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تتقـــــــــــــــــــــــــدم
الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف

)المطوفون – األدالء – الوكالء – الزمازمة – واألمانة العامة(

بخالص التهاني والتبريكات

إلى معالي األستاذ الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط

بمناسبة صدور األمر الملكي الكريم بتعيين معاليه نائبًا لوزير الحج والعمرة
داعين اهلل العلي القدير أن يوفقه ويسدد خطاه لخدمة دينه ومليكه ووطنه

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا 

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج إيران

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج جنوب شرق آسيا

المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

مكتب الزمازمة الموحد بمكة المكرمةمكتب الوكالء الموحد بجدة



صناعة الضيافة.. 
خدمات بمعايير عالمية

خدمة ضيوف الرحمن، حجاجًا ومعتمرين وزائرين، تقف يف أول اهتمامات القيادة الرشيدة، وهو ما يؤكده خادم احلرمني 

الشــريفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز، وســمو ولي العهد صاحب الســمو امللكي األمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز ـ  

يحفظهما اهللـ   يف كل مناســبة، فيوجهان بحشــد جميع الطاقات البشرية، وتسخير كل اإلمكانات املادية، لتوفير أفضل 

اخلدمات لتيســير أداء شــعيرة احلج والعمرة على احلجاج واملعتمرين، باعتبار أن خدمة احلرمني الشريفني وقاصديهما 

من أهم مسؤوليات الدولة وواجباتها.

ووفق هذه املفاهيم وذلك االهتمام والدعم الرســمي امللحوظ، ظلت طموحاتنا يف وزارة احلج والعمرة تتوسع وآمالنا تكبر 

لبلــوغ املســتوى الذي ننشــده من رقي اخلدمــات ودقة العمل وجــودة األداء، بعد أن امتــدت إلى الوزارة أيــادي التجديد 

والتحديــث العصرية، لتكون ذات الســبق يف مجال اســتخدام تقنية املعلومات، التي أصبحــت مبوجبها قادرة على تقدمي 

خدماتها لضيوف الرحمن بسهولة ويسر، فأصبح املعتمر واحلاج يخدم نفسه من منزله وجتهيز لوازم هذا املنسك كاملة، 

من إصدار تأشــيرته وكل ما يلزمه عبر خدمة ســهلة تذكره مبعاناة املاضي ومشــقة االســتعداد التي قضى عليها مشــروع 

املســار اإللكتروني، يف خدمة آمنة وســريعة، جتمع يف محيطهــا كل اجلهات احلكومية ذات العالقــة، ومتد احلاج واملعتمر 

باملعلومات الضرورية التي يحتاجها عن كيفية السكن واإلعاشة والنقل وغيرها من اخلدمات.

وطموحاتنــا يف الــوزارة يف تنميــة وتطوير اخلدمة املقدمــة لضيوف الرحمــن ال تقيدها قيود وال حتدهــا حدود، وهذا 

مــا يجعلنــا ندرك أهميــة النهوض باخلدمات املقدمــة لضيوف الرحمن، ونستشــعر على الدوام، أن باإلمكان أحســن مما 

كان، وهــي الفكــرة التي تنطلق منهــا رؤية الوزارة املتناغمة مع رؤية اململكة 2030، والتي نســعى من خاللها لتقدمي حزمة 

مــن املبــادرات والبرامج املتكاملة التي متكننا بحول اهلل وقوته، من تأســيس صناعة متقدمــة للضيافة العصرية يف قطاع 

احلــج والعمرة على أســس مهنية واقتصادية، وضــرورة البدء يف التحول يف خدمات واقتصاديــات احلج مبا يتفق واملعايير 

اخلدمية العاملية.

وختامًا أسأل اهلل سبحانه وتعالى دوام التوفيق واستمرار النجاح يف أداء هذه البالد ملسؤوليتها جتاه ضيوف الرحمن، وأن 

يدمي على بالدنا نعمة األمن واألمان واالستقرار.

د. محمد صالح بننت
وزير احلج والعمرة 
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)احلج منبر السالم... من بلد اهلل احلرام(، كان 
عنوانًا لدورة ندوة احلج السنوية الكبرى ملوسم 
احلج  وزارة  درجــت  والتي  ــــ(،  )1438ه عــام  حج 
عام  منذ  سنوية  بصفة  تنظيمها  على  والعمرة 

1397هـ.
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رقم الردمد 2454 ـ 1658 مكتبة امللك فهد الوطنية ـ الرياض 

زيارات

محمد  الدكتور  والعمرة  احلج  وزير  معالي  تفقد 
صالح بن طاهر بننت مكاتب خدمات احلج التابعة 
املنورة، ودشن  للمؤسسة األهلية لألدالء باملدينة 

تطويرها اإللكتروني الذكي امليداني. 

14

امللف 

جهودًا  الطوائف  أربـــاب  مؤسسات  بذلت 
أفرادها  وقام  1438هـ،  حج  موسم  يف  مقدرة 
أفضل  وبتقدمي  والفعال،  األمثل  بـــاألداء 
وأرقاها  احلــرام  اهلل  بيت  حلجاج  اخلدمات 

وبأعلى املعايير.

25

محتويــات
 الرفادة – العدد الثامن عشر

صفر 1439هـ 

9

من امليدان

عمل  برامج  بتنفيذ  احلافالت  ــاد  إرش مكتب  قــام 
مبكر،  وقت  منذ  أعّدها  التي  التشغيلية  خطته 
يف  واملتمثل  الــرئــيــس،  الــهــدف  حتقيق  يف  ــح  وجن
أمن  بكل  احلجاج  سكن  مواقع  إلى  احلافالت  إرشاد 

وطمأنينة.

44



 مهن ووظائف

بحوث

يف  الشريف"  النبوي  احلــرم  "شيخ  وظيفة  أهمية  تكمن 
مبا  النبوي  املسجد  ــؤون  ش جميع  على  الــعــام  اإلشـــراف 
وأعمال  الترميمات  وإجراء  موظفيه،  على  اإلشراف  فيها 

الصيانة واإلصالحات اليسيرة.

يف  املطوفني  لــرحــالت  التاريخي  "الــتــطــور  بحث:  ــد  رص
للوصول  املطوفون  بها  قام  التي  اجلهود  السعودي"،  العهد 
متتبعًا  موثقًا،  تاريخيًا  رصــدًا  بالدهم،  يف  احلجاج  إلى 

التطورات التي مرت بها هذه العملية.

54

64

مبادرات

عرض كتاب

ضيف  وخدمة  التطوع  مبدأ  لترسيخ  عونًا"  "كن  مبادرة  هدفت 
أهم  أحد  "التطوع"  بوصف  وذلك  الشباب،  نفوس  يف  الرحمن 
سمات املجتمع السعودي الذي ُيعلي من قيم التكاتف والتكافل 

والتالحم املجتمعي.

ومرجعًا  وثائقيًا  سجاًل  أئمة(،  سير  يف  أمة  )تاريخ  سلسلة:  تعد 
وذلك  وخطبائهم،  الشريفني  احلرمني  أئمة  جميع  لتراجم  مهمًا 

منذ عهد النبوة إلى سنة 1433هـ.

70

76



مناسبات

منى: الرفادة

ـ  أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خالل حفل االستقبال السنوي الذي أقامه 
يحفظه اهلل ـ ألصحاب الفخامة والدولة، وكبار الشخصيات اإلسالمية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، 
وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام، 
في الديوان الملكي بقصر منى يوم السبت 11 ذو الحجة 1438هـ الموافق 2 سبتمبر 2017م، أن المملكة 
وأهلها شرفهم اهلل بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، فسخرت كافة 
إمكاناتها البشرية والمادية لتمكين ضيوف الرحمن والتيسير عليهم في أداء حجهم، مؤكدًا العزم بإذن 

اهلل، على المضي في تحقيق أعلى مستوى من الخدمات للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

في حفل االستقبال السنوي بمنى.. خادم الحرمين الشريفين:

شرف هلل هذه البالد وأهلها بخدمة الحرمين 
وقاصديهما وعازمون على تحقيق 

أعلى مستوى من الخدمات
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بدئ احلفل اخلطابي املعد بهذه املناسبة بتالوة 

آيات من القرآن الكرمي، ثم ألقى خادم احلرمني 

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

الرحمن  الله  بسم  التالية:  الكلمة  الله،  حفظه 

الرحيم، احلمد لله القائل في كتابه الكرمي “احلج 

أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث 

والصالة  احلج”..  في  جدال  وال  فسوق  وال 

وصحبه  آله  وعلى  محمد،  نبينا  على  والسالم 

احلرام..  الله  بيت  حجاج  إخواني  أجمعني.. 

اإلخوة  أيها  مكان..  كل  في  املسلمني  إخواني 

وبركاته:  الله  ورحمة  عليكم  السالم  احلضور.. 

املقدسة  الطاهرة  الرحاب  هذه  من  بكم  أرحب 

وأهنئكم  كافة،  املسلمني  أفئدة  إليها  تهفو  التي 

بعيد األضحى املبارك، سائاًل املولى جلت قدرته 

الله احلرام حجًا مبرورًا  بيت  أن يكتب حلجاج 

وسعيًا مشكورًا ودعوة مستجابة، كما أحمده عز 

وجل على ما مّن به على ضيوف الرحمن من أداء 

مناسك حجهم في ُيسر وأمن وأمان.

لقد شرف الله هذه البالد وأهلها بخدمة احلرمني 

الش���ريفني وقاصديهما من احلجاج واملعتمرين 

والزوار، فس���خرت كاف���ة إمكاناتها البش���رية 

واملادية لتمكني ضيوف الرحمن والتيسير عليهم 

في أداء حجهم، ونح���ن عازمون بإذن الله، على 

املض���ي في حتقيق أعلى مس���توى من اخلدمات 

للحرمني الشريفني، واملشاعر املقدسة في تطوير 

مس���تمر ووفق منظومة متكاملة تهدف إلى املزيد 

من التيسير في أداء احلج وسالمة قاصدي بيت 

الله احلرام ومس���جد رس���وله الكرمي صلى الله 

عليه وس���لم، مواصلني بأعمالنا اجلهود العظيمة 

الت���ي بذلها ملوك هذه الب���الد املباركة منذ عهد 

مؤسسها جاللة امللك عبدالعزيز رحمه الله.

أيها اإلخوة: لقد س���عت أذرع اإلرهاب للنيل من 

املقدسات ولم تراع احلرمات، لكن اململكة بفضل 

الل���ه وعونه وبالتعاون مع أش���قائها وأصدقائها 

حقق���ت جناحات كبيرة في اس���تئصال اإلرهاب 

وجتفيف منابعه بكل حزم وعزم ودون هوادة.

أيه���ا اإلخ���وة: إن اململك���ة العربية الس���عودية 

متث���ل قلب العالم اإلس���المي وتستش���عر آمال 

وآالم املس���لمني ف���ي كل م���كان، وتس���عى بكل 

جهد لتحقيق وحدة الص���ف والتعاون والتكاتف 

في عاملنا اإلس���المي وحتقيق األمن والسلم في 

العالم أجمع. أسال الله العظيم أن ُيعني إخواننا 

حجاج بيت الله على إكمال ُنس���كهم وأن يردهم 

إلى بالدهم ساملني غامنني، وكل عام وأنتم بخير. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

توجيهات كرمية
بعد ذلك ألقى معالي وزير احلج والعمرة الدكتور 

محم���د صال���ح بن طاه���ر بننت كلم���ة، هنأ في 

مس���تهلها خادم احلرمني الش���ريفني وسمو ولي 

العهد واألمتني العربية واإلسالمية بعيد األضحى 

املبارك، سائاًل الله أن يعيده على اجلميع بالسالم 

والرخ���اء واالزده���ار. وحمد الله على أن يس���ر 

جلموع احلجاج الوقوف بصعيد عرفات الطاهر، 

وذكر الله في املشعر احلرام مبزدلفة، ووصولهم 

إلى منى خاش���عني مطمئنني في ظل أمن وأمان، 

وحتت عناية ورعاية فائق���ة وخدمات عديدة، في 

مش���هد روحاني عظيم، جتلت فيه عاملية اإلسالم 

وقيمه، ورسالة السلم والسالم من البلد احلرام، 

داعيًا الله أن يتم عليهم مناسكهم ويتقبل حجهم، 

ويحق���ق أمانيهم، ويعيدهم إلى بالدهم س���املني 

غامنني مغف���ورًا لهم.. وق���ال معاليه: من فضل 

الله فإن قي���ادة بالدنا املباركة من���ذ عهد )امللك 

املؤس���س( عبدالعزيز ب���ن عبدالرحمن الفيصل 

رحم���ه الله، وحتى اآلن حتم���ل على عاتقها بكل 

أمانة، وصدق، وإخالص ش���رف مسؤولية خدمة 

احلرمني الشريفني ورعايتهما، وخدمة احلجاج، 

والعمار والزوار لتمكينهم من أداء نس���كهم بكل 

يسر وطمأنينة.

وأب���رز معاليه ما قدمت���ه اململكة بقي���ادة خادم 

احلرمني الش���ريفني من اإلمكانات للتيسير على 

ضيوف الرحمن ألداء الركن اخلامس من أركان 

اإلسالم، فاحتش���دت هذه اجلموع البشرية من 

كاف���ة أقطار األرض، في مش���هد مهيب يش���ع 

بالنور، ويفيض بالرحمة، فأصبح احلج موس���مًا 

وزير الحج والعمرة 
ينوه بمتابعة 

سمو رئيس لجنة 
الحج العليا ورجال 

األمن ومؤسسات 
الطوافة
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احل���ج املركزية، وصاحب الس���مو امللكي األمير 

الدكتور فيصل بن س���لمان أمي���ر منطقة املدينة 

املن���ورة، ونائبيهما، ورجال أمن بواس���ل قاموا 

بواجباته���م األمنية عل���ى خير وجه، وس���جلوا 

مواقف إنس���انية رائعة سيحملها معهم احلجاج 

إل���ى بلدانه���م كأجمل ذك���رى في ه���ذه الرحلة 

اإلمياني���ة العظيمة. وس���أل معاليه الله في ختام 

كلمته أن يدمي على خادم احلرمني الشريفني وافر 

الصح���ة وأن ُيجري اخلير عل���ى يديه، وأن يدمي 

على ه���ذه البالد والعالم أجم���ع األمن واألمان، 

والسلم والسالم، واالزدهار.

وكان من ضمن فعاليات حفل االستقبال السنوي 

ف���ي منى، كلمة ملعالي األمني العام لرابطة العالم 

اإلسالمي الدكتور محمد بن عبدالكرمي العيسى، 

فيم���ا ألق���ى معالي وزير الش���ؤون اإلس���المية 

والتعلي���م األصل���ي ف���ي جمهوري���ة موريتانيا 

اإٍلس���المية األس���تاذ أحمد ولد أهل داود، كلمة 

الضيوف، قدم فيها باس���مه ونيابة عن رؤس���اء 

وفود الدول اإلس���المية في موس���م احلج التهنئة 

بعيد األضحى املبارك خلادم احلرمني الشريفني 

ولس���مو ولي عهده األمني حفظهما الله، مشيدًا 

مبستوى التنظيم املتقن لهذا املوسم الذي شكل 

إضافة نوعية في سلس���لة جناح���ات اململكة في 

تنظيم احلج، حيث حظ���ي ضيوف الرحمن بكل 

أشكال الرعاية، مما مكنهم من تأدية مناسك هذه 

الشعيرة بكل راحة واطمئنان، مؤكدًا أن هذا هو 

نه���ج اململكة القومي على مر العصور، حيث ظلت 

وجهة لكل الدول اإلسالمية ومحجة للمسلمني من 

مختلف أصقاع العالم ليعيشوا في أحضان هذا 

الشعب املضياف واألصيل.

للس���الم، ورس���الة ضد اإلرهاب واإلفس���اد في 

األرض.

وأضاف: إن أبناءكم يا خادم احلرمني الشريفني 

في ميادين العمل يواصلون الليل بالنهار، خلدمة 

ضيوف الرحم���ن تنفيذًا لتوجيهاتكم الس���امية 

بالتفاني في خدمة حجاج البلد احلرام، ما النت 

لهم عزمية، وال ضعفت لهم همة، في عمل تكاملي 

رفيع تتضاف���ر فيه كافة األجهزة واملؤسس���ات 

تنعك���س ف���ي اخلدم���ات اجلليل���ة، واملش���اريع 

العظيمة، التي س���تظل عالم���ة فارقة لهذا العهد 

املضيء ف���ي عمارة األماكن املقدس���ة، والعناية 

بضيوف الرحمن.

واس���تعرض معالي وزير احلج والعمرة، اجلهود 

التي بذل���ت في ظل توجيهات القيادة الرش���يدة 

حفظه���ا الل���ه، لتطوي���ر آلي���ات العم���ل للعناية 

باحلجاج بدءًا من س���فارات اململكة في اخلارج، 

مرورًا مبنافذ ومحطات الوصول وخدمات النقل، 

واإلس���كان، وبرامج التفويج للجمرات واملسجد 

احلرام، وجتويد إدارة احلشود، لضمان سالمتهم 

حتى يعودوا إلى بالدهم ساملني غامنني.

وأكد معالي���ه أن لدعم وتوجيه صاحب الس���مو 

امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي 

العه���د نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، 

األثر البالغ في تطوير ورفع كفاءة منظومة العمل 

في موس���م حج هذا العام، مما أسهم في متكني 

ضيوف الرحمن من تأدية نس���كهم في موس���م 

ندعو الله أن يكون ناجحًا ومميزًا، منوهًا مبتابعة 

صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سعود 

بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس جلنة 

احلج العليا، ورجال األمن والقوات املسلحة بكافة 

أفرعها، وللقطاع األهلي في مؤسسات الطوافة، 

وللش���باب الس���عودي املتطوعني رجاال ونساًء. 

وقال: لقد وجهتم يا خادم احلرمني الشريفني بأن 

تعقد ندوة احل���ج الكبرى لقاءها هذا العام حتت 

عنوان )احلج منبر الس���الم من بلد الله احلرام(، 

حيث متثل الندوة املش���روع الثقافي احلضاري 

الذي يلتقي فيه علماء املسلمني في موسم احلج، 

لنش���ر قيم اإلس���الم الس���محة، وتعزيز التالحم 

والتواصل بني علماء ومفكري األمة، حيث تناولت 

الندوة في بحوثه���ا وحواراتها، الدعوة لالعتدال 

والوس���طية، والبعد ع���ن التط���رف والُغلو، كما 

دعت إلى تعزيز قيم التسامح والرحمة.. والسلم 

والسالم.

ولفت معالي وزير احلج والعمرة النظر إلى تفاني 

القائمني من مدنيني وعس���كريني ومن القطاعني 

العام واخلاص على خدمة احلجاج والسهر على 

راحتهم وأمنهم، يتقدمهم صاحب السمو امللكي 

األمي���ر خالد الفيصل مستش���ار خادم احلرمني 

الش���ريفني أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة 

رفع كفاءة منظومة 
العمل في موسم 

الحج مما أسهم 
في تمكين ضيوف 

الرحمن من تأدية 
نسكهم في راحة 

ويسر
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زيارات

تتشرف  التي  بالخدمات  بنتن،  طاهر  بن  صالح  محمد  الدكتور  والعمرة  الحج  وزير  معالي  أشاد 
عليه  اهلل  صلى  المصطفى  مسجد  زوار  الرحمن،  لضيوف  بتقديمها  لألدالء  األهلية  المؤسسة 
وسلم، وبقيامها بجميع المهام واألعباء المناطة بها، بكل كفاءة واقتدار، ونجاحها في تقديم 
أرقى الخدمات لحجاج بيت اهلل العتيق في موسم حج كل عام، وفي موسمي الحج األول والثاني. 
جاء ذلك خالل قيام معاليه والوفد المرافق له، بتاريخ 1438/11/18هـ، بتفقد مكاتب خدمات الحج 
التابعة للمؤسسة األهلية لألدالء بحي “الدرة” بالمدينة المنورة، والتي يبلغ عددها )5( مكاتب، 
الميدانية  وجوالته  التفقدية  زياراته  خالل  وذلك  الميداني،  الذكي  اإللكتروني  التطوير  وتدشين 
كما  الحجاج،  لخدمة  فيها  العمل  سير  على  خاللها  اطلع  والتي  الشريفة،  النبوية  المدينة  في 
وتفويج  باستقبال  والخاصة  الهجرة،  بطريق  الحجاج  استقبال  محطة  جاهزية  على  معاليه  وقف 
حجاج الجو والبر، وتجول داخل المحطة، وتفقد وحدة العناية بالحجاج والمعتمرين، مطمئنًا على 
سير العمل فيها وعلى راحة حجاج بيت اهلل الحرام، ثم تابع معاليه جاهزية مكاتب “المؤسسة” 

الميدانية لموسم الحج، ووقف على تنفيذ خطط أعمال الحج التي اعتمدها معاليه. 

المدينة المنورة: الرفادة

ضمن جوالته التفقدية وزياراته الميدانية لمتابعة سير األعمال

وزير الحج والعمرة يثمن خدمات
 “األدالء” ويشيد باألداء

تدشين التطوير 
اإللكتروني الذكي 
الميداني لعدد )5( 

مكاتب خدمات 
حج ميدانية تابعة 

للمؤسسة األهلية 
لألدالء

9   العدد الثامن عشر صفر  1439هـ  



إلى شرح عن استقبال إدارة اجلوازات للحجاج، 

وكيفية إنهاء إجراءاتهم منذ حلظة قدومهم وحتى 

مغادرته���م املطار، ووقف عل���ى برنامج الترحيب 

باحلجاج عبر املطار، وعلى احلفاوة التي يستقبل 

به���ا منس���وبو وأبن���اء طائف���ة "األدالء" ضيوف 

الرحمن زوار مس���جد املصطف���ى صلى الله عليه 

وسلم باألناشيد الدينية وبعض األهازيج التراثية 

املدينية، وتق���دمي التمور والورد والهدايا واحللوى 

لهم، وشارك في الترحيب ببعض ضيوف الرحمن 

القادمني، وجتول في عدد من املواقع التي تش���هد 

اس���تعدادات كبيرة للجهات احلكومي���ة واألهلية 

العاملة في منظومة احلج، واطمأن على اخلدمات 

التي تقدم لهم، وعلى سالس���ة اإلجراءات، وعلى 

س���ير أعمال كل من املؤسس���ة األهلي���ة لألدالء، 

ومكتب الوكالء املوحد، والنقابة العامة للسيارات، 

واطلع على آليات االس���تقبال والتفويج واملغادرة 

التي تت���م عبر تل���ك القطاعات واخلدم���ات التي 

تقدمها لضيوف الرحمن، بإشراف ومتابعة وكالة 

"الوزارة" لشؤون الزيارة باملدينة املنورة.

وعقب ذلك، زار معال���ي وزير احلج والعمرة، مقر 

املؤسس���ة األهلية لألدالء، واجتمع برئيس مجلس 

إدارته���ا الدليل األس���تاذ حامت ب���ن جعفر بالي، 

وأعض���اء مجل���س إدارة املؤسس���ة، واطلع على 

خطتها التش���غيلية التي تقوم بتنفيذها الستقبال 

ضيوف الرحمن وخدمتهم بش���كل مفصل، وعلى 

مستجدات برامج عملها، ودشن معاليه العدد األول 

من نش���رة "األدالء" اإللكترونية، التي تقوم إدارة 

العالقات العامة واإلعالم باملؤسس���ة بإصدارها، 

خدمات احلج 
تأت���ي الزي���ارة ضمن جوالت معال���ي وزير احلج 

والعم���رة التفقدية، وزياراته امليدانية ملؤسس���ات 

أرباب الطوائف ف���ي كل من مكة املكرمة واملدينة 

املن���ورة ومحافظة ج���دة، ملتابعة س���ير األعمال 

في اس���تقبال ضي���وف الرحم���ن القادمني ألداء 

فريضة احل���ج وخدمتهم، وللوقوف على اجلاهزية 

واالس���تعدادات التي وّفرتها اجلهات املعنية لهم، 

واالطمئنان عليها، حيث ق���ام معاليه قبل انطالق 

أعمال موس���م احلج بزيارة تفقدية ملرافق خدمات 

احلج مبطار األمي���ر محمد بن عبدالعزيز باملدينة 

املنورة، شملت صالة استقبال احلجاج، واستمع 

التكامل بين 
الجهات الحكومية 
واألهلية العاملة 

في منظومة الحج 
يتم بانسيابية تامة 

ووفقًا لتوجيهات 
القيادة الرشيدة
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السمو امللكي األمير سعود بن خالد الفيصل نائب 

أمير منطقة املدينة املنورة، واستمعت لتوجيهاته، 

وملست حرص سموه على تقدمي أفضل اخلدمات 

حلجاج بيت الله احلرام". وثمن معاليه ما شاهده 

وس���معه من القائمني على أعم���ال احلج والعمرة 

باملدين���ة املن���ورة، واجله���ات ذات العالق���ة بهذه 

املنظومة، وما ش���اهده وملسه في أروقة املؤسسة 

األهلي���ة لألدالء، من جاهزية عالية واس���تعدادات 

ضخم���ة خلدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن وزارة 

احلج والعم���رة ضمن منظومة أجهزة الدولة التي 

تتش���رف بخدمة ضيوف الرحمن والس���هر على 

راحته���م، وأن التكام���ل بني ه���ذه املنظومة يتم 

بانس���يابية تامة وفق ما هو مخطط له وبتوجيهات 

س���ديدة من القيادة الرش���يدة، مش���يرًا إلى أن 

"ال���وزارة" وبن���اًء على توجيهات خ���ادم احلرمني 

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد 

رعاهم���ا الله، قد هيأت جمي���ع إمكاناتها في كل 

من مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة، وفي جميع 

املنافذ التي يفد عبرها احلجاج ويغادروا، مشيرًا 

إل���ى أن توجيه���ات الدولة هو توفير كل وس���ائل 

الراح���ة جلميع احلجيج، وخلدمة أكثر من مليوني 

حاج خالل موسم احلج. 

راف����ق معالي وزي����ر احلج والعمرة، وكي����ل "الوزارة" 

لش����ؤون الزيارة باملدينة املنورة، األس����تاذ محمد بن 

عبدالرحم����ن البيج����اوي، والدليل األس����تاذ حامت بن 

جعفر بال����ي، رئيس مجلس إدارة املؤسس����ة األهلية 

لألدالء، وعدد من املسؤولني واملستشارين والقياديني.

حاثًا على تضافر جهود اجلميع، وحشد الطاقات، 

وتس���خير التقني���ة خلدمة حجاج البي���ت احلرام، 

مؤكدًا على أهمي���ة التفاني واإلخالص في خدمة 

ضي���وف الرحمن، وتقدمي أفض���ل اخلدمات لهم، 

وتنفيذ توجيهات حكومة خادم احلرمني الشريفني 

وس���مو ولي عهده األمني حفظهم���ا الله، بالعناية 

به���م، وتق���دمي الرعاي���ة الالزمة له���م، وذلك منذ 

دخولهم منافذ اململك���ة وحتى مغادرتهم بعد أداء 

مناسك احلج، ساملني غامنني بحول الله وقوته.

مؤشرات األداء 
كما ق���ام معالي وزير احلج والعمرة بجولة تفقدية 

ملقر جلنة احل���ج، اطلع خاللها على خدمات مكتب 

املتابع���ة والتنس���يق، إضافة إل���ى الوقوف على 

مؤش���رات األداء ومجمل اإلحصاءات واخلدمات 

املقدمة لضيوف الرحمن زوار مس���جد املصطفى 

صل���ى الله عليه وس���لم خالل أعمال املوس���م، إذ 

تتابع وحدة العمليات واملتابعة امليدانية في إمارة 

املنطقة جميع أعمال احلج ميدانًيا من خالل غرفة 

العملي���ات، مرتبطة إلكتروني���ًا بكاميرات املراقبة 

في محطات اس���تقبال احلج���اج في منافذ املدينة 

املن���ورة، واملتمثلة ف���ي محطة اس���تقبال حجاج 

الب���ر، ومحط���ة اس���تقبال حجاج البح���ر واجلو 

)الهجرة(، إضافة إلى محط���ة امليقات، وذلك من 

خالل التواصل املرئ���ي باملواقع واملنافذ اخلاصة 

باحلجاج، لإلش���راف ومتابعة منظومة أداء عملية 

اخلطط التشغيلية.

 كم���ا اس���تمع معاليه إلى ش���رح مفصل عن دور 

الف���رق امليدانية املعنية مبتابعة حركة احلجاج في 

املنطق���ة املركزية في املدين���ة املنورة، التي ترصد 

على م���دار الس���اعة جميع املالحظ���ات املرتبطة 

بأعم���ال احلج في املنطق���ة، ومتابعة حركة تفويج 

احلجاج إلى الوحدات السكنية، إلى جانب متابعة 

حركة املغادرة عبر املنفذ اجلوي في مطار األمير 

محم���د بن عبدالعزيز الدولي ف���ي املدينة املنورة، 

وش���اهد اآللية اإللكترونية لرصد املالحظات من 

خالل التطبيقات اإللكترونية، عبر األجهزة اللوحية 

للف���رق امليدانية، التي تتضم���ن كاميرات تصوير 

لرصد املخالفات وتوثيقه���ا إلكترونيًا، والتواصل 

م���ع اجله���ات املعنية لتالف���ي املالحظ���ات وفق 

احملددات واملعايير الزمنية، بالتنس���يق مع ضباط 

االتصال باجلهات املرتبطة بأعمال موسم ما بعد 

احلج في املنطقة، واس���تمع إلى شرح مفصل عن 

آلية اجلودة وتقييم األداء في اللجنة، وكيفية إعداد 

التقارير اليومية واخلتامية. 

وف���ي ختام اجلولة حث معالي وزير احلج والعمرة 

العاملني ف���ي مختلف القطاع���ات، على مضاعفة 

اجلهود في مجال خدمة ضيوف الرحمن، حتقيقًا 

لتطلع���ات حكومتنا الرش���يدة ف���ي تقدمي أقصى 

التس���هيالت لوفد الله، ومتكينهم من أداء مناسك 

حجهم بكل يسر وسهولة. 

متابعة اخلدمات 
جدي���ر بالذك���ر أن زي���ارات معال���ي وزير احلج 

والعمرة وجوالته التفقدي���ة ملرافق احلج ومواقع 

خدم���ات ضي���وف الرحمن وملقرات مؤسس���ات 

أرباب الطوائف، تأتي إنفاذًا للتوجيهات السامية 

الكرمية بضرورة متابعة اخلدمات، والوقوف على 

اجلاهزية واالس���تعداد عل���ى أرض الواقع، وفي 

ميادين العمل املختلفة. 

وفي تصريحات صحفية عقب الزيارة التفقدية، قال 

معالي وزير احل���ج والعمرة الدكتور محمد صالح 

بن طاهر بن���نت: "لقد س���عدت بزيارتي لصاحب 

الوقوف على سير 
أعمال “األدالء” 

و”الوكالء” و”نقابة 
السيارات” واالطالع 

على آليات االستقبال 
والتفويج والمغادرة
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مكة المكرمة: الرفادة

أصـدر خادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان بـن عبدالعزيز آل سـعود يحفظه اهلل، بتاريـخ 1439/1/13هـ، أمـرًا ملكيًا بتعيين 
معالي األستاذ الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، نائبًا لوزير الحج والعمرة بالمرتبة الممتازة.

ومعاليه أكاديمي مرموق، يحمل درجة “األستاذية” في علوم الحاسبات وتقنية المعلومات، بجانب أنه إداري وتنفيذي خبير، تبوأ 
عـددًا من المناصب الرفيعـة، فعمل مديرًا لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة منذ 1437/09/18هـ، وقبل ذلك، شـغل منصب وكيل 
جامعـة الملك عبدالعزيز للتطوير لمدة )3( سـنوات، بتاريـخ 1434/11/20هـ، وكلف عميدًا لكلية الحاسـبات وتقنية المعلومات 
بالجامعة نفسـها، خالل الفترة: 2012 - 2013م، كذلك شـغل منصب عميد القبول والتسـجيل بها لمدة )6( سـنوات، من العام 

2006 إلى عام 2012م، ثم مديرًا لمركز تقنية المعلومات، خالل الفترة من عام 2004 وحتى عام 2006م.

أمر ملكي

الدكتور عبدالفتاح مشاط
 نائبًا لوزير الحج والعمرة بالمرتبة الممتازة

أوامر ملكية
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وِلد معاليه في مكة املكرمة في العام 1386ه�.. 

وم���ن أب���رز مؤهالت���ه العلمي���ة، نيل���ه درجة 

الدكتوراه، في علوم احلاسب اآللي، تخصص: 

)نظام الوس���ائط املتع���ددة املوزعة(، في العام 

1999م، ودرجة املاجس���تير في عام 1999م، 

ف���ي التخصص نفس���ه، وكالهما م���ن جامعة 

“لي���دز” ف���ي اململكة املتح���دة، تخصص علوم 
حاس���ب آلي، وفي ع���ام 1989م، حتصل على 

شهادة البكالوريوس في العلوم من جامعة امللك 

عبدالعزيز، تخصص علوم حاسب آلي. 

ونظ���رًا لتعدد خبرات���ه وتن���وع إجنازاته، مت 

اختيار معاليه للمش���اركة في عدد من مجالس 

اجلامع���ات واملجال���س العلمي���ة بع���دد م���ن 

اجلامعات الس���عودية، كما شارك في املجالس 

االستش���ارية ببعض اجلامعات على املس���توى 

احملل���ي واإلقليم���ي والعاملي، وم���ن بني أبرز 

مج���االت اهتمامه، تصميم وتطبيق مؤش���رات 

األداء الرئيس���ة، ملختلف األنشطة، حيث عمل 

مستش���ارًا غير متفرغ لتطوير أنظمة احلكومة 

اإللكترونية، بالرئاس���ة العامة لشؤون املسجد 

احل���رام واملس���جد النب���وي، ومستش���ار غير 

متفرغ إلمارة منطقة مكة املكرمة لتطوير أنظمة 

احلاس���بات، خ���الل عام���ي 1992 و1993م، 

ونش���ر أكثر م���ن 50 بحثًا علمي���ًا في مجالت 

علمي���ة ومؤمت���رات عاملية مرموق���ة في مجال 

التعليم واحلاسب اآللي.

حفل استقبال
وبه���ذه املناس���بة، رع���ى معال���ي وزير احلج 

والعم���رة الدكت���ور محمد صالح ب���ن طاهر 

بن���نت، فعاليات حفل االس���تقبال الذي نظمته 

“ال���وزارة” مبقره���ا بحي “احلم���راء” مبكة 
املكرمة، الس���تقبال معالي األس���تاذ الدكتور 

عبدالفت���اح ب���ن س���ليمان مش���اط واللق���اء 

والترحي���ب به، وتهنئته بالثق���ة امللكية الكرمية 

بتعيين���ه نائب���ًا لوزير احلج والعم���رة باملرتبة 

املمت���ازة، وذل���ك بتاري���خ 1439/01/15ه� 

بحضور وكالء ال���وزارة، ومديري فرعيها في 

كل من مكة املكرمة ومحافظة جدة، وقيادييها 

إدارات  مجال���س  ورؤس���اء  ومستش���اريها، 

مؤسس���ات أرباب الطوائ���ف، والرئيس العام 

للنقاب���ة العامة للس���يارات، وع���دد من كبار 

املسؤولني، ومنسوبي الوزارة.

وفي بداية حفل االس���تقبال، ألقى معالي وزير 

احلج والعمرة كلمة رفع في مس���تهلها عبارات 

الش���كر والتقدي���ر للقيادة الرش���يدة على هذا 

االختي���ار والتعي���ني، وعل���ى دعمها املس���تمر 

واملتواص���ل للوزارة، مثمنًا الثقة امللكية الكرمية 

بتعيينه نائبًا لوزير احلج والعمرة، لينضم لركب 

العمل ف���ي الوزارة، ويتش���رف بخدمة ضيوف 

الرحمن، متمنيًا له كل توفيق وس���داد، وش���كر 

فيها احلضور على حرصهم على املس���اهمة في 

هذه املناسبة، ووصف انضمام معاليه ملنظومة 

العمل في “ال���وزارة” بأنه مكس���ب كبير لها، 

وأنها ستشكل إضافة نوعية لها، ليسهم بجهوده 

وخبرات���ه في تس���يير دفة العم���ل فيها، ليضع 

بصماته فيها، وفي مختلف وكاالتها وقطاعاتها 

وأوجه العمل فيها، وقال إن معاليه شخصية لها 

مكانة علمية مرموقة وخب���رات إدارية وتنفيذية 

كبيرة، وأنه قد تبوأ العديد من املناصب الرفيعة، 

ومنها تولي���ه منصب مدير جامعة “جدة”، وأنه 

يعد من املؤسس���ني لهذه اجلامعة ومن واضعي 

لبنات العمل في هذا الص���رح العلمي املرموق 

ال���ذي لم ميض على تأسيس���ه أكث���ر من )3( 

س���نوات، واصفًا عملية تأسيس كيان علمي في 

مقام جامعة ليس باألمر الس���هل، حيث بدأ من 

حيث انتهى اآلخرون، وانطلق مبس���يرة العمل 

فيها ليجعل منها كيانًا ُيشار له بالبنان، لتحقق 

العديد من املنجزات العلمية خالل س���نة واحدة 

من تاري���خ توليه قي���ادة العمل فيه���ا، لتصبح 

جامعة لها أنظمته���ا وبرامجها وتخصصاتها، 

وش���خصيتها اخلاصة بها، داعيًا الله سبحانه 

وتعالى أن يسخر لهذه اجلامعة من يستطيع أن 

يكمل مس���يرة الدكتور “مشاط”، الذي قال إنه 

ق���د آثر أن يأتي إلى وزارة احلج والعمرة، رغبة 

منه في خدمة ضي���وف الرحمن، وخدمة أهالي 

مكة املكرمة واملدين���ة املنورة، وخدمة هذا البلد 

والوطن ككل، وأن ليس هناك أشرف وأجّل من 

هذا العمل، وخدمة أهالي املدينتني املقدس���تني، 

ليدع���م بخبرات���ه اإلدارية الكبي���رة ومبؤهالته 

العلمية واملهنية العالية، مس���يرة العمل في هذه 

الوزارة التي قطعت ولله احلمد، ش���وطًا كبيرًا 

ف���ي تطوير اخلدمات املقدمة حلج���اج بيت الله 

احلرام وحتسينها. 

شرف كبير
عق���ب ذلك، ألق���ى معال���ي األس���تاذ الدكتور 

عبدالفتاح بن س���ليمان مش���اط، كلمة رفع في 

بدايتها أس���مى عبارات الشكر والتقدير خلادم 

احلرمني الش���ريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 

آل س���عود رعاه الله، على الثقة امللكية بتعيينه 

نائب���ًا لوزير احل���ج والعمرة، مؤك���دًا أن هذه 

الثق���ة امللكية الكرمية، س���تكون دافًعا له ملزيد 

من العطاء، س���ائاًل الله تعالى أن مينحه العون 

للقي���ام مبهام عمل���ه على أكمل وج���ه، خلدمة 

ضيوف الرحمن من حج���اج ومعتمرين وزوار 

ملس���جد املصطفى صلى الله عليه وس���لم، وأن 

يكون عند حسن ظن اجلميع به. 

ونّوه معاليه في كلمته مبا حتظى به وزارة احلج 

والعمرة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، 

داعّيًا إل���ى تكثيف اجله���ود والعمل اجلماعي 

للوص���ول باخلدم���ات التي تتش���رف الوزارة 

بتقدميها إل���ى أفضل املس���تويات، معبرًا عن 

ش���كره ملعالي وزير احلج والعمرة في ثقته فيه، 

وأن يكون أحد رجاالت هذه “الوزارة”، موجهًا 

شكره ملنسوبي الوزارة على تنظيم هذا احلفل، 

واملساهمة فيه باحلضور واملشاركة. 

