املة معلوم���ات البصمة � التي تت���م حاليًا في منافذ 

الدخ���ول في اململكة، على أن تنف���ذ تلك اإلجراءات في بلد احلاج قبل 

قدومه إلى اململكة.

> حتقيق الوضوح والش���فافية في جمي���ع اإلجراءات التي ير بها احلاج، 
وف���ي حزم اخلدمات املُقّدمة إليه من املؤسس���ات األهلية ألرباب الطوائف، 

التي تش���مل )السكن والنقل واإلعاشة(، ومستوياتها وتكاليفها، مبا يكنه 

م���ن االط���الع عليها قبل قدومه إل���ى اململكة وتكون مرجعي���ة ثابتة يرجع 

إليها عن���د تقومي أداء مختلف اجلهات العاملة في مجال احلج، ويكش���ف 

أي إخ���الل يحدث من تلك اجلهات عند النظر في الش���كاوى التي يقدمها 

احلجاج ومحاس���بة املقصرين واملخالفني.. كما أقر مجلس الوزراء تشكيل 

جلنة إش���رافية في وزارة احلج، مبش���اركة مندوبني م���ن عدد من اجلهات 

احلكومية.. تتولى:

> اإلش���راف على إعداد الوثيقة اخلاصة بكل جهة من اجلهات ذات العالقة 
مبشروع املسار اإللكتروني حلجاج اخلارج.

> العمل على االس���تفادة من برامج وجت���ارب اجلهات احلكومية في مجال 
التعامالت اإللكترونية.

> االستعانة ببيوت اخلبرة أو الشركات االستشارية إلعداد وثيقة الشروط 
واملواصفات ملش���روع بناء املس���ار اإللكتروني خالل مدة ال تزيد على ستة 

أشهر من تاريخ اعتماد تنفيذه.

> دراسة التكاليف املالية لهذا املشروع وتقديرها.

وتسخير  وال��وض��وح  الشفافية  م��ب��دأ  ترسيخ 
امل����ادي����ة وال���ب���ش���ري���ة خلدمة  ك���ل اإلم���ك���ان���ات 
اخلدمات مبستوى  واالرتقاء  الرحمن  ضيوف 

لتكامل  ت���س���ع���ى  ال����ط����وائ����ف«  »أرب���������اب  رواس: 
والقطاع اخلاص  املنظومة بني اجلهات احلكومية 
الوزراء  مجلس  بها  وج��ه  التي  األه��داف  لتحقيق 
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خدمة الحرمين في الحقبة 
التاريخية الماضية

لقد أكرم الله هذه البالد، حكومة وش���عبًا، بخدمة بيت الله ومثوى س���يدنا رس���ول الله، صلى الله عليه 

وسلم، ومسجده الطاهر، وتبذل الكثير في سبيل احلفاظ على هذه املقدسات الطاهرة التي تؤمها جموع 

من املسلمني من جميع بقاع العالم.

لعل اجليل احلالي لم يعرف كيف كانت تتم عملية تنظيف احلرمني الشريفني، وكانت هذه املهمة تتوزعها 

أو تقوم بها فئات أخرى كانت تابعة في املاضي إداريًا لوزارة احلج واألوقاف، ففي ضحى كل يوم تقوم 

مجموعة ممن توارثوا القيام بعملية “تنظيف” ساحات احلرمني الشريفني، حيث ميسك كل فرد من هذه 

املجموعة مبكنسة ويقوم مع بقية أفراد املجموعة بتنظيف سجاد املسجدين الشريفني، وكان هناك شيخ 

لطائفة هذه املجموعة، يتابعهم منذ البداية إلى نهاية العملية. وفي مكة املكرمة كان يقوم أغوات املسجد 

بلباس زيهم التقليدي املتوارث من املاضي ويخرجون بعد صالة الفجر وصالة العصر بتنظيف املطاف، 

وله���م مهمة أخرى وهي تقدمي ما يعرف ب� )العصا( يوم اجلمعة خلطيب املس���جد، ويظل “األغا” واقفًا 

طوال مدة اخلطبة عند أس���فل املنبر واس���تالم القضائم لالنصراف، كما كان بعض األغوات يقفون مع 

مغرب كل يوم بجانب املقام والكعبة املش���رفة لتس���هيل أداء شعيرة الطواف واحلفاظ على عملية الفصل 

ب���ني الرجال والنس���اء عند أداء ركعتي الطواف، وخصوصًا في أوق���ات الذروة من الزحام، وفي املدينة 

املنورة يقوم أغوات املسجد النبوي بني احلني واآلخر وهم يلبسون أنظف الثياب بإنزال قناديل املسجد 

النبوي وتنظيفها، ويقوم األغا يوم اجلمعة كذلك بإعطاء اخلطيب سيفًا قدميًا ليتوكأ عليه وهو يدخل من 

باب السنة املتوارثة في العصور اإلسالمية األولى.

كما كان أغوات املس���جد يتولون دخول النس���اء بعد عصر كل يوم للجزء املخصص للنساء لزيارة القبر 

الشريف لسيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقبري صاحبيه أبي بكر الصديق وعمر بن اخلطاب، 

رض���ي الله عنهم���ا، وكان األغوات يحتفظون في املقصورة املج���اورة للصفة، حيث كان يجلى األغوات 

في مقدمتها بإبريق مملوء باملاء وطس���ت وهو خاص إلزالة أي أثر يتركه األطفال الصغار وال يتفق مع 

طهارة املكان وقدسيته..

كما أن هناك فئة من العاملني مهمتها تنظيف وتلميع أعلى وأسفل أعمدة املسجد واملصنوعة من احلديد 

ومطلية باللون األصفر.

ف���ي املدين���ة املنورة وقبل أن يأمر خادم احلرمني الش���ريفني جزاه الله خيرًا بفتح املس���جد طوال الليل 

والنهار � وهذا من مآثره املتعددة � وعندما كان املسجد يغلق أبوابه مع الساعة الثالثة بالتوقيت الغروبي 

لياًل، كان عدد من األغوات هم من يفتحون كوة صغيرة من باب السالم أو باب الرحمة قبل حلول موعد 

األذان األول � قب���ل صالة الفجر � ليدخل املؤذن املس���ؤول ع���ن “نوبته”، ليقوم برفع األذان، كما يدخل 

اجلن���ود املخصصني إلرش���اد الزائرين، وكان لهم زي خاص في تلك احلقبة، كما كان مؤذنو املس���جد 

النبوي الش���ريف في احلقبة املاضية يقصدون املقصورة املجاورة للصفة ألخذ مفتاح املنارة الذي عليه 

أن يرفع األذان منها، ثم يعيده بعد انتهائه من أداء الواجب اإلمياني الذي كانت تتش���رف بأدائه أس���ر 

املؤذنني في احلرمني الشريفني، وكان هذا األمر قبل توحيد األذان، وهناك مهمة أخرى ألغوات املسجد 

النبوي الشريف، وهو فتح باب املقصورة الشريفة من جهة باب جبريل للضيوف الذين تصدر أوامر عليا 

باإلذن لهم بدخول احلجرة الطاهرة التي يحتضن ثراها اجلس���د الطاهر للنبي اخلامت عليه صلوات الله 

وسالمه، وجسدي رفيقيه وصاحبيه رضي الله عنهما، وقد ثبت في اآلثار املتواترة أن أول من تشق عنه 

األرض يوم القيامة هو سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

مقـــــــال

د. عاصم حمدان
باحث في تاريخ مكة واملدينة

أستاذ األدب بجامعة امللك عبدالعزيز



ندوات 

وزي����ر احل����ج: االه��ت��م��ام ب��احل��ج واحل��ج��ي��ج واحلرمني 

ال��ش��ري��ف��ني وامل���ش���اع���ر امل���ق���دس���ة أول����وي����ة ل����دى والة 

توحيدها م���ن���ذ  امل���ب���ارك���ة  ال����ب����اد  ه�����ذه  ف����ي  األم������ر 

في محاضرة بنادي مكة األدبي

حجار  حمزة  محمد  بن  بندر  الدكتور  احلج  وزي��ر  معالي  استعرض 

ال�����وزارة وخطة  ودور  ال��رح��م��ن،  ف��ي خ��دم��ة ض��ي��وف  اململكة  ج��ه��ود 

اململكة  “جه�ود  بعنوان  محاضرة  ضمن  1434ه����،  ع��ام  حل��ج  عملها 

وعدد  واألدب��ي��ة،  الثق�افية  النخب  بحضور  احلج�اج”،  خدمة  في 

ومنسوبيها،  الطوائف  أرب��اب  مؤس�سات  ورؤس���اء  ال���وزارة  وك�اء  من 

من  وحشد  للسيارات،  العامة  والنقابة  ال��داخ��ل،  حج�اج  وشرك�ات 

والعشرين  ال��ث��ال��ث  ف��ي  وذل���ك  امل��ي��دان��ي��ة،  رؤس���اء مكاتب اخل��دم��ات 

الزاهر. ن��ادي مكة األدب��ي بحي  القعدة 1434ه��� مبقر  من شهر ذي 

مكة المكرمة: الرفادة

وزير الحج يستعرض )جهود المملكة 
في خدمة ضيوف الرحمن(

م����������وس����������م ح������������ج 1434ه����������������������������� ح����ف����ل 
مب������ن������ج������زات ج�������دي�������دة وم������ش������روع������ات 
ع����م����اق����ة خل�����دم�����ة ض�����ي�����وف ال���رح���م���ن
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خ����ادم احل��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني وض���ع عمارة 
املكرمة  مكة  وتطوير  الشريفني  احلرمني 
وامل����دي����ن����ة امل�����ن�����ورة ف����ي ق���م���ة أول���وي���ات���ه

محاض���رة معالي وزير احلج عن دور اململكة ف���ي خدمة ضيوف الرحمن، 

حجاجًا ومعتمرين وزوارًا، تأتي ضمن حرص الوزارة على اس���تغالل منابر 

املؤسسات الثقافية واإلعالمية لتسليط الضوء على خطط الوزارة ورسالتها 

ورؤيتها التي تس���عى إلى حتقيقها، في ظل متابع���ة وتوجيه حكومة خادم 

احلرمني الشريفني للرقي بخدمة احلجاج واملعتمرين، وحتويلها إلى صناعة 

مغلفة باالحترافية، وقد تناولت احملاضرة العمق التاريخي لدور اململكة في 

خدمة احلجيج، كما تعرض���ت الجتاهات الوزارة وأبرز اهتماماتها لتطوير 

خدمات الطوافة والنقل واالستقبال وإدارة جموع احلجيج.

وأوض���ح معال���ي وزير احل���ج في بداي���ة احملاض���رة أن االهتمام باحلج 

واحلجيج واحلرمني الش���ريفني واملشاعر املقدسة أولوية لدى والة األمر في 

ه���ذه البالد املباركة منذ توحيد أرجائها على يد املؤس���س امللك عبدالعزيز 

بن عبدالرحمن � طيب الله ثراه � مرورًا بأبنائه الذين حملوا الرس���الة من 

بعده، امللك س���عود، وامللك فيصل، وامللك خال���د، وامللك فهد � رحمهم الله 

� وص���واًل إلى هذا العهد املش���رق، عهد خادم احلرمني الش���ريفني، امللك 

عبدالل���ه بن عبدالعزي���ز حفظه الله، الذي جعل رعاية احلرمني الش���ريفني 

وضي���وف الرحمن في مقدمة االهتمامات الكبرى للمملكة، وأس���بغ عليها 

كرمي عنايته ورعايته وإش���رافه الشخصي، انطالقًا من إميانه العميق بأن 

ذلك أمانة شرفت بها هذه الدولة فتحملت مسؤولياتها في اإلنفاق على هذا 

العمل اجلليل، أداء للواجب واضطالعًا باملس���ؤولية دومنا انتظار شكر أو 

ثناء من أحد، وإمنا رجاء املثوبة واألجر عند الله تعالى واحتساب ما لديه 

بخير األعمال وصاحلها، وتس���هيل أداء املسلمني مناسكهم وتوفير األمن 

والطمأنينة لهم، ويجس���د هذه العناية والرعاية واقع احلرمني الش���ريفني 

واملشاعر املقدسة الذي يلمسه املسلمون في مشارق األرض ومغاربها، في 

موسم احلج من كل عام، مبينًا أن ما تشهده بالدنا في هذا العهد الزاهر، 

الذي اكتملت فيه أسباب قوته ومنعته وازدهاره، خير شاهد وبرهان، وواقع 

ال يحتاج إلى بيان.. اقتصاد قوي ومتني، وعمران ش���امخ وعظيم، ونهضة 

تعليمية واس���عة، وإجنازات علمي���ة رائعة، وتقدم طبي هائل، وتوس���عات 

تاريخية للحرمني الش���ريفني، ومش���روعات ضخمة في املشاعر املقدسة، 

ونهضة شاملة في كل مناحي احلياة..

وأش���ار معالي وزير احلج إلى أن جهود الوزارة أحد روافد العمل املسؤول 

مع بداية موسم حج كل عام ومشاركتها هذا النجاح مع أطراف أخرى يناط 

بها املش���اركة الفاعلة لتحقيق املرامي واملقاصد التي يتطلع إليها اجلميع، 

تطلعًا إلى إدراك املس���توى املرموق من اخلدمات الرفيعة التي تعني ضيوف 

الرحمن على أداء نسكهم بيسر وسهولة وراحة، الشيء الذي البد أن يحس 

به القادمون من مشارق األرض ومغاربها وهم فرحون مبا ّمن الله به عليهم 

من نعمة جزيلة كانت متثل أمنية غالية وحلمًا عظيمًا، واستعرض معاليه ما 

تزخر به خطط وزارة احلج املس���تقبلية من أفكار جديدة وطموحات عظيمة 

س���يجني ضيوف الرحمن ثمرتها ويس���عدون بإجنازها ويشعرون بفائدتها 

جلعل املناسك سهلة ميس���رة بإذن الله، مشيرًا إلى أن تطلعات والة األمر 

عظيم���ة ومتجددة ال حتدها احلدود فكلما نفذ إجناز برزت لس���احة العمل 

النش���طة فكرة أخرى ال تقل أهميتها عما مت حتقيق���ه، وتأتي متممة آلخر 

ما وصلت إليه ملس���ات اللوح���ة املباركة التي أبدعتها حماس���ة املخلصني 

بتوجيهات من القيادة الرشيدة، وستظل تلك التطلعات والطموحات متجددة 

عامًا بعد عام كشعور دافع لنا في الوزارة ملضاعفة اجلهود وشحذ الهمم مبا 

يرقى إلى تلك التطلعات، الفتًا االنتباه إلى مساعي العاملني في مؤسسات 

أرباب الطوائف حتت مظلة الوزارة الذين شرفهم الله تعالى بخدمة ضيوفه 

وإكرامهم وإحسان وفادتهم ورفادتهم لتراهم يتسابقون ألداء هذا التشريف 

والتكليف بكل صدق وإخالص وجترد ونكران الذات لتس���ود كل أألماكن، 

واصفًا ذلك باملناخات الرائعة من التراحم والتكافل والتواد وجتسيد الصور 

الرائعة من صور األخوة اإلس���المية التي تغمر احلاج بشعور املوجود بني 

أهله وذويه وهو ينعم ببهجة الزمان وقدس���ية املكان أمام الكعبة املشرفة أو 

ع����م����ق ت����اري����خ����ي ل���������دور امل���م���ل���ك���ة ف�����ي خ���دم���ة 

احل����ج����ي����ج واس�����ت�����ع�����راض الجت������اه������ات ال����������وزارة 

واالستقبال وال��ن��ق��ل  ال��ط��واف��ة  خ��دم��ات  لتطوير 
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في رحاب مس���جد املصطفى صلى الله عليه وسلم أو على صعيد املشاعر 

املقدسة الطاهرة. وإن هذا يعد محل تقدير وفخر للجميع وحافزًا كبيرًا لنا 

لبذل املزيد من اجلهد وشحذ الهمم، وأن يكون عطاؤنا أكثر مما هو متوقع، 

خاصة وأننا نش���عر أن القيادة على أعلى مس���توياتها قريب���ة منا وتتابع 

جهودنا، ونب���ه معاليه اجلميع إلى ضرورة االلت���زام بالتعميم الصادر عن 

وزارة احلج، مؤكدًا أن الوزارة اعتادت على تأكيد أن موس���م احلج موس���م 

عب���ادة مرتبط باجلانب الروحاني واإلمياني للحج، وأضاف أن وزارة احلج 

متارس مهمة اإلشراف والرقابة على ميدان احلج بشكل دقيق جدًا، موجهًا 

معاليه رس���الة مباشرة ملن تسول له نفسه مخالفة أنظمة احلج بأن القانون 

س���يطبق على اجلميع، ونحن حريصون على مالحقة أي مخالف ومحاسبته 

دون تردد.

وكش���ف معالي وزير احل���ج أن الوزارة في هذا اخلض���م احليوي الكبير، 

تقوم واملؤسسات والش���ركات نطاق اإلشراف، بتكثيف جهودها من خالل 

عقد االجتماع���ات املتتالية لوضع اخلطط والبرامج واعتمادها، لتكون رهن 

التطبيق العملي ملصلحة ضيوف الرحمن.

واستعرض معالي وزير احلج خالل احملاضرة خطة وزارة احلج التشغيلية 

واس���تعداداتها ملوسم احلج معتبرًا أن موسم حج 1434ه� يحفل مبنجزات 

جديدة واس���تعدادات متجددة مبش���روعات عمالقة في املدينتني املقدستني 

»مكة املكرمة واملدينة املنورة« واملش���اعر املقدس���ة خلدمة ضيوف الرحمن، 

ويرى أنها األكبر واألهم في تاريخ احلرمني الشريفني.

وقال معالي وزير احلج إن اجلهود التي تبذل س���نويًا إلجناح أعمال احلج 

تشكل منظومة متكاملة من احلوافز قادت اجلميع إلى حتقيق جناحات غير 

مس���بوقة في مواسم احلج املاضية، وأنهم اآلن يزيدون سرعة دوران عجلة 

العمل استعدادًا ملوسم حج هذا العام بتضافر اجلهود وشحذ همم املعنيني 

بتقدمي اخلدمات الالزمة لضيوف الرحمن تنفيذًا خلطط الوزارة املرسومة.

مضيفًا: إنها مواسم نسعد في وزارة احلج بأننا أحد روافد العمل املسؤول 

عن إجناحها مع أطراف أخرى يناط بها املش���اركة الفاعلة لتحقيق املرامي 

واملقاصد التي يتطلع إليها اجلميع، وهذا هاجس وحلم يتجس���د عندنا في 

ال���وزارة ليصبح واقعا، الس���يما هذه األيام الت���ي تتضاعف فيها احلركة 

الس���تقبال موس���م حج هذا العام، تطلعًا إلى إدراك املستوى املرموق من 

اخلدم���ات الرفيعة التي تعني ضيوف الرحمن على أداء نس���كهم بس���هولة 

ويسر وراحة، الشيء الذي ال بد أن يحس به القادمون من مشارق األرض 

ومغاربها وهم فرحون مبا من الله به عليهم من نعمة جزيلة كانت متثل أمنية 

غالية وحلما كبيرا. 

وأك���د معال���ي وزير احلج عل���ى اس���تعداد اجلميع من منس���وبي الوزارة 

وغيره���م ممن أوكل إليهم أمانة رعاية وخدم���ة جموع ضيوف الرحمن من 

مختل���ف أقطار العالم وفق النهج الذي عرف به أبناء هذا الوطن املضياف 

للترحيب بالقادمني، مس���تعرضًا ما تزخر به خطط الوزارة املس���تقبلية من 

أفكار جديدة وطموحات كبيرة س���يجني ضيوف الرحمن ثمرتها، ولفت إلى 

مس���اعي العاملني في مؤسس���ات أرباب الطوائف حتت مظلة الوزارة في 

خدم���ة ضيوف الرحمن وإكرامهم وإحس���ان وفادتهم ورفادتهم بكل صدق 

وإخ���الص وجترد ونكران ذات. وأضاف “من املأمول أن تقود هذه اجلهود 

بتوفيق الله إلى املزيد من النجاحات في موسم حج هذا العام، الذي يجيء 

وسط استعدادات غير مس���بوقة”، متمنيًا دوام التوفيق واستمرار النجاح 

في أداء هذه البالد املقدسة ملسؤوليتها جتاه ضيوف الرحمن.

وعبر معالي وزير احلج خالل اللقاء عن يقينه بنجاح خطة احلج حيث يقول: 

“ال مجال للقلق جتاه جناح احل���ج والعمل مطمئن ولله احلمد، وذلك بدعم 
من خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة 

س���مو ولي عهده األمني، وسمو النائب الثاني – حفظهم الله – واإلشراف 

واملتابعة من صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير 

منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية، ومن صاحب الس���مو امللكي 

األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العليا، 

ومن صاحب الس���مو امللكي األمير فيصل بن س���لمان بن عبدالعزيز أمير 

منطقة املدينة املنورة رئيس جلنة احلج باملنطقة”.

وأضاف: “إن خادم احلرمني الشريفني – أيده الله – وضع عمارة احلرمني 

الش���ريفني وتطوير مك���ة املكرمة واملدينة املنورة في قمة أولوياته، وس���خر 

جميع إمكانات اململكة املالية والبشرية لرعاية احلرمني الشريفني واألماكن 

املقدس���ة، فهناك مش���اريع عمالقة طالت مناحي التطوير كالطرق واألنفاق 

واجلسور واملياه والكهرباء”.

وبني معالي وزير احلج أن بعض هذه املش���اريع مت إجنازها مثل منش���أة 

اجلمرات واملس���عى وقطار املشاعر، ومش���روعات أخرى في طور التنفيذ 

مثل مش���روع النقل العام في مكة املكرمة واملدينة املنورة، وأيضًا مشروع 

توس���عة املطاف الذي أمر خادم احلرمني الشريفني بافتتاح املرحلة األولى 

منه، حيث إن التوس���عة في هذه املرحلة تتسع لنحو 450 ألف حاج، وعند 

. االنتهاء من املرحلة األولى ستستوعب نحو مليون مصلٍّ

وأفاد معاليه أن وزارة احلج مهامها كثيرة ومتشعبة بعضها تنظيمية وبعضها 

إش���رافية ورقابية وتوثيقية، مبينًا أن في موسم احلج تبدأ الوزارة في وضع 

خطة تشغيلية تقوم بتنفيذها منذ بداية شهر ذي القعدة وتنتهي في منتصف 

شهر محرم من العام القادم مع مغادرة آخر حاج للمملكة، ويتم تنفيذ اخلطة 
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“ال مجال للقلق جتاه جناح احل���ج والعمل مطمئن ولله احلمد، وذلك بدعم 
من خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة 

س���مو ولي عهده األمني، وسمو النائب الثاني – حفظهم الله – واإلشراف 

واملتابعة من صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير 

منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية، ومن صاحب الس���مو امللكي 

األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العليا، 

ومن صاحب الس���مو امللكي األمير فيصل بن س���لمان بن عبدالعزيز أمير 

منطقة املدينة املنورة رئيس جلنة احلج باملنطقة”.

وأضاف: “إن خادم احلرمني الشريفني – أيده الله – وضع عمارة احلرمني 

الش���ريفني وتطوير مك���ة املكرمة واملدينة املنورة في قمة أولوياته، وس���خر 

جميع إمكانات اململكة املالية والبشرية لرعاية احلرمني الشريفني واألماكن 

املقدس���ة، فهناك مش���اريع عمالقة طالت مناحي التطوير كالطرق واألنفاق 

واجلسور واملياه والكهرباء”.

وبني معالي وزير احلج أن بعض هذه املش���اريع مت إجنازها مثل منش���أة 

اجلمرات واملس���عى وقطار املشاعر، ومش���روعات أخرى في طور التنفيذ 

مثل مش���روع النقل العام في مكة املكرمة واملدينة املنورة، وأيضًا مشروع 

توس���عة املطاف الذي أمر خادم احلرمني الشريفني بافتتاح املرحلة األولى 

منه، حيث إن التوس���عة في هذه املرحلة تتسع لنحو 450 ألف حاج، وعند 

. االنتهاء من املرحلة األولى ستستوعب نحو مليون مصلٍّ

وأفاد معاليه أن وزارة احلج مهامها كثيرة ومتشعبة بعضها تنظيمية وبعضها 

إش���رافية ورقابية وتوثيقية، مبينًا أن في موسم احلج تبدأ الوزارة في وضع 

خطة تشغيلية تقوم بتنفيذها منذ بداية شهر ذي القعدة وتنتهي في منتصف 

شهر محرم من العام القادم مع مغادرة آخر حاج للمملكة، ويتم تنفيذ اخلطة 
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في جميع املواقع التي يوج���د فيها احلجاج في مكة املكرمة واملدينة املنورة 

واملشاعر املقدسة وفي جميع املنافذ البرية واجلوية والبحرية.

ولفت معاليه النظر إلى أن وزارة احلج بادرت بتقدمي مقترح خلادم احلرمني 

الش���ريفني – أيده الله – بإنشاء مدينة متكاملة الستقبال وتوديع احلجاج 

واملعتمري���ن والزوار ف���ي املدينة املنورة على أرض تبلغ مس���احتها مليون 

وستمائة متر، تبعد عن احلرم بنحو كيلومتر واحد، ووافق – حفظه الله – 

على هذا املش���روع الذي يجمع جميع اخلدمات في مكان واحد، مبينًا أن 

الوزارة تعمل اآلن على االنتهاء من مشروع مماثل في مكة املكرمة.

وف���ي ختام كلمته ثمن معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حجار تلك 

اجلهود الكبيرة التي تبذلها حكومة اململكة العربية الس���عودية بقيادة خادم 

احلرمني الش���ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده 

األم���ني حفظهما الله، خلدمة وراحة حجاج بيت الله احلرام، ووصفها بأنها 

جهود مباركة وجليلة تبرهن على استش���عار اجلميع في هذه البالد املباركة 

بعظم املس���ؤولية امللق���اة على عاتقهم جتاه وفود الرحم���ن، معربًا عن جل 

تقديره ملا يبذله خادم احلرمني الش���ريفني وسمو ولي عهده األمني حفظهما 

الل���ه من عناية فائقة بحجاج بيت الله العتيق، وتأكيدهما الدائم على تقدمي 

املزيد من اخلدمات واإلمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم في راحة وأمن وأمان، 

مثمنًا الدور الفعال لوزارة احلج ودور مؤسسات الطوافة واملؤسسة األهلية 

لألدالء في خدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله احلرام زوار مسجد نبيه 

عليه أفضل الصالة والسالم.

بع���د ذل���ك أتيحت فرص���ة احل���وار وإلقاء األس���ئلة من قب���ل املتواجدين 

واحلاضرين والرد على أسئلتهم وإيضاح وبيان ما قد يتوقون ملعرفته خالل 

هذه احملاضرة.



ورش عمل
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شاركت الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف – ممثلة في املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا - بورقة عمل 

في ورشة العمل التي نظمتها وزارة احلج عن: »التأثير املتوقع لتزامن مواسم احلج في األعوام القادمة مع شهور فصل الصيف، وأثر ذلك على اخلدمات 

املقدمة لضيوف الرحمن«، والتي افتتحها معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار بتاريخ 20 ذوالقعدة 1434هـ املوافق 26 سبتمبر 

2013م، بفندق »هيلتون« بجدة، والتي تهدف إلى توضيح تأثير ارتفاع درجات احلرارة في مواسم احلج القادمة وكيفية الوقاية منها وطرق العالج 

السريعة، قبل القيام بالعالج الكامل، واخلدمات الالزمة لذلك، والتي اشتملت على عدد من احملاور منها احملور املناخي، والبيئي، والصحي، والعمراني، 

والهندسي، وغيرها من محاور مهمة. وذلك مبشاركة عدد من منسوبي الوزارة واجلهات احلكومية واألهلية، وبحضور وكالء الوزارة ومديري عموم 

فروعها في مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة، ومسؤولي الهيئة العامة لألرصاد، ورؤساء مجالس إدارة مؤسسات أرباب الطوائف، ومنسوبيها، وعدد 

من كبار املسؤولني.

جـدة: الرفادة

خالل مشاركتها في ورشة عمل التأثير المتوقع لتزامن الحج مع مواسم الصيف

“أرباب الطوائف” تؤكد أن توعية الحجاج 
مسؤولية الجميع



قـــــــدمـــــــت ورقـــــــــــــة مــــــؤســــــســــــات أربــــــــــاب 
الـــطـــوائـــف بــعــض املـــرئـــيـــات عـــن ارتـــفـــاع 
درجـــــــــــات احلـــــــــــــرارة فــــــي مـــــوســـــم احلــــج

بعض المرئيات
حتدثت ورقة عمل الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرب���اب الطوائف، التي 

قدمتها املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومس���لمي أوروبا وأمريكا 

وأس���تراليا في هذه الفعالية – والتي كانت م���ن إعداد املهندس إبراهيم 

عبدالل���ه حريري، عضو مجلس إدارة املؤسس���ة عن: »مرئيات عن ارتفاع 

درجات احلرارة في موس���م احلج«، وعددت أهم املش���كالت التي قد تنتج 

من ارتفاع درجات احلرارة أثناء موسم احلج.

أهم المشكالت 
م الورقة العلمية إلى أن الرتفاع درجات احلرارة أثرًا  وأشار املتحدث مقِدّ

سلبيًا على كل من:

> األفراد. 

> األطعمة. 

> املكان. 

> املركبات. 

وأوضح أن من أهم املشكالت املتوقع أن تواجهها مؤسسات الطوافة أثناء 

مواسم احلج، قد تتمثل في:

1- احتمال انتش���ار بعض األمراض، وح���دوث تدهور للحاالت الصحية 

لبعض املرضى، األمر الذي قد يؤدي إلى زيادة حاالت الوفاة، عند حدوث 

ارتفاع لدرجات احلرارة في املواسم الالحقة.

وأوضح أن املقترح للحد من اآلثار الس���لبية الرتفاع درجات احلرارة، هو 

توعية األفراد بضرورة جتنب التعرض الطويل للش���مس دون وقاية، وذلك 

باستخدام عدة وسائل منها: 

> توزيع مطويات وملصقات وعرض أفالم.
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لـــلـــمـــنـــظـــمـــني  عــــــمــــــل  ورش  تــــنــــظــــيــــم 

والـــعـــامـــلـــني فــــي مـــكـــاتـــب شــــــؤون احلـــجـــاج 

لــــتــــوعــــيــــة حــــجــــاجــــهــــم فـــــــي بــــلــــدانــــهــــم

الــــــتــــــركــــــيــــــز عـــلـــى 
التوعية باستخدام 
ــــــــــــطــــــــــــويــــــــــــات  )امل
واملــــــــــلــــــــــصــــــــــقــــــــــات 
واألفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم(

> تأمني مغاطس إلسعاف حاالت ضربات الشمس.

> تش���جيع الش���ركات التجارية بتوزيع املظالت اليدوية للوقاية من أشعة 

الشمس.

> تكثيف استخدام مراوح رش رذاذ املاء.

2- احتم���ال حصول بعض حاالت التس���مم الغذائي، ف���ي حال حدوث 

ارتف���اع لدرجات احلرارة، نتيجة ما قد يحدث من فس���اد لألطعمة نتيجة 

احلرارة العالية. 

وق���دم احملاضر عدة مقترحات للحد من اآلثار الس���لبية الرتفاع درجات 

احلرارة في هذا اجلانب، منها:

>  توعية األفراد بضرورة حفظ األطعمة في برادات وحافظات جيدة.

> تأمني حافظات الثلج والثالجات في سكن احلاج واملشاعر املقدسة.

> ترغيب األفراد بأفضلية تناول الفواكه الطازجة أو الوجبات اجلافة.



مشعر منى، كأثر من آثار ارتفاع درجات احلرارة.

وب���ني املتحدث أن األثر املتوقع عن���د حدوث ارتفاع لدرجات احلرارة على 

هذا اجلانب، قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة املخيمات، األمر الذي قد 

ي���ؤدي – في حالة حدوثه - إلى تذمر احلجاج، مع احتمال زيادة حاالت 

اإلجهاد احلراري واإلغماء.

واس���تعرض عددًا من املقترحات للحد من اآلثار السلبية الرتفاع درجات 

احلرارة، وهي:

> الصيانة املبكرة للنظام.

> تركيب وحدات حديثة من النظام احلالي نفسه.

>  استبدال نظام التكييف احلالي بنظام أفضل.

7- كما أش���ار إلى أنه في حالة عدم وجود كهرباء في بعض املواقع، أو 

في حالة ضعف س���عة قدرات العدادات الكهربائي���ة في املواقع األخرى 

مبشعر عرفات:

> فإن األثر املتوقع الرتفاع درجات احلرارة، قد يتس���بب في ارتفاع درجة 

ح���رارة املخيمات، وم���ن ثم فقد يؤدي – في ح���ال حدوثه – إلى تدهور 

احل���االت الصحي���ة للمرضى، التي قد ينتج عنه���ا بعض حاالت اإلجهاد 

احلراري واإلغماء ال سمح الله. 

