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القيم
ـــــــل. وج ـــــــز  ع اهلل  ـــــــاة  ـــــــرض م ابــــــتــــــغــــــاء  ـــــمـــــل  ـــــع ال
ــــــل. ــــــام ــــــع ــــــت ال يف  ــــــــــــدق  ــــــــــــص وال ــــــــــــة  ــــــــــــان األم
ـــــــام. ـــــــم ـــــــت ـــــــــاج مــــــــحــــــــور االه ـــــــــج ـــــــــة احل ـــــــــاي رع
الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــروح الـــــــــــفـــــــــــريـــــــــــق.
ـــق. ــــ ــــ ــــ ـــي ــــ ــــ ــــ ــــ ـــســــ ــــ ـــن ــــ ـــت ـــال الـــتـــكـــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــل ب
ــــة. ــــدم ــــق امل ـــــــات  ـــــــدم اخل تــــطــــــــــــــويــــر  يف  اإلبــــــــــــــداع 
بها. والــعــامــلــن  واملــؤســســات  املــســاهــمــن  مصلحة  احـــتـــرام 
ــــهــــنــــة. ـــــة عـــــلـــــى أصـــــــالـــــــة وعــــــــراقــــــــة امل ـــــظ ـــــاف احمل

•
•
•
•
•
•
•
•

نحن الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف )املطوفون، األدالء، الوكالء، الزمازمة(، نعمل 
سويًا وبروح الفريق الواحد نحو تنسيق فاعل بن مؤسساتنا، وفيما بيننا وبن اجلهات احلكومية 
الرحمن حجاج بيت اهلل احلرام، مبا ميكننا وبشكل  التي تهتم بشؤون خدمة ضيوف  واخلاصة، 
متكامل من تقدمي أقصى الرعاية لهم، وابتغاء مرضاة اهلل عز وجل، والعمل على رعاية مصالح 
مواكبن  الرشيدة،  حكومتنا  يف  املسؤولن  توجيهات  مستلهمن  فيها،  واملساهمن  املؤسسات 
إدارتها، مع احملافظة على أصالة  وأساليب  التقنية احلديثة يف كل مجاالت اخلدمات  للتطورات 
وعراقة املهن، ومراعاة خصوصية كل مؤسسة، شاكرين اهلل أن خّصنا بهذا الشرف، وميزنا بهذه 
إلى  وصوله  منذ  به،  واالهتمام  الرحمن  ضيف  رعاية  يف  العظيمة  األهداف  ومحققن  الهبة، 

األراضي املقدسة، وحتى مغادرته ساملًا غامنًا إلى بالده بإذن اهلل.

الرســالـة

الرؤيـة
بالتنسيق نتكامل لتقدمي أقصى الرعاية 

لضيوف الرحمن



رعاية يشهد لها العالم
ت��درك اململك��ة م��ن منطل��ق مكانتها الت��ي خصها به��ا املولى جل وع��ال، أهمية خدم��ة احلرمن 

الش��ريفن وضيوفهما، حجاجًا ومعتمري��ن وزوارًا، فتتضافر اجلهود، إلدراك الغايات املنش��ودة، 

وترجمة اجلهود املخلصة واملس��اعي اجلادة، حلقيقة ماثلة وواقع ملموس، يهدف لتقدمي أفضل 

اخلدمات وأرقاها لضيوف الرحمن، وإحاطتهم بكل أسباب الراحة والطمأنينة واليسر..

وم��ن فض��ل اهلل وتوفيقه ثم دعم القيادة غير احملدود، تواصل الوزارة أداء دورها الذي تش��رفت 

بالقي��ام ب��ه، تتوخ��ى كل س��بيل يدعم مس��اعيها، وتس��لك كل طريق يضمن س��المة مس��يرتها 

ومراميه��ا، عبر خارطة مدروس��ة حتكمها رؤي��ة اململكة 2030، فظلت طموحاتها تتوس��ع وآمالها 

تكبر لبلوغ املس��توى الذي ننش��ده م��ن رقي اخلدمات ودق��ة العمل وج��ودة األداء، فكلما أدركنا 

إجن��ازًا فكرن��ا يف آخ��ر أعظم وأقي��م، ويأت��ي يف مقدمة اس��تعداداتنا حلج ه��ذا الع��ام، اللقاءات 

الس��نوية املبكرة مع رؤس��اء ووفود مكاتب ش��ؤون احلج يف الدول التي يفد منها ضيوف الرحمن، 

حي��ث ينت��ج عن ه��ذه اللق��اءات الكثير م��ن أوجه التنس��يق والترتيب املس��بق، وتتمك��ن خاللها 

مكاتب ش��ؤون احلج من االطالع على اإلمكانات التي توفرها حكومة خادم احلرمن الش��ريفن، 

والتع��رف عل��ى املس��تجدات يف األنظمة املتصل��ة بترتيبات احلج��اج، يف الوقت ال��ذي يتاح فيه 

لل��وزارة االس��تماع أيضًا إلى م��ا لديهم من آراء ووجه��ات نظر، وأحمد اهلل عل��ى أن هذه اللقاءات 

تتسم بالكثير من التعاون، والتقدير والثناء ملا تبذله قيادة هذه البالد خلدمة ضيوف الرحمن، 

ومتكينهم من أداء الفريضة يف أجواء من السكينة والطمأنينة واليسر.

وبرؤي��ة موضوعية ميكن القول بأن املنجزات التي حتققت يف املدينتن املقدس��تن مكة املكرمة 

واملدينة املنورة، واملشاعر املقدسة متثل نقلة مهمة يف تاريخ احلج، عبر كل العصور، والتي جعلت 

احل��ج رحلة محاطة بكل أس��باب اليس��ر والراح��ة واألمن والس��كينة، فاحلج لي��س أولوية ضمن 

األولوي��ات لدى القي��ادة، بل هو العنوان األبرز على رأس كل األولوي��ات، فراحة ضيوف الرحمن 

لديهم أولوية تتصدر قائمة االهتمامات.

ومبا أن خدمة ضيوف الرحمن شرٌف عظيم يلزم أن يكون أداؤه على أكمل وجه، فقد عزمنا على 

تطوي��ر تلك اخلدمات، وس��تظل املتابعة مس��تمرة، بالصورة التي تعيننا عل��ى جتاوز التحديات 

التي تواجه احلجاج واملعتمرين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وحتقيق تطلعاتها، وتضمن 

يف ذات الوقت سالمة مسيرتها الرامية للرقي باخلدمة وحتسن األداء..

هك��ذا تنطل��ق ال��وزارة، لتحقيق أهدافه��ا يف ثقة وثب��ات، مس��تمدًة قوتها من الدع��م املتواصل 

والتوجيهات املس��تمرة خلادم احلرمن الش��ريفن وس��مو ولي عهده األم��ن يحفظهما اهلل، تلك 

التوجيهات الرامية لتس��خير جميع اإلمكانات خلدمة ضيوف الرحمن حتى يتمكنوا من تأدية 

مناس��كهم بس��هولة ويس��ر وطمأنينة، وهو اهتمام نابع من استش��عار قيادتنا الرش��يدة لدورها 

الريادي يف خدمة اإلسالم واملسلمن. 

د. محمد صالح بننت
وزير احلج والعمرة 
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مشروعات

جدة: الرفادة

يمثل مش�روع تطوير “الفيصلية”، نقلة تنموية مهمة في مس�يرة الوطن نحو تنويع 

االقتصاد وتفعيل الش�راكة مع القطاع الخاص في تطوير المش�اريع الريادية، وذلك 

لتحقي�ق رؤية المملك�ة 2030، وقد وّجه خادم الحرمين الش�ريفين الملك س�لمان بن 

عبدالعزيز يحفظه اهلل، بتسمية المشروع بالفيصلية، بعد أن كان مسماه السلمانية، 

تقدي�رًا وعرفانًا من�ه رعاه اهلل، باهتمام الملك فيصل بمنطق�ة مكة المكرمة، وذلك 

بعد اطالعه يحفظه اهلل، على مجس�م وعرض مرئي للمش�روع، رفعه مستشار خادم 

الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

يضم مركزًا للحج والعمرة

“الفيصلية”.. مدينة متكاملة
 المرافق والخدمات

يستقطب نحو 
10 ماليين زائر 

بما فيهم الحجاج 
والمعتمرون ويوفر 

خدمات نوعية

يقع في الجهة 
الغربية لمكة 

المكرمة وتبلغ 
مساحته 2450 كلم2 

يقع مش���روع الفيصلية ف���ي اجلهة الغربية ملكة 

املكرم���ة، ويرب���ط بينها وبني ج���دة، ويعتبر في 

العاصمة اإلداري���ة ملنطقة مكة املكرمة، ومحور 

ملتق���ى مناس���ب للخدم���ات البيني���ة والتنمية 

احلضرية باملدن الرئيس���ة في املنطقة، ويغطي 

النطاق اجلغرافي للمشروع حدود الشعيبة مبكة 

املكرمة، وتبل���غ مس���احته 2450 كلم2، ويحد 

املشروع من الش���مال طريق مكة املكرمة جدة 
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إس���امي فقهي، وش���ارع مح���وري، واملقرات 

واملرك���ز  الدبلوماس���ي،  واحل���ي  احلكومي���ة، 

احلضاري، واألعمال والتجارة، والتسوق والبيع 

بالتجزئ���ة، ورصيف للقوارب، ومس���اكن مطلة 

على البحر(.

التميز اإلسكاني
س���يكون املش���روع فرصة لتخفي���ف الضغط 

الس���كاني عل���ى مدينت���ي مكة املكرم���ة وجدة 

خال الس���نوات ال� 25 القادم���ة. ويعطي هذا 

املشروع احليوي فرصة مناسبة لتوفير السكن 

االقتص���ادي مل���ا ال يقل عن 700 ألف أس���رة، 

الس���ريع، ومن اجلنوب والغرب محافظة الليث 

والواجهة البحرية ملركز الش���عيبة، ومن الشرق 

مركز البيضاء، ومن الش���مال الش���رقي حدود 

منطقة احلرم املكي.

عوامل متيز
يتميز املش���روع مبجموعة من العوامل تساعد 

في مس���يرة النهضة والبناء والتنمية والتطوير، 

من أبرزها: )التميز اجلغرافي اإلس���تراتيجي(، 

حي���ث يعد املوق���ع اجلغرافي للمملك���ة العربية 

الس���عودية الت���ي تقع في ملتقى ث���اث قارات، 

منطقة جتارية إس���تراتيجية، وقاع���دة إقليمية 

الش���راكات  وتكوي���ن  لاس���تثمارات،  مهم���ة 

الذكي���ة الناجحة. وكذل���ك: )التميز االقتصادي 

واالستثماري(، حيث تعتمد إستراتيجية التنمية 

في املش���روع، على تنوي���ع االقتصاد وتخفيف 

االعتماد عل���ى قطاع النفط والغ���از، وذلك عن 

طريق إدخال نظام بيئ���ي مكون من مجموعات 

مختلفة لتحفيز التطوير في املنطقة.

ويحقق موقع مش���روع الفيصلية اإلستراتيجي، 

فرصًا اقتصادية جديدة ومتط���ورة تفتح آفاقًا 

رحبة للتنمية، وتتوافق مع التقدم التقني وتنوع 

مجاالت االس���تثمار، التي أثبت���ت جناحها في 

مناطق التنمية الناشئة عامليًا.

ومت التأكيد على االستفادة من التجارب العاملية 

الناجحة في االس���تثمار االقتص���ادي املتنوع، 

مثل سنغافورة وإقليم إسكندر ومدينة بتراجايا 

مباليزي���ا، ومش���روعات التنمي���ة املعتمدة على 

الطاقة املتجددة والزراعة املستدامة وغيرها من 

املشروعات الناجحة عامليًا.

كم���ا روعي ف���ي تصميم املش���روع التركيز 

على خلق احملف���زات االقتصادية للتنمية في 

جميع مناطق���ه، وذلك خللق ف���رص وظيفية 

واس���تثمارات اقتصادية ناجحة ومس���تدامة 

تعمل على حتفيز الس���وق العق���اري كخدمة 

أساسية مكملة لعملية التطوير.

ويس����تقطب املش����روع العديد من املجموعات 

االقتصادي����ة التي حتقق قيم����ة مضافة ال تقل 

ع����ن ضعفي قيمة االس����تثمار، وقد تصل إلى 

أربعة أضعاف مثل السياحة والتعليم والصحة 

والنقل والتخزين.

ويحتوي املش���روع على مناطق االس���تثمارات 

العامة واخلاصة لتحفيز منو املش���روع: )مجمع 

يضم مركزًا 
إسالميًا لجميع 

المنظمات 
والمؤسسات 

اإلسالمية ومراكز 
لالجتماعات 

والندوات 
والمؤتمرات
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ويخوت وقوارب صغيرة، وتاكسي مائي(.

 أمناط متع���ددة للنقل: )قط���ار ركاب، وقطار 
ش���حن، ومترو أنفاق، وترام/ حافلة س���ريعة، 

وحافلة فرعية(.

سيتم تنفيذ احملطات متعددة الوسائط تتضمن 

استخدام وسيلتني أو أكثر في الرحلة الواحدة، 

وغالًبا ما يس���تخدم االنتقال متعدد الوس���ائط 

لدمج نق���اط القوة )وتعويض نق���اط الضعف(، 

بالنسبة ملختلف وسائل النقل.

وتعتب���ر التنمية املوجهة للنقل ه���ي أحد أنواع 

التنمية املجتمعية التي تتضمن مزيًجا من أنواع 

اإلس���كان، واملكاتب، وجتارة التجزئة، واملرافق 

األخ���رى التي يتم دمجها مًعا في حي س���كني 

ميكن السير فيه، ويقع في مكان ميكن أن تصل 

أو م���ا يعادل 70% من عدد الوحدات الس���كنية 

اجلديدة، مبا يقارب 995 ألف وحدة سكنية في 

املش���روع، حيث يصل عدد السكان عام 2050 

نحو 5.6 مليون نسمة.

ويق���دم برنامج حتوي���ل القرى طريق���ة مبتكرة 

ومستدامة لتحويل املجتمعات القروية إلى أحياء 

مناسبة للمعيشة عن طريق إعادة تنشيط القرى 

القائمة، وحتس���ني ظروف احلي���اة فيها، وذلك 

من خال إش���راك املجتمع���ات احمللية لضمان 

استدامتها على املدى الطويل، وحتسينها بشكٍل 

مس���تمر، والتركي���ز على الس���كن االقتصادي 

يعطي املش���روع ميزة أساس���ية، فمشروعات 

املدن اجلدي���دة أو املدن االقتصادية ركزت على 

التطوي���ر العقاري كمحرك للتنمي���ة، وهذا كان 

سببًا رئيسًا في تأخر حتقيقها لألهداف.

متيز النقل
يوف���ر نظام النقل متعدد الوس���ائط ربطًا فعااًل 

عل���ى الصعيدي���ن اإلقليمي واحملل���ي وذلك عن 

طريق:

 تنفيذ مطار إقليمي: )مطار للشحن، مع مرافق 
لوجستية(.

 ميناء فرعي مزود بتجهيزات مساندة للموانئ 
املجاورة: )س���فن س���ياحية، ويخ���وت ضخمة، 

يوفر سكنًا 
اقتصاديًا لـ )700( 

ألف أسرة بما 
يقارب 995 ألف 

وحدة سكنية

يحقق فرصًا 
اقتصادية جديدة 

ستفتح آفاقًا رحبة 
للتنمية وتتوافق 
مع التقدم التقني
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إليه املواصات العامة عالية اجلودة بس���هولة. 

وينمي املش���روع قطاع الطيران، من خال خط 

جوي جديد سيتم إنشاؤه لفتح سوق داخلي.

التميز االجتماعي 
 اس���تحداث أكثر من مليون وظيفة في مجاالت 

متنوع���ة: )تقنية وتعليمية وصحي���ة وخدمية(، 

لسكان وزائري املشروع.

 إنشاء منطقة ترفيهية تكون نقطة جذب جلميع 
ش���رائح املجتمع، ليس فقط للمنطقة وسكانها، 

بل أيضًا لس���كان اململكة بشكل عام وزوارها، 

تكامًا مع ما مت إعانه في رؤية اململكة 2030 

بإذن الله تعالى.

 يدعم مش����روع الفيصلية اله����دف الوطني 
املتمث����ل في خل����ق مجتمعات ذات مس����توى 

عاملي، عن طريق توفير: )االستقرار واملرونة، 

والرعاية الصحية، والثقافة والبيئة، والتعليم، 

والبنية التحتية(.

مكونات املشروع وخدماته

 مطار “الفيصلية” مركز متيز إسالمي

 مركز أكادميي متعدد املستويات  مركز مكة املكرمة اإلداري

 جممع للتقنية الصديقة للبيئة  مركز للدراسات اإلسالمية 

  جممع للتصنيع مركز لألعمال التجارية واملالية 

 صناعات زراعية  منتجعات ومناطق ترفيهية وأماكن للرعاية الصحية 

 منطقة لوجستية ومنطقة حرة 

 حمطة مركزية لوسائط النقل العام 

 قرية 

 أحياء سكنية

 مركز للرياضة والرتفيه  مركز استقبال للحجاج

 حديقة جبلية منطقة دبلوماسية

 ميناء فرعي وسياحي 

 وادي 

 مركز لتوزيع األغذية 

 منطقة خاصة 
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- املركز احمللي )1(
مركز خدمات احل���ج والعمرة في مكة املكرمة � 

جدة، واخلدمات اللوجستية والتجارة.

- املركز احمللي )2(
- البوابة الش���مالية ملش���روع الفيصلية، ومركز 
جت���ارة وأعم���ال لدع���م األنش���طة الصناعية 

الشمالية.

- املركز احمللي )3(
- )البوابة اجلنوبية ملش���روع الفيصلية، ومركز 
خدم���ات محلي للمح���ور اللوجيس���تي � املطار 

واملين���اء، ومنطق���ة التج���ارة احل���رة، وامليناء 

الداخلي(.

- مراكز األحياء: مراكز أحياء تخدم الس���كان 
احملليني، وتوفر فرص عمل محلية.

- املراك���ز املتخصصة: مراكز متخصصة تقدم 
مختل���ف اخلدمات للس���كان احملليني وليس���ت 

مح���دودة مبناط���ق التجم���ع احمللي���ة، ولكنها 

تستهدف شرائح متنوعة في السوق.

- املراكز الترفيهية
- مناطق مخصصة للترفيه

التميز الذكي واملستدام 
يحتض���ن املش���روع مجتمع���ات ذكي���ة في 

مختل���ف املجاالت، واقتص���اد ذكي: )ريادة 

األعمال واالبتكارات العاملية(، تواصل ذكي: 

)شبكة نقل متميزة ومتوافقة مع أنظمة تقنية 

املعلومات واالتصاالت(، ومعيشة ذكية: )بيئة 

حضرية صحي���ة وآمنة ونابض���ة باحلياة(، 

التميز التنموي 
 يعتمد املش���روع على التنمي���ة املرحلية جلميع 
مكونات���ه االقتصادي���ة وذل���ك لضم���ان جناح 

املش���روع قبل ضخ الكثير م���ن األموال ورفع 

مستوى املخاطر املالية للمشروع، حيث تتضمن 

التنمي���ة املرحلية تقومي ومراجعة خطط التطوير 

قبل التوسع في مجاالت االستثمار.

 يعتبر مش���روع الفيصلية مكمًا خلطط التنمية 
والتطوير الوطنية في كل من مكة املكرمة وجدة، 

وليس منافس���ًا لهم���ا، لضمان تكام���ل عملية 

التنمية اإلقليمية ملكة املكرمة.

 س���تتمكن التنمية املرحلية للمشروع من تبني 
األفكار التنموية اجلديدة، والتي ستنش���أ الحقًا 

نتيجة التس���ارع التقن���ي الذي نش���هده اليوم 

وإعادة توجيه مسار التنمية للبرامج اجلديدة.

 مت االعتماد في التصميم على نظام مخصص 
الستخدامات األراضي يتميز باملرونة والقابلية 

للتعدي���ل: )بني���ة حتتي���ة، ومناط���ق خضراء، 

وجتاري���ة، وصناعية، ونق���ل، ومنطقة خاصة، 

زراع���ي، وحكومي، وتعليم، وصح���ة، ومناطق 

استعماالت متعددة(.

 مت مراعاة احملت���وى البيئي واملناطق احمليطة 
في تخطيط وتصميم املش���روع، ويبدأ التطوير 

من املراكز الرئيسة والنقاط احملورية كالتالي:

- املراكز الرئيسية.
- الوظائف واألنشطة الرئيسية.

- مركز مشروع الفيصلية.
- مركز إسامي، ومنطقة ترفيه، وإداري وثقافي، 
املرك���ز اإلداري، مركز األعمال التجارية، احلي 

الدبلوماسي.

يعتبر مكماًل 
لخطط التنمية 

والتطوير الوطنية 
في كل من مكة 

المكرمة وجدة 

 خلق القيمة وحتفيز النمو.
 حتقيق النمو املكاني واالقتصادي.

 خلق فرص عمل وحياة جيدة.
 استيعاب زوار احلج والعمرة.

 تعزيز قيمة األرض.
 دعم النمو السكاني.

 تكاليف عادلة ومتنوعة لإلسكان.
 مرافق ومنافع عامة.

 النقل واالتصاالت والتواصل. 
 وسائل نقل متكاملة.

 بنية حتتية متكاملة. 
 استخدام تقنيات جديدة.

المواصفات والمميزات الرئيسة
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السمو امللكي األمير عبدالله بن بندر نائب 

أمي����ر منطق����ة مكة املكرمة، إن مش����روع 

الفيصلي����ة ال يزال في بدايته، وخير بداية 

له ما مت عندما قدمنا ملقام خادم احلرمني 

الش����ريفني أي����ده الل����ه، نب����ذة تفصيلية 

عن املش����روع، حيث اطل����ع عليه وناقش 

تفاصيله، وأمر بوضع الدراسات النهائية 

له والس����ماح للقطاع اخلاص باملش����اركة 

في تنفيذه، الفتًا إلى أن الفيصلية امتداد 

ملدينة مكة املكرمة وليس مدينة جديدة، إذ 

يبدأ من احلد الش����رعي للعاصمة املقدسة 

وينتهي بالشاطئ الغربي ملكة املكرمة.

وأبان أمير منطقة مكة املكرمة أن املشروع 

يح����وي العديد م����ن العناص����ر، إذ يضم 

مرافق عدة تتمثل ف����ي مركز إدارة يضم 

جمي����ع اإلدارات العامة باملنطقة في مكان 

واحد، ومن بينها مق����ر إمارة منطقة مكة 

املكرمة، ومركز إسامي جلميع املنظمات 

واملؤسس����ات اإلس����امية، كم����ا س����يتم 

إنش����اء مركز أبحاث إس����امي، ومراكز 

لاجتماعات والندوات واملؤمترات، مضيفًا 

أن الفيصلي����ة س����تضم إل����ى جانب ذلك 

مساكن وأسواق ومناطق للترفيه والتعليم 

والصحة، وس����يتم توزيعها بش����كل علمي 

ومدروس على أرض املشروع.

وأوضح أن املش���روع س���يضم أيضًا مرافق 

للقطاع���ات الزراعية والصناعية، كذلك مطارًا 

خاص���ًا يتبع مطار املل���ك عبدالعزيز، وميناء 

بحريًا يتبع ميناء جدة اإلس���امي، مؤكدًا أن 

إدارة خاصة س���تتولى إدارة املشروع حتت 

إش���راف هيئ���ة تطوير منطقة مك���ة املكرمة، 

إلى جانب مندوب من صندوق االس���تثمارات 

السعودية، والذي سيكون مبثابة همزة وصل 

بني املشروع وهيئة تطوير املنطقة.

ولفت األمير خالد الفيصل إلى أنه سيتم البدء 

الفوري في االجتماعات والندوات املفتوحة 

مع القطاع اخلاص، لتبادل اخلبرات وإنهاء 

الدراسات املتعلقة باملشروع، ووضع خطط 

التنفيذ التي س����تكون مرنة وقابلة للتعديل، 

داعيًا القطاع اخلاص للمس����اهمة الفاعلة 

في املشروع، مش����يرًا إلى أنه سيتم أيضًا 

االس����تعانة بش����ركات عاملية وإسامية في 

هذا اخلصوص.

وبيئ���ة ذكي���ة: )نظ���ام طاقة صدي���ق للبيئة 

وتخطيط فعال للمش���روع(، وحوكمة ذكية: 

)إدارة ش���فافة وبيانات مفتوحة، واستخدام 

ذكي للتقنية(، ومجتم���ع ذكي: )تعليم جيد، 

وفرص للمش���اركة في صنع القرار وحتقيق 

الطموحات(.

يس���تهدف املش���روع إنتاج 9.5 جيجاوات من 

مصادر الطاقة املتج���ددة، وذلك لتلبية االزدياد 

في الطلب احمللي على استهاك الطاقة، واملتوقع 

أن يص���ل إلى 18 جيجاوات، أي ثاثة أضعاف 

بحلول عام 2030.

وس���يتمكن املش���روع بإذن الله من استقطاب 

نح���و 10 مايني زائر، مبا يوف���ره من خدمات 

س���ياحية متطورة ونوعية لزوار املنطقة، مبا في 

ذلك احلجاج واملعتمرون.

تبادل اخلبرات 
وف���ي وقت س���ابق، كش���ف مستش���ار خادم 

احلرمني الش���ريفني أمير منطق���ة مكة املكرمة 

صاحب الس���مو امللكي األمي���ر خالد الفيصل، 

عن تفاصيل مش���روع “الفيصلي���ة”، موضحًا 

أن املش���روع امت���داد ملكة املكرم���ة، ويبدأ من 

احلد الش���رعي للعاصمة املقدسة، وينتهي في 

الشاطئ الغربي ملكة املكرمة ويقع على مساحة 

2450 كلم2.

وقال صاحب الس����مو امللكي األمير خالد 

الفيص����ل خال املؤمت����ر الصحافي الذي 

عقد في مقر اإلمارة بج����دة بتاريخ 3 ذو 

القعدة 1438ه� املوافق 6 يوليو 2017م، 

بحضور صاحب الس����مو امللك����ي األمير 

مش����عل بن ماجد محافظ جدة، وصاحب 
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عق�د نائب وزير الح�ج والعمرة الدكت�ور عبدالفتاح بن س�ليمان مش�اط اجتماعًا بأعضاء 
مجل�س الهيئة التنس�يقية لمؤسس�ات أرب�اب الطوائف بمق�ر الهيئة بمك�ة المكرمة، 
بحضور رؤساء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف بكل من مكة المكرمة والمدينة 

المنورة ومحافظة جدة، واألمين العام.

مكة المكرمة: الرفادة

نائب وزير الحج والعمرة في ضيافة الهيئة 
التنسيقية ألرباب الطوائف

زيارات 

في بداية االجتم���اع تفقد معالي نائب وزير 

احلج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان 

مش���اط، مركز بيان���ات الهيئة التنس���يقية 

ملؤسس���ات أرب���اب الطوائ���ف وجتهيزات���ه 

وإمكانات���ه املتاحة، ثم اس���تمع إلى عرض 

مرئ���ي عن الهيئ���ة ومش���اريعها، كما متت 

مناقش���ة العديد من املواضي���ع ذات الصلة 

بأعمال مؤسسات أرباب الطوائف.

وأك���د معالي نائب وزير احل���ج والعمرة أن 

الوزارة وما متلكه من إمكانات تقنية وكوادر 

بشرية وعلى قدر عال من االحترافية، قادرة 

عل���ى حتقي���ق تطلع���ات القيادة الرش���يدة، 

وتس���خير جميع اإلمكانات في سبيل تذليل 

الصع���اب أمام حج���اج بيت الل���ه احلرام، 

وهو الدور الذي يتماش���ى م���ع رؤية اململكة 

2030، وحث معالي���ه اجلميع على مضاعفة 

اجلهود واالس���تعداد املبكر ملوسم حج هذا 

العام، بهدف توفي���ر أقصى درجات الراحة 

والتيسير جلميع احلجاج القادمني من جميع 

أنحاء العالم.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة 
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التنسيقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف الدكتور 

طال قطب أن الزي���ارة تأتي في إطار حرص 

معال���ي نائب وزير احل���ج والعمرة للوقوف عن 

كثب على سير االس���تعدادات املبكرة والتهيئة 

العامة ملوسم حج هذا العام من قبل مؤسسات 

أرب���اب الطوائف بع���د انتهاء لق���اءات معالي 

وزير احلج والعم���رة الدكتور محمد صالح بن 

طاهر بننت مع وفود مكاتب شؤون احلج وبحث 

ترتيبات شؤون حجاج كل دولة وفق التنظيمات 

والتعليم���ات املعدة لذل���ك والهادفة إلى حتقيق 

الراحة واليسر حلجاج بيت الله احلرام.

وبني أنه مت خال الزي���ارة االطاع على نتائج 

لقاءات الهيئة مع مجالس إدارات مؤسس���ات 

أرباب الطوائف الهادفة إلى اس���تيضاح رؤى 

عامة ومش���اركة فاعلة لتحقيق التطوير املهني 

ملؤسسات أرباب الطوائف بصفة عامة والهيئة 

التنس���يقية بصف���ة خاصة مبا يتماش���ى مع 

توجيهات حكوم���ة خادم احلرمني الش���ريفني 

امللك س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود وسمو 

ولي عهده األم���ني حفظهما الله، لتطوير آليات 

الرقابة الذاتي���ة على اخلدمات املقدمة لضيوف 

الرحمن ومتكينهم من أداء الركن اخلامس من 

أركان اإلس���ام بكل يسر وسهولة، إلى جانب 

االرتقاء مبستوى اخلدمات واألداء التي حتقق 

املزيد م���ن الراحة واالس���تقرار للحجاج منذ 

وصولهم للديار املقدس���ة وحتى مغادرتهم إلى 

أوطانهم ساملني غامنني.

يقدم مركز البيانات بالهيئة التنس�������يقية ملؤسس�������ات أرباب الطوائف، اخلدمات 
املتكاملة جلميع أنظمة وبرامج الهيئة التنس�������يقية ملؤسسات أرباب الطوائف، 
والهيئ�������ة العليا ألرباب الطوائف، ومكتب إرش�������اد احلاف�������ات الناقلة للحجاج، 

حيث يقدم اخلدمات التالية:
 تسهيل التعامات الورقية وحتويلها إلى إلكترونية.

 تقدمي خدمات الهاتف والبريد اإللكتروني الداخلية واخلارجية.
 استضافة وتش�������غيل اخلدمات واألنظمة اإلدارية اخلاصة بالهيئة التنسيقية 

والهيئة العليا ومكتب إرشاد احلافات الناقلة للحجاج.
ويس�������تند املركز ضمن جتهيزاته وأنظمته األمنية على نظام لكش�������ف ومتابعة 
الدخان والسوائل ودرجات احلرارة، وعلى نظام كشف انقطاع التيار الكهربائي 
والتغذي�������ة اإلحتياطية عبر بطاريات متخصص�������ة ومتصلة باملركز، إضافة إلى 
نظ�������ام تواصل أمني عبر البري�������د اإللكتروني والرس�������ائل النصية للتنبيهات يف 

حال حدوث مشكات أو حريق ال سمح اهلل.
كم�������ا يتوافر باملركز نظام FM200 الذي يعمل بواس�������طة الغ�������از املضاد للحريق 
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ال س�������مح اهلل، وعلى أجهزة تكييف للمحافظة عل�������ى درجة احلرارة واملكونات 
الداخلي�������ة، إضاف�������ة إلى مجموعة م�������ن اخلوادم واألجهزة لتخزين وتش�������غيل 
األنظمة الس�������ابق ذكرها عبر ش�������بكة اتصال عالية الس�������رعة، علمًا أن املراقبة 
تكون 24 ساعة على مدار األسبوع للتأكد من تقدمي اجلودة املطلوبة عبر فريق 

متخصص من الدعم الفني.
أما إمكانات مركز البيانات فيمكن إجمالها يف اآلتي:

 يتوفر داخل مركز البيانات أكثر من 15  خادمًا، تنقسم ما بني خوادم لتشغيل 
أنظم�������ة االتصاالت الداخلي�������ة واخلارجية وخوادم لتخزي�������ن امللفات والبيانات 

وخوادم للنسخ االحتياطي.
 يتمتع بسعة تخزينية تصل الى أكثر من 20  تيرا بايت )20 ألف جيجابايت(، 

وميكن زيادتها مستقبًا ملواكبة الزيادة املستقبلية يف املعلومات.
 يت�������م رب�������ط جميع األنظمة واخلوادم واملقس�������مات داخل املبن�������ى عبر خطوط 

اتصال ألياف بصرية عالية السرعة.
 ميكن توفير مولد احتياطي يف حال استضافة جهات أخرى.
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ورش عمل 

في ورشة عمل رعاها نائب وزير الحج والعمرة

“الهيئة التنسيقية” تبحث آليات تطوير
 منظومة “التغذية واإلعاشة” في الحج والعمرة
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جدة: الرفادة
انطالق�ًا من ح�رص الهيئة التنس�يقية لمؤسس�ات أرب�اب الطوائ�ف: )المطوفون � 
األدالء � ال�وكالء � الزمازمة(، الكبير على االرتق�اء بآليات عمل جميع الخدمات التي 
تتش�رف مؤسس�ات أرب�اب الطوائ�ف بتقديمه�ا لضيوف الرحم�ن من حج�اج الخارج، 
وتطويره�ا وإحداث تحوالت كبرى ونق�الت نوعية فيها، نظمت “الهيئة التنس�يقية” 
ورش�ة عمل بعنوان: )تطوير منظومة التغذية واإلعاش�ة في الحج والعمرة(، برعاية 
معال�ي نائب وزي�ر الحج والعم�رة األس�تاذ الدكتور عبدالفتاح بن س�ليمان مش�اط، 
بالتعاون مع مكتب الخبرة العالمية لصحة وسالمة الغذاء، التابع لجامعة أم القرى 

بمكة المكرمة، وذلك بتاريخ 1439/07/08ه�، بفندق “الدار البيضاء” بجدة...

ورشة عمل محورية 
لتحقيق تحول 

فعلي فيما يتعلق 
بمنظومة اإلعاشة 

والتغذية

لمؤسسات 
الطوافة خبرات 

كبيرة وممارسات 
ميدانية طويلة في 
التغذية واإلعاشة 

بكم جميعًا في هذه الورش���ة، التي سنستعرض 

من خالها � بش���كل عام � مبادرات وزارة احلج 

والعمرة نحو حتقيق رؤية 2030 وبرنامج التحول 

الوطني، كما س���يتم التفصيل واخلوض بش���كل 

أوس���ع فيما يخص خدمات التغذية واإلعاش���ة 

والتج���ارب الناجحة ملؤسس���ات الطوافة األهلية 

مبك���ة املكرم���ة، وتق���ومي الوضع الراه���ن لهذه 

اخلدمة، وأيضًا معرفة مهام القطاعات احلكومية 

ذات العاق���ة وما يواج���ه االس���تثمار في هذا 

القطاع من صعوبات، كما سيتم استعراض عدد 

من التجارب في مجال تغذية احلش���ود الكبيرة، 

وكل ذلك بهدف تطوير منظومة التغذية واإلعاشة 

في احلج والعمرة، ونس���أل الله سبحانه وتعالى 

التوفيق للجميع”. 