كم���ا عبر معالي األس���تاذ الدكت���ور عبدالفتاح 

مشاط، عن س���عادته بهذا التعيني الذي أتاح له 

الفرصة خلدمة الوطن من موقع آخر، وللتشرف 

بخدم���ة ضي���وف الرحمن وأهالي مك���ة املكرمة 

واملدينة املن���ورة، قائاًل في هذا اخلصوص: “إن 

في خدمتهم فضل وش���رف كبي���ر جدًا، ال يدرك 

معانيه أو يحس به إال من مارس هذا العمل من 

قبل، وقد مّن الله س���بحانه وتعالى علّي في عام 

2000-2001م تقريبًا وبعد عودتي من االبتعاث 

مباش���رة، بالعمل مستشارًا في هذه “الوزارة”، 

وحتدي���دًا بالعم���ل في ف���رق املتابع���ة واملراقبة 

امليدانية، ومستش���ارًا غير متفرغ للوزارة للنظم 

اإللكتروني���ة احلكومية منذ عام 2013م، وخلدمة 

ضي���وف الرحمن في أكثر من ميدان من ميادين 

العمل، الستش���عر عظ���م هذه املهم���ة اجلليلة، 

مبمارسة العمل الفعلي على أرض الواقع”.
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 ندوات

مكة المكرمة: الرفادة

شاركت الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف في فعاليات الدورة الثانية واألربعين 
الحج  وزارة  نظمتها  التي  الحرام(  اهلل  بلِد  من  الم  السَّ ِمْنبَرُ  )الحجُّ  بعنوان  الكبرى  الحج  لندوة 
1438هـ  عام  من  الحجة  ذي  شهر  من   )5-  4( واألحد  السبت  يومي  المكرمة  بمكة  والعمرة 
الموافق )26-27( أغسطس من سنة 2017م، برعاية معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد 
صالح بن طاهر بنتن، بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 
فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس، ومعالي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن 
ت لفيفًا من أصحاب  حميد المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، كما ضمَّ
من  كوكبة  الندوة  أبحاث  إعداد  في  أسهم  وقد  والسعادة،  والفضيلة  والمعالي  السماحة 

العلماء والخبراء والمفكرين وأصحاب الرأي والباحثين من كلِّ أنحاء العالم اإلسالمي.

بمشاركة الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف

ندوة الحج تناقش
 )الحج منبر السالم من بلد هلل الحرام(

تأسيس منتدى 
إسالمي دولي 

لنشر مبادئ 
اإلسالم الداعية 

للسالم
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أن يت���م على احلج���اج حجهم ف���ي راحة وأمن 

وطمأنينة وأن يحفظ له���ذه البالد قيادتها ويدمي 

عليها استقرارها.

ثم ألقى مفتي مشيخة كرواتيا عزيز حسانوفيتش 

كلمة الضيوف املش���اركني، ع���د فيها ندوة احلج 

الكبرى صوتًا من أصوات األمة، مشيرًا إلى أن 

مث���ل هذه املؤمترات الت���ي تعقد في مكة املكرمة 

وفي موسم احلج متنح اجلميع القدرة على تعزيز 

فكرة عاملية عن اإلسالم.

وأعرب مفتي مشيخة كرواتيا عن الشكر والتقدير 

خل���ادم احلرم���ني الش���ريفني امللك س���لمان بن 

عبدالعزيز آل س���عود وسمو ولي العهد حفظهما 

الل���ه، على اجله���ود التي تبذله���ا اململكة خلدمة 

اإلسالم واملسلمني في مشارق األرض ومغاربها.

إث���ر ذل���ك ألقى معال���ي الرئيس العام لش���ؤون 

املسجد احلرام واملسجد النبوي الشيخ الدكتور 

عبدالرحم���ن ب���ن عبدالعزي���ز الس���ديس كلمة 

ع���د خاللها ن���دوة احلج الكب���رى فرصة مباركة 

وحتفها محاور متعددة يش���رفها الزمان واملكان 

والرسالة، مبرزًا مشاركة أصحاب الفكر والعلم 

في هذه الن���دوة التي تواصل عامها ال� 42 وفق 

عمل مؤسسي متماسك يتفق وحجم احلدث الذي 

ينطلق من رح���اب مكة املكرم���ة، منوهًا بأهمية 

عنوان الندوة ودور وزارة احلج والعمرة في جمع 

علماء األمة خالل موسم احلج.

بعد ذلك حتدث معالي املستشار بالديوان امللكي 

وعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب املسجد 

احل���رام الش���يخ الدكتور صالح ب���ن عبدالله بن 

حميد عن موس���م احلج، وما يؤديه من رس���الة 

س���الم للعالم أجمع، مش���يرًا إلى أن احلج ومكة 

عنوان األمان والسالم.

جلسات علمية
بدأت أعمال ندوة احلج الكبرى باجللسة العلمية 

األولى التي اس���تهلت باحملور األول “اإلسالم 

دين الس���الم” ال���ذي ناقش تعريف الس���الم 

وشموليته وحكمه وأدلته واآلثار احلضارية في 

حتقيق الس���الم ونش���ره واألمة اإلسالمية أمة 

وسطًا عدواًل خيارًا، وعدلها هو أساس السالم 

مبشاركة األمني العام للمجلس األعلى للشؤون 

اإلس���المية بغامبيا أمباي كيبا، والدبلوماسي 

املص���ري أحمد به���اء الدين، إضاف���ة لرئيس 

املنت���دى العاملي للوس���طية ب���األردن املهندس 

مروان الفاعوري.

فيما ناق���ش احملور الثاني ال���ذي جاء بعنوان 

)احلج منبر السالم تعلمًا وتعليمًا( الثراء الفقهي 

ف���ي أحكام احل���ج وأثره في حتقيق الس���الم، 

وأخالقيات السالم في أحكام املناسك، وسالمة 

القلوب في احلج، والس���الم في احلج لإلنسان 

واحليوان والنبات والبيئة والصحة، تناوب على 

تقدميها كل من األستاذ الدكتور سائد بكداش، 

أس���تاذ الفقه بجامعة طيبة، واألستاذ الدكتور 

س���يد باغجوان رئيس قس���م التاريخ بجامعة 

قونيا بتركيا، واألس���تاذ الدكتور يوس���ف أنور 

مدير املعهد الوطن���ي للصحة واألبحاث الطبية 

بجامعة نورماندي بفرنسا.

أم���ا احمل���ور الثالث فتن���اول )خطب���ة الوداع 

والدروس املس���تفادة منها لتحقيق الس���الم(، 

حيث قدم الدكتور عبداملنعم خليفة بالل � رئيس 

قس���م الدعوة ونظم االتصال بجامعة اجلزيرة 

بالس���ودان، بحثًا بعنوان )دروس الس���الم في 

بدأ حفل افتتاح ن���دوة احلج الكبرى في دورتها 

الثاني���ة واألربعني بآي���ات من الق���رآن الكرمي، 

بعدها ألقى الدكتور يوس���ف بن علي الفقي أمني 

اللجن���ة العلمية لندوة احل���ج الكبرى كلمة، رحب 

في بدايتها باحلضور الك���رمي، موضحًا أنه من 

توفيق الله وفضله جاء اختيار عنوان الندوة لهذا 

العام لتبحث موضوع )احلج منبر السالم من بلد 

الله احلرام(، مش���يرًا إلى أن هذا العنوان يضم 

محاور عديدة، ش���ملت موضوعات مهمة، تبحث 

في موضوع السالم واألمن في احلج، وما يتصل 

بذلك من تعريف الس���الم وشموليته، والبحث عن 

أسباب السالم واألمن واآلثار الطيبة املباركة.

ث���م ألقى معال���ي وزير احلج والعم���رة كلمة أكد 

خالله���ا أن الندوة جتس���د اهتمام حكومة خادم 

احلرمني الش���ريفني امللك س���لمان بن عبدالعزيز 

آل سعود وسمو ولي عهده األمني حفظهما الله، 

في نش���ر قيم اإلسالم السامية وتعزيز التواصل 

والتالح���م بني مفكري وعلماء األمة اإلس���المية، 

مش���يرًا إلى أن أعمال الن���دوة وفعالياتها تأتي 

امتدادًا للدور اإلس���المي الكبي���ر الذي تقوم به 

اململكة العربية السعودية في تعزيز قيم اإلسالم 

السمحاء نحو االعتدال والوسطية والسالم.

ولفت معاليه إلى أن الندوة تركز على إبراز رسائل 

احلج وقيمه وإنسانيته وعامليته عبر مواسم احلج 

التي تذكي هذه القيم السامية سنويًا لكافة أنحاء 

املعمورة بوصف “احلج” منبر الس���الم من البلد 

احل���رام، منوهًا باملنجزات الكبيرة حلكومة خادم 

احلرمني الش���ريفني وأدوارها اخلالدة في رعاية 

احلجاج وحماية رسالة احلج السامية التي منها 

تشع فكرة الس���الم وخطاب االعتدال والتكاتف 

والتعاون بني أبناء األم���ة، ودعا في ختام كلمته 

 إنشاء مواقع علمية 
إسالمية موّثقة على 

شبكة “اإلنترنت” 
لترسيخ ثقافة السالم

تفعيل مقصد 
السالم واالجتماع 

والتآلف في 
منظومة التربية 

والتعليم

َنّظمــت النــدوة املباركــة يف برنامجها أربــع محاضرات، تفضــل بإلقائها نخبــٌة من العلمــاِء، فأثروا 
بطرحهم املتميز موضوع الندوة، واحملاضرات هي:

ــالم وَنْشــره، ملعالي الشــيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز  • اآلثاُر احلضارية يف حتقيق الَسّ
السديس الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي، وإمام وخطيب املسجد احلرام.

• األمة اإلسالمية أمة وسطًا عدواًل خيارًا وعدلها هو أساس السالم، ملعالي الشيخ األستاذ الدكتور 
ســليمان بن عبــداهلل بن حمود أبا اخليــل مدير جامعة االمام محمد بن ســعود اإلســالمية عضو 

هيئة كبار العلماء.

• الســعودية منبــر االعتدال والوســطية، للدكتور احلســن املناخره ـ مركز األميــر خالد الفيصل 
لالعتدال بجامعة امللك عبدالعزيز.

• أضــواء علــى جهود األمن العــام يف خدمة ضيوف الرحمن ـ العميد ســامي بن محمد الشــويرخ ـ 
مساعد قائد قوات أمن احلج للتوعية واإلعالم.
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مجلس الوزراء املصري في بحثها “جهود اململكة 

العربية الس���عودية في حتقيق السالم واألمن في 

حرم الله واملشاعر املقدسة..

وناق���ش احمل���ور اخلامس )تطبيق���ات اإلعالم 

الرقمي وأثرها في خدمة احلج ونشر السالم(، 

حيث تناول الكاتب واإلعالمي املصري الدكتور 

ياس���ر عبدالعزي���ز “دور اإلع���الم الرقمي في 

نش���ر ثقافة السالم وإرس���اء قيمه وتعزيزه”، 

فيم���ا تن���اول املهندس أحمد الغم���ري � رئيس 

شركة س���جل للتقنية “تطبيقات التقنيات التي 

تس���تخدمها وزارة احل���ج والعم���رة في خدمة 

ضي���وف الرحمن”، فيما تط���رق اإلعالمي من 

البوس���نة والهرس���ك خير الدين حمنتوش ل�” 

دور وسائل اإلعالم الرقمي في نشر املضامني 

الفقهي���ة للح���ج مبختل���ف اللغ���ات، واختتمت 

األس���تاذة الدكتور ناجية قموح أستاذ التقنية 

الرقمية بجامعة قس���نطينة احمل���ور ببحث جاء 

بعن���وان “تطبي���ق أدوات اإلع���الم الرقمي في 

توعية احلجاج”.

ونياب���ة عن معالي وزير احل���ج والعمرة، ترأس 

املستش���ار األس���تاذ حامت بن حس���ن قاضي 

اجللسة اخلتامية للندوة، حيث أوضح ما يحظى 

به احلرمان الش���ريفان وقاصديهما من رعاية 

واهتم���ام القيادة الرش���يدة، بتوفير كل ما من 

شأنه التيسير على ضيوف الرحمن حتى يؤدوا 

مناس���كهم في راحة ويس���ر، راجيًا أن تسهم 

التوصيات الت���ي خرجت بها الندوة في حتقيق 

األهداف املرجوة.

قول���ه صلى الله عليه وس���لم ف���ي خطبة حجة 

ال���وداع: إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم(، 

وقدمت الدكتورة لبنة بوكزار � مهندسة أبحاث 

طبية ومس���اعدة مدير املعهد الوطني بفرنس���ا 

“دروس الس���الم في األسرة واملجتمع في قوله 

صلى الله عليه وس���لم في خطبة حجة الوداع: 

استوصوا بالنساء خيرًا”، فيما تناول األستاذ 

الدكتور إس���ماعيل لطفي رئيس جامعة فطاني 

بتايالند “دروس الس���الم في وصيته صلى الله 

عليه وس���لم في خطبة حجة الوداع في التحذير 

من أكل أموال الناس بالباطل..

وجاء احمل���ور الرابع حتت عن���وان )جهود تذكر 

فتشكر في إرس���اء قواعد السالم ونشره(، حيث 

تناول الدكتور عبدالعزي���ز البرغوث � نائب مدير 

اجلامعة اإلس���المية العاملية مباليزي���ا للعالقات 

الدولية “جهود امللك عبدالعزيز رحمه الله وأبنائه 

الك���رام في حتقيق الس���الم في اململك���ة العربية 

السعودية داخليًا وخارجيًا، فيما تناولت الدكتورة 

خديجة عرفة � مدير إدارة القضايا اإلستراتيجية 

مبرك���ز املعلوم���ات ودعم اتخاذ القرار برئاس���ة 

 وضع خطة 
استراتيجية دولية 

لنشر السالم 
ومعالجة ظواهر 
التطرف والغلو 

واإلرهاب

كان للهيئــة التنســيقية ملؤسســات أربــاب الطوائــف، حضــور الفــت يف هــذه 
الفعاليــة، متثلــت يف حضــور رئيســها ونائبيــه وأعضــاء املجالــس، ومنســوبي 
املؤسســات واملكاتــب لفعالياتهــا، وجللســاتها العلميــة، ومشــاركاتهم باحلضور 

واملداخالت، والتعليقات، والنقاشات. 
وينــدرج االهتمام بهــذه الفعالية الثقافيــة والفكرية الكبــرى، من باب حرص 
مجلــس “الهيئــة التنســيقية” علــى تشــكيل حضــور يف مثــل هذه املناســبات 
والفعاليــات التــي حتتضنهــا أم القــرى، بهــدف تفعيــل دورهــا وتأكيد ســعيها 
الدؤوب لكي تعمل ـ وبكل فاعلية ـ ضمن منظومة مؤسسات املجتمع املدني، ويف 
خطوة تهدف إلى زيادة احلراك االجتماعي ملؤسسات أرباب الطوائف، وإيجاد 
التناغم الدائم واملســتمر ما بينها وبني مؤسســات الدولــة احلكومية واألهلية 

على حٍد سواء.
كما قامت “الهيئة التنسيقية” بتوزيع نسخ من مطبوعاتها وإصداراتها اخلاصة 
والتي شــملت: )التقارير، واملجالت، والنشرات، والكتب الوثائقية، واإلصدارات 
التوعوية والتعريفية واإلرشــادية، واإلحصائيات، واملطويات، والبرشــورات(، 

وغيرهــا فيما يتعلــق مبجال اإلنتــاج العلمــي واإلصــدارات املتخصصة، وذلك 
بتكليــف فريــق مــن موظفيها للقيــام بهــذه املهمة، والعمــل على إيصــال هذه 
املطبوعات القيمة للمشــاركني يف هذه االحتفاليــة الثقافية الكبرى من داخل 

اململكة ومن خارجها، وحلضورها، واملهتمني مبتابعة أنشطتها وفعالياتها. 
وقد وجدت هذه املطبوعات إشــادة املشــاركني يف هذه النــدوة من ضيوف وزارة 
احلــج، الذيــن حرصوا على اقتناء نســخ منها، وحملها معهــم لبالدهم، كذكرى 

غالية من أم القرى، وكإهداءات قيمة من أهاليها.
كمــا كان ملكتــب الزمازمة املوحد، مشــاركة فاعلة ضمن فعاليــات الندوة، حيث 
شــّكل ســقاته التقليديون، حضورًا متميزًا يف هذه التظاهرة الثقافية الكبرى، 
وجســدوا كرم الضيافة وحســن االســتقبال والرفادة والوفــادة، وذلك بقيامهم 
بســقيا اجلميع، بتقدمي ماء زمــزم املبارك، للمشــاركني، وللضيوف، واحلضور، 
ســواء يف مقر إقامــة فعاليات النــدوة، أو يف مقر إقامة الضيوف، حيث عكســوا 
جانبًا مشــرقًا مــن جوانب عمــل املكتب، وهو تقــدمي هذا املاء الغالي بوســائل 

عصرية، وبطرق حضارية، تواكب أرقى وأفضل الطرق املعمول بها يف العالم.

16   العدد الثامن عشر صفر  1439هـ  



النتائج والتوصيات
العلمي����ة  اجللس����ات  إث����راء  ف����ي  وش����ارك 

مبداخالته����م وتعليقاته����م ع����دٌد من أصحاب 

الفضيلة واملعالي والس����عادة من رجال الفكر 

واإلعالم واألكادمييني الذين تفضلوا بحضور 

اجللس����ات، كما بثَّ املشاركوَن خالل أبحاثهم 

وتعقيباِتهم أس����مى آي����اِت الش����كِر والتقديِر 

والعرفاِن إلى مقاِم خادِم احلرمنِي الش����ريفنِي 

امللِك س����لمان بن عبدالعزي����ِز حفظه الله وإلى 

مقام س����مو ولي العهد صاحب السمو امللكي 

األمير محمد بن س����لمان ب����ن عبدالعزيز ال 

س����عود على رعايتهم الكرمية حلجاج بيت الله 

احلرام وزوار مدينة رس����وله الكرمي، مشيدين 

باجله����ود العظيم����ة التي يش����هدها احلرمان 

الش����ريفان واملش����اعر املقدس����ة م����ن عمارة 

وتوس����عة وإجنازات متالحق����ة، ويدعون الله 

تعالى أن يجزيهم عن ذلك خير اجلزاء وأوفاه.

وق����د وقفت اللجنة العلمي����ة للندوة على بحوث 

احملاضري����ن وتوصياتهم فيه����ا، كما رصدت 

خالل اجللس����ات العلمي����ة للن����دوة مقترحات 

الضي����وف املش����اركني من خ����الل املداخالت 

والتعليق����ات، ثم عقدت عقب انتهاء جلس����ات 

الندوة اجتماعها اخلتام����ي الذي خرجت فيه 

بالنتائج والتوصيات التالية:

• احملافظة على استمرارية هذه الندوة املباركة 
ألنه����ا من املظاهر الكرمية في العلم واملعرفة، 

ومن املنافع املشهودة في احلج.

• حث الدعاة في احلج على الدعوة إلى السالم 
إلثراء أحكام الفقه اإلس����المي عموما مبظاهر 

السالم، وفي أحكام املناسك بشكل خاص.

• تعّب����ر الندوة عن تأييدها للمنهج الش����رعي 

ال����ذي تقوم علي����ه اململكة العربية الس����عودية 

وتطبيقها للكتاب والس����نة في جميع أنظمتها 

وقراراته����ا وإجراءاتها للحفاظ على الس����الم، 

ونب����ذ الفرقة والتح����زب والتط����رف ومحاربة 

اإلرهاب بكل أشكاله وصوره.

• يش����يد املنتدون باجله����ود العظيمة التي 
يبذله����ا خادم احلرم����ني الش����ريفني امللك 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود �حفظه الله، 

لتحقيق الس����الم واالجتماع ووحدة الصف 

وجمع الكلمة.

حتث الندوة على نشر نصوص الكتاب والسنة 

لة ملفهوم السالم وحتقيقه. املؤصِّ

• تأس����يس منتدى إس����المي دولي مبس����مى 
)املنتدى اإلسالمي الدولي للسالم(، تكون غايته 

الكبرى وهدفه األس����مى نشر مبادئ اإلسالم 

الداعية للس����الم، والرد على افتراءات البعض 

بأن اإلس����الم دين عنف وتطرف وإرهاب، وأن 

يعقد املنتدى جلس����اته ف����ي مختلف العواصم 

األجنبي����ة، ويتحدث لهم بلغاته����م، ويحاورهم 

باحلجة والبرهان واليقني.

توص����ي الندوة العلماء والدع����اة وطالب العلم 

بإرش����اد الناس وتوجيههم، ال سيما الشباب 

إلى أهمية اجتماع الكلمة ونش����ر الوس����طية 

والس����الم مب����ا يحقق رؤي����ة اململك����ة العربية 

السعودية لعام )2030(.

• تؤكد الندوة على أهمي����ة توظيف تكنولوجيا 
االتصاالت احلديثة، في إنش����اء مواقع علمية 

إس����المية موّثق����ة عل����ى ش����بكة “اإلنترنت”، 

لترس����يخ ثقافة السالم، ورصد كل ما يقال أو 

يكتب مّما يثير الفنت، ويكون سببًا في إحداث 

الفرقة واالفتراق، مع دراستها دراسة معّمقة، 

من قب����ل متخّصصني في جمي����ع املجاالت، 

والرّد عليها مبنهج علمي، وأس����لوب واضح، 

وبلغات مختلفة.

• توصي الندوة بأن تش����تمل وس����ائل اإلعالم 
املختلفة على مواد إعالمية مناسبة لكل مرحلة 

عمري����ة، يك����ون مضمونه����ا التوعي����ة بأهمية 

الس����الم، والتحذي����ر من الفرق����ة واالختالف، 

ودور ذلك في دعم الوحدة الوطنية، والنهوض 

بالوطن، واحلفاظ على أمنه ومكتسباته.

واملفكري���ن  العلم���اء  الن���دوة  توص���ي   •
واإلعالمي���ني بأهمية تقدمي مضامني ناضجة، 

مؤصل���ة بالنص���وص، ومقدم���ة مبهنية، يتم 

من خاللها إبراز منهج الس���لف الصالح في 

مسألة الس���الم واألمن، نظرًا لتأثر الشرائح 

املجتمعية باإلعالم عمومًا، وشبكات التواصل 

االجتماعي خصوصًا.

• ت����رى الن����دوة أهمية تفعيل مقصد الس����الم 
واالجتم����اع والتآل����ف ف����ي منظوم����ة التربية 

والتعليم، وتضمنُي مناهج التعليم في املستويات 

نًة  املختلفة لنصوٍص من الكتاب والسنة متضمِّ

األمر باالجتماع، ومؤكدًة احِلفاظ على اللُّحمة 

الوطنيَّة، واملكتسبات املشروعة احلافظة لكيان 

ة ومقوماتها ونشر السالم والوئام. األمَّ

• وضع خطة اس����تراتيجية دولية لنشر السالم 
ومعاجلة ظواهر التطرف والغلو واإلرهاب.

• يوص����ي املنتدون بعمل مطوي����ات من بعض 
م����ا ورد في أبحاث ه����ذه الندوة مثل موضوع 

)اإليثار في احل����ج( وترجمتها إلى كافة لغات 

العالم وتوزيعه����ا على احلجاج بقصد تثقيفهم 

بالقيم التي حتقق السالم في احلج.

• العمل على إصدار موسوعة علمية عاملية عن السالم 
في اإلسالم وترجمتها إلى لغات العالم املختلفة.

• الس����عي إلى حتوي����ل مفاهيم الس����الم 
إلى مش����روع حضاري أخالقي عملي من 

خالل تطبيقه عمليًا على مس����توى األفراد، 

واألسر، واملجتمعات.

إنش����اء كراس����ي علمية تعنى بعمل دراسات 

وأبحاث عن الس����الم بالتع����اون مع اجلامعات 

ومراكز البحوث املختصة.

• وأوصى املش���اركون في الن���دوة برفع جزيل 
شكرهم، وعظيم امتنانهم، للقيادة الرشيدة، كما 

تقدموا إلى وزارة احلج والعمرة بوافر الش���كر 

والتقدير على اجلهود الكبيرة في تنظيم الندوة.
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مكة المكرمة: الرفادة
رع�ى معال�ي الدكت�ور محم�د صالح ب�ن طاه�ر بنتن وزي�ر الح�ج والعمرة، 
فعالي�ات الحف�ل ال�ذي أقامت�ه “ال�وزارة” بالتعاون م�ع الهيئة التنس�يقية 
ال�� 87  الوطن�ي  الي�وم  أرب�اب الطوائ�ف، احتف�اء بذك�رى  لمؤسس�ات 
للمملك�ة، وذلك بمقر مركز مراقب�ة تفويج الحجاج بطري�ق مكة المكرمة 
– جدة الس�ريع، بتاريخ 1439/01/03ه� المواف�ق 2017/09/23م، بحضور وكالء 
الوزارة، ورؤس�اء مجالس إدارات مؤسس�ات أرباب الطوائف، ورئيس النقابة 

العامة للسيارات، وعدد من القياديين والمستشارين والمسؤولين. 

وزير الحج والعمرة يرعى االحتفال
 بالذكرى السابعة والثمانين لليوم الوطني

م بالتعاون مع الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف ُنظِّ

مناسبات

 ما شهده موسم الحج 
من نجاح قياسي تحقق 

بفضل هلل تعالى ثم تضافر 
جهود جميع العاملين في 

الجهات المختصة 
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تعب���ر عن ذلك، فاليوم يوم فرحة، يوم عزة، يوم 

فخر، ويوم حمد وشكر لله رب العاملني، نحمده 

سبحانه وتعالى ونشكره على ما أنعم علينا في 

هذا البلد املبارك، وعل���ى نعمة األمن واألمان، 

وعلى تشريفه لقادة هذه البالد وشعبها بتقدمي 

اخلدم���ات لضيوف الرحمن، م���ن حجاج لبيت 

الله احلرام ومعتمرين، وزوار ملسجد املصطفى 

صلى الله عليه وس���لم، وعل���ى قيامنا مبعاونة 

املس���لمني على أداء الركن اخلامس من أركان 

اإلسالم”. 

وأض���اف معالي وزي���ر احلج والعم���رة: “إن 

اململكة العربية الس���عودية - ومنذ تأسيس���ها 

عل���ى يد املغف���ور له امللك املؤس���س عبدالعزيز 

ب���ن عبدالرحمن آل س���عود - طي���ب الله ثراه 

- ل���م تبخل على خدمات احل���ج، وخدمة جميع 

ضي���وف الرحمن الوافدين م���ن كل فج عميق، 

خاصة وأننا نتح���دث عن مليار وأربعمائة ألف 

مس���لم في جميع أنحاء العال���م، يتوق كل فرد 

منهم ويشتاق ليؤدي الركن اخلامس من أركان 

في بداية احلفل رفع معالي وزير احلج والعمرة 

أسمى عبارات التهنئة خلادم احلرمني الشريفني 

امللك س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود، ولولي 

العهد صاحب الس���مو امللكي األمير محمد بن 

س���لمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، وللشعب 

الس���عودي، مبناس���بة اليوم الوطني الس���ابع 

والثمان���ني للمملكة العربية الس���عودية، وذكرى 

توحيدها على يد امللك املؤس���س عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن آل س���عود طيب الل���ه ثراه، والذي 

سار على نهجه أبناؤه امللوك البررة من بعده. 

مناسبة عزيزة
وأش���ار معالي الدكتور محمد صالح بننت، في 

كلمت���ه املرجتلة الت���ي ألقاها بهذه املناس���بة، 

إلى أن هذه املناس���بة العزيزة متر على البالد، 

وهي تنعم باألمن واألم���ان والتنمية واالزدهار 

واالس���تقرار، وقد احتضن���ت أراضيها جموع 

احلجيج الذي���ن قدموا ألداء مناس���ك حج عام 

)1438ه�(، والذين انطلق���ت قوافلهم للرجوع 

إل���ى بالدها، بعد أن مّن الله س���بحانه وتعالى 

عليهم بأداء فريضة حجهم بكل يس���ر وسهولة 

وطمأنينة، لتب���دأ جميع أجهزته���ا وقطاعاتها 

املختص���ة، ف���ي االس���تعداد الس���تقبال وفود 

املعتمرين في هذا الش���هر املب���ارك، وخدمتهم 

ورعايتهم.

وأش���اد معاليه مبا شهده موسم احلج املاضي 

)1438ه�( من جناح قياس���ي، حتقق � بفضل 

الله س���بحانه وتعالى � ثم مبا وفرته الدولة من 

إمكانات كبيرة ومش���روعات ضخمة وما قدمته 

من تس���هيالت وخدمات جليلة، وبتضافر جهود 

جمي���ع قطاعات منظومة احل���ج، والعاملني في 

اجلهات املختصة وذات العالقة به. 

في بداية كلمته، أش���ار معالي���ه إلى أنه لم يقم 

بإعداد كلمة إللقائه���ا في هذه االحتفالية، وأن 

اللسان والكالم يعجز عن التعبير عن عظم هذه 

املناسبة، قائاًل في هذا اخلصوص: “إن فرحتنا 

العارمة، ومشاعرنا اجلياشة، وانتظارنا لذكرى 

ه���ذا اليوم التاريخي اخلالد، هي الكلمات التي 

تمر المناسبة العزيزة 
على البالد وهي 

تنعم باألمن واألمان 
والتنمية واالزدهار 

واالستقرار وقد 
احتضنت أراضيها 

جموع الحجيج
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الذين ال يس����تطيعون أداء مناس����ك احلج في 

كل موس����م، وتعتبرهم ضيوفًا عليها في كثير 

من برامج االس����تضافة، والت����ي في مقدمتها 

برنامج ضيوف خادم احلرمني الشريفني امللك 

سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة، وبرنامج 

استضافة أسر وذوي الشهداء الفلسطينيني، 

واس����تضافة أس����ر ش����هداء الواجب، وكذلك 

برنامج رابطة العالم اإلسالمي، وبرنامج ندوة 

احلج الس����نوية الكبرى، وكثير م����ن البرامج 

التي أنش����أها قادة هذا البلد املعطاء وأبناؤه، 

لتيسير أداء مناسك احلج لكثير من املسلمني، 

لتأت����ي هذه الوفود من حج����اج البيت العتيق، 

وتؤدي مناس����كها في أمن وأمان، مع مراعاة 

أن لهذا البلد احلرام، قدس����ية خاصة وحرمة 

خاصة، فقد حّرمه الله سبحانه وتعالى يوم أن 

خلق الس����ماوات واألرض، فهو حرام بحرمة 

الل����ه إلى يوم القيامة، فال يعضد ش����وكه، وال 

ينفر صيده، وال يلتق����ط لقطته إال من عرفها، 

وال ُيختلى خالها«.

وأك����د معاليه حرص القيادة الرش����يدة أيدها 

الل����ه، على تق����دمي أفضل اخلدم����ات لضيوف 

الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وإتاحة 

الفرصة ألكبر عدد من املسلمني ألداء شعيرة 

العم����رة، في جٍو تس����وده الس����كينة والوقار 

واألمن واألمان واالطمئنان، حيث يشهد شهر 

اإلس���الم، وأقف اليوم لنحتفل به���ذه الذكرى 

اخلالدة، واملناسبة العزيزة، مع إخوة يتشرفون 

بأنهم خدام لضيوف الرحمن، ومهامهم الرئيسة 

وأعمالهم األساسية هي مساعدة املسلمني على 

أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، ليكملوا أركان 

اإلس���الم اخلمس���ة، وأنا كذلك خادم لضيوف 

الرحم���ن، وافتخر بأنني خ���ادم لهم، وذلك ألن 

ولي أمرنا امللك س���لمان ب���ن عبدالعزيز � أطال 

الله في عمره � يفتخ���ر ويعتز دائمًا وأبدًا بأنه 

هو خادم للحرمني الش���ريفني وخادم لضيوف 

الرحمن، وكذلك سمو ولي عهده األمني”. 

فرص متاحة
ومضى معاليه قائاًل: “نحم����د الله كثيرًا، أن 

اململك����ة تتي����ح الفرص وتفت����ح املجال جلميع 

املس����لمني ألداء هذا الركن، بدون أي شرط، 

وبدون تفرقة بني أي مس����لم مهما كان، طاملا 

أن����ه يش����هد أن ال إل����ه إال الل����ه، وأن محمدًا 

رسول الله، وما دام يحقق شروط االستطاعة 

التي هي اس����تطاعة جسدية وصحية ونفسية 

واقتصادية ب����كل ما تعني كلمة االس����تطاعة 

من مع����اٍن، مصداقًا لقوله س����بحانه وتعالى: 

}ولله على الناس حج البيت من اس����تطاع إليه 

سبياًل{، هو أن الله سبحانه وتعالى قد فرض 

احلج على كل إنس����ان يس����تطيع أداء فريضة 

احلج بدون أي أسباب متنعه من احلج، ومنها 

القدرة املادية على دفع تكاليف الس����فر، وهو 

أن ميل����ك زادًا يكفيه ذهاب����ًا وإيابًا، على أن 

يك����ون ذلك زائدًا عن نفقات م����ن تلزمه نفقته 

حت����ى يرجع من حجه. وس����المة البدن. وأمن 

الطريق، وهو أن ميلك من وسائل املواصالت 

م����ا يصل به إل����ى بيت الله احل����رام. ووجود 

زوج أو مح����رم للمرأة، وال يخف����ى عليكم أن 

اململكة تس����اعد أعدادًا كبيرة من املس����لمني 

نحتفل بهذه 
المناسبة العزيزة 

مع إخوة يتشرفون 
بأنهم خدام لضيوف 

الرحمن ومهامهم 
الرئيسة هي 

مساعدتهم ألداء 
مناسكهم 
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محرم احلالي، انطالق موسم عمرة هذا العام 

)1439ه�(، وبدء وصول طالئع املعتمرين من 

مختلف أنح����اء العالم، وس����ط جاهزية عالية 

واستعدادات كبيرة واستقبال حار من جميع 

وكاالت الوزارة وقطاعاتها، وتطبيق ش����امل 

جلميع األنظمة التقني����ة والبرامج اإللكترونية 

لتس����هيل اإلجراءات، وتق����دمي اخلدمات بكل 

سرعة وجودة وإتقان.

الطاقات واإلمكانات
واس����تطرد معالي الدكتور محمد صالح بننت 

قائاًل: »الكل يعلم ما حتش����ده اململكة العربية 

الس����عودية من طاقات وكوادر بش����رية، وما 

تس����خره من إمكان����ات مادي����ة وتقنية خلدمة 

ضي����وف الرحمن، وما تقدمه من تس����هيالت، 

وتنفذه من مشروعات، منها هذه املشروعات 

الكبيرة التي عمت جميع أنحاء اململكة، وعلى 

رأس����ها مش����روعات تهيئة وإعمار احلرمني 

الش����ريفني، والت����ي هي ف����ي حقيق����ة األمر 

مشروعات ضخمة في جميع جوانبها، ومنها 

اجلان����ب الهندس����ي، حيث إن عملي����ة إعادة 

بن����اء احلرم املكي خالل س����نوات ثالث، متثل 

إح����دى العجائب الهندس����ية، والتي تلخصت 

ف����ي هدم الثلث األول بالكام����ل وإعادة بنائه، 

وم����ن ثم هدم الثل����ث الثاني كام����اًل، وإعادة 

بنائه كذلك، وأيضًا هدم اجلزء الثالث وإعادة 

عش����رات الس����نوات، ألننا لو تأملن����ا عمليات 

تنفيذ بعض املش����روعات الكبرى � س����واء في 

التاري����خ أو في بعض ال����دول األخرى � جند 

أن بعضها يحتاج لنحو خمس عش����رة س����نة 

من العمل املس����تمر واملتواص����ل حتى يكتمل، 

وهذا كله من نعم الله على هذه البالد، وبسبب 

سعيها الدؤوب لتقدمي أفض اخلدمات حلجاج 

بيت الله احلرام«.

واختتم معاليه كلمته بقوله: »في اخلتام، أس���ال 

الل���ه س���بحانه وتعال���ى أن يتقبل من���ا أعمالنا 

جميعًا، س���واء ف���ي وزارة احل���ج والعمرة، أو 

في مؤسس���ات الطوافة، أو في مكتب الزمازمة 

املوحد، أو في النقابة العامة للس���يارات، أو في 

املدينة املنورة، وفي أي مكان وموقع وجهة نعمل 

فيها خلدم���ة وفود الله، نحمد الل���ه ونتمنى منه 

س���بحانه وتعالى القبول، وندعوه أن يدمي علينا 

هذه النعم، وفي مقدمته���ا نعمة األمن واألمان، 

في ظل حكومة خادم احلرمني الش���ريفني، وولي 

العهد األمني حفظهما الله، وأمتنى للجميع دوام 

الصحة والسالمة والعافية، وكل عام وأنتم بخير، 

والسالم عليكم ورحمة اله تعالى وبركاته«.

بنائه، وذلك دون أن يش����عر أحد بسير العمل 

في هذه املنجزات الكبرى، والتي من الطبيعي 

أن يس����تغرق العمل في مثل هذه املشروعات 
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إنجازات

المشاعر المقدسة: الرفادة
لتوفيـر مزيد من الخدمات والتسـهيالت لحجـاج عدد من مؤسسـات الطوافة، 
وضمـن اسـتعداداتها المبكـرة لموسـم حج عام 1438هــ، قامـت وزارة الحج 
والعمرة بتوفير التمويل الالزم، لعدد من المشـروعات العاجلة في المشـاعر 
المقدسـة واإلشراف على تنفيذها، وذلك بمشاركة هيئة تطوير منطقة مكة 
المكرمة والمشـاعر المقدسة، وفي إطار التنسيق القائم بينها وبين الجهات 
واألجهزة والقطاعـات المختصة وذات العالقة بأعمال الحج. وهذه السلسـلة 
من المشـروعات “العاجلة” ضمت نحو )14( مشـروعًا، شملت مشروعات لكل 
مـن: )المؤسسـة األهليـة لمطوفـي حجـاج تركيـا ومسـلمي أوروبـا وأميركا 
وأستراليا، وحجاج المؤسسـة األهلية لمطوفي حجاج إيران، وحجاج المؤسسة 
األهليـة لمطوفـي حجـاج دول جنوب دول شـرق آسـيا، وكذلـك لصالح حجاج 
المؤسسـة األهلية لمطوفي حجاج الـدول اإلفريقية غيـر العربية(، وذلك في 

كل من منى وعرفات ومزدلفة. 

لخدمة حجاج )4( مؤسسات طوافة

تنفيذ مشروعات عاجلة 
في المشاعر المقدسة

سور معدني على 
الحواجز الخرسانية 

القائمة على الطريق 
الترددي جنوب 

مواقع نزول حجاج 
“إفريقيا غير العربية” 

بمزدلفة

 جسور خرسانية 
للمشاة وأخرى لفصل 
الحركة عن الحافالت 
لحجاج “جنوب شرق 
آسيا” وحجاج “تركيا”
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املش���روعات احليوية، التي نفذته���ا وزارة احلج 

والعمرة في املش���اعر املقدس���ة تأتي في سياق 

جه���ود حكومتنا الرش���يدة أيدها الل���ه لالرتقاء 

باخلدم���ات املقدمة لضي���وف الرحمن، ومن ذلك 

إعم���ار وتوس���عة وتهيئ���ة احلرمني الش���ريفني، 

وتشكل إضافة حقيقية ملا يتم تقدميه من خدمات 

وتسهيالت كبيرة لضيوف الرحمن، ليتمكنوا من 

أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

جسور ومنحدرات
مش���روع: )إنشاء جسر للمش���اة، مينع تداخل 

وتقاطع حركة املش���اة مع حركة احلافالت على 

طريق امللك فه���د )68(، وحركة النقل الترددي 

عن���د مستش���فى منى ال���وادي، ويتك���ون من 

العناصر التالية:

• إنشاء جسر خرس���اني للمشاة بعرض صافي 
)8( أمتار، وطول يبل���غ نحو )260( مترًا، يعبر 

فوق ش���ارع رقم )511( وطري���ق امللك فهد رقم 

)68( والطرق الترددية حلجاج املؤسسة األهلية 

ملطوفي حجاج دول جنوب ش���رق آسيا، وحجاج 

املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومسلمي 

أوروبا وأميركا وأستراليا، وطريق للمشاة جنوب 

مستشفى منى الوادي، وشارع رقم )651(.

• إنشاء جسر خرس���اني للمشاة بعرض صافي 
)4( أمتار، وطول يبل���غ نحو )140( مترًا، يعبر 

فوق الطرق الترددية حلجاج املؤسستني، وطريق 

للمشاة يقع جنوب مستشفى منى الوادي.

 مشروع: )إنشاء جس���ور للمشاة لفصل حركة 

املش���اة عن حركة احلافالت في مزدلفة، حلجاج 

تركيا ومس���لمي أوروب���ا وأمريكا وأس���تراليا، 

وحجاج جنوب شرق آس���يا(، ويتكون املشروع 

من عدة عناصر، هي:

• إنشاء جسر خرساني للمشاة باملوقع الشرقي 
حلجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا 

بع���رض )8( أمتار ويزي���د عرضه ليصبح )10( 

أمت���ار عند التقائه مع اجلس���ر القادم من املوقع 

الغربي حلجاج تركيا ومس���لمي أوروبا وأمريكا 

وأستراليا، بحيث يكون عرض اجلزء األخير من 

اجلسر )15( مترًا.