وأن املقت����رح للحد من اآلثار الس����لبية الرتفاع درجات احلرارة في 

هذه احلالة:

> زيادة سعة قدرة العدادات الكهربائية احلالية.

> إيصال التيار الكهربائي لألماكن التي ليس بها كهرباء.

التوعية والتثقيف
وقدم���ت ورقة عمل مؤسس���ات أرباب الطوائف ع���دة مقترحات للحد من 

اآلثار السلبية التي قد تنتج من ارتفاع درجات احلرارة، منها:

> توزي���ع مطويات وملصقات وعرض أفالم لتوعية األفراد بضرورة جتنب 
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3- كما توقع حدوث بعض حاالت االضطرابات النفس���ية، كأثر من آثار 

ارتفاع درجات احلرارة التي قد تسبب هذه املشكلة.

وأوضح من أهم اآلثار املتوقعة في هذا اجلانب، تلف أو التهاب خاليا املخ. 

وأن املقترح للحد من اآلثار الس���لبية الناجتة من ارتفاع درجات احلرارة 

في هذا اجلانب، هو جتنب التعرض املباشر ألشعة الشمس.

4- ومن اآلثار املتوقعة أيضًا، تلف أو تعطيل املركبات والباصات:

حي���ث ذكر املتحدث أن من أبرز اآلث���ار املتوقعة الرتفاع درجات احلرارة 

على هذا اجلانب:

توقع توقف املركبات عن احلركة.

احتمال تعطيل حركة سير املركبات.

تضجر الركاب وإجهادهم اجلسدي والنفسي، إذا حدثت هذه التوقعات.

كما ذكر أن من أهم املقترحات للحد من اآلثار الس���لبية الرتفاع درجات 

احلرارة:

> الصيانة املبكرة للمركبات.

> فحص دائرة تبريد محرك املركبات.

> فحص نظام التكييف داخل املركبات.

> استبدال املركبات القدمية بأخرى حديثة.

5- احتمال تع���رض بعض احلجاج لبعض ح���االت اإلجهاد 

احل���راري، عند ح���دوث ارتفاع لدرجات احلرارة في مواس���م 

احلج القادمة.

وتوقع احملاضر كذلك حدوث بعض ح���االت اإلجهاد احلراري، وضربات 

شمس للعاملني واحلجاج، عند حدوث ارتفاع لدرجات احلرارة في املواسم 

القادمة، وعدها من أهم املش���كالت التي قد تواجهها مؤسس���ات الطوافة 

في تلك املواسم.

6- احتمال تسبب ارتفاع درجات احلرارة في ضعف قدرة التكييف خليام 
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املخيمات  فــــي  تـــوعـــيـــة  مــلــصــقــات  وضـــــع 
ومــــغــــاطــــس  رذاذ  رشـــــــاشـــــــات  وتــــــأمــــــني 
إلســــــعــــــاف حـــــــــاالت ضــــــربــــــات الـــشـــمـــس

ش����ؤون احلجاج، لتوعية حجاجهم في بلدانهم وقبل وصولهم إلى 

األراضي املقدس����ة، م����ع حثهم على توخي احل����ذر من التعرض 

ألشعة الش����مس املباشرة، وتوزيع املطويات على احلجاج ووضع 

امللصقات اإلرش����ادية ف����ي مكاتبهم في بالده����م، وعرض أفالم 

الفيديو عليهم.

>  ضرورة تركيب شاش���ات كبيرة تعرض فيه���ا البرامج املرئية التوعوية، 

وتوزيع املطويات على احلجاج، ووضع ملصقات في أماكن بارزة.

>  أهمية أن يتم تركيب شاش���ات بالباصات يتم عرض أفالم التوعية فيها 

وتوزيع املطويات مع التأكد من سالمة تكييف الباصات.

>  أن���ه عند وصول احلج���اج ملكاتب اخلدمة امليداني���ة، يتم تقدمي النصح 

للحجاج بعدم التعرض للش���مس مباشرة، وضرورة الوقاية من حرارتها، 

وذلك باستخدام أفالم التوعية وتوزيع املطويات.

>  وض����ع امللصقات ف����ي أماكن بارزة في مق����ار مجموعات اخلدمات 

امليدانية، وكذلك في مقار س����كن احلجاج، وكذلك التأكد من س����المة 

تكييف س����كن احلجاج واالس����تراحات املخصصة الستقبالهم مبقار 

مجموعات اخلدمات امليدانية.

>  وض����ع ملصقات توعي����ة في مداخل املخيم����ات ومخارجها، وتأمني 

م����راوح ذات رشاش����ات رذاذ للماء، وتأمني مغاطس للماء إلس����عاف 

حاالت ضربات الشمس.

>  وأخي���رًا تأمني عدد من األدوات التي يجب توافرها للتقليل والوقاية من 

التأثير احلراري، ومنها مراوح رش رذاذ املاء.

التعرض الطويل للشمس دون وقاية.

>  تأمني مغاطس إلسعاف حاالت ضربات الشمس.

>  تش����جيع الش����ركات التجارية بتوزيع املظالت اليدوية للوقاية من 

أشعة الشمس.

>  تكثيف استخدام مراوح رش رذاذ املاء.

> توعية األفراد بضرورة حفظ األطعمة في برادات وحافظات جيدة.

> تأمني حافظات الثلج والثالجات في سكن احلاج واملشاعر املقدسة.

> ترغيب األفراد بأفضلية تناول الفواكه الطازجة أو الوجبات اجلافة.

> جتنب التعرض املباشر ألشعة الشمس.

> الصيانة املبكرة للمركبات.

> فحص دائرة تبريد محرك املركبات.

> فحص نظام التكييف داخل املركبات.

> استبدال املركبات القدمية بأخرى حديثة.

> الصيانة املبكرة للنظام.

> تركيب وحدات حديثة من النظام نفسه احلالي.

> استبدال نظام التكييف احلالي بنظام أفضل.

> زيادة سعة قدرة العدادات الكهربائية احلالية.

> إيصال التيار الكهربائي لألماكن التي ليس بها كهرباء.

مقترحات وتوصيات 
واختتم املتحدث باس���م مؤسس���ات أرباب الطوائف حديثه بخالصة، قدم 

فيها عدة مقترحات وتوصيات، ومنها: 

>  ضرورة التركيز على عامل توعية األفراد )عاملني أو حجاج( باستخدام 

عدة وسائل توعية منها: )املطويات، وامللصقات، واألفالم(.

>  التأكيد على أن توعية احلجاج مسؤولية اجلميع.

>  املناداة بتنظيم ورش عمل لتثقيف املنظمني والعاملني في مكاتب 
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سواعد النجاح

جناح موسم حج عام )1434هـ(، لم يأت من فراغ، إمنا كان نتيجة طبيعية للتنسيق والتعاون الكبير الذي مت بني كل القطاعات 

ذات الشأن باحلج، من خالل االرتقاء باألداء نحو األفضل، وتقدمي أرقى اخلدمات لضيوف الرحمن.وال يخفى على أحد 

الدور الكبير واملهم لكل مؤسسات أرباب الطوائف في تنفيذ خطة احلج العامة وتطبيقها على أرض الواقع، وبالتالي إسهامها 

املقدر في ما حتقق من جناحات غير مسبوقة ملوسم حج عام )1434هـ(، خاصة وأنها قامت بخدمة نحو: )000ر440ر1( حاج 

من حجاج اخلارج، مثلوا )181( جنسية، وذلك بعد قرار تخفيض أعداد احلجاج القادمني من اخلارج بنسبة 20%، وتخفيض 

أعداد حجاج الداخل بنسبة 50%، وذلك حتى االنتهاء من أعمال التوسعة التي جتري في املسجد احلرام واملطاف..

مكة المكرمة: الرفادة

مؤسسات أرباب الطوائف..

أدوار فاعلة في نجاح
  موسم حج  1434هـ
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يواكب  لــلــمــؤســســات  وفــــّعــــال  أمـــثـــل  أداء 
ــــبــــي رغــــبــــات  ــــعــــصــــر ويــــل مـــتـــطـــلـــبـــات ال
وأجناسهم فــئــاتــهــم  مبــخــتــلــف  احلـــجـــاج 

أضـــافـــت مــؤســســات أربــــــاب الـــطـــوائـــف كل 

وأكسبتها  خلــطــطــهــا  ومـــبـــتـــكـــر  جــــديــــد 

كـــــثـــــيـــــرًا مــــــن املـــــســـــتـــــجـــــدات اخلــــدمــــيــــة

ملؤسس���ات أرباب الطوائف )املطوفون واألدالء والوكالء والزمازمة(، كوادر 

وطنية مؤهلة، متتلك خبرات تراكمية عريضة، وممارس���ات ميدانية طويلة في 

مختلف ميادين خدمة حجاج البيت العتيق، أثبتت مواس���م احلج الس���ابقة 

أنها قادرة على إعداد خطط تشغيلية ذات برامج عمل فّعالة، تتسم باملرونة 

والقابلي���ة للتعديل والتحوير والتطوير، لتواكب أعداد حجاج بيت الله احلرام 

املتزاي���دة عام���ًا بعد عام، ولتضم���ن تقدمي أفضل اخلدم���ات لهم، ولتكون 

صِّل���ة النهائية ما حققه موس���م احلج املاضي 1434ه���� من جناحات  املحُ

مش���هودة، لتحقق بذلك تطلعات القيادة الرش���يدة، ومسؤولي وزارة احلج، 

وإدارات هذه املؤسس���ات في االرتقاء املتواصل باخلدمات، ومواكبتها لروح 

العصر، والتقدم العلمي والتطور احلضاري الذي شمل كل مناحي احلياة. 

وال ش���ك أن السواعد الفتية مبؤسس���ات أرباب الطوائف تتمثل في كوادر 

مجموع���ات اخلدمة امليدانية، التي يق���ع على عاتقها العبء األكبر في تقدمي 

اخلدمات املباش���رة لضيوف الرحمن، وتعوِّل عليها هذه املؤسس���ات كثيرًا 

خلدم���ة حجاج بيت الله احل���رام القادمني من خ���ارج اململكة، في مختلف 

ميادي���ن العمل. لتثبت هذه الس���واعد الش���ابة والفتية – في موس���م احلج 

املاضي - قدراتها الفائقة التي ترجمت برامج عمل خطط هذه املؤسس���ات 

عاش، وحتويلها من خطط على ورق.. إلى أعمال ميدانية  النظرية إلى واقع محُ

ملموس���ة على أرض الواقع، عاشها حجاج بيت الله احلرام، لذا فقد اهتمت 

هذه املؤسس���ات اهتمامًا كبي���رًا بإضافة كل جديد ومبتك���ر لهذه اخلطط 

التش���غيلية، وذلك بإكسابها كثيرًا من املس���تجدات التي ضمنت لها األداء 

األمثل والفّعال، ولتواكب متطلبات العصر، ورغبات حجاج بيت الله احلرام، 

مبختلف فئاتهم وأجناس���هم، وبتعدد أوطانهم ولغاتهم، وبتباين أجناس���هم 

واختالف سحناتهم. 

مكتب الوكالء الموحد
اس���تهدفت خطة مكتب الوكالء املوحد التش���غيلية ملوس���م ح���ج 1434ه�، 

تهيئة وجتهيز )85( مركز خدمة، و)255( مجموعة خدمة من أجل تس���هيل 

إج���راءات ق���دوم ومغادرة حجاج بي���ت الله احلرام، حي���ث اضطلع املكتب 

بخدماته ومهامه بالتنسيق املستمر مع كل اجلهات ذات العالقة ومؤسسات 

أرباب الطوائف وشركات الطيران والنقابة العامة للسيارات، لتقدمي اخلدمة 

لكل حجاج اخلارج خالل قدومه���م ومغادرتهم عن طريق )16( منفذًا جويًا 

وبحريًا وبريًا. 

وقد أطلق املكتب ضمن خطته التشغيلية ملوسم حج 1434ه�، آالف الوظائف 

للش���باب الس���عودي في مختلف اخلدمات اإلداري���ة وامليدانية والتحصيل 

واملاسبة والنقل واملواصالت واالستقبال والتوجيه والتدقيق واملتابعة، بعد 

إكسابهم املهارات التي تتواءم مع طبيعة األعمال املكلفني بها، وبالتالي رفع 

مستوى األداء والكفاءة اإلنتاجية لهم للرقي بشرف خدمة ضيوف الرحمن. 

وف���ي ظل التع���اون الوثيق بين���ه ووزارة احلج ومكتب العم���ل مبنطقة مكة 

املكرمة.. حقق املكتب س���عودة معظم وظائفه، وحرص على اجتذاب وتأهيل 

العديد من الش���باب الس���عودي للعمل في منافذ الوصول والقدوم لتحقيق 

رغبتهم في خدمة ضيوف الرحمن، من خالل توظيف عدد كبير من الشباب 

الس���عودي من حملة الدراس���ات العليا واجلامعيني والوكالء وأبنائهم، إلى 

جان���ب االهتمام بتقدمي البرام���ج التعريفية بأعمال املكت���ب وتوظيف ذوي 

االحتياجات اخلاصة في أعماله ودمجهم في سوق العمل.

 ومتثل جديد املكتب في إعادة هيكلة قس���م اإلجراءات والتحصيل، وزيادة 

املوارد البشرية الالزمة لسرعة إنهاء وإجناز إجراءات احلجاج في أقل وقت 

ممكن وبكل يس���ر وس���هولة، وإنشاء إدارة جديدة لتس���هيل إنهاء إجراءات 

احلجاج القادمني من دول مجلس التعاون اخلليجي من مواطنيها واملقيمني 

فيه���ا، وتزويد ميناء جدة اإلس���المي وبعض فروع املكت���ب باملنافذ البرية 

بأجهزة احلاس���ب اآلل���ي لتأمني س���رعة إدراج بيانات احلج���اج القادمني 

ع���ن طريقها ونقلها إلى وزارة احلج ومؤسس���ات أرباب الطوائف أواًل بأول 

لتمكينها من االس���تعداد املس���بق خلدمتهم، وزيادة القوى البشرية العاملة 

واملعدات واآلليات الالزمة لإلسراع بإنهاء إجراءات احلجاج وحتقيق راحتهم 

وإنسيابية حركتهم.

مؤسسة تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا
ومن أبرز مالمح اخلطة التش���غيلية للمؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج تركيا 

ومس���لمي أوروبا وأمريكا وأستراليا ملوسم حج )1434ه�(، والتي ساهمت 



املكرمة واملش���اعر املقدسة، وانتش���ار قاعدة العمل اخلدمي لتقدمي خدمات 

مميزة لضيوف الرحمن، ومنها توسيع نظام الربط اآللي بني جلان املؤسسة 

والف���رق امليدانية، ورب���ط أجهزة املقر الرئيس باملؤسس���ة مع أجهزة الفرق 

امليدانية، تس���هياًل لتبادل املعلومات وس���رعة متريرها، وتوسيع نطاق الربط 

اآلل���ي بني مراكز التوجيه، تطويرًا خلدمات النقل بني املدن ومراكز التوجيه. 

وم���ن خالل التع���اون الكبير مع جميع اجله���ات ذات العالقة باحلج، والذي 

يسير وفق منظومة واحدة متكاملة، مما يسهم في جناح املوسم ككل. 

وس���عيًا إلى راحة حجاج بيت الله احلرام قدمت املؤسس���ة جهدًا مضاعفًا 
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كامل الجاهزية 
أما مكتب الزمازمة املوحد فقد كان في كامل جاهزيته - بشريًا وآليًا – في 

موس���م حج العام املاض���ي 1434ه�، حيث قدم أفض���ل اخلدمات حلجاج 

بيت الله احلرام، وذلك من خالل برامج عمل خطته التش���غيلية، التي أخذت 
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خدمات أفض���ل لضيوف بيت الله احلرام، حيث ق���ام املكتب بخدمة جميع 

احلجاج الوافدين ألداء مناس���ك حج )1434ه�(، وسقيهم هذا املاء الطهور 

املبارك )زمزم( ف���ي كل موقع يوجدون به مبكة املكرمة ومراكز التوجيه عند 

الق���دوم، ومراك���ز التفويج عند املغادرة، وذلك من���ذ وصولهم إلى األراضي 

املقدس���ة، وحتى مغادرتهم لها بعد أداء مناس���ك احلج بكل يسر وطمأنينة، 

وذلك عبر ثالثة برامج عمل رئيسة، وستة عشر برنامجًا فرعيًا.

وكان���ت إدارة مجلس مكت���ب الزمازمة املوحد أص���درت مؤخرًا اإلحصائية 

العددية ملا ق���ام به املكتب خالل الفترة املاضية من أعمال وإجنازات ضمن 

موس���م حج 1434ه� والتي شملت أعمال ما قبل الطلوع للمشاعر املقدسة 

بداية من ش���هر ذي القعدة 1434ه�، حيثحُ أفادت اإلحصائية أنه مت توزيع 

ع���دد )14,664,555( لترًا من ماء زمزم خالل عمليات الس���قيا، وتضمنت 

توزي���ع )1,539,040( عبوة س���عة 330 ملليت���ر، مت توزيعها على احلجاج 

مبراكز التوجيه، فيما مت توزيع عدد )1008( عبوات س���عة )1.5( لتر على 

احلجاج املنومني باملستشفيات قبل الطلوع للمشاعر املقدسة.

كم���ا وزع مكتب الزمازمة املوحد )707,472( عبوة س���عة )20( لترًا على 

مس���اكن احلجاج قبل الطلوع للمش���اعر املقدس���ة، والتي بلغت )3,481( 

مسكنًا، وهي أعلى نسبة توزيع يومي للعبوات سعة )20( لترًا على مساكن 

احلجاج بلغت )61,324( عبوة ضمن أيام الذروة.

فيما جتاوز عدد العاملني مبكتب الزمازمة املوحد )1000( ش���خص، علمًا 

أن عمليات تعبئة مياه زمزم املبارك تتم مبصنع التعبئة اآللي بحي الرصيفة 

للعبوات ذات الس���عات الثالث )330( مللتر، وأيضًا س���عة )لتر ونصف(، 

وعبوات س���عة )20( لت���رًا، فيما يتم توزيع عبوات زمزم على مواقع س���كن 

احلج���اج وكذلك مبراك���ز التفويج على )طريق مكة املكرم���ة، املدينة املنورة 

السريع(، وكذلك )مكة املكرمة، جدة السريع(.

جنوب آسيا
فيما حفلت خطة املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب آسيا التشغيلية 

- والت���ي أعدتها ومنذ وقت مبكر - ملوس���م حج )1434ه�(، مبس���تجدات 

خدمية كثيرة اس���تحدثتها املؤسس���ة، ضمنت لها تق���دمي أفضل اخلدمات 

وأرقاه���ا، وضمت الكثير من البرامج التطويري���ة التي نفذت ألول مرة، مبا 

واكب التطورات اخلدمية التي تقدمها جميع اجلهات املعنية بش���ؤون احلج 

واحلجاج، وذلك بتوفير كل ما من ش���أنه حتقيق الراحة واالطمئنان حلجاج 

بيت الله احلرام. فاس���تعدادات مبكرة وجهود مبذولة وخدمات عديدة وفرتها 

املؤسسة خلدمة وراحة حجاجها من دول جنوب آسيا واملقيمني بدول مجلس 

التعاون اخلليجي، الذين تش���رفت املؤسس���ة بخدمتهم، والذين ميثلون ربع 

عدد حجاج اخلارج تقريبًا. 

ولعل س���ير املؤسس���ة نحو االحترافية في أداء خدماتها، عن طريق التعاقد 

مع مؤسسات وش���ركات متخصصة لتقدمي اخلدمات، وفقًا ألسس صناعة 

اخلدم���ات ومعاييره���ا، من خالل االعتم���اد على ج���داول الكميات وقياس 

املؤش���رات، وقف على رأس إجنازات املؤسس���ة في األعوام السابقة، هذا 

بجانب االس���تمرار في تطوير أجهزة احلاسب اآللي وتقنية املعلومات، وذلك 
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حتـــقـــيـــق تـــطـــلـــعـــات الــــقــــيــــادة الـــرشـــيـــدة 
املؤسسات  وإدارات  احلــج  وزارة  ومسؤولي 
ــــتــــواصــــل بـــاخلـــدمـــات فـــــي االرتــــــقــــــاء امل

بش���كل كبي���ر في ملحمة النج���اح، إتباع األس���لوب العلم���ي املعتمد على 

االستفادة من التقارير الواردة عن مواسم احلج املاضية، وتعزيز اإليجابيات 

وتكريس���ها، ومعاجلة جميع املالحظات، باإلضافة إلى االستفادة من خبرة 

ذوي االختص���اص لتحقيق أهداف خدمة وراحة حج���اج بيت الله احلرام، 

بجانب تركيز املؤسس���ة على تقدمي املزيد من اخلدم���ات وتوفير اإلمكانات 

وجتنيد كامل الطاقات اآللية والبشرية لتحقيق كل ما من شأنه توفير الرعاية 

الكاملة للحجاج. 

وانطالقًا من حرص املؤسسة على االرتقاء مبستوى أدائها مع نظرائها من 

مؤسس���ات أرباب الطوائف وجميع األجهزة املعنية بشؤون احلج واحلجاج، 

أعدت املؤسس���ة خطة تش���غيلية متكاملة ركزت على االستفادة الكاملة من 

الطاقات البش���رية املؤهلة علمي���ًا وعمليًا، وتطويع التقني���ة احلديثة في كل 

أعماله���ا وخدماته���ا، مبا كفل بعون من الله وتوفيق���ه تقدمي خدمات مثالية 
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وأوروبا الشرقية وأمريكا وأستراليا.

حجاج إيران
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فالتجهيزات والتحضيرات ملوسم حج 1434ه� بدأت فور انتهاء أعمال موسم 
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اتــــــبــــــاع األســـــــلـــــــوب الــــعــــلــــمــــي املـــعـــتـــمـــد 

املاضية  املــواســم  تقارير  مــن  باالستفادة 

وتـــــعـــــزيـــــز اإليـــــجـــــابـــــيـــــات وتـــكـــريـــســـهـــا
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باس���تحداث برامج حاس���وبية جديدة، واالس���تمرار في تنفيذ مراحل نظم 

املعلومات اجلغرافية جلميع اخلدمات في املشاعر املقدسة وفي مكة املكرمة، 

واالستمرار في تطوير تنفيذ برنامج تفويج حجاج املؤسسة ملنشأة اجلمرات. 

كما أن مشروعاتها االستثمارية التي تهدف لتنمية موارد املؤسسة، وزيادة 

عوائدها مبا يكفل للمس���اهمني واملساهمات مس���تقباًل واعدًا – بحول الله 

وقوته – والتي يقف مش���روع “األهلة” على رأس���ها، تأتي في سياق متيز 

هذه املؤسسة الرائدة وتفوقها.

ومتث���ل جديد مؤسس���ة مطوفي حجاج جنوب آس���يا في إب���رام اتفاقيات 

خدمات إضافية مع مكاتب ش���ؤون احلج الرسمية التابعة للمؤسسة لتأمني 

ماء زمزم للحجاج التابعني له���ا بواقع عبوة لكل حاج وتوصيلها إلى منافذ 

مغادرة احلجاج بعد احلج، والتوسع في نقل احلجاج التابعني للمؤسسة في 

رحلة احلج بواسطة قطار املش���اعر املقدسة، وتنفيذ وإنهاء إجراءات تنفيذ 

عقود إس���كان حجاج مكاتب ش���ؤون احلج الرسمية التابعة للمؤسسة مبكة 

املكرم���ة من خالل مكاتب اخلدمة امليدانية، وتش���جيع ودعم مكاتب اخلدمة 

امليدانية على تقدمي خدمات تطوعية مجانية متنوعة جلميع احلجاج التابعني 

لها، انطالقًا من الش���عور باملس���ؤولية املناطة بها جتاه راحتهم وسالمتهم 

وطمأنينته���م بوصفه���م ضيوفًا للرحمن، وحتفي���ز روح التعاون بني مكاتب 

اخلدم���ة فترة الذروة، س���واء في خدمات االس���تقبال أو الترحيل أو غيرها 

من اخلدمات املقدمة للحجاج، وتبادل اخلبرات والتجهيزات فيما بينها، مبا 

ينعكس إيجابًا على العمل بروح الفريق الواحد والتعامل األس���رع واألكثر 

كفاءة مع املستجدات والطوارئ.

وكان من إجنازات املؤسس���ة الرائدة تأهيل الشركات السياحية، التي يربو 

عددها على )1700( ش���ركة مختلفة، عن طريق احلاس���ب اآللي.. حيث مت 

وض���ع برنامج يجري فيه وضع املعلومات املطلوبة عن هذه الش���ركات وعن 

القائمني عليها وعن حجاجها من دولهم، عن طريق احلاس���ب، بعد أن كان 

يتم ورقيًا.. فإذا تطابقت هذه املعلومات مع الشروط واملواصفات التي تنص 

عليها األنظمة، جرى اتخاذ بقية اإلجراءات..

ومث���ل هذا اإلجناز الرائد حقق للحجاج وللمؤسس���ة وللش���ركات والبعثات 

وجلميع القائمني على هذا الشأن إيجابتني رئيسيتني: األولى: تقليص الوقت 

من س���تة إلى أربعة أس���ابيع، كانت تتحملها الدورة الورقية لهذا اإلجراء، 

إلى أقل من ساعات من خالل النظام اجلديد، والثانية: أن نسبة اخلطأ في 
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الورش لرؤس���اء ونواب وأعضاء التفويج والنقل في مكاتب اخلدمة لتعريفهم 
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واملش���اعر املقدس���ة، ويتم التقييم على مرحلتني: األولى: هي مرحلة استالم 
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ومتابعة التفويج، ثم إعداد تقرير ش���امل عن جميع مكاتب اخلدمة امليدانية 

واللجان املركزية يتضمن التقييم النهائي وجميع اإلحصائيات واإليجابيات 

والسلبيات واقتراحات التعامل معها. 

أما مركز املعلومات واحلاس���ب اآللي باملؤسسة فكان له دور كبير في النجاح، 

وتركز عمله في محورين: األول: األعمال اليومية الدائمة؛ ومتثلت في اإلشراف 

على البرامج العامة باملؤسسة وحتديثها وحل املشكالت التي قد تطرأ، والثاني: 

األعمال املوسمية: متابعة احلاج منذ وصوله الى حني مغادرته.

جنوب شرق آسيا
ولعل من أبرز املس���تجدات التي حفلت بها خطة املؤسس���ة األهلية ملطوفي 

حجاج دول جنوب ش���رق آس���يا التش���غيلية، وطبقتها في موسم حج العام 

املاضي 1434ه��، إنش���اء وحدة للتطوير والدراسات واالستثمار، وتطبيق 

نظام اجلودة وإنش���اء قس���م خاص لهذه املهمة، وتفعيل املوقع اإللكتروني 

للمؤسسة، وتطوير أنظمة احلاس���ب اآللي ومركز املعلومات، وتفعيل القبول 

اإللكتروني الفوري للمش���اركة ف���ي أعمال احلج، وتطبي���ق معايير اختيار 

الرؤساء والنواب واألعضاء، ومحاولة مركزية الشركات السياحية عن طريق 

املؤسس���ة، وانتهاج منهج جدي���د مع إيضاح صالحي���ات رئيس املجموعة 

ونوابه في أداء اخلدمة للحاج، وإقرار بعض اللوائح لتنظيم األعمال اإلدارية 

واملالية. هذا بجانب الكثير من االستعدادات واخلطط التي أعدتها املؤسسة 

والتي مكنتها من تقدمي أفضل اخلدمات حلجاج دول جنوب ش���رق آس���يا 

حي���ث قامت بخدمتهم في موس���م حج العام املاضي بتوفيق الله س���بحانه 

وتعالى، وبفض���ل ما قامت بابتكاره من برامج عمل وخدمات جديدة، والتي 

من أبرزها مركز خدمات املس���اهمني الذي أعدته املؤسسة، وجهزته بأحدث 

األجه���زة واملعدات، بهدف تقدمي مختلف اخلدمات، والذي يأتي في س���ياق 

اهتمام املؤسسة مبساهميها ومساهماتها، وبحث سبل التيسير عليهم، وفي 

إطار س���عيها الدائم لتطوير خدماتها. ومن أس���باب الريادة والتفوق أيضًا 

التقنيات احلديثة التي اس���تخدمتها املؤسسة في جميع أعمالها وخدماتها، 

وذلك ملواكبة النقالت النوعية التي تش���هدها جميع اخلدمات املقدمة حلجاج 

بيت الله احلرام من كل اجلهات املعنية بشؤون احلج واحلجاج.

وقام قطاع ش���ؤون إسكان املشاعر املقدس���ة بالعديد من األعمال واملهام، 

ومنه���ا إعداد املخطط���ات والكروكيات للموقع العام للمؤسس���ة في عرفات 

ومن���ى، وإلزام مجموع���ات اخلدمة امليدانية باالتفاقي���ات املبرمة بينها وبني 
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ملــــؤســــســــات أربـــــــــاب الــــطــــوائــــف خـــبـــرات 
طويلة  مـــيـــدانـــيـــة  وممــــارســــة  تـــراكـــمـــيـــة 
فــــي خـــدمـــة حـــجـــاج بـــيـــت الـــلـــه احلـــــرام

مؤسسات  جلــمــيــع  فــعــالــة  عــمــل  بـــرامـــج 

أربــــــــــــاب الــــــطــــــوائــــــف تــــــنــــــدرج حتــتــهــا 

الـــــعـــــديـــــد مــــــن املــــــهــــــام واملـــــســـــؤولـــــيـــــات

واس���تفاد ما يزيد على ثلثي حجاج املؤسس���ة، وما يقرب من ثلثي مجموع 

احلجاج من خدمة قطار املشاعر في موسم حج عام 1434ه�..

وق���د قامت املؤسس���ة بالتخطيط والترتيب ل���أدوار واملهام واملس���ؤوليات 

املناطة مبكاتب اخلدمة امليدانية التي س���تتولى واجب خدمة هؤالء احلجاج 

في رحلة املش���اعر، وقامت املكاتب امليدانية بدورها في تدريب املرش���دين، 

وإعداد اللوحات اإلرش���ادية، واللمبات املضيئة، وأجهزة االتصال، وجداول 

تفويج احلجاج بني املش���اعر وإلى منش���أة اجلمرات.. كما مت عقد عدد من 
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املؤسس���ة فيما يخص إسكان احلجاج باملشاعر املقدسة. وحتقيق احلراسة 

األمنية للمخيمات باملشاعر املقدسة بأفضل مستوى. 

ومتيز برنامج عمل الطوارئ والس���المة مبتابعة توفر وس���ائل السالمة في 

مساكن احلجاج مبكة املكرمة واملشاعر املقدسة مبا ضمن أدائهم للمناسك 

براحة وطمأنينة واملافظة على س���المة ممتلكاتهم، مع الس���عي إلى تأمني 

الوس���ائل املناسبة والكوادر البشرية الالزمة والتي ميكن من خاللها حتقيق 

األه���داف العامة للجنة الطوارئ والس���المة، مبا يتناس���ب م���ع التعليمات 

الرسمية وتنفيذها وتوعيتهم بأمور السالمة.

ومتثل الهدف من برامج عمل الطوارئ والس���المة، في إعداد خطة مدروسة 

توضح اآللية التي تنتهجها املؤسس���ة في مواجه���ة أية حالة طارئة بصورة 

واضحة ومفهومة للمعنيني واملختصني، توضح مهامهم ومس���ؤولياتهم، بدًءا 

باإلجراءات الوقائية، مرورًا بإجراءات التعامل مع احلاالت الطارئة حس���ب 

البرام���ج التي حتدد اخلدم���ات املقدمة في احلالة الطارئ���ة، بهدف حماية 

األرواح واملمتل���كات، وانتهاء بالتأكد من إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه 

قب���ل احلالة الطارئة. ويتلخص تعريف احلالة الطارئة، في أنها حتول وتغير 

سلبي يؤثر على نظام احلياة الطبيعية والبشرية. ومدة هذا البرنامج الزمنية 

يت���م فيها التجهيز للبدء بالعمل بهذه اخلطة منذ حلظة وصول أول حاج من 

احلجاج التابعني للمؤسسة إلى مكة املكرمة، وتنتهي مبغادرة آخر حاج من 

مكة املكرمة.