واس���تطرد رئيس الهيئة التنس���يقية ملؤسسات 

أرب���اب الطوائف قائ���ًا: “ال يخفى علينا جميعًا 

ما تعيشه بادنا من نقلة اقتصادية نوعية، وذلك 

وف���ق برنامج التحول الوطني الذي أقرته حكومة 

انطلقت ورشة العمل بحضور وكاء وزارة احلج 

والعم���رة، ومكت���ب حتقيق “الرؤي���ة” بالوزارة، 

وممثل���ي برنام���ج خدم���ة ضي���وف الرحم���ن، 

ورؤس���اء وأعضاء مجالس إدارات مؤسس���ات 

أرب���اب الطوائف، وممثل���ي ومندوبي العديد من 

اجلهات والقطاعات احلكومية واألهلية املختصة 

ذات العاق���ة، والتي على رأس���ها أمانات املدن 

والبلديات، ومكاتب ش���ؤون احلج���اج، ومقدمو 

خدمات اإلعاش���ة م���ن القطاع اخل���اص، وقد 

صاحب الفعالية، معرض مصاحب خاص ببعض 

منتجات ش���ركات ومصان���ع األغذية من وجبات 

مسبقة التجهيز، ووجبات جاهزة لألكل.

جتارب ناجحة 
بدأت فعاليات الورش���ة بتاوة آي���ات من الذكر 

احلكي���م، ث���م ألق���ى رئي���س الهيئة التنس���يقية 

ل�مؤسس���ات أرب�اب الطوائف، املطوف الدكتور 

طال بن صالح قط�ب، كلمة رحب في مس���تهلها 

باحلض���ور، أوضح فيها اله���دف من تنظيم هذه 

الورش���ة، قائًا: “أصالًة عن نفس���ي، ونيابة عن 

اإلخوة الزماء أعضاء مجلس الهيئة التنس���يقية 

ملؤسس���ات أرباب الطوائف، يس���رني أن أرحب 
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الطوائف، لتنظيمها لهذه الورش���ة املهمة، والتي 

ستكون ورشة عمل محورية لتحقيق حتول فعلي 

وحقيقي في أحد جوانب خدمات احلج والعمرة، 

وهو اجلانب املتعلق مبنظومة اإلعاشة والتغذية”. 

وأضاف: “إن���ه حينما بدأت رؤية اململكة 2030 

قبل عامني، بدأت بطموح كبير وعاٍل جدًا، وكان 

ل���وزارة احلج والعم���رة مبادرة ُأع���دت في ذلك 

الوقت ُتعنى بتطوير منظومة اإلعاش���ة والتغذية، 

وال شك أن كان املقصود التحول وليس التطوير، 

فاملقصود من التحول الوطني هو التحول الفعلي 

عل���ى ما نحن عليه، في جمي���ع اإلجراءات، وفي 

جمي���ع التنظيم���ات والتش���ريعات، وحت���ى في 

األساليب التي نتعامل بها مع اآلخرين، وبالتالي 

تنعكس وبش���كل س���ريع جدًا على حتقيق رؤية 

اململكة 2030”. 

وأضاف معاليه: “إن هذه اجلزئية، تس���اعد على 

إحداث التح���ول املطلوب ف���ي مختلف مجاالت 

خادم احلرمني الش���ريفني، وذل���ك للوصول إلى 

حتقي���ق الرؤية الطموحة 2030، والتي س���تعود 

بالنفع العام لهذه الباد وأهلها وقاصديها بحول 

الله وقوته. 

وأض���اف: “ق���د كان لوزارتنا املوق���رة: )وزارة 

احلج والعمرة( العديد من املبادرات نحو حتقيق 

ه���ذه الرؤية وبرنامج التحول الوطني، وذلك فيما 

تقدمه الوزارة واجلهات التي تش���رف عليها من 

مؤسس���ات أرب���اب الطوائف م���ن خدمات على 

مختلف األصعدة واجلهات، للحجاج واملعتمرين 

وزوار مس���جد سيد املرس���لني محمد صلى الله 

عليه وسلم، وذلك بهدف متكني احلاج الكرمي من 

أداء نسكه بكل يسر وس���هولة واطمئنان، سعيًا 

رًة في ذلك  لتحقيق أفضل مؤشرات األداء، مسخِّ

جميع اإلمكانات البشرية والتقنية”.

ومضى قائ���ًا: “إن من أهم هذه اخلدمات، هي 

خدمة تأمني إعاشة وتغذية احلجاج واملعتمرين، 

والت���ي تع���د راف���دًا اقتصاديًا مهم���ًا، يتوجب 

االهتم���ام ب���ه، وتقدميه في قال���ب متميز يواكب 

تطلعات املس���تفيدين، ويواكب التطور احلاصل 

في بقية اخلدمات األخ���رى، وحرصًا من وزارة 

احلج والعمرة، فقد صدرت التوجيهات بأن تتولى 

الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف تنظيم 

هذه الورش���ة بالتعاون مع استش���اري الدراسة 

مكتب اخلب���رة العاملية لصحة وس���امة الغذاء، 

التابع جلامعة أم القرى، مبش���اركة اجلهات ذات 

العاقة بتقدمي هذه اخلدمة، وذلك بهدف االرتقاء 

واجل���ودة واإلتقان في تق���دمي اخلدمات الغذائية 

للحجاج واملعتمرين والزوار”.

واختتم املطوف الدكتور طال قط�ب كلمته بقوله: 

“ختامًا، أج���دد الترحيب بكم مرة أخرى، مذكرًا 

نفس���ي وإياكم بعظ���م هذه األمانة واملس���ؤولية 

التي تش���رفنا وُكِلفنا بها، وه���ي خدمة احلجاج 

واملعتمرين والزوار، وأسأل الله العلي القدير أن 

يكتب التوفيق ملخرجات هذه الورشة، وأن يجعل 

أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي، وأن يوفقنا لتقدمي 

أفضل اخلدم���ات للحجاج واملعتمرين، ومتكينهم 

من أداء نس���كهم بكل يس���ر وس���هولة، ليعودوا 

إل���ى بادهم س���املني غامنني، داع���ني لهذا البلد 

املعطاء باألمن واألمان والرخاء، بقيادة حكومتنا 

الرشيدة أعزها الله وأيدها بنصره”.

حتّول فعلي
عقب ذل���ك، خاطب راعي الورش���ة، معالي نائب 

وزير احلج والعمرة األس���تاذ الدكتور عبدالفتاح 

بن س���ليمان مشاط، املشاركني واحلضور قائًا: 

“ف���ي البداي���ة أود أن أتق���دم بخالص الش���كر 
والتقدي���ر للهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 

تحرص مؤسسات 
الطوافة على 
االلتزام بدليل 

الوصايا الخمس 
لضمان مأمونية 

الغذاء الصادر من 
منظمة الصحة 

العالمية
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اإلعاش���ة والتغذية اخلاصة بضي���وف الرحمن، 

والتي حان الوقت اآلن إلى حتقيق حتول حقيقي 

إلى أس���لوب آخر وطريقة مختلف���ة متامًا لتقدمي 

هذا النوع من أنواع اخلدمات”.

وأردف معال���ي األس���تاذ الدكت���ور عبدالفت���اح 

مش���اط: “إن وجودن���ا اآلن حتت س���قف واحد 

واجتماعنا، وبأعلى مس���توى م���ن الوزارة، ومن 

القطاعات احلكومية املس���اهمة، ومن مؤسسات 

أرب���اب الطوائ���ف، ومكات���ب ش���ؤون احلجاج 

ومقدمي خدمات التغذية واإلعاش���ة، الهدف منه 

إيجاد هذا التحول”.

واس���تطرد معالي نائ���ب وزير احل���ج والعمرة: 

“عندم���ا أوج���دت وزارة احل���ج والعم���رة هذه 
املبادرة ضمن مبادرات التحول الوطني 2020، 

اهتمت بدراسة اخلبرات الس���ابقة واملمارسات 

املتميزة ف���ي العالم، بش���راكة فاعلة مع أمانات 

امل���دن، واجلهات احلكومي���ة واألهلية، واملصانع 

املختصة، واملطابخ، منذ مرحلة ما قبل التصنيع، 

وحت���ى آخر مرحلة، ملعرفة اآلث���ار اجلانبية التي 

تنتج م���ن تقدمي خدمة اإلعاش���ة والتغذية، وفي 

هذا اللقاء الذي يعقد اليوم، سنقوم باستعراض 

نتائج هذه الدراس���ات بالكامل، واخلبرات التي 

وقفنا عليها خالها، والت���ي مت جمعها لعرضها 

في هذه الورشة، التي سيستعرض فيها اإلخوة 

املش���اركون جتاربه���م في هذا املج���ال، وكذلك 

جترب���ة وزارة احل���ج والعم���رة من خ���ال هذه 

املب���ادرة، ومن هن���ا تنبع أهمية ما س���تتوصل 

إليه هذه الورش���ة من نتائ���ج وتوصيات، والتي 

س���تنعكس إيجابًا � بحول الله وقوته � على هذه 

اخلدمة، وأؤكد على جمي���ع القطاعات واجلهات 

اهتمام بقياس 
مدى رضا الحجاج 

عن خدمات 
التغذية واإلعاشة 

بإعداد )26( 
نموذجًا

بقول���ه: “وفي اخلت���ام، أكرر ش���كري وتقديري 

لكل من أس���هم في إقامة وتنظيم هذه الورش���ة 

وش���ارك فيها من القطاعات احلكومية واألهلية، 

وعلى رأسها مؤسسات أرباب الطوائف، ومكاتب 

ش���ؤون احلجاج، ومقدمي خدمات اإلعاشة من 

القط���اع اخلاص، وال���ذي نه���دف لتمكينه من 

تقدمي األفضل في قطاع���ي احلج والعمرة، ومبا 

يعود بالفائ���دة ملتلقي هذه اخلدمات من احلجاج 

واملعتمرين، بش���كل كبير، وبرؤية واضحة حتقق 

طموح اململكة العربية الس���عودية، وش���كرًا لكم، 

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

العرض األول 
عقب ذلك، بدأت جلسات ورشة العمل احلوارية، 

بالعرض األول: )مبادرة تطوير خدمات اإلعاشة 

والتغذي���ة للحج���اج واملعتمري���ن(، والتي قدمها 

سعادة وكيل وزارة احلج والعمرة لشؤون الزيارة 

باملدينة املنورة )مالك املبادرة(، األس���تاذ محمد 

ب���ن عبدالرحمن البيج���اوي، والتي احتوت على: 

وصف املبادرة، والهدف اإلستراتيجي للمبادرة، 

واملؤش���رات  اإلس���تراتيجي،  األداء  ومؤش���ر 

التش���غيلية.. والتي أكد فيه���ا مقدم العرض أن 

اململكة تس���خر جميع إمكاناتها وطاقاتها خلدمة 

ضي���وف الرحمن، مش���يرًا إل���ى أن الرؤية هي 

“التحول” الذي يعني إح���داث نقلة نوعية كبرى 
في مختلف مجاالت العم���ل في منظومة التغذية 

واإلعاش���ة في احلج والعمرة، وأن هناك حتديات 

كبرى تواجه هذا القط���اع املهم واحملوري، وأن 

الغ���رض من هذه الورش���ة هو دراس���ة الوضع 

الراهن، ثم النظر في حتقيق قفزات كبرى فيه.

وأك���د أن )وصف املب���ادرة(، يتلخ���ص في أن 

ذات العاق���ة بتق���دمي خدمة اإلعاش���ة والتغذية 

لضيوف الرحمن، لاس���تفادة من هذه التجارب 

وتطبيقها بشكل أكبر مما كان عليه في السنوات 

السابقة، وتعظيم التجارب الفعلية والواقعية لهذه 

اخلدمة، وتعظيم استخدامها”. 

واختتم معالي األس���تاذ الدكت���ور عبدالفتاح بن 

سليمان مش���اط نائب وزير احلج والعمرة كلمته 
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احلج، وموسم العمرة، وموسم الزيارة. 

وأش���ار مقدم العرض، إلى أن املس���تهدفني من 

ضي���وف الرحمن، هم: )احلج���اج، واملعتمرون، 

والزائرون(، واملس���تهدفون م���ن مقدمي خدمات 

التغذية واإلعاش���ة، ه���م: )الفن���ادق، واملطابخ، 

املس���تهدفني  وع���ّدد  وامل���وردون(،  واملطاع���م، 

م���ن القطاع احلكوم���ي، وأيضًا م���ن املتعهدين 

الرئيس���يني خلدمات لضيوف الرحمن، وأوضح 

أن على رأسهم وزارة احلج والعمرة، ومؤسسات 

أرباب الطوائف، وش���ركات ومؤسسات العمرة 

والزيارة املرخص لها، وحجاج ومعتمري الداخل، 

ومكاتب ش���ؤون احلجاج، ومعتمري دول اخلليج 

العربي، وذلك بهدف تكوين منظومة متكاملة. 

وأش���ار إلى أهم مخرجات الدراسة، وذكر منها 

تقري���ر الوضع الراهن إلعاش���ة وتغذية احلجاج 

واملعتمري���ن، وحتدي���د نقاط التحك���م، للوجبات 

الغذائية األكثر إنتاجًا مبطابخ اإلعاشة. 

ونّوه املتحدث إلعداد الئحة تنظيمية إلعاش���ة 

احلجاج واملعتمرين، ونظام لتصنيف متعهدي 

التغذية واإلعاشة، وحتديث إجراءات اخلدمة 

الغذائي���ة في املس���ار اإللكترون���ي للحجاج 

واملعتمري���ن، واالرتقاء مبس���تويات العاملني 

ورف���ع مهاراتهم وتطوي���ر قدراتهم بالتدريب 

للتثقيف  والتأهي���ل، وذلك بوض���ع برنام���ج 

الصح���ي للعاملني مبنظوم���ة خدمات التغذية 

واإلعاشة للحجاج واملعتمرين.

وفي ختام حديثه، أكد وكيل “الوزارة” لش���ؤون 

الزي���ارة باملدين���ة املن���ورة، األس���تاذ محمد بن 

عبدالرحمن البيج���اوي، أن وزارة احلج والعمرة 

تعد محور برنامج )خدمة ضيوف الرحمن(، الذي 

يعد مرتكزًا أساس���يًا من مرتكزات رؤية اململكة 

2030، وال���ذي يهدف خلدم���ة املزيد من ضيوف 

الرحمن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة 

أيدها الله، ببذل أقص���ى اجلهود لتقدمي خدمات 

بج���ودة عالية، وإث���راء جتربة الضي���ف الكرمي، 

وكذلك انطاقًا من قناعات املس���ؤولني في وزارة 

احل���ج والعمرة الراس���خة، بأن ضي���ف الرحمن 

يستحق أعلى مس���توى من اخلدمة، تتحقق فيها 

جميع املواصفات واالشتراطات، والتي ستنعكس 

إيجابًا على رحلة احلاج، وذلك بشعوره بالسعادة 

والرضا والقبول، وحتى يعود إلى أهله وهو يحمل 

أجم���ل الذكريات وأحس���ن االنطباعات عن هذه 

الباد املضيافة قيادة وشعبًا.

ع���دد الش����ركات املرخص����ة بتق����دمي خدمات 

اإلعاش����ة للحج����اج واملعتمري����ن غي����ر كاٍف، 

وأن هن����اك محدودية في أن����واع األطعمة رغم 

تعدد جنس����يات احلج����اج واملعتمرين، وكذلك 

وجود محدودية في عدد التأش����يرات املوسمية 

للطباخني ومساعديهم لتوفير خدمات اإلعاشة 

للحجاج في املشاعر املقدسة.

وأوضح أن )هدف املبادرة(، هو متكني الشركات 

لارتقاء بخدمات اإلعاش���ة خال وجود احلجاج 

واملعتمرين مبكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر 

املقدسة، السيما وأن هذا املجال ُيعدُّ من املجاالت 

الواعدة من الناحية االقتصادية واالس���تثمارية، 

وأن وزارة احل���ج والعم���رة وه���ي تتولى أعمال 

اإلش���راف والرقابة تهدف لضمان تقدمي اخلدمة 

لضي���وف الرحمن بجودة عالية. وبني أن )الهدف 

اإلس���تراتيجي(، هو تعزيز دور القطاع اخلاص، 

وتنفيذ شراكات إستراتيجية فّعالة معه، موضحًا 

أن )مؤش���ر األداء اإلس���تراتيجي(، يتمث���ل في 

أعداد الشركات املنفذة مع القطاع اخلاص.  

وتناول وكيل وزارة احلج والعمرة لشؤون الزيارة 

باملدينة املنورة في عرضه )املؤش���ر التشغيلي(، 

وخلصه في )أن ترس���م نتائج الدراسة، خارطة 

الطريق للش���ركات ومتعهدي خدمات اإلعاش���ة 

لضيوف الرحمن، لتساعدهم في تطوير خدماتهم 

وأعمالهم مبا يحقق رضا املستفيدين(.

كما حت���دث ح���ول )األث���ر(، ال���ذي أجمله في 

)صحي(، وذلك بزيادة معدل الس���امة الغذائية 

املنشودة لضيوف الرحمن، و)اقتصادي(، وذلك 

استعراض خدمات 
التغذية واإلعاشة 
والتجارب الناجحة 

لمؤسسات 
الطوافة وتقويم 

الوضع الراهن 
للخدمات

بزيادة العوائد املالية، وتوليد الوظائف للش���باب 

الس���عودي، وتوطني ه���ذه الصناع���ة احملورية 

واملهم���ة، وكذل���ك )اجتماعي(، بتحس���ني جودة 

اخلدمة، ورفع مع���دل رضا ضيوف الرحمن عن 

خدمات التغذية واإلعاشة املقدمة لهم.

وفيم���ا يختص باإلط���ار العام لنطاق الدراس���ة 

االستش���ارية لهذه املبادرة، أبان األستاذ محمد 

بن عبدالرحمن البيجاوي، أن )هدف الدراس���ة(، 

هو تقدمي خدمات استشارية لارتقاء باخلدمات 

الغذائي���ة املقدمة للحج���اج واملعتمرين والزوار، 

وذل���ك من خ���ال وضع نط���اق جغراف���ي لهذه 

اخلدمة، يش���مل )مكة املكرم���ة واملدينة املنورة، 

واملش���اعر املقدس���ة، ومواقيت احل���ج، ومنافذ 

القدوم واملغادرة اجلوية والبرية والبحرية، ومدن 

احلجاج، واستراحات الطرق املؤدية إلى احلرمني 

الشريفني(، وكذلك نطاق زماني، يتمثل في موسم 
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)مطابخ اإلعاش���ة ف���ي مكة املكرمة واملش���اعر 

املقدسة(، من حيث: )تقومي األداء، وتقومي صحة 

الغ���ذاء(. كما تناول في عرضه املرئي، مؤش���ر 

رضا احلجاج على وجبات اإلعاش���ة، في كل من 

مكة املكرمة واملشاعر املقدس���ة: )عرفة ومنى(، 

وحول تقومي املتوس���ط العام لرضا احلجاج على 

الوجب���ات الغذائي���ة في مكة املكرمة واملش���اعر 

املقدسة، والذي شمل نحو )32( جنسية.

ث���م انتقل للحديث ح���ول: )التحلي���ل الرباعي(، 

وال���ذي أوضح أنه يش���مل 4 عناصر هي: )قوة 

املنظومة، والفرص، والضعف، واملخاطر(. 

واختت���م عرض���ه املرئي، باحلدي���ث حول بعض 

الصعوب���ات والعقب���ات الت���ي تواج���ه عمليات 

االس���تثمار في مجال التغذية واإلعاشة، وأيضًا 

احلديث حول موضوع: )الدراس���ات التكميلية(، 

والت���ي عّددها في: )اس���تكمال قاع���دة بيانات 

مطابخ اإلعاش���ة، وتقدي���ر الطاق���ة اإلنتاجية، 

واس���تكمال البيان���ات األولية ملطابخ اإلعاش���ة، 

وتوثيق خبرات مطابخ اإلعاشة(.

الع�رض الثالث
)جت���ارب مؤسس���ات الطواف���ة ف���ي إعاش���ة 

احلج���اج(، مّث���ل املوضوع الرئي���س للع�رض 

الثالث، من إعداد الهيئة التنس���يقية ملؤسسات 

أرب���اب الطوائ���ف، وتق���دمي س���عادة املطوف 

األس���تاذ محمد بن أمني بن حسن أندرقيري، 

رئيس مجلس إدارة املؤسس���ة األهلية ملطوفي 

الع�رض الثاني 
أعقب ذلك الع�رض الثاني )تقييم الوضع الراهن 

للتغذية واإلعاشة(، من تقدمي استشاري املبادرة 

الدكتور بس���ام بن حس���ني، الباحث في قس���م 

البح���وث البيئية والصحية مبعهد خادم احلرمني 

الش���ريفني ألبحاث احل���ج والعم���رة بجامعة أم 

القرى، وكان من محتوى العرض: 

أواًل: تقييم املنش���آت الغذائية: )مطابخ اإلعاشة، 

ومطاب���خ الفن���ادق، ومطابخ مخيمات املش���اعر 

املقدسة(، مؤشرات األداء، مؤشر رضا احلجاج 

واملعتمرين عن وجبات التغذية.

ثانيًا: أدوار اجلهات احلكومية في ضمان توفير 

الغذاء وسامته.

ثالث���ًا: حتديد الصعوب���ات والعقبات التي تواجه 

االس���تثمار، وحتلي���ل مواطن الق���وة والضعف 

والفرص املتاحة واملخاطر في املنظومة احلالية.

ف���ي بداي���ة حديثه، اس���تعرض مق���دم العرض 

بع���ض اإلحصائي���ات واملعلوم���ات الرقمية عن 

أعداد احلجاج في موس���م ح���ج العام املنصرم 

داخ���ل  كحج���اج  وتقس���يماتهم  )1438ه����(، 

وخارج، وحجاج ذكور وإن���اث، وكذلك احلجاج 

طبق���ًا ملنافذ الدخ���ول، وأع���داد كل من حجاج 

دول مجل���س التعاون اخلليج���ي، وحجاج الدول 

العربية، وحجاج الدول األوروبية، وحجاج الدول 

اآلسيوية، وحجاج الدول اإلفريقية، وحجاج دول 

أمريكا الش���مالية واجلنوبية وأستراليا، وبيانات 

رقمية خاصة بالطاقات اإلنتاجية ملطابخ التغذية 

واإلعاش���ة مبك���ة املكرمة، وقال إنه���ا تبلغ نحو 

3.675.863 وجب���ة في الي���وم، مبينًا أن عدد 

الوجب���ات التي مت إعدادها في مخيمات مش���عر 

“منى” قد بل���غ 21.169.098 وجب���ة تقريبًا، 
وع���دد الوجبات التي مت إعداده���ا في مخيمات 

مش���عر “عرفات”، بلغ نحو 3.528.183 وجبة 

تقريبًا، وأن متوس���ط عدد األي���ام التي يقضيها 

احلجاج في مك���ة املكرمة، تبلغ )21( يومًا، وأن 

عدد الوجبات التي اس���تهلكها احلجاج في مكة 

املكرمة، ق���د بلغ 110.376.882 وجبة تقريبًا، 

ومتوس���ط عدد األيام التي يقضيها احلجاج في 

املدينة املنورة، تبلغ )8( أيام، وأن عدد الوجبات 

التي اس���تهلكها احلجاج ف���ي املدينة املنورة، قد 

بل���غ 42.048.336 وجب���ة تقريب���ًا، وأن عدد 

وجبات اإلعاش���ة املس���تهدفة في مك���ة املكرمة، 

يبل���غ نحو )5( مايني وجبة في اليوم، ويبلغ عدد 

وجبات اإلعاش���ة املس���تهدفة في املدينة املنورة، 

نحو )900.000( وجبة ف���ي اليوم، مؤكدًا على 

احل���رص الكبير عل���ى أهمية توفي���ر عنصرين 

مهمني، وهما: )سامة الوجبة، وجودة الوجبة(. 

ثم أش���ار مقدم العرض إل���ى أن أعداد املطابخ 

في مكة املكرمة يبلغ نح���و )175( مطبخًا، وأن 

نس���بة 63% منها قد وقعت عقود تغذية وإعاشة 

في موسم حج العام املاضي، وأن نسبة 37% لم 

توقع عقودًا، وأن أعداد املطابخ في املدينة املنورة 

يبلغ نحو )33( مطبخًا، وأن نسبة 34% منها قد 

وقعت عقود تغذية وإعاش���ة في موسم حج العام 

املاضي، وأن نس���بة 66% لم توق���ع عقودًا، وأن 

نسبة 47% من املطابخ قد وقعت عقود إعاشة في 

املشاعر املقدسة، وأن نسبة 53% لم توقع عقودًا.

كما تناول املتحدث بعض مؤشرات األداء، حول: 

االهتمام بتأمين 
خدمة إعاشة 

وتغذية الحجاج 
والمعتمرين 

وتقديمها في 
قالب متميز 

يواكب تطلعات 
المستفيدين
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الص���ادر من منظم���ة الصحة العاملي���ة، وكذلك 

اهتمام هذه املؤسسات بقياس مدى رضا ضيوف 

الرحم���ن عن خدمات التغذية واإلعاش���ة املقدمة 

لهم، وذلك بقيامها بإع���داد نحو )26( منوذجًا، 

يض���م كل منوذج نحو )32( بن���دًا، منها منوذج 

تق���ومي الوجبات الغذائية املقدمة للحجاج: )نظام 

الوجبات/ مكات���ب بتغذية(، ومنوذج آخر ملتابعة 

تقومي مس���توى النظافة في املش���اعر املقدسة، 

ومناذج أخرى ملتابعة جتهيز وإنشاء املطابخ في 

كل من مشعري “منى وعرفات”، وأخرى ملتابعة 

األدوات الازمة للطبخ في املش���اعر املقدس���ة، 

موضحًا احلرص على إعداد كراس���ات ش���روط 

ومواصفات، والقيام بجوالت ميدانية، قبل جتهيز 

الوجبة وأثناء تقدمي الوجبة وبعد تقدميها.  

ث���م انتق���ل لاس���تدالل ببع���ض اإلحصائيات 

واس���تخدام لغة األرقام، وقدم بيانات ومعلومات 

رقمية ع���ن أعداد حجاج اخل���ارج والداخل في 

حجاج جنوب شرق آسيا، والذي استعرض فيه 

جتارب مؤسس���ات الطوافة في تعاقدات تغذية 

احلجاج واإلشراف واملتابعة.

واستهل حديثه بلمحة موجزة � مدعومة بالصور � 

عن: )الطبخ قدميًا وفي الوقت الراهن في املشاعر 

املقدسة(، مبينًا التطورات الكبرى التي متت في 

هذا املجال في الوقت الراهن، ومنها أن الوجبات 

الس���اخنة أصبحت تعبأ في علب باستيكية نقية 

100% ول���م يتم إعادة تصنيعها )PP(، وأنه يتم 

تغطية هذه العلب بطريق���ة آلية، وأن هذه العلب 

علب حراري���ة، حتتفظ بدرجة ح���رارة الوجبات 

ملدة )5( س���اعات متواصلة، وأن درجة احلرارة 

تقل مبعدل )5( درجات مئوية كل س���اعة، منوهًا 

بأن الوجبة تكون معقمة متامًا، وبأنه يتم س���حب 

األكس���جني من العلبة، وضخ نيتروجني بداًل منه 

أثناء تغليف الوجبة، وذل���ك لوقف منو البكتيريا 

واحلف���اظ على الطعم والنكهة والرائحة ملدة تزيد 

على )12( س���اعة، في جو الغرفة العادي، ودون 

تبريد أو تس���خني، كما يتم تعبئ���ة الوجبات في 

حافظات )آيس بوك���س(، وذلك بعد االنتهاء من 

التغطية اآللية للوجبات  مباشرة.

ثم عّدد بعض اجلهات املش���اركة ف���ي الدورات 

التدريبي���ة الت���ي يت���م عقدها ملنس���وبي أرباب 

الطوائ���ف، وف���ي فعالي���ات التثقي���ف والتوعية 

في مجال تغذية احلش���ود، وذك���ر منها: )وزارة 

الصحة، وصندوق االس���تثمارات العامة، وأمانة 

العاصمة املقدسة، وهيئة الغذاء والدواء، وبعض 

املكاتب االستشارية(، موضحًا حرص مؤسسات 

الطواف���ة الكبير عل���ى تطبيق نظام: )هاس���ب( 

لس���امة الغذاء، واستعرض مراحل إعداد وجبة 

الرؤية هي 
“التحول” الذي 

يعني إحداث نقلة 
نوعية كبرى في 
مختلف مجاالت 

العمل في 
منظومة التغذية 

واإلعاشة

اس���تقبال احلجاج ووجبات املش���اعر املقدسة، 

والت���ي ه���ي وجبة حل���وم، من تذوي���ب وتقطيع 

وجتهيز وطبخ، وحفظها س���اخنًة في قدر الطبخ 

ملدة ساعتني حتت نار هادئة وخفيفة، ثم تعبئتها 

في وجبات مفردة، وتخزينها في سخانات حفظ، 

ثم نقله���ا وتقدميها لألفراد، مبين���ًا حتديد )6( 

نقاط للس���يطرة، وأنه فيما يتعلق بفترة صاحية 

الوجبة، أنه يتم القيام بجوالت ميدانية، وس���حب 

جميع الوجبات غير املس���تهلكة، وذلك بعد مضي 

ساعة واحدة من تقدمي الوجبة، موضحًا أن وقت 

إعداد وجتهيز وجبة االس���تقبال يس���تغرق ثاث 

ساعات للتعبئة والنقل.

وأكد املتحدث باس���م الهيئة التنسيقية ملؤسسات 

أرباب الطوائف، املطوف األستاذ محمد بن أمني 

أندرقيري في عرضه املرئي، حرص مؤسس���ات 

الطواف���ة الكبير عل���ى االلتزام التام ب����: )دليل 

الوصاي���ا اخلمس لضم���ان مأموني���ة الغذاء(، 
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الطوافة خبرات كبيرة وممارسات ميدانية طويلة 

في هذا املجال، وقد حققت ولله احلمد، مكتسبات 

كبيرة في مختلف مجاالت هذه اخلدمة.

الع�رض الرابع
وبعد قيام معالي نائب وزير احلج والعمرة بافتتاح 

املعرض املصاحب لورش���ة العمل، املشتمل على 

عرض للوجب���ات مس���بقة التجهي���ز والوجبات 

اجلاهزة لألكل، قدم س���عادة األستاذ محمد بن 

عبدالرحمن البيجاوي وكيل وزارة احلج والعمرة 

لش���ؤون الزيارة باملدينة املنورة )مالك املبادرة(، 

الع�رض الرابع ال���ذي كان بعنوان: )مقارنة بني 

أنواع نظم تقدمي الوجبات املطبوخة في املشاعر 

املقدسة(، والذي كان من محتوياته: 

أواًل: أنواع نظم جتهيز الوجبات الغذائية املطبوخة، 

ومقارن����ة االحتياجات التش����غيلية للنظ����م املختلفة، 

والنفايات املتولدة، والتأثيرات على أمن احلج.

ثانيًا: التجارب الناجحة في تغذية احلجاج.

وابت���در حديث���ه بالتأكي���د عل���ى أن الهدف من 

خدم���ة التغذية واإلعاش���ة، هو تق���دمي ما يليق 

باملكان والزم���ان والضيف الكرمي، وأن احلّجاج 

يحتاجون أثناء إقامتهم في األراضي املقدس���ة، 

إل���ى الغذاء الصحي إلمداده���م بالطاقة الازمة 

ألداء املناس���ك املختلفة، من طواف وسعي ورمي 

للجمرات، مش���يرًا إل���ى أن الغ���ذاء ذا اجلودة 

الغذائي���ة والصحية، يعتبر م���ن أهم ضروريات 

احلج���اج أثناء إقامتهم في املش���اعر املقدس���ة، 

منوهًا باألولويات التي يجب مراعاتها في إنتاج 

وجبات احلج���اج، موضحًا أن تك���ون آمنة وغير 

ملوث���ة بامليكروبات وس���مومها، وخالية من املواد 

موس���م احلج املاض���ي )1438ه����(، وأنواعهم 

م���ن حيث اجلن���س، وعّدد اجله���ات التي وفدوا 

منها، وأش���ار إل���ى أن العدد املتوق���ع للحجاج، 

اس���تنادًا إلى رؤي���ة اململكة العربية الس���عودية 

 ،2020 الوطن���ي  التح���ول  وبرنام���ج   2030

للسنوات العشر القادمة يبلغ نحو )4270000( 

ح���اج، وأن األعداد املتوقعة للوجب���ات الغذائية 

حتى ع���ام 2030ه�، اس���تنادًا إلى رؤية 2030 

وبرنام���ج التح���ول الوطن���ي 2020، تبلغ نحو 

)269.100.000( وجبة. ثم استعرض أصناف 

وأعداد الوجبات الس���اخنة واجلاف���ة، ووجبات 

الط���وارئ، التي تقدمها مؤسس���ات الطوافة في 

املش���اعر املقدس���ة، وكمي���ات كل صنف تتكون 

من���ه هذه الوجب���ات، منوهًا بأن ع���دد الوجبات 

الس���اخنة يزيد على 15.151.508 وجبة، كما 

أن عدد الوجبات اجلافة يزيد على 1.697.798 

وجبة، وأن أصن���اف الوجبات يبلغ 479 صنفًا، 

وأن عدد وجبات الطوارئ يزيد على 236.000 

وجب���ة، وأن ع���دد اجلوالت امليداني���ة التي متت 

يزي���د على 15.040 جولة، ق���ام بتنفيذها 380 

مشرفًا ميدانيًا، تلقوا 21 دورة تدريبية، وأن عدد 

املكاتب االستشارية يبلغ 4 مكاتب. ثم استعرض 

باألرقام كميات املواد الغذائية املستهلكة في هذه 

الوجبات، مبينًا أن���ه يتم توريد جميع هذه املواد 

الغذائية بشكل يومي حسب الوجبة الغذائية.

وأشار املتحدث في حديثه لنتائج استقصاء آراء 

احلجاج، لعينة تتكون من )50.000( حاج، على 

مس���توى وجودة وجبات التغذية واإلعاشة التي 

تقدمها مؤسسات الطوافة لهم، منهم 67% ذكور، 

و33% إناث، كما مت تصنيفهم من حيث التعليم، 

ومنهم 58% جامعي، و31% متوسط، و4% أمي، 

و7% غي���ر محدد، وذكر أنه ق���د اتضح أن %57 

من هذه العينة راٍض متامًا على مستوى وجودة 

وجبات التغذية واإلعاش���ة املقدم���ة لهم، و%39 

راٍض، و3% غير راض، و1% محايد. 