محطات إركاب 
مشروع: )إنشاء دورات مياه بعرفات ومزدلفة(، 

والغرض من هذا املشروع هو:

• إنش���اء دورات مياه وتنفيذ بوابات وسياجات 
مبواق���ع نزول حج���اج ت�ركيا ومس���لمي أوروبا 

وأميركا وأستراليا بعرفات شرق وادي عرنة.

• إنش���اء دورات مياه مبواقع نزول حجاج تركيا 
مبزدلف���ة، والتغطية اخلرس���انية جل���زء من قناة 

تصريف مياه األمط���ار اجلانبية لعبور احلجاج 

خل���ف دورة املياه القائمة، وأعم���ال حماية هذا 

املوقع من أمطار تساقط الصخور.

• حماية موق���ع نزول حجاج تركيا املش���ار إليه 
مبزدلفة من أخطار تساقط الصخور.

مشروع: )توريد وتركيب حواجز وأسوار بعرفات 

ومزدلفة، وتسوية س���احات مبزدلفة(، والغرض 

من هذا املشروع:

• إضافة حواجز خرس���انية بارتفاع مناس���ب، 
وذلك لفصل حركة املش���اة حول جبل الرحمة عن 

موقع مخيمات حجاج إيران بعرفات.

• إضافة س���ور معدني على احلواجز اخلرسانية 
القائم���ة على طريق مزدلف���ة – عرفات الترددي 

جنوب مواقع نزول حجاج “إفريقيا غير العربية” 

مبزدلفة.

• إزالة األسفلت القائم وتركيب حواجز خرسانية 
للمنطقة الواقعة على طريق امللك فهد أسفل جسر 

امللك فيصل مبزدلفة.

• إزالة األس���فلت القائم مبواق���ع حجاج إفريقيا 
غير العربية أسفل جسر امللك فيصل مبزدلفة.

 مشروع: )فصل حركة املشاة حول جبل الرحمة 

عن موقع مخيمات حجاج إيران بعرفات(، والذي 

يشمل األعمال التالية:

• إزالة احلواجز والش���بك القائم شرق مخيمات 
حجاج إيران بعرفات.

•  تركيب حاجز خرساني شرق مخيمات حجاج 
إي���ران بعرفات، لفصلها عن حركة املش���اة عند 

س���احة جبل الرحمة، ويك����ون احل�اجز بارتفاع 

ال يقل عن )2.5( متر فوق منس���وب األرض بعد 

تسويتها، وبطول يبلغ نحو )325( مترًا.

•  أعمال الردم والتسوية الالزمة للمنطقة الواقعة 
أسفل مس���ار احلواجز بعرض وميول مناسبني، 

على أن تكون في منسوب ساحة جبل الرحمة مع 

عمل احلماية الالزمة مليول الردم.         

طرق وبوابات 
 مش���روع: )إضافة س���ور معدني على احلواجز 

اخلرس���انية القائمة على طري���ق مزدلفة - عرفات 

الت���رددي جنوب مواقع نزول حجاج الدول العربية 

غير اإلفريقية مبزدلفة، ويشمل األعمال التالية:

• تركيب أس���وار معدنية على احلواجز اخلرسانية 
القائم���ة على طري���ق مزدلفة – عرف���ات الترددي 

جنوب مواق���ع نزول حجاج إفريقي���ا غير العربية 

مبزدلفة، ويك�ون السور املعدني بارتفاع ال يقل عن 

)1.65( متر فوق منس���وب احلواجز اخلرس���انية 

القائم���ة، وبحيث ال يقل االرتف���اع الكلي للحاجز 

املعدن���ي مع احلاجز اخلرس���اني عن )2.5( متر 

فوق منس���وب األرض، وبطول يبلغ نحو )1000( 

متر.

• توريد وتركيب عدد )2( بوابة للطوارئ بعرض 
)4( أمتار لكٍل منها.

 مش���روع: )إزال���ة األس���فلت القائ���م، وتركيب 

حواجز خرس���انية للمنطق���ة الواقعة على طريق 

امللك فهد أس���فل جس���ر امللك فيصل مبزدلفة(، 

ويشمل األعمال التالية:

23   العدد الثامن عشر صفر  1439هـ  



عند بدايت���ه بالطريق الترددي حلج���اج إفريقيا 

غي���ر العربي���ة، وميتد جنوبًا ليرب���ط مع املنحدر 

القائم املؤدي إلى املصطبتني العلويتني الذي يتم 

توسعته ليصبح عرضه )17.00( متر. ويتضمن 

حارة مرورية بعرض )5.00( متر، وكتف جانبي 

بعرض )2.50( متر في كل اجتاه، كما يتضمن 

جزيرة وسطية بعرض )1( متر، وأكتاف داخلية 

بع���رض )0.50( متر في كل اجت���اه. وترحيل 

أعمدة اإلنارة القائمة.

• توري���د وتركيب الس���ياج املعدن���ي والبوابات 
ومحطات اإلركاب.

• إع���ادة تنظي���م مخيمات احلجاج، وتس���ويتها 
وعمل املمرات بينها.

• ترحيل دورة مياه قائمة.
 مش���روع: )إضافة منحنى التفاف للخلف على 

طريق ترددية حجاج “تركيا” ش���رق جسر امللك 

فيص���ل، وتهذيب املنطقة الواقع���ة أعلى مناطق 

حجاج تركيا وأوروبا مبزدلفة(، ويتكون املشروع 

من العناصر التالية:

• عم���ل منحنى التفاف للخلف على طريق ترددية 
حجاج “تركيا” شرق جسر امللك فيصل بعرض 

)10( أمتار، في اجتاه طريق امللك فهد.

• مش���روع: )تعديل طرق النقل الترددي خلدمة 
حجاج مؤسس���تي إيران وإفريقي���ا غير العربية 

مبزدلفة(، ويتكون املشروع من العناصر التالية:

•  عمل منحنى التفاف للخلف على طريق مزدلفة 
• عرف���ات الترددي خلدمة حجاج إيران وإفريقيا 
غي���ر العربية مبزدلفة للع���ودة في اجتاه عرفات، 

وذلك غرب موقع حجاج إيران.

• ترحيل جزء من املس���ار املتجه غربًا من طريق 
منى – مزدلف���ة الترددي ليم���ر مبحاذاة طريق 

جنوب شرق آسيا الترددي )شمال غرفة احملابس 

القائمة( وربطه أيضًا مع املسار املتجه غربًا من 

طريق مزدلفة – عرفات الترددي.

• عم���ل منحنى التفاف للخل���ف على طريق منى 
• مزدلف���ة الترددي خلدمة حجاج إيران وإفريقيا 

غير العربية مبزدلفة للعودة في اجتاه منى.

� تركيب ما يلزم من ش���بك ذي حلقات سلسلية، 

ومحط���ات اإلركاب م���ع األرصف���ة والبواب���ات 

واألسوار واللوحات.

• تركيب لوحات إرشادية علوية جديدة.
• أعمال اإلنارة الالزمة للطرق.

• أعمال تصري���ف مياه األمطار للطرق، وربطها 
مع شبكة مياه األمطار القائمة.

•  إزالة األس���فلت القائم للمنطق���ة الواقعة على 
طريق امللك فهد أسفل جسر امللك فيصل مبساحة 

تبلغ نحو )11000( متر مربع.

•  تس���وية املواقع التي متت إزالة األسفلت منها، 
بحيث تصبح صاحلة لنزول احلجاج.

•  تركيب حواجز خرسانية من نوع نيوجيرسي على 
طريق امللك فهد بطول يبلغ نحو )450( مترًا.

مشروع: )إزالة األسفلت القائم مبواقع احلجاج(، 

مش����روع: )إنش����اء طريق لتس����هيل دخ����ول وخروج 

حافالت حجاج إفريقيا غير العربية للمصاطب العلوية 

بعرفات(، ويتكون املشروع من العناصر التالية:

• توسعة الطريق القائم بني املصطبتني العلويتني 
بعرفات، بحي���ث يصبح عرض���ه )21.3( متر، 

يتضمن جزيرة وسطية بعرض )1( متر وأكتاف 

داخلية بعرض )0.50( متر في كل اجتاه وحارة 

مروري���ة بع���رض )3.65( متر، وح���ارة وقوف 

بعرض )4( أمتار، وكتف جانبي بعرض )2( متر 

في كل اجتاه، وسيتم ربط الطريق بالدوار القائم 

عند املصطبة الشرقية.

• عم���ل ميدان عند نهاية الطريق بحيث يس���مح 
بالتفاف احلافالت، وربطه باملنحدر الغربي القائم.

• عم���ل طريق بع���رض )17.00( مت���رًا يتصل 

إضافة حواجز خرسانية 
بارتفاع مناسب لفصل 

حركة المشاة حول 
جبل الرحمة عن موقع 
مخيمات حجاج “إيران” 

بعرفات
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الـوكالء،  األدالء،  )المطوفـون،  الطوائـف  أربـاب  مؤسسـات  قامـت 
وتنفيذهـا  التشـغيلية،  خططهـا  عمـل  برامـج  بتطبيـق  الزمازمـة(، 
علـى أرض الواقـع، وفي مختلـف مياديـن العمل، وقدمـت الكثير من 
العطاءات، وبذلت كوادرها أقصى الجهود في موسـم حج )1438هـ(، 
انطالقًا من أن الهدف األسـمى الذي يسعون إليهـ  وهم الذين كرّمهم 
اهلل باسـتقبال وفـود الرحمـن واسـتضافتهم وخدمتهم ـ هـو االرتقاء 
بالخدمـات المقدمـة لضيـوف الرحمـن مـن حجـاج الخارج إلـى أفضل 
المسـتويات، وتطوير أداء هذه المؤسسات العاملة في مجاالت خدمة 
الحجـاج عامًا بعد عـام، وبما يتفق مع روح العصر ومتغيراته، ليسـهموا 
فـي تنفيـذ خطة الحـج العامـة، وبالتالي في مـا حققه موسـم الحج 
من نجاح قياسـي، وقـد تحقق ذلك ـ بعد عـون اهلل وتوفيقه ـ من خالل 
التنظيم والتنسيق بين هذه المؤسسات، وبين القطاعات العاملة في 
منظومـة الحج، ولحرصهـا الكبير على القيام باالسـتعدادات المبكرة 
لموسـم الحج ـ منذ انتهاء أعمال موسم حج )1437هـ( مباشرة ـ بعقد 
العديـد مـن االجتماعات، وتنظيـم العديد مـن ورش العمـل والدورات 
التدريبيـة إلعداد الخطط والبرامج التطويريـة، ووضع األهداف، لالرتقاء 
بمسـتوى الخدمة المقدمة لحجـاج بيت اهلل الحرام، تنفيـذًا لتوجيهات 
خـادم الحرميـن الشـريفين الملـك سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود 
يحفظـه اهلل، الداعيـة لحسـن وفادة ضيـوف الرحمن وتقديـم الخدمة 
لهم على أحسن وجه، وبما يحقق توجه وزارة الحج والعمرة في العناية 
بالحاج منذ وصوله، وحتى مغادرته إلى بالده سالمًا غانمًا، بعد أن يمن 
اهلل عليه بأداء مناسك الحج، مع اهتمام خطط المؤسسات التشغيلية 
بالقياس الدقيق لمؤشـرات النجاح في جميـع الخطط والبرامج، بهدف 
تالفـي المالحظـات، وتعزيـز اإليجابيات وتكريسـها، وإعداد اإلرشـادات 
والنمـاذج المصممـة لتيسـير مهام جميـع لجانها فـي تنفيذ خططها 
التشـغيلية، وتوفيـر المـوارد الماليـة، وتأميـن الطاقـات البشـرية، ما 
يكفل جودة العمل واألداء، وفقًا ألطر الخطة التشغيلية الخاصة بكل 
مؤسسـة أو مكتب، وبالتركيز علـى برامج: )التحـول التقني(، بتطبيق 
العديـد مـن األنظمـة التقنية فـي جميع اإلجـراءات التـي تتكامل مع 
المسـار اإللكتروني لحجاج الخارج، واالهتمام بجانب التدريب والتأهيل، 

وإكساب العاملين المهارات المطلوبة.
ونسـلط في المساحة التالية الضوء على أبرز مالمح مستجدات خطط 
مؤسسـات أربـاب الطوائـف التشـغيلية الخدميـة التـي طبقتهـا في 
موسم حج 1438هـ، ونستعرض بعض اإلحصائيات واألرقام لما حشدته 
مـن كـوادر وطاقات بشـرية، وما سـخرته من أجهـزة ومعـدات وآليات، 
لتنفيـذ جميـع األعمـال المناطـة بهـا، وخدمة الحجـاج منـذ وصولهم 

لألراضي المقدسة، وحتى مغادرتهم إلى بالدهم سالمين غانمين.  

منجزات تتحدث عن نفسها
“مؤسسات أرباب الطوائف”

ف
مل

ال



أهم املستجدات 
تلخصت أهم مستجدات خطة املكتب التشغيلية في موسم 

حج 1438ه�، في: 

• تنفيذ برنامج: )االس���تعداد املبك���ر( وتطويره، وذلك من 
خالل احلصول عل���ى معلومات الرحالت قبل وصولها إلى 

املطارات بأربعة وعشرين ساعة وحتديثها تباعًا قبل وبعد 

وصول احلجاج، ليتس���نى معرفة أماكن سكنهم، ويسهل 

تفويجهم حسب وجهتهم، وذلك لتالفي أي تكدسهم وحتقيق 

االنس���يابية املطلوبة في مرحلتي القدوم، وكذلك احلصول 

على معلومات احلجاج مبكرًا في مرحلة املغادرة، لتوزيعهم 

على املواقع املتاحة في وس���ط الساحات، وخدمتهم طوال 

فت���رة بقائهم، وحت���ى دخولهم إلى الص���االت املخصصة 

ملغادرتهم.

• تنفيذ مقترح: )القط���اع الطولي(، وذلك بتوجيه احلجاج 
مباشرة فور خروجهم في مسار طولي من صاالت القدوم 

إلى أماكن االنتظار القريبة منها، ومن املواقف املخصصة 

للحافالت املقلة لهم، وقد حقق هذا املقترح النتائج املرجوة 

واملنشودة منه.

• اس���تمرار )تطوير آليات العم���ل(، وخلق بيئة عمل ذكية 
تس���هم في حتقيق األهداف املوضوعة م���ن قبل الوزارة، 

لرفع مستوى األداء، وزيادة فعالية العاملني، واالستخدام 

األفضل للموارد.

• )ج���ذب واس���تقطاب املزيد من أبن���اء الوطن(، وأبناء 
طائفة الوكالء للمش���اركة في خدمة احلجاج، وتأهيليهم 

وتدريبهم على كيفية التعامل معهم، وإعطائهم االنطباع 

احلسن واجليد عن اململكة، وما توليه من اهتمام وعناية 

بالوافد الكرمي. 

• )إعادة هيكلة إدارة التفويج(، بدمج الوظائف املتشابهة 
وإلغاء املستويات اإلدارية املتعددة، مبا يساعد في اتخاذ 

القرار املناس���ب وس���رعة تنفيذه، وكذل���ك إعادة توزيع 

امل���وارد على األنش���طة، للتأك���د من كفايته���ا للغرض 

املخصصة من أجله.

• تنفيذ خدمة: )املس���ار املميز والسريع(، بتخصيص فرق 
عمل مؤهلة ومدربة إلجناز هذه املهمة، وفي أقل وقت ممكن.

مكتب الوكالء الموحد..

جهود كبيرة لتسهيل إجراءات االستقبال والمغادرة

جدة: الرفادة

يعتبر مكتب الوكالء الموحد بجدة أول من يستقبل الحجاج ويقوم بخدمتهم، وآخر من يودعهم، وفي موسم حج عام )1438هـ(، أنهى 
“المكتب” خطته التشغيلية منذ وقت مبكر من انطالق الموسم وأعد العدة لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت اهلل الحرام، وزّوار المسجد 
ا، منها )3( منافذ الستقبال الحجاج عن طريق الجو، وهي مطار الملك عبدالعزيز الدولي  ا وبحريًّ ا وبريًّ النبوي الشريف، عبر )16( منفًذا جويًّ
يستقبالن  بحريين  منفذين  إلى  إضافة  بالدمام.  الدولي  فهد  الملك  ومطار  المنورة،  بالمدينة  عبدالعزيز  بن  محمد  األمير  ومطار  بجدة، 
الحجاج، وهما ميناء جدة اإلسالمي، وميناء ينبع. أّما المنافذ البرية األحد عشر التي استقبلت الحجاج رام وودعتهم، فهي: )سلوى، وحالة 
عمار، وجديدة عرعر، والطوال، والرقعي، والخضراء، والبطحاء، وجسر الملك فهد، والحديثة، والبديعة، وعلب(، وللقيام بهذه المهام، 

جنّد “المكتب” كوادر مؤهلة ومدربة، وقام بتجهيز مراكز الخدمة ومجموعاتها، لتسهيل إجراءات استقبال  ومغادرة الحجاج.

تطوير آليات العمل 
ورفع مستوى األداء 

وخلق بيئة عمل 
ذكية تسهم في 
تحقيق األهداف 

الموضوعة من 
“الوزارة

26
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“أرقام وإحصائيات”مكتب الوكالء الموحد

التجهيزات

1,054

128

19717530253

1,752,014

515
ذكور

539
إناث

أعداد الحجاج الذين قام 
المكتب بخدمتهم

عدد الموظفين )الرسميين( 
في المكتب

إجمالي عدد الموظفين 
والعمال الموسميين

45
سيارات

110
عربات “جولف”

600
عربات كبيرة 
ووسط لنقل 

األمتعة

2150
عربات صغيرة
 لنقل األمتعة

250
عربات صغيرة 

)نيكل(

74
قاطرات كهربائية

223
رافعات آلية

174
مزلقانات

29
دراجات نارية

259
أجهزة حاسب آلي

127
طابعات

إجمالي عدد المساهمين 
والمساهمات

عدد الوكالء وأبنائهم 
العاملين في الموسم

31

عدد الموظفين 
)الموسميين(  1,700

إجمالي عدد الموظفين 
الرسميين والموسميين 

والعمال الموسميين
4,531

عدد العاملين 
)الموسميين(  2,800

4,500

27
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املستجدات اخلدمية
م���ن املرتكزات التي وضعتها املؤسس���ة أيض���ًا، التعميم 

على جميع منظمي قدوم احلجاج من اخلارج )الش���ركات 

والوكاالت الس���ياحية( والذين ال يتبعون ألي مكتب شؤون 

حجاج رس���مي بضرورة مراجعتهم للحصول على بطاقة 

التأهي���ل )ك���رت املنظم( بعد اس���تيفاء جمي���ع متطلبات 

التأهيل ملوسم احلج، ومراعاة االلتزام بالتعليمات اخلاصة 

بقيام مكاتب شؤون احلجاج والشركات السياحية، بترتيب 

مغادرة بعض من حجاجها الذين س���بق لهم زيارة املدينة 

املنورة من مكة املكرمة، مباشرة لبالدهم عبر مطار األمير 

محمد بن عبدالعزيز باملدينة املنورة، ومن أهم املستجدات 

اخلدمي���ة التي طبقتها املؤسس���ة عل���ى أرض الواقع في 

موسم حج 1438ه�:

• اس���تقبال حجاج بيت الله احلرام في دورهم ومساكنهم، 
وقيام مكاتب اخلدمات امليدانية باس���تالم جوازاتهم فيها، 

وذلك لتحقيق راحة ضيوف بيت الله احلرام.

• اس���تمرارية مطالبة مكاتب ش���ؤون احلجاج والشركات 

املنظمة بتوثيق عقود التغذية للمشاعر املقدسة.

• إل���زام مكات���ب اخلدم���ات امليدانية بالتقي���د باملغادرة 
حلجاج بيت الله احلرام عب���ر البوابة اإللكترونية: )نظام 

احلج املوحد(.

• االهتم���ام ب���األداء املركزي ف���ي قطاعات املؤسس���ة، 
مثل: )مكاتب ش���ؤون احلجاج، وعق���ود خدمات احلجاج، 

واالس���تقبال ومراقب���ة التفويج، وتخطي���ط وتوزيع مواقع 

املؤسس���ة باملش���اعر املقدس���ة، وإدارة النق���ل الترددي، 

والش���ؤون العام���ة للخدمات الصحية وش���ؤون التائهني، 

وقطاع املراقبة واملتابعة الذاتية(.

• استخدام نظام آلي في الترشيح ملكاتب اخلدمة امليدانية 
لضم���ان الش���فافية واملصداقي���ة، وإلتاحة مب���دأ العدل 

واملساواة بني املتقدمني.

• العمل بآلية جديدة لتس���ليم ش���هادة الوف���اة، وكل ما 
يخ���ص احلاج املتوفى من وثائق رس���مية ومس���تحقات 

مالي���ة، خالل أربع وعش���رين س���اعة، وذلك لألس���باب 

اخلاصة بالتعويضات واملواريث.

مكة المكرمة: الرفادة

وفقًا لمسـتجدات العمل والمتغيرات التي تسعى المؤسسة األهلية لحجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا حثيثًا لمواكبتها، 
للمضـي قدمًا نحو األفضل، وضع مجلس إدارة “المؤسسـة” أهدافًا تفصيلية في موسـم حج عام 1438هــ، تمثلت أهم مرتكزاتها في 
تحديث مستجدات قطاعاتها ومكاتبها الميدانية الخدمية في موقعها على شبكة “اإلنترنت”، وتوسيع آليات الرقابة والمتابعة، لتشمل 
الرقابـة على الخدمات األساسـية، والتأكيد علـى مكاتب الخدمات الميدانية إعداد برنامج حاسـب آلي، خاص بتفويـج الحجاج الفرادى 
مرتبط بقوائم المسـاكن المتوافرة، ليصدر البرنامج عند تفويج الحاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وبالعكس، بيانات الحاج 
الواحد السـكنية التي تم الحجز له فيها، ليتم توجيهه إليها مباشـرة بالتنسـيق مع مؤسسـة “األدالء” بالمدينة المنورة، والتأكيد على 
اسـتمرارية ربط المؤسسة والمكاتب مع النقابة العامة للسيارات في جميع التعامالت لموسم الحج، وتثبيت مواقع مكاتب الخدمات 

الميدانية بالمشاعر المقدسة دون ربط ذلك بالتشكيالت.

ترتيب مغادرة 
الحجاج الذين سبق 
لهم زيارة المدينة 
المنورة من مكة 
المكرمة مباشرة 

لبالدهم عبر مطار 
األمير محمد بن 

عبدالعزيز بالمدينة 
المنورة

مؤسسة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا..

نظام آلي للترشيح لمكاتب الخدمة الميدانية 
واالهتمام باألداء المركزي

الملف

28   العدد الثامن عشر صفر  1439هـ  



“أرقام وإحصائيات”مؤسسة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا

75

أعداد مكاتب 75
الخدمة الميدانية

عدد الدول التي 
تخدمها المؤسسة

عدد القارات التي 
يفدون منها

43

8

80

129

180

12

4

السيارات

الحافالت

المحطات

جهاز السلكي

جهاز حاسب آلي

سيارات اإلسعاف

سيارات إرشاد التائهين

3

عدد المطوفين العاملين 
في مجموعات الخدمة 
الميدانية

عدد الموظفين )الرسميين( 
من أبناء الطائفة

عدد الموظفين )الرسميين( 
من غير أبناء الطائفة 
)سعوديون(

عدد العاملين الموسميين 
)المطوفين( في المؤسسة 
وقطاعاتها

عدد العاملين )الموسميين( 
وكالء مطوفين في المؤسسة 
وقطاعاتها

190

8

22

50

40

5

241226
أعداد الحجاج الذين
 قامت المؤسسة 

بخدمتهم

إجمالي عدد المساهمين 
والمساهمات

1671
عدد الذكور

846
عدد اإلناث

825
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املستجدات اخلدمية
• اس���تحداث آلية إلكترونية إلصدار تأش���يرات احلجاج 

اإليرانيني الوافدين ألداء مناسك حج عام )1438ه�(.

• اس���تبدال اخليام القدمي���ة، بخيام أملاني���ة متطورة في 
مش���عر "عرف���ات"، وتزويد ه���ذه اخليام اجلدي���دة بعدد 

)2550( مكي���ف فريون دوالب بطاق���ة: )48000( وحدة 

للمكي���ف الواحد، وعمل التمدي���دات الكهربائية إلضاءتها 

ووض���ع الفريزرات والثالج���ات واملاء الس���اخن وكل ما 

يحتاجه احلاج الكرمي فيها.

• تأمني ع���دد )20( مولد كهربائ���ي، بطاقة )1000( واط 
للمولد الواحد، وكذلك تأمني )30( خزانًا للديزل، سعة كل 

خزان )9000( لتر.

• تخصيص مساحة للحالقة وجتهيزها بقطع من البالستيك، 
م����ع وضع أكياس خاصة بذلك تكون قريبة من دورات املياه 

مبخيم كل مجموعة مبشعر "منى"، وتركي���ب خزانات خاصة 

بالصابون السائل عدمي الرائحة في األماك�ن املخصصة لها 

في كل من مشعري "عرفات ومنى".

• التعاقد مع مؤسس���ة متخصصة لنظافة املواقع التابعة 
حلجاج املؤسسة � ما بعد التغذية � مبشعر "منى"، بأحدث

 املعدات واآلليات. 
• تش���ييد أماكن خاصة خلدمة ذوي االحتياجات اخلاصة 
من احلجاج، في مش���عر "عرفات"، وتأمني عدد )2( عربة 

كهربائية ذات )6( مقاعد، في مشعري "عرفات ومنى". 

• متابعة خدمة النقل )احلافالت(، واخلدمات اإلضافية املقدمة 
للحجاج القادمني من مطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة، أو 

من مط���ار األمير محمد بن عبدالعزي���ز باملدينة املنورة، إلى 

محل إقامتهم مبكة املكرمة أو باملدينة املنورة، وبالعكس. 

• االس���تمرار في تقدمي الفرش وامل���اء البارد والوجبات 
اخلفيفة للحجاج عند وصولهم ملش���عر "مزدلفة"، وفرش 

وإضاءة وتأمي�ن مكيفات وفريزرات، مبخيمات مش���عر 

"عرف���ات"، وتوفي����ر كمي���ات إضافي�ة م���ن الثل�ج، في 

مشعري "عرفات ومنى"، وتقدمي وجبة جافة، في مشعري 

"مزدلفة وعرفات".

مؤسسة حجاج إيران..

مزيد من الخدمات المتطورة لراحة الحجاج

مكة المكرمة: الرفادة

الستقبال  االستعدادات  جميع  إيران،  حجاج  لمطوفي  األهلية  المؤسسة  أكملت  )1438هـ(،  حج  موسم  أعمال  بدء  من  مبكر  وقت  قبل 
وخدمة نحو )83828( حاجًا قدموا من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، باإلضافة إلى )2400( عضو مكتب، وتحقيق راحتهم، وتوفير أرقى 
لتالفيها،  والسعي  ـ  وجدت  إن  ـ  المالحظات  بعض  على  للوقوف  المركزية،  اللجان  تقارير  ومناقشة  بدراسة  وذلك  لهم،  الخدمات 
الحج  شؤون  مكتب  مسؤولي  مع  التنسيقية  واللقاءات  االجتماعات  من  العديد  وعقد  وتفعيلها،  وتعزيزها  لتكريسها  واإليجابيات 
اإليراني، ودراسة خطط اللجان المركزية ومتطلباتها من كوادر بشرية ومعدات وآليات وأجهزة ووسائل اتصال حديثة، تمهيدًا لرفعها 
لوزارة الحج والعمرة، وإجراء عمليات مسح للمباني السكنية التي تم استئجارها، والتأكد من مدى جاهزيتها قبل وصول الحجاج، وذلك 
من خالل )9( مكاتب خدمة ميدانيّة، إضافة إلى مكتب لخدمات الشركات السياحية مركزيًا، تضم نحو )180( كادرًا بشريًا مدربًا ومؤهاًل من 

المطوفين والمطوفات وأبنائهم. 

تعزيز ودعم وتحديث 
مراكز “التوجيه” 

وتجهيزها بجميع 
وسائل التقنية 

وزيادة أعداد 
الموظفين وانتقاء 

الكوادر المدربة 
والمؤهلة

30

الملف
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“أرقام وإحصائيات”مؤسسة حجاج إيران

31

عدد الحجاج )اإليرانيين( 
الذين قامت المؤسسة 

بخدمتهم

عدد مكاتب الخدمة 
الميدانية

عدد الحجاج التابعين للشركات 
السياحية والفرادى الذين 

قامت المؤسسة بخدمتهم

إجمالي عدد المطوفين 
العاملين في مكاتب الخدمة 

إجمالي عدد الموظفين والعمال الميدانية
)الرسميين( في مكاتب الخدمة 

الميدانية وفي المؤسسة 

عدد )الوكالء( العاملين في 
مكاتب الخدمة الميدانية 

إجمالي عدد الموظفين 
والعمال )الموسميين( في 

مكاتب الخدمة الميدانية 
وفي المؤسسة 

عدد
 المطوفين 
والمطوفات

عدد اإلناثعدد الذكور

84828

1035

9

89

70

25

485

362

194168

40
سيارات

3000
مكيفات 

فريون اسبيلت 
)دوالب(

9
أجهزة هاتف )مع 

الربط اآللي

50
عربات عجزة 

وكبار السن

2000
مكيفات

)صحراوي(

98
أجهزة “برافو”

6
أجهزة رسيفر

2
عربات “جولف”

7
دراجات نارية

4
آالت تصوير

30
مولدات كهرباء 

)1،000 (واط

45
أجهزة حاسب آلي 

)مع الطابعات(

3
كاميرا 

)فوتوغرافي(

60
خزانات ديزل

)5.000( لتر

43
أجهزة السلكي 

)يدوي(

10
شاسات

100
خزانات

صابون )120( لتر

14
محطات ثابتة
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مكة المكرمة: الرفادة
قـام مكتـب الزمازمة الموحد، بتنفيذ خطة عمله التشـغيلية خالل موسـم حج عـام 1348هـ عبر عدة مراحل، مجنـدًا لتطبيقها على أرض 
الواقع، نحو )1200( فرداً من الكوادر البشـرية المدربة، إضافة للعديد من المعدات واآلليات الحديثة، وقد روعي في وضع هذه الخطة، دراسـة 
تقارير أداء موسم حج عام )1437هـ(، واعتمدت على )4( مراحل زمنية، وزعت فيها المهام والمسؤوليات بين أعضاء مجلس اإلدارة، وليتم 
تنفيذها من خالل فرق العمل الميدانية التي تضم نخبة من الزمازمة وأبنائهم، المدربين والمؤهلين، وأسطول حديث من سيارات النقل، 
باإلضافة إلى تسخير وسائل “التقنية” وأفضل اآلليات واألجهزة ووسائل االتصال الحديثة، من أجل تقديم أفضل وأرقى الخدمات لوفد اهلل، 
وذلـك بتوزيـع ماء زمزم المبارك عليهم في مركزي االسـتقبال والتوجيه عنـد قدومهم لمكة المكرمة، وطوال فتـرة وجودهم بها، وعند 

مغادرتهم لها في مراكز التفويج ، بواسطة )7( مجموعات خدمة ميدانيَّة تابعة للمكتب.

مكتب الزمازمة الموحد..

إستراتيجيات جديدة لتطوير آليات 
توزيع ماء “زمزم” 

تدشين التشغيل 
الرسمي لخطوط 

إنتاج مركز التعبئة 
اآللية الخاص 

بالمكتب واستكمال 
تطوير آليات 

استخدام المسار 
اإللكتروني

أبرز املستجدات 
من أبرز املس����تجدات التي نفذتها كوادر “املكتب” في موسم 

حج 1438ه�:

• تدشني التشغيل الرسمي خلطوط إنتاج مركز التعبئة اآللية 
اخلاص باملكتب، إلنتاج عبوات بالس����تيكية س����عة )20( لترًا 

كمرحل����ة أولى، لتوزيعه����ا على احلجاج في مس����اكنهم مبكة 

املكرمة أثناء إقامتهم بها. 

• استكمال تطوير آليات استخدام املسار اإللكتروني، لتزويد 
مجموع����ات اخلدمة امليدانية بتواريخ وصول ومغادرة احلجاج 

التابعني للمجموعة وأعدادهم ومقر إقامتهم، وبصورة يومية.

• حتديث وتطوير موقع املكتب على “اإلنترنت” وكذلك حتديث 
أنظمته، ومركز البيانات واملعلومات.

• اس���تقبال طلبات التوظيف املوسمي عبر البوابة اإللكترونية على 
موقع املكتب، وإتاحة إمكانية إرفاق املستندات املطلوبة آليًا.

• استكمال استبدال الزي اخلاص بالسقاة )العمال(، العاملني 
مبجموعات اخلدمة امليدانية ومركزي التوجيه والتفويج.

التعاقد مع متعهد للسيارات الدينات املزودة بثالجات جافة، 

والذي مّثل نقلة نوعية ف����ي خدمات “املكتب” اخلاصة بنقل 

وإيصال ماء زمزم ملساكن احلجاج.

• صيانة مظالت مراكز التوجيه والتفويج.
• توقي���ع عق���دًا لتصنيع خط���وط إنتاج وتعبئ���ة عبوات 
م���اء زمزم س���عات: )200 / 300 / 600 ملل(، وس���عة 

)1,5( لتر، في ش���هر جمادى اآلخرة 1438ه�، مع إحدى 

الشركات العاملية املتخصصة، بطاقة إنتاجية تصل ألكثر 

من )10,000( عبوة في الساعة.

• توقي����ع اتفاقية اس����تثمارية مع إحدى ش����ركات القطاع 
اخلاص، لتنمية اس����تثمارات املكتب مبا يع����ود بالنفع على 

تطوير أعماله الرئيسة.

• تدش����ني برنام����ج: )الزمزمي الصغير(، ف����ي مركز توجيه 
احلج����اج بطريق مكة املكرمة - جدة الس����ريع، الس����تقبال 

ضيوف الرحم����ن والترحيب بهم، وتدريب أبناء الطائفة على 

آليات خدمة احلجاج. 

الملف
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أعداد احلجاج الذين 
قام املكتب بخدمتهم

عدد الذكور

عدد اإلناث

أعداد مجموعات اخلدمة 
امليدانية

أعداد الزمازمة العاملني يف املكتب 

أعداد )أبناء املساهمني 
واملساهمات( العاملني يف املكتب 

إجمالي عدد )أبناء 
املساهمني واملساهمات( 
العاملني يف املكتب

عدد )املساهمات( 
العامالت )موسميًا( 
يف املكتب 

إجمالي عدد العاملني 
)الرسميني( يف املكتب

إجمالي عدد العاملني )املوسميني( يف مجموعات 
اخلدمة امليدانية ويف املكتب

1,752,014

594

628

7
24

39

63

6

13
2,300

رافعات شوكيةسيارات

دبابات ناريةعربات آلية

أجهزة اتصاالتأجهزة حاسب آلي

أجهزة “برافو”

حاويات 
للكراتني 
الفارغة

محطات 
اتصال يدوي

خزانات “صهاريج” 
استانليس استيل 

مظالت واقيةغرف تبريد

“أرقام وإحصائيات” مكتب الزمازمة الموحد..

3 131

1

60

8

3

13

4

57

4

115

6
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أهم املستجدات 
لعل أهم مس���تجدات برامج عمل خطة املؤسسة التشغيلية 

التي نفذتها في موسم حج عام 1438ه�:

• ص���دور توجيهات معالي وزير احل���ج والعمرة، باعتماد 
املوافقة على تطبيق آلية ومعايير التقدم للحصول على حق 

امتياز إدارة مكت���ب اخلدمة امليدانية للفترة: )1438ه� - 

1441ه�(.

• إعداد الدراس���ة الالزمة، وكراسة الشروط واملواصفات 
اخلاص���ة بآلية ومعايير التق���دم للحصول على حق امتياز 

إدارة مكتب خدمة ميدانية، ملشاركة أكبر عدد من املطوفني 

وأبنائهم املؤهلني في احلصول على هذا احلق، واالنخراط 

ف���ي منظومة العمل اجلماعي، وتطوير أس���اليب املناقصة 

وفقًا لهذه اآللية واملعايير. 

• زيادة أعداد مكاتب اخلدمة امليدانية في موس���م حج عام 
1438ه� لتصبح )140( مكتبًا، بداًل عن )118( مكتبًا في 

موسم حج عام 1437ه�، وذلك تنفيذًا للتوجيهات السامية 

الكرمية بعودة أعداد حجاج اخلارج إلى ما كانت عليه في 

موسم حج عام 1433ه�.

• اس���تبدال جميع اخليام التقليدية في مشعر “عرفات”، 
بخيام مقاومة للحريق، وجتهيزها مبكيفات صحراوية.

تق���دمي عدد )2( عبوة ماء زمزم س���عة )330( ملم مبردة، 

لكل حاج في مشعر عرفات.

• إنشاء موقعني مبشعر “منى”، لتقدمي اخلدمات الصحية 
ومتابع���ة حاالت املتحس���نني واملرضى وكبار الس���ن من 

حجاج املؤسسة.

• حتديث وتطوير الش���رائح اخلدمية، بصورة تتناسب مع 
رغبات وأذواق مختلف فئات حجاجها.

• االس���تمرار في حتسني االستراحات املخصصة حلجاج 
املؤسسة املس���تهدفني بخدمة قطار املش���اعر في مشعر 

“مزدلفة”، وجتهيزها بجميع املتطلبات الالزمة.
• تخصي���ص رقم موح���د لتقدمي املس���اندة الفنية الالزمة 

جلميع مكاتب اخلدمة امليدانية التابعة للمؤسسة.  

إجراءات وآليات جديدة لالرتقاء باألداء

مكة المكرمة: الرفادة

أطلقت المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا، أعمال موسم حج )1438هـ(، بتضافر جهود الجميع في هذا الكيان الذي 
تشرف بخدمة وراحة ضيوف بيت اهلل العتيق، الذين وفدوا من )8( دول، هي: )الباكستان، والهند، وبنغالديش، وأفغانستان، وسيرالنكا، 
الوسائل  جميع  توفير  ومنها  وتطويره،  باألداء  باالرتقاء  الخاصة  واآلليات  اإلجراءات  من  بالعديد  مقرونة  ونيبال(،  وميانمار،  والمالديف، 
واالستراتيجيات  األهداف  وتعديل  تحديث  على  والعمل  بخدمتهم،  تتشرف  الذين  للحجاج  المقدمة  الخدمات  بمستوى  للرقي  التقنية 
من  االستفادة  مع  المالحظات،  ويعالج  مكتسبات،  بوصفها  الماضية  المواسم  إيجابيات  يحقق  بشكل  التنفيذية  والبرامج  والخطط 
خالل  من  التغذية  بعملية  االهتمام  أهمية  على  والتأكيد  للحجاج،  المباشرة  بالخدمات  المتصلة  التنفيذية  الجهات  وخبرات  مرئيات 
االلتزام بنظام “هاسب” الذي تنفذه المؤسسة منذ عدة سنوات، لمتابعة سالمة الغذاء المقدم للحجاج في المشاعر المقدسة، وحث 

رؤساء مكاتب مجموعات الخدمات الميدانية لالهتمام بعملية “تطويف” الحجاج.

زيادة مكاتب الخدمة 
الميدانية في حج 

1438هـ لتصبح )140( 
مكتبًا بداًل عن )118( 

في عام 1437هـ

34

مؤسسة حجاج دول جنوب آسيا..