حجاج الدول العربية
من خالل التخطيط الس���ليم املبرمج جلميع قطاعاته���ا الداخلية وامليدانية، 

حققت املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول العربية نقلة كبيرة في خدماتها 

املقدمة حلجاج بيت الله احلرام في موس���م ح���ج العام املاضي، متثل فيما 



ويأتي مش���روع البرجني اجلديدين، اللذين ميثالن معلمني معماريني فريدين 

من معالم العاصمة املقدس���ة، ليكون منطلقًا لنقلة نوعية جديدة في مستوى 

اخلدمة في هذه املؤسس���ة، التي حددت أهم مستجداتها في إتاحة الفرصة 

ألكبر عدد من املطوفني، واستمرارية تشغيل أبناء املطوفات أو أزواجهن في 

مجموعات اخلدمة امليدانية، وحتديث جميع برامج احلاسب اآللي باالستعانة 

بأفضل الش���ركات املتخصصة في هذا املجال، وإنش���اء إدارة للدراس���ات 

والتطوي���ر، كما مت تنفيذ تأهيل خاص باملطوف مكنه من التعامل األمثل مع 

ضيوف الرحمن عند تقدمي اخلدمة..

مؤسسة األدالء
خلدم����ة حجاج بيت الله احلرام، زوّار مس����جد املصطفى صلى الله عليه 

وسلم في موسم حج عام 1434ه�، نّفذت املؤسسة األهلية لأدالء باملدينة 

املنورة - وبنجاح تام - برامج عمل خطتها التشغيلية التي أعدتها ملوسم 

احل����ج، للوفاء بخدمة ضيوف الرحمن من����ذ وصولهم للمدينة املنورة في 

املوس����م األول وحتى مغادرتهم في املوس����م الثاني، والتي ضمت )16( 

برنامًجا، وكل برنامج اندرج حتته العديد من املهام واملس����ؤوليات التي 

غطت جميع خدمات ضيوف الرحمن، س����واء خالل موسم ما قبل احلج، 

أو موس����م ما بعد احلج، وذلك خلدمة جميع احلج����اج الذين قدموا إلى 

املدينة املنورة. وذلك من خالل قطاعاتها ومرافقها املتمثلة في )3( مراكز 

اس����تقبال، و)18( مكت����ب خدمة ميدانية، و)4( مراكز إرش����اد للحجاج 

التائه����ني، باإلضافة إلى )9( مكاتب للمس����اندة والدعم، و)4( مجالس 

تنفيذي����ة، جهزت بالعديد من األجهزة التقنية، ما بني كمبيوترات محمولة 

وثابتة وأجهزة اتصال الس����لكي، إضافة ل�كثي����ر من املركبات الصغيرة 

وامليكروباص والدراجات النارية. 

ووصلت أعداد الكوادر البشرية العاملة في املؤسسة في هذا املوسم إلى 

3,986 كادرًا بشريًا - مبا في ذلك املوسميون - حيث إن عدد الكوادر 

في غير موسم احلج يصل إلى 74 كادرًا. وعدد الدورات التدريبية التي 

نفذتها املؤسس����ة لتدريب العاملني وتأهيلهم بلغت 22 برنامجًا تدريبيًا، 

فيم����ا بلغ عدد ورش العمل 9 ورش عمل، ووصل عدد اللقاءات والندوات 

إل����ى 7 ندوات. لتبلغ أقصى مدة زمنية تس����تغرقها املؤسس����ة في إنهاء 

اإلجراءات 30 دقيقة.

وانطلقت املؤسس���ة في أداء مهامها وأعمالها من خالل التنس���يق والتعاون 

مع اجلهات ذات العالقة بش���ؤون احلج وفي مقدمته���ا إمارة منطقة املدينة 

املن���ورة - ممثلة في جلنة التنس���يق واملتابعة ألعمال احل���ج - وفرع وزارة 

احلج باملدينة املنورة، وأمانة املدينة املنورة، والش���ؤون الصحية، وغيرها من 

القطاعات احلكومية األخرى.

ولتحقيق هذه األهداف.. استنفرت املؤسسة جل طاقاتها التشغيلية ومراكزها 

ومكاتبها في ذروة حج عام 1434ه�، حيث تنطلق أعمال املؤسسة من خطة 

تش���غيلية عكف على إعدادها أعضاء مجل���س اإلدارة، وروعي فيها تالفي 

سلبيات األعوام السابقة والوقوف على تقارير اجلهات املعنية ومالحظاتهم، 

ومن ثم الس���عي إلى تكريس اإليجابيات وتعزيزها، ثم مناقش���ة هذه اخلطة 

مع وزارة احلج، حيث يتم اعتمادها من ِقبل معالي وزير احلج لتصبح برامج 

عمل ملزمة. فيما عقدت املؤسس���ة أكثر من )140( اجتماًعا تنس���يقّيًا مع 

رؤساء ووفود مكاتب شؤون حجاج )62( دولة، باإلضافة للتنسيق مع أكثر 

من )2,500( شركة سياحية من مختلف دول العالم.

وشهد موسم حج 1434ه� باملدينة املنورة خالل املوسمني األول والثاني: )ما 

قبل أداء املناس���ك وما بعدها( حركة عمل ميدانية كثيفة للعاملني باملؤسسة 

األهلية لأدالء بلغت في مجملها أكثر من مليون وثالثمائة ألف س���اعة عمل 

ميدانية، نفذه���ا املوظفون امليدانيون الذين أكثر م���ن 90% منهم من أبناء 

الوطن. ليبلغ إجمالي عدد الس���اعات امليدانية التي سجلتها املؤسسة خالل 

املوس���م في خدمة ضي���وف الرحمن مليون و)304( آالف وثمان س���اعات، 

نفذها )2,442( موظفًا ميدانيًا - عدا املوظفني وساعات العمل التي نفذها 

العاملون ضمن التعاقدات من مدخلي بيانات وخالفه.

وينطلق ذلك من تشرف املؤسسة بتقدمي العديد من اخلدمات التي تهدف في 

املقام األول إلى راحة حجاج نحو )190( دولة، وعدد )62( مكتب ش���ؤون 

حجاج، وتوفير جميع متطلباتهم ومتكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، 

ومن أبرزها اس���تقبال احلج���اج في مراكز االس���تقبال الثالثة: في محطة 

الهجرة ومركز استقبال املطار، ومركز استقبال البر، حيث تبدأ دورة خدمة 

احلاج الكرمي من خالل قدومه واستقباله، ومن ثم تنتقل اخلدمة إلى مكاتب 

اخلدمة امليدانية حتى موعد املغادرة، حيث يقوم املكتب مبتابعة تكامل خدمة 

احلجاج في مس���كنه، باإلضافة إلى قيامه بإنهاء إجراءات التفويج إلى مكة 

املكرمة ومن ثم إلى بلدانهم في موسم احلج الثاني. إضافة ملتابعة احلجاج 

املنومني في املستش���فيات وإنهاء إجراءات الدخول واخلروج بالتنس���يق مع 

الش���ؤون الصحية في املدينة املنورة، باإلضافة إلى إنهاء إجراءات احلجاج 

املتوفني في املدينة املنورة بالتنسيق مع اجلهات املختصة.  
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سليم  وتـــخـــطـــيـــط  مـــعـــمـــقـــة  دراســــــــــــات 
وتــــــــدريــــــــب وتــــــأهــــــيــــــل كــــــامــــــل مـــــحـــــاور 
رئـــــيـــــســـــيـــــة فــــــــي مــــلــــحــــمــــة الـــــنـــــجـــــاح

قدمته من خدمات حلجاجها، من خالل التطوير الذي طال برامجها نظامها 

ولوائحها وذلك في س���عيها للنهوض بجميع خدماتها واالرتقاء بها للوصول 

إلى مس���توى من العمل املؤسس���ي املرموق، والالئق مبكانتها املهنية ضمن 

منظومة مؤسس���ات أرب���اب الطوائف.. وقد أس���هم حتقي���ق مفهوم العمل 

املؤسس���ي املثمر املبني عل���ى التنظيمات واخلطط، في إيصال املؤسس���ة 

األهلي���ة ملطوفي حجاج الدول العربية إلى مس���توى متطور من الريادة في 

خدمة ضيوف الرحمن، من خالل استشراف مرحلة جديدة متثلت في تقدمي 

خدمة نوعية أسهمت بفضل الله تعالى في تسهيل أداء مناسك احلج حلجاج 

املؤسس���ة، من خالل العديد م���ن برامج العمل اجلديدة واملس���تحدثة التي 

ضمتها خطة املؤسس���ة التش���غيلية، وعبر الكثير من املشروعات العمرانية 

والتقنية التي أطلقتها املؤسس���ة في موسم حج 1434ه�، بعد مسيرة عطاء 

طويلة، جنحت خاللها املؤسسة في إحداث نقالت نوعية في مجاالت اخلدمة، 

انعكست إيجابًا على راحة ضيوف الرحمن. 

ــــنــــســــيــــق وتـــــــــعـــــــــاون بــــــــني جـــمـــيـــع  ت

مــــــؤســــــســــــات أربــــــــــــــــاب الــــــطــــــوائــــــف 

ـــــة فــــــــي احلـــــج  ـــــعـــــامـــــل واجلـــــــــهـــــــــات ال



ووصلت أعداد الكوادر البشرية العاملة في املؤسسة في هذا املوسم إلى 

3,986 كادرًا بشريًا - مبا في ذلك املوسميون - حيث إن عدد الكوادر 

في غير موسم احلج يصل إلى 74 كادرًا. وعدد الدورات التدريبية التي 

نفذتها املؤسس����ة لتدريب العاملني وتأهيلهم بلغت 22 برنامجًا تدريبيًا، 

فيم����ا بلغ عدد ورش العمل 9 ورش عمل، ووصل عدد اللقاءات والندوات 

إل����ى 7 ندوات. لتبلغ أقصى مدة زمنية تس����تغرقها املؤسس����ة في إنهاء 

اإلجراءات 30 دقيقة.

وانطلقت املؤسس���ة في أداء مهامها وأعمالها من خالل التنس���يق والتعاون 

مع اجلهات ذات العالقة بش���ؤون احلج وفي مقدمته���ا إمارة منطقة املدينة 

املن���ورة - ممثلة في جلنة التنس���يق واملتابعة ألعمال احل���ج - وفرع وزارة 

احلج باملدينة املنورة، وأمانة املدينة املنورة، والش���ؤون الصحية، وغيرها من 

القطاعات احلكومية األخرى.

ولتحقيق هذه األهداف.. استنفرت املؤسسة جل طاقاتها التشغيلية ومراكزها 

ومكاتبها في ذروة حج عام 1434ه�، حيث تنطلق أعمال املؤسسة من خطة 

تش���غيلية عكف على إعدادها أعضاء مجل���س اإلدارة، وروعي فيها تالفي 

سلبيات األعوام السابقة والوقوف على تقارير اجلهات املعنية ومالحظاتهم، 

ومن ثم الس���عي إلى تكريس اإليجابيات وتعزيزها، ثم مناقش���ة هذه اخلطة 

مع وزارة احلج، حيث يتم اعتمادها من ِقبل معالي وزير احلج لتصبح برامج 

عمل ملزمة. فيما عقدت املؤسس���ة أكثر من )140( اجتماًعا تنس���يقّيًا مع 

رؤساء ووفود مكاتب شؤون حجاج )62( دولة، باإلضافة للتنسيق مع أكثر 

من )2,500( شركة سياحية من مختلف دول العالم.

وشهد موسم حج 1434ه� باملدينة املنورة خالل املوسمني األول والثاني: )ما 

قبل أداء املناس���ك وما بعدها( حركة عمل ميدانية كثيفة للعاملني باملؤسسة 

األهلية لأدالء بلغت في مجملها أكثر من مليون وثالثمائة ألف س���اعة عمل 

ميدانية، نفذه���ا املوظفون امليدانيون الذين أكثر م���ن 90% منهم من أبناء 

الوطن. ليبلغ إجمالي عدد الس���اعات امليدانية التي سجلتها املؤسسة خالل 

املوس���م في خدمة ضي���وف الرحمن مليون و)304( آالف وثمان س���اعات، 

نفذها )2,442( موظفًا ميدانيًا - عدا املوظفني وساعات العمل التي نفذها 

العاملون ضمن التعاقدات من مدخلي بيانات وخالفه.

وينطلق ذلك من تشرف املؤسسة بتقدمي العديد من اخلدمات التي تهدف في 

املقام األول إلى راحة حجاج نحو )190( دولة، وعدد )62( مكتب ش���ؤون 

حجاج، وتوفير جميع متطلباتهم ومتكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، 

ومن أبرزها اس���تقبال احلج���اج في مراكز االس���تقبال الثالثة: في محطة 

الهجرة ومركز استقبال املطار، ومركز استقبال البر، حيث تبدأ دورة خدمة 

احلاج الكرمي من خالل قدومه واستقباله، ومن ثم تنتقل اخلدمة إلى مكاتب 

اخلدمة امليدانية حتى موعد املغادرة، حيث يقوم املكتب مبتابعة تكامل خدمة 

احلجاج في مس���كنه، باإلضافة إلى قيامه بإنهاء إجراءات التفويج إلى مكة 

املكرمة ومن ثم إلى بلدانهم في موسم احلج الثاني. إضافة ملتابعة احلجاج 

املنومني في املستش���فيات وإنهاء إجراءات الدخول واخلروج بالتنس���يق مع 

الش���ؤون الصحية في املدينة املنورة، باإلضافة إلى إنهاء إجراءات احلجاج 

املتوفني في املدينة املنورة بالتنسيق مع اجلهات املختصة.  
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وتواصاًل مع جناحات احلج عموًما، حققت مؤشرات األداء بقطاعات املؤسسة 

ا خالل حج عام 1434ه�، كما  األهلي���ة لأدالء باملدينة املنورة جناًحا ممّي���زً

مت تس���جيل واعتماد عقود املساكن املس���جلة في احلاسب اآللي في قطاع 

اإلسكان باملؤسسة ألكثر من )14,000( عقد نفذت آلّيًا، ليعتبر هذا املوسم، 

املوس���م اخلامس الذي يت���م فيه تنفيذ العقود اإللكتروني���ة، مواكبة جلوانب 

التطوير الشاملة التي تنتهجها املؤسسة في أعمالها. 

وبلغ إجمالي احلجاج الذين زاروا املدينة املنورة خالل موس���م احلج مليون 

و)294( ألف���ًا و)539( حاجًا، حيث بلغ عدد احلجاج خالل املوس���م األول: 

)ما قبل أداء املناس���ك( )755( ألفًا و)920( حاجًا، فيما بلغ عددهم خالل 

املوسم الثاني: )ما بعد أداء املناسك( 538 ألفًا و619 حاجًا، بإجمالي بلغ 

مليون و)294( ألفًا و)539( حاجًا خالل حج عام 1434ه�. ورصدت وحدة 

اإلحصاء والتقارير )119( حالة وفاة بني احلجاج، منهم )70( في املوس���م 

األول، وقامت املؤسس���ة بإنهاء إجراءات دفنهم بالتنسيق مع مكاتب شؤون 

حجاج بالدهم واجلهات الرس���مية باململكة، فيما أرش���دت مراكز إرش���اد 

احلجاج التائهني )14,415( حاجًا تائهًا.



شخصية العدد

 ُع����ن م��س��ت��ش��ارًا مب��ك��ت��ب وزي���ر
لرئيس ون���ائ���ب���ًا  ب���ج���دة   احل����ج 
 م�����ج�����ل�����س ت��������أدي��������ب أرب�����������اب
للمجلس رئيسًا  ثم  الطوائف 

عبدالرزاق محمد حمزة..

ل��أس��ت��اذ ع���ب���دال���رزاق م��ح��م��د ح��م��زة، ابن 

 – العالمة محمد عبدالرزاق حمزة  الشيخ 

يرحمه الله - اإلمام واخلطيب واملدرس بكل 

من املسجد احلرام واملسجد النبوي، تاريخ 

ح��اف��ل ف��ي م��ج��ال اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة بصفة 

الرحمن  ضيوف  خدمة  مجال  وف��ي  عامة، 

ب��ص��ف��ة خ���اص���ة، ح��ي��ث أم��ض��ى ف���ي خدمة 

مديرًا  وعمل  سنة.  وعشرين  تسعًا  الدولة 

عامًا للتعليم العالي بكلية الشريعة وكلية 

التعليم  ك��ان  حيث  املكرمة،  مبكة  التربية 

العالي - وقتها - مرتبطًا بالشيخ عبدالوهاب 

التعليم.  لشؤون  ال��وزارة  وكيل  عبدالواسع 

مكة المكرمة: الرفادة

بعد حصول األس���تاذ عبدال���رزاق محمد حمزة 

على املاجس���تير التحق بالعمل في هيئة الرقابة 

والتحقي���ق ليك���ون مديرًا عامًا للهيئ���ة باملنطقة 

الغربية، حتت رئاس���ة معالي الشيخ عبدالوهاب 

عبدالواس���ع أول رئي���س لها ومؤسس���ها، وقبل 

أن ينتق���ل معاليه – يرحم���ه الله - ليكون وزيرًا 

للحج واألوقاف، وبقي في هذا العمل أحد عشر 

مسيرة حافلة في خدمة الوطن 
والحج والحجاج
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 ع���م���ل م�����دي�����رًا ع����ام����ًا ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ال���ي 

مرتبطًا  وق���ت���ه���ا  ال���ع���ال���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  وك������ان 

ب���ال���ش���ي���خ ع�����ب�����دال�����وه�����اب ع����ب����دال����واس����ع

 ح���ص���ل ع���ل���ى امل���اج���س���ت���ي���ر ف�����ي ال���ت���رب���ي���ة
 ت���خ���ص���ص ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال���ت���ع���ل���ي���م ك����أول
التخصص ه�����ذا  ع���ل���ى  ي��ح��ص��ل  س����ع����ودي 

إل���ى بريطانيا للحصول على املاجس���تير، فصرت مكانه مديرًا عاما للتعليم العالي 

)كلية الشريعة وكلية التربية مبكة املكرمة(، وقد كان التعليم العالي مرتبطًا بالشيخ 

عبدالوهاب عبدالواس���ع وكيل الوزارة لش���ؤون التعليم، وبقيت في هذا العمل ثالث 

سنوات”.

ويواصل الس���رد: “وطوال فترة عملي كنت أرنو إلى أمريكا والدراسة فيها، وفعاًل 

حصلت على قبول لدراس���ة املاجس���تير من جامعة جن���وب كاليفورنيا، وابتعثتني 

الوزارة مع مطلع عام 1390ه� حيث بقيت في لوس أجنلوس ثالث سنوات وأشهر 

قليلة، حصلت بعدها على املاجستير في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم، وكنت 

أول سعودي يحصل على هذا التخصص، كما حصلت على عضوية كل من جمعية 

كبار املربن األمريكي���ن، وجمعية االتصاالت والتقنية التعليمية، وعدت بعدها إلى 

اململكة، ومتش���يًا مع القول وتشاؤون وتش���اء األقدار وكل ميسر ملا خلق له، ولكن 

لي���س ل���وزارة املعارف، بل إلى هيئ���ة الرقابة والتحقيق ألكون مدي���رًا عامًا للهيئة 

باملنطقة الغربية، حيث باش���رت عملي في جدة مطلع شهر رجب من عام 1393ه� 

حتت رئاس���ة معالي الشيخ عبدالوهاب عبدالواس���ع أول رئيس لها ومؤسسها، ثم 

انتق���ل معاليه ليكون وزيرًا للحج واألوقاف وخلفه معالي الش���يخ محمد بن زرعه، 

ولقد بقيت في هذا العمل أحد عش���ر عامًا كنت أمثل هذه الهيئة في مجلس تأديب 

أفراد الطوائف )املطوفون، األدالء، الوكالء، الزمازمة(، كما صرت في الفترة نفسها 

عضوًا في مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر بجدة، وعضو شرف في نادي الوحدة 

الرياضي مبكة املكرمة”.

ويواصل احلديث عن سيرته الذاتية: “وفي 1405/3/1ه� صدر قرار إحالتي إلى 

التقاعد بناء على رغبتي بعد أن أمضيت في خدمة الدولة تس���عًا وعش���رين سنة، 

وف���ي 1406/6/3ه� صدر قرار معالي وزير احلج واألوقاف بتعييني مستش���ارًا 

متعاقدًا مبكتب معاليه بجدة، ونائبًا لرئيس مجلس التأديب ثم رئيسًا لهذا املجلس 

ومقره مكة املكرمة، وهو مجلس يتكون من ثالثة أعضاء أحدهم من وزارة الداخلية 

واآلخر من ديوان املظالم ورئيسه من وزارة احلج واألوقاف، وهو ملعاقبة املقصرين 

من املطوفن واألدالء والوكالء والزمازمة وهم الذين يس���مون أفراد الطوائف، وفي 

فت���رة احلج ينتق���ل عملي إلى مكة املكرمة ألرأس جلنة ش���كاوى احلجاج أو جلان 

املتابعة واملراقبة ألعمال املطوفن والزمازمة، وفي عام 1416ه� طلبت إنهاء عقدي 

مع وزارة احلج واألوقاف فتم ذلك. وإبان عملي في وزارة احلج واألوقاف اشتركت 

بصحبة معالي الش���يخ عبدالوهاب عبدالواس���ع في أعمال مؤمتر املجلس األعلى 

للشؤون اإلسالمية بالقاهرة”.

ويختم األس���تاذ عبدالرزاق محمد حمزة بقوله: “ولقد تأثرت في كل حياتي بفضيلة 

الوالد الش���يخ محمد عبدالرزاق حمزة وبفضيلة الش���يخ عبدالله خياط، وبفضيلة 

الش���يخ أحمد علي أس���د الله الكاظمي. أما في احلي���اة العملية فكان معلمي هو 

معالي الشيخ عبدالوهاب أحمد عبدالواسع - رحمهم الله تعالى”.

عامًا، حيث كان ميثل الهيئة في مجلس تأديب أفراد الطوائف )املطوفون، األدالء، 

الوكالء، الزمازمة(. وبعد إحالته إلى التقاعد، مت تعيينه مستش���ارًا متعاقدًا مبكتب 

معال���ي وزير احلج بجدة، ونائبًا لرئيس مجلس التأديب، ثم رئيس���ًا لهذا املجلس، 

وف���ي فترة احلج كان عمله ينتقل إلى مكة املكرمة ليرأس جلنة ش���كاوى احلجاج، 

أو جل���ان املتابعة واملراقبة ألعمال املطوفن والزمازمة. وإبان عمله في وزارة احلج 

واألوقاف، اش���ترك بصحبة معالي الشيخ عبدالوهاب عبدالواسع – يرحمه الله - 

في أعمال مؤمتر املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية بالقاهرة.

النشأة والتعليم
عن س���يرته الذاتية ومولده ونش���أته وتعليمه، كتب صفحات في غرة ش���هر صفر 

من عام 1435ه��، أوضح فيها نس���به، ونشأته وتعليمه، وأعماله ودراساته العليا، 

وخبراته العملية وبعثاته العلمية، وفيها يقول: “ولدت يوم األربعاء الثامن والعشرين 

من شهر جمادى الثانية من عام 1352 من هجرة املصطفى عليه السالم، املوافق 

الثامن عشر من شهر أكتوبر من عام 1933 من ميالد السيد املسيح عليه السالم 

مبكة املكرمة، ونش���أت بها نشأتي األولى، حيث كنت مالزمًا لوالدي فضيلة الشيخ 

محمد عبدالرزاق حمزة - يرحمه الله - إمام وخطيب املس���جد احلرام واملدرس به 

ومبدرس���ة دار احلديث التي ولدت س���نة مولدي، وكان والدي يأخذني معه للصالة 

في احلرم كما كنت أجلس في حلقته الدراسية من املغرب إلى أذان العشاء، وهذه 

احللقة كانت تقع في حصوة باب أجياد، كما كان له حلقة أخرى بعد صالة الفجر، 

وحلقة خاصة في خلوته الواقعة عند مدخل منارة باب علي”. 

ويضيف: “وملا أصبح عمري س���بع س���نوات أدخلني والدي املدرس���ة الرحمانية 

الواقعة باملس���عى أمام بابي الس���الم - الصغير والكبير- وكان مديرها هو املربي 

اجلليل الش���يخ عبدالله الساسي، فتتلمذت فيها على يد كثير من فضالء املدرسن. 

وبعد س���ت سنوات حصلت على الش���هادة االبتدائية عام 1366ه�، حيث تطابقت 

رغبة الوالد مع رغبتي، فدخلت املعهد العلمي الس���عودي وكان مديره آنذاك املربي 

الفاض���ل األس���تاذ عبدالله عبداجلبار - متعة الله بالصح���ة والعافية- وفي مطلع 

ع���ام 1369ه� أصبح الش���يخ محمد حلمي مديرًا للمعهد خلفًا ألس���تاذنا عبدالله 

عبداجلب���ار، ال���ذي انتقل عمله إلى القاه���رة ليكون مراقبًا عام���ًا للبعثات العلمية 

الس���عودية، وأمضيت في املعهد خمس سنوات - وهي مدة الدراسة به - تخرجت 

بعدها عام 1371ه�”.

الحياة العملية
وميضي األس���تاذ عبدالرزاق محمد حمزة قائاًل: “وكان أمامي عدة جهات التحق 

به���ا موظفًا أو طالبًا، فالتحقت بكلية املعلمن الت���ي افتتحت مطلع عام 1372ه�، 

وكان عددنا خمس���ة طالب ومقرنا مع كلية الشريعة التي افتتحت قبل كليتنا بثالث 

س���نوات، وكان ممن درسنا بها الشيخ الزاهد السيد محمد أمن كتبي، واألستاذ 

اخلطاط حس���ن س���ندي، وفي ش���هر رمضان املبارك من عام 1375ه� أكملت أنا 

وزمالئي األربعة الذين دخلنا الكلية األربع س���نوات املطلوبة إلكمال الدراسة، ومع 

مطل���ع العام الدراس���ي 1376ه� توجهنا إلى وزارة املع���ارف بجرول عند البيبان 

)انتقلت بعد ذلك بأش���هر إل���ى الرياض( حيث وجهتني ال���وزارة أنا وزميلي األخ 

عبدالل���ه فالته للعمل باملدرس���ة النموذجية بالطائف خلفًا لألس���تاذين فؤاد كتبي 

وعبدالواحد طاشكندي”. 

ويواصل س���رد ذكرياته: “ومنذ أن تخرجت من كلية املعلمن وش���بح الدراسة فوق 

اجلامعية يداعب خيالي، فقدمت ملعهد الدراسات العليا التابع جلامعة الدول العربية 

ومقره القاهرة، وفي أوائل عام 1377ه� حصلت على القبول للدراس���ة به بقس���م 

الدراس���ات األدبية واللغوية، حيث تتلمذت على يد كثير م���ن أدباء البالد العربية، 

كما كان لي ش���رف التتلم���ذ على يد مدير معهدنا مبكة املكرمة األس���تاذ عبدالله 

عبداجلبار، ثم التحقت مبعهد الدراس���ات اإلس���المية، ثم عدت إلى وزارة املعارف 

في أواخر عام 1381ه� فصرت فيها مساعدًا للمدير العام للتعليم العالي وهو األخ 

عبدالرحم���ن طيبه - يرحمه الله - وبعد س���نة أو نحو ذلك مت ابتعاث األخ الطيبة 
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تنظيمات
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جميع  مع  التواصل  خالل  من  الرقابية  الوسائل  لتعزيز  الرامية  جهودها  خالل  من  وذل��ك  كبيرًا،  اهتمامًا  واملتابعة  الرقابة  جانب  احلج  وزارة  تولي 
القطاعات التي تعمل في موسم احلج حتت مظلة الوزارة، والتي تأتي مؤسسات أرباب الطوائف في مقدمتها، ورفع مستوى وعي العاملني فيها، بأنظمة 
الوزارة ولوائحها وقراراتها، والتأكيد على أهمية الرقابة في تطوير اخلدمات املقدمة حلجاج بيت احلرام وتقدميها بكل كفاءة وفعالية، ومد جسور 
التواصل البناء والتعاون الفعال مع مسؤولي جلان املتابعة واملراقبة بوزارة احلج، على اعتبار أن الرقابة وظيفة مكملة للعملية اإلدارية الناجحة، حيث 

تظهر نواحي الدقة والفعالية فيها إذا مت أداء الوظائف بدرجة عالية من اإلحكام.

مكة المكرمة: الرفادة

لجان المراقبة والمتابعة بوزارة الحج..

تواصل بناء وتعاون فعال للرقي 
بالخدمات المقدمة للحجاج



مؤسسات  أداء  على  الرقابة  أن��واع  تتعدد 
الفرعية  وم��ك��ات��ب��ه��ا  ال���ط���وائ���ف  أرب�������اب 
التشغيلية  اخلطط  على  ال��رق��اب��ة  ومنها 
اخلدمة ل��ت��ق��دمي  امل���ت���زام���ن���ة  وال���رق���اب���ة 
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ال����ت����أك����ي����د ع����ل����ى أه����م����ي����ة ال�����رق�����اب�����ة في 

للحجاج  امل����ق����دم����ة  اخل�����دم�����ات  ت���ط���وي���ر 

وت�����ق�����دمي�����ه�����ا ب�����ك�����ل ك�������ف�������اءة وف����ع����ال����ي����ة

ميكن تعريف الرقابة بأنها تلك املهمة من الوظيفة اإلدارية والتي يتم مبوجبها 

مراجعة املهام واألعمال املنجزة للتعرف على ما مت تنفيذه باملقارنة ملا خطط 

ونظم له في ظل الرؤية واملهمة واإلس���تراتيجيات املرس���ومة مسبقًا، واتخاذ 

اإلجراء الالزم في حال وجود تفاصيل أو اختالف. 

وأظهرت األبحاث احلديثة املتعلقة بعملية الرقابة كجزء من الوظائف اإلدارية، 

أنه يج���ب االعتماد في جعل الرقاب���ة تقوم على التركي���ز أواًل على التعامل 

املباشر بني صاحب مهمة واملوضوع الذي يتعامل معه، وبعد ذلك يتم اختيار 

نظام الرقابة املناس���ب، والشك في أن وظيفة الرقابة ال تكتمل إال بالتخطيط 

والتنظيم والتوجيه اجليد، مبعنى أنه لو كانت الرقابة محكمة في ظل تخطيط 

ضعي���ف أو تنظي���م غير مناس���ب أو  توجيه غير فّعال، ف���إن عملية الرقابة 

هن���ا تصبح مجرد حتك���م ال يؤدي لالرتقاء باألداء ورف���ع اإلنتاجية، ويظهر 

م���دى جناح الرقابة في: )وضع املعايي���ر الرقابية الالزمة لقياس األداء بناء 

عل���ى م���ا مت التخطيط له. ومقارنة ما مت التخطي���ط له مبا مت تنفيذه في ظل 

التنظيم املناس���ب والتوجيه. واألخذ باألس���باب التصحيحية الالزمة عندما 

يحدث انحراف عن األداء املخطط له )أو توقع حدوثه(.

ووظيفة الرقابة ترتبط بوظائف العملية اإلدارية ارتباطًا تكامليًا وتعتبر األداة 

الفعال���ة للتحقق من الوصول ألهداف املنش���أة، حيث إن التخطيط والتنظيم 

والتوجيه هي وظائف ترتبط بالرقابة وتتفاعل معها للوصول ألهداف املنشأة، 

وفي هذا الش���أن ميكن أن نس���تخدم املعايير الرقابية املناسبة للتحقق من 

فعالية كفاءة إدارة املنشأة للوصول ألهدافها.

أهمية الرقابة 
للعملي���ة الرقابية أهمية بالغة، إذ إنه مبوجبها يتم قياس مدى كفاءة وفعالية 

اخلطط املرس���ومة من خالل تنفيذها، وعن طريق الرقابة ميكن التعرف على 

م���دى مالءمة اخلطة وأس���لوب تنفيذها في حتقيق األه���داف للوصول إلى 

اإلستراتيجية املرسومة، وعما إذا كان هناك أسلوب أفضل لتحقيق املطلوب، 

وعليه فإنه يتم تغيير املس���ار أو األس���لوب أو األهداف، وكلما كان أس���لوب 

الرقاب���ة جيدًا ومناس���بًا كلما كانت درجة التمكن م���ن العودة للخطة وطرق 

تنفيذها أدق وأس���رع لتطبيق ما يس���مى بالتخطيط املبنى على االكتشاف 

لتصحيح املسار، فعن طريق الرقابة الفعالة ميكن التعرف على نسب اإلجناز 

اجلماع���ي والف���ردي ومدى مالءمة املجه���ودات املختلف���ة لتحقيق األهداف 

والغايات املوضوعة مسبقًا، وفي حالة ضعف الرقابة ميكن أن يحدث الكثير 

م���ن الهدر والتخبط، ويرى البعض أن الكثير من األس���اليب الرقابية الفعالة 

في املقام األول تتعلق بالتخطيط اجليد.

معايير رقابية
الرقابة هي عملية متابعة النش���اطات للتأكد من أنه مت إجناز األهداف وفق 

م���ا خطط له، ومعاجلة ما يظهر من انحرافات ومش���كالت تعيق حتقيق تلك 

األهداف، والغاية من الرقابة هي التأكد من اإلجناز السليم للخطط للوصول 

إلى األهداف احملددة

وللرقابة أهمية في:

> معرفة أن األهداف املخطط لها تسيير في االجتاه الصحيح.