واختتم املطوف األستاذ محمد بن أمني أندرقيري، 

عرضه املرئي بذكر بعض التوصيات، وهي:

 إنش���اء هيئة عليا لإلعاش���ة مكونة من: )وزارة 

احلج والعمرة � الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب 

الطوائ���ف � هيئة الغذاء والدواء � أمانة العاصمة 

املقدسة � متعهدي اإلعاشة(.

 أن تقوم مؤسسات أرباب الطوائف، باإلشراف 

الكامل على اإلعاشة في املشاعر املقدسة.

 أهمي���ة أن يت���م التح���ول بطريق���ة تدريجي���ة 

ومدروسة.

مؤكدًا على أن موضوع التغذية موضوع محوري 

ومهم، وجزء مهم من محاور احلج، وأن ملؤسسات 
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إيران، في موسم حج العام املنصرم )1438ه�(، 

لتقدمي وجبات مسبقة التجهيز، والتي نالت نسبة 

رض���ا عالية من حجاج املؤسس���ة. كما أش���ار 

لتجربة ش���ركة أخرى، ف���ي تأصيل مفهوم البيع 

التعاوني، وتقدمي الوجبات مس���بقة التجهيز في 

مش���عر مزدلفة. وأيضًا جتارب بعض الشركات 

في تقدمي الوجبات )مس���بقة التجهيز( في سكن 

احلجاج الهنود، وفي س���كن احلجاج املاليزيني، 

وفي سكن حجاج جزر القمر مبكة املكرمة، والتي 

متت بالتعاون مع معهد خادم احلرمني الشريفني 

ألبحاث احل���ج والعمرة، وحصدت نس���بة رضا 

بلغ���ت 95%، وأيضًا جتربة للمؤسس���ة األهلية 

ملطوف���ي حج���اج دول جنوب آس���يا، في تقدمي 

الوجبات مس���بقة التجهيز في مخيمات مش���عر 

“منى”، ووجبات اإلس���ناد بالتع���اون مع إحدى 
الشركات املتخصصة.

واختتم وكيل وزارة احلج والعمرة لشؤون الزيارة 

باملدينة املنورة، عرضه املرئي الش���امل، بتعداد 

الفوائد من تقدمي الوجبات مس���بقة التجهيز في 

إعاش���ة احلجاج في املشاعر املقدسة، وذكر أنه 

حتقيقًا لرؤية اململك���ة 2030، فإن بهذا التحول 

سيتحقق التالي بعون الله وتوفيقه:

 خدمة املزيد من ضيوف الرحمن.

 جودة اخلدمات الغذائية.

 حتقيق رضا الضيوف الكرام.

 إمكانية تخزين كامل كمي���ة الوجبات املطلوبة 

لتغذية احلجاج، دون احلاج���ة إلمداد املخيمات 

أثناء املوسم باملشاعر املقدسة.

 ترش���يد املياه املس���تهلكة في مطابخ املخيمات 

بنس���بة 98.3% )الوجب���ات املجمدة(، ونس���بة 

الكيميائية، وأن تكون صحية، توفر االحتياجات 

الازمة من الس���عرات احلرارية والبروتينات... 

إلخ.

ثم انتقل للحديث حول: )الوضع الراهن في إعاشة 

احلجاج في املشاعر املقدسة(، ثم انتقل للحديث 

ح���ول: )أنواع نظ���م تقدمي الوجب���ات املطبوخة 

ف���ي املش���اعر املقدس���ة(، وذكر أنه���ا: )الطبخ 

التقليدي، والوجبات “املجمدة” مسبقة التجهيز، 

اجلاهزة لألكل(.  والوجبات “املعبأة واملعقم���ة” 

متناواًل: مقارن���ة االحتياجات التش���غيلية لنظم 

تقدمي الوجبات املطبوخة في املش���اعر املقدسة، 

حي���ث مت افتراض خدمة تغذية عدد 3000 حاج 

في مخيم واحد باملش���اعر املقدسة، مستعرضًا 

بالتفصي���ل مكونات قائمة الطع���ام االفتراضية 

إلعاش���ة هذا الع���دد م���ن احلجاج باملش���اعر 

املقدسة، ومساحة احلد األدنى لألقسام املطلوبة 

للتش���غيل باملتر املرب���ع، واألدوات والتجهيزات 

الازمة للوجبات املطبوخة، ومسار عمليات تقدمي 

الوجبات املطبوخة، والزمن الازم لتقدمي الوجبة 

املطبوخة، ثم عقد مقارنة لاحتياجات التشغيلية، 

للنظم الثاثة إلع���داد الوجبات الغذائية: )الطبخ 

التقليدي، والوجبات مسبقة التجهيز “املجمدة”، 

والوجبات اجلاهزة لألكل “املعبأة واملعقمة”(.

ثم اس���تعرض األس���تاذ محمد بن عبدالرحمن 

البيج���اوي، بع���ض التجارب الناجحة إلعاش���ة 

احلجاج، والوجبات التي مت تقدميها في املشاعر 

املقدسة في موسم حج العام املنصرم )1438ه�(، 

والتي منها جتربة إلحدى الش���ركات، في تقدمي 

الوجبات املجمدة في مخيمات مشعر منى، والتي 

حققت نسبة رضا عالية، بلغت نحو 90%. وكذلك 

جترب���ة جمعية هدية احل���اج واملعتمر، في تقدمي 

الوجبات مس���بقة التجهيز في مش���عر عرفات. 

وأيضًا جتربة املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج 

دراسة أبرز 
التجارب السابقة 

والممارسات 
الجيدة في 

العالم مع جميع 
القطاعات 
والجهات 

المختصة وذات 
العالقة
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 املعارف والقدرات.

 الشهادات الصحية املطلوبة.

 توطني الوظائف.

)ج( خبرات متعهد التغذية:

 عقود التغذية واإلعاشة.

 شهادة إمتام تنفيذ العقود.

 اجلزاءات والغرامات. 

)د( نس����بة أداء تشغيل املنش����أة الغذائية 

أثناء املوسم.

ه�( نس����بة رض����ا احلج����اج واملعتمرين عن 

خدمات التغذية.

وخت���م حديث���ه، بتوضيح أن اله���دف من هذه 

اإلجراءات، هو متكني الش���ركات من االرتقاء 

بآليات عم���ل خدمة التغذية واإلعاش���ة، خال 

فت���رات وجود احلجاج، وأن تتولى وزارة احلج 

والعم���رة أعمال اإلش���راف واملتابعة والرقابة، 

لضم���ان تقدمي هذه اخلدم���ة بالصورة املثلى، 

التي يطمح فيها اجلميع. 

حوار ونقاش 
واختتم���ت فعاليات الورش���ة بفتح باب احلوار 

والنقاش حول آليات تطوير اإلعاشة والتغذية، 

والذي تناول عدة موضوعات، من أبرزها:

 زيادة الطاقة اإلنتاجية للوجبات مبكة املكرمة 

واملدينة املنورة.

 تطوي���ر منظومة اإلعاش���ة والتغذية في احلج 

والعمرة، ومتكني املس���تثمرين ومساعدتهم في 

بلوغ التحول املنشود.

 الفرص املتاحة لتطوي���ر خدمات التغذية في 

احلج والعمرة، وتعظيم فوائدها.

75.7% )الوجبات املعقمة(، مبا يقارب استهاك 

كمي���ة 635م3 وكمي���ة 8891م3 عل���ى التوالي 

م���ن إجمالي الكمية املس���تهلكة والتي تبلغ نحو 

36.622م3 خال املوسم.

حتقيق األم���ن البيئ���ي، وذلك بتقلي���ل النفايات 

املتول���دة من مطابخ املخيمات بنس���بة %19.9، 

ومبا يقارب 765.36 طن، من إجمالي النفايات 

املتولدة، والتي تبلغ نحو 3497.82 طن.

احلد من التخزين العش���وائي، واالس���تفادة من 

اخليام التي تس���تخدم لتخزين احتياجات الطبخ 

التقليدي، ومبساحة تقدر بنحو 18.000م2.

تنظيم وتيس���ير احلرك���ة املرورية في املش���اعر 

املقدس���ة، وذلك باالستغناء عن دخول نحو 750 

ش���احنة للتموين الغذائي إلى املشاعر املقدسة، 

والتي يقدر ع���دد رحاتها خال املوس���م بنحو 

4500 رحلة.

وأك���د أن الرؤي���ة ملس���تقبل صناع���ة التغذية 

واإلعاش���ة لضي���وف الرحم���ن، تتلخص في: 

)وجب���ة آمن���ة، وبج���ودة عالية، وتلب���ي رغبة 

الضيف، وس���هلة التوفير في الزمان واملكان، 

وتس���هم في تنمية احملتوى احمللي، وتعد رافدًا 

لاقتصاد واملستثمرين(.

الع�رض اخلامس
أم���ا الع�رض اخلامس واألخير، واملوس���وم ب�: 

)معايي���ر تصنيف متعهدي التغذي���ة، وبرنامج 

اإلش���راف واملتابع���ة(، فق���د كان م���ن تقدمي 

استش���اري املبادرة الدكتور بسام بن حسني، 

واحتوى العرض على عناص���ر تقييم متعهدي 

التغذية، وخطوات اإلش���راف على تنفيذ أعمال 

اخلدم���ات الغذائية، ومناذج أعمال اإلش���راف 

واملتابعة، وقياس مؤشرات األداء.

واس���تعرض فيه مخط���ط إج���راءات خدمات 

التغذية واإلعاش���ة، والتي تش���مل: )إجراءات 

التعاق���د، وتنفي���ذ التعاق���د، ورض���ا احلاج، 

واملنظوم���ة احلالية ألعمال اإلش���راف واملتابعة 

على إج���راءات خدمات التغذي���ة مبكة املكرمة 

واملدينة املنورة.

وع���ّرج مق���دم الع���رض مستش���ار املب���ادرة 

للحديث حول: )مب���ادرة وزارة احلج والعمرة، 

لتطوي���ر خدمات اإلعاش���ة والتغذي���ة للحجاج 

واملعتمري���ن(، مؤكدًا أن من أهم مخرجات هذه 

املبادرة، إعداد الئحة تنظيمية إعاش���ة احلجاج 

واملعتمرين، وحتديث إجراءات اخلدمة الغذائية 

في املس���ار اإللكتروني للحجاج، ونقاط التحكم 

احلرجة للوجبات الغذائية األكثر إنتاجًا مبطابخ 

اإلعاش���ة، ودليل لإلشراف واملتابعة على تقدمي 

اخلدمات الغذائية للحجاج واملعتمرين.

وأوض���ح أن خط���وات اإلش���راف واملتابعة، 

تتمثل في: 

 مراقب���ة تنفيذ اخلدم���ات الغذائية في أماكن 

إعداد وجتهيز الوجبات.

 مراقبة إجراءات نق���ل الوجبات الغذائية إلى 

إسكان احلجاج واملعتمرين.

 مراقب���ة عمليات تخزي���ن الوجبات في أماكن 

إقامة احلجاج واملعتمرين.

 مراقب���ة عمليات توزيع الوجبات على احلجاج 

واملعتمرين.

 قياس مس���توى الرضا عل���ى خدمات التغذية 

واإلعاشة.

وتناول في عرضه املرئي: )أهم معايير تصنيف 

متعهدي التغذية(، والتي خلصها في:

)أ( تقييم املنشأة الغذائية:

 االشتراطات الصحية العامة واخلاصة.

 املعدات والتجهيزات.

 وسائل النقل.

 تطبيق برامج اجلودة.

)ب( اجلهاز العامل باملنشأة:

 الكوادر اإلدارية.

 الكوادر الفنية واملهنية.

 الكوادر اخلدمية.

 املؤهات.

 اخلبرات.
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لقاءات 

مكة المكرمة: الرفادة
وفقًا للتوجيهات الكريمة المس�تمرة لإلعداد الجيد لترتيبات اس�تقبال وفود بيت اهلل الحرام وزوار مس�جد رس�وله الكريم 
لموس�م ح�ج 1439ه�، وتقديم أفض�ل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء نس�كهم بكل يس�ر وس�هولة، تأتي اجتماعات 
رؤس�اء مجالس إدارات مؤسس�ات الطوافة بمكة المكرمة واألدالء بالمدينة المنورة والوكالء بجدة بوفود مكاتب شؤون 
الحج، لمناقشة ترتيبات ومتطلبات شؤون الحجاج القادمين ألداء مناسك الحج لهذا العام 1439ه�، ومناقشة الموضوعات 
التي تخص تنظيم شؤون حجاجهم وإسكانهم وتنقالتهم، باإلضافة إلى جوانب التوعية النسكية واإلجرائية، كما شملت 

المناقشات الخدمات التي تقدم لهم من مؤسسات أرباب الطوائف ومكتب الوكالء الموحد والنقابة العامة للسيارات.

استعدادًا لموسم حج هذا العام 1439هـ

رؤساء مؤسسات الطوافة واألدالء والوكالء
 يناقشون ترتيبات الحج مع وفود

 مكاتب شؤون الحجاج
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االهتمام بالتفويج على جسر اجلمرات والنقل 

اجلوي، وذلك ضم����ن الترتيبات التي تعدها 

وزارة احل����ج والعمرة للمزي����د من اخلدمات 

املقدم����ة، مب����ا يحق����ق التطلعات الس����امية 

خلادم احلرمني الش����ريفني وسمو ولي عهده، 

وحرصهم����ا الدائم حفظهما الله على العناية 

والرعاية بضيوف بيت الله احلرام.

وأكد رؤساء املؤسسات من خال اجتماعاتهم 

مع وفود مكاتب شؤون احلج أنهم قد وضعوا 

اللمسات النهائية الستقبال حجاجهم، وهناك 

تعاون وثيق بينهم وبني مكاتب شؤون احلج، 

وصواًل إلى حتقيق تطلعات القيادة الرشيدة 

في أن يؤدي حجاج بيت الله احلرام نسكهم 

في س����هولة وطمأنين����ة، مبين����ني أن جميع 

الترتيب����ات واإلج����راءات قد ج����رى وضعها 

موضع االتفاق، مؤملني أن يس����هم التعاون 

ب����ني مؤسس����ات الطوافة ومكاتب ش����ؤون 

احلج في حتقيق موس����م حج ناجح، ينعم فيه 

حجاج بيت الله احل����رام بالطمأنينة والراحة 

والسكينة.

وأكد رؤساء املؤسس����ات خال اجتماعاتهم 

مع وفود مكاتب شؤون احلج أن وزارة احلج 

والعمرة تعول على إنف����اذ وتطبيق البرنامج 

املعد ملوس����م حج هذا العام 1439ه�، الذي 

يتناول االس����تمرار في توعي����ة احلجاج قبل 

قدومه����م إلى األراضي املقدس����ة، مع أهمية 

التقي����د بأنظم����ة وضوابط وبرام����ج مواعيد 

التفويج على جس����ر اجلمرات، والتسريع في 

إنهاء توثيق عقود الطيران املدني واإلسكان.

وأش����اد رؤساء مؤسس����ات الطوافة ببرامج 

في إطار استعدادات مؤسسات الطوافة مبكة 

املكرمة واملؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة 

ومكت���ب ال���وكاء املوحد بجدة التقى رؤس���اء 

املؤسسات بوفود مكاتب شؤون احلجاج، وذلك 

في إطار خطة وزارة احلج والعمرة للتنس���يق 

مع مكاتب شؤون احلج في ترتيبات ومتطلبات 

شؤون احلجاج واخلدمات املقدمة لهم.

وتأتي هذه االجتماع����ات واللقاءات مع وفود 

مكاتب احلج، ملناقشة اخلدمات املقدمة لهم، 

وتوفير كل ما من شأنه التيسير على حجاج 

بيت الله احلرام، حتى يؤدوا مناس����كهم في 

راحة وسهولة ويسر.

تنسيق وتكامل
رؤس���اء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة 

مبكة املكرمة واألدالء باملدينة املنورة والوكاء 

بجدة، اس���تعرضوا خ���ال اجتماعاتهم مع 

وفود مكاتب ش���ؤون احلج اجله���ود املقدمة 

واخليرة خلادم احلرمني الشريفني وسمو ولي 

عهده األمني باالهتمام الش���خصي بضيوف 

الرحمن، وكذلك إقامة املش���اريع والتوسعات 

املتط���ورة والعماقة في احلرمني الش���ريفني 

واملش���اعر املقدس���ة، حت���ى تكون ميس���رة 

ومس���توعبة جلمي���ع القاصدين م���ن حجاج 

ومعتمري���ن وزوار ألداء نس���كهم بكل راحة 

واطمئنان.

كما أكدوا خ����ال االجتماع����ات على أهمية 

التقي����د بالبرام����ج املع����دة م����ن وزارة احلج 

والعم����رة واالس����تمرار في توعي����ة احلجاج 

قبل وصولهم إلى األراضي املقدسة، وكذلك 

االستمرار في 
توعية الحجاج 
قبل قدومهم 
والتقيد ببرامج 

التفويج على جسر 
الجمرات

رؤساء وفود 
الحجاج يثمنون 
جهود المملكة 

في خدمة ضيوف 
الرحمن 

التدريب املكثف����ة التي اعتمدتها بعض الدول 

لتوعية حجاجه����ا من خال اإلذاعة والتلفاز، 

إضاف����ة إلى الزي����ارات امليداني����ة، من أجل 

توعيتهم قبل مجيئهم إلى األراضي املقدسة، 

كم����ا امتدحوا اجلهود الكبي����رة التي تبذلها 

مكاتب ش����ؤون احلج، س����واء فيم����ا يتعلق 
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املاضي، وبحث املوضوعات املتعلقة بأعداد 

حجاجه����م واخلدمات التي س����تقدمها لهم 

)املطوفون،  الطوائ����ف  أرباب  مؤسس����ات 

األدالء، الوكاء، الزمازمة(، والنقابة العامة 

للسيارات، والتأكيد على التوعية بالنواحي 

الصحية والبيئية والسامة العامة، وإباغهم 

بالتعليمات التي استجدت خال هذا العام.

وأش����اد رؤس����اء الوفود مبا تقدمه حكومة 

خ����ادم احلرمني الش����ريفني امللك س����لمان 

بن عبدالعزيز آل س����عود وسمو ولي عهده 

األمني صاحب السمو امللكي األمير محمد 

بن س����لمان بن عبدالعزي����ز � حفظهما الله 

� من خدمات وتسهيات وإجنازات عظيمة 

في املشاعر املقدسة ومكة املكرمة واملدينة 

املنورة لعموم حجاج بيت الله احلرام وزوار 

مس����جد نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم، 

لكي يؤدوا مناس����كهم بكل يس����ر وسهولة 

حت����ى عودتهم إل����ى بادهم إن ش����اء الله 

ساملني غامنني.

وأبدى وفود مكاتب شؤون احلجاج التزامهم 

بالبرنامج املعد من قبل وزارة احلج والعمرة، 

الذي يأت����ي مواكبًا للمجه����ودات واخلدمات 

واملش����اريع املتطورة واملتاحقة التي تقدمها 

حكومة خادم احلرمني الشريفني وسمو ولي 

عهده األم����ني لضيوف الرحمن في تيس����ير 

أداء نس����كهم بكل راح����ة وطمأنينة، معبرين 

عن الشكر والتقدير للمملكة على التسهيات 

التي تقدمها جلميع حجاج بيت الله احلرام.

بااللتزام بنظام اإلس����كان، ومسارعتها إلى 

اس����تئجار العمائ����ر املخصص����ة حلجاجها 

منذ وقت مبكر ف����ي مكة املكرمة، واختيارها 

للمواق����ع املائمة لهم، والت����ي متكن مكاتب 

اخلدم����ة امليدانية باملؤسس����ات م����ن تقدمي 

اخلدم����ات لهؤالء احلجاج في أفضل صورة، 

أو فيم����ا يخص إرس����ال قوائم الش����ركات 

الس����ياحية في وق����ت قياس����ي، إضافة إلى 

التزامه����ا بتطبيق فك����رة تقليص مدة مكوث 

احلجاج في املطارات عند القدوم واملغادرة.

وأوض����ح رؤس����اء املؤسس����ات أن ترتيبات 

إس����كان احلج����اج واحلجز لهم ف����ي أماكن 

معروفة ومهيأة مبكة املكرمة، سيتيح ملكاتب 

اخلدمة امليدانية توفير خدمات أفضل، السيما 

وأن احلجز في هذا املوسم سيكون في وقت 

مبكر، بخاف األعوام الس����ابقة، حيث كان 

املطوفون ينتظرون إلى منتصف ش����هر ذي 

القعدة إلمتام هذه اخلطوة، موضحني أنه في 

إطار تفعيل التعاون بني املؤسسات ومكاتب 

ش����ؤون احلج، فقد جرى عمل ربط إلكتروني 

بينهم����ا، بحيث يق����وم مكتب ش����ؤون احلج 

بتزويد املؤسس����ة بجميع املعلومات املتعلقة 

باحلجاج، إضافة إلى مترير قوائم الشركات 

الس����ياحية، كذلك تقوم املؤسسة في املقابل 

بتزويد املكتب بصور ومعلومات متكاملة عن 

مقار سكن احلجاج وعناوينها، بحيث يتمكن 

احلاج وذووه من االطاع على املوقع واملكان 

املخصص له قبل وصوله إلى مكة املكرمة.

وأكد رؤساء املؤسس����ات على أهمية التقيد 

وااللت����زام بالبرامج التي أعدتها وزارة احلج 

والعمرة، ومنها االستمرار في توعية احلجاج 

قبل قدومهم إلى األراضي املقدس����ة حسب 

التعليمات الص����ادرة، وإتباع برامج مواعيد 

تفويج احلجاج على جسر اجلمرات، وتوثيق 

عقود إسكان احلجاج في املساكن املرخصة 

من اجله����ات ذات العاقة، وذلك قبل وصول 

ضيوف الرحمن لألراضي املقدسة.

أداء  مناقش����ة  االجتماع����ات  خ����ال  ومت 

مكات����ب ش����ؤون احل����ج في موس����م احلج 
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اإلسراع في 
إنهاء توثيق 

عقود الطيران 
المدني واإلسكان 

واالهتمام 
بالتوعية النسكية 

واإلجرائية
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األس�تاذ عبداهلل بن عبدالرحمن عاِلم، مطوِّف، ودبلوماسي، وإداري خبير من أبناء مكة 
المكرمة، تولى منصب األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي باإلنابة، بجانب عمله 
األس�اس أمينًا عامًا مس�اعدًا للش�ؤون السياس�ية بالمنظم�ة، الذي يت�واله في الوقت 
الراه�ن. وقب�ل ذل�ك مثّ�ل الدبلوماس�ية الس�عودية في عدد م�ن ال�دول والمنظمات 
والهيئات والمحافل الدولية، حيث عمل س�فيرًا للمملكة في كل من سلط�نة ُع�مان، 
والجمهورية اإلندونيس�ية، وجمهورية الصوم�ال، وكان نائبًا لرئيس وف�د المملكة لدى 
ج�امعة الدول العربية بتونس، كما عمل نائبًا لرئيس البع�ثة بس�ف�ارة المملك�ة بكل 
م�ن واش�نطن، والخ�رط�وم، وطوكيو، والجوس، وبس�فارة المملك�ة بالقاهرة، وكان 
رئيس�ًا إلدارة ال�دول الع�ربية بديوان ع�ام وزارة الخ�ارجية، وقام باإلشراف على تأسيس 
عدد من األكاديميات في الخارج، منها األكاديمية اإلس�المية الس�عودية في واشنطن 

وأكاديمية الحرمين اإلسالمية السعودية، والتي رأس مجلس إدارتها.

جدة: الرفادة

عبدهلل بن عبدالرحمن عالم..
ف الدبلوماسي والسفير اإلداري المطوِّ

تولى منصب 
األمين العام 

لمنظمة التعاون 
اإلسالمي 

باإلنابة بجانب 
عمله أمينًا عامًا 

مساعدًا للشؤون 
السياسية 
بالمنظمة 

أشرف على 
تأسيس األكاديمية 

اإلسالمية 
السعودية 

في واشنطن 
وأكاديمية الحرمين 

اإلسالمية 
السعودية ورأس 

مجلس إدارتها

شخصية من الحرمين
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ف���ي  املك�رم����ة،  مك����ة  موالي���د  م���ن 

املوافق 1939/8/17م،  1358/07/01ه� 

وم���ن م�ؤه�ات���ه العل�مي���ة: )حص���ل على 

امل�اجس���تير، وعدد من الدورات السياسية 

التي حضرها ب�جامع���ة “جونز هوبكينز”، 

وهي جامعة متخصصة في األبحاث، ومقرها 

في بالتيمور بوالية مارياند بالواليات املتحدة 

األمريكية، وذلك خ���ال األعوام 1983م – 

1984م. ونال الليس�انس، من قسم الفلسفة 

واالجتم���اع بكلي���ة اآلداب، جامع���ة بيروت 

العربية بلبنان، في العام 1965م. والشهادة 

الثانوية، من امللح�قية التعليم�ية الس���ع�ودية 

بالقاهرة. مع دورات ف���ي اللغ�ة اإلجنل�يزية 

في واشنطن(. 

وم���ن أهم املناص���ب التي تواله���ا: )األمني 

العام ملنظم���ة التعاون اإلس���امي باإلنابة، 

بجانب أنه األمني العام املس���اعد للش���ؤون 

السياسية باملنظمة، منذ شهر يوليو من عام 

2009م، وحتى تاريخ���ه، ليقود هذه اإلدارة 

املهّمة التي تتولى إدارة الش���ؤون السياسية 

ومتابع���ة التطورات السياس���ية ف���ي العالم 

اإلسامي عمومًا وتعنى بالعاقات مع الدول 

غير األعضاء في منظمة التعاون اإلس���امي 

ومع املنظمات الدولية واإلقليمية، وتقوم كذلك 

بإدارة امللفات املتعلقة بتعزيز الوساطة ودرء 

النزاع�ات وفضها وإدارة األزمات في الدول 

كان عضوًا في 
وفد المملكة 

الدائم لدى 
جامعة الدول 
العربية ومّثل 
المملكة في 

اجتماعاتها 
على مستوى 

المندوبين 

األعضاء واإلسهام في مبادرات بناء السلم، 

وذل���ك وفقًا للقرارات الت���ي يعتمدها مؤمتر 

القمة اإلس���امي ومجلس وزراء اخلارجية، 

والذي يعتبر مكافحة اإلرهاب الدولي وإجراء 

الدراسات حول مختلف القضايا السياسية 

الدولي���ة واإلقليمية من املهام الرئيس���ة التي 

تتوالها هذه اإلدارة، التي تقوم كذلك مبتابعة 

ورص���د القضاي���ا التي تخ���ص اجلماعات 

واملجتمعات املسلمة في الدول غير األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسامي. 

وخ���ال مس���يرته احلافل���ة ف���ي الس���لك 

الدبلوماسي السعودي، عمل سف�يرًا للمملك�ة 

ل�دى س���لط�نة ُع�م���ان، خ���ال الفترة من: 

1426/06/25ه�، وحتى شهر شعبان من 

عام 1428ه�. وسفير اململكة لدى اجلمهورية 

اإلندونيسية، من 1413/07/01ه�، وحتى 

1426/06/25ه��. وس���ف�يرًا للمملكة لدى 

جمهورية الصوم�ال، من 1408/08/11ه� 

إل���ى 1412/07/01ه�. ونائبًا لرئيس وف�د 

اململكة لدى ج�امع���ة الدول العربية بتونس، 

ف���ي الفترة م���ن 1405/11/18ه�، وحتى 

رئيس  ونائب  1408/08/11ه����.  تاري���خ 

البعثة ورئيس قس���م الش���ؤون الس�ياسية 

بس���فارة اململكة بواشنطن، خال الفترة من 

1401/6/12ه� وإلى 1405/11/11ه�.

 

مشاركات واسعة
إدارة  رئي���س  منص���ب  س���عادته  ش���غل 

وزارة  ع����ام  بدي���وان  الع�ربي���ة  ال����دول 

اخل�ارجي���ة، ف���ي 1398/01/06ه� وحتى 

تاري���خ 1401/06/12ه�. ونائب���ًا لرئيس 

باخل�رط����وم  اململك����ة  بس���ف�ارة  البع�ث���ة 

)جمهوري���ة الس����ودان(، خ���ال الفترة من 

1398/01/06ه�.  إلى  1394/01/06ه� 

ونائبًا لرئيس البعثة في طوكيو )إمبراطورية 

الي�اب���ان(، م���ن: 1392/06/14ه� وحتى 

البعثة  رئي���س  ونائب  1394/03/19ه����. 

في الج���وس )جمهورية نيج�يري���ا(، خال 

28   العدد التاسع عشر - رجب  1439ه�  



حضر العديد من 
اللقاءات في 
البنك الدولي 

وفي غيره من 
المنتديات الدولية 

الفكرية والسياسية 
والصناعية 

واالقتصادية

وإل���ى  1388/05/12ه����  م���ن:  الفت���رة 

1392/06/14ه�. ثم التحق بالديوان الع�ام 

بوزارة اخل�ارج�ية، وذل���ك خال الفترة من 

1386/07/01ه� وحتى 1382/10/20ه�. 

بالق�اه���رة  اململك���ة  بس���ف�ارة  وعم���ل 

)جمهوري���ة مص���ر العربية(، ف���ي الفترة: 

1380/03/27ه� وإلى 1382/07/01ه�. 

والتح���ق بالديوان الع�ام بوزارة اخل�ارج�ية، 

خال الفت���رة من 1376/01/18ه�، وحتى 

1380/03/27ه. 

ومّث���ل اململك���ة، وش���ارك ف���ي وفودها في 

عدد م���ن املؤمترات، والزيارات الرس���مية، 

واجتماعات القمم اإلس���امية، واجتماعات 

قمم دول مجلس التعاون اخلليجي وغيرها، 

ومنه���ا عض���و وف���د اململكة ملؤمتر آس����يا 

وإفريق�يا ودول ع����دم االنحياز، املنعقد في 

جاكرتا وباندوجن في عام 2005م، وش���ارك 

في وفد اململكة للمؤمتر اآلس�يوي واإلف�ريقي 

للمنظم�ات شبه اإلقليم�ية، كما كان عض�وًا 

في وف�د اململكة برئاسة مع�الي وزير البترول 

مل�ؤمت�ر أوبك بإندونيسيا في العام 1997م، 

وف���ي وف�د اململك���ة ملؤمت���ر وزراء خ�ارجية 

ال����دول اإلس���ام�ية بإندونيس���يا في العام 

1996م، وإلب���رام اتف�اقي���ات احل�دود بني 

اململكة وبعض دول اجلوار. 

مّث���ل اململك���ة ف���ي اجتماعات جل���ان دول 

ع���دم االنحياز ف���ي إندونيس���يا خال )3( 

س���نوات )مدة رئاسة إندونيس���يا( للحركة، 

وف���ي عام 1993م، كان ممث���ًا في بعضها 

لوزير اخلارجية. وقام ب���دور كبير كمبعوث 

لباده للوس���اطة بني األطراف املتنازعة في 

الصومال في عام 1992م. كما ش���ارك في 

كثير من الوفود التي قادها أصحاب املعالي 

الوزراء الس���عوديون في اخلارج. وش���ارك 

ف���ي وفد اململكة ممث���ًا لوزير اخلارجية في 

جلنة املصاحلة املنبثق���ة عن منظمة التعاون 

اإلس���امي للتوفي���ق بني حكوم���ة الرئيس 

الفلبيني في���دل راموس وجبهة حترير مورو 

اإلسامية بزعامة نور مسواري )خال ثاث 

س���نوات(، وحتى حتقق الوفاق، ومت توقيع 

االتفاقي���ة بني األط���راف املعنية في القصر 

اجلمهوري في مانيا أمام الرئيس الفلبيني. 

دراسات وتكرمي
كما مّثل اململكة في اجتماعات جامعة الدول 

العربية على مس���توى املندوبني أثناء غياب 

سعادة املندوب، وأيضًا كان عضوًا في وفد 

اململكة الدائم لدى اجلامعة خال تلك الفترة. 

وأثناء عمله في واش���نطن، حضر الكثير من 

اللق���اءات العلمي���ة والفكري���ة واالقتصادية 

ف���ي البنك الدولي وفي غي���ره من املنتديات 

الصناعية، والدولية، والفكرية والسياس���ية، 

واالقتصادية. وفي فترة ترؤسه إدارة الدول 

العربية ب���وزارة اخلارجية، حضر جانبًا من 

اجتماع���ات جلنة املتابعة العربية املنبثقة عن 

جامعة ال���دول العربية ببيروت، أثناء احلرب 

األهلية، وذلك مبعية وزير اخلارجية. 

وق���ام بعدد م���ن الدراس���ات السياس���ية 

واالجتماعية املتعلقة بجمهورية إندونيس���يا 

والق���رن اإلفريقي وس���لطنة ُعم���ان، وكان 

مش���رفًا عام���ًا عل���ى تأس���يس األكادميية 

اإلس���امية الس���عودية في واش���نطن، كما 

اإلس���امية  احلرم���ني  أكادميي���ة  أّس���س 

الس���عودية، ورأس مجلس إدارتها. كما قام 

بتأس���يس نادي السفارة الس���عودية، وذلك 

في جاكرتا عاصمة إندونيس���يا. وله العديد 

العاق���ات واإلس���هامات االجتماعية  م���ن 

واإلنسانية واخليرية، على مختلف األصعدة 

في الباد التي عم�ل به�ا.

ونال العديد من األوسمة، من أبرزها: 

 وس����ام “النعمان” من الدرجة األولى، من 

جالة الس���لطان قابوس آل سعيد، في عام 

2006م، تثمين���ًا جلهوده في إجناح الزيارة 

الت�اريخي���ة التي قام بها خ����ادم احلرم�ني 

الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز يرحمه 

الله لسلطنة عمان. 

 وس���ام من الدرجة املمتازة، من احلكومة 

اإلندونيسية في عام 2005م، تقديرًا وتثمينًا 

جله���وده املميزة أثناء عمله س���فيرًا للمملكة 

لدى إندونيسيا على مدى 13 ع�ام�ًا. 

 وس���ام م���ن الدرجة األولى م���ن احلكومة 

الصومالي���ة ف���ي الع���ام 1989م، تقدي���رًا 

ألدواره، وملا بذله من جهود لتطوير العاقات 

بني البلدين وتعزيزها.
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رؤى

أف�ردت رؤي�ة المملك�ة 2030، حي�زًا كبي�رًا لتطوي�ر خدم�ات الح�ج والعمرة 
واالرتق�اء به�ا، من أجل التيس�ير على ضي�وف الرحمن، ليتجس�د ذلك في 
جه�ود وزارة الح�ج والعم�رة الت�ي ترتكز ف�ي ش�راكاتها اإلس�تراتيجية مع 
العدي�د م�ن الجه�ات � الحكومي�ة واألهلي�ة � المختص�ة، وذات العالق�ة 
بأعم�ال الحج والعمرة، على ه�ذه الرؤية ومبادرات التح�ول الوطني 2020، 
التي تس�تهدف توطيد التنس�يق مع جميع أطراف منظومة الحج والعمرة، 
ف�ي القطاعي�ن العام والخ�اص، وذلك بس�بب أن خدمة ضي�وف الرحمن 
والحرمين الش�ريفين تتطلب تكام�ل جميع الجه�ات ذات الصلة بخدمات 
الحج�اج والمعتمري�ن والزوار، لتتواص�ل أعمال التوس�عة وترقية الخدمات 
وتطويرها عل�ى أعلى معايير الجودة، ولتبذل الدولة ومؤسس�اتها جهودًا 
كبيرة م�ن أجل أعمال التطوير ومواكبة النمو الس�نوي ف�ي األعداد التي 

تفد إلى األراضي المقدسة. 