الملف
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“أرقام وإحصائيات”مؤسسة جنوب آسيا

“أرقام وإحصائيات”مكاتب الخدمة الميدانية بالمؤسسة 

مؤسسة جنوب آسيا

535000

140

542

596

عدد الحجاج الذين قامت 
المؤسسة بخدمتهم

1976

970
ذكور

1006
إناث

عدد المطوفين
 والمطوفات

إجمالي عدد )المطوفين 
والوكالء( العاملين في 

مكاتب الخدمة الميدانية

إجمالي عدد العاملين 
)الموسميين( في 

مكاتب الخدمة 
الميدانية 

85
سيارات

12
عربات “جولف”

560
سيارات

700
دراجات نارية

280
أجهزة حاسب

280
طابعات

280
جهاز الtسلكي 

يدوي

140
جهاز الtسلكي 

ثابت

140
آلة تصوير

60
دراجات نارية

58
أجهزة حاسب

 آلي

58
طابعات

297
أجهزة السلكي يدوي

257
أجهزة السلكي ثابت

117
أجهزة هاتف جوال

522
أجهزة “برافو”

10
أجهزة “آيباد”

15
آالت تصوير

عدد مكاتب الخدمة 
الميدانية

عدد )المطوفين( العاملين 
في مكاتب الخدمة الميدانية 

عدد )الوكالء( العاملين في 
مكاتب الخدمة الميدانية 

1260

عدد )المطوفات( العامالت 
)موسميًا( بالوكالة في 

مكاتب الخدمة الميدانية
589

إجمالي عدد 
الموظفين 
)الرسميين( 

في المؤسسة

23

9660

   العدد الثامن عشر صفر  1439هـ  35



أبرز املستجدات
بجان���ب حتقيق التح���ول التقني في اإلج���راءات املتكاملة 

مع املس���ار اإللكتروني، متشيًا مع بعض األهداف العامة 

والبرامج اخلاصة بتطبيق أنظمة تقنية تس���هم في تطوير 

وتس���هيل إجراءات التفويج للمساكن، وسياسات التفويج 

للمش���اعر املقدس���ة، فقد حفلت خطة املؤسسة التشغيلية 

بكثير من املستجدات، منها:

• إجناز حزم اخلدمات في املسار اإللكتروني بنسبة %100.
• تدريب جميع العاملني بنسبة %100. 
• أمتتة التفويج للمساكن بنسبة %90.

• االلت���زام مبعايي���ر اجلودة الش���املة، وإتب���اع مركزية اخلدمات 
العامة، ومركز تقنية املعلومات واحلاسب اآللي واخلدمات املساندة.

• قي���ام مركز احلاس���ب اآلل���ي واملعلوم���ات بتطبيق )8( 
أنظمة تقنية جديدة، لتقليص الفوارق الزمنية في اخلدمات 

املقدمة، وحتقيق رب���ط معلوماتي متكامل، وذلك في إطار 

س���عي “املؤسس���ة” لتحقيق أهدافها في التحول الرقمي 

الذي يعد االس���تخدام التقني أحد ركائزها األساسية في 

خدمة حجاجها، واإلسهام في تطبيق رؤية اململكة 2030.

• تأمني عدد )2( خادم )س���يرفر( س���حابي حديث، ونقل 
جميع البيانات واملعلومات عليهما، وجتربتهما بنجاح تام، 

والتأكد من جاهزيتهما لالستخدام في حاالت الطوارئ.

• تهيئ���ة )171( مراقب���ًا ميدانيًا و)39( مش���رفًا، و)36( 
مراقب أمن وس���المة في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة، 

و)91( مندوبًا للمستش���فيات واحلج���اج التائهني، وعدد 

)123( مرشدًا للحافالت، و)26( مراقب إسكان.

• تخصيص جلنة التفويج ملنش���أة اجلمرات – وفقًا ملؤشرات 
األداء - مرشدًا لكل )250( حاجًا مع االلتزام التام بالتوقيت 

واألعداد واملسارات احملددة من قبل “الوزارة”.

• االهتمام بجانب التوعية، ونشر اإلصدارات التعريفية 
والتوثيقية، وذلك بإعداد )600000( مطوية عن السالمة 

والصحة العامة والتفويج ملنش���أة اجلم���رات، وتوزيعها 

على احلجاج.

بيئة محفزة وشراكة مجتمعية
 لالرتقاء بمنظومة الخدمات 

مكة المكرمة: الرفادة

تكرزت  )1438هـ(،  عام  حج  لموسم  طموحة  تشغيلية  خطة  العربية،  غير  اإلفريقية  الدول  حجاج  لمطوفي  األهلية  المؤسسة  وضعت 
“الوزارة” وذلك للعام  إنفاذًا لتوجيهات  المتوازن  العاملة ببطاقة األداء  اللجان  أداء جميع  المنافسة عبر قياس  على عدة محاور، منها 
غرة  في  الفعلي  تنفيذها  وبدأ  دولة،   )46( من  وفدوا  حاج،  ألف   )182( من  ألكثر  الخدمات  أفضل  تقديم  أجل  من  التوالي،  على  الثاني 
شهر ذي القعدة المنصرم، وفق إستراتيجية متوائمة مع البرامج التي أعدتها المؤسسة، حيث حددت المهام واألعمال المنوطة باللجان 
منذ وصول أول فوج واستقباله في جدة ثم مكة المكرمة وحتى قدوم آخر فوج ووداعه بعد إتمام المناسك، وجندت المؤسسة لهم 
)48( مكتب خدمة ميدانية، قام بتنفيذها )894( كادرًا متخصصًا في اإلشراف والمراقبة والمتابعة الميدانية، تحقيقًا لرسالة مضمونها: 
)االرتقاء بمنظومة الخدمات في بيئة محفزة، وشراكة مجتمعية لتلبية احتياجات الحاج، وبمعايير عالية وفقًا للقيم اإلسالمية السامية(.

تبادل الخبرات 
وتوفير التجهيزات 
بما ينعكس إيجابًا 
على آليات العمل 

وأسلوب علمي 
للتخطيط وتقويم 

األداء وإعداد التقارير

36

مؤسسة حجاج الدول اإلفريقية غير العربية..

الملف
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أرقام وإحصائيات مؤسسة إفريقيا غير العربية

37

عدد مكاتب 
الخدمة 

الميدانية

عدد الحجاج الذين 
قامت المؤسسة 

بخدمتهم

إجمالي عدد 
العاملين 

)الموسميين( 
في مكاتب 

الخدمة 
الميدانية 

عدد الدول 
التي يفد 

منها حجاج 
المؤسسة

إجمالي عدد 
العاملين 

)الموسميين( 
في 

المؤسسة 

إجمالي عدد 
)المطوفين( 

العاملين 
في مكاتب 

الخدمة 
الميدانية

إجمالي عدد 
الموظفين 
)الرسميين( 

في 
المؤسسة

عدد )الوكالء( 
العاملين 

في مكاتب 
الخدمة 

الميدانية 

عدد 
)المطوفات( 

العامالت 
)موسميًا( في 

المؤسسة

عدد العاملين 
من المساهمين 

وأبنائهم في 
مجموعات 

الخدمة 
الميدانية 

والمؤسسة

إجمالي عدد 
)الوكالء 

والمطوفين( 
العاملين في 

المؤسسة 
وإداراتها

46

779

94

35

195

15

894

44

48

206

182015

867
عدد 

المطوفين 
والمطوفات

عدد الذكور
412

عدد اإلناث
455

دبابات
21

حافالت
1348

أجهزة 
حاسب آلي 

126

سيارات
89

أجهزة 
)برافو(

560

طابعات 
88

أجهزة 
اتصاالت

329
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مكة المكرمة: الرفادة
بذل مجلس إدارة المؤسسـة األهلية لمطوفي حجاج دول جنوب شـرق آسيا، أقصى الجهود في موسـم الحج الماضي )1438هـ(، 
لخدمة الحجاج الذين تتشرف »المؤسسة« بخدمتهم، والقادمين من 17 دولة من دول القارة الصفراء، والذين شكلوا العدد األكبر 
بين دول العالم اإلسالمي، حيث وصل عددهم أكثر من )302000( حاج، بزيادة بلغت )30%( عن موسم حج عام )1437هـ(، وقد شكل 
حجاج إندونيسـيا النسـبة األعلى منهم، باإلضافة إلى حجاج كل من: )ماليزيا، وتايالند، والصين، والفلبين، وسـنغافورة، وبروناي(، 
وحجاج بعض دول جنوب شـرق آسـيا األخرى، والحجاج الُفرادى، بواسـطة )104( مجموعات خدمة ميدانية، عمل بها ـ وفي قطاعات 
المؤسسة الخمسةـ  نحو )1869( من المساهمين وأبنائهم، والتي قامت بتقديم الخدمات المباشرة لحجاج المؤسسة في ميادين 
العمـل وفـي مختلف المواقع، بواقع )5000( حاجـ  كحٍد أقصىـ  لكل مكتب، باإلضافة إلى )4( مجالس تنفيذية، وعدد )5( قطاعات، 

و)6( لجان مختلفة تضمها أروقة المؤسسة. 

مؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا..

منهجية علمية لقياس رضا الحجاج عن الخدمات 

تطوير نظام لتتبع 
الحجاج بإدماج 

تقنية: )RFID( مع 
نظام تتبع المرشدين 

والحافالت وذلك 
بعد الريادة في 

“النقل الترددي” 

مستجدات خدمية
من أبرز منجزات »املؤسسة« عام 1438ه�:

• توفير خي���ام أملانية مطورة على مس���احة أكثر من 
450000 متر مربع في مش���عر »عرفات« ذات جودة 

عالي���ة، ومقاومة للحرائق والرياح حتى س���رعة 120 

كيلومترًا، وعازلة للحرارة.

• فرش نحو 400000 مت���ر مربع، وذلك بتوفير نحو 
24000 فرشة خلدمة نحو 20% من حجاج املؤسسة. 

وتظليل نحو 2000 متر مكعب، من األراضي اخلاصة 

بحجاج املؤسس���ة في مش���عر »مزدلفة«، وعلى طول 

امتداد بوابات مكاتب اخلدمة امليدانية. 

• توفي���ر مولدات كهربائية ذات طاقات عالية، ومراوح 
مزودة بالرزاز لتلطيف اجلو.

• تقدمي أكث���ر من 300000 كيس حج���ارة للحجاج 
لرمي اجلمرات. 

• قي���ام أكثر من 10000 فرد من جميع التخصصات 
بتقدمي خدمات اإلرشاد. 

• تأم���ني ع���دة آالف من الس���واتر والف���رش حلماية 
احلجاج من وهج الشمس. 

• مرابطة فرق اإلسعاف واملتابعة ملدة 24 ساعة يوميًا 
أثناء املوسم، في املناطق احلرجة. 

• القي���ام بتفتيش وتفقد نح���و 450 عقارًا خالل 10 
أيام، وجتهيزها بجميع وسائل السالمة. 

• تطوير النظام اخلاص بتتبع احلجاج، وذلك بإدماج 
تقنية: )RFID(، مع نظام تتبع املرشدين واحلافالت، 

وذلك بعد ريادة “املؤسس���ة” ف���ي تطبيق نظام النقل 

الترددي حلجاجها، 

• تسهيل آلية تسجيل معلومات النقل من املطار.
• تصميم شاشة متابعة حركة نقل وسكن احلجاج.
• تطوير خدمات مراكز التوجيه ومراكز تفويج املغادرة والفرادى.

الملف
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“أرقام وإحصائيات”مؤسسة جنوب شرق آسيا

ــن  ــذي عــــدد احلـــجـــاج ال
قامت املؤسسة بخدمتهم عـــدد الــعــامــلــني من 

وأبنائهم  املساهمني 
يف مجموعات اخلمة 

امليدانية واملؤسسة

ــــدد  إجـــــمـــــالـــــي ع
العاملني )املوسميني( 
مــكــاتــب اخلــدمــة  يف 
ويف  املــــيــــدانــــيــــة 

سياراتاملؤسسة 

سيارات نقل املتوفنيسيارات نقل املرضى

دراجات ناريةعربات )جولف(

طابعات بطاقاتطابعات

أجهزة “برافو”أجهزة السلكي ثابت

آالت تصويرشرائح )إنترنت(

ــات(  ــوف ــط ـــدد )امل ع
)موسميًا(  العامالت 
مكاتب  يف  بالوكالة 
اخلدمة امليدانية

سيارات اخلدمات املساندةسيارات إليصال التائهني

سيارات “جيب” طوارئسيارات إسعاف

أجهزة حاسب آلي )محمول(أجهزة حاسب آلي )مكتبي(

أجهزة السلكي يدويطابعات باركود

مودم )إنترنت(أجهزة “آيباد”

كاميرا )فيديو(كاميرا )فوتوغرايف(

ــب  ــات ــك عــــــدد م
اخلدمة امليدانية

عــــدد الــعــامــلــني 
ــاء  ــن ــر أب ــي مـــن غ
الطائفة 

إجـــمـــالـــي عــدد 
ــــــني  ــــــف ــــــوظ امل
)الــرســمــيــني( يف 

املؤسسة

302337

140

5

15

438

2

200

2

217

39

383

1

4

8854

1869

104

50

25

18

5

238

108

1

131

804

2

118

7

103

1436
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مستجدات خدمية 
حرصًا من مجلس إدارة املؤسسة على القيام باملهام املوكولة 

للمؤسس���ة واألعمال املناطة بها على أكمل وجه، وبالصورة 

الت���ي حتقق تنفي���ذ توجيهات املس���ؤولني، وتطلعات مجلس 

اإلدارة، قامت املؤسس���ة في موس���م حج عام )1438ه�(، 

بتنفي���ذ عدد من املس���تجدات اخلدمية الت���ي حوتها خطتها 

التشغيلية، من أبرزها:

• هندس���ة إجراءات العمل في مركز اس���تقبال حجاج اجلو 
والبحر بالهجرة )كيلو 9(، من خالل فصل مركز االستقبال 

ومركز حفظ اجلوازات.

• اس���تحداث مجلس إش���رافي ثالث، لإلشراف على مكاتب 
اخلدمة امليدانية، وإعادة توزيع مكاتب اخلدمة امليدانية، وفقًا 

ألعداد احلجاج وكثافة القدوم.

• إعادة توزيع جنس���يات حجاج الدول العربية، وذلك بسبب 
زيادة نس���بة أعداد احلجاج، ليصب���ح التوزيع اجلديد على 

النحو التالي:

أ/ مكت���ب خدمة حجاج ال���دول العربية رق���م )1(، ويخدم 

حجاج دول اجلزائر وتونس ولبنان.

ب/ مكت���ب خدمة حج���اج دول املغرب العرب���ي، إلى مكتب 

خدم���ة حجاج الدول العربية رق���م )2(، ويخدم حجاج دول 

املغرب العربي، وليبيا وموريتانيا، ودول اخلليج.

ج/ مكتب خدمة حجاج دول بالد الش���ام، إلى مكتب خدمة 

حج���اج ال���دول العربية رق���م )3(، ويخدم حجاج س���وريا 

وفلسطني واألردن والعراق واليمن.

• اس���تحداث مركز توجيه حاف���الت ثالث، ليتوافق مع زيادة 
أعداد احلجاج.

• االس���تفادة والتوس���ع في توظيف الكادر النسائي ملتابعة 
حاالت املرضى من احلاّجات، مع توفير مقر خاص بهن.

• إرش���اد احلجاج الكرام إلى مقر سكنهم، عن طريق مراكز 
إرشاد متنقلة.

• استحداث آليات جديدة ملتابعة األعمال امليدانية، وذلك عن 
طريق بعض التطبيقات التقنية.

 خدمات متميزة للحجاج

المدينة المنورة: الرفادة

يحرص مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة، كل الحرص على االرتقاء بالخدمات التي تتشرف المؤسسة بتقديمها 
لضيوف الرحمن، زوار مسجد الرسول صلى اهلل عليه وسلم، ويعمل بشكل دائم على تقويم األداء في مواسم الحج، لترسيخ اإليجابيات 
بوصفها مكتسبات ينبغي العمل على تعزيزها وتكريسها وتطويرها وتنميتها، وتحديد جوانب القصور والعمل على تالفيها مستقباًل، 
تطلعات  وتحقيق  العتيق،  البيت  لحجاج  الخدمات  أقصى  بتقديم  الشريفين،  الحرمين  خادم  حكومة  توجيهات  تنفيذ  في  والمساهمة 
المسؤولين في وزارة الحج والعمرة، ومنها صدور مرسوم ملكي كريم بتاريخ 1433/11/27هـ، بإنشاء المسار اإللكتروني لحجاج الخارج. 
ويتم ذلك ـ بتوفيق اهلل سبحانه وتعالى أواًل وأخيرًا ـ ثم بالتخطيط المبكر لخدمة ضيوف الرحمن في مواسم الحج، بالشكل الذي يمكن 
المؤسسة من مواصلة مسيرة التطوير وميكنة خدماتها على مختلف األصعدة، وذلك انطالقًا من رؤيتها: )التميز والريادة في خدمة الحاج 
الكريم(، ورسالتها: )نتشرف بتوارث خدمة الحاج الكريم زائر مسجد المصطفى صلى اهلل عليه وسلم في المدينة المنورة بأصالة وهمة، 

وأن نقدم خدماتنا المتميزة بكل معاني اإلنسانية، إرضاء هلل عز وجل، ثم الحاج الكريم، ووالة األمر، وطائفة األدالء(.

 استحداث تطبيقات 
تقنية لمتابعة 

األعمال الميدانية 
ومركز توجيه 
حافالت ثالث 

ليتوافق مع زيادة 
أعداد الحجاج

الملف

المؤسسة األهلية لألدالء..
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“أرقام وإحصائيات” المؤسسة األهلية لألدالء

1,752,014
أعداد الحجاج الذين قامت 

المؤسسة بخدمتهم

 173     سيارات 

243  قارئ ضوئي

506  أجهزة هاتف جوال

135 كاميرات مراقبة

199 طابعات

64 جهاز “آيباد”

49  هاتف

100  شريحة “إنترنت”

50  آلة تصوير

443  أجهزة حاسب آلي

60  ماسح ضوئي

221 جهاز السلكي

15 مودم “إنترنت”

 67 محطات ثابتة

50 جهاز “تابلت”

4 فاكس

عدد األدالء والدليالت
3,720

عدد الذكور

1,737
عدد اإلناث

1,983

أعداد مكاتب 
الخدمة 

الميدانية

18

6

عدد )األدالء( 
العاملين في مكاتب 

الخدمة الميدانية 
والمكاتب
 المساندة

إجمالي عدد 
العاملين )الموسميين( 

في مكاتب الخدمة 
الميدانية والمكاتب 
المساندة والمؤسسة

عدد )الدليالت( 
العامالت )موسميًا( 
في مكاتب الخدمة 

المساندة

إجمالي عدد 
العاملين )الرسميين( 

في المؤسسة

عدد )الوكالء( 
العاملين في مكاتب 

الخدمة الميدانية 
والمكاتب
 المساندة

إجمالي عدد 
)األدالء ووكالئهم( 

العاملين في إدارات 
المؤسسة
 وأقسامها

115

3,295

18

40

106
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أهم املستجدات
يعتبر التأكيد على فرق املتابعة امليدانية باملؤسسة، بأهمية 

التنسيق مع فرق جلان الوزارة، وتعزيز التعاون والتفاهم 

فيما بينها، ملتابعة جميع احلاالت ومحاولة حلها ورصدها، 

والتفاعل بشكل إيجابي وس���رعة حل املشكالت ومعاجلة 

الوض���ع القائ���م، أحد أهم مس���تجدات خطة املؤسس���ة 

التش���غيلية الت���ي طبقتها في موس���م ح���ج )1438ه�(، 

باإلضافة إلى:

• األخ���ذ ف���ي االعتبار توجيه���ات صاح���ب املعالي وزير 
احلج والعمرة املتعلقة بإس���تراتيجيات اخلطط التشغيلية 

ملؤسس���ات أرباب الطوائف، واالستمرار في عمل برنامج 

بطاقة األداء املتوازن ألعمال املؤسسة.

• تعزيز ودعم أعمال وحدة متابعة برامج التفويج باملؤسسة 
مبيكن���ة أعمالها، وتعزيز ودعم وحتدي���ث مراكز التوجيه، 

وجتهيزها بجميع وسائل التقنية، وزيادة أعداد املوظفني، 

وانتقاء الكوادر املؤهلة من ذوي اخلبرات، ملواجهة الزيادة 

الطارئة في أعداد احلجاج.

• تطوير موقع املؤسسة اإللكتروني على “اإلنترنت”، وتعزيز 
ودعم آليات املراقبة التلفزيونية مبشعر “منى”، بزيادة أعداد 

الكاميرات، وتطوير برامج التواصل مع املطوفني واملطوفات: 

)اجتماعيًا، وإلكترونيًا، وتأهيليًا(، وتطوير آلية دعم املطوفني 

واملطوفات وأبنائهم م����ن ذوي االحتياجات اخلاصة، وكذلك 

دع����م وتطوي����ر آلية خدمة احلج����اج م����ن ذوي االحتياجات 

اخلاصة، بتوفير دورات مياه خاصة لهم، وكراس����ي متحركة 

.)Wheel Chairs( :لنقلهم
• تطوير آلية تش���كيل مكاتب اخلدم���ة امليدانية عن طريق 
التواص���ل اإللكتروني عن ُبعد، م���ع مراعاة تطبيق العمل 

بنظ���ام املناقصات، وترس���ية عملية توصي���ف اخلدمات 

التي تقدم للحجاج باملش���اعر املقدس���ة على أحد املكاتب 

االستشارية املتخصصة.

• احلرص على استخدام التقنيات احلديثة لتوعية احلجاج، وذلك 
بتطوير أداء وتفاعل إدارة العالقات العامة والتوعية واإلرشاد. 

تثبيت مبادرة تركيب مراوح إضافية لزيادة كفاءة املكيفات 

مبش���عري “عرفات، ومنى”، ملا القت���ه التجربة من جناح 

واستحسان خالل موسم حج عام 1437ه�.

• تطوي���ر آلية إتاحة الفرصة ألبن���اء املطوفات وأزواجهن 
للعمل في موس���م احل���ج كموظفني وف���ي مكاتب اخلدمة 

امليدانية، وإتاحة الفرصة لتقدمي الطلبات آليًا.

التوسع في استخدام “التقنية” وميكنة األعمال

مكة المكرمة: الرفادة

حرص مجلس إدارة المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية كل الحرص على تكثيف الجهود ومضاعفة األعمال، مع األخذ بنتائج 
قياس رضا حجاج المؤسسة لموسم حج عام )1437هـ(، والتأكيد على جودة الخدمة، وتحسين المستوى ورفع الكفاءة واإلنتاجية في 
جميع قطاعات وإدارات وأقسام المؤسسة من أجل تقديم أفضل الخدمات للحجاج في موسم حج عام )1438هـ(، وتوفير سبل الراحة 
لهم، وتكثيف وتطوير آليات العمل وفرق المتابعة الميدانية وتزويدها بأحدث التقنيات، ووضع منهجية واضحة لقياس مدى فعاليتها، 
وذلك بواسطة مؤشرات لقياس أدائها، وتفعيل جميع البرامج التقنية الخاصة بمتابعة أداء مكاتب الخدمة الميدانية، وتطوير برامج 
المسار  مع  يتناسب  بما  المعلومات  تبادل  وتسهيل  الحج،  بأعمال  العالقة  وذات  المختصة  الجهات  جميع  مع  والربط  اآللي  الحاسب 
اإللكتروني لحجاج الخارج، باإلضافة إلى إشراك المطوفين والمطوفات في رسم الخطط المستقبلية التطويرية للمؤسسة، من خالل 

فرق عمل متخصصة في مختلف المجاالت.

تعزيز ودعم وتحديث 
مراكز “التوجيه” 

وتجهيزها بجميع 
وسائل التقنية 

وزيادة أعداد 
الموظفين وانتقاء 

الكوادر المدربة 
والمؤهلة

42

الملف

مؤسسة حجاج الدول العربية..
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“أرقام وإحصائيات”مؤسسة الدول العربية

43

عدد الحجاج الذين قامت 
المؤسسة بخدمتهم

363781

عدد الدول العربية التي تقوم 
المؤسسة بخدمتها

19

عدد مكاتب 
الخدمة الميدانية

عدد )الوكالء( 
العاملين في مكاتب 

الخدمة الميدانية

إجمالي عدد 
)المطوفين والوكالء( 

العاملين في إدارات 
المؤسسة وأقسامها

عدد )المطوفين( 
العاملين في مكاتب 

الخدمة الميدانية 

139

183

130 1034

4040

1733

1514

عدد )المطوفات( 
العامالت )موسميًا( 

في المؤسسة

إجمالي عدد العاملين 
)الرسميين( في مكاتب 

الخدمة الميدانية وفي 
المؤسسة

إجمالي عدد العاملين )الموسميين( في 
مكاتب الخدمة الميدانية وفي المؤسسة

عدد المطوفين والمطوفات
5217

2568
2649عدد الذكور

عدد اإلناث
54

سيارة 

85
دراجة نارية

30
قارئ 

ضوئي

142
أجهزة 
فاكس

24
سيارة إسعاف

338
جهاز حاسب 

آلي )مكتبي(

31
أجهزة السلكي 

سيارة

28
جهاز وشرائح 

جوال

2
عربة

 “جولف”

146
آلة تصوير

20
جهاز حاسب 

)محمول(

54
أجهزة السلكي 

)ثابت(

2123
أجهزة 
“برافو”

322
طابعة

390
أجهزة السلكي 

)يدوي(

30
تراكر
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من الميدان

مكة المكرمة: الرفادة
يعمل )مكتب إرشـاد الحافالت الناقلة للحجاج(، بإشراف الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب 
الطوائف، وبمشـاركة النقابة العامة للسـيارات، وتحت مظلة وزارة الحج والعمرة وإشرافها. 
ويعـد أحـد القطاعـات الحيويـة والمهمـة التـي تعمل ضمـن منظومـة الحـج، والمرتبطة 
باستقبال الحجاج، وتوفير النقل اآلمن لهم، وذلك بقيامه بتوفير مرشدين مدربين مصحوبين 
بخرائط إرشادية لمرافقة الحافالت التي تنقل الحجاج من منافذ الدخول إلى مواقع سكنهم 
في مرحلة القدوم فقط، ومن خالل فرق عمل تعمل بالتناغم واالنسجام والتعاون المنشود، 
وتسـودها روح الفريق الواحد، وبما يحقق توجيهات والة األمر ـ حفظهم اهلل ـ والمسـؤولين 
في الدولة وفي وزارة الحج والعمرة. وفي موسـم حج العـام 1438هـ، أكمل المكتب عامه 
الرابـع عشـر، وحقـق العديد مـن المنجزات فـي ميادين العمـل، وذلك بتوفيق اهلل سـبحانه 

وتعالى، وبمزيد من الدراسات والخطط المتطورة والبرامج الهادفة والفعالة.

يعمل بإشراف “الهيئة التنسيقية” وبمشاركة “نقابة السيارات” 

مكتب إرشاد الحافالت الناقلةللحجاج.. 
منجزات في أرقام

استكمال الربط 
الشبكي لمواقع 

العمل بشبكة 
حاسب آلي متطورة 

لتسهيل تراسل 
ونقل البيانات 
والمعلومات 
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دورات تدريبية ألكثر 
من )2300( موظف 

من مرشدين 
وإداريين في مكة 
المكرمة والمدينة 

المنورة

هدف ومسارات
في موس���م حج ع���ام )1438ه�(، ق���ام املكتب 

بتنفيذ برامج عمل خطته التشغيلية التي أعّدها 

منذ وقت مبكر قبل انطالق أعمال املوسم، وذلك 

لتحقي���ق الهدف الرئيس، واملتمثل في إرش���اد 

احلافالت الناقلة للحجاج إلى مواقع سكنهم بكل 

أمن وطمأنينة، وخالل زمن مس���تهدف يتناسب 

مع خطة الس���ير، إضافة إل���ى توفير املعلومات 

الدقيق���ة والس���ريعة ع���ن بيان���ات احلاف���الت 

واحلجاج ملؤسس���ات الطواف���ة والنقابة العامة 

للس���يارات، وألي جهة أخرى. ويتفرع من هذا 

الهدف الرئيس، أهداف قياس���ية أخرى، تعمل 

لتحقيق الهدف الرئي���س، ليتمكن “املكتب” من 

حتقيق � ولله املنة والفضل � جناحات كبيرة في 

مختلف محطات العم���ل والقطاعات.. وللمكتب 

مسارات رئيسة، تتلخص في:

احلاف����الت القادمة إلى مك����ة املكرمة من: 

)مط����ار امللك عبدالعزيز بج����دة( أو )ميناء 

جدة اإلس����المي(، مت إرش����ادها من مركز 

استقبال )الشميسي( بط�ريق مكة املكرمة 

- جدة السريع.

احلاف���الت القادمة إلى مكة املكرمة من: )طريق 

املدين���ة املن���ورة، واجلحفة( يتم إرش���ادها من 

مركز اس���تقبال )اجلموم(، بطريق مكة املكرمة 

- املدينة املنورة السريع.

احلافالت القادمة إلى املدينة املنورة من: )مطار 

األمي���ر محمد بن عبدالعزي���ز باملدينة املنورة(، 

مت���ت عمليات إرش���ادها م���ن مركز إرش���اد 

احلافالت باملوقع نفسه: )املطار(.

احلافالت القادمة إلى املدينة املنورة من: )طريق 

كيلو 8(، يتم إرشادها من املوقع نفسه.

العددالتوصيفم

 الشؤون اإلدارية

555املرشدين العاملني مبحطة اجلموم مبكة املكرمة1

374املرشدين العاملني مبحطة الشميسي مبكة املكرمة2

758املرشدين العاملني باملدينة املنورة3

121اإلداريني والقياديني العاملني مبكة املكرمة4

21اإلداريني العاملني مبحطة جدة وميناء جدة اإلسالمي5

72اإلداريني العاملني مبحطة اجلموم6

65اإلداريني العاملني مبحطة الشميسي7

3اإلداريني العاملني مبحطة تفويج طريق املدينة )كيلو 40(8

149اإلداريني العاملني بفرع املكتب يف املدينة املنورة9

2إعالنات الصحف الستقطاب املرشدين للعمل بصحيفة )الندوة ، املدينة ، الرياضية(10

20000 نشرات إعالمية لدعوة الشباب السعودي للعمل باملكتب11

 احلركة واملتابعة امليدانية

23السيارات العاملة يف املكتب1

19حافالت جتميع املرشدين مبكة املكرمة2

11حافالت جتميع املرشدين باملدينة املنورة3

6مسارات جتميع املرشدين4

4853املرشدين الذين مت إرجاعهم إلى محطة الشميسي5

10543املرشدين الذين مت إرجاعهم إلى محطة اجلموم6

شؤون احملطات

45 الزيارات لتجهيز محطات العمل ومتابعة التشغيل1

مركز احلاسب اآللي وتقنية املعلومات

65أجهزة احلاسب اآللي بجميع ملحقاتها1

11أجهزة اخلوادم )السيرفرات(2

العددالتوصيفم

 اخلرائط اإلرشادية ونظم املعلومات اجلغرافية

929األجهزة اللوحية التي مت استخدامها من قبل املرشدين1

العددالتوصيفم

االتصاالت السلكية والالسلكية

39األجهزة الالسلكية اليدوية1

39احملطات الالسلكية الثابتة واملتحركة2

129أجهزة البرافو3

البالغات والنداءات الصادرة4

البالغات والنداءات الواردة5

10مآمير االتصاالت الالسلكية باملقر الرئيسي مبكة املكرمة6

التدريب والتأهيل

1300املستفيدين من الدورات التدريبية مبكة املكرمة1

1000املستفيدين من الدورات التدريبية باملدينة املنورة2

أهم أرقام ومؤشرات موسم حج 1438هـ
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ومت جتهي���ز جمي���ع هذه احملط���ات املخصصة 

الستقبال حافالت احلجاج مبكة املكرمة واملدينة 

املن���ورة، وتهيئتها بأحدث التقني���ات، وتدعيمها 

بك���وادر بش���رية وطنية مدرب���ة خلدمة ضيوف 

الرحمن عند وصولهم وفي مراحل اس���تقبالهم، 

وإنهاء إجراءات مرافقة املرشدين للحافالت بكل 

يسر وسهولة، حتى وصول ضيوف الرحمن إلى 

مس���اكنهم. كما أن جميع العاملني في احملطات 

من مرش���دين وإداري���ني مّت تدريبهم بالش���كل 

املطلوب، لالرتقاء مبس���توى اخلدم���ات املقدمة 

لضيوف الرحمن، حيث أق���ام “املكتب” دورات 

تدريبية ألكثر من )2300( موظف من مرشدين 

وإداري���ني ف���ي مكة املكرم���ة واملدين���ة املنورة، 

وأخضع املكتب املرش���دين إلى دورات تدريبية 

وتأهيلية لإلملام بآليات العم���ل امليداني، وكيفية 

مخاطبة ضيوف الرحمن والتعامل معهم بصورة 

الئقة، وتعليمهم بعض اللغات احلية التي متكنهم 

من مخاطبة احلجاج وحتقيق مطالبهم في أسرع 

وقت ممكن، إضافة إلى تأهيل املوظفني اإلداريني 

والقادة بدورات تدريبية في كيفية حتمل ضغوط 

العمل، ومعرفة مبادئ اإلسعافات األولية، وعقد 

دورات تشغيلية ملديري احملطات، باإلضافة إلى 

إقامة محاضرة تفاعلية بعنوان: )فاعلية اإلنسان 

واملكان(، لتجس���يد عظمة مك���ة املكرمة، وبيان 

مكانتها اجلغرافية والتاريخية على مر العصور.

أهم املستجدات
وتتلخص أبرز املس���تجدات التطويرية للمكتب، 

خالل موسم حج عام 1438ه�، في اآلتي:

• بن���اء على تعليمات وزارة احل���ج والعمرة، مت 
تغيير آليات العمل في مراكز االس���تقبال، حيث 

منصة إلكترونية 
لتتبع حركة 

المرشدين أثناء 
مغادرتهم من مراكز 

االستقبال إلى 
مواقع سكن الحجاج

البحوث والدراسات والتطوير

1النظم اإلدارية املطورة اجلودة الشاملة1

محطة املدينة املنورة

18774احلافالت التي مت إرشادها من املطار إلى الدور السكنية )املوسم األول(1

 49احلافالت التي مت إرشادها من املطار إلى الدور السكنية )املوسم الثاني(2

 3929احلافالت التي مت إرشادها من محطة الهجرة إلى الدور السكنية )املوسم األول(3

18311احلافالت التي مت إرشادها من محطة الهجرة إلى الدور السكنية )املوسم الثاني(4

41063مجموع احلافالت التي مت إرشادها خالل املوسمني5

محطة الشميسي

21989احلافالت التي مت إرشادها من احملطة إلى  مواقع سكن احلجاج1

محطة اجلموم

21030احلافالت التي مت إرشادها من محطة اجلموم إلى مواقع سكن احلجاج1

محطة جدة

150عدد احلافالت املغادرة من ميناء جدة اإلسالمي إلى املدينة1

173عدد احلافالت املغادرة من ميناء جدة اإلسالمي إلى مكة املكرمة2

21989عدد احلافالت املغادرة من مطار جدة إلى مكة املكرمة3

1148عدد احلافالت املغادرة من مطار جدة إلى اجلموم4

1374عدد احلافالت املغادرة من مطار جدة إلى املدينة املنورة5
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متت طباع���ة بيانات املغادرة من خالل املس���ار 

اإللكتروني مباشرة، بداًل من االعتماد على بيان 

فرز اجلوازات من قبل املؤسسات باملراكز.

• تطوير آلية اخلريطة اإللكترونية لرس���م املسار 
جلميع نقاط الوصول آليًا، ليتمكن املرش���د من 

تتبع املس���ار على اخلريطة اإللكترونية، وإتاحة 

الفرصة له للقيام بعمليات القراءة اإلرشادية التي 

تظهر أعلى كل نقط���ة على اخلريطة في اجلهاز 

اللوحي، ومنها هاتف رئي���س املجموعة ونائبه، 

وعنوان املجموعة / الس���كن، وأية إرشادات أو 

تعليمات تخ���ص إثبات بيان املغ���ادرة، كما مت 

تطوير اخلريطة اإللكترونية لرسم املسار ودائرة 

احلركة ومس���ارات االزدحام واإلرشاد الصوتي 

للعنوان املقصود.

إنش���اء منصة إلكترونية لتتبع حركة املرشدين، 

أثناء مغادرتهم من مراكز االستقبال إلى مواقع 

س���كن احلجاج، بواس���طة األجه���زة اللوحية، 

وتزوي���د مراقبي احلركة بأجه���زة لوحية ملعرفة 

أماكن جتمع املرشدين لس���رعة الوصول إليهم 

وإرجاعهم إلى مراكز االستقبال.

• تنوي���ع املواد التدريبية للمرش���دين لتش���مل 
اإلس���عافات األولية في حالة اإلصابات � ال قدر 

الله � أثن���اء الرحلة، وذلك من باب احلرص على 

سالمة حجاج بيت الله احلرام.

• التركيز على اجلانب العملي امليداني واجلانب 
اإلنساني واجلانب الديني والعالقات العامة في 

البرنامج التدريبي للمرشدين.

• تطوير نظام التوظيف ملواكبة التقنيات احلديثة 
واالس���تفادة من موقع املكتب على “اإلنترنت”، 

حيث مت تصميم صفحة لتس���جيل طلبات جميع 

الراغبني بالعمل في املكتب من أي مكان، سواء 

تطوير آلية الخريطة 
اإللكترونية لرسم 

مسار نقاط الوصول 
آليًا ليقوم المرشد 

بتتبع المسار 
والقراءة اإلرشادية

اإلحصائيات والرسومات البيانية منطقة مكة املكرمة
مراكز االستقبال مبكة املكرمة

أعداد حافالت نقل حجاج جميع مؤسسات الطوافة

النسبة3 االجماليالنسبة2 اجلمومالنسبة الشميسي  املؤسسات

36%2716212%455708%10504 مؤسسة جنوب  آسيا

16%177336%163655%3681 مؤسسة جنوب شرق آسيا

11%205047%44131%916 مؤسسة إفريقيا غير العربية

17%147652%202877%4775 مؤسسة الدول العربية

14%146366%152927%3439 مؤسسة تركيا

5%92085%11815%270 مؤسسة إيران

100%10044698%10021113%23585 اإلجمالي
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كان���وا مرش���دين أو إداريني من خالل ش���بكة 

“االنترن���ت”، وذلك بهدف اس���تقطاب أكبر عدد 
ممكن من الكفاءات.

• اس���تحداث نظ���ام بالغات متكامل الس���تالم 
جميع البالغات من خالل هاتف مجاني س���واء 

كان���ت البالغ���ات داخلية أو خارجي���ة، مدعومًا 

برس���ائل نصية: )SMS( ملتابع���ة حالة البالغ 

أواًل بأول، واحملافظة على حسن سير العمل، مع 

توفير تقارير لإلدارة العليا ملتابعة البالغات التي 

لم يتم تس���ديدها، لوضع حلول سريعة إلقفالها، 

وذلك لضمان حس���ن س���ير العمل وفق اخلطة 

التشغيلية.

اس���تكمال أعمال الربط الش���بكي، وربط مواقع 

العمل بش���بكة حاس���ب آلي متطورة، لتس���هيل 

تراس���ل ونق���ل البيان���ات واملعلوم���ات حلظيًا، 

وتطوي���ر موقع املكتب على ش���بكة “اإلنترنت”، 

وإدخ���ال البريد اإللكترون���ي، وأنظمة الرحالت 

وحرك���ة احلاف���الت من جميع محط���ات العمل، 

ونقل املعلومات األساس���ية جلميع املؤسس���ات 

باحلاف���الت، وأعداد احلجاج املغادرين، واس���م 

ورق���م جوال املرش���د، م���ن مراكز االس���تقبال 

لالستعداد الستقبالهم، وإنهاء إجراءات سكنهم 

لتسهيل مهمة اإلرشاد.

• توفير عدد من أجهزة االتصال )برافو(، لتوفير 
املزيد من وس���ائل تقنية االتصاالت الالس���لكية 

لقيادات املكتب ومنس���وبيه، إضافة إلى أجهزة 

اتصاالت السلكية.

• إع���داد رس���م توضيحي آللي���ة الوصول إلى 
احملط���ة، وتوزيعه ف���ي مطار املل���ك عبدالعزيز 

بجدة، وذلك بهدف تعزيز جوانب توعية س���ائقي 

تجهيز محطات 
استقبال الحافالت 

وتهيئتها بأحدث 
التقنيات وتزويدها 

بكوادر بشرية وطنية 
مدربة

مقارنات ألعداد احلافالت التي مت إرشادها من مراكز االستقبال على مدار السنوات 

أعداد احلافالت القادمة من مركز استقبال طريق مكة املكرمة - جدة )الشميسي(

الفرقعام حاليعام سابقموسم حج

15916174511535عام 1425

-17451162381213عام 1426

1623817068830عام 1427

17068187701702عام 1428

-1877017944826عام 1429

-1794417598346عام 1430

17598193411743عام 1431

1934119447106عام 1432

-1944718601846عام 1433

-18601141224479عام 1434

1412214640518عام 1435

1464015026386عام 1436

15026161601134عام 1437

16160218895729عام 1438
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احلافالت املتجهة إلى محطة االس���تقبال بطريق 

مكة املكرمة – جدة السريع.

• العمل مبوج���ب التعديالت التي أقرت من قبل 
وزارة احلج والعمرة، في محطة كيلو )9( باملدينة 

املنورة ومحطة املطار.