> تصحيح ما يظهر من خلل في التنفيذ.

> حتديد اإلجراءات املستقبلية التي سيتم اتخاذها لتنفيذ اخلطط.

> توفير املعلومات عن األداء.

> حتسني املنتج )خدمة، أو صناعي، أو تقني...الخ(.

> قياس رضا املستفيد.

> خط���وات الرقاب���ة: قياس األداء الفعلي � مقارن���ة األداء الفعلي مع معايير 

األداء  -  معاجلة االنحرافات أو تعديل املعايير.

أنواع الرقابة
تتعدد أوجه الرقابة وطرقها وتتحدد وفق املعايير احملددة لها، ومنها:

> الرقابة الوقائية: تعتمد على التوقع مبعنى توقع االنحرافات واكتشافه قبل 

حدوثه.

> الرقابة املتزامنة: تعتمد على متابعة العمل أواًل بأول.

> الرقابة الالحقة: تتم بع���د تنفيذ العمل وتتم مقارنة األداء الفعلي باملعايير 

احملددة واإلبالغ عن االنحرافات لتفاديها في املستقبل.

> الرقابة الش���املة: تهدف إلى تقيي���م األداء الكلي ومعرفة مدى القدرة على 

حتقيق األهداف.

> الرقابة الداخلية: تعرف بالرقابة الذاتية وتتم من الداخل.

> الرقابة اخلارجية: تقوم بها جهات رقابية متخصصة.

وتش���مل عناصر الرقابة: الهدف � وج���ود معيار محدد واضح ممكن بلوغه � 

اكتشاف األخطاء واالنحرافات.

الرقابة على الخدمات التي تقدم للحجاج 
وهي تعن���ي متابعة اخلدمات الت���ي تقدم للحجاج من حلظ���ة وصولهم إلى 

أراض���ي اململكة وحتى مغادرتهم من اس���تقبال ونقل وس���كن وتصعيد إلى 



2- استالم جوازات سفرهم.

3- توزيع وجبات الضيافة.

4- توزيع األساور والبطاقات التعريفية.

5- إيصال احلجاج إلى مقار سكنهم.

6- إنزال أمتعتهم من على منت احلافالت.

7- تطويف احلجاج.

8- التنسيق مع مكاتب شؤون احلج في كل ما يتعلق بشؤون احلجاج.

9- إدخال تذاكر النقل، واحلصول على االعتمادات اخلاصة بتأمني احلافالت 

من النقابة العامة للسيارات خلط املدينة املنورة أو لرحلة التصعيد والنفرة.

10- تأم���ني احلافالت للحجاج املغادرين إلى املدينة املنورة بوقت كافٍ ووفق 

تعليمات تفويج احلجاج.

11- متابعة املرضى في املستشفيات وإنهاء إجراءات املوتى.

12- متابعة مس���اكن احلجاج قبل وصولهم للتأكد من جاهزيتها، ومتابعتهم 

بعد إسكانهم بها للتأكد من استمرارية تقدمي اخلدمات لهم، والتزام أصحاب 

تلك املساكن بتوفير اخلدمات وفق التعليمات، وضبط كل حاالت اخللل ومدى 

استخدام نسبة التأمني )%15(.

13- توزي���ع ماء زم���زم على احلجاج )من قبل مكت���ب الزمازمة املوحد( في 

مساكنهم طيلة فترة إقامتهم وبالكمية احملددة لكل حاج.

ويعتمد تنفيذ برنامج الرقاب���ة لهذه املرحلة على عناصر ثالثة؛ أولها: حتديد 

واجبات مؤسس���ات أرب���اب الطوائف ومجموعات ومكات���ب اخلدمة امليدانية 

التابعة لها في هذه املرحلة بش���كل محدد ودقيق، وثانيها: حتديد اإلجراءات 

الواج���ب اتباعها من قبل املراقب امليدان���ي في متابعة تلك الواجبات وضبط 

احلاالت، وثالثها: تسخير اإلمكانات املتاحة لتنفيذ البرنامج، وذلك بتحديدها 

وتوزيعه���ا األمثل على اللجان وفق العمل في كل جلنة والذي عادة ما يحدده 

عدد حجاج املؤسسة وتوزيعهم اجلغرافي.

أما املرحلة الثانية، وهي مرحلة املش���اعر املقدسة، فتبدأ من 6-12/8 حتى 

نهاية يوم 12/13، وهي مرحلة ذات أهمية كبرى ومتثل أهم مراحل اخلدمات 

الرتباطه���ا الوثي���ق مبا أتى احلاج من أجله وه���و أداء فريضة احلج، وكافة 

م���ا يرصد في هذه املرحلة له أولوية قصوى في املعاجلة، وتقوم مؤسس���ات 

الطواف���ة بتقدمي خدماتها للحج���اج التابعني لها على مراح���ل، األولى: يوم 

التروية، والثانية يوم عرفات، والثالثة أيام التشريق، وهذه املرحلة تتداخل مع 

املرحلة التي تسبقها في يومي )7 و8( في عملية التصعيد إلى مشعري منى 

)التروية( وعرفات )الوقفة(.

وتتمثل اخلدمات التي تقدمها مؤسسات الطوافة في هذه املرحلة فيما يلي:

1- جتهي���ز مخيمات مجموعات ومكاتب اخلدمة امليدانية حس���ب التعليمات 

واخلطط التش���غيلية لكل مؤسس���ة، وفي املواعيد احملددة من تشييد اخليام 

وتوفير متطلباتها حسب طبيعة كل مشعر من املشاعر املقدسة.

2- تأم����ني احلافالت للحجاج من مقار حجز الش����ركات وإيصالها إلى 

مقار سكنهم.

3- توجيه احلافالت إلى املشاعر املقدسة )منى أو عرفات( برفقة مرشد.

4- اس���تقبال احلجاج عند وصولهم إلى مق���ار مخيمات مجموعات ومكاتب 

اخلدمة امليدانية في املش���اعر املقدس���ة، وتوزيعهم على مخيماتهم حس���ب 

التوزيع املعتمد من قبل ممثلي احلجاج.

5- تق����دمي الوجب����ات للحجاج، واخلدم����ات املتفق عليها م����ع ممثليهم 

)اخلدمات اإلضافية(.

6- تأم���ني اخلدمات األساس���ية للحجاج من ماء )ع���ادي أو بارد( ونظافة 

املخيم ومتابعة املرضى واملوتى وإنهاء إجراءاتهم.

7- التقيد بخطة نفرة احلجاج من مش���عر عرفات إلى مش���عر مزدلفة، ومن 

ثم إلى مشعر منى.

8-  توعية احلجاج )دينية، وإجرائية(.

9-  التقيد بخطة تفويج جسر اجلمرات.

ال يختل���ف تنفيذ برنامج الرقابة لهذه املرحلة في عناصره عن املرحلة األولى 

التي س���بق ذكرها، ولكن ما مييز هذه املرحلة عن سابقتها حساسيتها لدى 

احل���اج، وأي تقصير في اخلدمات التي تقدم ل���ه تترك انطباعًا غير محمود 

لدي���ه، لذا لهذه املرحلة من األهمية ما يجع���ل كافة خطوات تنفيذ برنامجها 

ذات دالالت مهم���ة، ومحس���وبة، ولها من األولوية النفس���ية لدى املراقب ما 

يجعله���ا جل اهتمامه، ويترقب فيها النجاح، كما لها أولوية في اإلجراء حيث 

يعمل على تذليل املعوقات وإنهاء املالحظات بش���كل آني ودقيق يضمن معه 

عدم ظهور تلك املش���كلة، فضاًل عن أنه يجب أن يكون التعامل مع األحداث 

في هذه املرحلة بتعقل وه���دوء وحتليلها حتلياًل دقيقًا لتالمس مواطن اخللل 

والعمل على معاجلتها بشكل صحيح.

أم���ا املرحلة الثالثة، وهي مرحلة املغادرة، فتبدأ من 12/14 حتى نهاية يوم 

1/30، وه���ي مرحلة مغادرة احلجاج من مكة املكرم���ة بعد أداء فريضتهم 

وذل���ك إما بتفويجهم إلى املدينة املن���ورة أو منافذ املغادرة )اجلوية أو البرية 

والبحري���ة( وف���ق التعليم���ات املنظمة لذل���ك، وفي هذه املرحل���ة تقوم جميع 

مؤسس���ات أرباب الطوائف بتقدمي خدماتهم لضي���وف الرحمن منذ نزولهم 
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حتقيق اجلودة في اخلدمات والسعي إلرضاء 
املفهوم  وتغيير  ن��وع��ي  ت��ن��اف��س  وب��ن��اء  احل���اج 
السابقة  ال��ت��ق��ي��ي��م  أس���ال���ي���ب  ح����ول  ال���س���ائ���د 

املش���اعر املقدسة ونفرة وتفويج ومغادرة، للتأكد من تنفيذ اخلطط التشغيلية 

التي تقدمها مؤسس���ات أرباب الطوائف، ومعاجلة القصور في تلك اخلدمات 

مهما كان مصدره داخلي أو خارجي.

وتتعدد أنواع الرقابة على أداء مؤسسات أرباب الطوائف ومكاتبها الفرعية، ومنها:

> الرقابة على اخلطط التشغيلية التي تقدم من املؤسسات. 

> الرقابة املتزامنة لتقدمي اخلدمة.

> الرقابة الذاتية التي متارسها املؤسسات لتقييم أداء مجموعات اخلدمة.

> الرقابة اخلارجية التي متارسها وزارة احلج واجلهات الرقابية األخرى.

> الرقابة التوجيهية، وتسعى إلى تقدمي النصح في تنفيذ املهام بشكل أفضل، 

وكذلك التعاون على إنهاء املشكالت واملعوقات التي تواجه تنفيذ اخلدمة.

عناصر الخدمات ومراحل تقديمها
املرحلة األولى، وهي مرحلة االس���تقبال، وتب���دأ من 11/15 حتى نهاية يوم 

12/7، وه���ي مرحلة وصول وفود ضيوف الرحمن إلى مكة املكرمة، س���واء 

م���ن منافذ الوصول )اجلوية أو البرية أو البحرية(، أو من املدينة املنورة وفق 

التعليم���ات املنظم���ة لذلك. وفي هذه املرحلة تقوم جميع مؤسس���ات الطوافة 

ومكت���ب الزمازمة املوحد بتق���دمي خدماتهم لضيوف الرحم���ن، وتتمثل هذه 

اخلدمات فيما يلي:

1- الترحي���ب باحلج���اج عند وصولهم مق���ار مجموع���ات ومكاتب اخلدمة 

امليدانية.



أما املرحلة الثانية، وهي مرحلة املش���اعر املقدسة، فتبدأ من 6-12/8 حتى 

نهاية يوم 12/13، وهي مرحلة ذات أهمية كبرى ومتثل أهم مراحل اخلدمات 

الرتباطه���ا الوثي���ق مبا أتى احلاج من أجله وه���و أداء فريضة احلج، وكافة 

م���ا يرصد في هذه املرحلة له أولوية قصوى في املعاجلة، وتقوم مؤسس���ات 

الطواف���ة بتقدمي خدماتها للحج���اج التابعني لها على مراح���ل، األولى: يوم 

التروية، والثانية يوم عرفات، والثالثة أيام التشريق، وهذه املرحلة تتداخل مع 

املرحلة التي تسبقها في يومي )7 و8( في عملية التصعيد إلى مشعري منى 

)التروية( وعرفات )الوقفة(.

وتتمثل اخلدمات التي تقدمها مؤسسات الطوافة في هذه املرحلة فيما يلي:

1- جتهي���ز مخيمات مجموعات ومكاتب اخلدمة امليدانية حس���ب التعليمات 

واخلطط التش���غيلية لكل مؤسس���ة، وفي املواعيد احملددة من تشييد اخليام 

وتوفير متطلباتها حسب طبيعة كل مشعر من املشاعر املقدسة.

2- تأم����ني احلافالت للحجاج من مقار حجز الش����ركات وإيصالها إلى 

مقار سكنهم.

3- توجيه احلافالت إلى املشاعر املقدسة )منى أو عرفات( برفقة مرشد.

4- اس���تقبال احلجاج عند وصولهم إلى مق���ار مخيمات مجموعات ومكاتب 

اخلدمة امليدانية في املش���اعر املقدس���ة، وتوزيعهم على مخيماتهم حس���ب 

التوزيع املعتمد من قبل ممثلي احلجاج.

5- تق����دمي الوجب����ات للحجاج، واخلدم����ات املتفق عليها م����ع ممثليهم 

)اخلدمات اإلضافية(.

6- تأم���ني اخلدمات األساس���ية للحجاج من ماء )ع���ادي أو بارد( ونظافة 

املخيم ومتابعة املرضى واملوتى وإنهاء إجراءاتهم.

7- التقيد بخطة نفرة احلجاج من مش���عر عرفات إلى مش���عر مزدلفة، ومن 

ثم إلى مشعر منى.

8-  توعية احلجاج )دينية، وإجرائية(.

9-  التقيد بخطة تفويج جسر اجلمرات.

ال يختل���ف تنفيذ برنامج الرقابة لهذه املرحلة في عناصره عن املرحلة األولى 

التي س���بق ذكرها، ولكن ما مييز هذه املرحلة عن سابقتها حساسيتها لدى 

احل���اج، وأي تقصير في اخلدمات التي تقدم ل���ه تترك انطباعًا غير محمود 

لدي���ه، لذا لهذه املرحلة من األهمية ما يجع���ل كافة خطوات تنفيذ برنامجها 

ذات دالالت مهم���ة، ومحس���وبة، ولها من األولوية النفس���ية لدى املراقب ما 

يجعله���ا جل اهتمامه، ويترقب فيها النجاح، كما لها أولوية في اإلجراء حيث 

يعمل على تذليل املعوقات وإنهاء املالحظات بش���كل آني ودقيق يضمن معه 

عدم ظهور تلك املش���كلة، فضاًل عن أنه يجب أن يكون التعامل مع األحداث 

في هذه املرحلة بتعقل وه���دوء وحتليلها حتلياًل دقيقًا لتالمس مواطن اخللل 

والعمل على معاجلتها بشكل صحيح.

أم���ا املرحلة الثالثة، وهي مرحلة املغادرة، فتبدأ من 12/14 حتى نهاية يوم 

1/30، وه���ي مرحلة مغادرة احلجاج من مكة املكرم���ة بعد أداء فريضتهم 

وذل���ك إما بتفويجهم إلى املدينة املن���ورة أو منافذ املغادرة )اجلوية أو البرية 

والبحري���ة( وف���ق التعليم���ات املنظمة لذل���ك، وفي هذه املرحل���ة تقوم جميع 

مؤسس���ات أرباب الطوائف بتقدمي خدماتهم لضي���وف الرحمن منذ نزولهم 
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من املش���اعر بعد أدائهم فريضتهم إلى حني حلول موعد مغادرتهم من مكة 

املكرمة، وهذه اخلدمات ال تختلف كثيرًا عما يقدم في املرحلة األولى س���وى 

ما يتعلق مبغادرة احلجاج، وتتمثل هذه اخلدمات فيما يلي:

1- ترحيل احلجاج من مشعر منى إلى مساكنهم.

2- اس���تمرارية متابعة مس���اكن احلجاج للتأكد من تق���دمي اخلدمات لهم، 

والتزام أصحاب تلك املس���اكن بتوفي���ر اخلدمات وفق التعليمات، وضبط كل 

حاالت اخللل ومدى استخدام نسبة التأمني )%15(.

3- متابعة املرضى في املستشفيات وإنهاء إجراءات املوتى.

4- التنسيق مع ممثلي احلجاج في كل ما يتعلق بشؤونهم ومواعيد مغادرتهم 

وفق التعليمات.

5- تأمني احلافالت من مقار ش���ركات نقل احلج���اج بوقت كاٍف قبل موعد 

مغادرته���م، ووفق تعليمات تفويج احلجاج )للمدينة املنورة أو إلى مطار امللك 

عبدالعزيز الدولي أو ميناء جدة اإلسالمي(.

6- توزي���ع ما زم���زم على احلجاج )م���ن قبل مكتب الزمازم���ة املوحد( في 

مساكنهم طيلة فترة إقامتهم احملددة لكل حاج.

وال يختلف تنفي���ذ برنامج الرقابة لهذه املرحلة عن ما ورد في املرحلة األولى 

م���ن عناصر وخطوات تنفيذي���ة، إال أن هذا البرنامج ينصب في املقام األول 

على تفويج احلجاج بعد أداء مناسكهم.

على  ال��ت��رك��ي��ز  ع��ل��ى  التقييم  م��ن  املعنيني  ح��ث   

األداء وتصحيح املسار عند تسجيل املالحظات 

ت��ك��وي��ن ث��ق��اف��ة خ��دم��ي��ة م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى أسس 
األداء في  لألفضل  والتميز  احترافية  مهنية 



على أسس مهنية احترافية � التميز لألفضل في األداء.

ثاني���ًا: األهداف املخصصة: وتتمثل في: حث املعنيني من التقييم )مكاتب 

ومجموعات اخلدمة( على التركيز على األداء � تصحيح املسار عند تسجيل 

املالحظ���ات � إيجاد تعاون بناء بني مق���دم اخلدمة ومقيم األداء من خالل 

تقب���ل التوجيه أو إيجاد احللول ملعوقات اخلدمة � منع التوس���ع في تقدير 

قيمة التقييم أو االجتهاد فيه من قبل املقيم � أن تكون القيمة نوعية وليست 

شكلية � منع املعايير املزدوجة واملختلطة في التقييم � أن يكون للتقييم أثر 

مباشر في اخلدمة.

 

مرحلة ما قبل وصول الحاج
وه���ي ما مت االصطالح عليه )بالتجهيزات( ملواقع مكاتب ومجموعات اخلدمة 

امليدانية التابعة ملؤسس���ات أرباب الطوائف، توفير املتطلبات في هذه املرحلة 

ال يتصل بشكل مباشر مبا يقدم للحاج من خدمات، ولكن تفرضها التعليمات 

ويق���اس بها االس���تعداد واجلاهزي���ة، وبالتالي ال حت���دد لعناصرها قيمة، 

والتقصير في تأمينها يقابله حس���م قيمة معينة من اإلجمالي العام للدرجات 

عند إعداد التقييم النهائي لكل مجموعة أو مكتب، ويكون احلس���م بحد أعلى 

في كل األحوال، وفي حالة توفير متطلبات غير واردة باالس���تمارة ولها تأثير 

إيجابي على ما س���يقدم للحاج عند وصول���ه متنح قيمة إيجابية عند التقييم 

النهائي، على سبيل املثال:

مجموعة قامت بتوفير كامل املتطلبات الواردة عناصرها في االستمارة تكون 

قيمة الدرجة املمنوحة لها )0(.

مجموعة قصرت في توفير أحد املتطلبات الواردة عناصرها في االس���تمارة 

تكون قيمة الدرجة التي حتسم من اإلجمالي النهائي )-1(.

مجموعة قامت بتوفير متطلبات أخرى غير واردة ضمن عناصر االس���تمارة، 

تكون قيمة الدرجة املمنوحة لها )+1( تضاف على القيمة النهائية للتقييم.

 

مرحلة وصول الحاج
وهي املرحلة التي تباش���ر فيها خدمات احلاج، حي���ث تقوم فيها مجموعات 

ومكات���ب اخلدمة بتق���دمي اخلدمات للحاج، وهذه اخلدمات تتصل مباش���رة 

باحل���اج والبد من إعطاء العناص���ر الواردة في اس���تمارة التقييم قيمة مع 

األخذ في االعتبار أن القيمة حتدد على حس���ب أهمية اخلدمة وتأثيرها على 

رض���ا احلاج، وتعتبر هذه املرحلة )ذات انطب���اع أولى(، فجودة األداء فيها 

يترك أثرًا إيجابيًا لدى احلاج وينعكس على تقييمه ملا س���يقدم له طول فترة 

تواجده في اململكة وإلى حني مغادرته، ويعد عنصر الزمن العامل األساس���ي 

في جناح هذه املرحلة، وذلك ألن عناء الرحلة واجلهد الذي يتعرض له احلاج 

كبي���ر، ويتوقع عند وصوله إلى محطة اخلدمات التي يس���تحقها أن يجد ما 

ينس���يه هذا العناء واجلهد، والتقصير في األداء حتس���م قيمة العنصر من 

إجمالي قيمة االستمارة مهما تعددت استمارات التقييم، وأي متيز في األداء 

لم حتتويه االس���تمارة ضمن عناصرها وله تأثي���ر إيجابي على رضا احلاج 

متن���ح مجموعة أو مكتب اخلدمة قيمة مقابلة تض���اف على النتيجة النهائية 

للتقييم، على سبيل املثال:

تعطي درجة للوقت املستغرق في االستقبال )5( درجات، فإذا حققت املجموعة 

الوقت احملدد منحت درجة التقييم املستحق، وإذا جتاوزت املدة حتسم القيمة 

من قيمة االستمارة، وال تتأثر القيمة احملسومة بتعدد االستمارات.

إذا قام���ت املجموعة بتقدمي خدمة أو بذل مجه���ود وكان لها تأثير إيجابي على 

رضا احلاج متنح قيمة )+3( درجات تضاف على إجمالي التقييم النهائي لها.

مرحلة إقامة الحاج
وهي مرحل���ة مختلطة فيها عناصر تتصل مباش���رة باخلدمات التي تقدم 

للح���اج من خالل ما تقدمه مجموع���ات ومكاتب اخلدمة من خدمات تتعلق 

بس���كن احلاج، وه���ذه اخلدمات ال تش���كل في مجمله���ا خدمات متصلة 

باحل���اج ولكن معظمها هي من الواجبات الت���ي يفرضها النظام واللوائح 

والتعليم���ات، وبالتالي ال حتدد لعناصرها قيمة ولكن التقصير في تقدميها 

يقابله حس���م قيمة معينة من اإلجمال���ي العام للدرجات عند إعداد التقييم 

النهائ���ي لكل مجموعة أو مكتب، ويكون احلس���م بحد أعلى وال يتأثر هذا 

احلسم بتعدد استمارات التقييم في كل األحوال، وفي حالة تقدمي خدمات 

أو ب���ذل جهد غي���ر محدد لها عناصر في اس���تمارة التقيي���م، ولها تأثير 

إيجابي على ما س���يقدم للحاج، متنح قيم���ة إيجابية عند التقييم النهائي، 

أم���ا العناصر املتصلة باخلدمة للحاج يحدد لها قيمة تتناس���ب مع أهمية 

العنصر، ويحس���م قيمته في حال التقصير، وال يتأثر احلسم مهما تعددت 

استمارات التقييم.

مرحلة المشاعر المقدسة
وه���ي مرحلة غاية في األهمية، حيث تواجه مجموعات اخلدمة حتديًا كبيرًا 

والكثير م���ن املعوقات والصعوبات التي يفرضه���ا العامل الزمني والعامل 

املكاني وفي بعض األحيان العامل املناخي، وتباش���ر فيها خدمات احلاج 

في مش���عري عرفات ومنى، وتعتبر املؤش���ر الرئيس لقياس الرضا النهائي 

للح���اج، حيث تقوم فيها مجموعات ومكاتب اخلدمة بتقدمي اخلدمات للحاج 

داخل املخيمات، وهذه اخلدمات في مجملها تتصل مباشرة باحلاج، سواء 

كانت متعلقة بتجهيز املخيم أو ما يقدم من خدمة له داخل املخيم، والبد من 

إعطاء العناصر الواردة في اس���تمارة التقييم قيمة، مع األخذ في االعتبار 

أن القيم���ة حتدد على حس���ب أهمية اخلدمة وتأثيره���ا على رضا احلاج، 

خصوصًا ما يقدم داخ���ل املخيم، وتعتبر هذه املرحلة )ذات انطباع عام(، 

فج���ودة األداء فيها يترك أث���رًا إيجابيًا لدى احل���اج وينعكس على تقييمه 

النهائ���ي، ويعد عنصر الزمن العامل األساس���ي في جن���اح هذه املرحلة، 

فس���رعة األداء ودقة التنفيذ هما وقود هذا النجاح، والتجربة الفعلية أثبتت 

أن احل���اج ال يلتفت إلى اجلهود التي تب���ذل لراحته، بل إلى اخلدمات التي 

يس���تحقها هل حتققت كما يتوقع أم ال، والتقصير في األداء حتس���م قيمة 

العنصر من إجمالي قيمة االستمارة مهما تعددت استمارات التقييم، وأي 

متيز في األداء لم حتتويه االس���تمارة ضم���ن عناصرها وله تأثير إيجابي 

عل���ى رضا احلاج متنح محموعة أو مكتب اخلدمة قيمة مقابلة تضاف على 

النتيجة النهائية للتقييم.
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معايير قياس األداء
إن عملي���ة حتدي���د معايير قياس أداء مؤسس���ات أرب���اب الطوائف البد أن 

تتناس���ب مع الواقع امليداني لكل مؤسسة واملتغيرات التي تطرأ على العملية 

الرقابية وعلى اخلدمات التي تق���دم إلى احلاج، بحيث تكون اجلودة النوعية 

والكمية التي تش���بع رغبة احلاج وحتقق رضاه هي الهدف الذي يسعى إليه، 

وعنصر التميز الذي يجب أن يقاس من خالل العملية الرقابية في مجملها.

ل���ذا مت بن���اء مناذج قياس )اس���تمارات تقييم أداء( تش���تمل على ما ميكن 

حتقيقه م���ن عناصر اجل���ودة وعناصر الواجبات، وحتس���ب درجة عناصر 

اخلدمات املتصلة باحل���اج مع إعطاء القيمة األعلى للعنصر الذي من خالله 

يقاس رضا أو عدم رض���اء احلاج )العنصر الفعال(، أما عناصر الواجبات 

ف���ال تخصص لها أية درجة، ولكن عند التقصير في حتقيقها حتس���م درجة 

معينة من إجمالي قيمة االستمارة.

أهداف معايير قياس األداء
أواًل: األهداف الرئيسية: وتتمثل في: حتقيق اجلودة في اخلدمات � إشباع 

رغبات احلاج والسعي إلرضائه � بناء تنافس نوعي � تغيير املفهوم السائد 

حول أساليب التقييم السابقة )جتميع النقاط( � تكوين ثقافة خدمية مبنية 

إي���ج���اد ت���ع���اون ب���ن���اء ب���ني م���ق���دم اخلدمة 

التوجيه  تقبل  خ���الل  م��ن  األداء  وم��ق��ي��م 

اخل���دم���ة  مل����ع����وق����ات  احل�����ل�����ول  إي�����ج�����اد  أو 

التقييم  قيمة  ت��ق��دي��ر  ف��ي  ال��ت��وس��ع  م��ن��ع 
امل��ق��ي��م وأن  أو االج���ت���ه���اد ف��ي��ه م���ن ق��ب��ل 
ول��ي��س��ت شكلية  ن��وع��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  ت���ك���ون 



تعطي درجة للوقت املستغرق في االستقبال )5( درجات، فإذا حققت املجموعة 

الوقت احملدد منحت درجة التقييم املستحق، وإذا جتاوزت املدة حتسم القيمة 

من قيمة االستمارة، وال تتأثر القيمة احملسومة بتعدد االستمارات.

إذا قام���ت املجموعة بتقدمي خدمة أو بذل مجه���ود وكان لها تأثير إيجابي على 

رضا احلاج متنح قيمة )+3( درجات تضاف على إجمالي التقييم النهائي لها.

مرحلة إقامة الحاج
وهي مرحل���ة مختلطة فيها عناصر تتصل مباش���رة باخلدمات التي تقدم 

للح���اج من خالل ما تقدمه مجموع���ات ومكاتب اخلدمة من خدمات تتعلق 

بس���كن احلاج، وه���ذه اخلدمات ال تش���كل في مجمله���ا خدمات متصلة 

باحل���اج ولكن معظمها هي من الواجبات الت���ي يفرضها النظام واللوائح 

والتعليم���ات، وبالتالي ال حتدد لعناصرها قيمة ولكن التقصير في تقدميها 

يقابله حس���م قيمة معينة من اإلجمال���ي العام للدرجات عند إعداد التقييم 

النهائ���ي لكل مجموعة أو مكتب، ويكون احلس���م بحد أعلى وال يتأثر هذا 

احلسم بتعدد استمارات التقييم في كل األحوال، وفي حالة تقدمي خدمات 

أو ب���ذل جهد غي���ر محدد لها عناصر في اس���تمارة التقيي���م، ولها تأثير 

إيجابي على ما س���يقدم للحاج، متنح قيم���ة إيجابية عند التقييم النهائي، 

أم���ا العناصر املتصلة باخلدمة للحاج يحدد لها قيمة تتناس���ب مع أهمية 

العنصر، ويحس���م قيمته في حال التقصير، وال يتأثر احلسم مهما تعددت 

استمارات التقييم.

مرحلة المشاعر المقدسة
وه���ي مرحلة غاية في األهمية، حيث تواجه مجموعات اخلدمة حتديًا كبيرًا 

والكثير م���ن املعوقات والصعوبات التي يفرضه���ا العامل الزمني والعامل 

املكاني وفي بعض األحيان العامل املناخي، وتباش���ر فيها خدمات احلاج 

في مش���عري عرفات ومنى، وتعتبر املؤش���ر الرئيس لقياس الرضا النهائي 

للح���اج، حيث تقوم فيها مجموعات ومكاتب اخلدمة بتقدمي اخلدمات للحاج 

داخل املخيمات، وهذه اخلدمات في مجملها تتصل مباشرة باحلاج، سواء 

كانت متعلقة بتجهيز املخيم أو ما يقدم من خدمة له داخل املخيم، والبد من 

إعطاء العناصر الواردة في اس���تمارة التقييم قيمة، مع األخذ في االعتبار 

أن القيم���ة حتدد على حس���ب أهمية اخلدمة وتأثيره���ا على رضا احلاج، 

خصوصًا ما يقدم داخ���ل املخيم، وتعتبر هذه املرحلة )ذات انطباع عام(، 

فج���ودة األداء فيها يترك أث���رًا إيجابيًا لدى احل���اج وينعكس على تقييمه 

النهائ���ي، ويعد عنصر الزمن العامل األساس���ي في جن���اح هذه املرحلة، 

فس���رعة األداء ودقة التنفيذ هما وقود هذا النجاح، والتجربة الفعلية أثبتت 

أن احل���اج ال يلتفت إلى اجلهود التي تب���ذل لراحته، بل إلى اخلدمات التي 

يس���تحقها هل حتققت كما يتوقع أم ال، والتقصير في األداء حتس���م قيمة 

العنصر من إجمالي قيمة االستمارة مهما تعددت استمارات التقييم، وأي 

متيز في األداء لم حتتويه االس���تمارة ضم���ن عناصرها وله تأثير إيجابي 

عل���ى رضا احلاج متنح محموعة أو مكتب اخلدمة قيمة مقابلة تضاف على 

النتيجة النهائية للتقييم.
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مرحلة مغادرة الحاج 
وهي املرحلة التي تباش���ر فيها اخلدمات النهائية للح���اج قبل مغادرته مكة 

املكرمة إلى وجهته، حي���ث تقوم فيها مجموعات ومكاتب اخلدمة بتقدمي عدد 

من اخلدمات للحاج، وهذه اخلدمات تتصل مباشرة باحلاج والبد من إعطاء 

العناصر الواردة في استمارة التقييم قيمة مع األخذ في االعتبار أن القيمة 

حتدد على حس���ب أهمي���ة اخلدمة وتأثيرها على رضا احل���اج، وتعتبر هذه 

املرحل���ة )ذات انطب���اع نهائي(، فجودة األداء فيها يت���رك أثرًا إيجابيًا لدى 

احل���اج، ويعد عنصر الزمن العامل األساس���ي في جناح هذه املرحلة، وذلك 

للش���عور الذي يعيش���ه احلاج في هذه املرحلة، فيكون في حالة ترقب وقلق 

لرغبته الش���ديدة في العودة إلى بالده بعد أداء مناسك احلج، والتقصير في 

األداء حتس���م قيمة العنصر من إجمالي قيمة االستمارة مهما تعددت، وأي 

متيز في األداء لم حتتويه االستمارة ضمن عناصرها وله تأثير إيجابي على 

رضا احلاج متنح مجموعة أو مكتب اخلدمة قيمة مقابلة تضاف على النتيجة 

النهائية للتقييم.

وال ش���ك أن اللج���ان الرقابية بوزارة احلج، ال تتعمد أو تس���عى ملعاقبة من 

يعم���ل في خدمة احلجيج، ولكنها تس���عى لضبط الوض���ع العام والتأكد من 

سالمة وجودة اخلدمات املقدمة، ورفع تقارير للجهات ذات العالقة، مستفيدة 

من التقنية احلديثة في االتصاالت للتواصل مع رؤس���اء مجموعات اخلدمات 

امليدانية واملطوفني في استقبال البالغات ورصدها ووضع احللول لها.