مكة المكرمة: الرفادة

أدوار محورية لمؤسسات أرباب الطوائف
 في تنفيذ رؤية المملكة 2030

بالتدريب والتأهيل والعمل باحترافية وتسخير “التقنية”
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تكمل “الحج والعمرة” استعداداتها بالتعاون مع 
شركائها في منظومة الحج والقطاعات التي تعمل 

بإشرافها وعلى رأسها مؤسسات أرباب الطوائف

تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت خدمة 
ضيوف الرحمن في قلب رؤية المملكة 2030 وتطلعات 

المسؤولين في “الوزارة”

أهمية إستراتيجية 
أقر مجل���س الوزراء برئاس���ة خ���ادم احلرمني 

الشريفني امللك س���لمان بن عبدالعزيز آل سعود 

حفظ���ه الله، ف���ي 18 رجب 1437ه����، املوافق 

25 أبري���ل 2016م، من ضم���ن برامجه، )10( 

برام���ج ذات أهمية إس���تراتيجية لتحقيق )رؤية 

اململكة العربية الس���عودية 2030(، وتعتبر هذه 

البرامج اس���تكمااًل ملا سبق إقراره في: )برنامج 

التحول الوطن���ي 2020(، الذي أطلق في األول 

من ش���هر رمضان 1437ه�، املواف���ق 6 يونيو 

2016م، و)برنامج التوازن املالي 2020(، الذي 

أطلق بتاريخ 23 ربي���ع األول 1438ه�، املوافق 

22 ديس���مبر 2016م، ومت طرحها كرؤية يعمل 

املجلس على مراقبة تنفيذها حتى العام 2020م، 

مع إتباع احلوكمة املقرة التي تضمن املس���اءلة 

والشفافية والرقابة املس���تمرة، وتفعيل أساليب 

متابع���ة املبادرات، وتنفيذ برنامج يحمل اس���م: 

)خدم���ة ضيوف الرحمن(، يتي���ح الفرصة ألكبر 

عدد ممكن من املس���لمني من أداء فريضة احلج 

والعمرة والزيارة على أكم���ل وجه، والعمل على 

إث���راء وتعميق جتربتهم من خال تهيئة احلرمني 

الش���ريفني، وحتقيق رس���الة اإلس���ام العاملية، 

وتهيئة املواقع السياحية والثقافية، وإتاحة أفضل 

اخلدمات قبل وأثناء وبع���د زيارتهم مكة املكرمة 

واملدين���ة املنورة واملش���اعر املقدس���ة. كما يقوم 

البرنام���ج بعكس الصورة املش���رفة واحلضارية 

للمملكة في خدمة احلرمني الشريفني، ليمثل هذا 

لبن���ة لتأكيد عاقة القطاع اخلاص ودوره الفاعل 

في خدمة ضيوف الرحمن.

وتستعد اململكة هذا العام )1439ه�(، الستقبال 

ثاني أكبر موسم حج في تاريخها بعد موسم حج 

الع���ام املاضي )1438ه�(، الذي ش���هد املوافقة 

الس���امية الكرمية على رفع الطاقة االس���تيعابية 

للحج���اج، ورف���ع أع���داد احلجاج م���ن الداخل 

واخلارج، مب���ا يتفق والضواب���ط املنظمة لذلك، 

ومتكني الدول اإلس���امية الراغبة في رفع أعداد 

حجاجه���ا من زي���ادة أعداد حجاجه���ا، وتقدمي 

اخلدمات والتس���هيات لضي���وف الرحمن كافة، 

مبا ميكنهم من أداء نس���كهم بيس���ر واطمئنان، 

وتوسيع الفرص لراغبي احلج من مختلف الدول 

اإلس���امية بش���كل تدريجي، وص���واًل لألعداد 

املعم���ول بها قبل عام 1433ه����، وذلك بالتزامن 

مع قرب انتهاء بعض مراحل التوس���عة الكبرى 

التي يشهدها املسجد احلرام واملشاعر املقدسة 

وتهيئتهما، األمر الذي يعني إضافة نحو )800( 

ألف حاج للموسم املنصرم ولهذا املوسم، والذي 

يعد أكبر ثاني موس���م خال السنوات املاضية، 

وذلك بعد أن حتقق ملوس���م ح���ج العام املاضي 

)1438ه����( كل عناص���ر النج���اح، األمر جعله 

مميزًا وخاليًا من كل ما يعكر صفو هذه الشعيرة 

اإلميانية الكبرى، وذلك بش���هادة وإش���ادة قادة 

الدول العربية واإلس���امية واحلجاج من مختلف 

بقاع املعمورة.

منظومة احلج 
وق���د أكمل���ت وزارة احل���ج والعم���رة جمي���ع 

جمي���ع  أداء  كف���اءة  ورفع���ت  اس���تعداداتها، 

وكاالتها من خال العمل ال���دؤوب والتعاون مع 

ش���ركائها في منظومة احل���ج، والقطاعات التي 

تعمل بإش���رافها وحت���ت مظلته���ا � والتي على 

رأسها مؤسسات أرباب الطوائف � وذلك تنفيذًا 

لتوجيهات خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 

بن عبدالعزيز، وولي عهده األمني صاحب السمو 
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)املطوفون، األدالء، الوكاء، الزمازمة(، ومجلس 

الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف، 

كل اجله���ود املمكن���ة، وأعلى درج���ات التفاني 

واإلخ���اص ف���ي أداء ه���ذه األمان���ة التي تقع 

عل���ى عاتقه���م واملناطة بهم، واالرتقاء لش���رف 

املس���ؤولية التي خص الله به���ا أهل هذه الباد 

عن غيرها، والعمل الدؤوب في اإلس���هام بحيث 

تكون رحلة احلج رحلة س���هلة وميسرة من خال 

جهودهم البش���رية وخدماته���م التقنية املقدمة، 

وحرصه���م عل���ى االرتق���اء مبه���ارات العاملني 

لضمان خدمات متمي���زة للحجاج، وذلك بوضع 

خطط تشغيلية ذات برامج عمل فعالة وطموحة، 

تتصف باملرون���ة والقابلية للتطوير، تلبي رغبات 

حجاج البيت احل���رام وحتقق طموحاتهم، وعقد 

املزيد من امللتقي���ات، لتبادل اخلبرات والتجارب 

الناجحة بني املؤسسات، وتسخير جميع وسائل 

التقني���ة احلديثة، واعتماد برامج تدريبية متميزة 

وفاعلة، بالتعاون م���ع مركز تدريب العاملني في 

احلج والعم���رة التابع لل���وزارة، وبعض مراكز 

التدريب وبي���وت اخلبرة املتخصص���ة، وإحلاق 

كوادر اخلدمة امليدانية بها، وتنظيم ورش العمل 

واللق���اءات التدريبي���ة، لرفع مه���ارات العاملني 

وتنمية قدراتهم وإكس���ابهم املزيد من املهارات 

واملع���ارف، التي تنصه���ر مع م���ا يتمتعون به 

م���ن خبرات ميدانية وعملية مكتس���بة، والتأكيد 

عليهم مبراع���اة أخاقيات هذه امله���ن اجلليلة، 

واحلرص على العمل وف���ق قيم وتعاليم العقيدة 

اإلس���امية الس���محة لتقدمي خدم���ات متميزة، 

م���ع احلرص الكبي���ر على التطوي���ر والتحديث 

واملواكبة، والتركي���ز على منهجيات وآليات عمل 

جديدة، تعتمد على تس���خير “التقنية” والتوسع 

في استخدامها لتطوير األداء وتكريس الشفافية 

وتطبيق معايير اجلودة رفعًا ملس���توى اجلاهزية 

وتعزيز الكفاءة التش���غيلية، وزيادة التنسيق بني 

جميع قطاعات وجهات منظومة احلج، مبا يسهم 

في النهوض باخلدمات وتطويرها واالرتقاء بها، 

إضافة لتطوير مبادرة املسار اإللكتروني حلجاج 

اخلارج، الذي أس���هم في تسهيل وتسريع آليات 

احلصول على تأشيرات احلج إلكترونيًا للحجاج، 

وتكريس مبدأ الشفافية في هذا القطاع من خال 

التنوع والتعدد في اخلدم���ات، وحماية احلقوق 

اخلدمية للحاج، والعمل باحترافية، واإلسهام في 

تأس���يس صناعة الضيافة احلديثة لدعم خدمات 

احلج واقتصادياته، وذل���ك في ظل رؤية اململكة 

امللكي األمير محمد بن س���لمان بن عبدالعزيز � 

حفظهما الل���ه � بتقدمي أفضل اخلدمات لضيوف 

الرحم���ن، منذ وصولهم إلى أرض اململكة وحتى 

مغادرتهم إلى ديارهم ساملني غامنني بعد أدائهم 

مناس���كهم في كل راحة واس���تقرار، وتس���خير 

كل اإلمكان���ات وامل���وارد خلدمة وف���ود الرحمن 

من احلجاج واملعتمرين وال���زوار، وذلك بتطوير 

اخلدمات وتوظيف التقنيات احلديثة ورفع كفاءة 

العامل���ني في خدمة ضي���وف الرحم���ن وتنفيذ 

املشاريع واملبادرات التي تبنتها “الوزارة” هذا 

العام لتكون رحلة احلج مقننة وس���هلة وميسرة، 

ترتكز جهود “الوزارة” 
في شراكاتها 

اإلستراتيجية مع 
الجهات الحكومية 

واألهلية ذات 
العالقة بأعمال الحج 

والعمرة
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لتبق���ى ذكرى ممي���زة ورائعة ف���ي ذاكرة احلاج 

حتق���ق له الرضا، وجتعله س���فيرًا ينق���ل للعالم 

جهود اململكة في خدمة ضيوف الرحمن، وإيجاد 

لتحمل  بيئة محف���زة ملنس���وبي “املؤسس���ات” 

املسؤولية واإلبداع، ملواكبة التحول واالنتقال من 

خدم���ة احلاج إلى صناع���ة الضيافة، ومن ثقافة 

العمل املوس���مي، إلى العمل على م���دار العام، 

واملض���ي ُقدمًا في إكمال البن���ى التحتية، بهدف 

توفير ضياف���ة دينية مبعايير عاملية، والعمل على 

أداء مهامه���ا � بالتعاون والتنس���يق مع اجلهات 

احلكومية واألهلية ذات الصلة � لتيسير إجراءات 

أداء املناس���ك وجتويد مختلف اخلدمات املقدمة 

لضيوف الرحمن وتوس���يع التع���اون اخلارجي، 

حيال توعية احلجاج ف���ي بادهم وقبل قدومهم، 

وزيادة التنس���يق مبا يخدم مبادرات اململكة في 

قطاع احلج والعمرة.

قلب الرؤية 
ولتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت 

خدم���ة ضي���وف الرحمن في قلب رؤي���ة اململكة 

2030، وتطلعات املسؤولني في “الوزارة”، يبذل 

جميع العاملني في مؤسس���ات أرباب الطوائف: 
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2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وملواكبة 

م���ا أجنزته حكوم���ة خادم احلرمني الش���ريفني 

حفظه الله، من مش���روعات عماقة، ومنها أكبر 

توس���عة شهدها احلرمان الش���ريفان في تاريخ 

اإلس���ام، والتي تقف شاهدًا حيًا وعامة بارزة 

ومش���رقة لهذا االهتمام املتعاظ���م باحلج، مما 

يرفع الطاقة االس���تيعابية، وميكن املسلمني في 

مختل���ف إنحاء العالم من تأدية مناس���كهم بكل 

يسر وطمأنينة وراحة. 

أعمال وجهود 
وتنطلق األعمال املتواصلة واجلهود الكبيرة منذ 

وصول حجاج البيت العتي���ق إلى منافذ القدوم، 

وتتمث���ل في قيام ك���وادر “أرب���اب الطوائف”، 

باملش���اركة ف���ي برنامج: )الترحي���ب باحلجاج( 

واالحتفاء بقدومهم، ف���ي منافذ الوصول مبطار 

املل���ك عبدالعزي���ز الدولي بج���دة، ومطار األمير 

محمد ب���ن عبدالعزيز باملدينة املنورة، وفي ميناء 

جدة اإلس���امي، ومراكز االس���تقبال والتفويج 

مبداخل مكة املكرمة، واس���تقبال احلجاج، مباء 

زمزم املب���ارك والورد والتمور، وذلك انطاقًا من 

إس���تراتيجيات “املؤسس���ات” الهادفة لتحسني 

اس���تقبال ضي���وف الرحم���ن والترحي���ب بهم، 

وتلّم���س احتياجاتهم، وخدمته���م، وذلك منذ أن 

تط���أ أقدامهم منافذ الدخول وحتى وصولهم إلى 

مساكنهم في مكة املكرمة واملدينة املنورة، وخلق 

انطباع���ات إيجابية لدى احل���اج تبقى إلى حني 

عودته لباده.

وتتضمن آليات عمل مؤسسات أرباب الطوائف، 

والهادفة لتطوير األعمال، واإلس���هام في حتقيق 

رؤية اململك���ة 2030، االهتمام بعمليات: )تفويج 

احلجاج إلى منش���أة اجلم���رات احلديثة(، وذلك 

بوصفه���ا عملي���ة مفصلي���ة وش���عيرة مهمة من 

ش���عائر احلج، وذلك بتخصيص برامج عمل في 

خططها التش���غيلية خاصة بالتفويج، يرأس���ها 

عضو مجلس إدارة، واحلرص الكبير على تنفيذ 

ما تعتم���ده وزارة احلج والعمرة من مس���ارات 

تفويج جديدة وتنظيمات مبتكرة إلدارة احلش���ود 

في موس���م ح���ج كل عام، وذل���ك باالعتماد على 

التقني���ة، ومنها نظم رقاب���ة إلكترونية وكاميرات 

لرصد حركة احلشود، وحتليل القراءات امليدانية، 

وكذلك اعتماد آلية التوعية ألعمال التفويج ضمن 

خطتها التش���غيلية اخلاص���ة بالتفويج، واملتابعة 

املس���تمرة بتقيي���د وتثبي���ت التس���جيل الفوري 

للماحظات عبر التقني���ات املتطورة والتطبيقات 

احملمولة، وإرس���الها فورًا إلى خوادم املعلومات 

في “ال���وزارة” لتحليل البيانات بواس���طة فرق 

التفوي���ج وجل���ان املراقب���ة واملتابع���ة ووحدات 

التفويج، ومراجعة أنظمة التفويج كافة وحتديثها 

وتطويرها وتوحيد بنيتها بشكل متكامل ومتناغم، 

خدمة ضيوف 
الرحمن والحرمين 
الشريفين تتطلب 

تكامل جميع 
الجهات ذات الصلة 

بخدمات الحجاج 
والمعتمرين والزوار

منظومة الحج 
والعمرة تحتل 

أولوية إستراتيجية 
للمملكة منذ 

تأسيسها وتعد 
امتدادًا لدورها 

التاريخي في 
خدمة اإلسالم 

والمسلمين
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الكثير م���ن اخلدمات، األمر الذي يؤكد االهتمام 

الكبير الذي توليه اململكة حلجاج بيت الله احلرام 

في كل عام.

خدمات إلكترونية
وحرصًا من هذه “املؤسسات” على تسهيل أداء 

مناس���ك احل���ج، وعلى إكمال احل���اج إلجراءاته 

إلكترونيًا وعبر اس���تخدام تقنيات “اإلنترنت”، 

حترص على تفعيل: )املس���ار اإللكتروني حلجاج 

اخل���ارج(، عب���ر بواب���ة “الوزارة” على ش���بكة 

“اإلنترنت”، بهدف تس���ريع آليات احلصول على 
التأشيرات إلكترونيًا، واختصار زمن اإلجراءات، 

وأمتتة احلصول على التأشيرات عمليًا لطالبيها، 

وما تش���مله من خدمات مرافق���ة لها، واالهتمام 

بتفعي���ل تطبيق هذه اآللي���ة وتطويرها عامًا بعد 

ع���ام، حيث يتيح هذا النظ���ام اإللكتروني، إنهاء 

إجراءات طلب تأشيرة احلج واحلصول على حزم 

اخلدمات في وقت قياسي ال يتجاوز بضع دقائق.

كم���ا حترص املؤسس���ات على تفعي���ل وتطبيق 

تقنية: )األسورة اإللكترونية الذكية(، التي أقرتها 

وزارة احلج والعمرة في موسم حج عام 1437ه� 

� ألول م���رة � على احلجاج، وذلك بهدف س���رعة 

التعرف على احلجاج، وقراءة بياناتهم إلكترونيًا، 

وإجناز م���ا يلزم لبناء مختلف أنظمة احلش���ود 

البش���رية والنمذج���ة والتحلي���ات اإلحصائية، 

وإع���داد ج���داول التفوي���ج، وتصمي���م خرائط 

مسارات خروج احلجاج وعودتهم، ومراقبة أداء 

مجموعات اخلدم���ة امليدانية، والتأكد من قيامها 

باملهام املطلوبة، ومراقبة تدفق احلشود البشرية 

عل���ى مختل���ف املس���ارات ومقارنته���ا بجداول 

التفوي���ج، والتقيد التام مبا تطبقه “الوزارة” من 

آليات رقابة جديدة، تشمل فرق متابعة اجلاهزية، 

وفرق مراقبة البوابات، وفريق دعم املس���ارات، 

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرش���يدة 

حفظها الله، لتقدمي جميع اخلدمات والتسهيات 

تطوير الخدمات 
وتوظيف التقنيات 

الحديثة ورفع كفاءة 
العاملين في خدمة 

ضيوف الرحمن 
وتنفيذ العديد من 

المشاريع والمبادرات
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لضيوف الرحم���ن، وفي مختل���ف مراحل رحلة 

عمرهم اإلميانية املباركة.

إن “صناع���ة احل���ج” مت���ر مبرحلة ب���ارزة من 

التطوي���ر والتنظيم والتخطي���ط والتنمية الدائمة 

والش���املة، التي تقودها حكومة خادم احلرمني 

الش���ريفني نحو خدمة ضيوف الرحمن، انطاقًا 

من رؤية اململكة 2030، ولتبدي مجالس إدارات 

مؤسسات أرباب الطوائف التسع، حرصًا كبيرًا 

عل���ى التطوي���ر والتحديث، ملواكبة ما س���خرته 

القي���ادة الرش���يدة أيده���ا الله، م���ن إمكانات 

كبرى ومش���روعات ضخمة، وما تبذله من جهود 

متعاظمة للتطوير، وما أعدته من إس���تراتيجيات 

ش���املة لتنمية املدن املقدسة واملشاعر املقدسة، 

والتي تش���مل االستمرار في توس���عة احلرمني 

الش���ريفني، وإجن���از ش���بكة  قط���ار احلرمني 

الش���ريفني، ومشاريع إس���كان وخيام احلجيج، 

واالنتهاء من توس���عة وإنشاء عدد من املطارات 

الضخمة واحلديثة الس���تقبال ضيوف الرحمن، 

وتوفير إدارة أمنية فاعل���ة ومنجزة للحفاظ على 

أمن احلجاج واس���تقرارهم، وتوس���يع منظومة 

جميع اخلدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن، 

ومن أبرزها اخلدمات الصحية، لتش���مل جتهيز 

املستش���فيات ومراكز الرعاية الصحية، وتقدمي 
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وخاصة الذين ال يجيدون التحدث باللغة العربية، 

أو مجهول���ي الهوية، والتمكن م���ن التعرف على 

مقر سكن احلاج، وكافة املعلومات الازمة، التي 

متكن من مس���اعدة احلجاج على ضوء بياناتهم 

املتواف���رة في ه���ذه األس���ورة اإللكترونية، مثل 

خدمة إرش���اد التائهني، األمر الذي يس���هم في 

رف���ع كفاءة األداء، واختص���ار زمن اإلجراءات، 

وتطبيق الش���فافية املعلوماتية، وإتاحتها ملختلف 

اجله���ات العاملة في منظوم���ة احلج، مع حرص 

مجالس اإلدارات على التأكد مما مت إلزام مكاتب 

ش���ؤون احلجاج في مختلف دول العالم التي يفد 

منه���ا احلجاج ب���ه، مثل توفي���ر بيانات احلجاج 

قبيل وصولهم ملنافذ الدخول في اململكة، لتشتمل 

األس���ورة اإللكترونية على الرقم احلدودي، ورقم 

التأش���يرة، ورقم ج���واز الس���فر، وكل البيانات 

التي ميكن اس���تخدامها الستدعاء جميع بيانات 

احل���اج املوجودة في قواعد بيان���ات “الوزارة”، 

والتي تش���مل صورة احلاج والبيانات األساسية 

ل���ه، وبيانات املناط به���م خدمته، وهواتف جميع 

املعني���ني بخدمة احلاج، وكذلك بيانات الس���كن 

مبكة املكرمة واملدينة املنورة واملش���اعر املقدسة، 

حيث س���تمكن هذه املبادرة اإللكترونية منظومة 

احل���ج والعمرة في اململكة، من اس���تدعاء جميع 

وتوفير الرعاية ألكب���ر عدد ممكن من احلجاج، 

خاصة وأن منظومة احلج والعمرة، حتتل أولوية 

إس���تراتيجية لدى اململكة منذ تأسيسها، وتعد 

امتدادًا للدور التاريخي للقيادة الس���عودية في 

خدمة اإلس���ام واملسلمني، كما أن قطاع احلج 

والعم���رة يعد أحد ركائز رؤي���ة اململكة 2030، 

األم���ر ال���ذي يس���تلزم تضافر جه���ود جميع 

العامل���ني في القطاع���ات � احلكومية واألهلية � 

ذات العاق���ة مبنظومة احل���ج، وذلك عبر تعزيز 

مرحل���ة التطوي���ر والتنظي���م والتخطي���ط التي 

تش���هدها صناعة احلج، والت���ي ترمي لتجويد 

خدمة ضي���وف الرحمن، والقائم���ة على تطبيق 

منهجية جديدة أساس���ها اعتماد التقنية لتطوير 

األداء وتكريس الشفافية وتطبيق معايير اجلودة 

ومقاييس األداء لرفع مستوى اجلاهزية وزيادة 

الطاقة االس���تيعابية وتعزيز الكفاءة التشغيلية 

وزيادة التعاون والتنس���يق ب���ني جميع اجلهات 

املختص���ة وذات العاقة، بهدف بن���اء منظومة 

فاعل���ة من خدمات احلج، مبا ينس���جم والرؤية 

الطموحة لهذه الباد املباركة.

رفع مهارات 
العاملين وإكسابهم 

المزيد من العلوم 
والمعارف التي 

تنصهر مع ما 
يتمتعون به من 
خبرات ميدانية 

وعملية مكتسبة

إيجاد بيئة محفزة 
لمنسوبي 

“المؤسسات” لتحمل 
المسؤولية واإلبداع 
لمواكبة التحول في 

االنتقال من خدمة 
الحاج إلى صناعة 

الضيافة
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املعلومات والبيانات اخلاصة  باحلجاج، بواسطة 

جميع أنواع الهواتف الذكية أو أجهزة “اآليباد”، 

من خال تطبيق متاح جلميع العاملني في مجال 

خدمات ضيوف الرحمن من منسوبي مؤسسات 

أرب���اب الطوائ���ف، وكذلك منس���وبي القطاعات 

األخرى األمنية واخلدمية، مما يس���هم في تطوير 

اخلدم���ات املقدم���ة لضيوف الرحم���ن، وتطبيق 

برامج اجلودة، وتسريع معدالت إجناز العمليات 

التشغيلية ملواسم احلج.

مبادرات إستراتيجية 
وتتس���ق ه���ذه اجله���ود املس���تمرة املبذولة من 

منس���وبي “أرباب الطوائ���ف”، مع جهود وزارة 

احلج والعمرة، التي حترص على توس���يع دائرة 

التعاون والتنسيق مع القطاع األهلي، ممثًا في 

مؤسس���ات أرباب الطوائف والهيئة التنس���يقية، 

لاس���تعداد لتطبيق رؤية اململك���ة 2030، التي 

ترمي للنهوض بخدم���ات احلج والعمرة، والعمل 

على دعم هذا القطاع بالتعاون مع هذه الكيانات 

اخلدمية الشامخة، لتوسيع مجاالت الفرص وخلق 

كيان���ات وطنية كبرى، ومن ح���رص “الوزارة” 

التي تعّول كثيرًا على مؤسسات أرباب الطوائف، 

في تقدمي أرقى اخلدمات حلجاج اخلارج، وعلى 

االس���تمرار في تطوي���ر خدمات ه���ذا القطاع 

اخلدمي احليوي وامله���م، واالرتقاء بآليات عمله 

وفق قواعد العمل املؤسس���اتي واحلوكمة، ووفقًا 

لرؤية مستقبلية لتطوير هذه “املؤسسات”، والتي 

تتس���ق أيضًا مع حزمة مبادرات إس���تراتيجية 

أطلقتها “الوزارة” خلدمة ضيوف الرحمن، وفي 

مقدمتها املس���ار اإللكتروني حلج���اج اخلارج، 

وتأس���يس مركز التحكم واملراقب���ة اإللكترونية، 

بهدف ربط مراكز خدم���ات احلجاج واملعتمرين 

بصناع الق���رار، وزيادة التنس���يق بني أطراف 

منظوم���ة احلج والعم���رة وإتاحة لوح���ة التحكم 

جلميع اجلهات احلكومية، ومش���روع األس���وارة 

اإللكتروني���ة الذكي���ة، وتطبيقها عل���ى احلجاج 

بهدف مس���اعدة احلجاج وتق���دمي الدعم الازم 

التفاعلي  لهم، وتطبي���ق برنام���ج “مناس���كنا” 

الذكي، وبرنامج لتتبع مسارات احلافات الناقلة 

للحجاج، وغيره���ا من برامج تقني���ة وتطبيقات 

ذكية، حيث تهدف “ال���وزارة” إلى وضع برامج 

متقدم���ة لتطوير األداء الع���ام واخلدمات املقدمة 

حلج���اج بيت الل���ه العتيق من خ���ال رفع كفاءة 

اإلنتاجية العامة للمؤسس���ات، وجتويد اخلدمة، 
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من الميدان 

مكة المكرمة: الرفادة

النجاح الذي يش�هده موس�م الحج في كل ع�ام، يعود بعد توفيق اهلل س�بحانه وتعالى لع�دة عوامل، منها 

المش�روعات العمالقة التي أنجزت في المشاعر المقدس�ة، وتأتي منشأة الجمرات العمالقة في مقدمتها، 

وقد س�اهم تنفيذ خطط وبرامج مؤسس�ات الطوافة إلى الجمرات وقطار المش�اعر بأعل�ى درجات الكفاءة 

والتميز، في تحقيق أكبر قدر من االنسيابية والسالمة في تفويج الحجاج في موسم حج العام الماضي، مما 

يبشر بتكريس اإليجابيات المتحققة في موسم حج هذا العام..

فريق عمل مشترك لتفويج الحجاج إلى الجمرات وقطار المشاعر

تحقيق أعلى معايير األمن والسالمة
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دراسة البنية 
األساسية للطرق 
لما يخدم حركتي 

المركبات والمشاة

استخدام الطرق 
العرضية وإيجاد 

الحلول الهندسية 
المتكاملة لها

في جن���اح خطط التفويج في موس���م حج العام 

املاض���ي 1438ه�، وهي ل���م تأتي من فراغ، بل 

من خال ورش العم���ل التي عقدت للوقوف على 

جميع املاحظات قبل بدء أعمال احلج، واإلفادة 

منها في تطوير خطط التفويج ملنش���أة اجلمرات 

ومحطات قطار املشاعر.

إيجاد حلول فاعلة 
للنقاط الحرجة في 
المشاعر المقدسة 

والحرم المكي 
الشريف هندسيًا 

وتشغيليًا

تلتقي كثير من القطاعات املعنية بعمليات تفويج 

احلجاج م���ن مخيماتهم إلى منش���أة اجلمرات، 

وع���ن طري���ق قطار املش���اعر املقدس���ة � وعلى 

رأسها مؤسس���ات الطوافة � مع اجلهات املعنية 

وذات العاق���ة بهذه العملية، وذلك لبحث آلياتها، 

واستعراض استعداداتها كجهات معنية بخدمة 

ضيوف الرحمن، لاستفادة من إيجابيات العام 

الس���ابق لتعزيزها وتكريس���ها، وتق���دمي حلول 

جديدة، ومنها إع���ادة جدولة خروج احلجاج من 

املخيمات باملش���اعر حس���ب الطاقة االستيعابية 

للش���وارع والط���رق املؤدية ملنش���أة اجلمرات، 

واملسجد احلرام..

وال ش���ك أن تعاون مؤسسات الطوافة مع اجلهة 

املش���غلة، في تنفيذ برامج التفوي���ج التي روعى 

في إعداده���ا املتغيرات اجلديدة واملش���روعات 

التي مت تنفيذها في املش���اعر، كان له أكبر األثر 
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يوميًا، ابتداء من 7 ذي احلجة وحتى 13 ذي 

احلجة، ويقوم كل عضو باملهام املعتمدة جلهته 

باخلطة التنفيذية للتفويج، وتذليل التنسيق بني 

األعضاء ملعاجلة احلاالت الطارئة التي حتدث 

في امليدان، وذلك بالتواصل املباشر باملعنيني 

من خال العنصر املمثل للجهة بفريق العمل. 

وحتدي���د الباغ���ات للجه���ات املختصة ذات 

العاقة في ص���ورة تكاملية لضمان س���رعة 

التجاوب واملباش���رة الفورية، ومتابعة حركة 

تنظيم احلشود خال التفويج ملنشأة اجلمرات 

وقطار املش���اعر من خ���ال كاميرات املراقبة 

لتحقيق أعلى معايير األمن والسامة.

وكان لتنفيذ ه���ذه األدوار وتواجد أعضاء فريق 

العمل املش���ترك بغرفة عملي���ات مراقبة التفويج، 

املس���اهمة ف���ي ارتف���اع مس���توى التنس���يق 

ب���ني أعضاء فري���ق العمل س���عيًا إلى حتقيق 

النج���اح ملهمة احلج من خ���ال التواجد الدائم 

جلميع أعضاء فريق العمل املش���ترك، ومتابعة 

خ���روج احلجاج من خال املراقب���ة التلفزيونية 

والكامي���رات ومعرف���ة الكثافات البش���رية في 

املس���ارات واألماكن احلرجة، ومراقبة االلتزام 

بج���داول التفويج ومس���ارات الذهاب والعودة، 

ومس���توى الرج���م جلميع مؤسس���ات حجاج 

اخلارج وش���ركات حجاج الداخل، إضافة إلى 

التواصل املباش���ر بني فريق العمل املش���ترك 

وامليدان حال وجود حالة طارئة تتطلب التدخل، 

وتق���دمي املقترح���ات ومتابعة جمي���ع الباغات 

وتس���ديدها أوال بأول، إلى جانب الدعم الكامل 

من مسؤولي القيادة والسيطرة في األمن العام 

وتق���دمي كل ما يحتاجه فريق العمل املش���ترك 

ألداء مهامه.

خطط محكمة
نظرًا حملدودية الزمان واملكان املرتبطني بأداء 

مناس���ك احلج، فقد أصبح لزام���ًا العمل على 

وضع آلية لتنظيم احلش���ود في جميع مراحل 

احلج مبا في ذلك آلية التفويج التي تعتبر أحد 

املعطي���ات املهمة والضروري���ة لتحقيق الهدف 

وتسهيل جميع مراحل تفويج احلجاج، باعتبار 

ذلك أسلوبًا من أساليب تنظيم أداء مجموعات 

احلش���ود البش���رية الكبيرة في حدود الطاقة 

االس���تيعابية للمرافق املهي���أة خلدمتهم، بدءًا 

من مرحلة الق���دوم في املنافذ اجلوية والبحرية 

والبري���ة ومراحل تنقلهم بني مدن احلج، وكذلك 

احلرم املكي الش���ريف واملش���اعر املقدسة في 

مراحلها املختلفة. 

ولضم���ان تنفيذ هذه العملية الت���ي تعد محورية 

ف���ي مناس���ك احل���ج، قام���ت كل مؤسس���ة من 

مؤسسات الطوافة، بتخصيص برنامج عمل في 

خطتها التشغيلية خاص بالتفويج، كما مت إعداد 

خطة تنفيذية محكمة لتفويج احلجاج باملش���اعر 

املقدس���ة.. )منش���أة اجلمرات � قطار املشاعر(، 

اشتملت على عدة محاور، بناء على ما مت وضعه 

م���ن خطط التفويج من قبل وحدة التفويج بوزارة 

احلج والعمرة.. وفيما يلي نستعرض أبرز مامح 

خطط التفويج.

الرقابة رأس الرمح
متث���ل الرقابة عل���ى تنفيذ تفوي���ج احلجاج إلى 

منشأة اجلمرات عنصرًا مهمًا في تطبيق برامج 

التفويج، وتت���م الرقابة على محورين، )الراجمني 

مشيًا، املشمولني بالقطار(.

ومت تقسيم فرق الرقابة إلى خمسة مجموعات 

وهي: فريق غرفة العمليات املش���تركة � فريق 

اجلاهزي���ة � فريق مراقب���ة التفويج بالقطار � 

فري���ق مراقب���ة بواب���ات مجموع���ات اخلدمة 

امليداني���ة � وفري���ق مركز املراقب���ة والتحكم 

وقياس األداء.

ويتمث���ل دور فري���ق العمل املش���ترك بغرفة 

عمليات مراقبة التفويج، في توزيع العمل على 

فترات تتكون من 20 شخصًا ملدة 8 ساعات 

إعادة توزيع فئات 
الحجاج بمشعر 
منى بما يخدم 

مسارات الحشود 
القادمين من 

مزدلفة 
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آلية عمل 
تتمثل مه���ام مراقب التفويج ف���ي مراقبة حركة 

القطار املس���ؤول عنها، والتواصل املباش���ر مع 

قائ���د احملطة أثن���اء العمل وإباغه ع���ن ما يتم 

رصده م���ن ماحظات، واإلب���اغ الفوري لغرفة 

املراقبة والتحكم من خ���ال التطبيق اإللكتروني 

مبا يت���م ماحظت���ه، وإعداد تقرير خ���ال فترة 

اس���تامه عن جميع احلاالت املرصودة وتسليمه 

لرئيس الوردية بنهاية اليوم.

أما فترة العمل فكانت بني 25 ذي القعدة وحتى 

20 ذي احلجة، مبعدل 10 س���اعات يوميًا، وقد 

حرصت وحدة التفويج بوزارة احلج والعمرة على 

وضع آلية الس���تقطاب العناص���ر املؤهلة ألداء 

العم���ل من خال إج���راء املقابات الش���خصية 

للمتقدمني واختيار األش���خاص الذين سبق لهم 

العم���ل مبحط���ات القطار ومن خال الش���روط 

احملددة لذلك، فيما مت اس���تخدام تقنيات وبرامج 

س���اعدت ف���ي إكمال امله���ام على أكم���ل وجه، 

وإيص���ال املعلوم���ة كاملة وه���ي: تطبيق تفويج، 

والنماذج اإللكترونية.