• لتحقيق املزيد من الفعالية ملهام مركز استقبال 
احلجاج في محطة الهج���رة باملدينة املنورة، مت 

تكليف عدد م���ن العاملني في محط���ة التفويج، 

الواقع���ة على الطريق بني )مكة املكرمة / املدينة 

املنورة(، و)الكيلو 40(، في فترة ما بعد املوسم، 

بإبالغ مركز الهجرة بعدد احلافالت املتجهة إلى 

املدين���ة املنورة، حتى يتمك���ن املركز من جتهيز 

املرش���دين الالزمني الس���تقبال ه���ذه احلافالت 

وخدمتها بالسرعة املطلوبة.

• رف���ع تقارير يومية ع���ن اإلحصائيات وأعداد 
احلج���اج لوزارة احل���ج والعمرة ب���كل من مكة 

املكرمة واملدينة املنورة، وكذلك للهيئة التنسيقية 

ملؤسس���ات أرب���اب الطوائف، والنقاب���ة العامة 

للسيارات.

• اس���تحداث إذاع���ة داخلي���ة ف���ي محط���ات 
االستقبال، يتم من خاللها بث التلبية والدعاء عند 

وصول احلجاج لهذه احملطات، لتحقيق شعورهم 

بالطمأنين���ة واألم���ن واألمان، بعد رحلة س���فر 

طويلة، وإشعارهم بقرب دخولهم مكة املكرمة.

• تثقي���ف جميع العاملني ف���ي املكتب وتوعيتهم 
بالوقاية الصحي���ة من األمراض، وحتقيق مبدأ: 

)النظافة مطلب شرعي(. 

• لتحقيق الراحة اجلسدية والنفسية للمرشدين 
العامل���ني باملكتب، مت اس���تئجار مواق���ع ثابتة 

لتجميع املرش���دين خالل فترات العمل، متهيدًا 

إلعادتهم إلى مراكز االستقبال.

محاضرة بعنوان 
)فاعلية اإلنسان 

والمكان( لبيان 
عظمة مكة المكرمة 
ومكانتها الجغرافية 

والتاريخية 

مقارنات ألعداد احلافالت التي مت إرشادها من مراكز االستقبال على مدار السنوات 

أعداد احلافالت القادمة من مركز استقبال طريق مكة املكرمة - املدينة املنورة )اجلموم(

الفرقعام حاليعام سابقموسم حج

-1494214594348عام 1425

14594183403746عام 1426

18340194211081عام 1427

-1942118779642عام 1428

18779202161437عام 1429

-2021619295921عام 1430

19295215492254عام 1431

2154921699150عام 1432

-2169920816883عام 1433

-20816175433273عام 1434

1754317724181عام 1435

-1772417616108عام 1436

-17616163751241عام 1437

16375210304655عام 1438

 أعداد احلافالت التي مت إرشادها داخل أحياء مكة املكرمة على مدار سنوات

النسبةالفرقعام حاليعام سابقموسم حج

4%30858320451187 عام 1425
8%32045345782533 عام 1426
6%34578365071929  عام 1427
3%36507375491042 عام 1428
2%3754938160611 عام 1429
-3%-38160368931267 عام 1430
10%36893408903997 عام 1431
1%4089041146256 عام 1432
-4%-41146394171728عام 1433
-20%-39417316657752عام 1434
2%3166532364699عام 1435
1%3236432642278عام 1436
0%-3264232535107عام 1437
32%325354291910384عام 1438
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إنجازات

مكة المكرمة: الرفادة
أثمرت التوجيهات والمتابعة الشـخصية من خادم الحرمين الشـريفين الملك 
سـلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه اهلل، وسـمو ولي عهده األمين صاحب السمو 
الملكـي األميـر محمد بـن سـلمان بـن عبدالعزيـز، يحفظهمـا اهلل، والجهود 
المباركـة التي بذلتها جميـع الجهات ضمن منظومة الحج، عن نجاح قياسـي 
لموسـم حج 1438هـ، حيث تمكن ما يزيد 2.3 مليون حاج من أداء شـعائر الحج 
في طمأنينة ويسر، وكان هذا النجاح المبهر في جميع تفاصيله نتاج رؤية ثاقبة 

لقيادة حكيمة وتخطيط منهجي وعمل دؤوب.

نجاح غير مسبوق

موسم حج 1438هـ..
 حقائق تؤيد وأرقام تؤكد

لوح���ة إبداعي���ة ف���ي كل تفاصيله���ا؛ تل���ك هي 

مجم���ل الصورة التي تش���كلت في موس���م حج 

عام 1438ه�، وأس���هم في رس���مها العديد من 

اجلهات ضمن منظومة احلج، فاستضافة مليوني 

ش���خص تتباين جنس���ياتهم ولغاتهم وثقافاتهم، 

ف���ي زمان وم���كان محدودين، تش���كل حتديًا ال 

تس���تطيع الوفاء مبطلوباته ف���ي العالم أجمع إال 

اململك���ة العربية الس���عودية، ففي هذا املوس���م 

املتمّيز أدى حوالي 2.3 مليون مس���لم مناس���ك 

الركن اخلامس؛ بينه���م )1.752.014( حاجًا 

من خارج اململكة، متكنوا عبر املسار اإللكتروني 

حلجاج اخلارج من استكمال إجراءاتهم والتعرف 

على حزم اخلدمات التي ستقدم لهم قبل وصولهم 

أراضي اململكة، والتي اس���تقبلتهم ورحّبت بهم 

)مؤسسات الطوافة( من خالل برامج مت اإلعداد 

لها وتنفيذها بش���كل جّيد، كما أكرمت وفادتهم 

بطريق���ة مثالية وبش���هادة اجلميع، حيث وصف 

رؤساء مكاتب ش���ؤون احلجاج موسم 1438ه� 

ب���� )األفضل واألمث���ل(، مؤكدي���ن أن التخطيط 

والتنفي���ذ من كل اجله���ات العاملة في احلج كان 

وراء هذا التميز والنجاح، مشيدين مبرور املوسم 

دون أي صعوبات أو مش���كالت تذكر، مع تالفي 

س���لبيات املواس���م املاضية وتعزيز اإليجابيات، 

  2.3 مليون حاج 
أّدوا مناسكهم 

في طمأنينة منهم 
1752014 من خارج 

المملكة 



بينما بلغ حجاج دول أمريكا الشمالية واجلنوبية 

 وأس���تراليا 22.268 حاًج���ا بنس���بة %1.27.

وقد وص���ل 1.648.332 من احلجاج القادمني 

من خارج اململكة عن طريق املنافذ اجلوية، بينما 

وصل 88.855 منهم عن طريق املنافذ البرية، فيما 

 وصل عن طريق املنافذ البحرية 14.827 حاًجا.

وأف���ادت الهيئ���ة العام���ة لإلحص���اء أن كثافة 

وص���ول احلجاج إل���ى اململكة تنوع���ت على عدة 

فت���رات زمني���ة، حيث وص���ل 528.864 حاًجا 

   

وأثنوا عل���ى التعاون الكبير الذي وجدوه من كل 

اجلهات العاملة في احلج، سواء األمنية أو وزارة 

احلج والعمرة أو مؤسسات الطوافة، مما انعكس 

على جودة اخلدمة املقدمة حلجاجهم. 

وق���د ش���كلت الك���وادر البش���رية العامل���ة في 

مؤسسات أرباب الطوائف لوحة إبداعية لتيسير 

دخ���ول ضيوف الرحمن عبر جمي���ع املنافذ، وال 

شك أن ذلك نتاج طبيعي لتجنيد عدد كبير يواكب 

ذروة العام، إلكمال إجراءات اس���تقبال احلجاج 

ف���ي منافذ الدخ���ول اجلوية والبري���ة والبحرية، 

واستقبال شكاواهم واملسارعة إلى حلها..

لغة األرقام
بل���غ إجمالي ع���دد احلج���اج لع���ام 1438ه�، 

2352122 حاج���ًا، منهم 1752014 حاًجا من 

خارج اململك���ة، وفًقا ملا أعلنت���ه هيئة اإلحصاء 

العامة الس���عودية، في ح���ني بلغ إجمالي حجاج 

الداخل 600.108 حجاج، وفيما يخص احلجاج 

القادمني من خ���ارج اململكة، أوضحت الهيئة أن 

عدد حجاج دول مجل���س التعاون بلغ 32.600 

حاج بنسبة 1.86%، وبلغ حجاج الدول العربية 

األخ���رى 383.044 حاًجا بنس���بة %21.86، 

وبل���غ حج���اج ال���دول اآلس���يوية غي���ر العربية 

1.042.335 حاًجا بنسبة 59.49%، أما حجاج 

الدول اإلفريقي���ة عدا الدول العربي���ة فقد بلغوا 

186.873 حاًجا بنسبة 10.67%، وبلغ حجاج 

الدول األوروبية 84.894 حاًجا بنسبة 4.85 %، 

 أنجح المواسم 
تمّيز بدقة التنظيم 

والتنسيق بين 
فعاليات منظومة 

الحج 



نس���بته 86.4% م���ن إجمالي حج���اج الداخل 

القادمني إل���ى مكة املكرمة، أم���ا من حيث عدد 

السيارات الناقلة حلجاج الداخل إلى مدينة مكة 

املكرمة هذا العام فقد بلغت 31569 سيارة.

•  157.538، إجمال���ي أع���داد القوى العاملة 
للجهات التي قدم���ت خدماتها لضيوف الرحمن 

ه���ذا املوس���م م���ن كاف���ة القطاع���ات املدني���ة 

)146.310 موظفني، 11.228 موظفة(

• 30.870 في اخلدمات الصحية واإلسعافية 
 86.987 ف���ي خدم���ات األمان���ات والبلديات، 

والرقابة والتفتي���ش، والكهرباء واملياه، والتوعية 

الدينية واإلعالمية، وعدد من اخلدمات املساندة..

35.938 في خدم���ات النقل والبريد واخلدمات 

اللوجستية الشحن والبريد واإلمداد.

• 25 مستش���فى في مك���ة املكرمة واملش���اعر 
املقدسة واملدينة املنورة، و158 مركًزا صحًيا.

وإداري صح���ي  مم���ارس  أل���ف   31  •"
باش���رت الفرق الصحية ب���وزارة الصحة بتقدمي 

اللقاح والعالج الوقائي ألكثر من 700 ألف حاج 

ضد احلمى الشوكية وشلل األطفال..

• ع���دد املراجعني للمراف���ق الصحية 465738 
مراجعًا .

• عدد عمليات القسطرة القلبية 566 عملية.
• عدد عمليات القلب املفتوح 28 عملية.

• عملي���ات الغس���يل الكلوي لضي���وف الرحمن 
1520 عملية.

• إجمالي املرضى املنوم���ني الذين مت نقلهم في 

م���ن خ���ارج اململك���ة خ���الل الفترة م���ن بداية 

املوس���م وحت���ى 18 ذي القع���دة، بينم���ا وصل 

785.346 حاًج���ا خالل امل���دة من 19-30 ذي 

القعدة، واس���تكمل 437.804 حجاح وصولهم 

 إل���ى اململك���ة في امل���دة م���ن 1- 7 ذي احلجة.

وعلى مس���توى حج���اج الداخل، أش���ارت هيئة 

اإلحص���اء إل���ى أن إجمالي عددهم ه���ذا العام 

بل���غ 600.108 حج���اج، فق���د بل���غ إجمال���ي 

احلج���اج القادمني من م���دن ومحافظات اململكة 

229.308 حج���اج و370.800 حاج من داخل 

مدينة مكة املكرمة ش���اماًل املقيمني بصفة مؤقتة 

خالل موس���م احلج في مدينة مكة املكرمة؛ وبلغ 

عدد احلجاج غير الس���عوديني منهم 291.684 

حاًج���ا غير س���عودي، فيما بلغ ع���دد احلجاج 

 الس���عوديني منه���م 79.116 حاًجا س���عودًيا.

وقد قامت الهيئة العامة لإلحصاء بحصر احلجاج 

القادمني إلى مدينة مكة املكرمة من داخل اململكة 

س���عوديني وغير س���عوديني عن طري���ق مراكز 

إحص���اءات احلج الواقعة على مداخل مدينة مكة 

املكرمة، حيث بلغت نس���بة احلجاج القادمني إلى 

مكة املكرمة من داخ���ل اململكة عن طريق جدة/ 

مكة ما نس���بته 36.3%، وطريق الشرائع / مكة 

م���ا نس���بته 28.8 %، وطريق مك���ة/ املدينة ما 

نس���بته 19.2%، وبقية الط���رق الثالثة األخرى 

وهي طريق اجلن���وب / مكة، وطريق الطائ�ف / 

مكة، وطريق جدة / مكة القدمي بنس���بة مقدارها 

.% 15.7

وأوضحت الهيئة العام���ة لإلحصاء في نتائجها 

إلحص���اءات احل���ج أن أي���ام الس���ابع والثامن 

والتاس���ع م���ن ذي احلجة قد ش���هدْت توافد ما 

تعاون كبير بين     
مكاتب شؤون الحجاج 
ومؤسسات الطوافة 

انعكس على جودة 
الخدمات

 157538 إجمالي أعداد 
القوى العاملة للجهات 

التي قدمت خدماتها 
لضيوف الرحمن

  300  ألف مدني 
وعسكري لخدمة 

ضيوف الرحمن وتأمين 
رحلتهم اإليمانية 
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من خاللها عملية املراقبة األمنية واملتابعة لس���ير 

أعم���ال فرق ق���وات الطوارئ اخلاص���ة العاملة 

باملنشأة وإدارة احلشود وفك االختناقات.

•850م3 معدل ضخ املياه يومًيا إلى مكة املكرمة 
واملش���اعر املقدس���ة بزيادة بلغ 21% عن العام 

املاضي.

• 30 ملي���ون م3، إجمالي كميات املياه التي مت 
ضخها بش���بكات املياه مبكة املكرمة واملش���اعر 

املقدسة خالل املوسم حج.

•  توفي���ر أكثر من مليون و267 ألف كيس دقيق 
أي ما يعادل 57 ألف طن من الدقيق خالل موسم 

احلج بزيادة بلغت 17% عن العام املاضي خلدمة 

احلجيج في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة.. 

• أكث���ر من 800 ألف كيس احتياطي لضخه في 
حال احلاجة.

• مت رفع 66809 أطن���ان من النفايات من مكة 
املكرمة واملشاعر املقدسة، منها 47515 طنًا من 

مكة املكرمة و19294 من املشاعر املقدسة.

قافلة الصحة إلى مشعر عرفات  402

• عدد حاالت اإلجهاد احلراري التي استقبلتها 
الفرق امليدانية واملراكز الصحية واملستش���فيات 

بل���غ 867 حال���ة إجهاد ح���راري، وعدد حاالت 

ضربات الشمس بلغ 375 حالة.

• 1200 كش���اف وج���وال وقائ���د عملوا في 9 
مراكز إرش���اد مبش���عر منى؛ إضافة إلى نقاط 

اإلرش���اد املتج���ول عب���ر آلية دقيق���ة من حيث 

التناوب أو التسجيل اإللكتروني.

•  أمت���وا إيصال أكث���ر م���ن 554.11 حاًجا 

25 مستشفى في مكة 
المكرمة والمشاعر 
المقدسة والمدينة 
المنورة و158 مركًزا 

صحًيا

وإرش���اد 220.120 حاًجا، وبلغ عدد الطلعات 

التي قام بها أفراد الكشافة 2623 طلعة.

•  2041000 ح���اج اس���تقلوا قطار املش���اعر 
املقدس���ة، وذل���ك من خ���الل 1779 رحلة فعلية، 

ضمن اخلطة التشغيلية لقطار املشاعر. 

• 1.1 مليون حاج عدد الركاب املنقولني بواسطة 
خدمات النقل العام داخل مكة املكرمة واملشاعر .

 •  31569 س���يارة نقلت حج���اج الداخل إلى 

داخل مكة املكرمة. 

• 500 كاميرا غطت مش���عر منى بالكامل، متت 
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مهن ووظائف 

المدينة المنورة: الرفادة
تعد مش�يخة الحرم النبوي الشريف من أعلى المناصب اإلدارية 
وكذلك العس�كرية ف�ي بعض الفت�رات في المدين�ة المنورة 
خ�ال العصر العثماني، ول�م تكن وظيفة ش�يخ الحرم النبوي 
الش�ريف ابتداع�ًا م�ن ِقب�ل الدول�ة العثماني�ة، ب�ل إن الدول�ة 
العثمانية انتهجت النهج الذي سبقتها إليه الدولة المملوكية، 
خصوص�ًا ف�ي اختيار ش�يوخ الح�رم النب�وي الش�ريف؛ فيذكر أن 
الدول�ة المملوكي�ة خصت األغوات بش�غل ه�ذا المنصب في 
فت�رة حكمها على المدينة المنورة، وهذا ما س�ارت عليه الدولة 
العثمانية في بادئ األمر؛ فقد خصت أغوات الساطين بمشيخة 
الحرم النبوي الش�ريف، ثم اشترطت بعد ذلك أن يكون شاغلو 
وظيفة ش�يخ الحرم النبوي الشريف من العسكريين الحاصلين 
على رتبة مشير أو رتبة فريق أو من الوزراء، واشترطت أن يكونوا 
م�ن المعينين الذين س�بق لهم العمل في مش�يخة اإلس�ام، 
وكذل�ك في القض�اء، وكذلك عل�ى أن يكون�وا متقني اللغة 
العربية، ولم تش�ترط لش�اغلي وظيفة شيخ الحرم النبوي مدة 
معين�ة، بل كان ذلك يرتب�ط بكفاءته�م وقدرتهم على ضبط 
األمور وتسييرها، وقد حظيت مشيخة الحرم النبوي الشريف في 
فترات مختلفة بالجمع بين وظيفة ش�يخ الحرم النبوي الشريف 
ومحافظ المدينة المنورة، م�ا عزز من مكانته وزاد من صاحياته 

السياسية واإلدارية والعسكرية.

  

مكانة رفيعة
جاء في املخاطب���ات العثمانية ما يدل على مكانة 

شيخ احلرم النبوي الرفيعة، إذ كان ُيخاطب بلفظ 

س���يادتكم وصاح���ب العطوفة، كما أن الكس���وة 

املرسلة إلى ش���يخ احلرم النبوي الشريف متاثل 

كسوة أمير مكة املكرمة، وكذلك كسوة والي جدة، 

وكسوة محافظ املدينة املنورة، كما أن تعيني شيخ 

احلرم النبوي الشريف ال يتم إال من قبل السلطان 

العثمان���ي وكذلك عزل���ه، ومما يدل عل���ى املكانة 

املرموقة لش���يخ احلرم النبوي الشريف، إمكانية 

مخاطبته للس���لطان العثماني مباشرة، ومما زاد 

من مكانة ش���يخ احلرم النبوي الش���ريف أنه يعد 

املمثل الوحيد للسلطان العثماني في خدمة احلرم 

النبوي الشريف، ومما يدل على مكانته كذلك، أنه 

مشيخة المسجد النبوي الشريف..

وظيفة تداولها عسكريون 
ومدنيون على مر التاريخ

نظام مشيخة الحرم 
النبوي بدأ منذ 
العهد األموي



بدكة شيخ احلرم، ومما يلفت النظر وجود محراب 

داخل املس���جد النبوي خاص بصالة شيخ احلرم 

النبوي الشريف، وال سيما صالة التراويح يقع في 

الطرف اجلنوبي من الرواق الشرقي بجوار مدخل 

باب النس���اء، وقد جدده السلطان عبداملجيد في 

العمارة املجيدية للمسجد النبوي عام 1272ه�.

وقد مت تعيني عدد كبير من املوظفني لش���غل هذا 

املنص���ب اإلداري امله���م، فقد زاد عدد ش���اغلي 

وظيفة احلرم النبوي الشريف على 40 شيخًا منذ 

عام 923ه�، وهي بداية س���يطرة الدولة العثمانية 

على احلجاز إلى عام 1195ه�، كما شغل املنصب 

خالل القرن الرابع عشر للهجرة من عام 1301ه� 

إلى نهاية احلكم العثماني على املدينة املنورة عام 

1337ه�، شيخان فقط هما عادل باشا من بداية 

القرن الرابع عش���ر إلى ع���ام 1318ه� ثم عثمان 

فريد باش���ا من عام 1318ه� إل���ى نهاية احلكم 

العثماني في املدينة املنورة. 

نظام “املشيخة”
كان يق���وم في بع���ض الفترات قائم مقام ش���يخ 

احلرم النبوي عن شيخ احلرم أثناء توزيع الصرة 

العثمانية ألهالي املدينة املنورة، مثل ما حدث عام 

1237ه�، حيث قام علي أفندي قائم مقام ش���يخ 

احلرم باملصادقة على توزيع الصرة. 

ل اس���م محمد رائف مدير احلرم النبوي  وقد ُسجِّ

بداًل من ش���يخ احلرم الش���ريف في دفتر الصرة 

لعام 1252ه�، وأصبح من بعد 

ذلك التاري���خ مدير احلرم يقوم 

بهذه املهمة، خلفًا لشيخ احلرم 

النبوي مع بق���اء تبعية مديرية 

احلرم ملشيخة احلرم النبوي 

الشريف.

الدكتور  أوضح  وبدوره، 

إبراهيم  بن  عبدالرحمن 

املدي���ر  املدي���رس، 

الع���ام للتعلي���م باملنطقة 

محاضرة  في  الشرقية، 

“خميس���ية”  في  قدمها 

أن  اجلاس���ر،  حم���د 

نظ���ام مش���يخة خدام 

منذ  بدأ  النبوي  احلرم 

وذكر  األم���وي،  العهد 

احملاضر طرق التعيني 

وعالقته���م  والع���زل 

يكون في مقدمة مس���تقبلي كبار الوفود واألعيان 

القادمني إلى املدينة املنورة.

وقد بلغ راتب ش���يخ احلرم النبوي الشريف عام 

1268ه���� 30 ألف ق���رش، إضافة إل���ى الهبات 

النقدية والعينية املقررة له.

وتكمن أهمية وظيفة شيخ احلرم النبوي الشريف 

في اإلش���راف العام على جميع ش���ؤون املسجد 

النبوي مبا فيها اإلش���راف عل���ى جميع موظفيه، 

كم���ا يحق له إجراء الترميم���ات وأعمال الصيانة 

واإلصالحات اليس���يرة للحرم النبوي الش���ريف، 

وكذلك اإلش���راف العام على جميع أوقاف احلرم 

النب���وي الش���ريف الداخلي���ة واخلارجي���ة فيتبع 

املش���يخة إداريًا مديرية احل���رم النبوي وخزانة 

احل���رم النبوي وأوقاف احلرم النبوي. ومن املهام 

املوكلة إلى ش���يخ احلرم النبوي الش���ريف مهمة 

اإلشراف على توزيع الصرة العثمانية املخصصة 

ألهال���ي املدينة املنورة مع قاض���ي املدينة املنورة 

وناظر أوقاف احلرمني الش���ريفني ومفتش أوقاف 

احلرمني؛ فال يت���م توزيعها إال مبعرفته وتصديقه 

على ذلك، واستمر ش���يخ احلرم النبوي الشريف 

عل���ى هذه احل���ال حتى اس���تحدث منصب مدير 

احلرم النبوي التابع ملش���يخة احلرم النبوي عام 

1252ه�، حيث اس���تبدل ش���يخ احل���رم النبوي 

الشريف مبدير احلرم النبوي، إضافة إلى قاضي 

املدين���ة املنورة، وناظر أوق���اف احلرمني ومفتش 

أوقاف احلرمني.

وجعل ملش���يخة احل���رم النبوي الش���ريف مقرًا 

محاذيًا للمس���جد النبوي من ناحية الشرق، كما 

خصصت لش���يخ احلرم النبوي الشريف في 

تل���ك الناحي���ة دار له، كم���ا توجد دكة 

داخل احلرم النبوي الش���ريف تسمى 

شـــــــــــيوخ الحرم     
المدني يزيد على 

)42( شيخًا



حدث س���نة 624ه�/ 1226م، إال فيما يذكره ابن 

النج���ار املتوفى س���نة 643ه����/ 1245م من أن 

الدولة العباس���ية تبعث كل سنة ألف دينار لعمارة 

املس���جد النبوي، باإلضافة الى ما يحتاج إليه من 

العم���ال وامل���واد، والبّد لهذا العمل املس���تمر من 

مسؤول ينظم أولوياته ويتولى توزيع مرتبات األئمة 

واخلطباء واملؤذنني وخدام املسجد الشريف، وما 

يصل الى املس���جد من الزيت والشمع والند وغير 

ذلك من لوازم املسجد.

وأن���ه عندما س���قطت اخلالف���ة في بغداد س���نة 

656ه�/ 1258م وأعيد إحياؤها في مصر س���نة 

659ه����/ 1260م، حاول أول خلف���اء هذا العهد 

ممارس���ة مهام أس���الفه، فعنّي في مشيخة احلرم 

املك���ي اثنني من أعيان مك���ة املكرمة وعهد إليهما 

ُبط وإظهار ش���عار  بالنظ���ر في أمر األوقاف والرُّ

اخلالفة مبكة املكرمة.

والبّد أن مث���ل هذا األمر قد مّت في املدينة املنورة 

أيض���ًا، إال أن ذل���ك لم يدم طوياًل فس���رعان ما 

اس���تعاد الظاهر بيبرس ما اعتقد اخلليفة أنه من 

صالحياته، فعني الطواش���ي جمال الدين محسن 

الصاحل���ي املتوفى س���نة 668ه����/ 1269م في 

مشيخة احلرم النبوي الشريف.

ولش���يخ احلرم النبوي ف���ي الغالب نائب يعني في 

منصب���ه بعد موته أو عزله، وق���د جاء في وصف 

ش���يخ احلرم في العصر اململوك���ي أنه في هيئة 

األمراء الكب���ار وزاد في مكانت���ه االجتماعية ما 

يتمتع به من دعم الدولة وتعظيمها ملنصبه، فجرت 

الع���ادة أن يكتب ل���ه في قطع الثلث مس���اواة له 

مبنصب القاضي في مكة املكرمة واملدينة املنورة، 

وتفتح مراس���يمهم ب� )احلمد لله( بقصد التعظيم، 

خالف���ًا ملن يكتب له في قط���ع الثلث ممن ال يراد 

تعظيم���ه فإن خطابه يفتتح ب� )أما بعد حمد الله(، 

وتقوم له سالطني الدولة عندما يرد حاضرة مصر 

وتبالغ في إكرامه حتى جاء بأن السلطان بيبرس 

أعطى ش���يخ احلرم النبوي عندما قدم مصر في 

حدود س���نة 667ه����/ 1268م مائتي ألف درهم 

وأعاده مع الركب الش���امي، وقد أكس���بهم هذا 

التعظيم مكانة عند أهل املدينة املنورة واملجاورين 

بها، فال ُيعصى لهم أمر وال يرد لهم طلب ال سيما 

عند املنتفعني من وظائف املسجد النبوي وغيرهم 

من املس���جلني في صرر األوقاف وأموال الذخيرة 

التي هي قوام معاشهم.

ولعّل هذا بداية لتنامي الدور الذي سيؤديه متولي 

ه���ذا املنصب في تاريخ املدينة املنورة في العصر 

بالس���لطة املركزي���ة وأم���راء املدين���ة، وعالقتهم 

باألشراف، مشيرًا إلى أن من تفوض إليه املشيخة 

على خ���دام احلرم النبوي  الش���ريف، هو العامل 

ال���ورع، والكافل الذي يع���رف أدب تلك الوظيفة   

من خدمة الرس���ول صلى الله عليه وسلم على ما 

شرع، والزاهد الذي آثر جوار نبيه على ما سواه، 

فيس���تقر في هذه الوظيفة الكرمية قائمًا بآدابها، 

مشرفًا بها نفسه التي تشبثت من خدمته الشريفة 

بأهدابها، س���الكًا ف���ي ذلك ما يج���ب، محافظًا 

عل���ى قواعد الورع في كل م���ا يأتي وما يجتنب، 

قاص���دًا بذلك وجه الله الذي ال يخيب لرابٍح أماًل، 

وال يضيع أجر من أحس���ن عم���اًل، ملزمًا كاًل من 

طائفة اخلدام مبا يقربه عند الله زلفى، ويضاعف 

احلسنة الواحدة س���بعني ضعفًا، هاديًا من ضل 

في قوانني اخلدمة إلى س���واء السبيل، مبديًا لهم 

م���ن آداب س���لوكه ما يغدو لهم من���ه أوضح هاد 

وأنور دليل، وفيه من آداب دينه ما يغني عن تكرار 

الوصايا وجتديد القضايا، والله تعالى يسدده في 

القول والعمل، ويوفقه خلدمة سيد املرسلني صلى 

الله عليه وس���لم، وقد فعل مبنه وكرمه ، وهو الذي 

أدرك من خدمة س���يد الرس���ل غاية سؤله، وزكت 

عند الل���ه هجرته التي كانت على احلقيقة إلى الله 

ورسوله، وسلك في طريق خدمته الشريفة أحسن 

السلوك، وانتهت به السعادة إلى خدمة رسول الله 

صلى الله عليه وس���لم، ليعرض بجوهرها األعلى 

عن عرض خدمة امللوك، وفاز من مجاورة احلجرة 

الش���ريفة مبا عظمت عليه به املن���ة، وحل به مما 

بني القب���ر واملنبر في روضة م���ن رياض اجلنة، 

وأق���ام في مقام جبريل ومهب���ط الوحي والتنزيل، 

يتفيأ ظالل الرحمة الوارفة، ويتهيأ من تلك النعمة 

بالعارفة بعد العارف���ة، تعني أن يكون هو احمللى 

بعقود مش���يخة ذلك احلرم، واملتولي ملصالح هذه 

الطائفة التي له في التقدم عليهم أثبت قدم . 

املهام واألعمال
ذك���رت بع���ض املص���ادر أن مش���يخة احلرمني 

الش���ريفني قد ُجمعت س���نة 624ه����/ 1226م 

ألحد البغداديني، بأمر اخلليفة العباس���ي ثم ُعنّي 

نفسه شيخًا للحرم املكي الشريف في حدود سنة 

626ه�/ 1228م وأس���ند له النظ���ر في مصالح 

احلرم ومصالح الكعبة املش���رفة، وأنه في س���نة 

635ه�/ 1237م، ُعنّي الشيخ جنم الدين التبريزي 

للنظر في عمارة املسجد احلرام ومصاحله، ويبدو 

أن هذا العرف عمل به في املس���جد احلرام حتى 

نهاية الدولة العباسية.

أما املسجد النبوي الشريف فلم يرد ما يحدد مهام 

ش���يخه أو من ينوب عنه ف���ي حال اكتفاء اخلالفة 

العباس���ية بإدارة موحدة للحرمني الشريفني كما 

حفظ المؤرخون 
أسماء بعض شيوخ 
الحرم النبوي على 

مدى 272 عامًا
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النب���وي بقية األغ���وات، فتنحصر في اش���تراكه 

م���ع نائب احلرم النبوي في إدخال الش���معدانني 

املخصصني إلنارة املواجهة الشريفة الى احلجرة 

الش���ريفة وقت دخ���ول املغ���رب وإخراجهما بعد 

الش���روق، هذا فضاًل عن متيزه باإلش���راف على 

جميع ش���ؤون املس���جد النبوي، وعق���د اجتماع 

ملجلس إدارة املدينة املنورة في نهاية كل أس���بوع 

لدراسة أوضاع املدينة األمنية، وكان هذا املجلس 

ق���د حدث في مك���ة املكرمة واملدين���ة املنورة بعد 

إعالن الدستور العثماني في عهد االحتاديني سنة 

1326ه�/ 1908م.

أبرز األسماء
فيما يختص بأبرز أسماء من ولي مشيخة احلرم 

النبوي الش���ريف، فقد ورد في تاريخ العالمة ابن 

فرح���ون املالكي “املدني” م���ا نصه باالختصار: 

“وأول م���ن أدركت���ه من خدام احلرم الش���ريف، 
العزيزي عزي���ز الدولة، وفي أيامه ُغرس كثير من 

النخل الذي باملس���جد اليوم، وكانت وفاته س���نة 

700، ث���م تولى بعده ش���بل الدولة كافور الصفي 

احلريري، وفي أيامه عمرت منارة باب الس���الم، 

ومن آثاره احلس���نة تبطيل الطواف بالش���عل من 

العشاء اآلخرة بجريد النخل، وتبديلها بالفوانيس 

التي يطوفون بها اليوم كل ليلة بعد صالة العشاء، 

ووفاته سنة 710”.

ثم ولي بعده املشيخة سعد الدين الزهادي، وعزل 

في سنة 719، ثم ولي بعده املشيخة ظهير الدين 

األش���رفي.. ووفاته في س���نة 722، ثم ولي بعده 

املش���يخة ناصر الدين نصر عط���اء الله، ووفاته 

في س���نة 727، ثم ولي بعده املش���يخة عز الدين 

العثماني، فقد جاء بأن األمير اململوكي ش���جاع 

الدين شاهني الرومي أحد األمراء في دولة مماليك 

اجلراكس���ة 784-923ه����/ 1382-1517م قد 

تولّى مشيخة احلرم النبوي مرتني فيما بني 891-

913ه�/ 1486-1507م واختص بوضع مفتاح 

حاصل احلرم النبوي حتت يده دون القضاة وهو 

أمر له داللته.

وكانت من أبرز مهام شيخ احلرم النبوي في ذاك 

العصر، تنظيم نوبات األغوات وحل مش���كالتهم، 

واس���تالم ما حتصل من أوقاف اخل���دام وتدبير 

صرفها على احلرم النب���وي وخدامه، هذا فضاًل 

عن مخاطبة السلطان اململوكي في تعرض املسجد 

الشريف للتلف أو احتياجه الى الترميم والتجديد.

أما احلرم املكي الشريف فَعِهَد السلطان اململوكي 

به���ذا املنصب الى أحد كبار علم���اء مكة مقرونًا 

بالنظر في مصالح احلرم الشريف وأحيانًا يعني 

في املنصب اثنان قرئت مراسيم اشتراكهما في 

املشيخة والنظارة داخل احلرم الشريف بحضور 

جمع كبير من العلماء واألعيان.

وم����رد االختالف بني متييز الدولة اململوكية لش����يخ 

احل����رم النب����وي مبنص����ب تخاطبه في����ه على قدم 

املس����اواة مع قضاة مكة املكرم����ة واملدينة املنورة 

وإسنادها لهذا املنصب في احلرم املكي إلى قاضي 

مكة املكرمة الشافعي مستقاًل أو مشتركًا، أن منشأ 

األول جاء في البداية من طائفة األغوات )الطواشية( 

املكلفني بحراس����ة املس����جد النبوي وخدمة احلجرة 

الشريفة من أول عهد الدولة األيوبية.

وق���د أبق���ت الدول���ة العثمانية أنظم���ة احلرمني 

الش���ريفني على حالها، فكان شيخ احلرم النبوي 

ُيرس���ل على األغلب من أغوات السالطني في كل 

ع���ام أو عامني، عل���ى أن طول أو قص���ر الوالية 

كان مرهون���ًا في البداية بكفاءته في إدارة األمور 

اخلاصة مبنصب���ه، وخلو املدينة املنورة في عهده 

من الفنت أو االضطرابات. 

وقد حفظ لنا مؤرخو هذا العصر أس���ماء بعض 

شيوخ احلرم النبوي على مدى 272 عامًا )923-

1195ه�/ 1517-1780م(، حيث تبني أن عددهم 

زاد على )42( ش���يخًا كله���م من األغوات، وكان 

ملعظمه���م تصرف تام في كثير من قضايا املدينة 

املنورة، إال فيما يتعلق بأمور الش���رع الش���ريف 

وبعض األمور العس���كرية، فإنها من اختصاص 

قاضي املدينة ومحافظه.

وتعتبر األلقاب التي خوطب بها شيخ احلرم املدني 

في الرسائل الش���خصية والفرمانات الواردة من 

اخلليفة، من أفخر األلقاب ف���ي الدولة العثمانية، 

كسيادتكم أسوة بالباشوات من أمراء مكة املكرمة 

وغيره���م، وصاحب الدول���ة والعطوفة أو صاحب 

اجلناب العالي، كما في املخاطبات املوجهة له من 

خديوي مصر سنة 1326ه�/ 1820م.

وكان له ديوان يضاهي بتشكيالته املختلفة ديوان 

والي جدة، كما كانت كس���وته متاثل كسوة أمير 

مكة املكرمة ووالي ج���دة ومحافظ املدينة املنورة، 

وق���د تطلب اخت���الل الوضع األمني ف���ي املدينة 

املنورة في أواخر العصر العثماني، إنهاء التداخل 

بني سلطات ش���يخ احلرم النبوي ومحافظ املدينة 

املنورة، وتعيني قائد عسكري برتبة مشير أو فريق 

لإلمساك بزمام الس���لطتني معًا، ففصلت رسميًا 

س���نة 1271ه�/ 1854م ثم أعيدت ألصلها سنة 

1328ه�/ 1910م ثم دمجت مرة أخرى في وقت 

قريب من التاريخ السابق.

أم���ا األعم���ال التي يش���ارك فيها ش���يخ احلرم 

استمرت مهام 
شيخ الحرم النبوي 

الشريف حتى 
استحدث منصب 

مدير الحرم النبوي 
التابع لمشيخة الحرم 

النبوي عام 1252هـ

57   العدد الثامن عشر صفر  1439هـ  



دينار ومات فجأة في س���نة 747، ث���م ولي بعده 

ش���رف الدين مختص الديري، ووفاته سنة 749، 

ثم ولي املش���يخة شرف الدين اخلازانداري، وكان 

حاذقًا، وكانت خدمته سنتني، ثم سعى عليه شرف 

الدين الديري، وجاء إلى املدينة وعزل بعد س���نة، 

ثم ولي املش���يخة بعده ياقوت بن عبدالله الرسولي 

اخلازنداري، وذلك في سنة 758، وهو من املشايخ 

الرؤس���اء، حيث لم يقم أحد بخدمة املنصب مثله، 

وكان يتأدب مع الش���يخ عز الدين ملا كان معزواًل، 

وتوفي عز الدين املزبور في أيامه سنة 761.

ث���م ولي من بعدهم مش���يخة احل���رم جماعة كان 

آخرهم األمير ش���اهني اجلمال���ي، وكان ذلك في 

أي���ام الس���لطان قايتباي، ثم ولي بعده املش���يخة 

احلرم أخوه األمير س���نقر، وف���ي أيامه كان زوال 

دولة اجلراكس���ة، وتولى على احلرمني الش���ريفني 

الس���لطان س���ليم خان وذلك في س���نة 923، ثم 

في س���نة 929 تولى مشيخة احلرم األمير الزيني 

صندل السليمي من الروم، ثم ولي مشيخة احلرم 

محمود جلبي، وفي أيامه عمر سور املدينة املنورة 

في س���نة 946، ثم ولي مش���يخة احل���رم العالمة 

الفاضل محمد أفندي املنشي صاحب التصانيف 

العدي���دة والتآلي���ف املفيدة منها: تفس���ير القرآن 

العظيم وش���رح البردة ومقامات ورسائل متعددة، 

وكان يدرس في الروضة املطهرة في جميع العلوم، 

وقد تولى مشيخة احلرم املكي واحلرم املدني مرتني 

وفاز بالسعادتني في الدارين وذلك في حدود سنة 

970، ثم تولى مشيخة احلرم األمير محمد بيك بن 

مراد في حدود سنة 974، ثم تولى مشيخة احلرم 

سنان آغا نائب احلرم سابقًا في حدود سنة 974، 

وهو صاحب الرباط الذي في زقاق البدور والبيت 

املالصق له والسبيل املقابل لباب النساء والدورتني 

والبيت ال���ذي بقرب زقاق األنص���اري، واحلوش 

املقابل للقلعة بقرب الباب الش���امي، وشرط النظر 

على هذه األوقاف املس���طورة لش���يخ احلرم كائنا 

من كان، وتصرف غلتها بعد عمارتها مللء السبيل 

والقراء واملداحني وغير ذلك مما هو مش���روح في 

ش���رط الواقف املؤرخ في 972، ثم تولى مشيخة 

احلرم العالمة الفاضل يوسف بن يعقوب اخللوتي 

امللقب س���نان آغا في حدود س���نة 980 صاحب 

الرباط الذي في س���قيفة الرص���اص، وقد ترجمه 

الس���يد محمد السمرقندي في تاريخه وأطال فيه، 

ثم تولى مش���يخة احل���رم مصطفى بيك. وكان في 

أيام املرحوم الس���لطان مراد خان، وكان بأسباب 

هذه اخليرات التي جددها السلطان مراد باملدينة 

املن���ورة أعظمها عم���ارة العم���ارة املرادية التكية 

املش���هورة، وذلك ف���ي س���نة 992، وهو صاحب 

احلديق���ة العريضي���ة املقابلة للمصلى الش���ريف، 

واحلديق���ة اجلعفرية بجزع قباء، وقد أوقفهما على 

أوالده الخ... “كما هو مش���روح في كتاب وقفه” 

املؤرخ في سنة 1000، ومن أوالد بناته بيت عثمان 

جعفر األسباهي وغيرهم، ثم تولى مشيخة احلرم 

بعد والد والده محمد جلبي في حدود سنة 1000، 

ثم تولى مش���يخة احلرم حس���ني أفندي في سنة 

1005، ثم تولى مش���يخة احلرم السيد عبدالكرمي 

أفندي في حدود سنة 1010. 