واملختلطة  امل������زدوج������ة  امل���ع���اي���ي���ر  م���ن���ع 

للتقييم  ي�����ك�����ون  وأن  ال���ت���ق���ي���ي���م  ف������ي 

أث������������������ر م���������ب���������اش���������ر ف�������������ي اخل���������دم���������ة



ندوات

لدراسات  عبدالعزيز  بن  سلمان  األمير  امللكي  السمو  صاحب  كرسي  مع  والتعاون  التنسيق  إطار  ضمن 

أولت  ح��ج��ار،  محمد  ب��ن  بندر  ال��دك��ت��ور  احل��ج  وزي��ر  معالي  توجيهات  على  وب��ن��اًء  امل��ك��رم��ة،  مكة  ت��اري��خ 

التي  واملطوفني  للطوافة  العلمية  للندوة  خاصة  عناية  الطوائف  أرب��اب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئة 

بقاعة  1435ه���  صفر  شهر  في  املكرمة،  مكة  منطقة  وإم��ارة  احل��ج  وزارة  مع  بالشراكة  الكرسي  ينظمها 

األهلية  الطوافة  مؤسسات  وعملت  بالعابدية.  اجلامعية  املدينة  ف��ي  التاريخية  عبدالعزيز  امللك 

وإجناحها. ال��ن��دوة  أه��داف  حتقيق  في  يسهم  ما  وك��ل  كافة  والتأييد  الدعم  أوج��ه  تقدمي  على  الست 

مكة المكرمة: الرفادة
ته���دف الندوة العلمية للطواف���ة واملطوفني إلى 

خدم���ة تاريخ مك���ة املكرمة من خ���ال العناية 

بالطوافة واملطوفني، وتسليط الضوء على ماهية 

الطواف���ة وتاريخه���ا وأخاقياته���ا، إلى جانب 

إيضاح جه���ود املطوفني في خدمة حجاج بيت 

الله احل���رام، وكذلك إب���راز دورهم في احلياة 

العامة مبكة املكرمة. 

كم���ا تعد الندوة س���انحة طيبة إلب���راز جهود 

اململكة العربية الس���عودية في العناية بالطوافة 

واملطوفني وتطويرها، خدم���ة لقاصدي حجاج 

بيت الل���ه احلرام، فضًا عن إبراز أثر الطوافة 

على املجتم���ع املك���ي اجتماعي���ًا واقتصاديًا 

وثقافي���ًا، وترص���د في ه���ذا اإلط���ار الوثائق 

اخلاصة بالطوافة واملطوفني، وتثري في الوقت 

نفسه الفكر التاريخي بالدراسات اخلاصة في 

هذا املجال.

خدمة تاريخ مكة المكرمة من خالل 
العناية بالطوافة والمطوفين

ت��س��ل��ي��ط ال����ض����وء ع���ل���ى م���اه���ي���ة ال���ط���واف���ة 
وت�����اري�����خ�����ه�����ا وأخ�����اق�����ي�����ات�����ه�����ا وإي������ض������اح 
ج����ه����ود امل����ط����وف����ني ف�����ي خ����دم����ة احل����ج����اج 

ندوة علمية ينظمها كرسي األمير سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة 
بمشاركة الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف
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إب�����������راز أث�������ر ال�����ط�����واف�����ة ع����ل����ى امل���ج���ت���م���ع 

وثقافيًا واق���ت���ص���ادي���ًا  اج��ت��م��اع��ي��ًا  امل���ك���ي 

اخلامس: أسر الطوافة.
السادس: مؤسسات الطوافة.

السابع: عناية اململكة العربية السعودية بالطوافة واملطوفني.
الثامن: الطوافة في كتب الرحالة.

التاسع: الوثائق التاريخية اخلاصة بالطوافة واملطوفني.
العاشر: آثار الطوافة على املجتمع املكي اجتماعيًا واقتصاديا وثقافيًا.

ولف���ت الدكتور عبدالله الش���ريف إل���ى أن اللجنة العلمي���ة كانت قد حددت 

1434/6/30ه���� املواف���ق 2013/5/10م كآخر موع���د لتلقي ملخصات 

األبح���اث م���ن الباحثني الراغبني باملش���اركة ف���ي الندوة، فيم���ا كان يوم 

1434/10/30ه� املواف���ق 2013/9/6م آخر موعد لتلقي البحوث كاملة، 

جيث جرى بعد ذلك إخضاع امللخصات والبحوث للتقومي من جلنة التحكيم، 

ومن ثم اختيار املائم منها.

جدير بالذكر أن كرس���ي صاحب الس���مو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز 

لدراسات تاريخ مكة املكرمة، الذي أنشئ بالشراكة بني جامعة أم القرى ودارة 

املل���ك عبدالعزيز، يعمل على إبراز تاريخ مكة املكرم���ة، ودعم البحث العلمي، 

وكذلك دراس���ة تاري���خ مكة املكرمة ومتويل املش���اريع البحثي���ة فيه، وحتقيق 

مصادر التاريخ املكي، وترجمة املؤلفات اخلاصة به، وهو يش���كل حلقة وصل 

بني األكادمييني والباحثني في قسم التاريخ بجامعة أم القرى ومركز تاريخ مكة 

املكرم���ة واملدينة املنورة، ويعد مكمًا لدور املركز ورافدًا لدارة امللك عبدالعزيز 

في خدمة التاريخ الوطني. كما أنه يعقد شراكات بحثية واستشارية مع املراكز 

العلمية والقطاعات احلكومية واألهلية في مجاالت اختصاص الكرسي، ويعقد 

اللقاءات واملناش���ط العلمية في حقل التاريخ املكي، ويدعم طاب الدراس���ات 

العلي���ا بقس���م التاريخ والباحثني ف���ي تاريخ مكة املكرمة ويس���هم في أعمال 

موسوعة احلج واحلرمني الشريفني، إلى جانب إثرائه لدور اجلامعة العلمي في 

خدمة املجتمع وتفعيل الدور املجتمعي في دعم البحث الهادف، وتوجيه البحث 

في خدمة املجتمع بدراس���ة القضايا التاريخية واإلس���هام في حل املشكات 

وتوجيهه إلى استقراء املاضي خدمًة للحاضر واستشرافًا للمستقبل.

استعداد مبكر
ومواكبة ألهمية وحجم األهداف املنش���ودة من الندوة، فقد كان لزامًا اإلعداد 

املبك���ر النعقادها والتنس���يق الفّعال إلخراجها بالش���كل املطلوب.. وفي هذا 

الس���ياق أوضح رئيس الهيئة التنسيقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف األستاذ 

عبدالواحد بن برهان س���يف الدين أنهم وإنفاذًا لتوجيهات معالي وزير احلج 

بضرورة االهتمام مبوضوع كرس���ي صاحب الس���مو امللكي األمير س���لمان 

ب���ن عبدالعزي���ز واملش���اركة الفعالة في الن���دوة، فقد انعقد اجتم���اع بتاريخ 

1434/11/15ه� مبقر الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف، حضره 

سعادة مدير عام فرع الوزارة مبكة املكرمة املكلف عضو الهيئة اإلشرافية على 

الندوة ورؤساء مجالس إدارة مؤسسات الطوافة واألمني العام للهيئة واملشرف 

على كرس���ي األمير سلمان لدراسات تاريخ مكة املكرمة واللجنة العلمية لندوة 

الطوافة واملطوفني.

تنسيق فعال
وأش���ار عبدالواحد سيف الدين إلى أن الندوة العلمية تلقت حتى ذلك التاريخ 

س���تني بحثًا شاملة حملاور الندوة كافة، مقدمة من قبل باحثني منهم املطوفون 

واملطوف���ات من داخ���ل وخارج اململكة، الفتًا إلى إع���داد بحث خاص عن كل 

مؤسس���ة طوافة وآخر خاص بالهيئة التنسيقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف، 

ويتولى "الكرس���ي" طباعة جميع األبحاث املج���ازة من اللجنة العلمية في عدة 

مجلدات لتكون مرجعًا موثقًا لتاريخ الطوافة واملطوفني.

وأض���اف عبدالواحد أنه جرى في وقت الحق عقد اجتماع تنس���يقي بحضور 

املشرف على كرس���ي األمير سلمان وأعضاء اللجنة العلمية للندوة إلى جانب 

رؤس���اء مجالس إدارة مؤسسات الطوافة األهلية مبكة املكرمة، وذلك للتعريف 

بالندوة والدور املأمول للهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف في حتقيق 

أهدافه���ا، حيث أمن املجتمعون على تقدمي أنواع الدعم املعنوي واللوجس���تي 

من قبل املؤسس���ات والهيئة للباحثني وكل ما من ش���أنه اإلس���هام في إجناح 

أعمال الندوة.

محاور مهمة
وفي س���ياق متصل، نوّه الدكتور عبدالله الش���ريف، املشرف على "الكرسي"، 

بعناية صاحب الس���مو امللكي األمير س���لمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع � حفظه الله � بالتاريخ واملؤرخني واملؤسسات 

التاريخية، مشيرًا إلى أن رعايته لهذا "الكرسي" جاءت ثمرة الهتمامه اخلاص 

بتاريخ مكة املكرمة وعنايته باحلرمني الشريفني.

وأعرب الدكتور الش���ريف ع���ن عظيم امتنانهم وتقديرهم ف���ي اللجنة العلمية 

للندوة ملا وجدوه من تعاون وتفاهم وإيجابية في الطرح واحلوار مع مس���ؤولي 

مؤسس���ات الطواف���ة واملطوفني، مبينًا أنهم يتطلعون مبش���يئة الله تعالى إلى 

إظهار الندوة مبا يوازي أهدافها ويتواكب مع رؤية ورسالة "الكرسي"، مضيفًا 

أنه مت توجيه الدعوة للعديد من املختصني واملهتمني في هذا الشأن للمشاركة 

في الندوة إلثراء محاورها العشر، والتي جاءت على النحو التالي:

األول: مفهوم الطوافة وتاريخها قبل العهد السعودي.
الثاني: التطور التاريخي للطوافة في العهد السعودي.

الثالث: أنظمة الطوافة ومدلوالتها التاريخية.
الرابع: املطوفون:

1- كيفية اختيار املطوفني.

2- الشروط الواجب توفرها في املطوفني.

3- املهام واخلدمات.
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أضواء
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العامة للسيارات(، تعمالن بكل تعاون  والنقابة  الطوائف،  أرباب  التنسيقية ملؤسسات  ة - تتمثالن في: )الهيئة  ة وتنفيذيِّ ة وإشرافيِّ إداريِّ  - جهتان 
وتنسيق وتكامل وتناغم وانسجام – وبإشراف وزارة احلج - لتسيير عمليات إرشاد حافالت نقل حجاج البيت العتيق من منافذ القدوم، وبني املشاعر 
املقدسة: )منى، وعرفات، ومزدلفة(، في مواسم احلج، والذين يعد توافدهم لألراضي املقدسة ألداء مناسك احلج، أكبر جتمع بشري سنوي، يتم 
في حيز مكاني وزمني محددين في العالم، األمر الذي يتطلب استعدادات كبرى، وجهودًا مضاعفة، وإمكانات ضخمة، وجتهيزات عالية، وخبرات 
عريضة، وممارسات طويلة، وذلك لنقل نحو )مليوني( حاج في هذا احليز املكاني الضيق، وفي هذا الوقت احملدود، لتعد حركة )احلجيج( هذه حركة 
ضخمة وعملية كبرى ال يوجد مثيل لها في جميع أنحاء العالم. ولتحقيق هذا الهدف، وتنفيذ هذه املهمة الصعبة، وإجناح هذا العمل الكبير، تعد 
قطاعات النقل املختصة مبؤسسات الطوافة الست، الكثير من اخلطط والبرامج التي يجري حتديثها وتطويرها عامًا بعد آخر، لتحقيق انسيابية 

تنقالت األعداد املتزايدة من ضيوف الرحمن في كل موسم حج.

مكة المكرمة: الرفادة

تتمثالن في “الهيئة التنسيقية” و”نقابة السيارات”

تكامل األدوار وتناغم األداء 
لالرتقاء بخدمات نقل الحجاج



تضافر الجهود 
انطالقًا من مهام الهيئة التنسيقيَّة ملؤسسات أرباب الطوائف، وأدوارها 

وأعماله����ا التي ُأنش����ئت من أجلها، والتي تتلخ����ص في متثيل املصالح 

املشتركة لهذه املؤسس����ات، والعمل على تطويرها ودعمها للقيام باملهام 

واألهداف التي ُأنش����ئت ألجلها، والتنسيق بني جميع املؤسسات بهدف 

توحي����د القواعد واإلج����راءات الكفيل����ة بتطوير وتوفير أقص����ى الرعاية 

واخلدم����ات لضيوف الرحمن، حس����ب النظم املرعيَّ����ة ألعضائها، قامت 

في السنوات املاضية باإلش����راف املباشر على مجموعة من املشروعات 

املثمرة التي تهدف في املقام األوّل إلى خدمة ضيوف الرحمن، حيث يقف 

مكتب إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج، على رأس هذه املشروعات، وذلك 

مبش����اركة النقابة العامة للسيارات، وبإشراف وزارة احلج، والذي شهد 

نقالت نوعي����ة، وحتواّلت كبرى، منها صدور موافق����ة معالي وزير احلج 

في ش����هر ذي القعدة من عام 1428ه�، على ضوابط وآلية عمل جديدة 

له، تتضمن هيكلة ش����املة ملهام املرش����دين واألعم����ال اإلدارية واملالية، 

وكذلك تغيير مسّماه من: )مشروع إرشاد حافالت احلجاج مبكة املكرمة 

واملدينة املنورة(، إلى: )مكتب إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج(. 

وبالقدر نفسه انبرت النقابة العامة للسيارات – بوصفها اجلهة املشرفة 

على الش����ركات واملؤسس����ات الوطني����ة العاملة في مج����ال نقل ضيوف 

الرحمن – لتحقيق هذه األهداف، والقيام مبهام اإلش����راف على تشغيل 

أس����اطيل ضخمة من احلافالت احلديثة واملجهزة بأفضل وسائل األمن 

والس����المة، واملهيأة بكل وس����ائل الراحة، متلكها الشركات واملؤسسات 

الوطنية املنضوية حتت مظلّتها والعاملة حتت لوائها، والتي تعمل في نقل 

احلجاج، وكذلك املعتمرين في موس����م العمرة، ليبرز دورها الكبير واملهم 

في اإلش����راف على عمليات نقل حجاج اخلارج على منت هذه احلافالت، 

انطالق����ًا من أن غايتها هي النقل املريح للحجاج، حيث تس����عى جاهدة 

لتحقي����ق هذه الغاية من خالل الترحيل اآلمن وامليس����ر لهم باس����تخدام 

هذا األس����طول الضخم من احلافالت، املجهزة واملهيأة فنيًا، مع القيام 

بتحديثها بشكل مستمر مبا يحقق الراحة واألمان.

وتش����ارك في هذه اخلدمة املهمة والعملية الكبيرة واملعقدة، )19( شركة 

ومؤسسة نقل وطنية منضوية حتت مظلة النقابة العامة للسيارات بأكثر 

من )20,000( حافلة في مواس����م احلج، وفرت في موسم احلج املاضي 

)1434ه�����(، ع����دد )925,275( مقعدًا لنقل احلج����اج بنظام الدورات، 

وعدد )931,461( مقعدًا للنقل في املشاعر املقدسة.

ولتنظي����م هذه املهمة الكبيرة التي تعد من أعقد عمليات احلج وأحرجها، 

ولضمان وصول احلافالت إلى مقار مجموعات اخلدمة امليدانية ملؤسسات 

الطوافة بس����هولة ويس����ر، وفي وقت قياس����ي، أطلقت الهيئة التنسيقية 

ملؤسس����ات أرباب الطوائف في عام 1423ه� - مبشاركة النقابة العامة 

للس����يارات، وبإشراف وزارة احلج -: )مشروع إرشاد احلافالت الناقلة 

للحجاج(، والذي حتّول مسماه مبكة املكرمة واملدينة املنورة إلى: )مكتب 

إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج(. وليعد أحد القطاعات املهمة والرئيسة 

في موس����م ح����ج كل عام، ملا يضطلع به من أدوار ذات عالقة مباش����رة 

بضيوف الرحمن، كما يعد أحد النقالت احلضارية نحو تطوير مس����توى 
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خدمات نقل وإرشاد حافالت احلجاج من منافذ الوصول إلى مجموعات 

اخلدمة امليدانية والدور السكنية، وما يتخلل ذلك من واجبات ومهام تقع 

على عاتق العاملني في املشروع ومنهم املرشدون، الذين – بجانب عمليات 

اإلرش����اد – يحرصون على تقدمي جرعات توعوية وإرشادية وتثقيفية ملن 

تقلهم هذه احلافالت من حجاج البيت العتيق الكرام، عن طريق )أشرطة 

كاس����يت( توعوية يتم توزيعها عليهم، وتش����غيلها ف����ي احلافالت بثماني 

لغات، هي )األردو، والهوسة، واملاليو، والتركية، واإلجنليزية، والفرنسية، 

والفارس����ية إلى جانب اللغة العربية(، ُخصصت لتوعية احلجاج وحتتوي 

عل����ى التعريف باخلدمات التي تقدمها وزارة احلج، والهيئة التنس����يقية، 

والنقابة العامة للس����يارات، باإلضافة إل����ى توعية احلاج بأهّم املعلومات 

واملتطلب����ات األساس����ية التي يحتاجها في رحلة احلج، مع اس����تعراض 

جوانب أداء النسك، وواجبات احلج. 

ومما يزيد هذا املشروع قيمة وأهمية ارتباطه املباشر بالهيئة التنسيقية 

ملؤسس����ات أرباب الطوائف التي تش����رف على جميع أعماله، وفي هذا 

الصدد يتم التنس����يق مع كل من الهيئة والنقابة العامة للسيارات في ما 

يتعلق باعتماد اخلطة التشغيلية واملوازنة العامة، وتوفير املوارد ومتابعة 

اإلجراءات، وتنفيذ اخلطة امليدانية ومعاجلة أوجه القصور، وتكون جميع 

مخاطبات إدارة املكتب مع الهيئة التنس����يقية والنقابة، وكذلك التنس����يق 

مع وزارة احلج بشأن تنفيذ اخلطة، وللمدير العام مخاطبة رئيس الهيئة 

بش����أن التنسيق مع مسؤولي الوزارة بخصوص متطلبات املكتب وتذليل 

املعوقات وتزويد مجلس الهيئة للوزارة مبا حتتاجه من معلومات وبيانات 

متعلقة باملكتب وسير العمل فيه، وعرض اخلطة التشغيلية على الوزارة، 

وإحاطة مديري فروع الوزارة مبكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة مبرتكزات 

اخلط����ة، واحلصول على التعليمات التي تصدرها الوزارة املتعلقة بخدمة 

إرشاد احلافالت. 

شركات النقل
وهذه الشركات نشأت ومنت وتوسعت وتطورت، مببادرات طموحة لعدد 

من رجال األعمال الوطني����ني املخلصني، الذين انتهجوا مبدأ اإلخالص 

والتفان����ي في خدمة ضي����وف الرحمن، والب����الد، واملواطنني، واملقيمني، 

وس����عوا جهدهم لتحقي����ق تطلعات والة األمر - حفظه����م الله - لتقدمي 

م����ا هو أفضل وأرقى، وأجود وأحس����ن، لضيوف بي����ت الله احلرام من 

حجاج ومعتمرين وزوار ملس����جد املصطفى صلى الله عليه وسلم، وأّمنوا 

في مواس����م احلج املاضية حافالت حديثة تتميز بجميع وسائل السالمة 

والراحة، ومزودة بأفضل املواصفات العاملية املعتمدة في هذا النوع من 

وسائل النقل، مما أسهم في توفير نقل آمن ومريح. وليشهد هذا القطاع 

احليوي زيادة ملحوظة في عدد الشركات العاملة فيه، حيث انضمت إلى 

مظلة النقابة شركات جديدة لنقل احلجاج. 

وهذه األس����اطيل من احلافالت تزداد في كل موس����م حج عن املوس����م 

الذي يس����بقه، حيث تعمل كل شركة على دعم أس����طولها وزيادة أعداد 

احلاف����الت، ليصل عددها إلى هذا العدد الضخم من احلافالت اجلاهزة 

لنق����ل ضيوف الرحم����ن، وبأعداد كبيرة من الرح����الت بحافالت معتمدة 



ومطابقة للمواصفات، يجري فحصها وجتديدها في كل عام.

ومتتلك هذه الش����ركات أس����اطيل مكونة من عدة أن����واع من احلافالت 

م����ن أرق����ى وأفض����ل وأحدث الط����رز واملودي����الت، ومن إنتاج أش����هر 

الش����ركات العاملية املتخصصة في صناع����ة حافالت نقل الركاب، والتي 

توفر أقصى درج����ات األمان والراحة للركاب، ويقودها س����ائقون مهرة 

ومدربون بش����كل كبير لقيادتها، وتتميز باتس����اعها ورحابتها الداخلية، 

وباختالف س����عاتها وجتهيزاتها، لتوفر للراكب فرصة اختيار ما يناسبه 

منها. فجميع احلاف����الت املخصصة للرحالت الطويل����ة مجهزة بتكييف 

عالي اجلودة مع وجود فتحات مخصصة لكل مقعد، ومزودة بشاش����ات 

تلفزي����ون حديثة: مع أجهزة عرض، وبس����تائر للنواف����ذ وثالجة وأجهزة 

فيديو ورادي����و وخدمات الضيافة، ومطبخ صغير لتحضير املش����روبات 

الس����اخنة، ودورات مياه، وفتح����ات تكييف وإنارة بتحك����م فردي، وكل 

 ذل����ك بهدف تخفيف عناء الس����فر وتوفير س����بل الراحة ط����وال الرحلة.

وتضم هذه األساطيل حافالت فارهة )VIP(، ومتوسطة ب� )49( مقعدًا 

للحافلة الواح����دة، وحافالت صغيرة يبلغ عدد مقاع����د احلافلة الواحدة 

منه����ا 24 مقعدًا، حيث تبدأ حمولة ه����ذه احلافالت من 9 ركاب وتصل 

إل����ى 49 راكبًا، وهي مقاع����د مريحة ميكن التحك����م بوضعها، ومقاعد 

مزدوجة مس����تقلة ميكن للركاب حتريكها بكل سهولة، وأخرى قابلة للطي 

ومزودة مبوضع لراحة األقدام، وأرفف علوية مخصصة لألمتعة اخلفيفة 

واحلقائب اليدوية، بجانب خزائن سفلية أماكن فسيحة لألمتعة وحقائب 

السفر الكبيرة. 

ومتتلك كل ش����ركة من هذه الش����ركات مقرًا خاصًا وكبيرًا يتسع جلميع 

حافالتها، وفرت فيه العديد من األقس����ام واملراف����ق واإلدارات، بجانب 

كثير م����ن التجهيزات، ومنها مراكز ش����املة للصيانة، وعدد من الورش 

الكبيرة املتنقلة، ومغاس����ل كهربائية كبيرة وحديثة وذات طاقة استيعابية 

لعدد أربع حافالت في الوقت نفس����ه، ومستودعات متكاملة لقطع الغيار، 

ومخازن للحافالت، وس����كن الس����ائقني، وورش، وآليات ومعدات خاصة 

بصيانة احلافالت وتنظيفها وجتهيزها، وتأهيلها، وإعدادها بشكل الئق 

لنق����ل ضيوف الرحمن م����ن حجاج ومعتمرين وزوار ملس����جد املصطفى 

صلى الله عليه وس����لم، هذا باإلضافة إلى عدد كبير من الفنيني املدربني 

واملؤهلني.

وتسعى كل شركة من هذه الشركات للتطوير لتصل إلى احلد التنافسي 

والتمي����ز واإلبداع في خدمة حجاج بيت الله العتيق، وفي تنفيذ خدماتها 

املتعددة واملتنوعة، حيث تنوعت خدماتها وتعددت، فبعد أن كان نشاطها 

األساس هو نقل ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله احلرام واملعتمرين، 

امتدت خدماتها لتصبح من الش����ركات الرائ����دة في مجال النقل بصفة 

عام����ة، في داخل مدن اململكة، وبني هذه املدن، وفي مجال النقل الدولي 

بني اململكة ودول اجلوار. والقيام برحالت سياحية لزيارة املواقع الدينية 

واألثري����ة بجانب تقدمي خدمات النقل املدرس����ي للط����الب والطالبات في 

جميع املس����تويات واملراح����ل التعليمية، ونقل الوفود ولالس����تخدام في 

املناس����بات اخلاصة والرس����مية، هذا باإلضافة إلى االلت����زام باملواعيد 

واس����تخدام التقنية بتطبيق نظام احلج����ز اإللكتروني، مع احلرص على 

الس����المة الوقائية في مواقعها ومقراتها، وذلك بإتالف اإلطارات القدمية 

وإخراجها من مواقعها - حسب تعليمات الدفاع املدني.

التقيد بالتعليمات 
وحترص كل ش����ركات نقل احلجاج على التقيد بالتعليمات الواجبة عليها 

وتنفيذها بدقة، والتي من أبرزها: )تأمني تنقالت احلجاج لقاء استالمها 

أجور تنقالتهم. والتأكيد على شركات النقل بتوفير احلافالت والسيارات 

الصغيرة سواء مبلكيتها أو االس����تئجار املسبق طبقًا للتعليمات املبلغة 

لها. وأن تلتزم الشركات الناقلة للحجاج بتوفير العدد الكافي من سائقي 

الس����يارات التي تعدها لنقل احلجاج في موعد مبكر ومناسب، وتدريبهم 

على الطرق املودية إلى املش����اعر املقدس����ة ومرافق احلج بالتنسيق مع 

األجه����زة املرورية. وتقوم ش����ركات نق����ل احلجاج بتوفي����ر حقيبة يدوية 

للجوازات لوضعها بداخل الصناديق احلديدية املوجودة باحلافالت حلفظ 

اجلوازات. وإلزام ش����ركات نقل احلجاج بالتأكد من توافر حزام األمان 

ل����كل مقعد في حافالتها وس����ياراتها، تنفيذًا لتعليمات الس����ير واملرور. 

وعم����ل خرائط توضح اجتاه الس����ائق بني مكة املكرم����ة واملدينة املنورة 

واملش����اعر املقدس����ة. وعدم تكليف س����ائقي احلافالت بالعمل بأكثر من 

طاقته����م اليومية، حفاظًا على أرواح احلج����اج من احلوادث التي يكون 

س����ببها إرهاق السائق. وتوفير حقيبة اإلسعافات الطبية األولية وأدوات 

متطلبات السالمة في كل حافلة. كما أن على شركات نقل احلجاج التأكد 

من س����المة وصيانة احلافالت والس����يارات، وتوافر وسائل السالمة بها 

وجميع مستلزماتها قبل بدء عملها وفقًا للتعليمات الصادرة بهذا الصدد 

من اللجن����ة التنفيذية التابعة للهيئة العلي����ا ملراقبة نقل احلجاج. وتوفير 

األشرعة واحلبال الالزمة والتأكيد على سائقي احلافالت باإلشراف التام 

على عملية تربيط األمتعة وتغطيتها. وتتحمل ش����ركات نقل احلجاج قيمة 

احلقائب التي يتم إثبات فقدانها أو سقوطها من احلافالت مببلغ ال يقل 

عن )200( ري����ال وال يزيد على )1,500( ريال. ومينع منعًا باتًا حتميل 

األمتعة بأكثر من احلمولة احملددة على س����طح احلافالت. وتقوم شركات 

نقل احلجاج بإلزام س����ائقيها بالوقوف مبراك����ز مراقبة التفويج ومراكز 

التوجيه ومسجد امليقات باملدينة املنورة. 

وكل ه����ذه اجلهود لتحقيق الهدف العام وهو االرتقاء مبس����توى اخلدمة 

وحتقي����ق التميز ملواكبة تطلعات ضيوف الرحمن الكرام، وحتقيق اآلمال 

والطموح����ات من خالل ش����عارات هذه الش����ركات: )الدق����ة، وااللتزام، 

والراحة، واألم����ان(، وليحصد عدد كبير منها ش����هادات التميز، ومنها 

حصول بعض الش����ركات على ش����هادات: )TQM( في اجلودة، وعلى 

شهادات اآليزو: )9001-2000( جلودة اخلدمات. 

وق����د حتققت هذه التطورات بفضل الله عز وج����ل، وباإلرادة والتصميم 

والتمسك بحبل الله املتني ألداء أفضل اخلدمات التي ترضي الله جل في 

عاله ثم ترضي متلقي اخلدمة، باإلضافة إلى تقدمي قيمة إضافية للعمالء 

63 العدد التاسع صفر  1435هـ العدد التاسع صفر  1435هـ 62



للجوازات لوضعها بداخل الصناديق احلديدية املوجودة باحلافالت حلفظ 

اجلوازات. وإلزام ش����ركات نقل احلجاج بالتأكد من توافر حزام األمان 

ل����كل مقعد في حافالتها وس����ياراتها، تنفيذًا لتعليمات الس����ير واملرور. 

وعم����ل خرائط توضح اجتاه الس����ائق بني مكة املكرم����ة واملدينة املنورة 

واملش����اعر املقدس����ة. وعدم تكليف س����ائقي احلافالت بالعمل بأكثر من 

طاقته����م اليومية، حفاظًا على أرواح احلج����اج من احلوادث التي يكون 

س����ببها إرهاق السائق. وتوفير حقيبة اإلسعافات الطبية األولية وأدوات 

متطلبات السالمة في كل حافلة. كما أن على شركات نقل احلجاج التأكد 

من س����المة وصيانة احلافالت والس����يارات، وتوافر وسائل السالمة بها 

وجميع مستلزماتها قبل بدء عملها وفقًا للتعليمات الصادرة بهذا الصدد 

من اللجن����ة التنفيذية التابعة للهيئة العلي����ا ملراقبة نقل احلجاج. وتوفير 

األشرعة واحلبال الالزمة والتأكيد على سائقي احلافالت باإلشراف التام 

على عملية تربيط األمتعة وتغطيتها. وتتحمل ش����ركات نقل احلجاج قيمة 

احلقائب التي يتم إثبات فقدانها أو سقوطها من احلافالت مببلغ ال يقل 

عن )200( ري����ال وال يزيد على )1,500( ريال. ومينع منعًا باتًا حتميل 

األمتعة بأكثر من احلمولة احملددة على س����طح احلافالت. وتقوم شركات 

نقل احلجاج بإلزام س����ائقيها بالوقوف مبراك����ز مراقبة التفويج ومراكز 

التوجيه ومسجد امليقات باملدينة املنورة. 

وكل ه����ذه اجلهود لتحقيق الهدف العام وهو االرتقاء مبس����توى اخلدمة 

وحتقي����ق التميز ملواكبة تطلعات ضيوف الرحمن الكرام، وحتقيق اآلمال 

والطموح����ات من خالل ش����عارات هذه الش����ركات: )الدق����ة، وااللتزام، 

والراحة، واألم����ان(، وليحصد عدد كبير منها ش����هادات التميز، ومنها 

حصول بعض الش����ركات على ش����هادات: )TQM( في اجلودة، وعلى 

شهادات اآليزو: )9001-2000( جلودة اخلدمات. 

وق����د حتققت هذه التطورات بفضل الله عز وج����ل، وباإلرادة والتصميم 

والتمسك بحبل الله املتني ألداء أفضل اخلدمات التي ترضي الله جل في 

عاله ثم ترضي متلقي اخلدمة، باإلضافة إلى تقدمي قيمة إضافية للعمالء 
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من خ����الل جتويد اخلدمات وتقدميه����ا برفاهية عالي����ة، وبكفاءة وإتقان 

لتحقيق كل سبل الراحة واألمان.

ورغم ما حققته هذه الش����ركات من ريادة في هذا املجال على املس����توى 

احمللي واإلقليمي والدولي، إال أن طموحات القائمني عليها وتطلعاتهم لم 

تقف عند هذا احلد، فال يزال في جعبتهم الكثير لتحقيقه في املس����تقبل، 

ومن أبرز رؤاهم وتطلعاتهم املستقبلية، عقد شراكات مع جهات إقليمية 

ودولية ذات عالق����ة مبجاالت أعمالهم، والتخطي����ط للتحول بالكامل من 

ناقل: )موس����مي(، إلى ناقل: )دائم(، يسهم في خدمة ضيوف الرحمن، 

ويعم����ل بفاعلية أكثر في مجاالت النقل الع����ام بني مدن اململكة، والدول 

املجاورة لها. ومن أبرز خططها املس����تقبلية: )التوس����ع في األس����طول 

وحتديثه باس����تجالب أفضل احلافالت، واستكمال إنشاء مظالت جلميع 

احلافالت ليتم تخزينها في مواقف مظللة حلفظها وصونها وحمايتها من 

أشعة الشمس، وإنشاء ورش جديدة مستقلة حسب كل اختصاصه(.