ومت إع���داد عدد من البرامج التقنية واإللكترونية 

ملراقبة أعمال التفويج )مشيًا على األقدام، قطار 

املشاعر(، منها: 

 تطبيق )حج( QR بوزارة احلج والعمرة: وتتمثل 

وظيفت���ه في قياس مؤش���رات األداء وحتديد مدى 

اجلاهزية، كذلك تسجيل جميع املعلومات للمرشدين 

واملفوجني ونسبة التزامهم بالتفويج.

 نظ���ام الرقاب���ة اإللكتروني���ة للج���داول الزمنية 

لتفويج احلجاج: يستخدم في حتديد مدى جاهزية 

املخيمات وكذلك في معرفة إحصائية رمي اجلمرات 

ومعرفة جداول التفويج واألوقات الزمنية لها.

كما مت اس���تخدام مناذج إلكترونية ملراقبة أداء 

املهام مبحطات القطار وتسجيل احلاالت.

إيجاد مساحات 
إضافية بمشعر 

مزدلفة 
وتخطيطها 

وتنظيم آلية 
الحركة بها 
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ع���دم فاعلية ج���داول التفويج في ه���ذه املرحلة، 

وذلك بس���بب النقص الش���ديد من املس���طحات 

والس���احات املخصصة لنزول احلجاج مبش���عر 

مزدلفة، وقلة أعداد مرش���دي التفويج ومرشدي 

احلاف���ات املصاحبني ألفواج احلجاج مبش���عر 

مزدلف���ة، ووجود مش���كات ف���ي منظومة حركة 

احلافات بنظام الرد والردين، ووجود مشكات 

حلركة احلش���ود داخل مسجد املش���عر احلرام 

وفي محيطه، وعدم ش���مولية اخلط���ط التنفيذية 

ملا يناس���ب مذاهب احلج���اج والظروف احمليطة 

باملهمة، ووجود مشكات تش���غيلية في منظومة 

النقل الترددي، وعدم مناسبة كثير من مسارات 

احلرك���ة ل���ذوي االحتياجات اخلاص���ة، ووجود 

مش���كات تش���غيلية في حركة النق���ل بالقطار 

ف���ي بعض احملطات في مراح���ل النقل املختلفة، 

وتداخ���ل توزيع موقع ن���زول احلجاج النظاميني 

وغي���ر النظاميني بس���احات مزدلف���ة وفي حزم 

محط���ات القطار، إضافة إلى وجود أعداد كبيرة 

من احلجاج غير النظاميني في املسارات وأماكن 

نزول احلجاج.

وعلى ض����وء ذل����ك اقترح����ت العديد من 

احللول، ومنها:

 التخطي���ط ملش���عر مزدلف���ة وتخصيص موقع 

حتديات وحلول
وحسب التقرير الذي أصدرته وحدة التفويج فإن 

أب���رز التحديات املرصودة في حج عام 1438ه� 

في مش���عر منى، متثلت في عدم إدارة مش���عر 

مزدلفة والتحكم باحلجاج للوصول إلى مخيماتهم 

مبش���عر منى، مما أدى إل���ى توجه احلجاج من 

مش���عر مزدلفة إلى منش���أة اجلمرات مباش���رة 

دون املرور على املخيمات، مما يكون س���ببًا في 

دعم وحماية 
الطرق الترددية 
وزيادة فاعليتها 

للقيام بالدور 
المناط بها 
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ذات العاقة في العام���ني املاضيني وتنفيذها 

استعدادًا حلج عام 1439ه�.

 دع���م وتعزيز آلية التش���غيل ملش���روع القطار 

في حج ع���ام 1438ه� والعمل على تافي بعض 

العوائ���ق بها ومن أهمها آلي���ة الرقابة للعاملني، 

وبرام���ج مراقبة التفويج حملطات القطار، وزيادة 

التنس���يق مع اجلهات املنظمة للحشود، وجدولة 

حركة القط���ار ضمن آلية اجلدول���ة للتفويج من 

املخيمات للفئات املستهدفة.

 أهمي���ة توط���ني فريق إعداد اجل���داول الزمنية 

للتفوي���ج في املرحل���ة القادمة واالس���تفادة من 

اخلبرات السابقة العاملة في هذا املجال.

 أهمية النظر في إعادة توزيع فئات احلجاج مبشعر 

منى مبا يخدم مسارات احلشود القادمني من مزدلفة 

لكل فئة من فئات احلجاج، وتخطيط املس���ارات 

حتى يس���هل تنظيم وإدارة احلشود من قبل قوة 

تنظيم املش���اة، كون التخطيط الهندسي وحتديد 

مس���ارات للحشود وأخرى لوسائل النقل متطلب 

رئيس لنجاح اخلطط التشغيلية.

 توفي���ر اخلدمات األساس���ية مبش���عر مزدلفة 

)دورات مياه كافية - مياه ش���رب – وجبة عشاء 

- املفارش البس���يطة لراحة احلجاج في ساعات 

االنتظار واملبيت باملش���عر(، مما يساهم في منع 

حم���ل األمتعة وتوفير بيئة مناس���بة تس���هم في 

السيطرة على احلجاج وتفويجهم ملخيماتهم.

 معاجل����ة إيص����ال احلج����اج املتعجل����ني إلى 

مخيماتهم ف����ي أوقات مبكرة من مس����اء يوم 

التاسع من ذي احلجة.

 اختصار رحلة احلاج إلى موقع مخيماته في 

منطقة الظل لتكون من مشعر عرفات مباشرة 

إلى مخيمه.

 إيجاد مسارات محددة لربط مكان نزول احلاج 

مبشعر مزدلفة مبخيمات مشعر منى.

 قيام املؤسسات بخدمة احلجاج مبشعر مزدلفة 

وتواجد املرش���دين املرافقني للحجاج إليصالهم 

إلى مخيماتهم مبش���عر منى ف���ي األوقات التي 

تناسب مذاهبهم الشرعية.

 دراس���ة حركة النق���ل العام؛ ال���رد والردين، 

وإيج���اد آلي���ة فاعل���ة لتطبيقها يخ���دم احلجاج 

ويعطي املساحة الكافية لنزولهم.

 دع���م قوة امل���رور القائمة عل���ى خدمة الطرق 

الترددي���ة للمحافظ���ة على املس���ارات خالية من 

املش���اة وإخائها م���ن املعوق���ات وتفعيل إدارة 

احلركة الترددية في كافة مراحلها الثاث.

 التأكي���د على االلت���زام بالتفويج من قبل جميع 

املؤسسات والشركات.

 معاجلة إيص���ال احلجاج املس���تهدفني بالنقل 

بالقطار ف���ي مرحلة اإلفاضة حملط���ة )منى 1( 

مباشرة بداًل من )مزدلفة 1(.

 الربط املباش����ر ب����ني ج����دول التفويج من 

املخيم����ات لرمي اجلم����رات وأوقات وصول 

احلجاج إلى مخيماتهم ومش����عر منى مساء 

وصباح اليوم العاشر. 

دروس مستفادة
 أهمية دعم املش���اريع الهندس���ية واحللول 

الفني���ة العاجل���ة املقدم���ة من فري���ق العمل 

املكثف، وكذلك احلل���ول املقترحة من اجلهات 

معرفة التأثير 
والمتغيرات 

الجوية للسنوات 
القادمة وتأثيرها 

على حركة الحجاج 
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 أهمي���ة دعم ما مت إقراره واس���تمرارية العمل 

باألس���س واملعايي���ر الت���ي تضمنته���ا اخلط���ة 

التنفيذي���ة للتفويج حلج عام 1438ه� مع تقييمها 

ومراجعتها كركي���زة لفريق العمل املعد للجداول 

الزمنية حلج هذا العام 1439ه�.

 أهمية االستفادة من مشاركة مكاتب شؤون احلج 

لبعض املهام املوكلة لهم والدور املناط باملرش���دين 

ومبا يخدم احلجاج املتعجلني وغير املتعجلني.

 أهمي����ة قيام هيئ����ة تطوير مك����ة املكرمة 

بإيجاد مس����احات إضافية مبشعر مزدلفة 

وتخطيطها وتنظيم آلية احلركة بها تنسيقًا 

مع وزارة احلج والعم����رة واجلهات األمنية 

ذات العاقة.

 أهمية دع���م وحماية الط���رق الترددية وزيادة 

فاعليتها للقي���ام بالدور املناط به���ا وخصوصًا 

مبشعر مزدلفة واملسارات إلى مشعر منى.

 أهمية إيجاد قيادة موحدة ملشعر مزدلفة خال 

مهمة احلج تش���مل قوة إلدارة احلش���ود وتنظيم 

املشاة وخدمة احلاج.

 أهمي���ة الدور املن���اط بفريق العمل املش���ترك 

وتوفير اإلمكانيات التي تس���اهم في أدائه لدوره 

اإلشرافي والرقابي.

 أهمي���ة اس���تمرارية التقيي���م امليدان���ي ألداء 

اجلهات املش���اركة والوقوف على األدوار املناطة 

بها مع االستفادة من مناذج التقييم املعدة لذلك 

ودراستها والتعديل مبا يخدم أداء املهمة.

وضع آلية للتفويج 
إلى الحرم 

المكي الشريف 
بما يتوافق 

مع المسارات 
والطاقة 

االستيعابية

تفويج الحج
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 االنته��اء من إع��داد التقري��ر النهائي ألعمال 

التوصي��ات  ودراس��ة  1438ه���،  حل��ج  التفوي��ج 

والدروس املستفادة مع اجلهات ذات العالقة.

 املش��اركة يف ورش��ة عم��ل هيئ��ة تطوي��ر مكة 

املقدس��ة  املش��اعر  قط��ار  )لتش��غيل  املكرم��ة 

واجلمرات استعدادًا ملوسم حج 1439ه�(.

 االجتماع مع اإلدارة العامة للمشاعر املقدسة 

ورؤس��اء مؤسس��ات الطوافة، س��عيًا إل��ى تثبيت 

وش��ركات  امليداني��ة  اخلدم��ة  مكات��ب  أماك��ن 

ومؤسس��ات حج��اج الداخ��ل يف مش��عري من��ى 

وعرفات، مبا يخدم أعمال احلج لهذا العام.

 التهيئ��ة لفريق العمل املش��ترك لبدء أعماله 

يف حج عام 1439ه�. 

 مناقش��ة تقري��ر تقيي��م األداء املع��د من قبل 

معهد خ��ادم احلرمن الش��ريفن ألبحاث احلج 

والعمرة.

 إع��داد اخلط��ط التنفيذية ملراح��ل التفويج 

باملشاعر املقدسة وبن املدن. 

 وضع آلي��ة للتفويج إلى احلرم املكي الش��ريف 

من خالل احملاور التالية: 

 تشكل رحلة التفويج إلى احلرم املكي الشريف 

وخط��ط  العم��ل  منظوم��ة  يف  قص��وى  أهمي��ة 

التفوي��ج لي��وم العي��د وأي��ام التش��ريق )الي��وم 

العاشر إلى اليوم الرابع عشر(، وقد قامت وزارة 

احلج والعمرة باقتراح بعض النقاط التي تراها 

مس��اهمة يف إع��داد اجلداول الزمني��ة للتفويج 

للحرم مبشاركة اجلهات ذات العالقة.. ومنها:

 آلي��ة تفعيل نس��بة البقاء مبش��عر من��ى ليوم 

الثالث عشر بنسبة %50.

 معرفة رغبات احلجاج لطواف اإلفاضة خالل 

يوم العيد وأيام التشريق.

وغي��ر  املتعجل��ن  احلج��اج  أع��داد  معرف��ة   

املتعجلن.

 تفعي��ل آلي��ة التفوي��ج م��ن مش��عر من��ى إل��ى 

املساكن مبكة املكرمة عبر احلافالت.

 معرف��ة املس��ارات املعتمدة وس��عتها من مش��عر 

منى وصواًل إلى احلرم.

 معرف��ة آلية إدارة تلك املس��ارات وما يواجهها 

من معوقات.

 معرف��ة توزي��ع إس��كان احلج��اج ح��ول احلرم 

واملسارات املؤدية منها إلى احلرم.

 آلية إدارة ساحات احلرم وسعتها كركيزة لبناء 

آلية التفويج إلى احلرم.

 معرف��ة مداخ��ل الس��احات وس��عتها ومداخل 

احلرم وسعته للساعة الواحدة.

 وضع آلية لتفويج احلجاج من املس��اكن إلى 

احل��رم لليوم الثالث عش��ر والرابع عش��ر من 

ذي احلجة.

 تفعي��ل آلية نق��ل احلجاج من مش��عر منى 

إل��ى احل��رم يف ي��وم العي��د وأي��ام التش��ريق 

لطواف اإلفاضة.

 معرف��ة األوق��ات احلرجة يف ي��وم العيد وأيام 

التش��ريق باحل��رم املك��ي الش��ريف م��ن خ��الل 

اجلهات التشغيلية باحلرم املكي.

اإليجابي���ات والس���لبيات والرؤى املس���تقبلية 

لتطوير األداء.

 أهمي���ة معرف���ة التأثي���ر واملتغي���رات اجلوية 

للس���نوات القادمة وتأثيرها على حركة احلجاج 

سعيًا لرفع مس���توى السامة ومن أهمها تظليل 

املسارات وزيادة مشارب املياه.

 أهمي���ة وضع آلي���ة للتفويج إل���ى احلرم املكي 

الش���ريف مبا يتوافق م���ع اإلمكانيات اخلاصة 

باملس���ارات والقدرات االس���تيعابية للحرم املكي 

الشريف والساحات احمليطة به.

واملس���اعدين في خدمة أعمال التفويج ودعم الدور 

املناط باملؤسسات ومكاتب اخلدمة امليدانية.

 زيادة تفعيل املعايير واملواصفات املوضوعية 

ألعضاء التفويج واملرش����دين ووضعها ضمن 

نق����اط التقييم للمؤسس����ات وكذل����ك البرامج 

املقدمة لهم.

 أهمية البرامج التوعوية املنفذة في موسم احلج 

وزيادة فاعليتها مما يكون س���ببًا في رفع درجة 

وعي احلجاج في مراحل أداء النسك املختلفة.

 دعم آلية الرقاب���ة املعمول بها في اليوم الثاني 

عشر للموسمني املاضيني وتطبيقها في بقية أيام 

التش���ريق حفاظًا على دقة التنفي���ذ في مراحل 

التفويج املختلفة.

 أهمي���ة تقييم اخلدمات املقدمة للحاج مبش���عر 

مزدلفة ومعرفة املعوقات التي تقابل تنفيذها من 

خال عقد ورشة عمل للجهات.

 أهمية العمل مبخطط إدارة احلش���ود املعتمدة 

وبناء اخلطط مبا يتوافق مع حركة احلش���ود في 

كافة املسارات.

 اس���تمرارية العم���ل باآللية الفني���ة التي قامت 

بها وحدة التفويج من خال إيجاد قناة الس���لكية 

للعاملني في خدمة أعمال التفويج وتوفير األجهزة 

التي تخدم األعمال امليدانية.

توصيات
 دراس���ة البني���ة األساس���ية للطرق مل���ا يخدم 

حركتي املركبات واملش���اة، ومبا يتوافق وحركة 

إدارة احلش���ود باحلرم املكي واملشاعر املقدسة 

ملعاجل���ة الكثافات العالية مقارنة بس���عة الطرق 

وعدم حماية طرق املشاة النافذة من اإلشغاالت 

على جانبي الطري���ق وتقاطع تلك الطرق بحركة 

املشاة واملركبات في نفس الوقت.

 دراسة إمكانية استخدام الطرق العرضية التي 

تغذي الطرق ذات املسار الواحد، وإيجاد احللول 

الهندسية املتكاملة لها.

 إيج���اد احلل���ول الفاعل���ة للنق���اط احلرجة في 

املشاعر املقدسة واحلرم املكي الشريف هندسيًا 

وتشغيليًا، وإيجاد مراقبة إلكترونية لها مع وضع 

اخلطط البديلة في حاالت الطوارئ.

 أهمية النظر ف���ي إعادة توزيع فئات احلجاج 

مبش���عر من���ى مبا يخدم مس���ارات احلش���ود 

القادم���ني م���ن مزدلف���ة ومبا يخ���دم احلجاج 

املتعجلني وغير املتعجلني.

 أهمي���ة قيام هيئة تطوير مك���ة املكرمة بإيجاد 

مس���احات إضافية مبش���عر مزدلفة وتخطيطها 

وتنظيم آلية احلركة بها تنس���يقًا مع وزارة احلج 

والعمرة واجلهات األمنية ذات العاقة.

 أهمية دع���م وحماية الط���رق الترددية وزيادة 

فاعليته���ا للقيام بال���دور املناط به���ا خصوصًا 

مبشعر مزدلفة واملسارات إلى مشعر منى.

 التأكيد على أهمية وجود جهة ذات اس���تقال 

إداري للقي���ام مبهام تقييم أداء اجلهات القائمة 

على تنفيذ اجل���داول الزمنية للتفويج، وااللتزام 

باملس���ارات م���ن خ���ال تقيي���م األداء ورصد 

وحدة التفويج تستعد حلج 1439هـ
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تنظيمات

تعمل وزارة الحج والعمرة بالتعاون 
الوثي�ق والتنس�يق الت�ام م�ع ع�دد 
م�ن الجه�ات الحكومي�ة واألهلي�ة 
أرب�اب  مؤسس�ات  رأس�ها  وعل�ى   �
مهامه�ا  ألداء   � التس�ع  الطوائ�ف 
المناس�ك،  أداء  إج�راءات  لتيس�ير 
وذل�ك لتكري�س أدواره�ا ومهامها 
سياس�ة  تنفي�ذ  ف�ي  ترتك�ز  الت�ي 
مج�ال  ف�ي   � اهلل  رعاه�ا   � الدول�ة 
خدم�ة ضي�وف الرحم�ن م�ن حجاج 
المصطف�ى  لمس�جد  وزوار  وعم�ار 
واقت�راح  وس�لم،  علي�ه  اهلل  صل�ى 
وإعداد األنظم�ة واللوائح التنفيذية 
ومتابعة أعم�ال القطاعات األهلية 
التي تش�رف عليها، ومراقبة حس�ن 
مهن�ة  أعم�ال  وتطوي�ر  أدائه�ا، 
والوكال�ة،  والدالل�ة،  الطواف�ة، 
والزمازم�ة، وحج الداخل باس�تخدام 
أحدث وس�ائل التقني�ة، والذي ينبع 
م�ن حرصه�ا الكبير عل�ى أن تكون 
رحلة الح�ج والعمرة والزيارة، مقننة 
وس�هلة وميس�رة، وأن ت�ؤدى ف�ي 
أجواء من الراحة واألمن والس�كينة 
والطمأنين�ة، لتبقى ذك�رى مميزة 
ورائع�ة في ذاكرة الح�اج والمعتمر 
والزائ�ر، تحق�ق ل�ه الرض�ا، وتجعله 
س�فيرًا ينق�ل للعال�م جه�ود أبناء 
ه�ذه  ف�ي  العاملي�ن  المملك�ة 
لخدم�ة  والمبذول�ة  الجه�ات، 

ضيوف الرحمن.

مكة المكرمة: الرفادة

“الحج والعمرة” تعتمد وثيقة أحكام
 الجمعيات العامة لمؤسسات أرباب الطوائف

بمشاركة “الهيئة التنسيقية” 
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تتكون من )24( بندًا ونّصت على أن لكل مؤسسة 
جمعية عامة تتكون من جميع المساهمين المقيدين 

بسجل األسهم

يجب على اإلدارة أن تأخذ في االعتبار الموضوعات 
التي يرغب المساهمون في إدراجها عند إعداد جدول 

أعمال االجتماع 

يسعى منسوبو جميع مؤسسات أرباب الطوائف، 

جاهدين لضبط وتقنني اخلدمات ورفع مستويات 

األداء وتطوي���ره واالرتقاء ب���ه، وذلك من خال 

التدري���ب والتأهيل، وتطوي���ر األنظمة، وتوظيف 

التقني���ة، ورف���ع الق���درات والكف���اءة، وإكمال 

البن���ى التحتية، بهدف توفي���ر خدمات احترافية 

ومبعايي���ر عاملية، حلجاج البي���ت العتيق، الذين 

يفدون ف���ي كل عام من خارج الب���اد، لتحقيق 

أهداف “ال���وزارة” الرامية إل���ى إعداد برامج 

متقدمة لتطوير األداء الع���ام واخلدمات املقدمة 

للحجاج، من خ���ال رفع كفاءة اإلنتاجية العامة 

للمؤسسات، وجتويد اخلدمة، والنهوض بخدمات 

وصناعة احل���ج، وتوفير الرعاي���ة التامة جلميع 

ضي���وف الرحمن، ملواكبة ما توليه حكومة خادم 

احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 

س���عود حفظه الله، من عناية واهتمام بقاصدي 

احلرمني الش���ريفني، وحرصها في كل عام على 

تق���دمي أفض���ل وأرقى اخلدمات، وتس���خير كل 

اإلمكانات لهم ليؤدوا مناس���كهم وعباداتهم في 

أجواء إميانية كاملة وبكل يس���ر وسهولة وأمان، 

لتحقيق العديد من األهداف،  وسعي “الوزارة” 

وتهيئة جمي���ع مرافق اخلدمات، رعاية واهتمامًا 

بضيوف الرحمن وخدمة لهم.

لتنفيذ هذه األهداف وحتقيقها وجتسيدها على 

أرض الواق���ع، اعتمدت وزارة احل���ج والعمرة 

في ش���هر ربيع اآلخر من عام 1437ه� املوافق 

لش���هر يناير 2016م، تعديات الئحة اجلمعيات 

العامة ملؤسس���ات أرباب الطوائف، وذلك بهدف 

تطبيق أفض���ل معايير احلوكمة على أعمال تلك 

املؤسسات، ومعاجلة معوقات انعقاد اجلمعيات، 

فضًا عن إضفاء املزيد من التيس���ير على أداء 

اجلمعيات ملهامها ومسؤولياتها، وتعزيز انتظام 

أعمالها وواجباتها املهنية والنظامية، إضافة إلى 

عدم تعطيل مش���روعات هذه املؤسسات بسبب 

العوائ���ق التقليدية التي كانت حتد س���ابقًا من 

اجتماعات تلك اجلمعيات في األوقات املناسبة.

وتضمنت التعديات تخفيض النصاب القانوني 

الازم لعدد املس���اهمني الذين يحق لهم الدعوة 

إلى انعق���اد اجلمعية العمومي���ة، من 50% من 

رأس املال إلى 5% فقط، وتقليص الفترة الزمنية 

النظامية ب���ني توجيه الدع���وة النعقاد اجلمعية 

العمومي���ة، وبني انعقادها، إل���ى 10 أيام فقط، 

وذل���ك بداًل عن 30 يومًا قبل التعديل، وفي حالة 

ع���دم اكتمال النصاب الازم لعقد اجلمعية، تتم 
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األقل في الس���نة وخال الس���تة أش���هر التالية 

مباشرة النتهاء السنة املالية.

  يج���وز كلم���ا دعت احلاجة، وبن���اء على دعوة 

م���ن رئيس مجل���س اإلدارة أو إذا طلب مراقب 

احلس���ابات أو ع���دد م���ن املس���اهمني ميثلون 

)5%( من رأس امل���ال على األقل، والدعوة لعقد 

اجتماع اجلمعي���ة، ويجوز ملراقب احلس���ابات 

دع���وة اجلمعي���ة لانعقاد، إذا ل���م يقم املجلس 

بدعوة اجلمعية خال ثاثني يومًا من تاريخ طلب 

مراقب احلسابات.

  تتم الدعوة النعقاد اجلمعية العمومية بإرسال 

الدعوة إلى املس���اهمني بواسطة البريد املسجل 

بس���جات املؤسس���ة وقبل عش���رة أي���ام من 

انعقادها، وأن يتم اإلعان في الصحف اليومية، 

على أن تتضمن الدعوة مكان وموعد االجتماع 

وجدول األعمال.

  يس���مح للمس���اهمني االطاع عل���ى القوائم 

املالية مبقر املؤسسة خال املدة احملددة لدعوة 

اجلمعية العمومية.

  يكون النص���اب القانوني الجتم���اع اجلمعية 

العمومي���ة صحيح���ًا، إذا حضره مس���اهمون 

ميثلون نصف رأس مال املؤسس���ة على األقل، 

فإذا ل���م يتوافر ه���ذا النصاب ف���ي االجتماع 

األول، وج���ب دع���وة اجلمعي���ة العمومي���ة إلى 

اجتماع ثان يعقد خال األيام العش���رة التالية 

لاجتماع األول، ويتم اإلعان حس���ب الطريقة 

املنص���وص عليه���ا ف���ي الفق���رة )5(، ويعتبر 

االجتماع الثاني صحيحًا أيا كان عدد األسهم 

املمثلة في االجتماع وتص���در قرارات اجلمعية 

العمومية باألغلبية املطلقة.

  للوزارة احلق في إيفاد مندوب أو أكثر حلضور 

اجتماعات اجلمعية العمومية بصفته مراقبًا.

ال يجوز للمساهم التدخل في أعمال اإلدارة إال 

من خال اجلمعية العامة.

  يج���ب توفي���ر جمي���ع املعلوم���ات التي متكن 

املس���اهمني من ممارس���ة حقوقه���م على أكمل 

الوجه، بحيث تكون هذه املعلومات وافية ودقيقة، 

وأن تقدم بطريقة منتظمة وفي املواعيد احملددة، 

وعلى املؤسسة استخدام أكثر الطرق فعالية في 

التواصل مع املس���اهمني، وال يجوز التمييز بني 

املساهمني فيما يتعلق بتوفير املعلومات.

  يج���ب على مجل���س اإلدارة عند إعداد جدول 

أعم���ال اجتماع اجلمعية العام���ة، أن يأخذ في 

الدع���وة إلى عقد اجتماع ثاٍن خال ال� 10 أيام 

التالية لاجتماع األول.

ونص���ت الائحة عل���ى أنه إذا ل���م يقم مجلس 

اإلدارة بدع���وة اجلمعية لانعق���اد، يجوز قيام 

مراقب احلس���ابات بتوجيه الدع���وة النعقادها، 

وذلك بإرس���ال الدعوات للمس���اهمني بواسطة 

البريد املس���جل بس���جات املؤسسة، وذلك قبل 

عشرة أيام من تاريخ انعقادها.

وبين���ت الائح���ة أنه ف���ي حالة ع���دم حضور 

مس���اهمني ميثلون نصف رأس مال املؤسسة، 

الجتم���اع اجلمعية األّول، تت���م الدعوة إلى عقد 

اجتم���اع ث���اٍن خال عش���رة أيام م���ن موعد 

االجتم���اع األول، ويعتبر االجتم���اع صحيحًا 

حينه���ا؛ أيًا كان عدد األس���هم املمثلة، وتصُدر 

القرارات باألغلبية املطلقة. 

ووّجه���ت وزارة احل���ج والعم���رة، بتفعيل بنود 

ن  الوثيق���ة ف���ورًا، وتوفير املعلوم���ات التي مُتكِّ

املساهمني من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، 

بحيث تكون هذه املعلومات وافية ودقيقة، مشّددًة 

على ضرورة أن يت���م حتديثها بطريقة منتظمة، 

وفي املواعيد احملددة، داعيًة املؤسسات لتفعيل 

أس���اليب التواصل مع املس���اهمني، والترحيب 

بأية اعتراضات، أو إبداء وجهات النظر في أي 

اجتماع للجمعية العمومية، مع رضا “الوزارة” 

التام عن ما تضمنته التعديات، الس���يما إتاحة 

الفرصة أمام املس���اهمني للمش���اركة الفعالة، 

والتصوي���ت في اجتماع���ات اجلمعي���ة العامة 

باعتبار ذلك حقًا أساس���يًا لهم، بحيث ال ميكن 

       

تقليص الفترة 
الزمنية النظامية 

بين توجيه الدعوة 
النعقاد الجمعية 

العمومية وبين 
انعقادها إلى 10 أيام 

بداًل عن 30 يومًا 
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وض���ع أي إج���راء يعيق ذلك احل���ق، موضحًة 

بأن إصدار قرارات اجلمعية العمومية س���تركز 

باألغلبية املطلقة لألس���هم املمثلة في االجتماع، 

م���ع ع���دم اإلخ���ال بحق���وق الغي���ر، وتفادي 

املخالفات ألحكام هذه الائحة.

بنود “الوثيقة”
تتكون وثيقة أحكام اجلمعية العامة ملؤسس���ات 

ألرباب الطوائف اجلدي���دة من )24( بندًا، وقد 

نّصت على اآلتي:

  لكل مؤسس���ة جمعية عامة، تتكون من جميع 

املساهمني فيها واملقيدين بسجل األسهم.

  لكل مس���اهم احل���ق في حض���ور اجلمعيات 

العمومية، ولكل مس���اهم صوت عن كل س���هم 

ميتلكه، وله احلق في توكي���ل غيره بالنيابة عنه 

من غير أعضاء مجلس اإلدارة بوكالة شرعية.

  تنعق���د اجلمعي���ة العمومية العادي���ة مرة على 
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االعتبار املوضوعات التي يرغب املساهمون في 

إدراجها على جدول أعمال االجتماع.

  يج���ب على مجل���س اإلدارة بعث نس���خة من 

الدع���وة املوجهة إلى املس���اهمني ونس���خة من 

جدول أعمال االجتماع إلى وزارة احلج والعمرة 

� وكال���ة الوزارة لش���ؤون احلج � قب���ل انعقاد 

اجتماع اجلمعية مبا ال يقل عن عشرة أيام.

  للمس���اهمني احلق في مناقش���ة املوضوعات 

املدرجة في جدول أعمال اجلمعية العامة وتوجيه 

األسئلة في ش���أنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة 

ومراق���ب احلس���ابات القانون���ي، وعلى مجلس 

اإلدارة أو مراقب احلس���ابات القانوني اإلجابة 

على أس���ئلة املس���اهمني بالقدر الذي ال يعرض 

مصلحة املؤسسة للضرر.

  ال يجوز للجمعية العمومية املداولة أو اخلوض 

في غير املسائل املدرجة بجدول األعمال.

  ال يج���وز ألعضاء مجلس اإلدارة االش���تراك 

ف���ي التصويت على ق���رارات اجلمعية العمومية 

اخلاصة بإبراء ذمتهم من املسؤولية عن إدارتهم.

  ال يك���ون نفاذ قرارات اجلمعي���ة العمومية إال 

بعد اعتمادها من الوزير، وله احلق في التعديل 

أو اإللغ���اء في حال مخالفتها، ووفق ما تقتضيه 

املصلحة العامة.

  للوزير النظر في اعتراض كل مساهم اعترض 

في محضر اجتماع اجلمعية العمومية وله احلق 

في قبول االعتراض أو رفضه.

  يسجل املساهمون أسماءهم في سجل خاص 

يعد لذل���ك قبل املوعد احمل���دد النعقاد اجلمعية 

العام���ة بأربع وعش���رين س���اعة عل���ى األقل، 

ويتضمن السجل اس���م املساهم وعدد األسهم 

التي ميتلكها وعدد األسهم التي ميثلها وأسماء 

مالكيها مع تقدمي سند الوكالة، ويعطى املساهم 

بطاق���ة حلض���ور االجتم���اع يذكر فيه���ا عدد 

األصوات التي يستحقها أصالة ووكالة.

  يجب أن يتاح للمس���اهمني الفرصة للمشاركة 

الفعال���ة والتصوي���ت في اجتماع���ات اجلمعية 

العام���ة، كما يجب إحاطتهم علما بالقواعد التي 

حتكم تلك االجتماعات وإجراءات التصويت.

  يعد التصويت حقا أساسيًا للمساهم ال ميكن 

إلغاؤه بأي طريق���ة وعلى مجلس اإلدارة جتنب 

وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة اس���تخدام 

حق التصويت، ويجب تسهيل ممارسة املساهم 

حلقه في التصويت وتيسيره.

  يترأس رئيس مجلس اإلدارة )الرئيس( جميع 

اجتماعات اجلمعي���ة العمومية، وفي حال غياب 

الرئيس ينتخب املجلس بالتبادل رئيسًا لرئاسة 

االجتماع.

  تصدر ق���رارات اجلمعي���ة العمومية باألغلبية 

املطلقة لألسهم املمثلة في االجتماع.

  م���ع عدم اإلخال بحقوق الغير احلس���ن النية 

يق���ع باطًا، كل ق���رارات تصدر م���ن اجلمعية 

العمومية باملخالفة ألحكام هذه الائحة.

  يحرر محضر يتضمن القرارات التي اتخذتها 

في حالة عدم 
اكتمال النصاب 

الالزم لعقد 
الجمعية تتم 

الدعوة إلى عقد 
اجتماع ثاٍن خالل 
الـ 10 أيام التالية 

لالجتماع األول
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شرف اخلدمة
ونّوه املطوف السيد طارق بن محمد عنقاوي، 

رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج 

تركيا ومس���لمي أوروبا وأميركا وأستراليا، 

بحرص “ال���وزارة” على اتخ���اذ كل ما من 

ش���أنه االرتقاء بخدم���ة ضي���وف الرحمن، 

ورعاية القائمني على خدمتهم، وذلك من خال 

توفير مقومات النجاح والتميز ملواسم احلج، 

مشيرًا إلى أن األفكار التطويرية واملبادرات 

التي طرحتها، تستش���رف آفاق املس���تقبل، 

وتس���هم في االرتقاء ب���األداء وتطويره، مبا 

يليق بش���رف اخلدمة واحل���رص على أدائها 

على الوجه األكمل.  
اجلمعي���ة العامة وعدد األصوات التي وافقت أو 

اعترض���ت عليها، وخاصة وافية للمناقش���ات 

التي دارت في االجتماع، وتدوين هذه احملاضر 

وبصف���ة منتظمة عقب كل اجتماع في س���جل 

خاص يوقعه رئيس اجلمعية وس���كرتير اجللسة 

الذي يختاره رئيس اجلمعية، واالحتفاظ به في 

س���جل خاص باجتماعات اجلمعي���ة العمومية، 

ويجب رف���ع ق���رارات اجلمعي���ة العمومية إلى 

الوزارة في اليوم التالي النعقاد االجتماع.