عائلة “آغا”
ومن خالل مطالعة دفاتر الصرة العثمانية املرسلة 

للمدين���ة املنورة، يتبني لنا عدد كبير من ش���اغلي 

وظيف���ة احل���رم النب���وي الش���ريف كان من بيت 

“آغا”، حيث تولى مش���يخة احل���رم إبراهيم آغا 
نائب احلرم س���ابقًا، وذلك في حدود سنة 1020، 

وهو صاحب األوقاف واخليرات على زاوية الشيخ 

أحم���د بن علوان وهو الذي أنش���أها وعمرها، ثم 

تولى مش���يخة احلرم مصطفى آغا املظلوم، وذلك 

في حدود س���نة 1030، ثم تولى مش���يخة احلرم 

 شيخ الحرم في 
هيئة األمراء الكبار 
وزاد في مكانته 

االجتماعية ما 
يتمتع به من دعم 
الدولة وتعظيمها 

لمنصبه
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عبدالك���رمي آغا املصاحب صاحب بئر ودي، وذلك 

ف���ي حدود س���نة 1035، وصاح���ب البيت الكبير 

ال���ذي بذروان وقد أوقفهما عل���ى عتقائه، ثم تولى 

مش���يخة احلرم محمد ياقوت آغا، وذلك في حدود 

س���نة 1038، وهو الذي عمر بي���ت حمودة الكبير 

ب���ذروان املالصق لرباط إس���كندر آغ���ا، ثم تولى 

مش���يخة احلرم محم���د آغا مجر وذلك في س���نة 

1040، وه���و صاح���ب وقف البي���ت الكبير الذي 

في البالط وحوش التج���ار وغير ذلك أوقفها على 

عتقائه ثم من بعدهم على أوالدهم النصف ووجوه 

خي���رات النصف عل���ى طائفة اجلب���رت، ثم تولى 

مشيخة احلرم بشير آغا احلبشي املصاحب وذلك 

في حدود س���نة 1045، وقد فوض���ت إليه الدولة 

العلية جميع أحكام السياس���ة باملدينة النبوية، ثم 

تولى مش���يخة احلرم محمود آغا الرومي وذلك في 

حدود س���نة 1060، وقد أوقف احلوش املش���هور 

على وجوه خيرات منها تدريس الش���مائل النبوية 

بالروضة املطهرة يوم االثن���ني ويوم اخلميس، ثم 

تولى مش���يخة احلرم فروخ آغا نائب احلرم سابقًا 

وذل���ك في حدود س���نة 1070، ثم تولى مش���يخة 

احل���رم علي آغا دار الس���عادة س���ابقًا في حدود 

س���نة 1075، وهو صاحب الوقف الذي حتت نظر 

صاحبنا علي أفندي الش���رواني، ثم تولى مشيخة 

احلرم مس���عود آغا وذلك في س���نة 1077، وعزل 

وتوفي مبصر احملروسة في سنة 1114، ثم تولى 

مش���يخة احلرم دوالر آغا وعزل في س���نة 1079 

وتوجه للدولة العلية ألجل الدعوى عليه، ورجع من 

الروم نائبًا للحرم النب���وي، وتوفي باملدينة املنورة 

س���نة 1102. ومنه���م علي آغا، وقد عمل ش���يخًا 

للحرم النب���وي عام 1081ه�، ث���م عبداحلليم آغا 

عام���ي 1082 و1083ه�، ثم تولى عبداحلليم آغا، 

وعزل في س���نة 1084، ثم تولى داود آغا، وتوفي 

باملدينة املنورة س���نة 1102، وكان عاملًا فاضاًل له 

مجموع���ة علية بخطه وضبطه، وق���د أوقف جميع 

كتبه على طالب العلم باملدينة املنورة، وجعل النظر 

عليها لصاحبنا محمد أفندي الشرواني، وهو حتت 

ي���د أوالده إلى اليوم، وداود آغا من عام 1085ه� 

إلى عام 1101ه�، ويوس���ف آغا من عام 1102ه� 

إل���ى ع���ام 1105ه�، ث���م تولى يوس���ف آغا دار 

السعادة سابقًا، وذلك في حدود سنة 1103، وهو 

الذي عمر السبيل الذي باملناخة السلطانية شرقي 

مسجد املصلى النبوي، وهو اليوم حتت نظر أوالد 

إس���ماعيل أفندي البلطجي، ثم تولى أبوبكر آغا، 

عام���ي 1106 و1107ه�، ثم تولى ش���اهني أحمد 

آغا، وذلك في حدود سنة 1108 وعزل، وأحمد آغا 

من عام 1113ه� إلى عام 1116ه�، وتوفي باملدينة 

سنة 1117، وأيوب آغا من عام 1119ه� إلى عام 

1122ه�، وعزله نصوح باش���ا في س���نة 1124، 

وإس���ماعيل آغا عامي 1123 و1124ه�، وعثمان 

آغا 1125ه�، وبشير آغا عامي 1126 و1127ه�، 

وأي���وب آغا من عام 1130ه���� إلى عام 1134ه�، 

وعزل في سنة 1135، وتوفي مبصر وهو صاحب 

األوقاف واخليرات واحلس���نات، وتولى محمد آغا 

دار السعادة س���ابقًا، وذلك في سنة 1136، وهو 

الذي عمر قبة مس���جد الثنية بقرب س���يدنا حمزة 

وقبة مس���جد اخلضر وقبة سبيل عمر أفندي قره 

باش باملناخة.

تولى حافظ محمد آغا ثانيًا، وذلك في حدود سنة 

1142، وتوفي باملدينة في س���نة 1144. ثم تولى 

بيك بشير آغا، وذلك في سنة 1145، وعزل عنها 

في س���نة 1148. وتول���ى مصطفى آغا الطرودي 

نائب احلرم سابقًا، وذلك في سنة 1148، وتوفي 

باملدينة املنورة سنة 1150.

ث���م تولى عبدالرحمن آغا الكبير، وذلك في س���نة 

1151، وعزل في سنة 1156 وتوفي مبصر.

عقب ذلك تول���ى عبدالرحمن أغ���ا الصغير نائب 

احلرم سابقًا سنة 1156، وعزل في سنة 1168. 

ث���م تولى مصطفى آغا بربر، وذلك في ذي احلجة 

س���نة 1168 وتوفي باملدينة سنة 1170. ثم تولى 

عمر آغا أبو س���ن، وذلك في س���نة 1170 وعزل 

عنها في سنة 1175.

ثم تول���ى محمد آغا أبو جنقورة، وذلك في س���نة 

1175، وعزل عنها في سنة 1176.  بعد ذلك تولى 

هذا املنصب طيفور أحمد آغا نائب احلرم سابقًا، 

وذل���ك في س���نة 1176، وعزل في س���نة 1180، 

ليتولى هذه الوظيف���ة علي آغا املصاحب خزيندار 

احلرم س���ابقًا، وذلك في س���نة 1182، وعزل في 

سنة 1187، وتوجه إلى الشام وأقام بها.

وتولى مش���يخة احل���رام أحمد آغ���ا عجوز نائب 

احلرم س���ابقًا سنة 1187، وتوفي باملدينة املنورة 

سنة 1188. عقب ذلك تولى مشيخة احلرام ثانيًا، 

طيفور أحمد آغا، وذلك في سنة 1188، وعزل في 

س���نة 1194، ليتولى مش���يخة احلرام ثانيًا، علي 

آغا املصاحب في 25 ذي القعدة من سنة 1195.

لمشيخة الحرم 
النبوي مقر محاذ 

للمسجد النبوي من 
ناحية الشرق وتوجد 

دكة داخله تسمى 
بدكة شيخ الحرم
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المدينة المنور: الرفادة
أُقيم “معرض أسماء اهلل الحسنى” في المدينة المنورة، ويقع غرب المسجد النبوي الشريف وشمال معرض محمد 
رسـول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وتم البدء في تشييده في 25 ذوالقعدة من عام 1434هـ، على مساحة إجمالية 
تقـدر بنحو )2000م2(، وافتتح في 16 محرم من عام 1435هـ، الموافق لمطلع العام 2014م، ليقدم عرضًا ألسـماء اهلل 

الحسنى ويدعو زواره إلى التأمل والتفكر في أسمائه سبحانه وتعالى..

يتيح للزوار التأمل في ملكوت اهلل وفي خلقه عز وجل..

معرض أسماء هلل الحسنى
 بالمدينة المنورة

معارض



يزيد اإلنس���ان إجالاًل وإكبارًا ويقينًا بخالق الكون 

ومسّيره كيف يشاء ال إله إال هو جل جالله، ولتعزيز 

اإلميان بالله تبارك وتعالى، وأن جتعل الزائر ينطق 

بتسبيحه ومتجيده. 

وقد بل���غ عدد زوار املعرض منذ افتتاحه قبل نحو 

)4( أعوام ع���دة ماليني، تنوعت جنس���ياتهم إلى 

أكثر من )75( جنس���ية، يتحدثون بأكثر من )25( 

لغ���ة مختلفة، مبعدل أكثر م���ن )2000( زائر في 

اليوم الواحد في املواس���م وأثناء العطالت، بينما 

يص���ل عدد الزوار إلى أكثر من )6000( زائر في 

اليوم الواحد، أثناء مواس���م احلج. واللغة العربية 

هي لغة املعرض األساس���ية، ونظرًا لكون الزوار 

ناطق���ني بلغات متعددة، يتم الش���رح أيضًا باللغة 

اإلجنليزية كلغة ثانية للمعرض، وذلك بواسطة عدد 

من املرش���دين ممن يحملون الشهادات الدراسية 

العلي���ا، إضاف���ة إلى ط���الب الدراس���ات العليا 

املتخصصني في القرآن الكرمي والعلوم الشرعية، 

يهدف املعرض للتعرف على أس���ماء الله احلسنى 

وعل���ى دالالتها، بأس���لوب ترب���وي تعليمي، وعبر 

منظومة م���ن اللوحات وتقنيات الع���رض املبهرة، 

وباس���تخدام أس���اليب مرئية ومس���موعة حديثة، 

والعديد من اللوحات واملجس���مات الفنية، واألفالم 

الوثائقية، إضافة إلى تس���خير املؤثرات الس���معية 

وتقنيات الصوت والضوء ومختلف وسائل العرض 

اجلذابة، خلدمة موضوع املعرض، الذي يهدف إلى 

ترس���يخ التعريف بعظمة الله ج���ل وعال، والدعوة 

لتوحيده، وربط الناس بربهم وخالقهم ليعبدوه مبا 

يستحق من اإلجالل والتعظيم.

احملتويات والزوار
يحت���وي املعرض عل���ى لوحات داخلي���ة وخارجية 

مبقاس���ات مختلفة، من بينه���ا لوحة كبرى مبقاس 

340 متًرا مربًعا، ويق���دم )4( أفالم وثائقية، تتيح 

للزوار التأمل في ملك���وت الله عز وجل، وفي خلق 

األرض والش���مس والكواكب واملج���رّات، وتظهر 

عظمة اخلالق جل وع���ال، وضآلة املخلوقات، وذلك 

ف���ي محاولة لتوظيف التقني���ات احلديثة في تعزيز 

اجلوانب اإلميانية لدى الزائرين عبر استثارة ملكة 

التفكي���ر والتأم���ل لديهم، وحثّهم على استش���عار 

عظمة الله س���بحانه، وبعث محبته جلت قدرته، في 

العقول والوجدان. 

وكتبت أس���ماء الله احلسنى على لوحات إلكترونية 

متحركة مخرجة إخراج���ًا مميزًا حتتوي كل لوحة 

على اس���م من أس���ماء الله موضح���ة معناه، مع 

ش���رح تأثيره اإلمياني على املس���لم ال���ذي يتدبر 

عظمة أسماء الله جلت قدرته، وترجمت أسماء الله 

ومعانيها باللغة اإلجنليزية، كما اش���تمل املعرض 

على عرض املجموعة الشمسية بأحجامها املختلفة 

وقربها وبعدها م���ن األرض ومكانة األرض الدنيا 

من هذه األج���رام العظيمة، انطالقًا من أن عرض 

هذه األجرام وأس���مائها ومقارنته���ا مع األرض، 

والذي���ن يجيدون عددًا من اللغات، وقد تلقى هؤالء 

املرش���دون دورات تدريبية في ط���رق التعامل مع 

الزوار، بحيث ميكنهم املساعدة في توضيح بعض 

اجلوان���ب التي ق���د تخفى عليهم خ���الل زيارتهم 

املع���رض، إضاف���ة إل���ى اإلجابة على أس���ئلتهم 

واستفس���اراتهم حول طريقة التعامل مع املعرض 

أو محتواه أو تقنياته، ومن أهم قاعات املعرض:

قاعات االستقبال والتعريف
يتم استقبال الزوار في هذه القاعة والترحيب بهم، 

ثم تفويجهم بحس���ب أعدادهم وطبيعتهم من حيث 

الفئة واللغة واجلنس���ية، ليتع���رف الزائر في هذه 

القاعة على املعرض وقاعاته والتقنيات املستخدمة 

في���ه، إضافة إلى بعض اإلرش���ادات ف���ي طريقة 

التعامل مع املعلومات واحملتوى اخلاص باملعرض، 

وطرق استخدام التقنيات والتعامل معها، ثم ينتقل 

الزائ���ر إلى قاعة التعري���ف باملعرض، وهي القاعة 

األول���ى بعد االس���تقبال، وحتتوى عل���ى مقدمات 

مهمة عن األسماء احلسنى: منها: )العلم باألسماء 

احلس���نى أش���رف العلوم، وم���ن أحصاها دخل 

اجلنة(، كم���ا يعرض في هذه القاع���ة: )املجموعة 

الشمس���ية(، التي متثل إحدى مخلوقات الله تعالى 

في هذا الكون الفس���يح، بجانب أنها تشكل حجمًا 

صغيرًا أمام املجموعات األخرى.

قاعة احملبة واحلياء
وهي قاعة: )أسماء الله احلسنى التي تورث احملبة 

واحلي���اء(، ورغم أن جميع أس���ماء الله احلس���نى 

تورث احملب���ة واحلياء، إال أن ه���ذه القاعة تعرف 
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التعظيم واإلجالل، مجموعة من أسماء الله احلسنى 

التي تدل على عظمة الله س���بحانه وتعالى، وجاللة 

قدره، وتعّرف الزوار بعظم���ة الله وقدرته وإبداعه 

في الكون، وكيف أنه سبحانه وتعالى قد سّير هذه 

الكواكب وجعلها تسبح في السماء في مساراتها، 

كما تظهر قدرته في اخللق، وكيف أن الشمس رغم 

حجمه���ا الهائل الذي يظهر لنا، إال أنه توجد جنوم 

تفوقها حجمًا مبليون م���رة. ومن جملة دالئل هذه 

األس���ماء التي تضمها هذه القاع���ة املميزة، قدرة 

الله املطلقة على كل ش���يء، فهو اخلالق الفعال ملا 

يريد، وإحاطت���ه الكاملة بالكون، وتصريفه املطلق، 

وقض���اؤه النافذ الذي ال ي���رد، وحكمته التامة في 

كل خلق، فعل وش���رع، وكل ذلك وغيره من الدالئل 

على عظمة اخلالق وقدرته يتم عرضها باس���تخدام 

األس���اليب احلديثة والتقنيات املعاصرة، بأساليب 

مميزة ومثيرة ليتم من خاللها توعية الزائر وتثقيفه 

به���ذه املفاهيم، ويش���عر الزائر في ه���ذه الزاوية 

بش���عور مميز ورهبة من عظمة اخلالق، يعيش���ها 

ويتعايش معها.

قاعة العرض "البانورامي"
تتضمن هذه القاعة شاش���ة بانورامية ضخمة 

بتقني���ة العرض عالي اجلودة )HD(، وبعرض 

15م، تقدم للزائرين عرضًا مرئيًا يصور جزءًا 

م���ن عظمة مخلوق���ات الله، حي���ث يجلس فيها 

الزائر لدقائق قليلة، يش���اهد نفحات عظمة الله 

في خلقه لهذا الك���ون، حيث يتم عرض مقاطع 

ممي���زة ولها تأثير حقيقي على قلب املش���اهد، 

جتعل���ه يش���عر باالنبه���ار والتقدي���س للخالق 

لعظم���ة قدرته وجمال خلق���ه. وفيها مت تصوير 

حجم وموقع املسجد النبوي في كوكب األرض 

الزوار على أكثر األسماء التي تورث احملبة واحلياء 

من الله، حيث يأتي للزائر هذا األثر من خالل تأمل 

معاني هذه األس���ماء، واستشعار آثارها ودالئلها 

في اخللق والكون والتشريع، ويتم استخدام العديد 

من التقنيات احلديثة وشاش���ات العرض واللوحات 

اجلمالية، التي تش���عرك باحلي���اء من خالل التأمل 

والعيش فيها، كما مت اس���تخدام مادة علمية ثرية 

جدًا من أجل توفيرها للزوار.

قاعة اخلوف واخلشية
وهي قاعة أسماء الله احلسنى التي تورث اخلوف 

واخلشية من الله، حيث يعرض هذا اجلناح أبرز 

أسماء الله احلسنى التي تورث اخلوف واخلشية 

من الله، حيث يتعمق هذا األثر في القلب والنفس 

من تأمل دالئل هذه األس���ماء احلسنى ومعانيها، 

وآثاره���ا في احلياة الدنيا واآلخ���رة. ومن جملة 

ما دلت عليه هذه األسماء: )إحصاء الله الدقيق، 

وعلمه بأفعال عباده الباطنة والظاهرة، وإحاطته 

بخلق���ه وأفعالهم، ودقائق الك���ون، وحلمه وقدرته 

وجبروته، املقتضى ألليم أخذه وش���دة عذابه ملن 

عصاه، وأليم أخذه ملن حل عليهم العقاب بعدله(. 

به���ذه القاعة توجد العديد م���ن التقنيات احلديثة 

والعروض املرئية، وأساليب الشرح اجلمالية التي 

توضح معاني هذه األسماء وأثرها على اإلنسان.

قاعة التعظيم واإلجالل
تع���رض قاعة أس���ماء الل���ه احلس���نى التي تورث 
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وبني املجرات بشكل احترافي وبأسلوب يتميز 

باإلبداع واالبتكار ودقة الصور.

قاعات الوداع والتذكار
يه���دف هذا املع���رض إلى تعري���ف الزائر بعظمة 

أسماء الله احلسنى ومعانيها وآثارها، وحتى تظل 

هذه املعلومات حاضرة ف���ي ذهنه، فقد اقتصرت 

ه���ذه القاعة عل���ى جملة من النصائ���ح والوصايا 

املتعلقة بأسماء الله احلس���نى، والتي تتحدث عن 

العم���ل بها وحفظها واس���تثمار الوق���ت في ذلك، 

ليستمر أثر الزيارة وتأثيرها.

أما القاعة التذكارية، فهي آخر قاعات معرض أسماء 

الله احلس����نى، حي����ث مت توظيف تقنية الشاش����ات 

التفاعلي����ة، لتمنح الزوار فرصة توثي����ق هذه الزيارة 

بالصورة، لتبقى ذكراها محفوظة لديهم، ويتم إرسال 

هذه الص����ور عبر بريد الزائر اإللكتروني، ووس����ائل 

التواصل االجتماعي التي يستخدمها.

معرض متنقل
بعد النجاح الكبير ملعرض أس���ماء الله احلسنى 

في املدينة املن���ورة، والطلب املتزايد للزوار على 

معرض متنقل لألس���ماء احلس���نى، مت تصميم 

وتنفي���ذ معرض متنقل ألس���ماء الله احلس���نى، 

ليتنق���ل هذا املع���رض مبا يضمه م���ن مقتنيات 

قيمة، في عدد من مدن اململكة ومناطقها، منها: 

)مك���ة املكرمة، وج���دة، والرياض، واألحس���اء، 

واجلبيل(، وغيرها.. وخير دليل على ما لقاه هذا 

املعرض العلم���ي املتنقل من إقبال، فلقد اجتذب 

مجسم الش���مس ومجموعة الكواكب الشمسية، 

وال���ذي ع���رض بقاع���ة التعظي���م والتجليل في 

معرض أسماء الله احلسنى، والذي ُأقيم ضمن 

فعاليات مهرج���ان "أرامكو الس���عودية" لإلثراء 

املعرفي: "إثراء املعرف���ة" مبنتزه خادم احلرمني 

الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز يرحمه الله، 

البيئي باألحس���اء، في شهر جمادي اآلخرة من 

عام 1435ه� املوافق لشهر أبريل 2014م، زوار 

املهرجان والذين وقفوا متأملني قدرة اخلالق عز 

وجل وإبداع خلقه، حيث توسط مجسم الشمس 

بحجمه الكبير قاع���ة املعرض، وظهرت الكواكب 

بجانبها أقل حجمًا، فيما ذهل الزوار بحجم جنم 

"واي كانيس ماجوري���س"، الذي يعتبر مجموعة 

جنوم الفتة وس���اطعة تقع إل���ى اجلنوب من خط 

االس���تواء الس���ماوي في اجلزء الش���مالي من 

الكرة األرضية، جنوب ش���رقي كوكب "اجلبار"، 

والذي يكبر الش���مس بتس���عة بليون مرة، وأكبر 

م���ن األرض بنحو )11700( تريليون مرة، حيث 

تظه���ر الكواك���ب بجانب بعضها بعض���ًا مكونة 

املجموعة الشمس���ية في مجسمات معلقة بوسط 

القاعة وبأحجام متفاوتة، تظهر حجم كل كوكب، 

مقارنة بحجم األرض والشمس.

ومن جانب، آخر تسجل نحو )48( شاشة العرض 

البانورام���ي للمعرض، في ع���رض مدته نحو )3( 

دقائ���ق إعج���اب زوار املع���رض، والذي���ن وقفوا 

متأملني تغش���اهم الرهبة من قدرة الله في خلقه، 

بعد ما وجدوا املقارنة بني نس���بة حجم اإلنس���ان 

وحج���م الكرة األرضية والذي ق���در ب�156 بليون 

سنة ضوئية. أما مجسم بركان املليساء وصخوره 

البركانية احلقيقية التي مت جلبها من حرة "رهاط" 

قرب املدينة املنورة، فكان له حضور من نوع آخر 

من زوار املهرجان، حيث وقف األهالي يستمعون 

للش���رح املفصل عن الب���ركان، منصتني متأملني 

مش���يرين ألطفالهم إلى احلم���م البركانية، وكيف 

أنها جزء من حمم جهنم، ووجوب اخلوف واخلشية 

من الله، وأكثر ما لفت نظرهم أن بركان املليس���اء 

انفجر ف���ي العام 654ه� املواف���ق لعام 1256م، 

أي قبل أكثر من )760( س���نة، ويبعد عن املسجد 

النب���وي بنح���و )20( كم، وحني انفج���ر البركان 

سارت احلمم البركانية منه إلى مسافة )12( كم، 

واستمر نشاطه البركاني ملدة )52( يومًا.
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استخدام التقنيات 
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بحوث

شاركت الباحثة األستاذة جوزي بنت محمد بن فهد السبيعي، 

التاريخ بجامعة الملك سعود بالرياض، في فعاليات  بقسم 

الندوة العلمية الكبرى: “الطوافة والمطوفين”، التي نظمها 

مكة  تاريخ  لدراسات  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  كرسي 

ووزارة  المكرمة،  مكة  منطقة  إمارة  مع  بالشراكة  ـ  المكرمة 

الحج والعمرة ـ خالل الفترة من: 22-1435/2/23هـ في رحاب 

لرحالت  التاريخي  “التطور  عنوانه:  ببحث  القرى،  أم  جامعة 

المطوفين في العهد السعودي”، رصدت فيه بعض الجهود 

التي قام بها المطوفون في الماضي، للوصول إلى الحجاج 

في بالدهم، رصدًا تاريخيًا موثقًا، متتبعًة التطورات التي مرت 

الوصول  على  المطوفين  حرص  ومؤكدة  العملية،  هذه  بها 

والترحال  السفر  مشقة  رغم  أماكنهم،  في  الحجاج  إلى 

وصعوبته في الزمن الماضي..

مكة المكرمة: الرفادة

بحث علمي أكد أن المطوفين سلكوا سباًل عدة للوصول إلى مواطن المسلمين

التطور التاريخي لرحالت المطوفين
 في العهد السعودي
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رجب لوصول مطوفي اجلاوى، وش���هر ش���وال 

لوص���ول بقية طوائ���ف املطوفني، فق���د ارتأت 

الدول���ة أن يكون وصول املط���وف قبل وصول 

احلجاج للعناية بهم، وكان أوائل حجاج اجلاوى 

يصلون في ش���هر رجب، وهذا س���بب اشتراط 

عودة مطوفي حج���اج اجلاوى قبل غيرهم، أما 

بقي���ة حجاج املطوفني فه���م يتأخرون عن ذلك، 

ووضعت الدولة ش���رطًا جزائي���ًا ملن يتأخر عن 

ذلك التوقيت بوقفه سنة عن مباشرة احلجاج”.

ومتض���ي الباحثة ج���وزى الس���بيعي في رصد 

ه���ذه التط���ورات التاريخية: “وص���در بعد ذلك 

تعليم���ات فيها ش���يء من التفصي���ل، إذ أصدر 

مجلس الش���ورى في عام 1349ه����/1930م، 

ق���رار )تعليمات لس���فرية مش���ايخ اجلاوى ومن 

ينتدبون���ه عنهم(، يتضمن تاري���خ عودة مطوفي 

اجلاوى والش���روط الواجبة عليه���م، وما يتطلب 

من املس���افرين منهم، والعقوب���ات الواجبة على 

من لم يلتزم بهذه التعليمات، وحظيت بالتصديق 

العالي ف���ي 1349/3/17ه�. وال يحق الس���فر 

للدعاي���ة للحج وجلب احلجاج إال ملن يزاول مهنة 

التطويف، أو م���ن توفده الدول���ة للدعاية للحج. 

وف���ي تقري���ر وزارة املالي���ة رق���م 581، بتاريخ 

1352/2/14ه� أش���ارت املادة السادس���ة منه 

إلى وج���وب عودة مطوفي الهنود بعد عيد الفطر 

م���ن كل عام، ويب���دو أن هذا التحدي���د لم يكن 

يواف���ق رغبة مطوفي الهنود، فتم رفع طلب بعدم 

حتديد ع���ودة اإلياب بزمن معني، بحجة أن املدة 

احملددة ال متك���ن املطوف بالقيام بعمله الدعائي 

للحج التس���اع مساحة الهند، ومتت املوافقة على 

هذا الطلب مش���فوعًا بتأييد رئاسة املطوفني من 

قب���ل اللجنة الدائمة مبجلس ال���وكالء في تاريخ 

1352/4/25ه����، بعدم حتدي���د عودة املطوفني 

للحج���از بزمن معني، وكانت فئة مطوفي اجلاوى 

ق���د حظيت مبثل ذلك اإلعف���اء، وقيدت بعدد من 

الش���روط، ومن أهمها أن يجتهد في عمله، وأن 

يك���ون مثااًل للمواطن الصال���ح، وأن ال يأتي مبا 

يخل، األم���ر الذي دعا مطوفي فئ���ة العرب إلى 

املطالب���ة باملثل، إال أن هيئ���ة مطوفي العرب لم 

توافق على ذلك مبدية رؤيتها حول املوضوع بعدم 

إط���الق احلرية للمطوفني ف���ي العودة، ويجب أن 

تك���ون مقيدة ألن وقت احلج ضيق، وألن املطوف 

بعد شهر شوال يكون قد فرغ من دعايته واستلم 

أوراق احلجاج”.

 أس���همت الباحثة األس���تاذة جوزي بنت محمد 

بن فهد الس���بيعي مع عدد مق���در من الباحثني 

واألكادميي���ني م���ن مختلف اجلامع���ات ومراكز 

البحوث السعودية املشاركني، في إثراء الفعالية 

والتظاهرة الثقافية الكبرى، والتي قام املسؤولون 

عن “الكرسي” واملش���رفني عليه، بجمع بحوثها 

ومحاضراته���ا وأوراق عملها الت���ي ُطرحت في 

جلساتها املتعددة، وطبعها في مجلدين ضخمني، 

ليشكال سجاًل علميًا ثريًا، ومصدرًا مهمًا للباحثني 

واملهتمني بأم���ر الطوافة واملطوف���ني، واملتابعني 

والراصدين ألهم حتوالتها، وتطوراتها، واملراحل 

التاريخية التي مرت بها.

يف العهد السعودي 
وبعد متهيد، ومقدمة وس���رد تاريخي، حتدثت 

الباحثة عن تنظيم رح���الت املطوفني في العهد 

الس���عودي: “في العهد السعودي على احلجاز 

1343ه����/ 1924م، أول���ت الدول���ة اهتمامًا 

بجميع قطاعاته���ا ومرافقه���ا اخلدمية، ومنها 

مرافق احلج، وحظي املطوف باهتمام كبير على 

مستوى تنظيم عمله املهني، وتأهيله على أسس 

علمية وتذليل الصعوب���ات التي تعترض عمله، 

وتقدمي الدعم واملس���اندة له محلي���ًا وخارجيًا، 

وط���ورت املرافق اخلدمية للحجاج، مما انعكس 

إيجابًا عل���ى تطور أداء املطوف املهني ومن ثم 

على زيادة عدد احلجاج. ويبدو أن توقيت رحلة 

املطوف لبث الدعاية للحج قبل العهد السعودي 

يع���ود إليه وح���ده، وكانت ه���ذه الرحالت تبدأ 

ع���ادة بعد موس���م احلج، وتتف���اوت املدة التي 

يقضيه���ا املطوف���ون ف���ي الرحلة م���ن مطوف 

آلخر، قد تصل إلى تس���عة أش���هر، ورمبا أقل 

ومنه���م من يقضي أكثر، وق���د ال يعود املطوف 

إال بع���د وص���ول احلجاج التابعني ل���ه، ومنهم 

من يصل معهم، ومنهم من يس���بقهم بالوصول 

إلى مكة املكرمة. وكان ه���ذا التذبذب في عدم 

انتظام وصول املطوفني بوقت كاف قبل وصول 

احلجاج مح���ل اهتمام الدول���ة، وحرصًا منها 

على راحة ومصلحة كل م���ن املطوف واحلاج، 

تدرجت في تنظيم رح���الت املطوفني، فوضعت 

عام 1346ه����/1927م “جلنة إصالح احلج” 

ج���دواًل زمنيًا ينظم ع���ودة املطوفني، مع األخذ 

بع���ني االعتبار طبيعة حج���اج كل فئة من فئات 

املطوفني ووصولهم إلى احلجاز، فحدد ش���هر 

 في العهد السعودي 
على الحجاز 1343هـ 

أولت الدولة اهتمامًا 
بجميع قطاعاتها 

ومرافقها الخدمية 
ومنها مرافق الحج 

حظي المطوف 
باهتمام كبير على 

مستوى تنظيم عمله 
المهني وتأهيله على 
أسس علمية وتذليل 

الصعوبات التي 
تعترض عمله

تنظيمات الدولة
وتس���تطرد الباحثة: “وكانت الدولة حريصة على 

قي���ام املطوف بالدعاية بنفس���ه العتبار أنه أولى 

وأق���در من غي���ره، ولن يتوانى ف���ي بذلك اجلهد 

فيما يع���ود عليه وعلى الوط���ن بالفائدة، خالف 

من يوف���د مندوب���ني )صبيان( املطوف���ني الذين 

يفتقرون للخبرة، كم���ا أن البعض منهم قد يلجأ 

إلى أس���اليب قد ال تقرها أخالقي���ات املهنة في 

جذب حج���اج مطوفني آخرين، لذلك كان إصرار 

الدولة على قيام املطوف بالعمل الدعائي بنفس���ه 

ومنع إيف���اد من ينوب عن���ه، وعندما رفع بعض 

املطوفني ممن يعملون بوظائف الدولة التماس���اً 

بعدم استطاعتهم السفر بسبب ارتباطات العمل، 

راعت الدولة هذه اخلاصية، وكذلك كبار الس���ن 

واألرام���ل، وأجازت لهم إرس���ال من ينوب عنهم 

في هذا الشأن. وعندما وردت شكاوى من بعض 

املطوفني واحلجاج من بعض املندوبني واملطوفني 

بانتهاج منافس���ة غير بناءة ف���ي الدعاية، وكذلك 

بس���بب الظروف العاملية آن���ذاك الحتدام احلرب 

العاملية الثانية 1358ه�/ 1939م، وحرصًا على 

املصلحة العامة، آثرت الدولة عدم س���فر أي من 

املطوفني”.
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1398ه�/ 1978م، بأعداد قليلة عند اجلمع 

بني السؤال والتوزيع، ثم ألغي العمل بها عند 

قيام نظام املؤسسات.

رحلة احلج
ثم انتقلت الباحثة األس���تاذة جوزى الس���بيعي 

للحديث حول: )أوجه اهتمام الدولة لدعم الرحلة 

إلى احلج(، قائل���ة في هذا اخلصوص: “اهتمت 

ومض���ت الباحثة األس���تاذة جوزى الس���بيعي 

في س���رد ه���ذه الوقائع التاريخي���ة: “وفي عام 

1359ه����/ 1940م، أخذت التنظيمات ش���كاًل 

تفصيليًا ملن ينتدب للس���فر للدعاية من املطوفني 

واملندوبني )الصبيان(، منها:

• منع الصبيان من السفر للدعاية، ألنه وجد أن 
أكث���ر األضرار امللحقة باملطوفني غالبها مصدره 

هؤالء الصبيان املنتدبني من قبل املطوفني.

• يسمح بالسفر للمطوفني املعروفني بالسمعة احلسنة.
• يحق للمرضى من املطوفني والنساء املطوفات 

انتداب من ينوب عنهم.

• أن يكون الشخص املنتدب وكياًل وليس صبيًا، 
وأن يكون من رعايا الدولة السعودية، وأن يجلب 

احلجاج باسم من انتدبه.

• ال يصرح بانتداب شخص من خارج الشركاء، 
مع قدرة أحدهم على السفر.

وقد ق���د حدد في ذل���ك القرار ع���ودة املطوفني 

ومشايخ اجلاوى والهنود إلى البالد كالتالي:

• ع���ودة املطوفني � يقصد بهم مطوفو فئة العرب 

واألجناس األخرى � غرة ذي القعدة.

• ع���ودة مش���ايخ اجلاوى م���ع أول باخرة تبحر 
باحلجاج إلى احلجاز.

• عودة مطوفي الهنود في غرة شوال.
ويتض���ح من هذه التعليمات ح���رص الدولة على 

تولي املطوف أمر الدعاية ومباشرة أعماله بنفسه 

دون االعتماد على اآلخرين، لكونه صاحب العمل 

وأحرص على احلجاج وعلى راحتهم، واشتراط 

السفر للمتمتعني بالسمعة احلسنة، ملا في ذلك من 

أثر في إقناع احلج���اج وترغيبهم باحلج، وكذلك 

ل���ه األثر على س���معة البلد ال���ذي ينتمي له هذا 

املطوف، رغم هذا احلرص، إال أن هذه التعليمات 

لم تضيق على من لم يس���تطع السفر للدعاية من 

املطوفني ذوي الظروف القاهرة، والتوسعة عليهم 

بانتداب من يرونه يصلح لتلك املهمة، وممن يتمتع 

باألخالق احلسنة.

وأش���ارت الباحثة إل���ى أنه في ع���ام 1377ه� 

1957م، حددت مدة سفر املطوفني بثالثة أشهر 

من كل عام، حتدد من قبل املش���رف على احلج، 

فوجد أن ه���ذا التحديد ال يف���ي بالغرض، وهو 

إجناز عمل املطوف بالدعاية، ُفألغي عام 1378ه� 

1958م، وحددت ع���ودة املطوفني من مصر وما 

ماثلها في غرة ش���هر ذي احلجة، وعودة مطوفي 

الهند وما ماثلها في منتصف ش���هر ذي القعدة، 

وعودة مطوفي اجلاوى على ما هو معتاد لهم في 

مواعي���د العودة، وهو م���ع أول فوج من احلجاج 

قادم للديار املقدسة.

ونوه���ت في مع���رض حديثها ب���أن رحالت 

املطوفني قد توقفت بعد تطبيق نظام السؤال 

بإعطاء احل���اج احلرية ف���ي اختيار املطوف 

الذي يريده، وإلغاء نظام التصاريح )التقارير( 

عام 1385ه����/1965م، ثم اس���تؤنف عام 

سخرت الدولة 
إمكاناتها المتاحة 
في ذلك الوقت 

لخدمة مهنة الطوافة 
والقائمين عليها 

بدعمها اقتصاديًا 
وسياسيًا وثقافيًا 

وإعالميًا
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رسوم احلج ورس���وم اخلدمات األخرى، حتى ال 

تق���ف هذه األزمات حائاًل دون قدوم احلاج ألداء 

نس���كه، ومن أس���اليب الدولة في تنشيط الرحلة 

إلى احلج إرس���ال الدعاة والعلم���اء، واملفكرين 

والش���عراء واملطوفني للدعاية للحج إلى مختلف 

بلدان املسلمني، ومهمتهم إلقاء احملاضرات ونشر 

املقاالت بعدة لغات في الصحف، والدوريات عن 

أهمي���ة فريضة احلج للمس���لم، وللدعوة إلى بيت 

الدولة السعودية منذ بداياتها بتنشيط الرحلة إلى 

احلج ومس���اندة املطوفني، وأشارت إلى أن هذا 

االهتمام قائم على عدد من الدعائم، منها:

أواًل: كونه مرتبطًا بش���عيرة من شعائر اإلسالم، 

وهو الركن اخلامس من أركان اإلسالم، فاهتمت 

بتيسير السبل للمس���لمني إلى بيت الله احلرام، 

ورعايتهم والعناية بهم.

ثانيًا: أن احلجاز بلد ش���حيح املوارد، وال يزهر 

وينشط اقتصاده إال بقدوم احلجاج.

ثالث���ًا: يعم���ل عل���ى خدمة احلجاج ش���ريحة ال 

يس���تهان بها من الس���كان، والبع���ض منهم ال 

يتقن عماًل آخر غير خدمة احلجاج، والعيش مبا 

يدخرون من هذه اخلدمة.

ونّوهت بأن���ه لذلك اجتهت الدولة بكل ثقلها لدعم 

الرحلة إلى احلج على عدة محاور، منها:

العمل على تطوير أداء املطوف، عن طريق التعليم 

والتثقيف والعلم باملناسك.

االهتم���ام باخلدمات العام���ة املتعلقة باحلجاج، 

فأول���ت هذا اجلان���ب عناية فائق���ة، وعملت على 

تطوير الطرق ووس���ائل املواص���الت، والصحة 

واإلسكان، واألمن.