النقابة العامة للسيارات 
وتؤدي النقابة العامة للس����يارات مهامها وأعمالها من خالل أجهزة فنية 

وتش����غيلية مهيأة ومعدة بشكل كبير، وكوادر إدارية وفنية مدربة ومؤهلة 

بش����كل جيد، من املوظفني، واإلداريني، والسائقني، والفنيني، واملشرفني، 

وعمال احملطات، واملرش����دين، من املواطنني السعوديني واملقيمني. والتي 

أهلّت النقابة للقيام بأدوارها بالطريقة التي يتطلع إليها املس����ؤولون في 

الدولة وحتقق غاياتهم، وتؤدي أدوارًا كبيرة في مجال نقل حجاج اخلارج، 

على منت حافالت ش����ركات نقل احلجاج الوطني����ة العاملة حتت لوائها، 

وباألسلوب الذي نال رضا حجاج البيت العتيق ولقي استحسانهم. 

كما تقوم بتدريب جميع س����ائقي شركات نقل احلجاج سنويًا، مبشاركة 

ع����دد من اجلهات ذات العالقة، ومنها: )وزارة احلج، والهيئة التنس����يقية 

ملؤسس����ات أرباب الطوائف، وإدارة الدفاع املدني، ومكافحة الس����موم، 

وإدارة مرور العاصمة املقدسة، وإدارة التوعية الدينية في احلج، ووزارة 

رسم بياني مقارن ألعداد احلافالت التي مت إرشادها خالل عام 1434هـ مقارنة بالعام املاضي
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الصح����ة(، وذلك عن طريق عق����د دورات تدريبية وندوات توعوية: )نظرية 

وعملي����ة(، والقيام بالتعريف بأهمية عمل الس����ائق، مع قيام الش����ركات 

واملؤسسات بتدريب سائقيها على الطرق. 

وف����ي إطار خطة النقابة لتطوير إجراءات ترحيل احلجاج، تقوم س����نويًا 

بتنفيذ إج����راءات ترحيل احلجاج إلكترونيًا عبر ش����بكة اإلنترنت، وذلك 

عب����ر موقعها اإللكتروني، مما يتيح ملجموع����ات اخلدمة امليدانية التابعة 

ملؤسس����ات الطواف����ة تنفيذ العديد م����ن إجراءات ترحي����ل احلجاج من 

مواقعها بيس����ر وس����هولة، وبالتالي تقليص زمن إمتام هذه اإلجراءات، 

مثل تس����جيل كوبونات احلج����اج املرحلني، وإصدار س����ندات الترحيل، 

وإصدار اعتمادات صرف احلافالت إلى شركات النقل التي عليها الدور 

للترحي����ل، ويتم حتوي����ل بيانات االعتمادات الصادرة إلى ش����ركات نقل 

احلجاج حلظيًا مما يس����مح ملجموعات اخلدمة التنس����يق املباشر بينها 

وبني شركات النقل إلمتام صرف احلافالت، والقيام بعملية نقل احلجاج 

في رحلة املشاعر املقدسة وفق النظام املعتمد، أال وهو نظام الرد الواحد 

والردين ونظام الرحالت الترددية. ومن أبرز مس����تجدات النقابة العامة 

للسيارات، تنفيذ عملية التواصل بينها وبني شركات نقل احلجاج وجميع 

اجلهات املعنية باحلج - مبا فيها بعثات احلج - عبر بوابة النقابة بشبكة 

اإلنترنت بثالث لغات هي العربية واإلجنليزية والفرنس����ية، بجانب تنفيذ 

عملية الربط الش����بكي باحلاسب اآللي بني النقابة وشركات نقل احلجاج 

ووزارة احلج ومؤسسات الطوافة واملؤسسة األهلية لألدالء ومكتب الوكالء 

املوحد، وكذلك الربط الشبكي بواسطة )اإلنترنت الفضائي( مع شركات 

نقل احلجاج في مواقعها. 

مكتب إرشاد الحافالت 
أعد مكتب إرش����اد احلاف����الت الناقلة للحجاج بإش����راف مباش����ر من 

الهيئة التنس����يقية ملؤسس����ات أرباب الطوائف، ومبشاركة النقابة العامة 

للسيارات، العدة - قبل بدء أعمال موسم حج العام املاضي )1434ه�( 

-، الس����تقبال ضيوف الرحم����ن وخدمتهم، وتوجيههم وإرش����ادهم إلى 

مواقعهم بكل س����هولة ويسر، مقرونة بحرص منسوبيه على رسم صورة 

جميلة في أذهانهم، عن هذا الوطن املبارك وشعبه الذي يسعد بخدمتهم، 

وذلك باستقبالهم باالبتسامة والهدايا وباقات الورد، والدعاء لهم بالتوفيق 

في حجهم وبعودتهم ساملني غامنني إلى أوطانهم وديارهم. 

وف����ي هذا الصدد.. مت االنتهاء م����ن جتهيز املكتب الرئيس مبكة املكرمة 

وجميع احملطات التابعة له مبطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومحطة 

طريق مكة املكرمة - جدة الس����ريع، ومحطة طريق مكة املكرمة - املدينة 

املنورة الس����ريع، ومبطار األمير محمد ب����ن عبدالعزيز الدولي، ومبحطة 

اس����تقبال الهجرة باملدينة املنورة، وذلك بجميع ما يلزم من كوادر بشرية 

بلغ عددها نحو )850( موظفًا إداريًا سعوديًا من ذوي اخلبرة، واملؤهلني 

للعمل، وبكل ما يتطلبه العمل من جتهيزات ميدانية.

ولضمان س����ير العمل على أكمل وجه، متت ميكن����ة كافة أعمال املكتب 

آلي����ًا من خالل العديد من البرامج اإلداري����ة والتقنية التي مت تصميمها 

له����ذا الغرض. كما مت ربط جميع قطاع����ات املكتب، واملنافذ املؤدية إلى 

مك����ة املكرم����ة واملدينة املنورة، واملق����ر الرئيس واجله����ات ذات العالقة، 

بش����بكة حاسوبية موحدة متكاملة ومتطورة، باستخدام اخلطوط الرقمية 

)DSL(، التي مت تصميمها لتنفيذ العمليات محليًا على اخلوادم احمللية 

للمواقع الرئيسة، ومن ثم مزامنتها مع املوقع الرئيس، لتعمل على توجيه 

النداءات واستقبال البالغات الصادرة والواردة بني جميع إدارات املكتب 

ومحطاته، أو مع اجلهات األخرى املرتبطة بأعمال املكتب. كما مت توفير 

العدد الكافي من أجهزة احلاس����ب اآلل����ي وملحقاته، وزيادة عدد أجهزة 

اخلوادم: )Servers( لتتناس����ب مع تصميم الش����بكة اجلديدة، وتوفير 

البرام����ج الالزمة من برامج أساس����ية وخدمية وبرام����ج حماية وبرامج 

مكافح����ة الفيروس����ات، وتصميم الكثير من البرام����ج التي تخدم أعمال 

املكت����ب، وإدخال جميع البيانات الواردة للمكتب إلى قاعدة بياناته، ليتم 

متريره����ا آليًا إلى جميع قطاعات املكتب واجلهات ذات العالقة. وجتهيز 

إدارة الالس����لكي لتقوم برصد البالغات والنداءات في احلاس����ب اآللي، 

وم����ن ثم متريره����ا إلى العاملني في قطاعات املكتب مع متابعة تس����ديد 

البالغ����ات داخل مكة املكرمة، ولتس����تقبل الوحدة الن����داءات الواردة من 

املدينة املنورة، ثم إدخال الرقم املجاني للمكتب لتوجيه املرش����دين أثناء 

أدائه����م عملهم امليداني، وتلقي املالحظات م����ع توفير العدد الكافي من 

األجهزة الالس����لكية، واإلش����راف على مآمير االتصاالت الالسلكية في 

جميع احملطات اخلاصة في املكت����ب، ومتابعة حركة احلافالت الترددية 

اخلاص����ة بتنق����الت املرش����دين داخل مك����ة املكرمة ومحطت����ي اجلموم 

والشميس����ي، واس����تقبال النداءات الواردة من املدينة املنورة والتقارير 

الوقتي����ة واليومية من كل احملطات التابعة للمكت����ب إضافة إلى توثيقها 

ومتابعة تسديدها أواًل بأول.

 كما مت إدخال بعض التطويرات من خرائط إرشادية، ورفع وتصوير 

جمي���ع املواقع امليدانية التابعة ملؤسس���ات الطواف���ة. كما خصص 

املكت���ب رقم���ًا مجانيًا لضمان وص���ول مثالي للحاف���الت إلى مقار 

السكن ومجموعات اخلدمة امليدانية في مكة املكرمة واملدينة واملنورة، 

بالتع���اون مع اجلهات ذات العالقة. وقام بتعيني نحو 1800 مرش���د 

وتوزعيهم على مراكز االس���تقبال طبقًا لفترات الذروة، وأحلقهم بعدد 

من الدورات التدريبية للرقي بكيفية التعامل مع ضيوف الرحمن، ومنها 

دورة تثقيفية كانت بعنوان: “أخالقيات أبناء مكة املكرمة في التعامل 

والترحيب بضي���وف الرحمن”، بجانب تزويده���م بخرائط إلكترونية 
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الشركة الناقلة

شركة أبوسرهد وشركاه لنقل احلجاج

الشركة العربية للنقل

شركة دلة لنقل احلجاج

مؤسسة فاروق جميل خوقير لنقل احلجاج

شركة املدينة املنورة لنقل احلجاج

شركة القوافل الدولية للخدمات السياحية ونقل احلجاج

شركة أم القرى للنقل

شركة شقادف للنقل

شركة النقل اجلماعي )سابتكو(

مؤسسة حافل لنقل احلجاج

شركة رواحل املشاعر احملدودة

شركة مكة للنقل

شركة األندلس للنقل

شركة التميمي والسيهاتي )تاسكو(

شركة رابطة مكة للتجارة والنقل

شركة تبارك العاملية احملدودة للنقل

شركة اجلزيرة للنقل

مؤسسة عبدالله محمد علي مغربي

شركة املاسة املتميزة للنقل

اإلجمالي

عدد احلافالت

3.831

255

740

360

511

513

1.391

54

1.506

5،851

570

1،565

565

1.065

138

50

1.078

159

60

20.288

مقاعد الدورات

166.023

11.613

35.164

17.563

24.585

22.436

66.415

2.549

67.454

262،793

26،602

74،035

27.133

50.427

6.486

2.200

51.559

7.288

2،950

925.275

مقاعد املشاعر

168.467

11.613

35.060

17.700

24.585

22.732

66.538

2.562

67.954

265.007

26.746

74،257

27،089

50.527

6.486

2.200

51،609

7.739

2.950

931.461

شركات نقل الحجاج العاملة في موسم حج )1434هـ(



إلرش���اد احلجاج وإيصالهم إلى مقار سكنهم في أقصر وقت ممكن، 

بعد االنتهاء من تطوير وتش���غيل برنامج اخلرائط اإلرش���ادية ونظم 

املعلومات اجلغرافية التي يس���تخدمها املرشدون لالستدالل لعناوين 

مجموعات اخلدمة امليدانية التابعة ملؤسس���ات الطوافة مبكة املكرمة، 

واملؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة.

وف����ي منطقة املدين����ة املنورة، قام نحو 600 مرش����د بخدمة حجاج بيت 

الله احلرام واس����تقبالهم وإرش����ادهم ونقلهم من محطة الهجرة ومطار 

األمي����ر محمد ب����ن عبدالعزيز إلى مقرات س����كنهم. بعد أن عمل املكتب 

على استقطاب ما يحتاجه من كوادر من الشباب السعودي، وعقد دورة 

تدريبية عن: )أخالقيات العمل مبكتب إرشاد احلافالت(، ألقاها محاضر 

ومدرب دولي. وكذلك دورة في إرش����اد املرشدين باملواقع اجلديدة. كما 

مت عقد محاضرة لإلداريني بعن����وان: )فن القيادة(، ألقاها مدرب دولي، 

والهدف من هذه الدورات هو رفع قدرات ومس����توى املرش����دين للتعامل 

مع حجاج بيت الله باحلسنى واالبتسامة واألخالق التي أمرنا بها ديننا 

احلني����ف، كما مت عقد عدة اجتماعات للمش����رفني لبح����ث آليات وخطط 

العمل استعداًدا للموسم.

أبرز اإلنجازات 
ومن أبرز إجنازات مكتب إرش����اد احلافالت الناقلة للحجاج في موس����م 

احلج املاضي )1434ه�(، متكن محطة توجيه وإرشاد احلافالت الناقلة 

للحجاج بالشميس����ي من استقبال احلافالت وإرشادها في زمن قياسي 

وبكل س����هولة ويس����ر وس����رعة، مع قيام املرش����دين مبرافقة احلافالت 

وإيصالها إلى مواقعها، والعودة بالس����رعة نفس����ها خلدمة عدد آخر من 

احلافالت الناقلة لضيوف الرحمن.

وبدوره����ا حققت محط����ة اجلموم - بفضل الله تعال����ى – معدالت عالية 

وقياسية في إرشاد وتوجيه احلافالت الناقلة للحجاج إلى مواقعها. 

وفي املدينة املنورة متت عمليات استقبال احلافالت وتوجيهها وإرشادها 

بكل يس����ر وسهولة، من خالل مرافقة املرشدين للحافالت وإيصالها إلى 

الوحدات الس����كنية بطيبة الطيبة، وس����رعة عودة املرشدين إلى احملطة، 

ووجودهم باملوقع للقيام مبهام أخرى.

وجدير بالذكر أن املكتب قد حقق العديد من النجاحات غير املس����بوقة، 

والكثير من اإلجنازات الكبيرة على مدى مس����يرته التي بلغت نحو )12( 

عامًا، تتمثل في حصوله على شهادة اآليزو: )9001( إصدار )2000(، 

وذل����ك بعد حتقيقه متطلبات الش����هادة التي تتمثل في إجناز العمل وفق 

متطلب����ات اجلودة والتقنية والتكامل اإلداري وامليداني في العمل، والذي 

يعتبر تعزيزًا للتميز الذي حققه املكتب على مدار الس����نوات الس����ابقة، 

وحتقيقه ملفهوم اخلدم����ة املتميزة لضيوف الرحمن، كما يعد نتاجًا لعمل 

وجهد مشترك بني مؤسسات أرباب الطوائف ممثلة في الهيئة التنسيقية 

ملؤسس����ات أرباب الطوائف، والنقابة العامة للس����يارات، والعاملني في 

املكتب، ليدوّن هذا التميز مبداد من ذهب في سجل اجلميع. 

كما حقق التميز خالل مواس����م احلج السابقة لنجاحاته الكبيرة ومتيزه 

في إيصال احلافالت إلى مق����ار مجموعات اخلدمة امليدانية دون تأخير 

وفي وقت قياسي. 

بجان����ب حتقيق أقصى درجات اجلودة من خالل تطبيقه لتقنية التواصل 

بني احملطات ورصد حترك احلافالت تقنيًا، واإلحصاءات الدقيقة الفترية 

وعل����ى مدار اليوم بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة. وكذلك درع التميز 

في التشغيل في منطقة املدينة املنورة. كما حقق املكتب التكامل الرقمي 

في العمل بني احملطات وإصدار اخلرائط والتقارير اليومية.
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أعداد الحافالت التي تم إرشادها على مستوى منطقة مكة المكرمة
خالل موسم حج عام 1434هـ مقارنة بموسم حج العام الماضي 1433هـ

األيام

1 ذوالقعدة

 2 ذوالقعدة

3 ذوالقعدة

4 ذوالقعدة

5 ذوالقعدة

 6 ذوالقعدة

7 ذوالقعدة

8 ذوالقعدة

9 ذوالقعدة

10 ذوالقعدة

11 ذوالقعدة

12 ذوالقعدة

13 ذوالقعدة

14 ذوالقعدة

15 ذوالقعدة

16 ذوالقعدة

17 ذوالقعدة

18 ذولقعدة

19 ذوالقعدة

20 ذوالقعدة

21 ذوالقعدة

22 ذوالقعدة

23 ذوالقعدة

24 ذوالقعدة

25 ذوالقعدة

26 ذوالقعدة

 27 ذوالقعدة

28 ذوالقعدة

29 ذوالقعدة

30 ذوالقعدة

 1 ذواحلجة

 2 ذواحلجة

 3 ذواحلجة

 4 ذواحلجة

 5 ذواحلجة

6 ذواحلجة

7 ذواحلجة

8 ذواحلجة

9 ذواحلجة

عام 1433هـ

50

184

336

567

817

1061

1289

1552

1859

2386

2917

3398

3985

4560

5327

6086

6963

7898

8831

10177

11505

12853

14311

15871

18043

19967

21688

23531

25192

26849

28843

30662

32260

16191

32260

34604

37302

39088

39386

عام 1434هـ

1

1

5

359

579

752

951

1124

1288

1576

1895

2242

2665

3078

3900

4782

5512

6297

7277

8389

9496

10919

12237

13808

15680

17427

18994

20300

21917

0

23463

25162

26714

28501

30494

31488

31657

31665

31665

الفرق

49-

183-

331-

208-

238-

309-

338-

428-

571-

810-

1022-

1156-

1320-

1482-

1427-

1304-

1451-

1601-

1554-

1788-

2009-

1934-

2074-

2063-

2363-

2540-

2694-

3231-

3275-

0

5380-

5500-

5546-

12310

1766-

3116-

5645-

7423-

7721-

النسبة

%98-

%99-

%99-

%37-

%29-

%29-

%26-

%28-

%31-

%34-

%35-

%34-

%33-

%33-

%27-

%21-

%21-

%20-

%18-

%18-

%17-

%15-

%14-

%13-

%13-

%13-

%12-

%14-

%13-

%

%19-

%18-

%17-

%43

%5-

%9-

%15-

%19-

%20-

إحصائية تراكمية



إنسانيات
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العالم،  له على مستوى  إنساني ال نظير  أم��ام مشهد  املقدسة يجد نفسه  واملشاعر  املكرمة  أج��واء احلج في مكة  ال��ذي يعيش 
فهنا يتجسد التكافل اإلسالمي بأرقى صوره وأروع معانيه، فالناس يتعاملون مع احلاج باعتباره ضيف الله، ولذا يؤثرون في 
تعامالتهم معه أجر اآلخرة على منافع الدنيا، يغتنمون هذه املواسم للتسابق في عمل اخليرات، فتمتلئ شوارع مكة املكرمة 

واملشاعر املقدسة باملشاهد اإلنسانية.. 
صور رائعة تتجسد هنا وهناك ال ميكن أن تخطئها العني ملجموعات الشباب وهم يرشدون احلجاج، ويعينون العجزة، ويواسون 

املرضى، وال يفرقون في تعامالتهم بني جنس وآخر، فالكل هنا في ضيافة الرحمن.

مكة المكرمة: الرفادة

مشاهد الحج اإلنسانية.. 

صور توارثها األبناء عن األجداد ورعتها 
قيادة الوطن الرشيدة



في كل عام يجسد هذا الوطن ورجاالته مواقفهم اإلنسانية املتشكلة مع كل 

مناس���بة تتطلب التجرد من الذات.. والش���عور باآلخرين.. هذه الُسنة التي 

توارثه���ا األبناء عن أجدادهم، ورعتها قيادة الوطن، ميكن ألي متابع للحج 

واحلجاج أن يقرأها بوضوح.. عندما تكون خدمة اإلنسان “احملتاج” هي 

الهم األول من أجل راحة ضيوف الرحمن. 

ش���باب الوطن مبختلف أعمارهم ومس���توياتهم يقفون ف���ي طابور اخلدمة 

الشريفة في سباق مع كسب الثواب وأداء شرف اخلدمة العظيمة.

ش���رف اخلدمة ينهض به شاب يتناسى الراحة وطعم النوم من أجل العثور 

على أسرة سيدة تائهة.. ال جتيد القراءة أو النطق بالعربية.. تكون مكافأته 

رسم فرحة على طفل أو عجوز عثر على أسرته بعد عناء.

همة اخلير التي تتغش���ى شبابنا طلبة “كش���افة” كانوا، أو جنود أمن أو 

مس���ؤولني.. تنطلق من هدف قدموا إلى األراضي املقدس���ة من أجله.. كي 

يعود ذاك الضيف القادم من أقاصي الدنيا وقد أدى نسكه بسالم وأشركهم 

في دعائه وحمل صورًة طاهرًة عن أطهر أرض وشبابها.

هم���م هؤالء األفذاد حتقق مبتغاها وهي تكفكف دموع عجوز عاجزة عن رمي 

اجلم���رات لتجد م���ن يحملها بحنان مؤمن.. لتؤدي نس���كها وترمي اجلمرات 

بيسر وسهولة. 

هي صور متعددة قد تكون للخيال أقرب من الواقع لوال تلك املشاهد املصورة 

والتي قلما أن حتصل، لوال هذه األفئدة الش���ابة املخلصة لدينها ولقيادتها 

ولوطنها.. واملتناسية كل عناء في سبيل كسب كلمة “جزاك الله خيرًا”. 

في احلج تتجلى صورة املجتمع اإلسالمي املثالي، وتتجسد معاني احلديث 

النبوي الشريف: »املؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعضه بعضًا«، فالكل هنا 

سواسية تربطهم أخوة العقيدة وصلة الروح، فيتوحدون في مكة املكرمة في 

املشاعر والغايات واالنتماء إلى هذا الدين العظيم.

مشاهد إنسانية
موسم احلج ال يخلو من املشاهد اإلنسانية التي تتجسد على أرض املشاعر 

املقدسة، فالروحانية التي تكتنز في نفوس احلجاج والقائمني على خدمتهم، 

جبلتهم على تصوير الكثير من املواقف اإلنسانية فيما بينهم، طلبًا لألجر.

فهناك من جس���د مالمح اإلنس���انية املتجلية في قوات العمل األمني، التي 

خ��������دم��������ة ض��������ي��������وف ال�������رح�������م�������ن ع���ب���ر 
م���ش���اه���د إن���س���ان���ي���ة ت����وارث����ه����ا األب����ن����اء 
ع����ن األج���������داد ورع���ت���ه���ا ق����ي����ادة ال���وط���ن
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وضعت في املش���اعر حلفظ أمن حجاج بيت الله احلرام، فمدت س���اعدها 

التي حتمل أبلغ معاني اإلنس���انية وهي تعني حاجًا في حمل أمتعته، وآخر 

يدف���ع بعربة مس���ن أو عاجز عن احلركة إليصاله إل���ى مخيمه، وهناك من 

يساعد تائهًا ال يستطيع الوصول إلى أهله في حملته.

وقد نقلت إلينا الصحف اليومية خالل احلج كثيرًا من املشاهد اإلنسانية، 

فه����ذا طالب من مدينة تدريب األمن العام، في مكة املكرمة يقول: “كنت 

أش����عر بنوع من احليرة في كيفية التعامل مع احلجاج في هذا املوسم، 

خصوصًا أنني حديث عهد بالعسكرية، على الرغم من اجلرعات التعليمية 

والتوعوي����ة التي خضعنا لها في دورتنا التي ل����م تنته حتى اآلن، والتي 

كانت مركزة على كيفية التعامل األمثل مع ضيوف الرحمن، والتش����ديد 

خدمته����م على كافة األصعدة، وبذل اجلهد ف����ي تلبية جميع متطلباتهم، 

وه����ذا بالطبع إضافة إلى اجلوانب التكتيكية العس����كرية التي تعتبر من 

املتطلبات األساسية.

ويضيف: “كل تلك املعلومات الت���ي اختزلتها مخيلتي، كنت أجد في بادئ 

األمر ومن أول وهلة وطئت فيها قدماي أرض املش���اعر، كان هناك س���ؤال 

يشغلني وهو كيف أربط بني مهمتي وبني اجلوانب اإلنسانية، ولكنني وجدت 

األمر أبسط مما يكون، فقد وجدت السعادة وأنا أعني أو أدفع عربة مسن، 

يلهج لس���انه بالدعاء، وفضاًل عن هذا أحسس���ت بشعور غريب، وهو أنني 

أجسد املعاني والرسائل التي يريدها والة أمرنا في كيفية خدمة هذه الفئة 

الغالية على الله، وهذا ما دعاني إلى بذل اجلهد في خدمتهم والتشرف، بل 

والتفاخر بها، ألنني فهمت الرابط بني حفظ األمن وبني العمل اإلنساني”.

للوفاء معنى
س���طر طفل لم يتجاوز احلادية عشرة من العمر أجمل معاني الوفاء وأروع 

عنوان للبر في مش���عر عرفة أمام مسجد منرة وهو يدفع والده املقعد على 



كرسي متحرك بني جموع احلجيج، ورغم حرارة اجلو والزحام الذي شهده 

مشعر عرفة إال أن الطفل أصر على أن يتنقل بأبيه بني املشاعر كنوع من 

رد اجلميل له - حسب قوله.

األب ال���ذي بدا فخورًا بابنه حتدث قائاًل: عندما علم ابني برغبتي في أداء 

الفريض���ة أصر على دفعي بهذا الكرس���ي طوال رحلة احلج في املش���اعر 

والتنقل بي من مش���عر إلى آخر، في البداية رفضت نظرًا للمش���قة وحجم 

التعب واإلرهاق الذي قد يصيبه في املشاعر، ووافقت أخيرًا أمام إصراره 

ورغبته امللحة.

ينتق���ل احلديث فيق���ول: »التعب يهون عندما يكون ف���ي خدمة والدي، وأنا 

أشعر بارتياح كبير أن وفقني الله لهذه املهمة«، وزاد »عندما أكبر ويصبح 

لدي أبناء أمتنى أن يبروني كما بررت أبي«.

وعن كيفية الفكرة أو الرغبة التي طرأت له قال “س���معت برغبة والدي في 

احلج فقررت حينها أن أحمل عنه مشقة التنقل بني املشاعر مرافقًا له، وكان 

والدي يرغب في اس���تئجار من يحج به لكنه أمام إصراري عليه وإحلاحي 

برغبت���ي في األجر وافق على مرافقتي له، أس���أل الله أن يش���فيه في هذه 

األيام املباركة”.

وفاق على صعيد عرفات
على صعيد عرفات الطاهر، التقت الشقيقتان »آني وماريا« من حجاج دولة 

إندونيس���يا، بعد قطيعة دامت ألكثر من 25 عامًا، إثر خالف عائلي حدث 

بني »آني« ووالدتها، بسبب مطالبتها بحصتها من اإلرث مبنزل والدها بعد 

وفات���ه، إال أن اخلالف تطور بينهما ما أدى إلى بعدها عن أهلها طيلة تلك 

السنوات، بعد حصولها على نصيبها من اإلرث وهجرها هي وزوجها للقرية 

الت���ي حتتضن أهلها.. فاملش���هد كان مؤثرًا تخلله عن���اق متواصل ودموع 

تفضح قسوة الزمن ولوعة البعد.

وأوضحت »آني« أنها كانت تش���عر باحلنني واحلاجة إلى أهلها واالطمئنان 

عليه���م، إال أن عناد زوجها ال���ذي خيرها بني البقاء مع أوالدها أو الطالق 

حال بينه���ا وبني التواصل معهم، وبعد عدة س���نوات من القطيعة والفراق 

تنقلت »آني« للعمل في أكثر من دولة عربية وخليجية بسبب األحوال املادية 

الصعبة التي تعاني منها أس���رتها، ما أجبرها للعمل كعاملة منزلية إلى أن 

حطت رحالها مبنزل أس���رة خليجية ج���اءت ألداء فريضة احلج معهم هذا 

الع���ام، وقد عقدت النية بأن تبحث عن أهله���ا عندما تعود إلى موطنها وال 

تفارقهم أبدًا.

وأضافت: أتيت إلى احلج وأنا أدعو الله في سري بأن يجمعني بأهلي ويغفر 

ل���ي هجراني له���م، وخاصة والدتي، فأنا اآلن أم فارقت أبناءها لس���نوات 

بسبب ظروف عملي، وأشعر بإحساس أمي التي فارقتها ل�25 عامًا.

وختمت بالقول: “أمضيت يوم التروية مبش���عر منى أدعو وأبتهل فجمعني 

الله بش���قيقتي الصغرى التي جاءت للحج برفق���ة زوجها دون ميعاد، ومت 

الصلح بيننا واحلمد الله”.

مسنون في الحج
يصل املس���نون في احلياة إلى مرحلة الصمت والهدوء - الذي يقودهم إلى 

التأم���ل والوقوف عند احملطات األخيرة في عمره���م الذي أقرضوه لذاكرة 

الزمن املاضي - يأتي في موس���م احلج ليتوق حلالة التطهير واالغتس���ال 

املتس���ع بقدر الس���نوات التي قضاها وهو يقرض م���ن الوقت الفرص في 
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ملجموعات  ال��ع��ني  تخطئها  ال  رائ��ع��ة  ص��ور 

ال������ش������ب������اب وه���������م ي��������رش��������دون احل�����ج�����اج 

وي���ع���ي���ن���ون ال���ع���ج���زة وي�����واس�����ون امل���رض���ى
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ورجاالته  الوطن  هذا  يجسد  عام  كل  في 

مناسبة  ك��ل  م��ع  تتشكل  إنسانية  م��واق��ف 

تتطلب التجرد من الذات والشعور باآلخرين

احلي���اة، يصرّ في احلج أن يقضي رحلت���ه األخيرة في رحاب مكة املكرمة، 

وقريب���ًا من تكبيرات احلجاج، وصوت اإلميان الذي ينبثق من العمق ليعيد 

تشكيله كإنسان.. 

يأتي احلج لينسج بداخل املسن كل األوجاع واللحظات التي مرت في حياته 

وه���و يرغب في أن تك���ون النهاية هناك.. في احلج.. يريد أن يكون إحرامه 

كفنه األبيض الذي يقوده إلى الرفيق األعلى..

وقد حفل موس���م حج العام املاضي 1434ه� بكثير من الصور اإلنس���انية 

الرائع���ة، فهذا ابن يحمل والدته على ظهره في أروع صور البر بالوالدين، 

متنقاًل بها من مش���عر إلى آخر حتى أكمل له���ا حجها، وذاك يحمل والده 

الذي أتعبه املشي في مش���عر منى، مقدمًا لوحة إنسانية ال تشاهدها إلى 

في هذه املشاعر املقدسة. 

وهاهي عدسة املصورين توثق حلاج أفغاني يحمل والدته املسنة على ظهره 

لت���ؤدي طواف اإلفاضة بعد أن حتقق حلمه���ا وجاءت مع ابنها إلى الديار 

املقدسة ألداء فريضة احلج بعد طول انتظار.

ْيَنا  وجتس���د الصورة امتثال االبن لقول الله تعالى ف���ي كتابه الكرمي )َوَوَصّ

ُه َوْهًنا َعلَى َوْهٍن َوِفصَاُلُه ِفي َعاَمنْيِ َأِن اْش���ُكْر ِلي  ْنَس���اَن ِبَواِلَدْيِه َحَملَْتُه ُأُمّ اإْلِ

َوِلَواِلَدْيَك ِإلََيّ امْلَِصير(.

وعل���ى الرغم من الزحام الهائل في احلرم املك���ي وعلى الرغم من أن هناك 

مسارًا خاصًا للعجزة وذوي االحتياجات اخلاصة، إال أن االبن فّضل أن يبر 

بوالدته ويكسب أجرها قبل أن تودع احلياة بعد أن بلغت من العمر عتيًا.

توثيق مصور
اجله���ود اإلنس���انية لرجال األم���ن وثقتها حاجة مصري���ة، عبر صور 

التقطته���ا بكاميرا اجلوال طوال رحلة احلج وخ���الل تنقالتها في مكة 

املكرمة واملشاعر املقدسة.

احلاج���ة هداية عبداحلليم والتي حتدثت إلى صحيفة  »عكاظ« من مش���عر 

عرفات موضحة أنها متكنت حتى من التقاط 1000 صورة إنسانية لرجال 

األم���ن وهم في امليدان يقدمون خدمات جليلة لضيوف الرحمن، وبينت أنها 

خصصت عدس���ة جهازها اجلوال لتوثيق املهام التي يقوم بها رجال األمن 

داخل املشاعر املقدسة واحلرم املكي حلفظ األمن وإدارة احلشود، مشددة 

على أن موسم احلج يقدم صورة ناصعة لرجال األمن الذين يضربون أروع 

مثال في العطاء والسهر على راحة ضيوف الرحمن.

وقالت إنها تشعر بسعادة غامرة وهي تلتقط أروع الصور لرجال األمن 

على أرض املش����اعر املقدس����ة، فهم يقومون بكل ش����يء إلكرام وراحة 

ضي����وف الرحم����ن، فتارة جتدهم يعملون في إرش����اد احلج����اج، وتارة 

جتدهم يس����اعدون كبار السن في مناطق االزدحام، ولقطة أخرى لرجل 

أمن يخترق الزحام النتش����ال حاج ضاق به اخلناق، مبينة أنهم اجلنود 

املجهول����ون الذين بذل����وا كل جهدهم من أجل راحة وس����المة احلجيج. 