إشادة وثناء
من جهتهم، أش���اد رؤس���اء مجال���س إدارات 

مؤسس���ات أرباب الطوائ���ف بالائحة اجلديدة 

للجمعيات العمومية وم���ا حتققه من نقلة نوعية 

في نطاق اخلدمات املقدمة ملن تتشرف بخدمتهم 

م���ن حجاج اخل���ارج، واالرتقاء بس���ير العمل، 

مؤكدين أن اعتم���اد وزارة احلج والعمرة لهذه 

الائح���ة، ولوثيقة أحكام اجلمعي���ة العامة لهذه 

املؤسس���ات، يعد خطوة رائ���دة تنهي معاناتهم 

مع تعقيدات الائحة الس���ابقة، وأبدوا تفاؤلهم 

بالتعدي���ات الت���ي أجريت عل���ى الائحة وأنها 

س���تحقق نتائج مرضية على أرض الواقع � إن 

ش���اء الله تعالى � بعد تطبيقها، منوهني بالنقلة 

النوعي���ة التي س���تحققها هذه املؤسس���ات في 

نطاق اخلدم���ات التي تقدمها، وذلك بعد تطبيق 

التعدي���ات اجلديدة، آملني أن تؤدي إلى تطوير 

العمل، وتس���ريع إجناز املش���روعات، وتسهيل 

صرف املستحقات.

مشاركة “الهيئة”
وفي هذا اخلصوص، ص���رح املطوف الدكتور 

طال بن صالح قطب، رئيس الهيئة التنس���يقية 

       

تفعيل بنود الوثيقة 
وتوفير المعلومات 

الوافية والدقيقة 
التي تمّكن 

المساهمين من 
ممارسة حقوقهم 

على أكمل وجه 

ضرورة تحديث 
“المعلومات” 

بطريقة منتظمة 
وفي المواعيد 

المحددة ودعوة 
“المؤسسات” 

لتفعيل أساليب 
التواصل مع 
المساهمين
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ملؤسسات أرباب الطوائف، رئيس مجلس إدارة 

مؤسس���ة مطوفي حج���اج إيران، قائ���ًا: “لقد 

ش���اركت الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 

الطوائف ف���ي اجتماع���ات اإلدارات املختصة 

ب���وزارة احلج والعم���رة، وأوضح���ت مرئياتها 

ومعاناته���ا من بنود الائحة الس���ابقة، وأكدت 

أن إصدار الائحة اجلديدة سيس���اعد مجالس 

اإلدارات في إجن���از املهام بالطرق الصحيحة، 

وذلك ملا في���ه مصلحة اجلمي���ع خاصة احلاج، 

وأن حتدي���ث الئحة نظام اجلمعي���ات العمومية 

يعد مظلة إلجناز املهام التي حتتاج إلى موافقة 

اجلمعيات، كاالستثمار وغيره”.

سرعة األداء
وأشار املطوف الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر، 

نائب رئيس الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب 

الطوائف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي 

حجاج جنوب آس���يا، إلى أن توجيه وزارة احلج 

والعمرة بتعديل بعض البنود، وتقليص الفترات 

الزمنية النعقاد اجتماع���ات اجلمعية العمومية، 

يكفل ملؤسس���ات أرب���اب الطوائف أداء مهامها 

بسرعة وجودة عالية، منوهًا بحرص “الوزارة” 

على توفير مقومات النجاح ملواسم احلج، وذلك 

مبا تطرح���ه من أفكار تطويري���ة، مع حرصها 

الكبي���ر عل���ى االس���تماع إلى وجه���ات النظر 

املختلفة، وإش���راك القائمني على أمر مؤسسات 

أرباب الطوائف في صنع القرار.
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آفاق واسعة
وبدوره علّ���ق املطوف رامي ب���ن صالح لبني، 

رئيس مجلس إدارة مؤسس���ة مطوفي حجاج 

ال���دول اإلفريقي���ة غي���ر العربي���ة، بقوله: “إن 

تعديات ه���ذه الائحة، تعد رؤي���ة حكيمة من 

مق���ام وزارة احلج والعم���رة، وتؤكد حرصها 

الكبير على مصالح املساهمني، وعلى التطوير 

املستمر لارتقاء باملؤسسات ودعم املساهمني، 

والتي منها هذه التعديات التي سيكون لها أثر 

إيجابي في ساس���ة القرارات وعدم تأخيرها، 

فاملؤسس���ات مقبل���ة عل���ى آفاق واس���عة من 

االستثمارات والتطوير”.

حل التعقيدات
وق���ال املطوف محمد بن أمني أندرقيري، رئيس 

مجلس إدارة مؤسس���ة مطوف���ي حجاج جنوب 

ش���رق آس���يا: “كنا ننتظر هذه التعديات منذ 

زمن، حيث إنها جاءت من أجل تس���ريع اتخاذ 

القرارات املتعلقة باملش���اريع التي ستسهم في 

زيادة أرباح املؤسس���ات، فمن اخلطأ أن تكون 

اجلمعية العمومية هي املعوق لهذه املشروعات، 

نظ���رًا لطول املدة س���ابقًا، والنس���بة املطروحة 

لضمان حتقي���ق جناح اجلمعية من املرة األولى 

النعقاده���ا، وهذه التعدي���ات تنصب في تافي 

هذه التعقيدات، وتسهم في اخلروج منها”.

بنود هادفة
بدوره صرح الزمزمي األس���تاذ عبدالهادي بن 

عبداجلليل زمزم���ي، رئيس مجلس إدارة مكتب 

الزمازم���ة املوح���د بقول���ه: “إن وثيق���ة أحكام 

اجلمعية العامة ملؤسسات أرباب الطوائف، التي 

أقرتها وزارة احلج والعمرة، تعد قرارًا إيجابيًا 

يوضح حرصها على أن يكون لكل املس���اهمني 

واملساهمات دور في اجلمعية العمومية واإلدالء 

بأصواتهم واالس���تنارة بآرائه���م، ونحن أكثر 

س���عادة به���ذه الوثيقة، وما تضمنت���ه من بنود 

هادفة وإعطاء، كل ذي حق حقه من التصويت، 

واملساهمة في اتخاذ القرار”.

احلزم التطويرية
الدليل ح����امت بن جعفر بال����ي، رئيس مجلس 

إدارة املؤسس����ة األهلية ل����ألدالء، علق قائًا: 

“إن تعدي����ات الئح����ة اجلمعي����ات العمومي����ة 
ملؤسسات أرباب الطوائف تتماشى مع احلزم 

التطويرية للمؤسس����ات والتي طرحتها وزارة 

احلج والعمرة مؤخرًا، ابتداء من بطاقة األداء 

املتوازن، ورس����ملة األس����هم، وإعادة الهيكلة 

وحوكمتها، وستس����اعد ه����ذه التعديات على 

القضاء عل����ى معضلة مزمنة وتزيل العديد من 

العقبات والصعاب التي رمبا تقف أمام تطوير 

مؤسسات أرباب الطوائف”.
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االرتقاء باخلدمات
ويق���ول املطوف املهندس عباس ب���ن عبدالغني 

قط���ان، رئيس مجلس إدارة مؤسس���ة مطوفي 

حج���اج الدول العربية: “أود في البدء أن أتقدم 

بعبارات الش���كر والتقدير لوزارة احلج والعمرة 

على اهتمامها مبؤسس���ات أرب���اب الطوائف، 

وه���ذا القرار ال���ذي يعد خطوة جي���دة، وهذه 

الائح���ة اجلديدة ستس���هم في إزال���ة العوائق 

التي قد حتول دون النهوض بهذه املؤسس���ات، 

واالرتق���اء باخلدم���ات التي تؤديه���ا من خال 

اختصار اإلجراءات وتس���هيلها، وسرعة اتخاذ 

القرارات ودعم خطط التطوير”.

توظيف الطاقات 
وبهذه املناس���بة ق���ال الوكي���ل الدكتور فاروق 

بن يحيى بخ���اري، رئيس مجلس إدارة مكتب 

ال���وكاء املوحد: “مما ال ش���ك في���ه أن جميع 

القطاع���ات املختص���ة حت���رص كل احلرص 

على وض���ع اخلطط وتنفيذه���ا بدقة من خال 

كوادره���ا العاملة، وتوظي���ف طاقاتهم ليقدموا 

خدمات رفيعة تعكس حرصهم على شرف هذه 

اخلدم���ة اجلليلة، لذلك فإننا على يقني وثقة بأن 

ما اكتسبته بادنا من خبرات في إدارة احلج، 

يجعله���ا تبذل أقصى اجلهود م���ن أجل راحة 

ضيوف الرحمن”.
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إطالق أكبر منصة إلكترونية
لتتبع حافالت نقل الحجاج

طبقته النقابة العامة للسيارات
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تقنية
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تبذل النقابة العامة للسيارات جهودًا مضاعفة، وتقوم بأدوار كبيرة لتنظيم العمل 
في عدد كبير من ش�ركات نقل الحجاج الوطنية العامل�ة تحت لوائها، والتي تعمل 
عل�ى نقل حجاج الخارج على متن حافالتها، التي تقوم بصيانتها وتهيئتها وتحديثها 
بش�كل مس�تمر بم�ا يحقق الراح�ة واألم�ان، وذلك من خ�الل أجهزة فنية وتش�غيلية 
مهيأة ومعدة بش�كل كبير، وكوادر إدارية مدربة ومؤهلة بش�كل جيد، أهلّتها للقيام 
بأدواره�ا بالطريق�ة المثل�ى، وباألس�لوب الذي نال رض�ا حجاج البي�ت العتيق ولقي 
استحس�انهم، انطالقًا من أن غايتها هي تحقيق الترحيل اآلمن والميس�ر للحجاج من 

وإلى منافذ الوصول باستخدام الحافالت المجهزة والمهيأة فنيًا. 

مكة المكرمة: الرفادة
  

حلاالت احلافات، وهي كالتالي:

األسود: خارج اخلدمة.
األصفر: متوقفة ومحركها ال يعمل. 

األزرق: متوقفة ومحركها يعمل.
األخضر: احلافلة متحركة.
األحمر: احلافلة متعطلة.

نقالت نوعية يف النقل
وكانت النقاب���ة العامة للس���يارات قد قامت في 

مواس���م احلج املاضية، باالستغناء عن استئجار 

حافات من خارج اململكة لرحلة التصعيد، وذلك 

لكفاية أسطول الشركات الوطنية، ومقدرتها على 

نقل كل حجاج بيت الله احلرام. 

وتقوم النقابة بالتأكيد على الش���ركات املنضوية 

حتت مظلته���ا، بأهمية االلتزام بضوابط وأنظمة 

النقل في املش���اعر املقدسة، حيث يتم منعهم من 

إركاب احلجاج على س���طح احلافات، والتأكيد 

على أهمية تزويد أعداد الورش واألوناش داخل 

املنطق���ة املركزي���ة في مكة املكرم���ة ملواجهة أي 

أعطال في املركبات، وتس���ليمها ملرور العاصمة 

في خطوة تطويرية أطلقت النقابة العامة للسيارات 

وألول مرة برنام���ج إلكتروني لتتبع حافات نقل 

احلجاج من خال طلب احلافات، وتتبع مسارها 

والتواصل مع املرشدين املرافقني عبر التطبيقات 

اإللكتروني���ة وأجهزة االتصال لضمان س���رعة 

وصول ضيوف الرحمن إلى وجهتهم بكل يس���ر 

وسهولة وتقليص فترات انتظار احلافات.

ويتضمن البرنام���ج الربط م���ع معلومات النقل 

التشغيلية وكش���وفات مغادرة احلجاج وبيانات 

املرش���دين، مع إتاحة اإلمكاني���ة ملكاتب اخلدمة 

ومؤسس���ات الطوافة تتبع احلافات املخصصة 

لنقل ضيوفهم في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة 

وأيام التصعيد والنفرة وأيام التشريق. 

وطالب���ت النقاب���ة من جميع مكات���ب مجموعات 

اخلدمة امليدانية مبؤسس���ات أرب���اب الطوائف 

تتبع احلافات املخصصة ملكتبهم جلميع مراحل 

النقل بني املدن أو املش���اعر املقدس���ة، وحتديث 

بيانات مواقع الس���كن وتخصيص عقود السكن 

ملكاتب اخلدمة وتوزيع احلجاج للتروية والتصعيد 

والقطار، واعتماد طلبات النقل لرحلة املش���اعر 

املعدة من قبل مكاتب اخلدمة امليدانية ومتابعتها. 

والبرنام���ج اإللكترون���ي لتتب���ع حاف���ات نقل 

احلجاج  الذي أطلقته النقابة العامة للس���يارات 

هو نظام إلكتروني جديد خاص بطلب احلافات 

لنقل احلجاج، وحتديد مواقع س���كنهم، ومتابعة 

احلافلة وحالتها.

ويهدف النظام اجلديد إل���ى اختصار اجلهد 

واألعم���ال املكتبي���ة، وكذل���ك جهد إرس���ال 

املندوب���ني، حيث س���يتم طل���ب احلافلة قبل 

الوقت الفعلي بساعة، باإلضافة لعدم السماح 

بخ���روج أكثر من أربع حافات في الس���اعة 

الواحدة لكل مكتب.

وضم���ن البرنامج مت���ت إضافة أل���وان خاصة 
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نقل الحجاج 
من خالل طلب 

الحافالت إلكترونيًا 
والتواصل مع 
المرشدين عبر 

التطبيقات 
اإللكترونية

تنفيذ عملية 
التواصل بين 

النقابة وجميع 
الجهات المعنية 

بخدمة الحجاج عبر 
بوابة النقابة على 

شبكة اإلنترنت
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طري���ق حافات النقل، صمم���ت النقابة أكثر من 

280 ورشة متنقلة، داخل العاصمة املقدسة وفي 

جوانب الطرق ملعاجلة أي عطل طارئ، وهو أمر 

وارد بس���بب ضغط العمل وكثافة أعداد احلجيج 

وضيق الزمن، وفي ظل اكتظاظ الشوارع والطرق 

باحلافات والس���يارات، مع وجود مراكز جديدة 

تختص باإلسناد، ويتم فيها استبدال احلافات. 

كما أن هناك مراكز لاستقبال موزعة في أنحاء 

مختلفة من العاصمة املقدسة، وهي كفيلة بتعديل 

كل األعطال واس���تبدالها في أسرع وقت ممكن، 

وهي متوافرة ضمن عدة أشكال وأحجام لتقدمي 

اخلدمة، حتى ولو كان العطل ضمن أماكن ضيقة 

كأحياء املسفلة وغيرها، وهناك متركز في أماكن 

مح���ددة وقت الذروة في أيام 7 و8 و9 إلى اليوم 

الثالث عشر من شهر ذي احلجة من كل عام.  

ومت تطوير مركز املس����اندة )الشميس����ي - بحرة(، 

وذلك لارتقاء بأس����اليب تقدمي اخلدمات الضرورية 

للحافات املتعطلة ف����ي أي وقت من األوقات، وهذه 

املراكز مجه����زة جتهيزًا فني����ًا وميكانيكي����ًا للقيام 

املقدس���ة في رحل���ة التصعيد إلى مش���عر منى 

وعرف���ات، ووض���ع حافات مس���اندة في رحلة 

التصعي���د م���ن مك���ة املكرمة إلى مش���عر منى 

وعرفات ملواجهة األعطال التي حتدث في بعض 

احلافات، إضافة إلى التنس���يق املس���تمر من 

خال الش���بكة الاس���لكية اخلاصة بالنقابة مع 

اجلهات األمنية في املش���اعر املقدسة واجلهات 

املشاركة األخرى.

كما قامت النقابة بعملية الربط الشبكي بواسطة 

)اإلنترنت الفضائي( مع شركات نقل احلجاج في 

مواقعها، وإيقاف التعامل اليدوي ملس���تخلصات 

الش���ركات، والبدء ببرنامج إلكتروني حملاس���بة 

الشركات ومستخلصاتهم، مما حقق فوائد كبيرة 

وكثي���رة كتوفير الوقت واجلهد، وتافي األخطاء، 

وس���رعة ودقة اإلجناز. كما قامت النقابة بوضع 

تنظيم إداري وأمني يضمن حس���ن جدولة عمل 

السائقني وعدم إرهاقهم لتفادي وقوع احلوادث. 

كذلك قامت بتعيني ضباط اتصال لدى مؤسسات 

الطواف���ة، وذلك لتس���هيل عملي���ات نقل احلجاج 

ووضع احللول املناس���بة الفورية في حالة وجود 

عوائق في عمليات النقل إلى املش���اعر املقدسة، 

األم���ر الذي أس���هم في انس���يابية نقل احلجاج 

بواسطة احلافات.

وحلرصه���ا على تقدمي اخلدم���ات املهمة حلجاج 

بي���ت الله احلرام في جمي���ع األماكن واألوقات، 

وملواجه���ة بعض حاالت األعط���ال التي تعترض 

جلنة التصعيد والنفرة 
تتكون جلنة التصعيد والنفرة من )األمن العام - وزارة احلج والعمرة - مؤسسات الطوافة 
- النقابة العامة للس��يارات - ش��ركات نقل احلجاج(، ومهامها تنفيذ املسؤوليات املطلوبة 
لنق��ل احلج��اج خ��الل األوق��ات احمل��ددة ألداء النس���ك، حيث يب��دأ انط��الق احلافالت 
وتس��ليمها إل��ى مجموعات اخلدمة )املطوفن( يف 6 / 12، وتش��رف اللجن���ة على متابعة 
جتهي��ز احلافالت وصيانتها لرحلة التصعيد والنفرة ومتابعة تس��ليم احلافالت من مقار 
الشركات ملجموعات اخلدمة، ومتابعة اإلشراف على تصعيد احلجاج من مكة املكرمة إلى 
املشاعر املقدسة، والتأكد من إخالء مكة وصعود احلجاج التابعن ملؤسسات الطوافة بعد 
ظه��ر يوم 12/9 وتذليل أي مش��كالت أو أعط��ال قد حتدث خالل ه��ذه الرحلة، ومتابعة 
ومس��اندة مؤسسات الطوافة لنفرة احلجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، وتوفير 
حاف��الت الرد الثاني، وتوفير حافالت مس��اندة مبش��عر عرفات تصل إل��ى )500( حافلة، 
واإلشراف على مواعيد تفويج احلجاج من مشعر منى إلى مكة املكرمة، ويتم تنفيذ هذه 

املهام اعتبارًا من 15 / 11 إلى 15 / 12 يف كل عام.
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تحسين كفاءة 
األنظمة التطبيقية 

للنقابة العامة 
للسيارات لتلبي 

جميع الجهات التي 
لها عالقة بخدمة 

الحجاج

 التأكيد على شركات 
النقل المنضوية 

تحت مظلة النقابة 
بااللتزام بضوابط 

وأنظمة النقل في 
المشاعر المقدسة
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ترحيل إلكتروني
وفي إط���ار خطة النقابة لتطوير إجراءات ترحيل 

احلجاج، تقوم س���نويًا بتنفيذ إج���راءات ترحيل 

احلج���اج إلكترونيًا عبر ش���بكة اإلنترنت، وذلك 

بدوره����ا على أمت وج����ه ممكن، كم����ا مت جتهيزها 

الس����تيعاب عدد من الس����ائقني والفنيني واحلافات 

لتقدمي اخلدمات عل����ى امتداد طريق مكة املكرمة - 

جدة والعكس. كما تقوم النقابة في كل عام بإنشاء 

مراك����ز متطورة ومش����ابهة لهذه املراكز. وتس����هم 

مراكز املس����اندة املجهزة بسائقني وفنيني وحافات 

وورش وأون����اش وعمال لنقل العف����ش والواقعة في 

الطرق التي يس����لكها احلاج بني م����دن احلج )مكة 

املكرم����ة - املدينة املنورة - ج����دة( في حتقيق عدة 

أه����داف، منها تخفي����ض ومعاجل����ة األعطال على 

الطرق الس����ريعة، واحلد من وق����وع احلوادث على 

هذه الطرق، وتقليص زمن معاجلة أعطال احلافات.

منصة إلكرتونية
يف نقل��ة كب��رى يف مج��ال توس��عها يف اس��تخدام 
"التقني��ة"، كش��فت وزارة احلج والعم��رة مؤخرًا، 
ع��ن إطالق أكب��ر منصة إلكتروني��ة موحدة على 
مس��توى العال��م لتتبع حرك��ة حافالت ش��ركات 
وال��زوار  واملعتمري��ن  احلج��اج  نق��ل  ومؤسس��ات 
الت��ي يصل عددها ل�)28( ش��ركة ومؤسس��ة نقل 
عب��ر النقابة العامة للس��يارات، وذل��ك بالتعاون 
مع ش��ركة وادي مك��ة للتقني��ة التابع��ة جلامعة 
أم الق��رى، مش��يرة خ��الل مش��اركتها يف فعاليات 
الدورة )32( للمهرجان الوطني للتراث والثقافة 
"اجلنادري��ة"، عن إدخال نح��و )17( ألف حافلة 
يف خدمة ضيوف الرحمن ملوسمي احلج والعمرة.
وأش��ارت "ال��وزارة" إل��ى أن هذه املنص��ة تتضمن 
جمع بيانات حركة حافالت شركات ومؤسسات 
ضم��ن  وإدخاله��ا  واملعتمري��ن  احلج��اج  نق��ل 
خريط��ة إلكترونية موحدة، مم��ا يتيح متابعة 
حركة تنقل احلافالت داخل مدن احلج وشبكة 
الط��رق املمت��دة بينه��ا، التخ��اذ م��ا يل��زم م��ن 
إج��راءات يف أس��رع وقت ممكن عن��د حدوث أي 
ط��ارئ � ال س��مح اهلل � إضافة للتأك��د من وصول 

احلافالت إلى مواقعها بأمن ويسر وسهولة. 
ويف هذا الصدد، أش��ار األس��تاذ عبدالرحمن بن 
معيوف احلربي رئيس النقابة العامة للسيارات، 
إلى أن هذه املنصة تتيح تتبع احلافالت ومتابعة 
آلية التش��غيل، وحتديد موع��د وصول احلافلة 
ومس��ار حتركه��ا بحس��ب اخلط��ة، مب��ا يضم��ن 
عدم تكدس املركب��ات يف مواقع معينة، ويضمن 
مك��ة  يف  احلاف��الت  جلمي��ع  املناس��ب  التوزي��ع 
املكرم��ة واملش��اعر املقدس��ة، كما تكف��ل املنصة 
عدم وقوف احلافالت بشكل عشوائي، أو تنقلها 
بش��كل غي��ر دقيق، كم��ا يتم م��ن خاللها ضبط 
أداء املهمات وس��رعة التحرك عند مواجهة أية 

عقب��ات، والتحك��م بالوق��ت لتص��ل احلافالت 
للمكاتب بحس��ب التوقيت احملدد، ومحاس��بة 
أصح��اب احلاف��الت يف حالة تأخره��م أو عدم 
تقيدهم بالتعليمات، مع وجود حافالت إسناد 

لكي تتدخل وقت احلاجة.
كم��ا أوضح أن هذه املنصة تكفل تطوير خطط 
إدارة حاف��الت احلج��اج واملعتمري��ن وتنظي��م 
احلاف��الت يف املواق��ف احمل��ددة لها، وف��ق آلية 
عل��ى  الضغ��ط  وتخفي��ف  العملي��ة،  لضب��ط 
املس��ارات والط��رق، وتنظيم مناط��ق االنتظار، 
وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات، على 

رأسها إدارة األمن العام وإدارة املرور. 
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املواقع، والتي أسهمت بشكل فعال في انسيابية 

احلركة والنقل، ووصول أفواج احلجيج ملواقعهم 

في أسرع وقت.

وق���د وفرت النقابة العامة للس���يارات ملوس���م حج 

1438ه�، أس���طواًل متكامًا من احلافات املجهزة 

بجميع وسائل الراحة والسامة، يصل عددها ألكثر 

من 20 ألف حافلة لنقل حجاج اخلارج، ومت إنشاء 

18 مركزًا على طريق مك���ة املكرمة املدينة املنورة 

وطري���ق جدة املدينة املن���ورة، وتزويد هذه املراكز 

باملع���دات والفني���ني إلصاح أي عط���ل قد يحدث 

للحاف���ات، كما مت تزويد كل مركز من هذه املراكز 

ب� )20 حافلة( لنقل احلج���اج في حالة حدوث أي 

عطل ألي حافلة مقلة للحاج على هذه الطرق.

وخصصت النقابة أكثر م���ن 6000 حافلة لنقل 

احلجاج بنظام النقل الترددي، وهو أس���لوب يعد 

من األساليب املميزة في نظام النقل، ومن مزاياه 

تخفي���ض عدد احلافات العاملة في نقل احلجاج 

بنسبة "30%" تقريبًا، مع حتقيق أعلى مستويات 

الكف���اءة في النقل، وخف���ض أزمنة نقل احلجاج 

في منطقة املشاعر املقدسة، وبنسب قياسية من 

خال كفاءة النظام، وتخصيص طرق مغلقة لكل 

فئة من فئات احلجاج، تتوفر بها جميع اخلدمات 

واملتطلبات لتنفيذ اخلدمة، وخفض عدد املركبات 

على الطرق في مكة املكرمة واملش���اعر املقدسة، 

وتقليل نس���بة التلوث بسبب ما ينبعث من عوادم 

احلاف���ات، وذل���ك نتيجة خفض ع���دد املركبات 

العاملة على الطرق .

عبر موقعها اإللكترون���ي، مما يتيح ملجموعات 

اخلدمة امليداني���ة التابعة ملؤسس���ات الطوافة 

تنفي���ذ العديد م���ن إج���راءات ترحيل احلجاج 

من مواقعها بيسر وس���هولة، وبالتالي تقليص 

زمن إمت���ام هذه اإلج���راءات، مثل تس���جيل 

كوبونات احلجاج املرحلني، وإصدار س���ندات 

الترحيل، وإصدار اعتمادات صرف احلافات 

إلى ش���ركات النقل التي عليها الدور للترحيل، 

ويت���م حتويل بيان���ات االعتم���ادات الصادرة 

إلى ش���ركات نقل احلجاج حلظيًا مما يس���مح 

ملجموعات اخلدمة التنسيق املباشر بينها وبني 

شركات النقل إلمتام صرف احلافات، والقيام 

بعملية نقل احلجاج في رحلة املشاعر املقدسة 

وفق النظام املعتمد، أال وهو نظام الرد الواحد 

والردين ونظام الرحات الترددية. 

ومن أبرز مس���تجدات النقابة العامة للسيارات، 

تنفي���ذ عملية التواصل بينها وبني ش���ركات نقل 

احلجاج وجميع اجلهات املعنية باحلج � مبا فيها 

مكاتب ش���ؤون احلج � عبر بوابة النقابة بش���بكة 

اإلنترن���ت بثاث لغات هي العربي���ة واإلجنليزية 

والفرنس���ية، بجانب تنفيذ عملية الربط الشبكي 

باحلاسب اآللي بني النقابة وشركات نقل احلجاج 

ووزارة احلج ومؤسس���ات الطوافة واملؤسس���ة 

األهلية ل���ألدالء ومكتب ال���وكاء املوحد، وكذلك 

الربط الشبكي بواسطة )اإلنترنت الفضائي( مع 

شركات نقل احلجاج في مواقعها.

ويأت���ي البرنام���ج اإللكترون���ي اخل���اص بطلب 

احلافات وتتبع مس���ارها، والذي أطلقته النقابة 

مؤخرًا، ليكم���ل منظومة التطوير والتحديث التي 

تس���ير على خطاه���ا النقابة العامة للس���يارات، 

باختص���ار الوق���ت واجلهد، ومتابع���ة احلافات 

الناقلة للحجاج.

خطط محكمة
جدير بالذكر أن موسم احلج لعام 1438ه� شهد 

انس���يابية غير مس���بوقة في خدمة نقل ضيوف 

الرحم���ن، نتيجة اخلطط احملكم���ة التي وضعت 

له���ذا الغرض، س���واء لتوصي���ل احلجاج داخل 

املشاعر أو من وإلى مكة املكرمة واملدينة املنورة، 

علمًا أنه جرى تنفيذ مش���روع جسور املشاة في 

عدة مواقع باملشاعر املقدسة لفصل حركة املشاة 

عن مسار احلافات حرصًا على سامة احلجاج، 

كم���ا مت تطوير طرق النقل الت���رددي في بعض 

نائب وزير الحج والعمرة يطرح مبادرة
 “إنشاء صندوق ألوقاف خدمات الحجاج والمعتمرين”
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نائب وزير الحج والعمرة يطرح مبادرة
 “إنشاء صندوق ألوقاف خدمات الحجاج والمعتمرين”

خالل مشاركته في فعاليات المؤتمر اإلسالمي الثاني لألوقاف

شارك معالي األستاذ الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط نائب وزير الحج والعمرة، في فعاليات المؤتمر اإلسالمي الثاني 
لألوقاف، الذي انطلقت أعماله بتاريخ 1439/01/28ه�، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، تحت عنوان: )أوقف.. ألجر 
ال يتوقف(، بورقة عمل بعنوان: )أوقاف خدمات الحجاج والمعتمرين(، وذلك بحضور ومشاركة أكثر من )500( شخصية بين خبير 
واقتصادي ومهتم، مثلوا نحو )57( دولة إسالمية، تحت رعاية وحضور األمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة 
التعاون اإلسالمي، السفير عبداهلل عالم، نيابة عن األمين العام للمنظمة معالي الدكتور يوسف العثيمين.. ويهدف التجمع 
اإلسالمي إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية األوقاف، وأثرها على المجتمع المحلي واإلسالمي، والخروج بمبادرات وقفية 

تنموية قابلة للتنفيذ..

مكة المكرمة: الرفادة

مبادرات
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اس���تهل معالي نائب وزي���ر احلج والعمرة، 

ورق���ة عمله مبقدمة ش���ملت تعريفًا موجزًا 

للوق���ف، ج���اء فيه���ا: )ال ش���ك أن للوقف 

أهمية بالغة في املجتمع املس���لم، لذا، فمن 

الض���روري إبراز دوره وأث���ره في التنمية 

االقتصادية واالجتماعية املستدامة، وتطوير 

آلي���ات تنمية موارده، وتعزيز اإلس���هامات 

التنموية لألوقاف، مبا يخ���دم رؤية اململكة 

2030، وتكم���ن أهمية الوقف في احلصول 

عل���ى األجر واملثوب���ة املتج���ددة، وحتقيق 

مفهوم التنمية الشاملة، وضمان لبقاء مال 

الواق���ف من بع���ده، ودوام االنتفاع به مدة 

طويل���ة(. عقب ذلك اس���تعرض معاليه في 

عرضه املرئي، بعض اخلدمات التي تقدمها 

الدولة أيده���ا الله، للحج���اج واملعتمرين، 

متناواًل املوضوعات التالية:

 م���ا قام���ت ب���ه حكومة خ���ادم احلرمني 

الشريفني من الوقوف على بيت الله احلرام، 

ومس���جد نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث 

ظهرت التوس���عات العظيمة منذ التأسيس 

إلى هذا العهد امليمون.

 شق الطرق واألنفاق.

 تش���ييد مش���روع عم���اق ف���ي منطقة 

اجلمرات، يشهد له التاريخ بعظمة اإلجناز.

إنش���اء قطار املشاعر املقدس���ة، لضمان 

سهولة تنقل احلجاج.

 إنش���اء العدي���د م���ن املراف���ق العامة، 

وتخصيص أماكن لراحة كبار السن وذوي 

االحتياجات اخلاصة.

 إجناز مش���روع سقيا ماء زمزم، وتعبئته 

ف���ي عبوات جاه���زة ومعقمة، مع س���هولة 

الوصول إليه وعلى مدار الساعة.

 مشروع مجمع امللك فهد لطباعة املصحف 

الشريف باملدينة املنورة، واالهتمام بتفسير 

القرآن الكرمي وترجمته، وتسجيله بأصوات 

كبار املقرئني.

 إنش���اء وقف امللك عبدالعزيز رحمه الله، 

والذي أصبح معلًما حضارًيا وتاريخًيا من 

معالم مكة املكرمة. 

وأشار معالي األستاذ الدكتور عبدالفتاح 

مش����اط في حديث����ه، إلى أنه ف����ي الوقت 

الراه����ن، في هذا العه����د الزاهر املجيد، 

انطلقت رؤية 2030، والتي اشتملت على 

عدة جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية 

وتنموية، حيث ته����دف الرؤية إلى تعظيم 

األث����ر االجتماعي للقطاع غي����ر الربحي 

ال����ذي ال يتج����اوز مس����اهمته 0.3% من 

الناجت احمللي، ورفع تلك املساهمة لتصل 

إلى 5%، عن طري����ق تطوير هذا القطاع، 

وذلك من خال:

 مراجعة األنظمة واللوائح.

 توجيه دعم احلكوم���ة للبرامج ذات األثر 

االجتماعي.

 تدريب العاملني في القطاع غير الربحي.

 حتفيز املتطوعني.

 تشجيع األوقاف ودعمها.

صندوق أوقاف 
متخصص للصرف 
على أعمال الحج 

ن  والعمرة ُيمكِّ
الجميع من اإلسهام 

في خدمة الحجاج 
والمعتمرين

رؤية “الصندوق” 
المقترح أن يسعى 

لخدمة الحرمين 
الشريفين وضيوف 

الرحمن وتطوير 
أعمال الحج والعمرة

56   العدد التاسع عشر - رجب  1439ه�  



تتلخص رسالة 
صندوق األوقاف 
في تقديم أفضل 
الخدمات للحجاج 

والمعتمرين 
والزوار وتسخير كل 

اإلمكانات 

الحرص على 
استخدام أسس 

مدروسة ومعايير 
شفافة تتسم 

بالحوكمة 
لدعم خدمات 

واقتصاديات الحج 
والعمرة

صندوق أوقاف 
ونادى معال���ي نائب وزير احل���ج والعمرة 

في ورق���ة عمله بإنش���اء: )صندوق أوقاف 

خدمات احلجاج واملعتمرين(، قائًا في هذا 

اخلصوص: )ومن ه���ذا املنطلق، ومواكبة 

لرؤية اململكة العربية الس���عودية الطموحة 

2030، فإنن���ي اقت���رح: إنش���اء صندوق 

أوق���اف متخص���ص للصرف عل���ى أعمال 

ن جمي���ع الراغبني من  احل���ج والعمرة، مُيكِّ

أبناء هذا الوطن املعطاء، من اإلس���هام في 

خدمة احلج���اج واملعتمري���ن، ويعود ريعه 

للمؤسس���ة الوقفية، التي أنش���ئت من أجل 

خدم���ة احلجاج واملعتمري���ن والزوار مبكة 

املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة(، 

وأوضح أن رؤية صن���دوق أوقاف خدمات 

احلجاج واملعتمرين املقترح، تتلخص في أن 

يس���عى خلدمة احلرمني الشريفني وضيوف 

الرحمن، وتطوير أعمال احلج والعمرة، فيما 

تتلخص رسالته، في تقدمي أفضل اخلدمات 

للحج���اج واملعتمري���ن والزوار، وتس���خير 

كل اإلمكان���ات، وذلك باس���تخدام أس���س 

مدروسة، ومعايير شفافة تتسم باحلوكمة، 

لدع���م خدمات واقتصاديات احلج والعمرة، 

انسجامًا مع رؤية اململكة 2030، وبرنامج 

التحول الوطني 2020. وأشار إلى أن من 

أهم أهداف هذا الصندوق:

اله��دف األول: اس���تمرار رعاي���ة احلرمني 
الش���ريفني وخدم���ة احلج���اج واملعتمرين 

والزوار.

اله��دف الثاني: اإلس���هام في تلبية متطلبات 
املجتمع في مجال خدمة ضيوف الرحمن.