كما اهتمت الدولة باجلانب الدعائي لعمل املطوف، 

إذ ال يق���ل أهمية عن عمله ف���ي خدمة احلجاج، 

وإرشادهم في املناسك، فمهدت له سبل الرحلة، 

وقضاء ما يحتاج إليه م���ن وقت القيام مبهمته، 

ودعمه سياس���يًا بفتح آفاق جديدة له بعالقاتها 

الثنائية مع الدول، لتقدمي خدماته حلجاج لم يكن 

ليصلهم لوال دعم الدولة له كاليابان على س���بيل 

املثال، أو إرسال البعثات والرسائل الدبلوماسية 

إل���ى الدول املختلفة، أو إلق���اء اخلطب التي كان 

يلقيها امللك املؤس���س عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

آل س���عود طيب الله ثراه، أثناء اجتماعه بوفود 

الدول اإلس���المية على هامش احلج، أو بقناصل 

وممثل���ي الدول األجنبية، الت���ي حتث على إتاحة 

الس���بل ملن أراد أداء نس���كه م���ن رعايا الدول 

اإلس���المية. والستمرار تدفق احلجاج عند حلول 

األزم���ات العاملية واالقتصادي���ة التي تلم ببعض 

بلدان املس���لمني، كانت الدولة تعمل على خفض 

ً

شخصية “المطوف” 
وما تحمله من قيم 
سلوكية وأدبية خير 
داعم له إضافة إلى 
ما يتميز به من قوة 

الحجة والبيان والقدرة 
على اإلقناع والتأثير
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مندوب���ًا، وبلغ عدد احلجاج الهن���ود القادمني في 

ذلك املوس���م 11089 حاجًا، بزيادة قدرها 1635 

حاجًا عما كان عليه في موسم 1354ه�/ 1935م، 

وعلل س���بب الزيادة بتأثير الدعاية، وطبع نشرات 

الرس���وم، واملعلوم���ات املفصلة عم���ا بلغته البالد 

بلغات مختلفة في مجال خدمات احلجاج، وطبعها 

وإرس���الها على نفقة وزارة املالي���ة، ليتم توزيعها 

في ب���الد الهند وتوابعها في ذل���ك الوقت، وكذلك 

إرس���الها إلى الصحف، واجلمعيات اإلس���المية، 

وزعمائه���ا وعلمائها ووالياتها وقضاة املس���لمني، 

وأئمة املس���اجد ف���ي الهند، وكان م���ن نتاج هذا 

الدعم تطور وحتس���ن اخلدمات املتعلقة باحلجاج، 

وتيسير إجراءات املطوفني، وازدياد عدد احلجاج 

عامًا بعد عام.

طرق الدعوة
وعّرجت الباحثة على الطرق التي انتهجها املطوف 

ف���ي الدعوة للح���ج، بقولها: “ت���درج املطوف في 

أس���اليب الدعاي���ة واإلقناع للحج، فق���د كان في 

املاضي ال يلزمه ش���يء كثير لإلقن���اع، فقد كانت 

ش���خصيته وما حتمله من قيم سلوكية وأدبية خير 

داع���م له، إضافة إلى م���ا يتميز به من قوة احلجة 

والبيان والقدرة على اإلقناع والتأثير.

وأكدت أن من تلك الطرق التي يستخدمها املطوف 

في الدعاية في تلك الفترة: )اإلعالن عن نفسه وعن 

خدمات���ه عبر الصحف والدوريات احمللية والعربية 

ورمبا اإلس���المية، بصفاته وصوره، واس���تخدم 

البطاقات املطبوعة، مزودة بصورة املطوف وصور 

املش���اعر املقدس���ة، وإرس���الها لبل���دان احلجاج 

لتوزيعها على املسلمني هناك، ليكون التأثير أبلغ، 

وانتهاز فرصة األعياد إلرس���ال بطاقات التهنئة، 

والغالب يكون في عي���د الفطر لتكون مبثابة تهنئة 

وإشعار بقرب موسم احلج، ووضع ملصقات حتمل 

اس���مه وعنوانه وخدماته على حقائ���ب ومتعلقات 

احلج���اج املغادرين، لتكون دعاي���ة له أينما حلوا، 

والعم���ل مع متعاونني من جنس احلجاج نفس���ها 

للدعاية له في بلدانهم وحش���د احلجاج، وقد يكون 

املتعاونون سماسرة لهم نسبة معينة عن كل حاج 

يلتحق باملط���وف، أو متطوعني، إضافة إلى تذكير 

املطوف للحجاج بالدعاية له عند عودتهم لديارهم(. 

وذك���رت أنه عل���ى اجلانب اآلخر، يق���وم املطوف 

بجهد متنوع في الدعاية للحج أثناء س���فره، منها: 

)حمل الهدايا التي لها تقدير لدى املس���لمني مثل 

الله احلرام، وبيان فوائد احلج وما جاء في وجوبه 

من آيات قرآنية وأحاديث نبوية، وهؤالء الدعاة يتم 

اختيارهم ممن يتميزون بالسيرة احلسنة، والثقافة 

الواسعة، وحسن اخللق ليكون تأثيرهم أبلغ.

وأشارت إلى أن الدولة قد فطنت � ومنذ عهد مبكر 

� ألهمية وس���ائل اإلعالم لتنش���يط احلج، وإلبراز 

م���ا وصلت إلي���ه البالد م���ن تطور ورق���ي، لرفد 

عمل املطوف باس���تقطاب احلجاج، فأنش���ئ عام 

1355ه����/ 1939م “مكتب الدعاية للحج” وتولى 

رئاس���ته عند إنش���ائه وزير املالية في ذلك الوقت 

عبدالله السليمان، وتولى إدارته إبراهيم الشورى، 

ولهذا املكتب عدة فروع في البالد اإلسالمية، ومن 

أنشطته إيفاد الدعاة واملطوفني وغيرهم إلى البالد 

اإلس���المية للدعاية للحج، وإصدار بيان س���نوي 

ع���ن ترتيبات احلج، مثل مقدار الرس���وم الواجبة 

على كل ح���اج، مقابل خدم���ات الدولة، وخدمات 

املطوف���ني. كم���ا عمل���ت عل���ى إنش���اء “املديرية 

العامة لش���ؤون احلج” ع���ام 1365ه�/ 1945م، 

ويتبع ه���ذه املديرية عدد من الف���روع، منها فرع 

“الدعاية والترجم���ة”، ومن اختصاصها االتصال 
بالصحف محلي���ًا وخارجيًا، وإصدار النش���رات 

  
والكتب اخلاصة بالدعاية وشؤون احلج، وكان من 

نش���اط هذه املديرية إصدار مجلة احلج في العام 

ال���ذي يليه عام 1366ه�/ 1946م، وقد اضطلعت 

هذه املجلة منذ صدورها بنشر أخبار احلج وبيان 

نش���اط املطوف، والتعريف بخدماته للحجاج، هذا 

بجانب م���ا تبذله صحيف���ة أم الق���رى الصحيفة 

الرسمية للبالد في الدعاية للحج، وبيان ما وصلت 

إلي���ه البالد م���ن تقدم ورقي ف���ي خدمة احلجاج. 

وكذل���ك قامت الدولة على إنت���اج األفالم اإلعالنية 

التوعوية التي جتس���د مناس���ك احلج على وجهها 

الصحيح، وما يستحب في الزيارة ملسجد الرسول 

صلى الله عليه وس���لم في املدينة املنورة، وجتسد 

مظاهر النهضة في البالد، وما سيجده احلاج من 

راحة وطمأنينة وأمان، فقد أش���رفت مديرية احلج 

عام 1357ه�/1937م على إنتاج فيلم إعالمي عن 

احلج، قامت به ش���ركة مصر للسينما، وفي أواخر 

القرن املاضي “الرابع عش���ر الهجري، العشرين 

املي���الدي”، حيث قامت وزارة احل���ج بإنتاج فيلم 

س���ينمائي ناطق بثالث عشرة لغة بعنوان: “رحلة 

العمر”. وكذلك قامت اإلذاعة منذ نشأتها بالدعاية 

للح���ج، وتبصير احل���اج مبا يجب علي���ه وتناولت 

خدمات املطوف، وسخرت الدولة إمكاناتها املتاحة 

في ذلك الوقت خلدم���ة هذه املهنة والقائمني عليها 

بدعمها اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا وإعالميًا.

وأوضحت الباحثة األس���تاذة جوزى الس���بيعي، 

أن���ه كان من نتائج دع���م الدولة للعمل املهني لهذه 

الفئ���ة وتضافر جهد املطوف، زيادة عدد احلجاج، 

وأش���ارت إلى أنه في تقرير من رئاس���ة مطوفي 

الهنود إل���ى النائب العام للحج���از، يذكر فيه أن 

عدد املطوفني املس���افرين للهند ع���ام 1355ه�/ 

1936م للدعاي���ة وصل���ى إل���ى 86 مطوفًا و64 

صدر قرار من مجلس 
الشورى في عام 

1349هـ خاص 
بتعليمات لسفريات 

مشايخ الجاوى ومن 
ينتدبونهم
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إيضاح دور أسرة املطوف، وإبراز الترتيبات التي 

يقوم بها املطوف قبل موس���م احل���ج داخل البالد 

وخارجها، كما س���عت الدراسة إلى التعرف على 

أثر املطوف االقتصادي واالجتماعي والثقافي على 

املجتمع املكي.

واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، 

واستعانت بالوثائق واملصادر واملراجع واملقابالت 

الش���خصية، وج���اءت في مقدمة ومتهي���د وأربعة 

فص���ول، إضافة إلى خامت���ة ومالحق. وقد ُعرض 

ف���ي الفصل األول حملة تاريخية عن مهنة الطوافة، 

وخصص الفصل الثاني للجانب املهني من املهنة، 

فيما تناول الثالث اجلانب التنظيمي للمهنة، بينما 

ُأف���رد الرابع إلبراز األثر االقتصادي واالجتماعي 

والثقاف���ي للمطوف على املجتمع املكي، وأوضحت 

جهد املطوفني في الس���فر والدعاية للحج، ودورهم 

املش���هود في زيادة أعداد احلجاج، وذلك له أثره 

في تنش���يط االقتصاد احمللي في احلجاز وخاصة 

في مكة املكرمة واملدينة املنورة، وأن عمل املطوف 

ميتزج الوظيفة الدينية بالوظيفة االقتصادية حتى 

ال تكادان تنفصالن، وأن س���كان احلجاز عمومًا 

وس���كان مك���ة املكرم���ة خصوصًا ينظ���رون إلى 

موس���م احلج بصفته مص���درًا للدخل، ألن معظم 

الس���كان تقوم أعمالهم على خدمة احلجاج، ولذا 

فهم يرقبون موسم احلج ويتحرون أحوال البلدان 

اإلسالمية ويتابعون قدوم احلجاج متابعة دقيقة.

كما أكدت الباحث���ة أن املطّوف ناقل جيد لعادات 

وتقالي���د املجتمع���ات اإلس���المية للمجتمع املكي، 

حيث يظهر ذلك في اللغة وأنواع األطعمة وامللبس 

وأدوات الزين���ة وغيره���ا، وأن ل���ه دورًا في تنوع 

العالقات االجتماعية األس���رية التي أثرت املجتمع 

املك���ي، فكان كثير من املطوفني يتقن أكثر من لغة 

وكذلك أسرهم؛ وعلى الرغم من فائدة ذلك للتخاطب 

وتس���يير املعام���الت، إال أن له تأثي���رًا على اللغة 

األم ألهل احلجاز أيضًا، لتتصف هذه الدراس���ة 

األكادميية مبعلومات تاريخية ثرية ومهمة.

ماء زم���زم، والس���بح والس���جاد، وتوزيعها على 

النافذين في البل���د، والذهاب إلى أماكن جتمعات 

املس���لمني في البلدان التي اختص بتطويفها، مثل 

املس���اجد واملدارس ومجالس زعمائهم، أو شيوخ 

القبائ���ل، ويكون قد مت له التعرف عليهم مس���بقًا، 

وكون عالقات طيب���ة معهم أثناء وجودهم في مكة 

املكرمة للحج، وتطويف���ه لهم، فيعمل بعضهم على 

استضافته، وعن طريقهم يتاح له االلتقاء مبسلمي 

تلك البالد، مما ييسر له مهمته، فيوضح لهم أهمية 

احلج وموقعه من أركان اإلس���الم، ووجوبه حسب 

م���ا جاء في القرآن والس���نة، وم���ن ناحية أخرى 

يس���تخدم ما بلغته احلجاز في العهد الس���عودي 

م���ن تقدم وتطور في مج���ال اخلدمات في دعايته، 

خاصة مرافق احلج، وفي ظل املنافسة يعمد بعض 

املطوف���ني إلى التق���رب من النافذين ف���ي الوالية، 

وتقدمي الهدايا العيني���ة واملادية لهم مقابل تزويده 

باحلجاج(.

ولم تغفل الباحث���ة دور املرأة املطوفة، وذكرت أن 

املطوفات قد أس���همن في هذه الرحالت اخلاصة 

بالدعاي���ة للحج، إما منفردة، أو بواس���طة مندوب 

ترسله بالنيابة عنها للدعاية، أو مرافقة لزوجها.

تقنيات العصر 
وذك���رت أنه يتب���ني من ذل���ك، أن املطوف مواكب 

لتقنيات العص���ر احلديثة في ذل���ك الوقت، ويعلم 

ما لوس���ائل اإلعالم من دور في سرعة االنتشار، 

وتداولها بني الناس، لذلك اتخذها للتعريف بنفسه، 

واس���تخدم أيضًا الوسائل املطبوعة للتذكير ولفت 

األنظار خلدماته، ويتبني كذلك أن املطوف استفاد 

من رحالته في االطالع على مستجدات العصر في 

ذلك احلني، واتس���اع دائرة معارفه مبا يحدث في 

العالم من حوله.

وقال���ت إنه ميكن إجمال رح���الت املطوفني للدعوة 

للح���ج في الترغيب فيه وبي���ان ما ينطوي عليه من 

مزايا روحية، ووجوبه على املسلم املقتدر، واحلرص 

على زيادة عدد احلج���اج، والتواصل مع احلجاج 

وتوثيق العالق���ات معه���م، وكان لبعض املطوفني 

عالق���ات صهر مع بعض احلجاج، وأش���ارت إلى 

أنه كان ُينظر إلى س���كان احلجاز � خاصة سكان 

مكة املكرمة ومدينة الرس���ول صلى الله عليه وسلم 

املدين���ة املنورة � نظ���رة تقدي���ر، وحتتفظ مبكانة 

متميزة لدى املسلمني في كل مكان، خاصة العلماء 

على وج���ه التحديد، وأن هذه النظرة قد ش���ملت 

املطوفني الذين كانوا يقابلون بالتكرمي أينما حلوا.

وتناولت الباحثة األستاذة جوزى في ختام ورقتها 

العلمية: )مناذج من خط س���ير رحالت املطوفني(، 

مؤكدة أنهم قد س���لكوا منذ ب���دء رحالتهم األولى 

للدعاي���ة للحج في القرن الثالث عش���ر الهجري/ 

التاس���ع عش���ر امليالدي، إبان الطواف���ة الفردية، 

وحتى قيام مؤسس���ات أرباب الطوائف في أوائل 

القرن اخلامس عشر الهجري/ العشرين امليالدي، 

سباًل وفجاجًا عدة للوصول إلى مواطن املسلمني، 

متخطني ما قد يعترضهم من العوائق والصعوبات، 

وأن خط س���ير الرحلة يختلف لكل فئة من طوائف 

املطوفني حس���ب اجلهة التي اختص بتطويفها من 

بالد املس���لمني، أو حيثما اجلاليات املسلمة، وأنه 

خط س���ير مطوفي الطائفة الواحدة يختلف أيضًا 

تبعًا للبلد أو املنطقة املراد التوجه لها، وأن اجلميع 

� تقريب���ًا � يتف���ق في نقطة االنط���الق، وهي غالبًا 

م���ا تكون من ميناء جدة. وأن���ه قد اختيرت بعض 

النم���اذج من رح���الت طوائف املطوفني لتس���ليط 

الض���وء على الرحلة، وما يتبع من طرق ومس���الك 

ووسائط، وملعرفة اجلهد املبذول في الدعاية وجمع 

احلج���اج، وم���ا ترتب على انقط���اع الرحالت من 

ص���الت وعالقات جديدة ب���ني املطوف واحلاج في 

مختلف بالد العالم، التي كان املطوف يصل إليها.

جهود مقدرة
جدي���ر بالذك���ر أن الباحث���ة األس���تاذة ج���وزى 

الس���بيعي، قد قامت بإعداد دراسة علمية مميزة، 

ميكن اعتبارها أول دراس���ة ُتفرد ملهنة “الطوافة” 

في العهد الس���عودي، خالل الفت���رة من 1343ه� 

1401ه�، وهي رس���الة ماجس���تير ف���ي التاريخ 

احلدي���ث، بعن���وان: )مهن���ة الطوافة ف���ي العهد 

السعودي: )1343–1401ه�/ 1924–1980م(، 

ومناقش���تها بتاري���خ 1434/06/21ه����، بكلية 

اآلداب جامعة امللك سعود بالرياض.

هدفت الدراس���ة إلى الكشف عن جذور هذه املهنة 

وحتوالته���ا التاريخية واقتصارها على فئة محددة 

للعم���ل به���ا، كما هدف���ت إلى إلق���اء الضوء على 

اخلدمات التي يقدمها املطوف للحجاج، والتعرف 

على اجلهاز اإلداري الذي يعمل معه، وبيان النقلة 

النوعية الت���ي ُأدخلت على ه���ذه املهنة في العهد 

السعودي، سواء من خالل التنظيمات التي سنتها 

الدولة، أو اشتراطها فيمن يزاولها، وانعكاس ذلك 

على املهنة وعلى احلاج، كما عملت الدراس���ة على 

ً

في عام 1359هـ أخذت 
التنظيمات شكاًل 

تفصيليًا لمن ينتدب 
للسفر للدعاية من 

المطوفين والمندوبين
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ُوِصف هـذا العمل بأنه إشـباع لنهمة الباحـث والطالب، وبمثابة زاد للمسـافر، 
وباعـث لهمـة الراغب، وعمـل كبيـر وجهد توثيقـي ُمقـّدر، تمثّل في عـدد )5( 
مجلـدات، ضمت أكثر من )2250( صفحـة، قام بتأليفها معالي الشـيخ الدكتور 
صالـح بن عبداهلل بن حميد، المستشـار فـي الديوان الملكي، عضـو هيئة كبار 
العلمـاء، إمـام وخطيـب المسـجد الحـرام، رئيـس المجمـع الفقهـي الدولي 
بجـدة، تحت مسـمى: )تاريخ أمة في سـير أئمـة(، لتعد هذه السلسـلة المتصلة 
سـجاًل وثائقيًا ومرجعًا مهمًا لتراجم جميع أئمة الحرمين الشريفين وخطبائهم، 
منـذ عهد النبوة إلى سـنة 1433هـ، حيث تترجم هذه السلسـلة ألئمة المسـجد 
الحرام والمسـجد النبوي الشريف منذ بلوغ العهد اإلسالمي الزاهر، ابتداء بإمام 
المرسـلين سـيدنا محمد بن عبداهلل عليـه أفضل الصـالة وأتم التسـليم، مرورًا 

بالعصور اإلسالمية المتوالية، وصواًل إلى العصر الحديث.

مكة المكرمة: الرفادة

)تاريخ أمة في ِسَير أئمة(..

ترجمة لسير أئمة وخطباء الحرمين
 منذ عهد النبوة

عرض كتاب

من ب���اب العناية بتاريخ احل���ج، واالهتمام 

بتوثيق جوانب مختلف���ة من تاريخه، حرص 

مركز تاريخ مكة املكرم���ة التابع لدارة امللك 

عبدالعزيز على نش���رها، وذل���ك من منطلق 

ارتباط���ه الوثي���ق بتاريخ هات���ني املدينتني 

املقدستني، حيث تؤدى في رحاب مكة املكرمة 

ومش���اعرها الطاهرة أركان احلج ومناسكه 

وسننه، ويقضي املسلمون في رحابها أيامًا 

روحانية ال تنسى، ثم ينتقلون في الغالب إلى 

زيارة املس���جد النبوي الش���ريف في املدينة 

املنورة للصالة فيه ومشاهدة اآلثار اإلسالمية 

اخلالدة في تلك املدينة النبوية الشريفة. ففي 

إطار هذا االهتمام وهذه العناية يأتي نش���ر 

املركز له���ذه املجلدات املهمة، حيث خصص 

املؤلف معالي الشيخ صالح بن حميد القسم 

األول لتراجم أئمة املسجد احلرام، وجمعهم 

ف���ي ثالثة مجلدات، حيث بل���غ عددهم 750 

إمامًا وخطيبًا، كما شمل هذا القسم فروعًا 

ملن حج بالناس، وأئمة التراويح. 

أما القس���م الثاني فقد اختص بتراجم أئمة 

املس���جد النب���وي الش���ريف، وخصص لهم 

املجل���دان الراب���ع واخلام���س، وبلغ عددهم 

567 إمام���ًا وخطيب���ًا، وم���ن فروع���ه أئمة 

التراويح، ومن ناب ف���ي اإلمامة واخلطابة، 

رتبهم حس���ب تواريخ وفياتهم، كما ذكر كل 

م���ن صلى باملأمومني، إما أصالة أو إنابة أو 

صلى بهم صالة التراويح، وأضاف سماحة 

الش���يخ عبدالعزيز بن باز رحم���ه الله، رغم 

أن���ه لم يؤم املأمونني إال في صالة امليت على 

الشيخ الش���نقيطي إجالاًل لقدره رحمه الله، 

وعرفان���ًا منه لفضيلت���ه. وأحلق في آخر كل 

قسم من القسمني س���رد ملن لم يجد املؤلف 

له ترجمة، فيذكر اس���مه أو لقب���ه أو كنيته، 

مع ذكر املص���در والقرن ال���ذي عاش فيه، 

واإلشارة إلى من قال بإمامته. 

وارت���أى الباح���ث التقدمي مبقدم���ة عن علم 

التاريخ، بسبب: “إن تاريخ الرجال وتراجمهم 

م���ن أهم ف���روع هذا الفن كما س���وف يتبني 

إن ش���اء الل���ه. وأن علم التأري���خ هو معرفة 

أحوال الناس، وطوائفهم، ومللهم، وبلدانهم، 

وأش���خاصهم،  وصنائعه���م،  وعاداته���م، 

وأنس���ابهم، ووفياته���م، إلى غي���ر ذلك، وأن 

للتاري���خ � كما ه���و مع���روف � عناية خاصة 

بالبحث ف���ي أح���وال املاضني م���ن األنبياء 

والشعراء”،  والصلحاء، واحلكماء،  والعلماء، 

على حد قوله. 

خصص المؤلف 
القسم األول لتراجم 
أئمة المسجد الحرام 

وبلغ عددهم 750 
إمامًا وخطيبًا
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كتاب يترجم لس���ير أئمة هذا املكان الطاهر، 

وصنوه املسجد النبوي الشريف، فنهض إلى 

القيام بهذه املهمة اجلليل���ة، وحتقق له املراد 

بإجناز هذا الكتاب الذي حرص مركز تاريخ 

مكة املكرمة على نش���ره، يقين���ًا منه بأهمية 

موضوعه، وارتباط���ه الوثيق بتاريخ احلرمني 

الش���ريفني، وحرصًا منه على تقدمي موسوعة 

ش���املة عن هذين املكانني املقدسني، وخدمة 

لتاريخ األمة اإلسالمية الواسع الناصع.

مراحل العمل
ومن باب االحتفاء بهذا اإلجناز العلمي الكبير، 

والعمل البحث الضخ����م، نظم مركز تاريخ مكة 

لق����اء تعريفيًا به����ذا الكتاب بتاري����خ 13 محرم 

1434ه�����، حض����ره نح����و مائة ش����خصية من 

املؤرخ����ني والباحثني والباحث����ات وطالب العلم 

واملهتمني بتاريخ احلرمني الش����ريفني خصوصًا 

وتاريخ مك����ة املكرمة عمومًا من األكادمييني في 

جامع����ات أم الق����رى وجامعة املل����ك عبدالعزيز 

وجامعة الطائ����ف ونادي مك����ة املكرمة األدبي 

الثقاف����ي، والرئاس����ة العامة لش����ؤون احلرمني 

الش����ريفني، وجمع من اإلعالميني والصحفيني، 

حتدث فيه فضيلة الش����يخ صالح بن عبدالله بن 

حميد مش����يرًا إلى أنه حني بدأ البحث والتنقيب 

وج����د صعوبة كبرى وأن األمر لم يكن س����هاًل، 

حيث ال توجد مراجع في هذا املجال وال مصادر 

مكتوب����ة، مما اضط����ره لبذل مزي����د من اجلهد 

واملثابرة للوصول إل����ى كل الذين أموا املصلني 

باحلرمني الشريفني خالل اخلمسة عشرة قرنًا. 

وحتدث معاليه عن العقب����ات التي مرت به وهو 

في مرحلة البحث والدراسة والتحقق � مثل كثرة 

األئمة في فترة من فترات التاريخ � حيث وصل 

عددهم في فترة تاريخية إلى 75 إمامًا، وفس����ر 

ذلك الس����تفادة األئمة م����ن ريع أوقاف احلرمني 

الش����ريفني، وقلة األئمة في فت����رات تاريخية مع 

قلة املراجع واملصادر عن تراجمهم. 

وذك���ر معالي���ه أن اإلمام���ة ف���ي احلرم���ني 

الش���ريفني كانت حت���ى ع���ام 400 للهجرة 

مرتبطة باإلمارة، فأمير مكة املكرمة أو واليها 

وأمي���ر املدينة أو واليها هما من يؤم املصلني 

في احلرمني الش���ريفني، حتى إن أحد أمراء 

مكة املكرمة في العصور األولى غاب عن مكة 

املكرمة لظرف قوي، فصلى املسلمون اجلمعة 

ظهرًا، وبعد ذلك ولعظم مهمة اإلمام واخلطيب 

في احلرمني الشريفني، أصبح اإلمام يعني من 

ولي األمر من األكفاء من العلماء.

كما قدم املؤلف في مطلع كتابه تعريفًا بالكعبة 

املش���رفة، وحديث���ًا مس���تفيضًا ع���ن عمارة 

املس���جد احلرام واملس���جد النبوي الشريف 

على مر العصور، وع���رف بوظائف احلرمني 

الش���ريفني، مثل اإلمام���ة واألذان واخلطابة 

واحلجابة وإض���اءة القناديل، وإلقاء الدروس 

العلمية، وغير ذلك من الوظائف التي ارتبطت 

بهذين املكانني الطاهرين. 

تشريف وتفضيل 
ويقول في تقدمي املجلد األول: “إن الله سبحانه 

وتعالى قد اختص بعض األماكن بالتشريف، 

وفض���ل بعضها عل���ى بعض، ورف���ع قدرها 

وأعلى مكانتها على سائر بقاع األرض، ومن 

تلك األماكن املساجد الثالثة: املسجد احلرام، 

واملس���جد النبوي، واملسجد األقصى، إذ أمر 

الرسول الكرمي صلى الله عليه وسلم أال تشد 

الرحال إال إليها، وضاعف الله ثواب الصالة 

فيها على ما سواها من األماكن، إلى غير ذلك 

من امليزات الشريفة، واملناقب املنيفة. 

وح���ول دوافع القي���ام بهذا العم���ل الضخم 

وأسبابه يقول املؤلف: “في هذا البلد احلرام 

ولد محمد صلى الله عليه وس���لم، وبعد مولده 

ولد الهدى، وكانت البعثة احملمدية نورًا وهدى 

للناس، ورحمة للعاملني، وتنزل القرآن العظيم 

في هذا البلد احلرام، نزل به الروح األمني على 

قل���ب محمد صلى الله عليه وس���لم ليكون من 

املنذرين، بلسان عربي مبني. فذهبت التأمالت 

ف���ي تاريخ هذا البلد احملرم كل مذهب. ولفت 

نظ���ري أنه على الرغ���م من التاري���خ املوثق 

للبلد احلرام مكان���ًا ووالة، إال أن تاريخ أئمة 

املس���جد احلرام وخطبائ���ه ومؤذنيه لم يحظ 

بإفراد. فتوجهت الرغب���ة إلى ذلك، مضمومًا 

إليه صنوه مسجد رسول الله صلى الله عليه 

وس���لم في طيبة الطيبة مدينة املصطفى صل 

الله عليه وسلم ودار هجرته. ثم توجهت الهمة 

إلى البحث ف���ي ذلك والكتابة فيه، على الرغم 

مما فيه من طول املشقة، وكلفة التنقيب، وهو 

ما نتج منه شيء من النقص وعدم االستيفاء، 

وه���ذا ما يعرف به الباحث كما س���وف يأتي 

بسطه في املقدمة من بيان طبيعة هذا البحث 

ووعورة اخلوض فيه، ولكن الله سبحانه أعان 

فكتب���ت ما تيس���ر، وجمعت م���ن التراجم ما 

أحس���ب أن فيه إشباعًا لنهمة الباحث، وبغية 

الطالب، وزادًا للمسافر، وباعثًا لهمة الراغب 

في اإلكمال واالستقصاء ومزيد التتبع”. 

تراجم املؤذنني
للباح���ث معالي الش���يخ الدكت���ور صالح بن 

عبدالل���ه ب���ن حميد كت���اب آخر ع���ن تراجم 

املؤذنني في احلرمني الشريفني وتاريخ األذان 

فيهم���ا عب���ر العصور، حتت اإلع���داد وقطع 

ش���وطًا كبيرًا ف���ي تأليفه وس���يصدر قريبًا 

بإذن الله تعالى، وس���يعقبه إن شاء الله كتاب 

آخر ع���ن وظائف بعض احلرمني الش���ريفني 

مث���ل احلجابة والفراش���ة وأعم���ال الوقادين 

والكّناسني وضابطي الس���اعات وغيرها من 

الوظائ���ف، وهم الذين تطرق له���م في كتابه 

بشكل مختصر. 

ومما ال ش���ك فيه أن ملولد املؤلف ونشأته في 

أم القرى، قد أضفت أهمية كبيرة على قيمة 

هذا الكتاب،  حيث كانت السكنى واملجاورة 

في بيت الله احلرام سنة 1384ه�/ 1964م، 

حيث انتقل س���ماحة والده الش���يخ اجلليل 

رحم���ه الله، من قض���اء القصي���م إلى مكة 

املكرمة رئيس���ًا عامًا لإلشراف الديني على 

املسجد احلرام، حيث تفتحت مدارك املؤلف 

العقلي���ة، ومن���ت قدراته العلمي���ة في جوار 

البي���ت العتيق، وتعطرت أس���ماع أهالي أم 

الق���رى بصوته الندي حني إمامته للمس���جد 

احلرام، وأس���هم بفصاحة لس���انه وحصافة 

عقله وغزارة علمه في الدعوة اإلس���المية من 

فوق منبر املسجد الشريف. 

وعن ذلك يقول فضيلته: “لقد مّن الله سبحانه 

بفضله وكرم���ه على عبده محرر هذه األوراق 

بالس���كنى واملج���اورة في بيت���ه احملرم منذ 

مقتبل العمر وس���ني الصب���ا، فحفظ القرآن 

الكرمي بني الركنني: احلجر األس���ود والركن 

اليماني، وكانت مذاكرته الدروس ومراجعتها 

في جنبات املسجد احلرام إلى ساعة متأخرة 

من الليل، فارتب���ط الفؤاد بهذا البيت املكرم، 

وتعلق القلب بأركان���ه، فلله احلمد واملنة على 

م���ا أعطى ومنح”. وقد نظر إلى أهمية إعداد 

شمل الكتاب تعريفًا 
بالكعبة المشرفة 
وحديثًا مستفيضًا 

عن عمارة الحرمين 
على مر العصور
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معالم إسالمية

مكة المكرمة: الرفادة

عند الحديث عن مس�اجد مكة المكرمة ينقاد الذهن مباش�رة للمس�جد الحرام، الذي 
تع�دل الص�اة فيه مئة أل�ف ص�اة، إال أن رحاب العاصمة المقدس�ة تحفل بعش�رات 
المساجد األثرية ذات الداللة التاريخية في بداية العهد اإلسامي، ورسمت على ذاكرة 

الزمن مامح بداية الفن المعماري اإلسامي.

تربط الحاضر بالماضي

مساجد مكة األثرية..
 شاهدة على عظمة تاريخنا اإلسالمي

 مسجد البيعة.. 
تمت على أرضه أول 

بيعة في اإلسالم

 اكتسبت مساجد 
مكة األثرية أهمية 
للمواقف التاريخية 

التي حصلت فيها 

لعل أبرز املس���اجد الزاخ���رة بالتراث املعماري 

املنتشرة في أنحاء مكة املكرمة: البيعة وجعرانة 

واجلن واخلي���ف والراية وعائش���ة والصخرات 

واملشعر احلرام ومنرة، واإلجابة..

واكتسبت تلك املساجد أهمية إضافية للمواقف 

التاريخي���ة التي حصلت فيه���ا أو بالقرب منها، 

فمس���جد البيعة متت على أرض���ه أول بيعة في 

اإلس���ام، ويجاوره مس���جد اجلن ال���ذي تلقى 

فيه الرس���ول صلى الله عليه وس���لم بيعة اجلن، 

ومسجد اخليف الذي ش���هد صاة الرسل فيه، 

ومساجد أخرى نزل بها القرآن، ومنابر أسهمت 

في بث الرس���الة احملمدي���ة وإيصاله���ا للعالم 

أجمع، فأغلب هذه املس���اجد ال زالت ش���امخة 

تربط املاضي باحلاضر، وهي شاهد على عظمة 

تاريخنا اإلسامي.

أول بيعة يف اإلسالم
يعود تاريخ "مس���جد البيعة" إلى س���نة 144ه� 

عندما بناه اخلليفة العباسي أبو جعفر املنصور 

ف���ي املوضع الذي متت في���ه البيعة تخليدًا لهذه 

الذك���رى، ويق���ع على بع���د 500 مت���ر تقريبًا 

من جم���رة العقبة الكبرى، ويش���اهده احلجاج 

العابرون ملنطقة اجلمرات، وهو عبارة عن مصلى 

72   العدد الثامن عشر صفر  1439هـ  



من النب���وة 622م، وحضر هذه البيعة 73 رجا 

ًوامرأتان من أهل املدين���ة املنورة، ودعوا النبي 

صلى الله عليه وس���لم أن يأت���ي املدينة، وقالوا: 

إلى متى ندع رس���ول الله صلى الله عليه وسلم 

يطرد في جبال مك���ة، وعرفت هذه البيعة أيضًا 

ببيعة العقبة الكب���رى، وبنى أبو جعفر املنصور 

سنة 144ه�/761م مسجًدا في موضع البيعة، 

كم���ا هو مصرح في اللوح���ة التي ال تزال مثبتة 

في جدار املسجد للقبلة من اخلارج، وهو مكون 

من فناء مكش���وف يتقدمه مظل���ة، وكان موضع 

اهتمام وعناية خلفاء املس���لمني على مر التاريخ، 

ولعل بناؤه احلالي عثماني من احلجر واجلص.

عبق التاريخ
ومن املس���اجد األثرية في مكة املكرمة "مسجد 

اجِلعرانة"، ويقع ف���ي قرية اجلعرانة، وهي قرية 

صغي���رة قريبة من احلرم يعتم���ر منه أهل مكة 

املكرم���ة، وهي ح���ّد احلرم املكي من الش���مال 

الش���رقي ملكة املكرمة، نزله النبي صلى الله عليه 

وس���لم، وأحرم منه لعمرته الثالثة، وقد ُرممِّ هذا 

املس���جد ووسع مرارًا عبر التاريخ، ومكانه اآلن 

مسجد بني حديثًا.

أما "مس���جد اجل���ن" فيعد من املس���اجد املهمة 

في مكة املكرمة، واس���تمد ه���ذه األهمية لوقوع 

ع���دٍد من احلوادث فيه، فق���د تلقى نبي الهدى � 

ال س���قف له يح���وي محراًبا وملحًق���ا معه فناء 

أكبر من مس���احته، يطل عل���ى منى من الناحية 

الشمالية في السفح اجلنوبي جلبل "ثبير" املطل 

على شعب املعروفة باس���م "شعب األنصار" أو 

"شعب البيعة".

ويوجد فيه حجران كتب على أحدهما عبارة "أمر 

عبدالله � أمي���ر املؤمنني أكرمه الله � ببنيان هذا 

املسجد" في إش���ارة إلى اخلليفة العباسي، وبه 

رواقان م���ن اجلهتني الش���امية واليمانية بطول 

23 ذراعًا وعرض 14 ذراع���ًا ونصف الذراع، 

كل منهما مس���قوف بثاث قبب على أربعة عقود 

وباب���ني، وطول املس���جد من محراب���ه إلى آخر 

الرحبة 38 ذراعًا تقريبًا.

وما زال املس���جد يحتفظ بش���يء من مساحته 

ونقوش���ه اإلنش���ائية األثرية، إذ يوجد فيه نقش 

إنش���ائي يؤرخ لعمارته، وآخر تذكاري من نفس 

الفترة، ونقش إنشائي مؤرخ في سنة 625ه�.

وظل املس���جد متواريًا عن األنظار خلف اجلبل 

حتى بعد التوس���عة اجلدي���دة وإزالة اجلبل في 

إطار توسعة مشعر منى لطرق املشاة واحلافات 

ضمن مش���روع منش���أة اجلمرات ظه���ر جليًا 

للجميع بالقرب من جسر اجلمرات.

ومت���ت بيعة العقبة األولى ف���ي هذا املوضع من 

منى س���نة 12 من النبوة 621م، حيث بايع 12 

ش���خًصا من قبيلتي األوس واخلزرج من املدينة 

املنورة، كم���ا أن بيعة العقب���ة الثانية كانت في 

ذات املوضع، وذلك أثناء موس���م حج س���نة 13 
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وتوس���عته في عه���د خادم احلرمني الش���ريفني 

امللك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، على مساحة 

)84000( مت���ر، ويس���توعب نح���و )15000( 

مصل، ويعتمر منه أكثر املعتمرين من داخل مكة 

املكرمة لقربه من املسجد احلرام.

ومن املساجد األثرية أيضًا مبكة املكرمة مسجد 

اإلجابة، على يسار الذاهب إلى منى في شعب 

بقرب ثنية اذاخر، يقال إن النبي صلى الله عليه 

وسلم صلى فيه، وال يزال هذا املسجد موجودًا 

قائمًا في موضعه القدمي في بناية حديثة، وكان 

عند قبلت���ه حجران أثريان مدونًا عليهما بعض 

الكتاب���ات التي تؤرخ لبناء املس���جد، وقد نقا 

إلى اجلدار اخلارجي على ميني املدخل الرئيس 

للمسجد في عمارته احلديثة، وبجوارهما حجر 

م���ن القاح���وط دون عليه تاريخ مت���ام عمارة 

املسجد اجلديدة )يوم اجلمعة غرة رمضان عام 

1422ه���� املوافق 16 نوفمبر س���نة 2001م(، 

وقد بني املس���جد بناًء حديثًا في عمارة حديثة 

أنيقة ومت تكييفه مركزيًا، ويش���رف على ثاثة 

شوارع رئيس���ية، الواجهة األمامية تطل على 

الش���ارع العام، والشرقية على شارع اإلجابة، 

والغربية على ش���ارع مرتفع، وقد هدم املسجد 

الق���دمي عام 1394ه� واقيم موضعه املس���جد 

احلالي وش���يد عل���ى طراز حدي���ث، وهو بناء 

مربع الش���كل تزين جدرانه من أعلى عدد من 

الشرفات اجلبصية، وللمسجد بابان: من اجلهة 

عليه الصاة والس���ام � بيعة اجلن فيه، وبترابه 

موضع اخلط الذي اختطه الرسول � عليه الصاة 

والس���ام � البن مسعود، وفي إحدى لياليه التي 

استمع نفر من اجلن إلى الرسول صلى الله عليه 

وسلم، وهو يتلو القرآن، ونزلت سورة اجلن.

ويقع املسجد أمام مقبرة املعاة في مكة املكرمة، 

ويسميه بعض أهل مكة املكرمة مسجد احلرس، 

وج���دد أكثر من مرة عبر العصور اإلس���امية، 

وآخر جتديد له في عهد خادم احلرمني الشريفني 

امللك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، عام 1421ه�. 

وقد عمر عمارة بديعة وألبست جدرانه اخلارجية 

باحلجر املَُمثل اجلميل.

وم���ن مس���اجد مكة املكرم���ة األثرية "مس���جد 

اخَليف"، ويقع على س���فح جب���ل منى اجلنوبي 

قريبًا من اجلمرة الصغرى، وقد صلى فيه النبي 

صلى الله عليه وس���لم، واألنبي���اء من قبله، وقد 

كان هذا املس���جد موضع اهتمام وعناية خلفاء 

املس���لمني على م���ر التاريخ، َوُوِس���عت عمارته 

في س���نة 1407ه�، وبه أربع منارات، كما زود 

بجميع املس���تلزمات من إضاءة وتكييف وفرش 

ومجمع لدورات املياه به أكثر من ألف دورة مياه 

وثاثة آالف صنبور للوضوء.

ومنها "مس���جد الراية" وهو من املس���اجد التي 

صلى به���ا النبي صلى الله عليه وس���لم، وبناه 

عبدالل���ه ب���ن العباس ب���ن علي ب���ن عبدالله بن 

عب���اس، ثم بن���اه بعد ذلك اخلليفة املس���تعصم 

العباس���ي س���نة 640ه� وعّمره بعد ذلك األمير 

قطلبك احلسامي املنحلي سنة 801ه�، وقد بني 

بن���اًء حديثًا في عهد خادم احلرمني الش���ريفني 

امللك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، ويقع املسجد 

باملكان املعروف باجلودرية.