وأضافت هداية أنها تتطلع إلى استكمال 5000 صورة بانتهاء الشعيرة 

وزي����ارة األماكن املقدس����ة لتحتفظ بها وتبقى ش����اهدًا على رحلة العمر 

للديار املقدس����ة وما تبذله اململكة حكومة وش����عبًا من أجل خدمة حجاج 

بيت الله احلرام، والسهر على راحتهم وتوفير أقصى درجات الراحة لهم، 

مؤكدة في الوقت ذاته أن جهود اململكة ليس����ت مستغربة كونها اعتادت 

على تق����دمي أفضل اخلدمات حلج����اج بيت الله احلرام من����ذ عهد امللك 

عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وحتى اآلن.



عرض كتاب

وصف البيوت وأشكال الملبس وأنواع األطعمة في القرن الرابع عشر الهجري

دقيقًا  وص��ف��ًا  طياته  ب��ن  الكتاب  ه��ذا  يحمل 
التي  وتقاليدهم  املكرمة  مكة  أه��ال��ي  ل��ع��ادات 
حتى  باقيًا  ي��زال  ال  م��ا  ومنها  ان��دث��ر،  م��ا  منها 
ال���وق���ت ال���راه���ن، وي���ص���ور ل��ن��ا ح��ي��اة س��ك��ان أم 
مؤلفه  بنا  يرجع  حيث  االجتماعية،  ال��ق��رى 
سابقة  عهود  إل��ى  رفيع  عمر  محمد  األس��ت��اذ 
- إلى القرن الرابع عشر الهجري - ويقدم لنا 
الدقة  تخطئة  وال  ال��روع��ة،  تنقصه  ال  وصفًا 
والشفافية، لينقل قارئ اليوم إلى ماضي هذه 
البلدة العريقة، ويقدم له مشاهد لبيوت مكة 
املكرمة وحاراتها، حيث كانت بيوت مكة املكرمة 
باحلجر  تبنى  ذل��ك  قبل  وم��ا  الفترة  تلك  ف��ي 
والنورة، وُيعرف احلجر الذي تبنى به باحلجر 
وتعتريه  اللون  أسود  بأنه  ويتصف  الشبيكي، 
للغاية.  ص���ام���د  ح��ج��ر  وه����و  ض��ئ��ي��ل��ة،  ن��ق��ط 
ارت���ف���اع بيوت  ي��ك��ن  “لم  ف���ي وص��ف��ه��ا:  وي���ق���ول 
ي��ت��ج��اوز ثالثة  ال��ف��ت��رة  ف��ي تلك  امل��ك��رم��ة  مكة 
األربعة  ذا  منها  يكون  وقد  العادة،  في  طوابق 
الضخمة  البيوت  ومعظم  ط��واب��ق،  واخلمسة 
املسجد احلرام وعلى مقربة منه. كانت حول 

مظاهر الحياة االجتماعية 
في مكة المكرمة
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ك�������ان ل���ل���ب���ي���وت “رواش��������������ن” ص����غ����ي����رة ال 

ت����ت����س����ع ألك�����ث�����ر م������ن أرب������ع������ة أش����خ����اص 

ال����روش����ن طاقة ج���ل���وس���ًا وع���ل���ى ج���ان���ب���ي 

ك����ان����وا ي���ق���ول���ون ع����ن ال���س���ت���ائ���ر )س���ج���ان���ي( 
وي�����ض�����ع�����ون ع�����ل�����ى ال�����ل�����ب�����ان�����ات ال���ق���ط���ن���ي���ة 
ال���ن���اع���م ال����ق����ط����ن  أو  احل�����ري�����ر  م�����ن  غ����ط����اء 

وصف البيوت
كان للبيوت “رواش���ن” صغيرة نوعًا ما ال تتسع ألكثر من أربعة أشخاص 

جلوسًا، وعلى جانبي الروشن طاقة، وكانت الرواشن واألبواب جتلب غالبًا 

من الهند وتكون مخرمة على شكل نقوش وأزهار تعطيها شيئًا من الزخرف 

واجلمال، وهي مسقوفة في الغالب بأعواد شجر الدوم، وسقوف بيوت أثرياء 

األهالي ووجهائها معتنى بها بصفائح على ش���كل طراز حول الس���قف من 

خشب الدوم ومحلى بنقوش وزخارف. 

ويختص الطابق “األرضي” مبجالس للرجال واستقبال الضيوف ويسمونها 

“دي���وان”، وهي عبارة عن حجرة واس���عة الفتحة بعق���د من احلجر أمامها 
ردهة مكش���وفة وبعض عقود اإليوانات تقام من حجر مس���تخرج من قرية 

الشميس���ي “احلديبية” يس���مونه )قاحوط(، أو مجلس مسقوف بدون ردهة 
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مكشوفة يس���مونه مقعدًا، وكانت السقوف بعد أن تصف األعواد يعمل لها 

ش���بكة من جريد النخل توض���ع على األعواد ويوض���ع فوقها احلصير، ثم 

توض���ع على احلصير كمية من نبات اإلذخر ثم يخلط التراب املبلول مبقدار 

من النورة لتصلب إذا جف ثم يكبس السطح باخلليط املذكور.

وحن توافر اخلشب صار يوضع بداًل من اجلريد أو احلصير والعمال يبلطون 

السقف بعد ذلك بعملية يقال عنها )طبطاب(، وملا كانت احلاجة ماسة للنوم 

في األس���طح لشدة احلر، فغالبًا ما كانت حتاط السطوح بجدار من اآلجر 

يشتمل على شبابيك مخرمة بوضع اآلجر مخالفة لتحصيل الفجوات، ويحلى 

اآلجر الذي يصنع منه الش���باك بألوان مختلفة كاألحمر واألزرق واألصفر 

واألخضر، فيكون لها منظر بهيج.

وقد زينت أبواب بعض البيوت بأبيات من الش���عر، فكتبت في بعضها أبيات 

من قصيدة الب���ردة للبوصيري، أو أبيات في مدح صاحب البيت أو وصف 

البيت واإلشادة به.

“الكرويتة” و”السجاني”
ومفروشات البيوت تختلف باختالف استطاعة صاحب البيت، فمن كان في 

سعة من الرزق نصب في حجرة أو حجرتن دكاكًا من اخلشب يقولون عنها 

“كرويت���ات”، والكرويتة توضع عليه���ا أواًل “طواويل” من الطرف وجرارات 
من القطن إلالنة اجللس���ة، وتسبل على الدكاك ستائر من مختلف األقمشة 

وحتلى الستائر املذكورة بزخرفة من صنع القطان. 

كانوا يقولون عن الس���تائر )س���جاني(، واحدها س���جينة، ثم يضعون على 

اللبانات القطنية غطاء من احلرير أو القطن الناعم ويسمونه “بتيس” محالة 

أطرافه “بالدنتله” ويضعون بن جلس���ة الشخص والشخص وسادتن فوق 

بعضهم���ا رصًا على الدكاك، ويحيطون جدار الدكاك مبس���اند من الطرف 

ملبس���ة من نفس قماش الس���تائر املذكورة، وتغطى املس���اند الى النصف 

بغط���اء من جنس الطواالت وبعضهم يضع الطواالت مباش���رة على األرض 

دون دكاك، وهذا هو األكثر ألنهم يعتادون اجللوس على األرض في كثير من 

األحيان، ومما كان يس���تعمل غطاء للطواالت حنابل من الصوف يسمونها 

حنابل مقصص من مصنوعات تركيا تستعمل أحيانا غطاء للشقادف أثناء 

السفر الى املدينة املنورة أو احلج.

أما أراضي احلجر ففي بيوت األثرياء والوجهاء واألعيان يفرشونها بالبسط 

اإليرانية الصوفية، بل وكثير من متوس���طي احلال يفرشون احلجر بها على 

اختالف في اجلودة، وبالنس���بة للفقراء فكانوا يفرش���ون غرفهم بحنابل من 

القطن مخططة باألس���ود واألحمر واألزرق جتلب من الهند أو ببسط تصنع 

في جبال سراة احلجاز أو في بيشة وأبيدة والطائف تصنعها نساء البادية 

بأيديه���ن، وكل ذلك ما زال متعارفًا على اس���تعماله ال���ى اآلن وإن مازجه 

الكثي���ر من مصنوعات أوروبا، كما أخذ ميازج ذلك أنواع الفرش األوروبية 

وهي عبارة عن أرائك مصنوعة على مختلف األوضاع واألش���كال يسمونها 

“كن���ب” و”كالطك” على صفة مجموعات “طقوم” كنبة أو كنبتن وعدد من 
الكراسي ذات املساند، ويتم تلبيس كل ذلك مبختلف أنواع األقمشة وألوانها 

وال حاجة إلى اإلس���هاب والتعريف بها، فهي مشاهدة ومعروفة اليوم، على 

أن أله���ل مكة املكرمة ولعًا بتزين منازله���م وتأثيثها وجتميلها بأقصى ما 

يستطيع الفرد منهم، خصوصًا غرف الضيوف والزوار.

اإلضاءة والمالبس
كانت اإلضاءة قبل القرن الرابع عش���ر الهجري مبكة املكرمة س���واء في 

البيوت أو املساجد ال تعرف إال باملسارج والقناديل بالزيت والشموع، ولم 

تكن إضاءة الش���وارع معروفة، اللهم إال عل���ى بعض أبواب دور الوجهاء 

واألعيان، وكان على القمر مهمة إنارة الشوارع.

وينق���ل املؤلف عن والده أن���ه أول ما عرفت اإلضاءة بالبت���رول: الغاز أو 

“الكاز” على لهجة املكين كان في عهد األمير عبدالله باش���ا بن محمد بن 
عون، حن وضعت أول مسرجة “ملبة” وكانت من اللمبات الزجاج املعروفة 

“بنمرة أربعة”.
وفي دهليز بيت اإلمارة أخذ الناس يتقاطرون ملشاهدة هذا الضوء الوهاج 

الذي لم يكن لهم به س���ابق عهد، ومنذ ذلك التاريخ أخذت اإلضاءة بالغاز 

تنتشر وأخذ السماكرة يبدعون في أشكال الفوانيس التي توضع في جوفها 

اللمبات ويحلونها بنقوش وأنواع من الزجاج امللون على ش���كل طراز في 

أعلى الفانوس، والفوانيس املمتازة تصنع عادة مسدس���ة األضالع لزيادة 

انتش���ار الضوء وفي وس���طها إصبع مفرغ تغرس فيه اللمبة بزجاجتها، 

وصنعت للفوانيس الكراس���ي احملالة بأصبغة من اللك املكور تغش���ى به 

قطع الكرسي أثناء خرطه ويسمونه كرسي ملكك.



وتنقس���م أنواع املالبس وأشكالها إلى ثالثة أوضاع بحسب الطبقات، فأوالد 

احلارة كما يسميهم املكيون من الصناع والبنائن والعمال ومن على شاكلتهم 

لباس���هم مبسط عبارة عن ثوب أبيض أو أزرق يحتزم الواحد عليه بحزام، كٌل 

على حسب سعته، وأغلى احلزم أحازمي تسمى “خرساني” من الصوف كأنها 

من مصنوعات خرس���ان أو أحازمي من الصوف أيضًا يقال لها “كش���ميري” 

وتسمى “بقشة”، وهي من مصنوعات كشمير بالهند، مطرزة أطرافها ووسطها 

بخي���وط من الصوف ملونة وغطاء الرأس “كوفي���ة” من البفت مطرزة بخيوط 

يلتحم اخليط في اخليط حتى إذا نشيت بالنشاء تظل جدارها واقفة متماسكة 

وهي مفروقة، وال يزال قس���م من األهالي يستعملها الى اآلن ويعتم بها الكثير 

منهم س���يما في املناسبات ومواسم األعياد بأحازمي مطرزة تسمى “غباتي”، 

كما يلبس بعضهم أثناء املناس���بات صديري أو ميتان والفرق بن الصديري 

وامليتان أن الصديري بال أكمام وامليتان يحلى بخيوط مخصوصة حول الرقبة 

واجليوب وأطراف األكمام تسمى “قيطان” ويختم البعض بخوامت من الفضة 

والنعل حذاء من اجللد من صنع اليد بأشكال مختلفة.

وكان أله���ل مكة املكرمة اهتمام واعتناء تام بتجميل البس���ة أطفالهم في عيد 

الفطر للمباهاة وإظهار النعمة والس���خاء ف���ي الصرف، منها جبة من املخمل 

األسود مرصعة في وسط الظهر وعلى سحاف الذيل وأطراف األكمام بكواكب 

“ازارير من الفضة” مطلي بعضها بالذهب، ومع هذه اجلبة شايه من القماش 
يس���مى “ريزة” وهو قماش مح���اك باحلرير وخيوط الفض���ة املطلية بالذهب، 

وعمامة من اخليزران امللبس باملخمل األسود من جنس اجلبة، وفي وسط 

ال���رأس قرص م���ن الفضة من صنع محلي مزخ���رف ويلف على العمامة 

قطعة شاش أبيض ثم يلبس ذلك الشاش بلفائف مطرزة بالقصب الذهبي 

الوهاج ويحتزم على الش���ايه بحزام من املخمل من لون اجلبة ما كان من 

الفضة من صنع محلي.

األطعمة والمأكوالت 
وجاء في بعض تواريخ من أرخ ملكة املكرمة أن الس���لطان اململوكي محمد 

قايتباي احملمودي أحد س���الطن مصر في القرن التاسع الهجري حينما 

ح���ج أولم له أمير مكة املكرمة إذ ذاك وليمة، وكان من جملة الطعام الذي 

اش���تملت عليه املائدة طعام استلذه واستطابه، وملا سأل عن اسمه قيل له 

اسمه “كل وأشكر” غير أن أحدًا ممن ذكر احلادث لم يصف ذلك الطعام 

ولم يبن مم يتكون وهل هو حلوى كأغلب الظن أم شيء آخر؟ وملا أصبح 

املكيون خليطًا من كثير من الش���عوب االس���المية أمسى طعامهم خليطًا 

مما تتعاطاه تلك الشعوب.

أما طعام أهل مكة املكرمة العادي فهو الطعام املتعارف عليه في الش���رق 

األدنى واألوس���ط فاخلوان لدى متوس���ط العائالت ويقولون عنه “سفره” 

يتك���ون في الغداء غالب���ًا من صحن من اللحم وصح���ن أو صحنن من 

اخلضار املوجودة في موس���مها، وصحن من األرز ويطلقون على صحن 

اللحم )معرَّن( � بتش���ديد الراء وفتحها وفتح العن � وهو اللحمة بالدمعة 

في اصطالح املصرين.

وكانوا إل���ى عهد غير بعيد يفطرون صباحًا فط���ورًا ثقياًل ويجعلون أكلة 

الغداء قبيل العصر أو بعده بقليل وال ينامون مس���اء س���وى على اخلفيف 

من الطعام.

ومن طعامهم في اإلفطار “الفول املدمس”، يكثرون عليه السمن وبعضهم 

يضيف إلي���ه كمية من الطحينة ويتأنقون فيما يضاف إليه من س���لطات 

وبهارات خصوصًا في شهر رمضان على مائدة اإلفطار.

ولهم ف���ي الصباح طعام تقليدي يس���مونه )املعص���وب(، وهو عبارة عن 

أقراص صغار من احلنطة اخلالصة ويس���تعملون لذلك نوعًا منها يسمونه 

الهميس يزرع في الطائف وضواحيها، فإذا نضجت األقراص في الفرن 

أخرجت وهي حارة ووضعت في ماعون من اخلش���ب يس���مى )قدحًا( ثم 

يضاف إلى األقراص مقدارًا من العسل والسمن واملوز ثم يدق بآلة حادة 

مخصوصة لذلك حتى يصبح كاللحمة املفرومة، وبعضهم يضع له بداًل من 

العسل السكر وبداًل من املوز القشطة ثم يأكلونه باملالعق.

ويستعملون في طعامهم س���ائر أنواع اخلضار الثمرية والدرنية والورقية 

كالسلق واللفت وامللوخية والرجلة واالسبانخ ويقولون عنها )زبالخ( وأمثال 

ذلك من اخلضار الثمرية: كالكوسة والدباء ونوع مستطيل منها يسمونها 

)دباء عربي(  والباذجنان األس���ود والقوطة ويقولون عنها باذجنان أحمر، 

والبامي���ة والكرنب، ومن الدرنية البطاطس واجلزر الذي يس���مونه “جزر 

مياني” ويقولون عنه في مصر )بطاطا حلوة(، واجلزر األحمر واألس���ود 

ويقولون عنه جزر متري، وهذا ال يستعملونه مستقاًل، بل مضافًا إلى غيره 

أو يصنعون منه مربى.

أخ������ذت اإلض��������اءة ب���ال���غ���از ت��ن��ت��ش��ر وأخ����ذ 
الفوانيس  أشكال  في  يبدعون  السماكرة 
ال�����ت�����ي ت�����وض�����ع ف������ي ج����وف����ه����ا ال���ل���م���ب���ات

مل��������ا اخ������ت������ل������ط امل������ك������ي������ون ب����ك����ث����ي����ر م���ن 

طعامهم  أم����س����ى  اإلس����الم����ي����ة  ال���ش���ع���وب 

خ���ل���ي���ط���ًا مم�����ا ت���ت���ن���اول���ه ت���ل���ك ال���ش���ع���وب
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التغيير الّنوعي في خدمة الحجيج
الذين ولدوا في مكة املش���رفة وترعرعوا فيها، أو أحبوا مجاورة البيت العتيق فس���كنوا فيها؛ لم يكن وجودهم 

ب�ها إال باختيار الله لهم ليخدموا أول بيت وضع للناس، وليخدموا الواردين إليه من ش���تى بقاع األرض من 

ضيوف الرحمن. لذا جتد ذلك احلب منهم، وتلك الرغبة لديهم في خدمة البيت العظيم والضيوف الكرام؛ حالة 

غريزية. لم يس���تنكف أحد منهم أداء تلك اخلدمة أبدًا، بل على العكس من ذلك جتد أهل مكة املكرمة لوّامني 

ألنفسهم إن هم قّصروا في أداء الضيافة والرفادة واخلدمة واملساعدة والتكرمي.

يعتقد كثير مّمن هم خارج مكة املكرمة بأن ذلك مقتصر على املطوّفني ، والزمازمة، وأصحاب الس���كن، ومزوّدي اخلدمة 

املباش���رة للحجاج واملعتمرين؛ ولكن ذلك غير صحيح. فخدمة ضيوف الرحم���ن، كانت منذ قرون عميقة في التاريخ، وما 

تزال حالة مكية متفردة؛ يقوم ب�ها أهلها بصورة غريزية، كما قلنا، وبطريقة مباشرة غير متكلفة. 

في املاضي، كانت خدمات احلجاج تؤدى بش���كل انفرادي، أما اليوم فهي تؤدى بش���كل مؤسساتي. ورغم جناح الطريقة 

االنفرادية، في س���الف األيام، لبس���اطة احلياة، وقلة أعداد احلجاج واملعتمرين؛ إال أنه أصبح من املؤكد عدم جدواها في 

أيامنا هذه. فاحلجاج أصبحوا أضعافًا مضاعفة ألعدادهم في املاضي. ووسائل النقل ، سواء كانت طائرات، أو سيارات 

مختلفة األحجام، أو مركبات أخرى ذات خصائص معينة؛ كل تلك الوسائل أّثرت في ما يسمى ب��"لوجستيات" احلج. ولو 

نظرنا إلى وس���ائل املواصالت ، لوجدنا أن أكبر أعداد احلجاج، كانت تأتي عن طريق البحر. فيستغرق احلاج في رحلته 

األيام والليالي الطوال، بل األشهر املضنية حتى يصل إلى األراضي املقدسة.

باإلضاف����ة إلى تزايد أعداد احلجاج وتضاعفها، وتغّير أس����اليب االنتق����ال بحيث أصبحت أقل األعداد تفد عن 

طري����ق البح����ر، وأصبح الطيران هو الوس����يلة العالية الكثاف����ة وذات األفضلية لدى احلج����اج ؛ خلق ذلك حالة 

استثنائية تتسم بالورود السريع لألراضي املقدسة ثم املغادرة السريعة منه. هذه احلال خلقت إشكالية التعامل 

مع قصر الوقت املتاح وتكثيف اخلدمة فيه.

من هذه العوامل الثالثة الرئيسة: )١( تضاعف أعداد احلجاج واملعتمرين، )٢( تغّير وسائل املواصالت والنقل ولوجستيات 

احلج، )٣( إش���كالية انضغاط الوقت وِقصَره وتكثيف اخلدمة فيه؛ كل ذلك أثبت بصورة قاطعة عدم جدوى، بل عدم مقدرة 

تقدمي اخلدمة لضيوف الرحمن بشكل فردي؛ فكانت الضرورة حتتم االنتقال إلى احلل اجلماعي املؤسسي.

إذن هذه العوامل الثالثة كانت الدافع األس���اس لضرورة إنش���اء املؤسس���ات اخلدمية لضيوف الرحمن، مؤسسات الطوافة 

األهلية مبكة املكرمة واملؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة ومكتب الوكالء املوحد بجدة ومكتب الزمازمة املوحد مبكة املكرمة، 

إن كنا نس���عى لتقدمي أرقى اخلدمات وأفضلها، ومن أجل أن نس���اير إيقاع العصر الذي اتس���م بتقارب املس���افات وازدياد 

استخدام التقانة وتهاوي احلواجز واحلدود؛ حتى أصبحت البلدان قرى صغيرة متجاورة في هذا الكوكب األرضي. وال يجادل 

أحد في ذلك س���واء كانوا أهل مكة املشرفة كما أشرنا س���ابقًا بأن�هم يؤدون تلك اخلدمات منذ عصور سحيقة بشكل غريزي 

متعمق في شخصياتهم، أو كانت حكومة خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، أو من قبله من امللوك 

منذ عهد مؤسس اململكة العربية السعودية امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه.

ونحن اليوم نعيش تنفيذ أكبر توسعة للمسجد احلرام في التاريخ، التي أمر ب�ها خادم احلرمني الشريفني امللك 

عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، باإلضافة إلى أكبر توس���عة للمطاف الس���تيعاب مئة ألف طائف في الساعة 

بعدما كان يس���توعب ثمانية وأربعني ألفًا؛ كل تلك املش���روعات قللت من الطاقة االستيعابية الستقبال احلجيج 

باألع���داد الت���ي كانت ترد في األعوام القليل���ة املاضية ما اضطر الدولة لتوجيه الطلب إلى الدول اإلس���المية 

لتخفيض أعداد حجاجها، إلى أن يتم االنتهاء من تلك األعمال اإلنشائية الضخمة. وما كان ذلك التخفيض إال 

بسبب احلرص على سالمة وراحة احلجاج، ولتوفير اخلدمات العالية املستوى لهم.

لقد كان قرار تخفيض احلجاج حلج العام الذي غادرنا منذ أيام قليلة قرارًا حكيمًا ومثاليًا. فقد كانت أهم انعكاساته 

أن حج عام ١٤٣٤ه� كان أفضل عام، منذ س���نوات، تتوافر فيه االنس���يابية والس���هولة في حركة اجلموع، وكذلك في 

وس���ائل املواصالت والنقل، وفي توفير النظافة والراحة لهم على أعلى املس���تويات. ولقد أثبت هذا القرار أن كثيرًا من 

الس���لبيات واملعوّقات التي مت مالحظتها في مواس���م األعوام السابقة ، كانت بس���بب األعداد املتزايدة من احلجيج، 

ومحدودية الطاقة االستيعابية للمشاعر املقدسة؛ فنتج االزدحام واالختناقات في مواقع كثيرة.

ال شك أن إدارة اجلموع مهمة كبرى، يضاعف من صعوبتها: محدودية املكان، وحترك اجلموع بتوقيت محدد، وارتفاع 

مس���توى األعداد. وعلى الرغم من أن حكومة اململكة العربية الس���عودية قامت بفك اختناقات أماكن كثيرة وكبيرة في 

املشاعر املقدسة، إال أن التوقيت الزمني وعدم االتساع املكاني يظالن عاملني مهيمنني، مهما كانت التوسعات كبيرة 

في البنية التحتية ملرافق احلج.  لذا كان تخفيض األعداد عاماًل أساسيًا مباشرًا في االرتقاء مبستوى اخلدمة واألداء 

في شتى مناحي احلج وجناحه بالصورة املشرفة التي رأينا.

ومن هذا املنطلق؛ فمن املنطقي ضرورة إجراء دراس���ات متكامل���ة للخروج بتصور علمي وواقعي عن األعداد املثالية 

حلجيج األعوام القادمة، تأخذ في االعتبار املس���احات االستيعابية للجموع الكبيرة وحركتهم وتوقيتاتهم. وال شك أن 

ذلك من املمكن تنفيذه بإنشاء "موديل رياضي" أو "محاكي للواقع" ميكن بواسطته إدخال كافة املعلومات املختلفة فيه، 

ليأتي باألعداد املثالية التي ميكن توفير اخلدمة لها براحة وسالمة وأمان ونظافة وجودة. 

مقـــــــال

محمد أحمد مشاط
m.mashat@gmail.com



معارض

مشاركة فاعلة للمؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة في معرض برنامج إدارة الشراكة في عمليات 

احلج "بنيان 5" الذي ُأقيمت فعالياته مؤخرًا في املنطقة املركزية احمليطة باملسجد النبوي الشريف، 

املنورة،  املدينة  في  واخليرية  والتطوعية  واخلاصة  احلكومية  اجلهات  مختلف  من  واسعة  مبشاركة 

مبشاركة أكثر من )36( جهة، والذي نظمته جلنة احلج في منطقة املدينة املنورة بالتعاون مع جامعة 

طيبة، والذي افتتحه أمير منطقة املدينة املنورة صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن سلمان، بحضور 

وزير احلج معالي الدكتور بندر حجار، واستمرت نشاطاته حتى اخلامس من شهر محرم لعام 1435هـ. 

المدينة المنورة: الرفادة

"بنيان".. معرض الش���راكة في عمليات احلج 

جتس���يد لروح الفريق الواح���د بني اجلهات 

احلكومي���ة واجله���ات ذات العالق���ة العاملة 

باحلج، يقام للس���نة اخلامس���ة على التوالي 

ويض���م جهات حكومية وأهلي���ة، حيث يجيب 

على العديد من االستفس���ارات التي يس���أل 

عنها احلجاج ف���ي مختلف النواحي اخلدمية 

واملعلوم���ات التي تتعلق بأداء مناس���ك احلج 

وآداب الزيارة واألماكن التي يشرع زيارتها، 

واجلهود التي تبذله���ا حكومة اململكة العربية 

الس���عودية من أج���ل توفير أقص���ى معايير 

اجلودة في أداء مختل���ف األجهزة واإلدارات 

احلكومية خلدمة ضي���وف الرحمن منذ حلظة 

وصولهم عبر مختل���ف املنافذ اجلوية والبرية 

والبحري���ة وأثن���اء تنقله���م بني مك���ة املكرمة 

واملشاعر املقدس���ة واملدينة املنورة، واملراحل 

التطويري���ة والتوس���عات املتعاقب���ة التي مت 

تنفيذها في املس���جد احلرام واملسجد النبوي 

الش���ريف على مر العقود، الستيعاب األعداد 

املتزاي���دة م���ن احلجاج واملعتمري���ن، وتوفير 

مختلف اخلدمات الصحية والبيئية ووس���ائل 

الط���رق واملواصالت والبنية التحتية الضخمة 

التي مت تسخيرها خلدمة احلجاج واملعتمرين، 

إل���ى جان���ب البرامج البحثية واالستش���ارية 

والتثقيفية والتدريبية وأعمال التطوير الشامل 

معرض )بنيان(..
 تجسيد روح التعاون بين الجهات 

العاملة في الحج

 يـــعـــكـــس اجلـــــهـــــود الـــتـــي 
خلدمة الــــدولــــة   تــبــذلــهــا 
ـــــــرحـــــــمـــــــن  ضـــــــــــيـــــــــــوف ال

التطويرية  املـــراحـــل  عــلــى  الـــضـــوء  يــلــقــي   
والـــــــتـــــــوســـــــعـــــــات املـــــتـــــعـــــاقـــــبـــــة الـــــــتـــــــي مت 
واملسجد  احلــــــرام  املــســجــد  فـــي  تــنــفــيــذهــا 
ــــى مــــــر الــــعــــقــــود الـــــنـــــبـــــوي الـــــشـــــريـــــف عــــل
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ــــتــــي مت   يــــوضــــح مـــخـــتـــلـــف اخلــــــدمــــــات ال

واملعتمرين احلـــجـــاج  خلــدمــة  تــســخــيــرهــا 

التي تقدمها املؤسس���ة للحجاج بلغات مختلفة بحيث ميكن لزوار املعرض 

اإلط���الع على كل جديد عبر ه���ذا املوقع، إضافة إل���ى النقلة النوعية في 

آلية العمل التي تنتهجها املؤسس���ة األهلية لألدالء وذلك عبر التوس���ع في 

اس���تخدام البرامج التقنية واألجهزة التي تس���هم في االرتقاء مبس���توى 

اخلدمات وجودة األداء في مختلف التعامالت اإللكترونية وما يتعلق بها من 

تقدمي إحصاءات واملتابعة الدقيق���ة جلميع اخلدمات امليدانية التي يقدمها 

منس���وبو املؤسس���ة للحجاج من متابعة عمليات التفويج واإلسكان وتوثيق 

وحصر احل���االت وتلقي البالغات وإعداد احملاض���ر ومتريرها إلى جهات 

االختصاص ومتابعة األداء بشكل مستمر.

وأكد الدكتور يوس���ف بن أحمد حوالة أن جناح املؤسس���ة قدم كذلك خدمات 

إلكتروني���ة متمثلة في خرائ���ط رقمية متكن احلجاج م���ن التعرف على مواقع 

س���كنهم وتوفير خدمة الباركود املثبت على بطاق���ات احلجاج، بحيث متكنهم 

من التعرف أيضًا على مواقع حفظ جوازات سفرهم وبيانات مكاتب اخلدمات 

امليدانية وعناوينها، مش���يرًا إلى أن املؤسس���ة تفتح باب التوظيف املوس���مي 

اللتحاق مئات الش���باب الس���عودي بالعمل املوس���مي في املؤسسة للمشاركة 

ف���ي خدمة ضي���وف الرحمن، فضاًل عن أنه يتم االلتقاء برؤس���اء وفود بعثات 

احلج واحلجاج لالس���تماع إلى آرائهم إضافة إلى تفقد عدد كبير من مساكن 

احلجاج خالل املوسم.

وبنينّ الدكتور يوس���ف حوالة أن املؤسس���ة تتيح ل���زوار املعرض من احلجاج 

واملواطن���ني واملقيمني االط���الع على العديد من اخلدم���ات والتعرف عن قرب 

على آلية عمل املؤسس���ة، مشيرًا إلى أن اجلناح يضم مجسمًا للمبنى اجلديد 

للمؤسس���ة ومجسمًا لكتيب كلمات مضيئة مللوك اململكة لوفود احلجاج الكرام، 

وعروضًا مرئية جتسد ما تقدمه حكومة خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله 

ب���ن عبدالعزيز آل س���عود - حفظه الله - لضيوف الرحم���ن في مكة املكرمة 

واملدينة املنورة واملش���اعر املقدس���ة، منوهًا باهتمام ومتابعة صاحب السمو 

امللكي األمير فيصل بن س���لمان ب���ن عبدالعزيز أمير منطق���ة املدينة املنورة 

رئيس جلنة احلج باملدينة املنورة، الذي يقف خلف كل جناح حتققه القطاعات 

احلكومية واألهلية العاملة في مجال خدمة ضيوف الرحمن.

التي ش���هدتها قطاعات احلج، من أجل مواصلة االرتقاء املس���تمر في جودة 

اخلدم���ات امليدانية والفنية ف���ي محاور خدمة احلجاج، بدءًا من االس���تقبال 

واإلس���كان والتفويج وتأمني وسائل النقل امليسرة، وحتى مغادرة احلجاج إلى 

بلدانهم بعد أدائهم مناسك احلج بيسر وسهولة.