التكاف���ل  مب���دأ  اله��دف الثال��ث: حتقي���ق 
االجتماعي، وخلق عنصر التوازن بني فئات 

املجتمع.

اله��دف الراب��ع: تفعيل باب من أبواب اخلير 
والبر، لضمان حماية أصل املال وبقائه مدة 

طويلة، وبالتالي تدوم املنفعة وتعم الفائدة.

تفعيل الثقافة 
ثم انتقل معالي الدكتور عبدالفتاح مشاط، 

للحديث حول س���بل تفعي���ل ثقافة صندوق 

أوقاف خدمات احلجاج واملعتمرين املقترح، 

وأشار إلى أنها تنحصر في:

 توضي����ح املناف����ع املترتب����ة على أوقاف 

خدم����ات احلج����اج واملعتمرين، من خال 

وسائل اإلعام.

 تشجيع الدراس���ات والبحوث التي تهتم 

بأوقاف خدمات احلج���اج واملعتمرين، مع 

توضي���ح مدى أهميته���ا، وأثرها اإليجابي 

على الفرد واملجتمع.

 إقامة الندوات واملؤمترات، التي تس���هم 

في تفعيل صندوق أوقاف خدمات احلجاج 

واملعتمري���ن، وتوعي���ة املجتم���ع بأهميت���ه 

وترسيخ مفاهيمه.

 توضي���ح املجاالت التي ميكن أن يس���هم 

هذا الصندوق فيها. 

وأش���ار إلى أن هناك إس���هامات إضافية 

للوق���ف، قائ���ًا: )كم���ا ميك���ن أن يضاف 

إلس���هامات الوقف، إنش���اء وق���ف علمي 

للدراس���ات العلمية وتطوي���ر أعمال احلج 

والعمرة، متخصص بشكل رئيس في أبحاث 

وتطوير أعمال احلج والعمرة، ويكون ريعه 

لألبحاث والدراسات املتعلقة بتطوير أعمال 

احل���ج والعم���رة، وبذلك تتحقق اس���تدامة 

أعمال التطوير والتحديث املس���تمر، فضًا 

عن حتقيق األجر والثواب املتجدد.

وف���ي ختام عرض���ه املرئي، أش���ار معاليه 

إل���ى أن رؤي���ة 2030، قد نص���ت على أن 

الدولة س���تواصل تشجيع األوقاف، لتمكني 

القطاع غي���ر الربحي م���ن احلصول على 

مصادر متويل مس���تدامة، وأن هذا يعطي 

مؤش���رًا قويًا لزيادة فاعليتها، وإسهاماتها 

وشراكتها الفاعلة والدائمة في حتقيق هذه 

الرؤية. وأوضح أن منح تراخيص من وزارة 

التجارة واالستثمار للمؤسسات والشركات 

الوقفية، ق���د حفز الكثير بالتوجه إلنش���اء 

مؤسس���ات وقفية تقوم بأدوار اس���تثمارية 

وتنموية.. وقال: “أشارت وثيقة الرؤية، إلى 

أن نظام الهيئة العامة لألوقاف سيسهم في 

متك���ني القطاع غير الربح���ي، لكن يتطلب 

العمل بش���كل متواز، لتعزيز العمل في هذا 

املجال من عدة أط���راف حكومية وخاصة، 

باإلضافة إل���ى ضرورة وجود تش���ريعات 

مرنة تائم االحتياج���ات الراهنة، وحتديث 

األنظمة، وحوكمة قطاع األوقاف، مع تعزيز 

الدور الرقابي والشفافية”.
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منجزات

جدة: الرفادة

يمث�ل مش�روع “قطار الحرمي�ن الكهربائي الس�ريع”، الذي تتس�ارع الخط�ى إلكمال 
إنجازه وتش�غيله بصفة رس�مية، أهمية كبرى في دعم إح�دى المبادرات المهمة في 
رؤي�ة المملك�ة 2030، والخاص�ة بخدمة ضي�وف الرحم�ن، ويأتي متس�قًا معها، حيث 
نصت على تس�خير الطاقات واإلمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، وفي الوقت نفس�ه 
يع�د رافدًا مهمًا في تحقيق ودعم هذه المبادرة األساس�ية، ليس�هم في تقديم بُعد 
آخ�ر لخدمة وف�ود اهلل من الحجاج والمعتمري�ن والزوار، وذلك باختصار المس�افة إلى 
المدينتي�ن المقدس�تين، وتوفير وس�يلة نقل س�ريعة ومريحة وآمنة، حيث س�يقوم 
بنقل الركاب بين كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمدينة جدة، وبمطار 
المل�ك عبدالعزيز الدولي، ومدينة المل�ك عبداهلل االقتصادية براب�غ، كما يفتح آفاقًا 
اقتصادي�ة، ويعمل على تحفيز اقتص�اد المنطقتين، بحيث تس�هل اإلقامة بين هذه 

المدن والتنقل بينها. 

إضافة نوعية لمنظومة نقل ضيوف الرحمن

قطار الحرمين.. 
وبدأ العد التنازلي للتشغيل

يعد أضخم مشروع 
نقل في الشرق 

األوسط ويتسق مع 
رؤية المملكة لزيادة 
الطاقة االستيعابية 
لمنظومة الخدمات 

المقدمة لضيوف 
الرحمن
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في اململكة، وسيؤدي دورًا رئيسًا في إنشاء نظام 

س���كك حديدية ش���املة وحديثة، كما يوفر خيار 

نق���ل أكثر أمانًا وراحة، ويه���دف لتأمني قطارات 

س���ريعة بأح���دث التقنيات وبكام���ل التجهيزات، 

ويقوم صندوق االستثمارات بتمويل هذا املشروع 

وتنفيذه باعتباره مشروعًا حكوميًا.

وق���د انطل���ق العمل في تنفيذه في ش���هر فبراير 

من الع���ام 2009م، وذلك بع���د أن وقعت الدولة 

عق���دًا لتنفيذ األعم���ال املدنية للمش���روع بقيمة 

)6.7( مليارات ريال، والتي شملت أعمال الردم 

واجلس���ور والعّبارات للخط أو الطرق املتقاطعة 

معه، أعقبها التوقيع على عقد بقيمة )360( مليون 

ريال مع شركات استش���ارات، لتتولى مسؤولية 

اإلش���راف على تنفيذ املش���روع، وبلغت إجمالي 

يعد قطار احلرمني أضخم مشروع نقل في الشرق 

األوس���ط، وميثل إضافة نوعية ملنظومة النقل في 

اململكة، ومتسقًا مع الرؤية اخلاصة بزيادة الطاقة 

االس���تيعابية ملنظومة اخلدم���ات املقدمة للحجاج 

واملعتمرين وال���زوار � والتي من ضمنها خدمات 

النقل � ملواجهة تنامي أعداد احلجاج واملعتمرين 

وال���زوار من اخل���ارج والداخل، حيث س���تزداد 

أع���داد املعتمرين، من نحو )8( مايني معتمر في 

الوق���ت الراهن، إلى )30( ملي���ون معتمر بحلول 

العام 2030م. 

نقلة نوعية
مشروع قطار احلرمني السريع هو أحد العناصر 

املهمة في برنامج توسعة شبكة اخلطوط احلديدية 

من أكثر )10( 
قطارات سرعة 

في العالم ويخدم 
)60( مليون راكب 
سنويًا معظمهم 

من الحجاج 
والمعتمرين

والزوار 
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واملعتمري���ن وزوار مس���جد املصطفى صلى الله 

عليه وسلم، بجانب املواطنني واملقيمني.

ويعم���ل “القطار” وف���ق أحدث نظم التش���غيل 

العاملية، ليربط مكة املكرمة مبحافظة جدة عبر خط 

مزدوج طوله )78( كيلومترًا، وهو ما س���يختصر 

املس���افة بني املدينتني إلى نحو )21( دقيقة عند 

التشغيل النهائي، وس���يختصر املسافة إلى نحو 

أقل من ساعتني ونصف الساعة بني مكة املكرمة 

واملدينة املنورة، وتتوافر به تقنيات عالية، وميتاز 

بس���رعة فائقة غير ماحظة، وس���يتوزع الركاب 

ب���ني مقصورة مقاع���د الدرجة األول���ى، وعربات 

ذوي االحتياجات اخلاصة، واألخرى املخصصة 

ملقاع���د درج���ة الضيافة، وف���ي عربات���ه الثاثة 

عش���ر التي ُجهزت وُهيئت لتحقي���ق راحة كاملة، 

وزودت بشاش���ات مس���تقلة، وبكاميرات مراقبة، 

ورفوف علوية لوضع األمتعة والش���نط، وبخدمة 

“اإلنترن���ت”، ومبداخل إلعادة ش���حن األجهزة 
اإللكتروني���ة، كما تتمتع املقاعد املخصصة لذوي 

االحتياجات اخلاصة بس���عة كافية لتمكينهم من 

إدخال العربات والكراسي املتحركة اخلاصة بهم. 

ومت تنفيذ املش���روع على عدة مراح���ل، املرحلة 

األول���ى تضمنت جزءي���ن هما األعم���ال املدنية 

التي ش���ملت جتهيز اخلط مث���ل أعمال الردميات 

واجلس���ور والعب���ارات والط���رق املتقاطعة معه 

وبن���اء محطات الركاب. وش���ملت املرحلة الثانية 

من املش���روع، اس���تكمال أعمال البنى العلوية، 

شاملة توريد وتركيب القضبان احلديدية وأنظمة 

اإلش���ارات واالتصاالت ونظ���ام كهربة اخلطوط 

وتوريد قطارات ال���ركاب ومعدات الصيانة، كما 

شملت تشغيل وصيانة املشروع خال مدة العقد 

البالغة )12( عامًا. وفيما يتعلق مبشروع إيصال 

التيار الكهربائي ملش���روع القطار، فقد مت إنشاء 

)6( محط���ات مركزية للكهرباء، وربطها بش���بكة 

الكهرباء الرئيسة، وإنش���اء خطوط هوائية عالية 

اجلهد، فض���ًا عن تأمني معدات لتعويض القدرة 

غير الفاعلة على اجلهد.

محطات عصرية
ويتضمن املشروع إنشاء )4( محطات ركاب في 

كل من مكة املكرم���ة واملدينة املنورة ومدينة جدة 

ومدينة امللك عبدالل���ه االقتصادية في رابغ، التي 

تضم مرك���زًا للتحكم املس���اند وإدارة للتخطيط 

والصيان���ة والتدري���ب، وهناك محطة خامس���ة 

مبطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة، قامت الهيئة 

تكلفة املش���روع نحو )63( مليار ريال باحتساب 

نزع امللكيات، ومن املتوقع أن يتم استرجاع %90 

م���ن تكلفته بعد )12( عامًا من التش���غيل، حيث 

س���يتولى التحالف املكلف بتنفيذه، تشغيله خال 

هذه الفترة، ليكون له أث���ر إيجابي في التخفيف 

على حركة الس���يارات، وتخفيف الضغط، واحلد 

م���ن التلوث واالزدحام على الط���رق الرابطة بني 

املدينتني املقدستني، كما يعد محفزًا ونواة ملنظومة 

نقل متكاملة في كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة 

وج���دة، وغيرها، خاصة بعد اكتمال منظومة هذا 

القط���ار مبنظومة نقل ترددي م���ن محطة املدينة 

املنورة إلى املس���جد النبوي ومطار األمير محمد 

ب���ن عبدالعزيز، وذلك حلني االنته���اء من املرحلة 

األولى ملش���روع املترو، واملؤدي أيضًا من املطار 

إلى احلرم املدني عن طريق محطة القطار، حيث 

ال ُينظر إلى هذا املش���روع كمش���روع مستقل، 

وإمنا كمنظومة كاملة، تس���عى لتحفيز االقتصاد 

في أكثر من جهة.

مواصفات عاملية 
تصميم املش���روع جاء موافقًا ألحدث املواصفات 

العاملية للسكك احلديدية السريعة، كما تتوافر فيه 

أفضل معايير السامة واجلودة، ومن املتوقع أن 

يس���هم تشغيل القطار بكامل طاقته في نقل أكثر 

من )60( مليون راكب سنويًا.

ويبل���غ إجمالي ط���ول خط القط���ار نحو )450( 

كيلومت���رًا، مجه���ز بأنظمة إش���ارات واتصاالت 

حديثة، ومت جتهيز )36( قطارًا، مصنَّعة من ِقبل 

شركة إس���بانية، ويش���تمل كل قطار على )13( 

عربة، ُقس���مت )4( عربات منه���ا للدرجة األولى، 

و)8( عربات للدرجة العادية )الضيافة(، واألخيرة 

عرب���ة كافتيريا للضياف���ة، تتوس���ط املقطورات 

خلدمته���ا بش���كل كاٍف، وكل قطار منها يس���ع 

)417( راكبًا، وخال مواس���م احلج ترتفع طاقته 

االس���تيعابية إلى نح���و )890( راكبًا لكل قطار، 

وف���ي مرحلة التش���غيل الكامل س���ينقل )100( 

ألف مس���افر تقريبًا يوميًا، وخال أوقات الذروة 

رمب���ا بلغ العدد نح���و )240( ألفًا، ويس���تهدف 

خال اس���تكمال التشغيل بشكل تام، إلى أن يتم 

تسيير قطار كل )10( دقائق، وهو من أكثر )10( 

قطارات س���رعة في العالم، وأنش���ئ ليخدم نحو 

)60( مليون راكب سنويًا، معظمهم من احلجاج 

تجهيز )36( قطارًا 
يشتمل كل منها 

على )13( عربة.. )4( 
عربات منها للدرجة 
األولى و)8( لدرجة 

الضيافة

روعي في تصميم 
محطات مشروع 

القطار الطابع 
المعماري المحلي 

واإلسالمي وتوفير 
المساحة المناسبة 

لخدمة آالف 
المسافرين يوميًا
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التجاري الذي س���يعلن عنه � مبشيئة الله تعالى 

� بع���د التأكد م���ن اجلاهزية الكاملة للتش���غيل، 

واس���تعدادًا إلطاق اخلدمة بش���كل رسمي بعد 

اكتم���ال التجارب، وه���ذه الرح���ات التجريبية 

س���تتزايد تدريجيًا حلني الوصول إلى التش���غيل 

التج���اري الكامل، كما أن العمل جاٍر على حتديد 

أس���عار التذاكر لكي تكون مناسبة وتعكس حجم 

اخلدمة املقدمة في هذا املشروع العماق.

وحرص���ت اجله���ات املس���ؤولة عل���ى التدري���ب 

والتأهيل وتوطني وظائف القطار الذي جاء ضمن 

األولويات، ومعه مت إنشاء مركز تدريب متخصص 

لتوط���ني صناعة الس���كك احلديدية ف���ي الباد، 

وإط���اق برنام���ج تدريبي متخص���ص للكفاءات 

الوطني���ة الش���ابة من خ���ال املعهد الس���عودي 

التقني للخطوط احلديدية “سرب”، وتنفيذ برامج 

تدريب مكثفة خارج السعودية وداخلها، ليخوض 

الش���باب الس���عوديون هذه التجربة الفريدة في 

قيادة أول قطار كهربائي س���ريع يسير بني مدن 

احلج، وذلك بع���د فترة تقدمي واختبارات وتدريب 

وتطبي���ق امتدت ألربع س���نوات، ش���ملت تطبيق 

ساعات تدريبية لنقل مسافرين في إسبانيا.

بق���ي أن نش���ير إلى أن هذا املش���روع يعد أحد 

أهم املش���روعات التنموية التي تش���هدها اململكة 

في الوق���ت احلالي، وس���يؤدي دورًا ب���ارزًا في 

دعم حركة املس���افرين بكل يسر وسهولة بني مكة 

املكرم���ة واملدينة املنورة إل���ى جانب كل من جدة 

ومدينة امللك عبدالله االقتصادية، كما سيش���كل 

واجهة حضارية مش���رقة للمملك���ة أمام ضيوف 

الرحم���ن الوافدين إليه���ا من مختل���ف البقاع، 

بغرض احلج أو العمرة وزيارة مسجد رسول الله 

صلى الله عليه وسلم.

العامة للطيران املدني بتنفيذها، ضمن مش���روع 

تطوير املطار، وتتمي���ز احملطات باحتوائها على 

جميع املرافق من مبن���ى رئيس وصاالت للقدوم 

واملغادرة ومس���جد ومركز للدفاع املدني، ومهبط 

للطائرات املروحي���ة، وأرصفة وقوف القطارات، 

وانتظار ال���ركاب، ومواقف للس���يارات قصيرة 

وطويل���ة األمد، إلى جانب وج���ود صاالت لكبار 

الش���خصيات، ومحال جتاري���ة ومطاعم ومقاٍه، 

فيم���ا مت ربط هذه احملط���ات بنظام النقل العام، 

من خال توفير أماكن مناسبة ملواقف احلافات.

ُيذكر أن محط���ة مكة املكرمة تق���ع على املدخل 

الرئي���س ملكة املكرم���ة في ح���ي الرصيفة، على 

مس���احة تزيد على )447( ألف متر مربع، وتبعد 

عن احلرم املكي الش���ريف نحو )3( كيلومترات، 

بينما تقع محطة املدينة املنورة في مدينة املعرفة 

االقتصادية على طريق امللك عبدالعزيز، مبساحة 

تق���در بنحو )172( ألف متر مربع، ومحطة جدة 

األولى بوس���ط املدينة ف���ي منطقة الس���ليمانية 

مبس���احة إجمالية تقدر بنح���و )461( ألف متر 

مربع، واحملطة الثانية في مطار امللك عبدالعزيز 

الدولي، في حني تق���ع محطة مدينة امللك عبدالله 

االقتصادي���ة، بالقرب من جامع���ة امللك عبدالله 

للعل���وم والتقني���ة، ومبس���احة )274( ألف متر 

مربع، وقد روعي في تصميم محطات مش���روع 

القطار الطاب���ع املعماري احمللي واإلس���امي، 

وتوفير املساحة املناسبة خلدمة آالف املسافرين 

يوميًا، إذ تش���مل هذه احملط���ات جميع املرافق 

واخلدم���ات الازمة الس���تيعاب وإدارة األعداد 

الكبيرة من املس���افرين، مع توفير جميع وسائل 

الراحة والرفاهية.

رحالت جتريبية
بقيادة كوادر س���عودية مدربة ومؤهلة، مت القيام 

بعدد م���ن الرحات التجريبي���ة لقطار احلرمني، 

حي���ث انطلقت أول رحلة جتريبي���ة من جدة إلى 

املدين���ة املن���ورة، والعودة مباش���رة في االجتاه 

املواف���ق  1438/11/02ه����  بتاري���خ  ذات���ه، 

2017/7/25م، وذلك بعد عدة رحات جتريبية 

عادية، اس���تمرت ملا يزيد على العام بني محطتي 

املدين���ة املن���ورة ومحط���ة مدينة املل���ك عبدالله 

االقتصادي���ة براب���غ، وقد ُاختي���رت محطة جدة 

كمحط���ة االنطاق للرحلة التجريبية األولى، التي 

تضمنت نحو )380( شخصًا من كبار املسؤولني 

في مختلف القطاعات العس���كرية واملدنية، وعدد 

من اإلعالميني من شتى وسائل اإلعالم، في حني 

ش���ّكلت محطة مدينة امللك عبدالل���ه االقتصادية 

برابغ، محط���ة الوصول واالنطالق الس���تكمال 

الرحلة إلى محطة املدينة املنورة، وبسرعة القطار 

القصوى التي بلغت )300( كيلومتر في الساعة. 

كما اس���تقل عدد م���ن كبار املس���ؤولني، القطار 

في أول رحلة لكامل املس���ار، انطالقًا من محطة 

املدينة املنورة وصواًل إلى محطة الركاب في مكة 

املكرم���ة دون توقف، وذلك بتاريخ 13 ربيع اآلخر 

1439ه� املوافق 31 ديس���مبر 2017م، للوقوف 

على جاهزية املش���روع قبل التش���غيل التجاري 

للخدمة. وفي 1439/02/06ه�، وفي مؤشر قوي 

على قرب بدء تشغيله الرسمي، انطلقت أول رحلة 

جتريبية للقط���ار بني محطتي جدة ومكة املكرمة، 

بعد استكمال العمل على اخلط الواصل بينهما.

وتأت���ي ه���ذه التج���ارب للتأكد من م���دى تناغم 

جميع أجزاء املش���روع، وكفاءة وس���المة أدائه 

قبل التش���غيل الرس���مي للخدمة، وأيضًا بهدف 

التأكد من البرنامج التجريبي استعدادًا للتشغيل 

تصميم المشروع 
جاء موافقًا ألحدث 

المواصفات 
العالمية للسكك 

الحديدية السريعة 
وتتوافر فيه أفضل 

معايير السالمة 
والجودة
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)العيش في مكة( لمؤلفه عبدالرزاق محمد حمزة، إن قلت إنه كتاب سياسي فقد جانبت 
الص�واب، وكذل�ك إن زعم�ت أنه كت�اب رياضي أو عس�كري أو حتى اجتماع�ي أو أدبي، 
فف�ي الكت�اب ذكريات ي�دور معظمها في مك�ة المكرمة، وفي�ه الخب�ر والتعليق، وفيه 
مب�اراة فكري�ة، وأخرى رياضي�ة، ومؤلفه يجول بلس�انه ويراعه، وأنت تتابع�ه وهو يحكي 
قصة الحج قبل س�تين عامًا، وعن منى والمشاريع اإلنقاذية، أو حينما يحكي عن قصص 
زمالئه ومدرس�يه في مقاالت متنوعة، تعطيك فكرة ع�ن المؤلف الذي عاش فترة صباه 

في مكة المكرمة وارتبط بها جسدًا وروح..

مكة المكرمة: الرفادة

)العيش في مكة(.. 
ومضات من نبض الحياة

عرض كتاب

يعد كتاب )العيش في مكة( مزيجًا من الثقافة 

واألدب والدين، فهو وعاء جامع، فالقارئ يجد 

فيه وجبة ثقافية دسمة مع حلوياتها ومقباتها 

وخواتيمها ومش���روباتها كما يقول األس���تاذ 

محم���د عل���ي اجلفري ف���ي تقدمي���ه للكتاب، 

فاملؤلف عرف في مكة املكرمة أخاق الشعوب 

وعاداتهم، وحتى عباراتهم، فهؤالء حجاج من 

القارة الهندي���ة يقول عنهم املثل املكي “هندي 

سندي س���ادات املكة”، وهؤالء حجاج اليمن، 

يأت���ون عل���ى حمي���ر صغيرة احلج���م ومعهم 

بضائع يبيعونها، فإذا انتهى املوس���م وباعوا 

حمولته���م، ن���ادى مناديهم على حم���اره: “يا 

ش���اري.. وعالباري”، وهؤالء مصريون يأتون 

بأكلهم معه���م.. وهكذا من القصص واألمثال 

والنكات والتعليقات املعجبة واملطربة..

ومضات منوعة
مادة الكتاب عبارة عن مجموعة مقاالت نشرها 

املؤل���ف عبدالرزاق محم���د حمزة في صحيفة 

عكاظ خال الفترة م���ن 1417/8/21ه� إلى 

1425/11/7ه����، وال أظ���ن أن مئ���ة كتاب 

تكفي إلي���راد تعليقاته، واألمثال التي يحفظها 

في مختل���ف جوانب احلياة، فما يحفظه يكفي 

لتأليف عش���رة كتب على األقل بحس���ب إفادة 

اجلفري في تقدمي الكتاب، حيث تضفي روحه 

الس���اخرة على ما يرويه م���ن قصص، حاوة 

جتعلك تتمنى أال يتوقف عن السرد.

ويتكئ الكتاب ال���ذي يقع في )320( صفحة، 

مقاس )17*24( سم، على مجموعة مقاالت 

متنوع���ة منها هذه العناوي���ن: غاية ال تدرك، 

احل���ج قبل س���تني عام���ًا، منى واملش���اريع 

اإلنقاذية، بواد غي���ر ذي زرع، خواجة يقول 

ع���ن مك���ة املكرم���ة، جمعية خيري���ة خلدمة 

احلج���اج، مناخ مكة املكرمة، ملاذا نخجل من 

ثقافتنا، محاذاة امليقات املكاني للحج، توسيع 

اجلم���رات، احلرم املكي واألعام احمليطة به، 

ل���وح العيش، ذكري���ات عن املعه���د العلمي 

الس���عودي، ذكريات ع���ن الرياضة، ذكريات 

عن كلية املعلمني، ذكريات عن احلج، األمطار 

ف���ي مكة، حديث عن منى ومصلحة احلجاج، 

ومرحبًا بالعشرة مايني معتمر سنويًا.

وال يسع املجال في هذه املساحة لسرد كل آراء 

املؤلف التي أوردها في كتابه من خال املقاالت 

املنشورة، ويكفي أن نش���ير فقط إلى مقترحه 

بتعدي���ل ش���اخص اجلم���رات لزي���ادة الطاقة 

االستيعابية وتفاديًا للزحام، وأيضًا آرائه حول 

البناء في مشعر منى وغيرها من األفكار النيرة 

التي وجدت طريقها للتنفيذ الحقًا.

ذكريات عن احلج
ونقتط���ف هنا مق���ااًل بعن���وان )ذكريات عن 

احلج( نش���ره على أربع حلق���ات، أورد فيه 

الكات���ب كيف كان���ت مكة املكرم���ة وأهلها، 

وخاص���ة املطوف���ني، يس���تعدون للحج حيث 

يق���ول: كما هو معلوم أن احل���ج أحد أركان 

اإلسام اخلمسة، يجب أن يؤديه املسلم مرة 

في العمر إذا كان مس���تطيعًا، واالستطاعة 

يفس���رها كثير من العلماء تفسيرات كثيرة، 

ويبدو والله أعلم أنها تختلف من عصر آلخر، 

ولكن العلماء متفقون على وجوب االستطاعة 

متش���يًا مع قول الله تعالى: }ولله على الناس 

حج البيت من استطاع إليه سبيا{ اآلية 97 

يعد كتاب )العيش 
في مكة( مزيجًا 

من الثقافة 
واألدب والدين 

الكتاب عبارة 
عن ذكريات تدور 

معظمها في 
مكة المكرمة
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وعرضه���ا طري���ق واحد مس���فلت، وإن كان 

طريق مكة املكرمة � جدة قد س���فلت بعد ذلك 

بس���نوات، وكان بذلك أول طريق في اململكة 

يحظى بهذا الشرف.

وفي من���ى كنا منضي بقية يوم التروية نصلي 

الظهر والعصر جمعًا وقصرًا واملغرب والعشاء 

كذلك، ونبيت ليلتن���ا، وبعد أداء صاة الصبح 

نتجه إل���ى عرفات ملبني مهللني، وبعد وصولنا 

إليها نبدأ في نصب خيمتني كبيرتني، إحداهما 

للرجال واألخرى للنساء، وكان فضيلة املرحوم 

الش���يخ عبدالله خياط يقوم بالعمل الرئيس���ي 

وه���و مس���ك عود اخليم���ة األساس���ي ويقوم 

الباق���ون من الرجال الكبار مبس���ك األركان، 

أما نحن الصغار فنمسك ببقية احلبال جنذبها 

حتى يحضر الكبار األوتاد والدقاميق، وما أن 

ننتهي م���ن ذلك حتى يطلب منا الش���يخ حفر 

احلمام���ات، ولم نكن جند صعوبة في ذلك ألن 

أرض عرفات رملية ناعمة يسهل حفرها بعكس 

أرض منى فهي قاسية.

ث���م يخت���م الكاتب سلس���لة ذكرياته عن احلج 

بقول���ه: وأخي���رًا ورغم أن احلدي���ث عن احلج 

قبل س���تني عامًا فاستس���مح الق���ارئ العزيز 

ب���أن أعرج ف���ي عجالة على أمرين يش���غان 

تفكيري من س���نوات مض���ت، أولها االزدحام 

الذي يح���دث عند رمي اجلمرات مما تس���بب 

في وفي���ات وإصابات هذا الع���ام وفي أعوام 

س���ابقة. واحلمد لله أن كثيرين يش���غلهم هذا 

املوضوع، فقد قرأت ما كتبه األس���تاذ أسامة 

حمزة عجان في صحيفة املدينة املنورة بتاريخ 

1421/12/20ه����، مقترحًا طريق���ًا حلزونيًا 

حلل مش���كلة الزحام عند رمي اجلمرات، كما 

أنه سبق لي أن كتبت في صحيفة عكاظ بتاريخ 

بعنوان:  مس���تفيضًا  مقااًل  1419/9/23ه�، 

توسيع اجلمرات، فلعله وأمثاله يلقي عناية من 

بيدهم األم���ر. أما ثانيهما فهو موضوع البناء 

في منى، فقد قرأت بإعجاب ما كتبه األس���تاذ 

املبدع محمد أحمد حساني في صحيفة عكاظ 

بتاري���خ 1421/12/16ه� حت���ت عنوان: ال 

بديل عن البناء، وقد وفق س���عادته كل التوفيق 

وكن���ت قد كتبت عن ه���ذا املوضوع في نفس 

الصحيف���ة بتاري���خ 1418/1/14ه����، حتت 

عنوان: منى واملشاريع اإلنقاذية، وكذلك كتبت 

عنها صحيفة املدينة املنورة في ملحقها الثاني 

بتاري���خ 1421/1/17ه�: إذا كانت س���تبقى 

طوال العام فالبناء أجدى لقوته وألنه س���يزيد 

مساحة منى بعدد األدوار التي ستبنى.

من س���ورة آل عمران، ومع أن الله لم يوجب 

على املس���لم إال حجة واحدة في العمر، فإن 

بعض املس���لمني هداهم الل���ه، يفرضون على 

أنفسهم بأكثر مما فرضه الله، مع أن ما بعد 

حجة الفريضة سنة، والسنة كما هو معروف 

يثاب فاعلها وال يعاق���ب تاركها، وما دام أن 

ما بع���د حجة الفرض للثواب فقط فإن أبواب 

الثواب كثي���رة ويحتاجها املس���لمون كثيرًا، 

وف���ي تصوري لو أن راغب���ًا في احلج النافلة 

امتنع عن حجه���ا ناويًا ترك املكان لغيره من 

املسلمني، فإن في ذلك أجرًا كبيرًا رمبا يعادل 

ثواب حج النافلة أو يزيد واألعمال بالنيات.

ه���ذه مقدمة بس���يطة ملا أري���د أن أكتب عنه 

وه���و ذكرياتي عن احلج قبل س���تني عامًا أو 

أكث���ر بقليل، ومبا أني م���ن أهل مكة املكرمة 

والدة ونشأة، ولم أغادرها لإلقامة في غيرها 

حتى صار عمري فوق العش���رين ربيعًا، ومبا 

أن���ي ولدت في أوائل اخلمس���ينيات الهجرية 

م���ن الق���رن املنص���رم، فإني أتذك���ر بعضًا 

مم���ا كان في ذلك العقد م���ن الزمان.. فتبدأ 

االس���تعدادات للحج م���ن املطوفني قبل احلج 

بعدة أش���هر خاصة ملطوفي حجاج الهند )لم 

تكن الباكس���تان قد اس���تقلت وظهرت بهذا 

االس���م( وجاوة )وهو اس���م لكل دول جنوب 

شرق آس���يا مثل إندونيسيا وتايلند وماليزيا 

والفلب���ني( لوصولهم مبكرين، أما حجاج بقية 

الدول فيبدأ اس���تعدادهم غالبًا من أول شهر 

رمض���ان، أم���ا أهالي غي���ر املطوفني فيكون 

اس���تعدادهم للحج قبل ش���هر واحد تقريبًا، 

حيث تقوم الس���يدات بعمل املعمول والغريبة 

ووضعها في تباس���ي )صواني( ثم يذهب بها 

الصبيان إلى األف���ران املوجودة في األحياء 

واحل���ارات، إذ لم يك���ن في البي���وت أفران 

بالبوتغ���از أو غيرها، أما الش���ابورة بنوعيها 

فتش���ترى جاهزة، كما يقوم الناس بش���راء 

كميات من )املكس���رات ومنه���ا القادة( كما 

يقوم الرج���ال بإخراج اخلي���ام من مخازنها 

والتأك���د من صاحيتها وإصاح ما قد يكون 

أصابها من حج العام املاضي، كما يحضرون 

األوتاد والدقاميق )جمع دقماق، وهو ما يثبت 

به الوتد باألرض( وهناك مثل يقول: إذا كنت 

دقماقًا فدق وإن كنت وتدًا فتحمل الدق، ومن 

األش���ياء التي يجري تفقدها قبل احلج أواني 

املاء التي س���يضعون فيها امل���اء في عرفات 

وفي منى، كما يقوم أصحاب املنازل التي بها 

صهريج )خزان( مبلئها، وإخراج الش���قادف 

م���ن مخازنها وتفقدها. وما أن يدخل ش���هر 

ذي احلجة املبارك إال وتكون االس���تعدادات 

قد اكتملت أو أوشكت على االكتمال، وما أن 

حتل ليلة التروية إال وترى كثيرًا من اجلمال قد 

دخلت ش���وارع مكة وأزقتها، وكنا نسكن في 

حارة )حي( أجياد قريبًا من برحة الطفران.

ويواصل الكاتب سرد ذكرياته عن احلج: في 

صبيح���ة يوم الثامن يب���دأ زحف الناس إلى 

من���ى ليقضوا بها يوم التروي���ة، وملا كنا من 

عائلة علم ش���رعي على رأس���ها والدي إمام 

وخطيب املس���جد احلرام واملدرس فيه، فقد 

كن���ا نتقيد متامًا بأن يك���ون حجنا كما حج 

النبي صلى الله عليه وس���لم، وكانت قلة عدد 

احلجاج تساعد على ذلك، وأذكر أنه في عام 

1359ه����، لم يكن عدد احلجاج القادمني من 

خارج اململكة يتجاوز التسعة آالف إال قليل، 

وال أعتقد بأن احلجاج من داخل اململكة كان 

يزيد عن هذا العدد، فلم يكن في طول الباد 

 ول�������د عبدال�������رزاق حمزة مبك�������ة املكرمة عام 
1353ه��������، ودرس بها جمي�������ع مراحل التعليم، 
ث�������م تخ�������رج يف كلي�������ة املعلمني ع�������ام 1375ه��، 
وحص�������ل على دبلوم دراس�������ات عليا إس�������امية 
عام 1379ه� بالقاه�������رة، ثم حصل على درجة 
املاجس�������تير يف التربية � تكنلوجي�������ا التعليم � 

من لوس أجنلوس.
 عمل مدرس�������ًا مبدرس�������ة أجنال امللك فيصل 
بالطائ�������ف ع�������ام 1376ه��������، ث�������م مدي�������رًا ملكتبة 
جامع�������ة املل�������ك س�������عود بالرياض، ث�������م مديرًا 
عام�������ًا للتعلي�������م العالي ب�������وزارة املع�������ارف، ثم 
مدي�������رًا إلدارة األجهزة والوس�������ائل التعليمية 
ب�������وزارة املعارف، ثم مديرًا عامًا لهيئة الرقابة 
والتحقي�������ق باملنطقة الغربية، ثم مستش�������ارًا 

ملعالي وزير احلج واألوقاف.
وهو عضو يف عدد م�������ن اجلمعيات والهيئات، 
املرب�������ني األمريكي�������ة،  كب�������ار  منه�������ا: جمعي�������ة 
وجمعية االتصاالت التعليمية والتكنولوجية 
بأمري�������كا، ومجل�������س إدارة مؤسس�������ة ع�������كاظ 
للصحافة والنش�������ر، ونادي الوحدة الرياضي 

مبكة املكرمة.
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أحمد محمد محمود
باحث متخصص يف أدب الرحات

رحــالت

بي�ت  حج�اج  ب�ه  يتمت�ع  م�ا 
اهلل الح�رام الي�وم، من يس�ر 
السفر وس�رعة الوصول إلى 
وأم�ن  المقدس�ة،  األراض�ي 
المناس�ك  الطري�ق، وتيس�ير 
بي�ن  المكرم�ة،  مك�ة  ف�ي 
ومزدلف�ة،  وعرف�ات  من�ى 
م�ن  المملك�ة  تقدم�ه  وم�ا 
خدمات وتس�هيالت يلمس�ها 
يذك�ر  ذل�ك  كل  الحجي�ج.. 
بماضي الرحالت في العصور 
أب�و  رحل�ة  ومنه�ا  الس�ابقة، 
ال�ذي  الس�ائح  عبدالس�الم 
اختاره الملك محمد الخامس 
عاهل المغرب رحمه اهلل عام 
1366 هجرية – 1947م لرئاسة 

بعثة الحج لذلك العام..