مسجد العمرة
وميضى احلديث إلى مس���جد عائش���ة وهو من 

املس���اجد التاريخية التي يزخ���ر بها تراث مكة 

العريق، وسمي باسم زوج النبي صلى الله عليه 

وس���لم، عائش���ة رضي الله عنها، ويقع بالتنعيم 

ويس���مى مبس���جد التنعي���م ومس���جد العمرة، 

اعتمرت منه أم املؤمنني عائشة رضي الله عنها، 

بعد حجها عام حجة الوداع، يبعد عن املس���جد 

احل���رام بنحو س���تة كيلومت���رات، ومت جتديده 

مسجد الخيف 
مصلى األنبياء.. 

والصخرات وقف 
عندها النبي عليه 

الصالة والسالم في 
حجة الوداع
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منرة.. أهم املعالم
ومن املس���اجد املشهورة في مكة املكرمة مسجد 

من���رة، وهو من أهم املعالم في مش���عر عرفات، 

وبه يصلي عش���رات اآلالف من ضيوف الرحمن 

صات���ي الظه���ر والعصر في ي���وم عرفة جمًعا 

وقصًرا اقتداء بالرسول صلى عليه وسلم، وبني 

املس���جد في املوضع الذي خطب فيه الرس���ول 

عليه الصاة والسام في حجة الوداع، وذلك في 

أول عهد اخلافة العباس���ية في منتصف القرن 

الثاني الهجري.

ومر املس���جد بتوس���عات متت على مرمِّ التاريخ، 

وبعد اتس���اعه أصبحت مقدمة املس���جد خارج 

عرفات، ومؤخرة املس���جد في عرف���ات، وهناك 

لوحات إرش���ادية تش���ير إلى ذل���ك لكي يعرف 

احلجاج مواقفهم.

وشهد مسجد منرة أكبر توسعة له في التاريخ 

في العهد الس����عودي، ويبلغ طوله من الشرق 

إلى الغرب 340 مترًا وعرضه من الشمال إلى 

اجلنوب 240 مترًا، ومس����احته أكثر من 110  

آالف متر مربع، وتوجد خلف املسجد مساحة 

ر مس����احتها ب����� 8000 متر مربع،  مظللة تقدَّ

ويس����توعب املسجد نحو 350 ألف مصل، وله 

ست مآذن، وارتفاع كل مئذنة منها 60 مترًا، 

وله ثاث قباب، وعشرة مداخل رئيسية حتتوي 

عل����ى 64 باًبا، وفيه غرف����ة لإلذاعة اخلارجية 

مجهزة لنقل اخلطبة وصاتي الظهر والعصر 

ليوم عرفة مباشرة بواسطة األقمار الصناعية.

وهك����ذا تظل مكة املكرمة عاصمة املس����اجد 

التاريخي����ة ذات العمق الدالل����ي، التي قادت 

إلى تغيير وجه التاريخ والتأثير في س����ماته 

البنائية والعمرانية.

الش���رقية والغربية، ونوافذ عديدة ومنارته في 

الركن اجلنوبي الغربي.

أما مسجد الصخرات "فهو بعرفات أسفل جبل 

الرحم���ة، على ميني الصاعد إلي���ه، وهو مرتفع 

قليًا ع���ن األرض، يحيط به جدار قصير وف��يه 

صخ���رات كبار وقف عندها رس���ول الله صلى 

الله عليه وس���لم، عش���ية عرفة، وه��و على ناقته 

القص���واء. وفي هذا املوقف نزل عليه صلى الله 

عليه وسلم قوله تعالى: )الَْيْوَم َأْكَملُْت لَُكْم ِديَنُكْم 

ْمُت َعلَْيُك���ْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت لَُكُم اإِلْس���َاَم  َوَأمْتَ

ِدينا(، وأحيط هذا املوقف بجدار طوله من جهة 

القبل���ة 13.3 مترًا، واجل���دار الذي على ميينه 

ويس���اره 8 أمتار، أم���ا اجلدار املقاب���ل للقبلة 

فدائري غير مستقيم.

املشعر احلرام
ومن املس���اجد األثرية مس���جد املشعر احلرام، 

وفيه نزل النبي صلى الله عليه وس���لم، عند قبلته 

في حجة ال���وداع، ويقع في منتصف املس���افة 

تقريبًا بني مسجدي منرة في عرفات واخليف في 

منى، لكون مزدلفة واقعة بني عرفات في شرقها 

ومنى في غربها، وكان املس���جد في بداية القرن 

الثالث الهجري مربع الش���كل متواضع املساحة 

والبناء، ويحيط به س���ور مربع الشكل وال يوجد 

بداخل املس���جد مظات، وفيه ستة أبواب، باب 

في القبلة، وبابان في اجلدار األمين، وبابان في 

اجلدار األيسر، وباب في مؤخر املسجد.

وفي العهد السعودي متت عمارته وتوسعته عام 

1395ه� على الشكل املستطيل، وبلغت مساحته 

5040 مترًا مربعًا، بطاقة اس���تيعابية 12 ألف 

مصل، وطوله 90 مترًا من الش���رق إلى الغرب، 

وعرضه 56 مترًا، وي���زدان مبنارتني ارتفاعهما 

32م، وله ثاثة مداخل في كل من اجلهة الشرقية 

والش���مالية واجلنوبية، ونوافذ وشرفات مسننة 

تلتف حول سطحه.

وقد أعيد بناء املس���جد على الش���كل املستطيل 

وبن���ي باآلجر املغط���ى من اخل���ارج باألحجار 

املصقول���ة، وتخطيطه عبارة عن كتلة ضخمة من 

البناء مغلقة مقس���مة من الداخل مبظات مكونة 

من عقود )أس���قف( نصف دائرية محمولة على 

أعمدة أسطوانية.

مسجد )المشعر 
الحرام( في مزدلفة 

يقع في منتصف 
المسافة بين 

مسجدي )نمرة( في 
عرفات و)الخيف( في 

منى
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مبادرات

خدمات جليلة وأدوار فاعلة 
لخدمة ضيوف الرحمن 

مبادرة “كن عونًا” التطوعية..
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تعد مبادرة “كن عونًا” التطوعية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة في موسم 
حج ع�ام )1438ه�(، مدعاة للفخر واالعتزاز، بش�باب وش�ابات ه�ذا البلد الكريم 
الذين سخروا علومهم ومهاراتهم، وكرس�وا خبراتهم تطوًعا، وتبرعوا بوقتهم 
وجهدهم لخدمة حجاج البيت الحرام، وتهدف المبادرة لبناء منصة تعمل على 
توفير آليات وسياسات واضحة لتنظيم وتوحيد سير عمل الفرق التطوعية في 
خدم�ة ضيوف الرحم�ن، عبر مب�ادرة متكاملة لالس�تثمار في طاقات الش�باب، 
انطالقًا من أن المملكة العربية الس�عودية تتش�رف � حكومًة وش�عبًا � بخدمة 

ضيوف الرحمن، وتقديم أقصى الرعاية والعناية لهم..

المشاعر المقدسة: الرفادة

إلى تعزيز الوعي بض���رورة التنوع واالبتكار في 

طرح البرامج التطوعي���ة، وتكريس أعمال اخلير 

بصوره وأش���كاله املختلفة، وبناء قاعدة راسخة 

للتطوع من الشباب، لتشكل انطالقة مثلى ألجيال 

تفخر بخدم���ة ضيوف الرحم���ن وبرفعة وطنها، 

وذلك لكون الش���باب هم األكث���ر قدرًة على البذل 

والعط���اء. وق���د مثل جن���اح التجربة ف���ي العام 

)1438ه�(، حافزًا ومش���جعًا كبيرًا لالس���تفادة 

من املتقدمني للمش���اركة في البرنامج في كل من 

مكة املكرمة واملدينة املنورة واملش���اعر املقدس���ة 

وجدة في األعوام املقبلة، وذلك بعد أن اكتس���بوا 

بعض اخلبرات امليدانية، واملهارات العملية، خالل 

ممارس���اتهم الفعلية في هذا املوسم، خاصة وأن 

بعضهم يجيدون التحدث بعدد من لغات احلجاج، 

كاللغة الروسية واليابانية واإلسبانية واإلجنليزية 

والتركية واألوردية.

جهود ميدانية
س���عى برنامج "كن عون���ًا"، لالرتقاء مبس���توى 

ونوعية اخلدمة املقدمة لضيوف الرحمن، والتمكن 

من قي���اس أداء وفعالية اجله���ود التطوعية وفق 

معايي���ر واضحة � مدروس���ة ومح���ددة � وتطوير 

وتنويع األس���اليب التنظيمي���ة التطوعية املقدمة 

من وزارة احلج والعم���رة، مبا يواكب أهم وأبرز 

التطورات التقنية واس���تخدام التقنيات احلديثة، 

إضاف���ة لتجويد عم���ل املتطوعني مبا يضمن رفع 

كفاءة التطوع في خدمة ضيوف الرحمن.

وقد مت توزيع مناط���ق التطوع في البرنامج على 

فترة قبل 8 ذي احلجة من العام املنصرم، لتغطي 

عمليات اس���تقبال احلجاج في بعض املنافذ، مثل 

وترس���يخ مفهوم املس���ؤولية املجتمعي���ة، وإيجاد 

منظوم���ة متكاملة ومس���تدامة للعم���ل التطوعي، 

ومنصة تعمل على توفير آليات وسياسات واضحة 

لتنظيم وتوحيد سير عمل الفرق التطوعية، إضافة 

  شهد رؤساء 
مجالس إدارات 

مؤسسات أرباب 
الطوائف حفل 

تدشين وزير الحج 
والعمرة للبرنامج 
ولقاء المتطوعين

مواقع للبرنامج بجوار 
مخيمات الحجاج 

بالمشاعر المقدسة 
منها موقعان 

بمخيمات مؤسسة 
مطوفي حجاج دول 

جنوب آسيا

ميث���ل برنامج "ك���ن عونًا" احلي���وي خطوة أولى 

شملت جميع أعمال التطوع في خدمة حجاج بيت 

الله احلرام، واملعتمرين، وزوار مسجد املصطفى 

صلى الل���ه عليه وس���لم، لتتبعها مراح���ل ثانية، 

وثالثة، في مواس���م احلج والعم���رة املقبلة بحول 

الل���ه وقوته، وذلك لتأكيد خدم���ة ضيوف الرحمن 

وتكريسها في نفوس الشباب، وحشد كل الطاقات 

خلدمتهم وتيس���ير أدائهم ملناسك احلج، ولتأصيل 

العمل التطوعي بوصفه قيمة مجتمعية عليا.

بذل وعطاء 
اس���تقطبت املب���ادرة اجلديدة ع���دد مقدر من 

املتطوع���ني واملتطوعات خلدمة حج���اج البيت 

العتيق، وهدفت لترس���يخ مبدأ التطوع وخدمة 

ضيف الرحم���ن والوطن في نفوس الش���باب، 

وذل���ك بوص���ف "التط���وع" أحد أهم س���مات 

املجتمع السعودي الذي ُيعلي من قيم التكاتف 

والتكافل والتالحم املجتمع���ي، ويتصف بكثير 

من املبادرات الشبابية واملجتمعية املعززة لقيمه 

ف���ي املجتم���ع، ولتوظيف طاقاته���م وجهودهم 

وتخصصاتهم ف���ي مجاالت العم���ل التطوعي 

املختلفة املتاحة فيه، والتي شملت )3( مجاالت 

ومح���اور انطلق العمل فيها في موس���م احلج، 

وه���ي: الرعاية الصحي���ة � األعم���ال اإلدارية 

وامليدانية � والترجمة والتوجيه واإلرشاد.

ومب���ا أن التطوع يعتبر قيمة نبيل���ة وراقية يجب 

تعزيزها في نفوس الش���باب، والسعي لتأصيلها 

في مجتمعنا لتزيد من متانة نس���يجه، فقد شكلت 

هذه العملية التطوعية اإلنس���انية، مبادرة متكاملة 

لالس���تثمار في طاقات الش���باب، وس���عت لنشر 
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مراح���ل التصعي���د، واإلفاضة، والنف���رة، ليمثل 

املتطوعون أذرعًا لوزارة احلج والعمرة في تعزيز 

األمن والس���المة، واملس���اهمة الفّعالة في إجناح 

موس���م احلج، وإثراء جتربته���م الدينية والثقافية 

واالجتماعي���ة، أثناء تش���رفهم بتق���دمي خدماتهم 

لضيوف الرحمن.

شراكة مجتمعية
تعد املبادرة الش���بابية التطوعية، مبادرة متكاملة 

لالس���تثمار في طاقات الش���باب، ليكون���وا عونًا 

لضيوف الرحمن، وس���ندًا للجهات ذات العالقة، 

بقيم إس���المية حتمل معنى املس���ؤولية، ومتثلت 

رس���الته في التش���رف بخدمة ضيوف الرحمن، 

وق���د عملت املب���ادرة التطوعية في موس���م احلج 

املاض���ي، من خالل منظومة متكاملة ومس���تدامة 

للعم���ل التطوعي ف���ي قطاع احل���ج، عبر منصة 

قامت بتنظيم سير عمل الفرق التطوعية في خدمة 

ضيوف الرحمن، وأس���همت في منظومة األعمال 

التطوعية، بإيجاد بيئة محفزة لتحمل املس���ؤولية 

واإلبداع، والتوظيف األمثل للشراكات املجتمعية، 

باإلضاف���ة إلى أدوارها احملوري���ة التي أدتها في 

تنظيم وتقنني املش���اركة االجتماعية في مواس���م 

احل���ج، عب���ر آلية معتمدة للتنس���يق ب���ني القوى 

التطوعية واجلهات املعنية، ليحقق البرنامج جناحًا 

متميزًا بتقدمي اخلدم���ة والرعاية حلجاج بيت الله 

احلرام في أول عام النطالقه، بإشراف مباشر من 

معالي وزير احلج والعمرة الدكتور محمد صالح بن 

طاه���ر بننت، وليهتم بالعمل التطوعي في املجاالت 

الصحية والترجمة واإلرش���اد والعم���ل امليداني 

وإرش���اد التائهني وبعض األعمال الرقابية، وذلك 

لوجود كوادر مؤهلة وخبرات عالية لدى املتطوعني 

في شتى التخصصات، كإدارة األعمال والقانون 

واحملاسبة والهندسة، مبشاركة العديد من الفرق 

التطوعية، التي ضمت كوادر مؤهلة ومدربة وذات 

خبرات كبيرة، ش���ملت أطباء عاملني وممارسني، 

وطالب امتياز ف���ي كلية الطب بجامعة أم القرى، 

وممرضني، وممرضات.

لغة األرقام
وفيم���ا يختص بمعدل الزي���ارات التي متت ملقر 

مخي���م "كن عونًا" في املش���اعر املقدس���ة خالل 

موس���م ح���ج 1438ه�، فق���د بلغ���ت اخلدمات 

اإلسعافية )الراجلة( ميدانيًا، معدل )180( حالة 

مطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار األمير 

محمد ب���ن عبدالعزي���ز الدولي باملدين���ة املنورة، 

ومواقع الفرق التطوعية في مش���عر "منى"، كانت 

كاآلتي:

املركز الرئيس، بجوار مقر س���كن ضيوف وزارة 

احل���ج والعمرة مبش���عر "منى"، وق���د مت جتهيزه 

بتاريخ 1438/07/12ه�.

موقعان مبخيمات املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج 

دول جنوب آسيا.

)3( مواق���ع مبخيمات املؤسس���ة األهلية ملطوفي 

حجاج دول جنوب شرق آسيا.

موقعان مبخيمات املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج 

الدول اإلفريقية غير العربية.

)4( مواق���ع متحرك���ة في طريق املش���اة املؤدي 

ملنشأة اجلمرات.

ويلتق���ي املتطوع���ون مبختلف اجلنس���يات التي 

تتح���دث بع���دة لغ���ات، ومبزي���ج م���ن الثقافات 

واحلضارات املختلف���ة، ومت توجيههم نحو مرافق 

املطارات املختلفة، كاألقس���ام اإلدارية، ومناطق 

اس���تالم األمتع���ة، ومخارج املط���ارات، ودورات 

املي���اه، إضافة للمهام اإلعالمية املتضمنة التوثيق 

وإج���راء اللق���اءات واحلوارات واالس���تطالعات. 

وشملت أدوار املتطوعني في يوم التروية: )الثامن 

من ذي احلجة(، وأيام التشريق الثالثة في مشعر 

"من���ى"، توجي���ه ضي���وف الرحمن نح���و املرافق 

الرس���مية في املنطق���ة، وأهمها محط���ات قطار 

       

املشاعر املقدسة، وكذلك توجيه األطفال التائهني، 

ومساعدة كبار السن، وذوي االحتياجات اخلاصة 

في أداء مناسك احلج، وأيضًا في يوم "عرفة" في 

التاس���ع من ذي احلجة، عبر مساهمة املتطوعني 

مبس���اعدة اجلهات املختصة بإدارة احلشود في 

تس���هيل أعمالها، إضافة للمس���اعدة في إسعاف 

بعض احلاالت الطارئ���ة، ومتركز دور املتطوعني 

أيضًا ف���ي فجر اليوم العاش���ر م���ن ذي احلجة 

ف���ي مش���عر "مزدلفة"، وذل���ك بتوجي���ه ضيوف 

الرحم���ن نح���و مراكز حمالتهم، واملس���اهمة في 

نش���ر إرش���ادات األمن والس���المة املتعلقة بعدم 

االفتراش والتنبيه بعدم فقدان األمتعة، والتحذير 

من مخاطر إشعال النيران، وتوجيه احلجاج نحو 

أماكن جمع احلصى وتثقيفهم عند حاجتهم لذلك، 

ورش رزاز امل���اء عل���ى املارة واملش���اة في جميع 
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يوميًا، وبلغت حاالت الترجمة واإلرشاد امليدانية 

)10450(، ومع���دل زيارات الفرق للمخيمات، 5 

– 7 زي���ارات ل���كل مخيم، وذلك ل���كل فرقة. ومت 
الكش���ف وفحص ومعاجلة نح���و )273( حالة، 

منه���ا )11( حالة تطلب األمر نقلها باإلس���عاف 

للمستشفيات إلكمال عالجها، وذلك بعد معاجلتها 

أوليًا في مقر املخيم.

كما سجلت العيادة الطبية )تشخيصي وعالجي( 

ملخيم "كن عونا" والتي عملت فيها كوادر طبية من 

كلية الطب بجامعة أم القرى، حضورًا مميزًا في 

موسم حج العام املنصرم، حيث بلغ عدد املراجعني 

)29( مراجعًا، بتاريخ 1438/08/12ه� � عند بدء 

العم���ل � بينما بلغ عدد املراجعني )11( مراجعًا، 

بتاري���خ 1438/12/09ه����، وفي ي���وم "عرفة"، 

وبتاريخ 1438/12/10ه����، بلغ عدد املراجعني 

)91( مراجعًا، وبتاريخ 1438/12/11ه�، كان 

عدد املراجعني )88( مراجعًا، وراجع مخيم "كن 

عونًا" )46( مراجعًا، بتاريخ 1438/12/12ه�، 

وفي آخر أيام التشريق، بلغ عدد املراجعني )7(، 

وذلك بتاري���خ 1438/12/13ه�، ليبلغ املجموع 

الكل���ي )272( مراجع���ًا، مت حتوي���ل عدد )21( 

مراجع���ًا منهم للمستش���فيات، وذلك باس���تدعاء 

خدمة اإلسعاف، وبرفقة فرد واحد أو فردين من 

منسوبي مخيم الكلية الطبي، كما مت حتويل )13( 

حال���ة إجهاد حراري وضربات ش���مس، بعد بدء 

عالجها واس���تقرارها، وذلك ملزيد من العالجات، 

منها )4( صدمات سكر ومضاعفاته، و)4( حاالت 

أمراض قلب. كما أن هناك حاالت مت عالجها ولم 

يتم تس���جيلها، وهي خاص���ة باملقيمني في مخيم 

ضي���وف وزارة احلج والعم���رة املجاور، وبعض 

امل���ارة بالطريق، وذلك كحاالت الزكام والتس���لخ 

البس���يط والكحة، ويبلغ عددها التقريبي من )20 

– 30( حالة، ليكون املجموع نحو )300( حالة.

إقبال الفت
وقد ش���اركت ف���ي البرنامج )6( ف���رق تطوعية، 

حي���ث مت تس���جيل أكث���ر م���ن )24( فريًقا في 

بداي���ة انطالقة البرنامج بتاري���خ 15 ذي القعدة 

م���ن الع���ام املنص���رم، وحت���ى تاري���خ 30 من 

الشهر نفس���ه، وقام بتنفيذه كل من مكة املكرمة 

واملش���اعر املقدس���ة، )285( متطوعًا ومتطوعة، 

وبتنفيذه ف���ي مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة، 

)401(، وش���هد موقع البرنامج تسجيل أكثر من 

)2935( متطوًع���ا، لتحت���ل محافظة جدة املرتبة 

األولى في أعداد املتقدمني بعدد )693( متطوًعا، 

وجاءت منطقة الرياض ب� )605( متطوعًا، ومكة 

املكرمة حقق���ت 572 متطوًعا، و)269( متطوًعا 

مبنطق���ة املدينة املن���ورة، أما منطق���ة أبها، فقد 

س���جلت )135( متطوًعا. ومت قبول نس���بة %12 

من املتقدم���ني، والفئات التي س���جلت تراوحت 

أعماره���ا من 20 إلى 30 عاًم���ا، ومن 18 عاًما 

إل���ى 20 عاًما، ومن 31 إل���ى 40 عاًما، وبلغت 

نس���بة الذكور من إجمالي املتقدمني نحو %62، 

بلغت نس���بة املتقدمني الذين لن يسبق لهم العمل 

في املجال التطوعي 86%، واملجال اإلداري كان 

األكثر طلًب���ا للمتقدمني على املنصة، ونحو %62 

من املتقدمني يحملون درجة البكالوريوس، ونحو 

20% م���ن املتقدمني يحملون الش���هادة الثانوية، 

كم���ا أن 10% من املتقدمني يحملون ش���هادات 

عليا، ونس���بة املتقدمني من أبن���اء اململكة بلغت 

61%، وتوزعت النس���ب األخ���رى على متقدمني 

من اجلنسيات: )املصرية، واليمنية، والسودانية، 

والباكستانية(.

وم���ع بدء مغ���ادرة قوافل حجاج البي���ت العتيق 

لألراضي املقدس���ة بع���د أن مّن الله س���بحانه 

وتعال���ى عليهم بأداء مناس���ك احلج، انطلق عمل 

برنامج "كن عون���ًا" مبجمع صاالت احلج مبطار 

املل���ك عبدالعزيز الدولي بج���دة، ليقوم متطوعو 

ومتطوع���ات البرنامج بتودي���ع ضيوف الرحمن، 

باحلفاوة نفسها التي مت استقبالهم بها، وهم في 

طريق عودتهم لبالدهم، وذلك بالتعاون مع إدارة 

احلج والعمرة التابع���ة "للوزارة"، وإدارة املطار، 

وبعض اجلهات ذات العالقة.

جدي���ر بالذك���ر أن معالي وزير احل���ج والعمرة 

الدكتور محمد صالح ب���ن طاهر بننت، قد أطلق 

بتاري���خ 1438/11/15ه�  البرنام���ج  أعم���ال 

املواف���ق 2017/8/07م، بقاع���ة االجتماع���ات 

مبكتب���ه مبقر ال���وزارة مبكة املكرم���ة، بحضور 

وكالء الوزارة ومديري فروعها، ورؤساء مجالس 

إدارات مؤسس���ات أرب���اب الطوائف، وعدد من 

والقياديني  واملستش���ارين  ال���وزارة  مس���ؤولي 

واملهتمني باملجال التطوعي، وبتاريخ 5 ذو احلجة 

1438ه���� املوافق 28 أغس���طس 2017م، رعى 

معاليه، لقاء متطوع���ي ومتطوعات البرنامج في 

موس���م احلج، بصالة االجتماعات مبقر الوزارة 

مبكة املكرمة، بحض���ور وكالء الوزارة، ومجلس 

الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف.
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يع�د معالي الس�يد أحم�د ب�ن عبدالوهاب نائ�ب الحرم 
� رئي�س المراس�م الملكي�ة س�ابقًا � م�ن رج�ال الدول�ة 
النهض�ة  مراح�ل  م�ن  ذهبي�ة  مرحل�ة  ف�ي  الس�عودية 
الحديث�ة، ومن رم�وز الوطنية والعط�اء واإلخالص، ومن 
العارفين ببواطن األمور، والذين عاشوا تحوالت المراحل 
الس�ابقة، ويعتب�ر أق�دم رئيس للمراس�م والتش�ريفات 
الملكية السعودية، التي كانت موجودة منذ بداية عهد 
الملك المؤس�س عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل س�عود � 

طيب اهلل ثراه.

الرفادة مكة المكرمة:

    

أقدم رئيس للمراسم والتشريفات الملكية السعودية

معالي السيد أحمد بن عبدالوهاب نائب الحرم..
 ذاكرة تاريخ المملكة

شخصيات

ذاكرة لتاريخ الوطن 
بزعاماته ورموزه 

وشخصياته 
وأحداثه

كان الس���يد أحمد بن عبدالوهاب نائب احلرم 

يتمت���ع بجمي���ع مزاي���ا وصفات رج���ل الدولة 

الدبلوماس���ي، كما كان يعمل في صمت وبعيدًا 

ع���ن األضواء، وال مييل إلى الظهور أو احلديث 

لوس���ائل اإلع���ام عن ما عاص���ره من أحداث 

وشخصيات خال ممارس���اته العملية في هذا 

املنصب املهم الذي كان يشغله حتت قيادة من 

تعاقبوا على احلكم من أبناء امللك املؤسس رحمه 

الله، حيث ُوِصف بأنه من مدرس���ة الفيصل بن 

عبدالعزيز التي برز منها الرجال األفذاذ الذين 

حملوا ما أنيط بهم من مس���ؤوليات بكل جدارة 

واقتدار، وكانوا في مستوى ثقة القيادة. 

املراسم امللكية 
يعتبر معالي���ه هامة من هامات الديوان امللكي، 

فقد عاش وأّس���س مامح املراس���م امللكية في 

عه���د امللك فيصل � رحمه الله � وعندما حتّولت: 

)التش���ريفات( إلى: )املراسم امللكية(، ثم فيما 

بعد وفي عهد امللك فيصل بن عبدالعزيز، امتدت 

خدمت���ه من عهد املغفور ل���ه امللك فيصل، حتى 

عهد خ���ادم احلرمني الش���ريفني امللك فهد بن 

عبدالعزي���ز رحمهما الله رحمة واس���عة، وكان 

ف���ي كل هذه الفترات واملراحل عامة بارزة من 

عامات العمل الدبلوماس���ي الس���عودي، فكلل 

الله سبحانه وتعالى جهوده بالنجاح، وبالتوفيق 

في طاعة الل���ه وخدمة الدي���ن واملليك والوطن 

لفترة طويلة.. ث���م انصرف بعد ذلك إلى حياته 

اخلاصة.

عائلة نائب احل���رم، من العائات املكية القدمية 

والعريق���ة، بدأ تألقها ف���ي التاريخ املكي بداية 

الق���رن احلادي عش���ر الهج���ري، ومع وصول 

السيد محمد نائب احلرم إلى مكة املكرمة نائبًا 

عن السلطان العثماني في بناء وعمارة ما انهدم 

من الكعبة الش���ريفة، في العام 1040ه�، وقد 

ظلت هذه األس���رة تتوارث منصب نيابة احلرم 

عدة قرون. وتع���ّد وظيفة: )نائب احلرم( وظيفة 

إدارية ال دينية، يتصل فيها النائب بالس���لطان 

العثماني مباش���رة فهو نائب عنه، ويتوالها في 

العادة أكبر األسرة سنًا، ويليه في املنصب من 

يليه في الس���ن. ومهامه���م احملافظة على نظام 

احل���رم، واإلش���راف على موظفي���ه من خطباء 

وأئم���ة ومؤذن���ني وبوابني وكناس���ني ووقادين 

وغيرهم، وصرف مخصصات املوظفني الواصلة 

من الس���لطنة، إضاف���ة إلى إباغ الس���لطان 

مب���ا يحتاج إلي���ه احلرم من عم���ارة أو ترميم، 

واإلش���راف على عمارته إن وجدت، واإلشراف 

على الصدقات واألوقاف الس���لطانية، واستام 

وتوزي���ع الصرر � أي املخصص���ات النقدية أو 

العيني���ة � الواصلة إلى األهالي. كما كان يوكل 

إليهم إدارة جميع األوقاف اخليرية والسلطانية 

القدمية، من مباٍن وتكايا ومس���اجد، وتعميرها 
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ذاكرة تاريخية 
ُع���رف عنه أنه ذاكرة تاريخية جلوانب مهمة في 

حي���اة امللك فيصل، وكذلك املل���ك خالد، وحتى 

جوانب من تاريخ امللك سعود وامللك عبدالعزيز 

رحمة الله عليهم جميعًا، وس���جل أحداثًا ذات 

أبع���اد مهمة في تاريخنا الس���عودي املعاصر، 

ويعد ذاك���رة لألحداث التاريخية التي مرت بها 

الباد، والتي تس���تحق أن توثق كأمانة إلطاع 

األجيال احلاضرة والقادمة عليها. 

وقد اقترح البعض تسجيل مرويات معاليه، لتقدم 

للجيل احلاض���ر واألجيال القادم���ة صورًا من 

تاريخ الوطن، بزعاماته، ورموزه، وش���خصياته، 

وأحداث���ه، ومس���يرته املفعمة باخلي���ر والتقاليد 

والقيم التي يتوق إليها كثير من الناس اليوم في 

زحام هذا العصر وإيقاعه املتسارع، خاصة وأن 

كثيرًا منا في حاجة ماس���ة إلى معرفة ما حفلت 

ب���ه مراحل النهضة من رجال الدولة الس���ابقني 

أمثال معالي الس���يد أحمد بن عبدالوهاب نائب 

احل���رم، وألنه من الوف���اء أن ُيذكر � وبكل تقدير 

وعرف���ان � جهود رج���ال الدولة املخلصني الذين 

أسهموا بجهودهم في مراحل النهضة احلديثة، 

التي يواصل قيادتها خادم احلرمني الش���ريفني 

امللك س���لمان بن عبدالعزيز آل سعود أيَّده الله، 

د على دروب اخلير خطاه. وسدَّ

وقد نقل معالي الدكتور محمد عبده مياني رحمه 

الله، بعض ما س���معه من معالي الس���يد نائب 

احل���رم من تلك األح���داث والروايات التاريخية، 

ونشر ذلك بعنوان: )زاوية نائب احلرم(، إشارة 

إلى مركاز الس���يد أحم���د عبدالوهاب في منزله 

ال���ذي يجتمع فيه كل خميس م���ع مجموعة من 

األصدقاء، وق���د قال الدكتور محمد عبده مياني 

عن ذلك: "... وس���ارت األمور على خير ما يرام، 

ولكنني فج���أة ُمنعت، وُأحي���ل  بيني وبني ذلك، 

ليس بالقانون، وإمن���ا بالصحبة واملوجب، وأنا 

ممن يتمنون أن يس���جل نائب احلرم جوانب من 

تلك الذاكرة التاريخية املهمة، واألحداث العظام 

الت���ي مرت بها الباد، وعاصرها وعاش���ها، بل 

وكما يقولون: الطير األخضر سجلها". ويضيف 

الدكت���ور مياني: "عندما قلت بأن الس���يد ذاكرة 

تاريخية لتلك احلقبة املهمة، فأنا أعني ما أقول، 

ألنه يختزن ذكريات كبيرة، وس���جل أحداثًا ذات 

أبعاد مهمة في تاريخينا السعودي املعاصر، وقد 

أحس���ن األخ أحمد باديب عندما قال إن السيد 

نحب���ه ونحترمه، فهو على خل���ق وأدب، ورئيس 

املراس���م وذاكرة الديوان، ومكي قح من رحاب 

مكة وشعابها، يعرف الكثير عنها وعن أهلها".

اخلالص���ة ألصحاب امل���روءة وحميد اخلصال 

والقي���م الت���ي ال يغني عنها من ع���رض الدنيا 

ش���يء، وهي مما تزن ب���ه مقادير الرجال وعند 

الله أعظم جزاء، وما أسعد اإلنسان عندما تأتي 

مثل هذه السيرة الطيبة عن شخصية عزيزة في 

القل���وب وكبيرة في مكانتها وأخاقها ومناقبها 

ومواقفه���ا، وما تتس���م به من صدق املش���اعر 

واملواقف جتاه م���ن يعرف ومن ال يعرف، وهو 

معاليه الذي ُع���رف على هذه اخلصال الكرمية 

واملكانة الرفيعة. 

هذه الش���خصية الوطنية حتمل أطيب اخلصال 

اإلنس���انية، حيث أفاض الل���ه تعالى عليه بكرمي 

السجايا التي ُعرفت في والده رحمه الله، والذي 

ق���ال فيه األديب العربي )املازن���ي( في كتاب له 

قب���ل نصف قرن: "إن الس���يد عبدالوهاب نائب 

احلرم قد تعل���م اللغة التركي���ة وأجادها وكذلك 

الفرنس���ية، وهو أب���رع محدث وأظ���رف رجل 

عرفناه ف���ي احلجاز، وهو رجل عطوف فيه رفق 

ورحمة ودماثة ومروءة، وليس في احلجاز من ال 

يأنس مبجلس���ه ويشتهي حديثه، وهو على ظرفه 

وفكاهته، كِيّس، وقور، ذو رأي، أنضجته الس���ن 

والتجارب والفكر، وس���ددته املعرفة واالطاع". 

وهذا ما تشهد به سيرة السيد عبدالوهاب نائب 

احل���رم رحمه الله، وما اس���تقاه منه معاليه من 

أطيب السجايا واخلصال وحظي كاهما مبكانة 

وحب. فهو من الرجال الذي���ن يألفون وُيؤلفون، 

كرمي في خلقه وفي معش���ره وفي مجلس���ه وفي 

لقائه مع الن���اس، وكل هذا الوصف في أخاقه 

ومواقفه، يتجلّى في مجلس���ه ال���ذي كان ُيعقد 

في منزله كل يوم خمي���س، ويضم مجموعة من 

األصدقاء، ويش���هد صفوة الش���خصيات ذات 

املكانة الرفيعة خلقًا ودورًا وإس���هامًا في خدمة 

الدين والوطن، والذي تسود فيه احملبة والترحاب 

واحلف���اوة، وت���دور في���ه أحاديث���ه وش���هاداته 

وخواطره التي تصغي له���ا العقول قبل اآلذان، 

وكلمات دقيقة وذكريات غنية وحميمة وذات قيمة 

تاريخية مهمة تامس شغاف القلوب. 

وترميمه���ا وإضاءتها، وص���رف مخصصاتها 

ملن يستحقها حسب ش���روط الواقفني، وتعيني 

من ينوب عنهم في نظارتها. واس���تمر ارتباط 

التعيني في وظيفة نيابة احلرم بالس���لطان حتى 

أواخر أي���ام الدولة العثماني���ة، وإن كان يوكل 

للوال���ي في مكة املكرمة أو احلاكم أمر التعيني، 

ثم تأتي املوافقة من السلطنة.

وظهر عدد من رجاالت هذه العائلة، ومن هؤالء 

السيد حسني بن محمد بن عثمان نائب احلرم، 

ال���ذي كان ضم���ن األربعة الذين س���لموا مكة 

املكرمة س���لميًا للملك املؤس���س عبدالعزيز آل 

س���عود رحمه الله، وبايعوه ملكًا على احلجاز، 

وهم الس���يد حس���ني نائ���ب احلرم، والش���يخ 

عبدالقادر الشيبي، والش���ريف حسني عدنان، 

والس���يد صالح ش���طا، كما تع���ني عضوًا في 

مجلس امللك فيصل ب���ن عبدالعزيز عندما كان 

رئيسًا للحكومة في مكة املكرمة في 28 جمادى 

اآلخ���رة 1344ه�، وتع���ني نائب���ًا لهيئة األمر 

باملعروف والنهي عن املنكر عند تأسيس���ها في 

أواخر صفر 1345ه�.

شخصية وطنية 
ُوِصف معالي السيد أحمد بن عبدالوهاب، بأنه 

إنس���ان يحمل قلبًا كبيرًا ينبض حبًا ومشاعر 

ناصعة مفعم���ة باإلخاص واحلكمة واحلصافة 

واالحت���رام، ولطامل���ا بذل من املواق���ف النبيلة 

خ���ال منصبه الرس���مي، وب���ذل اخلير جتاه 

الكثيرين على الصعيد الش���خصي اإلنساني، 

وه���ذا ديدن مس���عاه من أجل قض���اء مصالح 

الناس وأمورهم وحوائجهم، وكما قدم منوذجًا 

مضيئًا لتحمل املسؤولية بكل أمانة وتقوى، فإن 

دماثته ومروءته خصبة ندية، وهو ما يتس���م به 

الكبار في مواقفهم ومكانتهم املبنية على مبادئ 

ناصعة، ال تغتر أمثالهم مبنصب وال بوجاهة أو 

مال، وإمنا تواضع وأريحية ووقار الكبار.

والس���يرة احلس���نة دائمًا ما تقترن بالدعوات 

امتدت خدمته من 
عهد الملك فيصل 

حتى عهد الملك 
فهد بن عبدالعزيز 

رحمهم هلل

يحمل قلبًا ينبض 
حبًا ومشاعر ناصعة 
مفعمة باإلخالص 

والحكمة والحصافة 
واالحترام
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تضافر الجهود
توارثــت هذه البالد حكومة وشــعبًا شــرف خدمة ضيوف الرحمن زوار مســجد 

املصطفى صلى اهلل عليه وســلم، وها نحن وهلل احلمد، نشــهد جناح موســم حج 

1438هـ وعودة احلجاج آمنني مبتهجني مبا من اهلل عليهم من متام النسك، وذلك 

بفضل اهلل وتوفيقه، ثم بتضافر جهود جميع أجهزة الدولة بقيادة رشــيدة من 

والة األمر حفظهم اهلل، وما فتئت قوافل احلجيج بالرحيل، حتى توالت قوافل 

املعتمريــن بالتوافــد، فقد اعتمــدت اململكة يف رؤيتها الطموحــة 2030 متديد 

فترة موســم العمرة لتبدأ من غرة الشهر احملرم، وتستمر حتى نهاية شهر شوال 

مــن كل عام، ويف هذا اإلطار، أطلقت وزارة احلــج والعمرة مجموعة من املبادرات 

التي تســعى من خاللها لتجويد اخلدمــات املقدمة لضيوف الرحمن وتطويرها 

وحتقيق الشــفافية، فاعتمدت إطالق منصات تسويق إلكترونية لعرض برامج 

العمــرة وتفاصيل حزم اخلدمات من ســكن ونقل وإعاشــة وغيرها، وفق خيارات 

متنوعــة تلبي رغبات وتطلعات املعتمرين ومتكنهم من أداء مناســكهم يف أجواء 

حتفها الروحانية والطمأنينة.

وقد بلغت إحصائية املعتمرين الذين قدموا حتى نهاية شهر احملرم نحو )250( 

ألــف معتمــر، ومــن املتوقع مواصلــة قدومهــم لتبلــغ أعدادهم يف نهاية موســم 

1439هـــ، نحــو )8( ماليــني معتمــر، وتعمــل وزارة احلــج والعمرة وفــق خططها 

اإلســتراتيجية ـ مواكبــة مــع الرؤية ـ علــى حتفيــز الطلب على العمــرة لتصل 

إلى 30 مليون معتمر ســنويًا، وذلــك عبر حزمة من املبــادرات والبرامج التي من 

شــأنها أيضًا حتســني جتربــة املعتمــر، بالتكامل مــع جميع اجلهــات احلكومية 

ذات العالقــة، وعقد شــراكات مع القطــاع اخلاص مبا يحقق االرتقاء مبســتوى 

اخلدمــات، والســتيعاب تزايــد الطلــب املتوقــع على العمــرة، اعتمــدت الوزارة 

التأهيل املبدئي لنحو 800 منظم عمرة محلي، بكوادر سعودية واعدة.

ويف اخلتام، نسأل املولى عز وجل أن يتم على املعتمرين مناسكهم، ويتقبل منهم 

صالــح األعمال، وأن يعودوا إلى أوطانهم حتفهم رحمة املنان، فرحني مبا ملســوه 

من طمأنينة وأمان.. واهلل ولي التوفيق.

أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحيم وزان
وكيل وزارة احلج والعمرة لشؤون العمرة املُكلّف

قائد مكتب حتقيق “الرؤية”

األخيرة