ويتناول املع���رض كذلك جانبًا مهمًا من تاريخ املدين���ة املنورة، حيث لم يغفل 

القائم���ون عليه إبراز املاضي املجي���د للمدينة املنورة وحاضرها الزاهر، حيث 

يش���اهد زواره صورًا قدمية ن���ادرة للمدينة املنورة وبيوته���ا وأزقتها القدمية 

والش���هيرة، كما شكلت مجسمات املس���جد النبوي ومسجد قباء واجلمعة في 

عهد النبي صلى الله عليه وسلم عنصر جذب لشريحة كبيرة من رواد املعرض، 

إذ صنعت تلك املجس���مات بدقة متناهية لتحكي ماضي املدينة املنورة العريق 

وتاري���خ أهله���ا منذ الهجرة النبوية الش���ريفة قبل أكثر من أربعة عش���ر قرنًا 

مضى، كما تعكس مشاركة عدة جهات خدمية في املعرض واقع املدينة املنورة 

في الوق���ت احلالي، والنقلة العمرانية والبيئية الضخمة التي حتققت بإنش���اء 

شبكات من الطرق واألنفاق والتقاطعات والبيئة العمرانية التي صممت بطرق 

وأساليب هندسية متقدمة مبا في ذلك تطوير املنطقة احمليطة باملسجد النبوي 

الش���ريف، ومش���روعات التحس���ني والتجميل التي مت تنفيذها ضمن مراحل 

التطوير الشاملة التي شهدتها املدينة املنورة.

كما يبرز املعرض املش���اركة الفاعلة للقطاعات األمنية التي تهدف من خاللها 

إلى تعريف زوار املعرض باخلدمات التي تقدمها تلك اجلهات وسبل االستفادة 

منها عند احلاجة وأرقام التواصل مع مختلف اجلهات، وما حتتويه تلك األقسام 

في املعرض من خدمات إلكترونية، كما تقدم في كل أجنحة املعرض العديد من 

املنش���ورات والكتيبات التوعوية والتثقيفية والهدايا للزوار من حجاج بيت الله 

احلرام ومن املواطنني واملقيمني.

جناح األدالء
ومت تقس���يم املعرض إلى وحدات تضم كل وحدة عددًا من اجلهات التي تقدم 

خدمات لضيوف الرحمن زوار املسجد النبوي الشريف، ومنها الشؤون الدينية، 

واخلدمات األمني���ة، والقطاعات اخلدمية، والقطاع���ات الصحية، والقطاعات 

األكادميية والبحثية، والقطاعات اخلاصة، وقطاع اإلرش���اد والتوجيه، وغيرها 

من القطاعات التي تقدم العديد من اخلدمات املباشرة لزوار املعرض، باإلضافة 

إلى صاالت العرض املرئي التي أقيمت ألول مرة هذا العام.

وجتسد معروضات جناح املؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة في معرض 

إدارة الش����راكة في أعمال احلج )بنيان 5( حزمة اخلدمات األساسية التي 

يحظى بها احلجاج زوار مس����جد املصطفى صلى الله عليه وس����لم في حج 

عام 1434ه�.

وقدم منسوبو املؤسسة حلقة متكاملة من العمل املنظم خلدمة ضيوف الرحمن 

أثناء وجودهم في املدينة املنورة بالبداية املبكرة للمؤسس���ة في إعداد خطتها 

ملوس���م احلج وجتنيد مئات الك���وادر اإلدارية وامليداني���ة والفنية من موظفني 

دائمني وموس���ميني، وتوفير مختلف التجهي���زات لتنفيذ بنود اخلطة التي تركز 

على تقدمي خدمات مباش���رة لضيوف الرحمن وتش���كيل جلان مكلفة مبتابعة 

خدمة احلجاج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بالتنس���يق مع اجلهات احلكومية 

ذات العالقة بأعمال احلج.

وأوضح رئيس مجلس إدارة املؤسس���ة األهلية لألدالء باملدينة املنورة الدكتور 

يوس���ف بن أحمد حوالة أن جناح املؤسس���ة في معرض إدارة الش���راكة في 

أعمال احلج )بنيان( قدم منوذجًا ملنظومة عمل املؤسس���ة وأبرز اخلدمات التي 

تقدمه���ا لضيوف الرحم���ن في مرحلتي ما قبل وما بعد احل���ج، الفتًا االنتباه 

إلى أن املؤسس���ة أطلقت موقعًا إعالميًا مهمته تقدمي أهم األخبار واملعلومات 
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مساجد
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د امل���ك���ان ال����ذي ص��ل��ى ف��ي��ه رس���ول   ُح������ِدّ

ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وس���ل���م اجلمعة  ال���ل���ه ص��ل��ى 

اجلمعة( )مسجد  ب���  ذل��ك  بعد  وس��م��ي 

لدى  األم��اك��ن  أق��دس  وثاني  اإلس���ام،  تاريخ  في  عاصمة  أول  الطيبة«  »طيبة 
النبوية بأكثر من 1500 عام،  الهجرة  املكرمة، تأسست قبل  املسلمني بعد مكة 
وتستمد أهميتها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها وإقامته فيها، لتعد 
أحد أبرز وأهم األماكن. وقد ُعرفت قبل ظهور اإلسام باسم »يثرب«، وقد ورد 
هذا السم في القرآن الكرمي: )َوِإْذ َقاَلْت َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َيا َأْهَل َيْثِرَب َل ُمَقاَم َلُكْم 
ِإْن  ِبَعْوَرٍة  َوَما ِهَي  ُبُيوَتَنا َعْوَرٌة  ِإَنّ  َيُقوُلوَن  ِبَيّ  الَنّ ِمْنُهُم  َفِريٌق  َوَيْسَتْأِذُن  َفاْرِجُعوا 
ُيِريُدوَن ِإَلّ ِفَراًرا(.. وورد في احلديث الصحيح أن النبي، صلى الله عليه وسلم 
غّير اسمها من يثرب إلى املدينة، ونهى عن استخدام اسمها القدمي فقال: »من 
ثاثة  أق��دم  املنورة  املدينة  وتضم  ال��ل��ه...«،  فليستفغر  )يثرب(  للمدينة  قال 
من  وعديد  القبلتني،  ومسجد  قباء  ومسجد  النبوي  املسجد  وه��ي:  مساجد 
املساجد األخرى، منها ما هو أثري وقدمي، ومنها ما هو حديث، باإلضافة إلى 

الكثير من املعالم واآلثار الدينية. 

المدينة المنورة: الرفادة

أهمها المسجد النبوي ومنها قباء والقبلتين والجمعة

مساجد المدينة المنورة ومعالمها األثرية
 ي��ق��ع م��س��ج��د »ال��ق��ب��ل��ت��ني« ع��ل��ى حرة 
الوبرة وبناه بنو سواد بن غنم بن كعب 
املباركة النبوية  للهجرة  الثاني  العام 



أه����م م��س��اج��د املدينة  ي��ع��د »ق���ب���اء« م���ن 
املسجد  بعد  مساجدها  وث��ان��ي  النبوية 
ُب��ن��ي ف���ي اإلس���ام ال��ن��ب��وي وأول م��س��ج��د 

المسجد النبوي 
املس���جد النبوي الشريف في املدينة املنورة، هو أحد املساجد الثالثة التي 

قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها املساجد التي تشّد الرحال إليها، وذلك 

بقوله صلى الله عليه وسلم: »ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد، مسجدي 

هذا واملس���جد األقصى واملسجد احلرام«. وهو املسجد الذي أسس بنيانه 

النبي الكرمي وشيده يدًا بيد مع املسلمني، وهو مركز الدعوة األولى إلى الله 

تعالى واملدرس���ة األولى في اإلسالم. وفيه احملراب واملنبر واألساطني، وبه 

احلجرة النبوية الش���ريفة، وهي احلجرة التي سكنها النبي الكرمي وأزواجه 

املطهرات، وتقع بجوار مس���جده وفيها قبره عليه الصالة والسالم وقبر أبي 

بكر الصديق وعمر بن اخلطاب رضي الله عنهما. 

ُأِمر الرس���ول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى املدينة املنورة، وعند قدومه 

م���ن مكة املكرمة نزل عليه في قباء - وكانت من ضواحي املدينة وهي اآلن 

إحدى أحيائها - وأقام بها بضعة أيام وبنى مسجد قباء، وهو أول مسجد 
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أسس على التقوى. ولقد أمر الرسول عمار بن ياسر رضي الله عنهما ببنائه، 

ثم توجه إلى املدينة املنورة وكان األنصار يعترضون ناقته وميسكون بزمامها، 

وكٌل منهم يريد أن يتش���رف بنزوله عنده، فيقول لهم الرس���ول صلى الله عليه 

وس���لم: »خلوا س���بيلها فإنها مأمورة«، حتى بركت الناق���ة في مربد لغالمني 

يتيمني من األنصار هما سهل وسهيل، فطلب الرسول منهما أن يشتري املربد 

ليبني فيه مس���جده فقاال: »بل نهبه لك يا رس���ول الله...«، فأبى عليه الصالة 

والسالم إال أن يبتاعه منهما فدفع لهما ثمن املربد عشرة دنانير.

وبعدها شرع النبي، صلى الله عليه وسلم، في بناء مسجده، وكان في املربد 

نخل وش���جر وخرب، فأمر أصحابه بإصالح املكان وجتهيزه فقطع النخل 

وس���ويت األرض، وبدأ الرس���ول الكرمي مع أصحابه في بنائه ويعمل معهم 

بيده الش���ريفة، فينقل احلجارة ويحمل اللنب بنفسه وهم يرجتزون فيرجتز 

معهم ويردد: »اللهم إن العي���ش عيش اآلخرة فارحم األنصار واملهاجرة«، 

وقد جعل أس���اس املس���جد من احلجارة وبعمق ثالث���ة أذرع تقريبًا. وبنى 

حيطانه من اللنب، وأعمدته من جزوع النخل وسقفه من اجلريد وترك وسطه 

رحبة وكانت القبلة أول بنائه باجتاه بيت املقدس. 

وجتس���يدًا لهذه املكانة.. ظل املسجد النبوي الشريف يتسع ويزداد، وُتدخل 

عليه عدة حتس���ينات في عصور حكم الدول اإلس���المية املختلفة، وليتبارى 

امللوك واألمراء وحكام املسلمني على مر التاريخ في توسعته وزيادته، ولتجرى 

عليه ثماني توسعات، واحدة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوسعة 

في عهد اخللفية الراشد عمر بن اخلطاب، وتوسعة أخرى في عهد عثمان بن 

عفان، وتوسعة في عهد الدولة األموية، وأخرى في عهد الدولة العباسية، كما 

جرت توسعة أخرى في عهد املماليك، وفي عهد الدولة العثمانية.

وفي هذا العهد الس���عودي الزاهر، استفتح امللك املؤسس اإلمام عبدالعزيز 

بن عبدالرحمن الفيصل وأس���س مجد الدولة الس���عودية وتشرفها بخدمة 

احلرمني، وابتدأ - رحمه الله - عصر التوس���عات التي لم يسبق لها نظير 

امل��س��ج��د ال���ن���ب���وي ش���ي���ده ال��ن��ب��ي ال��ك��رمي 

وه���������و م������رك������ز ال��������دع��������وة األول��������������ى إل�����ى 

ال����ل����ه وامل�������درس�������ة األول����������ى ف�����ي اإلس�������ام



اخل����اص به، حيث ك�انت توس���عته الت�اريخي�ة والتي أت���ت تتويجًا لكل ما 

مضى على يد خادم احلرمني الش���ريف�ني امللك فه�د بن عب�دالع�زيز – طيب 

الله ثراه وجعل الله ذل�ك في م�وازين حسن�اته - ف�كان ه�ذا البن�اء الف�ريد 

الشامخ واملوجود حاليًا يحكي مبداد م�ن عز وفخار لكل مرتاديه ومشاهديه 

مدى االهتمام باملس���اج�د والعن�اي�ة بها وب�ذل كل غال ونف�يس في س���بي�ل 

الوص�ول به�ا إلى أن تك�ون من أحسن األم�اكن ال�تي يعبد فيه�ا الله عل�ى 

 . األرض، حيث متت توسعته ليستوعب عشرين ألف مصٍلّ

واملس���جد مستطيل الشكل وقد روعي في تصميمه أن يكون به فناء داخلي 

يتوس���طه تفتح عليه جميع املداخل، وخصص اجلزء الش���مالي منه مصلى 

للنس���اء مبداخل منفصلة وبعيدة عن مداخل الرجال، وهو من دورين حتى 

يتس���ع لعدد من النس���اء مرتادات املسجد، واملس���جد له 4 مآذن وبه 56 

قبة، وملحق به س���كن لألئمة واملؤذنني ومكتبة. وتبلغ مساحة أرض املسجد 

13500م2 ومساحة مبانيه 5860م2، مخصصة منها للنساء 7000 مصل 

ويوجد له أربع منارات. وس���قفه على ش���كل سلسلة من القباب عددها 62 

قبة، القبة الرئيسية بارتفاع 25م ويحيط بها خمس قباب ارتفاع كل واحدة 

منها 20م باقي القباب 12م. وعدد األبواب 7 مداخل رئيس���ة و12 مدخاًل 

فرعيًا، ويوجد سكن ملنسوبي املسجد، ويشتمل على قسمني كل واحد منها 

172م مخصصة لالئمة واملؤذنني. وفي املسجد دورات مياه للرجال عددها 

64 ومس���احة ال���كل 182م2 ووحدات للوضوء عددها 34 وحدة مس���احة 

124م2 ودورات النساء 32 دورة مبساحة 91م2 وحدات حتتوي 42 وحدة 

مبساحة 164م2، ويتم تبريد املسجد عن طريق ثالث وحدات مركزية قدرة 

كل وحدة مليون وثمانني ألف وحدة حرارية.

مسجد القبلتين
يقع على ربوة من احلرة الغربية )حرة الوبرة(، وبناه بنو س���واد بن غنم بن 

كعب في عهد رس���ول الله، صلى الله عليه وس���لم، في العام الثاني للهجرة 

النبوية املباركة، وكانت مواد البناء آنذاك هي اللنب والسعف وجذوع النخيل. 

ولهذا املس���جد أهمية خاصة في التاريخ اإلسالمي، ففيه نزل الوحي على 

رس���ول الله صلى الله عليه وسلم بتحول القبلة إلى الكعبة املشرفة بعد أن 

كانت القبلة هي بيت املقدس، وكان ذلك يوم 15 ش���عبان من العام الثاني 

للهجرة املوافق 11 فبراير 642م وكان رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم، 

يزور أم بش���ر من بني سلمة معزيًا فصنعت له طعامًا، وعند صالة الظهر 

نهض رس���ول الله، صلى الله عليه وس���لم يصلي، وبعد أن أمت ركعتني نزل 

عليه الوحي بالتحول إلى الكعبة املش���رفة في اآلية الكرمية: )قد نرى تقلب 

وجهك في الس���ماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر املسجد احلرام 

وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره(، ومنذ ذلك احلني عرف املسجد باسم 

)مس���جد القبلتني( ألن رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم صلى فيه شطر 

صالته قبل املسجد األقصى والشطر اآلخر قبل املسجد احلرام.

وفي س���ياق اهتمام خادم احلرمني الش�ريفني واستشعاره - يحفظه الله - 

مبدى وضرورة أن تكون املس����اجد على أحسن وجه وذلك ملكانتها الدينية، 

أمر - حفظه الله - وعلى نفقت�ه اخلاصة به�دم وإعادة بناء املسجد، وإعادة 

تخ�طيط املنطقة التي ي�قع املس���جد فيها، وتوس���عته وفق أحدث التقنيات 

والتصاميم الهندسي�ة، مع إضفاء اللمسة الهندسي�ة املعمارية ذات الطابع 

اإلس���المي عليه، حيث ال يخ�ف���ى على أعني املترددين على هذا املس���جد 

األثري ما مت تنفيذه به من إعمار وتوسعة في العهد السعودي الزاهر.

مسجد الجمعة
عندما هاجر الرس���ول املصطفى صلى الله عليه وس���لم م���ن مكة املكرمة 

إل���ى املدينة املن�ورة التي وصل إليه����ا ي�وم اإلثنني 12 من ربي�ع األول من 

الع����ام الهجري األول، أقام عل�يه الص�الة والس����الم في قباء أربع�ة أي�ام 

حتى صباح يوم اجلمعة املوافق 16 من ش���هر ربيع أول )من العام نفسه(، 

ث���م خرج صلى الله عليه وس���لم متوجهًا إلى املدينة املن���ورة، وعلى مقربة 

م���ن مح�ل إقامت����ه بقباء أدركته صالة اجلمع����ة فصالها في بطن( وادي 

الرانون���اء(، وقد حدد املكان الذي صلى فيه رس���ول الل���ه صلى الله عليه 

وس���لم اجلمعة وسمي بعد ذلك ب� )مس���جد اجلمعة(. ومت بناؤه من احلجر 

ال���ذي تهدم عدة مرات، فأعيد بناؤه وجتدي���ده في كل مرة يتهدم بها حتى 

عام 1409ه� عندما أمر خادم احلرمني الش���ريفني بهدم املس���جد الق�دمي 

وإعادة بنائه وتوس���عته وت�زويده باملرافق واخل�دمات الالزمة، كسكن لإلمام 

واملؤذن ومكتبة ومدرس���ة لتحفيظ القرآن الكرمي ومصلى للنس�اء مع دورات 

املياه، وأصبح املس���جد يستوعب ستمائة وخمس����ني مصليًا، بعد أن كان 

ال يس���ت�وعب أكثر من س���بعني مصل. وللمس���جد منارة رفيعة بديعة وقب�ة 

رئيسي�ة تت�وسط ساحة الص�الة إضاف�ة إلى أربع قباب صغيرة.

مسجد ذي الحليفة
يعرف مبس���جد الشجرة )مس���جد امليقات(، وهي شجرة كان النبي صلى 

الله عليه وس���لم ينزل حتتها بذي احلليفة كما في صحيح مس���لم، ويعرف 

أيضًا مبس���جد ذي احلليفة، وهو ميق���ات أهل املدينة املنورة ومن مير بها. 

وفي صحيح مس���لم عن عمر رضي الله عنه قال: »بات رس���ول الله صلى 

الله عليه وس���لم بذي احلليفة وصلى في مس���جدها«. وفي رواية له – كان 

النبي صلى الله عليه وس���لم يركع بذي احلليفة ركعتني ثم استوت به الناقة 

قائم���ة وأهل به���ذه الكلمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك ال ش���ريك لك لبيك، إن 

احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك. وقد اهتمت وزارة الشؤون اإلسالمية 

واألوقاف والدعوة واإلرشاد باملسجد وفرشه وزودته بدورات املياه اخلاصة 

واحلمام���ات الالزمة التي يغتس���ل بها احلجاج لإلح���رام، حتى أمر خادم 

احلرمني الش���ريفني - يحفظه الله - ب�هدمه وإعادة إنش���ائه مع توسعته، 
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من قبل، تواكبًا مع األعداد املتزايدة من قاصدي الديار املقدسة من العالم 

اإلس���المي، فأعلن - رحمه الله - عن مش���روعه الكبير في عمارة وتوسعة 

احلرمني الش���ريفني عام 1368ه، لتنطلق التوسعة الثامنة للمسجد النبوي 

الش���ريف في عهده - طيب الله ثراه - خالل الفترة )1370 - 1375ه�(. 

ثم تابعه على هذا الش���رف العظيم واملجد األثيل أبن���اؤه امللوك من بعده: 

)امللك س���عود بن عبدالعزيز، وامللك فيصل ب���ن عبدالعزيز، وامللك خالد بن 

عبدالعزيز، وامللك فهد بن عبدالعزيز(، رحمهم الله جميعًا، حيث تنافس���وا 

في عمارته وتوسعته. 

وهاهو خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز ينِظم لؤلؤًة أخرى 

كرمية في عقد املجد والشرف العظيم، من خالل التوسعة اجلليلة التي وجه 

بها مؤخرًا – يحفظه الله - للمسجد النبوي الشريف، هذه التوسعة التي ال 

نظير لها في التاريخ على املس���تويات كافة، من حيث التخطيط، واملساحة، 

واملواصفات، والتنفيذ، وفق رؤية إستراتيجية تكفل خدمة هذا املسجد وكَلّ 

من ميم إليه، بل ويبهج كل مسلم ومسلمة في أرجاء الدنيا.

مسجد قباء 
ويعد مس���جد قباء من أهم مس���اجد املدينة النبوية، وأول مس���جد ُبني في 

اإلسالم وثاني مساجد املدينة املنورة بعد املسجد النبوي الشريف من حيث 

احلجم واملس���احة والفضل. ويقع في اجلنوب الغ�ربي من امل�دينة املن�ورة، 

يبع�د عن املس���جد النب�وي الشريف مقدار نص�ف ساع�ة باملش�ي املعت�دل، 

وك�ان على ش���كل م�ربع طول ضلع�ه 40 مت�رًا، وفي�ه قب�ة يقال إنه�ا م�برك 

ن�اق�ة رس���ول الله صلى الله عليه وس����لم، ومن آثار املسج�د الق�دمي حج�ر 

منق����وش باخل�ط الكوفي الق�دمي يب�ني تاريخ عم�ارة املس���جد من قبل أحد 

األش���راف عام 435ه�، والقس���م املس���قوف منه على هيئة قباب، وكان به 

س�تة أروقة.

وقد ش���ارك الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في بنائه بنفسه، ومتت 

عمارت���ه في مختلف احلق���ب والعصور. وفي العهد الس���عودي الزاهر مت 

تع�ميره وجت�دي�ده وفرش����ه مع احلف�اظ على الط�راز املعم�اري اإلس�المي 



رس���ول الله صلى الله عليه وسلم بتحول القبلة إلى الكعبة املشرفة بعد أن 

كانت القبلة هي بيت املقدس، وكان ذلك يوم 15 ش���عبان من العام الثاني 

للهجرة املوافق 11 فبراير 642م وكان رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم، 

يزور أم بش���ر من بني سلمة معزيًا فصنعت له طعامًا، وعند صالة الظهر 

نهض رس���ول الله، صلى الله عليه وس���لم يصلي، وبعد أن أمت ركعتني نزل 

عليه الوحي بالتحول إلى الكعبة املش���رفة في اآلية الكرمية: )قد نرى تقلب 

وجهك في الس���ماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر املسجد احلرام 

وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره(، ومنذ ذلك احلني عرف املسجد باسم 

)مس���جد القبلتني( ألن رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم صلى فيه شطر 

صالته قبل املسجد األقصى والشطر اآلخر قبل املسجد احلرام.

وفي س���ياق اهتمام خادم احلرمني الش�ريفني واستشعاره - يحفظه الله - 

مبدى وضرورة أن تكون املس����اجد على أحسن وجه وذلك ملكانتها الدينية، 

أمر - حفظه الله - وعلى نفقت�ه اخلاصة به�دم وإعادة بناء املسجد، وإعادة 

تخ�طيط املنطقة التي ي�قع املس���جد فيها، وتوس���عته وفق أحدث التقنيات 

والتصاميم الهندسي�ة، مع إضفاء اللمسة الهندسي�ة املعمارية ذات الطابع 

اإلس���المي عليه، حيث ال يخ�ف���ى على أعني املترددين على هذا املس���جد 

األثري ما مت تنفيذه به من إعمار وتوسعة في العهد السعودي الزاهر.

مسجد الجمعة
عندما هاجر الرس���ول املصطفى صلى الله عليه وس���لم م���ن مكة املكرمة 

إل���ى املدينة املن�ورة التي وصل إليه����ا ي�وم اإلثنني 12 من ربي�ع األول من 

الع����ام الهجري األول، أقام عل�يه الص�الة والس����الم في قباء أربع�ة أي�ام 

حتى صباح يوم اجلمعة املوافق 16 من ش���هر ربيع أول )من العام نفسه(، 

ث���م خرج صلى الله عليه وس���لم متوجهًا إلى املدينة املن���ورة، وعلى مقربة 

م���ن مح�ل إقامت����ه بقباء أدركته صالة اجلمع����ة فصالها في بطن( وادي 

الرانون���اء(، وقد حدد املكان الذي صلى فيه رس���ول الل���ه صلى الله عليه 

وس���لم اجلمعة وسمي بعد ذلك ب� )مس���جد اجلمعة(. ومت بناؤه من احلجر 

ال���ذي تهدم عدة مرات، فأعيد بناؤه وجتدي���ده في كل مرة يتهدم بها حتى 

عام 1409ه� عندما أمر خادم احلرمني الش���ريفني بهدم املس���جد الق�دمي 

وإعادة بنائه وتوس���عته وت�زويده باملرافق واخل�دمات الالزمة، كسكن لإلمام 

واملؤذن ومكتبة ومدرس���ة لتحفيظ القرآن الكرمي ومصلى للنس�اء مع دورات 

املياه، وأصبح املس���جد يستوعب ستمائة وخمس����ني مصليًا، بعد أن كان 

ال يس���ت�وعب أكثر من س���بعني مصل. وللمس���جد منارة رفيعة بديعة وقب�ة 

رئيسي�ة تت�وسط ساحة الص�الة إضاف�ة إلى أربع قباب صغيرة.

مسجد ذي الحليفة
يعرف مبس���جد الشجرة )مس���جد امليقات(، وهي شجرة كان النبي صلى 

الله عليه وس���لم ينزل حتتها بذي احلليفة كما في صحيح مس���لم، ويعرف 

أيضًا مبس���جد ذي احلليفة، وهو ميق���ات أهل املدينة املنورة ومن مير بها. 

وفي صحيح مس���لم عن عمر رضي الله عنه قال: »بات رس���ول الله صلى 

الله عليه وس���لم بذي احلليفة وصلى في مس���جدها«. وفي رواية له – كان 

النبي صلى الله عليه وس���لم يركع بذي احلليفة ركعتني ثم استوت به الناقة 

قائم���ة وأهل به���ذه الكلمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك ال ش���ريك لك لبيك، إن 

احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك. وقد اهتمت وزارة الشؤون اإلسالمية 

واألوقاف والدعوة واإلرشاد باملسجد وفرشه وزودته بدورات املياه اخلاصة 

واحلمام���ات الالزمة التي يغتس���ل بها احلجاج لإلح���رام، حتى أمر خادم 

احلرمني الش���ريفني - يحفظه الله - ب�هدمه وإعادة إنش���ائه مع توسعته، 
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حت���ى يتالءم مع األعداد املتزايدة م���ن احلجاج واملعتمرين، حيث مت هدمه 

وبناؤه وتوس���عته بالطرق احلديثة التي لم يشهدها املسجد من قبل، لتعتبر 

توس���عة هذا املسجد شاهدًا من الش���واهد اجلبارة التي تقوم بها حكومة 

خادم احلرمني الشريفني.

مسجد العنبرية
يق�ع مس���جد العن�برية غ���رب احل�رم النب�وي الش���ريف بالق�رب من محطة 

سك�ة ح�ديد احلجاز التي كانت في العهد العثماني، ويبعد عنه بنحو 500 

متر بالواجه�ة الشمالي�ة، ومح�اط بحديقة دائرية تضفي عليه روعة وجمااًل 

لتظ�ه���ر مباني���ه األثرية التي ش���ي�دت في ع�هد الدول����ة العثمانية باحلجر 

املنح���وت بروعة ودق�ة الفن املعم�اري، وق�د اهتمت حكوم�ة خ�ادم احلرمني 

الشريف�ني بف�رشه وصيان�ته والعناية به ليبقى ش�امخًا ومحاكيًا للمس�اجد 

األثري�ة باملدين�ة املن�ورة التي انطل�ق منها اإلسالم لشتى بق�اع املعم�ورة.

المساجد السبعة
أثناء موقعة اخلندق اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم مكانًا لوضع خيمته 

في جبل سلع، وقام بالصالة والدعاء على مشركي قريش، كما قام بنصب 

خيامه���م في أماكن متفرقة ضم���ن موقع اخلندق، وبعد ذلك مت حتديد هذه 

األماكن، وبنيت بعد ذلك مس���اجد حتديدًا لهذه األماكن ومنها: »مس���جد 

الفتح«، ويقع على ق�طعة من جب�ل س����لع بني في ع�هد الرس�ول صلى الله 

عليه وسلم إال أن بناءه احلالي من احلجارة واجلير. ومن األحاديث املروية 

أن الرس���ول صلى الله عليه وس���لم دعا في هذا املسجد على األحزاب في 

غزوة اخلندق وملا فتح الله ع�لى املس���لمني م�ن تفوق على األحزاب س���مى 

مبسجد الفتح. واملساجد التي قبلته تعرف اليوم كلها مبساجد الفتح، وهي: 

)مس���جد سلمان الفارسي، وهو املسجد األعلى من مسجد الفتح. ومسجد 

س���يدنا على بن أبي طالب، وهو بقبلة مسجد سلمان الفارسي. ومسجد لم 

يذكر عنه ش���يء ألنه لم يبق له أثر. وفي املشرق على جبل سلع آثار عمارة 

بها حجارة يقال إنها مسجد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي 

مواجهة قبلة املس���جد السابق يقع مس���جد أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب 

رضي الله عنه. وفي املنطقة نفسها أيضًا يقع مسجد السيدة فاطمة رضي 

الله عنها(.



غامر الفرح.. وعظيم االمتنان
إن خدم���ة حجاج البيت العتيق مهمة عظيمة تس���تنفر فيها احلكومة الس���عودية 

ر  جميع أجهزتها وقطاعاتها، وحتش���د كل كوادرها وطاقاتها البش���رية، وُتس���خِّ

جميع إمكاناتها، وتنفق باليني الرياالت بس���خاء وبال حس���اب، فتنفذ التوسعات 

في احلرمني الشريفني ومشروعات إعمارهما، وتشيد العديد من املرافق واملنشآت 

والص���روح الضخمة، وتقدم أرقى وأفضل اخلدمات لضيوف الرحمن، منطلقة في 

ذلك من دورها كمركز للعالم اإلسالمي، وراعية لشؤون الركن اخلامس، وحاضنة 

للحرمني الش���ريفني واملدينتني املقدس���تني، لتحظى مهم���ة خدمة حجاج بيت الله 

احل���رام بأولوية قصوى في إدارة احلكم الس���عودي، وليش���رف قادة هذه البالد 

– أيدهم الله - على حتركات احلجيج في املش���اعر املقدس���ة بأنفسهم، ويتابعوا 
خطوات ضيوف الرحمن وأمنهم وس���المتهم متابعة شخصية، لتثمر هذه الرعاية 

الكرمية، وهذا االهتمام الكبير، واملتابعة الش���خصية – بعد عون الله وتوفيقه - 

جناحًا قياس���يًا ملوس���م حج عام 1434ه�، ُيضاف ملا حتقق من جناحات ملواسم 

احلج السابقة.

ومن فضل الله على حجاج بيته العتيق، أن يس���خر له���م من يرعاهم ويخدمهم، 

ويس���هل لهم أداء مناس���ك حجهم، ويس���اعدهم على إكمال الركن اخلامس من 

أركان دينهم، ومن نعم الله عز وجل توفيق قادة الدولة السعودية وكبار مسؤوليها 

للسهر على خدمة حجاج البيت العتيق، وتسهيل أمورهم، ورعاية شؤونهم، وتلبية 

حاجاتهم ومتطلباتهم، لينالوا ش���رف خدمتهم ورعايتهم، ودعواتهم الصادقة لهم 

بكل توفيق وسداد. 

وقد واكبت األعمال التي تقوم بها وزارة احلج وجميع وكاالتها وإداراتها وفروعها 

ف���ي املدن الثالث، واخلدمات الت���ي تقدمها القطاعات التي تعمل حتت مظلتها – 

وفي مقدمتها مؤسسات أرباب الطوائف األهلية - وبتوجيهات مباشرة من معالي 

وزي���ر احلج الدكتور بندر بن محمد حجار ه���ذه الرعاية الكرمية، وهذا االهتمام 

الكبي���ر، فتطورت عامًا بعد عام، وارتقت موس���مًا بعد آخر، وقفزت قفزات نوعية 

كبرى، لُتقّدم بكل مهنية واحترافية، بواس���طة كوادر مقتدرة وخبيرة.. نالت أعلى 

درجات التدريب والتأهيل، ومتتلك خبرات عملية وميدانية عريضة، قدمت أمنوذجًا 

مشرفًا من مناذج خدمة احلجاج، ولتحقق تطلعات القيادة وطموحات املسؤولني، 

ولتسهم في حتقيق ملحمة جناح موسم احلج. 

ليغادر احلجاج أرض اململكة عائدين إلى بالدهم بعد أداء رحلة عمرهم، شاكرين.. 

حامدين.. ممتنني على ما وجدوه من كرمي رعاية وكبير اهتمام، وملا لقوه من عناية 

مثل���ى ومنوذجية، بارحوا وألس���نتهم تلهج بالدعاء لقائد هذه البالد ومس���ؤوليها 

وشعبها، بأن يحفظهم الله من كل سوء ومكروه، ويسدد على طريق اخلير خطاهم، 

داعني للدولة الس���عودية بالسؤدد وبكل تقدم وازدهار وأمن وأمان، لُيختم املوسم 

بفرح غامر، وامتنان عظيم.. سائاًل الله تعالى دوام التوفيق والسداد..

األخيرة

أمني بن ياسني فطاني
املدير العام لفرع الوزارة مبكة املكرمة