)46( يومًا على طريق الحج

لمحة بصر على الديار المقدسة
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ينحدر أبو عبدالله محمد بن عبدالسام السائح، 

من س���الة أندلسية، حلت برباط الفتح، وأصلهم 

م���ن اجلزيرة اخلض���راء في األندل���س “ولقبت 

األسرة بالسائح: ألن جدنا انخرط في العسكرية 

التركية باجلزائر أيام حكم األتراك، وس���افر إلى 

اس���طنبول وغاب خبره طويًا، ولم يعد ألهله إال 

بعد أن كبر سنه”.. 

ولد الرحال���ة في الرباط في ربيع الثاني من عام 

1309 هجري���ة أو 1310 هجري���ة – 1891م، 

درس عل���وم عصره: القرآن الك���رمي والقراءات 

السبع، الفقه، التوحيد، اللغة العربية، واحلديث، 

واحلس���اب  والفرائ���ض  واألص���ول  واملنط���ق 

والتوقيت، وعمل مدرس���ًا باملدرس���ة اليوسفية، 

وباملعهد العلمي لل���دروس العليا، واحتك ببعض 

العلم���اء من املستش���رقني واس���تفاد منهم في 

تقوية لغته الفرنس���ية، وكلفه سلطان املغرب مع 

القاض���ي الهواري مبهمة حتديد القبلة ملس���جد 

باري���س، وعم���ل قاضي���ًا باحملكم���ة العليا، ثم 

مبحكمة االستئناف، وتولى القضاء في � اجلديدة 

� ووادي ال���زم وخريبكة، وقضاء ش���راقة وأوالد 

عيس���ى وحج���اوة بناحية ف���اس، وترقى لقضاء 

اجلماعة مبحكمة الرصيف بفاس، ثم عضوا في 

جلنة االمتحان القروي للش���هادة العاملية، ثم عني 

لقضاء مكناس، حتى وافاه األجل عام 1948م.

خلف العديد من احملاضرات، والرسائل العلمية 

واملؤلفات: منها – ختم التفس���ير، إيتاء الس���ول 

بذكر ما خلفه الرس���ول صلى الله عليه وس���لم، 

حتقيق األمنية فيما الح لي من حديث – إنا أمة 

أمّية - إش���راق احللك بتاريخ علم الفلك، اخلمار 

املذه���ب في أحكام التعامل بني مختلفي املذهب، 

املصباح األجوج الكاش���ف عن سد ذي القرنني 

وياج���وج وماجوج، الش���رف امل���روم بأحاديث 

فتح مدينة الروم، رق���ة الصبابة فيمن قتل قريبه 

الكافر أو هم به من الصحابة، أسبوع في باريز، 

ذكريات ش���اب، القاف فيما روي في جبل قاف، 

وهذه الرحلة احلجازية التي نعرضها.

وقد اختاره امللك محم���د اخلامس عاهل املغرب 

رحمه الله عام 1366 هجرية – 1947 م لرئاسة 

بعثة احلج لذلك الع���ام، والتي بدأت بالقطار من 

الرب���اط ي���وم 16 أكتوبر 1947م إل���ى اجلزائر 

“وكنا نش���اهد في كل محطة يق���ف بها القطار 
لنق���ل احلجاج، جماهير لتش���ييعهم، وحتية وفد 

احل���ج، والهتاف بحياة امللك، وحتميلي الس���ام 

إلي عاهل اجلزيرة العربية”.. 

وواص���ل القطار س���يره ف���ي أراض���ي اململكة 

املغربي���ة، فوصل إل���ى – وج���دة – ومنها إلى 

وهران باجلزائر “واستدعانا شيخ املدينة لتناول 

الش���اي مبنزل���ه، وأخذ بعض الراح���ة من تعب 

القطار، وقدم إلينا احللواء والش���اي األس���ود” 

وواص���ل القطار إلى مدينة اجلزائر فوصلها بعد 

ليلت���ني” وقد أصابني من النص���ب ما أضناني 

لازدحام بالقطار، وفقد فرش النوم، إال ما كان 

منه ونحن جلوس”..

وانتق���ل الرحال���ة مع حجاج املغرب إلى س���فينة 

حتمل 1500 من حجاج الدول التي تس���تعمرها 

فرنسا: من مغاربة وجزائريني وتونسيني وأفارقة 

“ولرزانة الباخرة، كنا ال نشعر بحركة سيرها، وال 
بأدنى اضطراب، وكأننا على اليابسة متامًا”..

ورتب الرحالة مع العلماء املس���لمني على الباخرة 

م���ن مغاربة وش���ناقطة وتوانس���ة، إلقاء دروس 

تعلم احلجاج مناس���ك احلج، ث���م تعرف الرحالة 

عل���ى أعيان احلج���اج من غيني���ا: األمير اإلمام 

عاقيبوباري، ومن السنغال: عبدالسام كن، ومن 

تونس محمد الشاذلي النيفر.

وخال الس���فر بالباخرة تب���ني للرحالة أن قبطان 

الس���فينة الفرنسي ال يعرف موقع ميقات اإلحرام 

ألهل املغ���رب، وهو رابغ، فطلب من���ه البحث في 

األمر، كما وجد أن برنامج وصول الباخرة والعودة 

عليه���ا ال يس���مح للحجاج إال بي���وم واحد لزيارة 

املدينة املنورة، فتش���اور مع وجهاء املسلمني على 

الباخ���رة لزيادة مدة الزيارة أس���بوعًا آخر، وجاء 

القبط���ان للرحالة يعلمه بأنه حتقق من موقع رابغ، 

وأنه سيعلن عن موعد محاذاته قبله بساعتني، كما 

مت متديد مدة زيارة املدينة ثاثة أيام إضافية.

وعب���رت الباخرة قناة الس���ويس “ومل���ا جاوزنا 

القنال، واستراح ربان السفينة من تعب العبور، 

أق���ام حفلة على ظهرها، دعا لها أعيان احلجاج، 

وأسرف في تقدمي املشروبات وأنواع احللواء”.. 

واهت���م الرحالة قبي���ل محاذاة امليق���ات، بتنبيه 

احلج���اج إل���ى ض���رورة التجرد م���ن املخيط، 

ولبس اإلحرام “وكثر س���ؤال احلجاج عن لبس 

الس���راويل والصدرة أو غيره���ا مما يضطرون 

للبس���ه، وأفتيتهم بأن يتجردوا من املخيط أواًل، 

ويقتص���روا عل���ى اإلزار وال���رداء، وعن���د متام 

اإلحرام – عند امليقات – يلبس���ون ما يضطرون 

إلى ُلبس���ه تباعًا من غير ت���راخ، وعليهم في ذلك 

الرحلة للحج بدأت 
بالقطار ثم انتقل 
بعدها مع حجاج 

المغرب إلى 
سفينة

رتب الرحالة مع 
العلماء المسلمين 
على الباخرة إلقاء 

دروس تعلم 
الحجاج مناسك 

الحج
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لذلك الكتاب السماوي املقدس، الذي نزل على خامت 

النبيني، صلى الله عليه وس���لم، آخر كتاب وأبلغه، 

ليؤدي إلى اإلنس���انية أسمى معاني السام، وأدق 

معنى األخوة واالحتاد”..

وفي اليوم الس���ابع من ذي احلجة ش���ارك الرحالة 

– رئي���س بعثة احل���ج املغربية – في غس���ل الكعبة 
املش���رفة، وكان العاهل الس���عودي في مقدمة من 

تشرف بغسلها “وناول الشيبي – العاهل السعودي 

– املقش���ة وصب له زمزم املمزوج مباء الورد، وبعد 
غسلها، ازدحم الناس على العاهل السعودي، وكان 

يتحدث إليهم بش���أن قضية فلسطني، ودعمها، وأن 

خير ما يعني أهلها على قضيتهم: أن يعملوا مبا في 

كتاب ربهم، فذلك كاف لهم”.. 

وفي مس���اء اليوم السابع دعا العاهل السعودي 

س���فراء الدول اإلس���امية وق���ادة بعثات احلج، 

وكبار الش���خصيات إل���ى حفل عش���اء، ونقلت 

السيارات املدعويني إلى القصر امللكي “وكان كل 

اسم مدعو مرقوم في بطاقة على كرسي جلوسه” 

وكان ممن حضر احلفل: أبناء اإلمام يحيى ملك 

اليم���ن، وأم���راء البحرين، والوزي���ر املصري – 

طوسون – والس���فير األفغاني، وتبسط العاهل 

الس���عودي مع ضيوفه في احلديث، قبل دعوتهم 

إلى تناول العشاء.

أما العش���اء فكان مكونًا من “خرفان مش���وية 

في أوان كبيرة، وقد أح���اط بها كثير من أنواع 

املطبوخات، وال سيما أصناف احللواء والفواكه، 

وأمام كل آكل الش���وكة والسكني، يستعني بهما 

عل���ى األكل” وانته���ى احلفل بع���د إلقاء بعض 

القصائد واخلطب.

ويوم التروية خ���رج الرحالة إلى – منى “مقدار 

ما ندرك من الظهر” ُوضحى يوم عرفة، اس���تقل 

سيارة “يقودها س���ائقها بسرعة مدهشة، فكان 

إذا هالني األمر من س���رعة الس���ير، وعدم أخذ 

نظامه، أش���ير علي���ه باألناة، فم���ا يزيد على أن 

يجيبني بقوله: صل على النبي يا حاج”..

وملا وصل إلى مخيمه في عرفة “رأينا مش���هدًا 

عظيمًا، ذكرنا باملوقف – يوم احلشر – مشهد 

تس���قط أق���ام الواصفني حس���رة م���ن هيبته 

وجاله، فاش���تغلنا بالذكر والدعاء والتوجه إلى 

الله تعالى”.. 

وتأخرت نفرته إلى مزدلفة، لتأخر وصول سيارته 

“وبعد أن طال االنتظار، صلينا املغرب والعشاء 
جمعًا وقص���رًا، ألن ذلك هو املطلوب مع اإلمام، 

فدية فقط، بخاف ما ل���و تركوا التجرد من أول 

األمر، فإن عليهم الدم لترك الواجب”...

وكان يفت���ي احلج���اج بحم���ل حقيبته���م، التي 

يحفظ���ون به���ا نفقتهم في عنقهم م���ن غير فدية 

عليه���م “حي���ث أن تلك عادة لهم” وملا س���امتت 
الباخرة رابغ، أحرم احلجاج “وأصبحت الباخرة 

تعج، وترجت بأصوات التلبية، فيا له من مش���هد 

عظيم، تضطرب ل���ه القلوب، ال تزال صورته بني 

عينّي، وصداه يرن في أذنّي” وبعد يوم من رابغ 

رست السفينة في ُجدة.

مبجرد رس���و الباخرة صعد إليها “محمد زيدان 

كاتب إدارة احلج الس���عودي، فرحب بنا ودعاني 

للنزول مع���ه في زورقه، ثم أقلتنا الس���يارة إلى 

فن���دق جدة” وش���رح الرحالة كيف أن الس���فن 

الكبيرة التي تصل إلى جدة، ترس���و بركابها في 

عرض البحر، بس���بب صعوبة جتاوزها الشعاب 

املرجانية الكثيرة على الشاطئ، ثم تأتي الزوارق 

حتمل الركاب م���ن حجاج وغيره���م، وأمتعتهم 

ومختلف البضائع إلى امليناء..

وجاءهم: عبدالله أبار، نائ���ب مطوف املغاربة – 

عبدالرحيم احلريري – فتقاضى من كل حاج 35 

جنيهًا مصريًا، و59 قرشًا عوائد مقررة، ورسوم 

حكومية، وأعفى رئيس البعثة وحده من الدفع.

واس���تقل الرحالة س���يارة إلى مكة املكرمة، يوم 

5 م���ن ذي احلجة، عرجت بهم عل���ى – بئر ذي 

طوى – فاغتسل من اغتسل منه “وبذلنا للسائق 

من البقش���يش ما أرضاه، ثم تخللنا شوارع مكة 

املكتظ���ة باألبعرة – اجلمال - والس���ائق يغتاظ 

ويصيح: هذه بلد اجلمل، ال بلد الس���يارة” ونزل 

الرحالة في أجياد، في منزل من أوقاف احلرمني..

وأدى الرحالة مناس���ك العمرة، وحتلل منها ولبى 

في اليوم التالي دعوة امللك عبدالعزيز آل س���عود 

لتكرمي كب���ار ضيوف الرحمن، فس���لم الرحالة، 

رئيس بعثة احلج املغربية، رسالة من امللك محمد 

اخلامس، إل���ى امللك عبدالعزي���ز، وفيها حتيات 

جالته ألخيه، وإثبات ما للعاهل الس���عودي “من 

باهر املآث���ر، وعظيم املزايا واملفاخر، في صيانة 

دعائ���م الدين، واحملافظ���ة على ش���ريعة النبي 

الكرمي، واالهتمام بتس���هيل س���بل احلجاج على 

املس���لمني، ليؤدوا فريضتهم، ويش���هدوا منافع 

لهم، وبكل س���رور نعبر الخوتكم ع���ن ابتهاجنا 

بجلي���ل أعمالك���م، وحميد مقاصدك���م، زاد الله 

في معناكم، وأخصب بفضل���ه رياض مرعاكم” 

ثم قدمت الرس���الة امللكية املغربية أعضاء الوفد 

املغرب���ي للعاه���ل الس���عودي“املؤمل أن يحظى 

مبزيد التقدير والعناية”..

ث���م القى رئي���س الوف���د املغربي، الرحال���ة، كلمة 

بني يدي العاهل الس���عودي ف���ي احتفاله بضيوف 

الرحمن، كان مما قاله فيها “إن هذا احلفل العظيم 

الذي يضم بني جوانبه شعوبًا مختلفة، تخضع كلها 

نزل الرحالة في 
أجياد في منزل 

من أوقاف 
الحرمين

لبى دعوة الملك 
عبدالعزيز لتكريم 

كبار ضيوف 
الرحمن
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أسود، قد جللت به جميع بدنها، ال تبصر أمامها 

إال من خال سجفة رقيقة”..

وعاد إلى جدة ليس���تقل الباخ���رة، يوم 26 ذي 

احلجة – 19 نوفمبر من عام حجته “وأحسست 

ببع���ض اخلفة في البح���ر” ووصل إلى - الطور 

- حيث يج���ري في العادة حج���ر احلجاج، وملا 

كان ح���ج هذا العام نظيف���ًا من األوبئة، واصلت 

الباخرة” ومل���ا حاذت الباخرة – بورس���عيد – 

أظهر املصريون من االبتهاج ما ال ننس���اه لهم، 

فكانت املدافع تش���ق الفض���اء بهديرها، وجميع 

من بالقنال يهتف بالس���ام علينا، إلى أن فارقنا 

املرس���ى املذكور”، وتوقف���ت الباخرة في بنزرت 

لينزل منها حجاج تونس، ثم في اجلزائر “ونزلنا 

إلى اليابسة يوم 27 نوفمبر، وأول ما سمعنا من 

أخبار املغ���رب، وفاة صديقنا موالي عبدالرحمن 

بن زيدان السجلماسي الشهير فأسفنا لفراقه”..

 وفي الليل استقل القطار، إلى – مدينة بلعباس، 

ومنها إلى تلمس���ان “ثم انتهينا إلى – وجدة – 

من تراب الوط���ن، ومنها اتصلنا بالتلفون النافذ 

إلى القصر العالي، فأخبرنا بوصولنا”.. 

وأكم���ل الرحالة بالقطار إلى – فاس “ولم ميكن 

النزول حتى أؤدي املهمة بالس���ام على صاحب 

املهابة، وتبليغ رس���الة – ابن الس���عود – إليه” 

فع���اد بالقطار إل���ى الرباط آخ���ر نوفمبر، حيث 

اس���تغرقت رحلته للحج 46 يومًا، وتوجه ملقابلة 

امللك محم���د اخلام���س “وحدثته ع���ن رحلتنا، 

واس���تقبالنا، وعناية – ابن الس���عود – بالوفد، 

وتقدميه في االستقبال على غيره، ودخوله منفردًا 

عليه، حتى ال يندغم في غيره”..

املرجع: 
- حملة بصر على الباد املقدسة - تأليف: العامة 

القاضي س���يدي محمد بن عبدالسام السائح - 

حتقيق وتقدمي ودراسة – الدكتور محمد قرقزان 

– ط أول���ى – مطبعة الكتاب العربي – دمش���ق 
– عام 1416 هجرية – 1995م.

يحت���اج إل���ى الصحافيني، كأن م���راده، وصف 

االستعراض العسكري”..

وأعطى الرحالة جانبًا من رحلته لاهتمام مبآثر 

امللك – ابن س���عود – في األمن واألمانة “اتفق 

لي مبنى أن سقطت حقيبتي، وكان فيها عدد من 

اجلنيهات املصرية ال يس���تهان به، فأش���ار علي 

املطوف بإعام شرطة منى، فذهبت إليها، وقيدت 

عندهم ما باحلقيبة املفقودة، وملا رجعنا إلى مكة 

إذا باملطوف يدعوني للحضور معه إلى ش���رطة 

مكة، فاس���تقبلني املكلف بها بلطف وبشاش���ة، 

وقدم ل���ي احلقيبة املفق���ودة مبوجوداتها كاملة، 

وهذا من مآثر امللك – ابن الس���عود – ومزاياه، 

فقد ش���اهد الناس في أيامه من األمن ما يذكره 

بالثناء واإلعج���اب كل صادر ووارد، ويعترف له 

به الصديق والشانئ”..

وامتدح مهارة أهل مكة في الصرافة، معطيًا ما 

رآه من أقيام العمات “فاجلنيه املصري يصرف 

باثني عشر ريااًل ونصف الريال وقرشني، والليرة 

اإلجنليزية الذهبية تصرف بخمسة وستني ريااًل، 

واأللف م���ن الفرنك األفريقي يصرف بخمس���ة 

عش���ر ريااًل إلى 17 ري���ااًل”، لكنه الحظ ارتفاع 

أسعار املواد الغذائية مبكة املكرمة.

وجاء موعد الس���فر، فذهب الرحالة لوداع امللك 

عبدالعزيز، وكان برفقته نائب القنصل الفرنسي 

“فجلس���ت إلى ميني امللك، وطال حديثه املتنوع، 
كل ه���ذا ونائب القنصل يريد النهوض، وما كان 

لي أن أقطع على امللك حديثه، حتى س���معت منه 

كلمات الوداع” وتس���لم من جالته رس���الة إلى 

عاهل املغرب، ردًا على الرسالة التي حملها إليه.

وتوجه يوم 16 ذي احلجة إلى جدة “وأصابنا في 

الطريق مط���ر غزير، وملا وصلنا إلى جدة وجدنا 

شوارعها مغمورة مبياه املطر، والرجال يكنسونه 

باملكانس إل���ى جهة البحر، حي���ث أنه ليس بها 

قنوات لصرف املياه”..

وبعد اس����تراحة في جدة غادره����ا إلى املدينة 

املن����ورة، فوصله����ا ي����وم 12 م����ن ذي احلجة 

“وملا دخلنا املس����جد النبوي، ورأيت ما به من 
اجلمال واجل����ال، كاد قلبي يطي����ر، ورافقني 

املطوف حتى أوقفني على احلجرة الش����ريفة، 

فس����لمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم 

على الشيخني”..

ولفت نظر الرحالة، حرص نس���اء املدينة، ونساء 

البادي���ة على احلجاب “متش���ي امل���رأة في ثوب 

ملن لم ينفر معه لعجز به أو بدابته”.

وفي مزدلفة “منت بره���ة زمانية، ولم أبصر إال 

باأليدي جتول في تل���ك الرمال اللتقاط اجلمار، 

فكلف���ت صبيًا هناك، فالتق���ط لي احلصيات، ثم 

عدنا فامتطينا السيارة إلى منى”.

ورم���ى العقبة، وأكمل نس���كه بطواف اإلفاضة، 

وقضى أيام التشريق مبنى، وفي ثاني أيام العيد 

توجه الرحالة إلى مقر امللك عبدالعزيز في منى، 

مع جموع من كبار الش���خصيات اإلس���امية، 

لتهنئة جالته بالعيد، وأعجبه اخلطاب الذي ألقاه 

ش���يخ األزهر – مصطف���ى عبدالرزاق بني يدي 

املل���ك عبدالعزيز، ونقل في رحلت���ه أهم فقراته، 

التي حتدثت عن الفترات الس���ابقة التي لم تكن 

الطرق إلى احلج ممهدة، والتي انعدم فيها األمن، 

فكانت الدول ترس���ل كتائب مع حجاجها لتأمني 

س���امتهم “لكن عهد امللك اجلليل عبدالعزيز آل 

سعود، مهد الس���بيل، وأقر األمن في البوادي، 

مبا ال نظير له في أعظم املدائن حضارة ورقيًا، 

فأصبح احلاج آمنًا مطمئنًا، يس���ير إلى األماكن 

املقدس���ة غير محت���اج إلى حماية، وال س���اح، 

إال س���اح اإلميان بالله رب ه���ذا البيت، الذي 

جعله مثابة للناس وأمنًا، وهذه إحدى مآثر امللك 

العربي الكرمي، وإحدى أياديه اجلسام، ولم يعد 

أمير احلج قائد جند يسير في الهيجاء، بل سفير 

أخوة وإس���ام، ودعوة إلى الله في ظال الكعبة 

التي يوجه املسلمون وجوههم شطرها”..

وبعد انته���اء اخلطب في االحتف���ال “دعا امللك 

احلض���ور إلى حفلة اس���تعراض اجليوش التي 

أقامها ول���ده األمير منص���ور، فأخذنا مقاعدنا 

في صف املل���ك، وأخذت اجليوش مت���ر ركبانًا 

ورجااًل حتت صدح املوس���يقى، وكذلك الدبابات 

عل���ى النظام األوروبي متام���ًا، ويزيد عليهما ما 

يلوح على تلك اجليوش من احلماسة العربية، ثم 

تفرق اجلمع، ومر امللك وهو يقول: هذا الش���يء 

أعطى الرحالة   
جانبًا من رحلته 
لالهتمام بمآثر 

الملك عبدالعزيز 
في األمن

شارك الرحالة 
في غسل الكعبة 

المشرفة وكان 
العاهل السعودي 

في مقدمة من 
تشرف بغسلها
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فعاليات

بمش�اركة أكث�ر م�ن 550 طالبًا م�ن طالبها، يمثل�ون أكثر من 80 دول�ة، نظمت الجامعة اإلس�المية 

بالمدينة المنورة، مهرجان: “الثقافات والش�عوب السابع”، لمدة عشرة أيام، وذلك خالل الفترة من 

11 - 21 من ش�هر جمادى اآلخرة المنصرم، برعاية صاحب الس�مو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن 

عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة..

المدينة المنورة: الرفادة

عادات العالم وتقاليده تحت سقف واحد
مهرجان الثقافات والشعوب بالمدينة المنورة..

نظمته الجامعة 
اإلسالمية بالمدينة 

المنورة بمشاركة 
أكثر من 550 طالبًا 

من طالبها يمثلون 
أكثر من 80 دولة

دش���ن س���مو أمي���ر منطق���ة املدينة املن���ورة � 

بحضور سمو نائبه � فعاليات مهرجان الثقافات 

والش���عوب، وجتول سموه واحلضور بني أجنحة 

املهرج���ان املختلفة، والذي ُيقام ضمن أنش���طة 

وبرامج “اجلامعة” التي تهدف إلى تعزيز أواصر 

احملبة واإلخاء والتعارف بني مختلف الش���عوب، 

وتنمية القيم اإلس���امية والعمل اجلماعي، عاوة 

على ال���دور التربوي والتعليمي املتمثل في صقل 

مه���ارات الطاب وتنمية قدراتهم، وجمعهم حتت 

س���قف واحد لعرض مامح من ثقافات الشعوب 

ومناس���باتهم االجتماعي���ة، وإلب���راز الع���ادات 

والتقالي���د والعروض الش���عبية واألزياء، خاصة 

وأن فعالي���ات املهرجان قد نّف���ذت بأيدي طاب 

اجلامعة أنفس���هم، حيث قاموا بتجهيز األجنحة 

اخلاصة بدولهم، حتت إش���راف اللجان العاملة 

من اجلامعة في ه���ذا احملفل الدولي، الذي يقام 

للمرة السابعة على التوالي.

لوحات متعددة 
ضم���ن إط���ار املهرج���ان اخل���اص بالثقافات 

والش���عوب، قدم عش���رات من ط���اب اجلامعة 

اإلس���امية لوح���ات متعددة من وح���ي التراث، 

68   العدد التاسع عشر - رجب  1439ه�  



هدف المهرجان إلى 
تعزيز أواصر المحبة 

واإلخاء والتعارف 
بين مختلف الشعوب 

وتنمية القيم 
اإلسالمية والعمل 

الجماعي

عرض تفاعلي ينقل 
الحضور إلى ثقافات 
بيئية مختلفة حول 

العالم ولواء الملك 
فيصل يستعرض 

تاريخ 400 سنة 
للجزيرة العربية

ترس���م عادات وتقاليد وأكات شعبية ألكثر من 

70 دول���ة قدموا منها، وضمت األجنحة اخلاصة 

بكل دولة، صورًا تعريفية وإبرازًا للفنون الشعبية 

لكل دولة عبر شاش���ات وأجه���زة عرض، حيث 

يستقبلك عند كل جناح طاب يفخرون بانتمائهم 

الوطني، ويعتزون بدراس���تهم ف���ي اململكة منبع 

الرس���الة احملمدي���ة، والدين الوس���طي العظيم، 

ليروي كل واح���د منهم موروثات بلده، وحكايات 

الناس هن���اك، ما أن يتحدث أحدهم حتى يحيط 

به مرافق���وه تارة منصتني باس���تمتاع، وأخرى 

يشاركونه أطرافًا من قصص الذكريات، فالوطن 

ال بدي���ل عنه، ي���رف هواه مع نبض���ات قلوبهم، 

وجتده حاض���رًا عندما تتوق���ف الكلمات لتكمل 

العبرة عظمة احلب والشوق لبلدانهم وأسرهم.

وقد ش���ّكل اجلناح الس���عودي وأجنحة احلرف 

اليدوي���ة، إضاف���ة الفتة ف���ي دورة ه���ذا العام 

)1439ه�(، بجانب مش���اركة ع���دد من اجلهات 

احلكومي���ة واألهلية، هذا باإلضاف���ة إلى العديد 

من األنش���طة الترفيهي���ة واملس���ابقات الثقافية 

للمشاركني وللجمهور. 

املهرجان الذي متي���ز بأركانه وأجنحته املتعددة 

واملتنوعة ل���م يغفل املرأة، بل حدد منظموه أيامًا 

خاصة بها، لتتع���رف خالها على ثقافات العالم 

حتت س���قف واحد، حي���ث مت تخصيص الفترة 

املس���ائية من الس���اعة اخلامس���ة عصرًا حتى 

احلادية عش���رة مس���اء للعائات، كما خصصت 

إدارة املهرجان الفترة الصباحية لزيارات الرجال 

والط���اب، الذين تواف���دوا بكثافة ليس���تمتعوا 

بالفعالي���ات والتقاط الص���ور التذكارية باألزياء 

التراثية للدول املش���اركة، وكذلك زيارة أجنحته 

املختلفة، لتش���هد هذه الدورة إقبااًل كبيرًا، نظرًا 

مل���ا ضمته أروقة املهرجان م���ن فعاليات متنوعة 

وجديدة، مبش���اركة ع���دة جه���ات حكومية في 

املهرج���ان من خال منصات لعرض أنش���طتها 

وخدماته���ا للزائري���ن، من بينه���ا إدارة التربية 

والتعليم، والش���ؤون الصحية، ومركز الس���كر، 

وبنك الدم، واإلدارة العام���ة ملكافحة املخدرات، 

والشؤون االجتماعية. 

وتف���رد املهرج���ان بع���رض مامح م���ن ثقافات 

واحلياة  االجتماعي���ة،  ومناس���باتهم  الش���عوب 

العامة، لتمثل هذه املناس���بة الثقافية والتراثية، 

فرص���ة ألهال���ي املدين���ة املن���ورة واحملافظات 

املج���اورة للحض���ور والتعرف عل���ى حضارات 

الش���عوب املختلف���ة، واالس���تمتاع باملأك���والت 

الشعبية واملشاركة في ترشيح أفضل املشاركات، 

والدخول في س���حوبات يومية للفوز بجوائز قيمة 

مت تخصيصه���ا للحض���ور، حي���ث أعلنت إدارة 

املهرجان عن تنظيم مسابقات متنوعة للمشاركني 

م���ن طاب اجلامعة وكذل���ك للزائرين، مع إتاحة 

إمكاني���ة تصويت الزوار عل���ى أفضل العروض 
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اجلناح اخلاص على إب���راز ثقافة وإرث اجلزيرة 

العربية في هذه التظاهرة الثقافية العاملية، وذلك 

لكون���ه مهرجانًا ميثل ثقافات وعادات الش���عوب 

العاملي���ة املختلفة، كما وف���ر اجلناح ركنًا اللتقاط 

الصور التذكارية الفورية لزوار اجلناح واألطفال 

م���ع املقتنيات التاريخي���ة، وذلك من خال أجهزة 

تصوير مخصصة.

كما جذب عدد من أجنحة الدول املشاركة الزوار 

الذين توافدوا على خيمة املهرجان بشكل كثيف 

لاط���اع على ثقاف���ات وعادات ال���دول، حيث 

ش���هدت أجنحة دول أوزبكس���تان وأفغانستان 

وقرغيزستان والس���ودان وإندونيسيا والعراق 

وس���وريا، تنافًسا ش���ديًدا للحصول على أكبر 

عدد من أصوات احلضور، الذين كان يحق لهم 

املش���اركة في اختيار أصحاب املراكز العشرة 

األوائل، وقد متيزت مش���اركة دولة قرغيزستان 

باخليم���ة القرغيزي���ة التي مت تصنيعه���ا يدوًيا 

ملدة ثاثة أش���هر، من اخلشب املقوس املغطى 

بصوف الغنم، حيث تعتبر من أقدم البيوت في 

آسيا الوسطى، كما مت صنع هيكل اخليمة من 

أش���جار “الطرفان”، فيما يتألف س���قفها من 

خشب يش���به التاج مع كس���وتها بعدة طبقات 

م���ن األلياف ولباد صوف الغنم من أجل العزل 

ومقاوم���ة عوامل الطق���س املختلف���ة، وحتمل 

غ���زارة األمطار ملدة 7 أيام متواصلة، واحتوت 

اخليم���ة على عدد من املقتنيات املش���هورة في 

قرغيزس���تان، واملابس اخلاص���ة التي أضفت 

على مش���اركة طابها جًوا خاًص���ا وانطباًعا 

يوحي بحضور الثقافة القرغيزية. 

الش���عبية والفلكلورية واألطعمة والشعر باللغات 

املختلفة، وبرنامج مبس���مى: )تعرف على بلدي(، 

خاص بجميع الدول املش���اركة ضمن الفعاليات، 

حي���ث خصص���ت إدارة املهرجان مبال���غ مالية 

يومية ألفضل جناح وفًق���ا لتقييم اللجنة املنظمة 

وتصويت اجلمهور، كم���ا أعلنت إدارة املهرجان 

ع���ن تخصيص ثاث س���يارات األولى ألصحاب 

املركز األول في مس���ابقة أفضل جناح، والثانية 

ألصح���اب املركز الثاني، ومبل���غ 15 ألف ريال 

للجناح صاحب املركز الثالث، فيما مت تخصيص 

الس���يارة الثالثة للجمهور في الس���حب النهائي 

للمهرجان، ه���ذا باإلضافة إلى عدد من اجلوائز 

العيني���ة األخرى مثل: أجهزة ج���وال، وكمبيوتر 

ش���خصي، وس���اعات، وأقام فاخ���رة، كما مت 

تخصي���ص أجنح���ة أللع���اب األطف���ال ومنطقة 

للمطاعم واالس���تراحة؛ سعيًا من إدارة اجلامعة 

لتوفير أقصى س���بل الراحة واالستمتاع للزوار 

الذين وصل عددهم إلى نحو 50 ألف زائر.

أجنحة خاصة
وضمن األجنحة التي لفتت أنظار الزوار ووجدت 

إقبااًل كبيرًا منهم، جناح خاص بلواء امللك فيصل 

لألم���ن اخلاص بوزارة احل���رس الوطني، مت فيه 

استعراض تاريخ وتراث وثقافة اجلزيرة العربية 

منذ نحو 400 سنة، وتضمن هذا اجلناح اخلاص 

الذي ُأقيم بالتعاون م���ع أحد املتاحف اخلاصة، 

العدي���د من املعدات احلربية املس���تخدمة قدميًا، 

مثل: )اخلوذة، والرمح، والدرع، والسيف(، والتي 

يعود تاريخها إلى نحو 400 سنة، باإلضافة إلى 

تميزت مشاركة 
قرغيزستان بالخيمة 

القرغيزية التي تم 
تصنيعها يدوًيا من 
الخشب المقوس 
المغطى بالصوف

أطلقت الجامعة 
اإلسالمية بالمدينة 

المنورة فعاليات 
الدورة األولى لهذا 
المهرجان في العام 

1423هـ لتواصل 
تنظيمه سنويًا
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عدد من املقتنيات املنزلية، مثل: )هندول األطفال، 

والدالل البغدادية التي يبلغ عمرها أكثر من 150 

سنة، وعددًا من األجهزة اإللكترونية والهندسية، 

كوس���ائل االتص���االت، والتلفزي���ون، والراديو، 

والكاميرات األثرية، ومشغل األسطوانات، وميزان 

األغراض الثمين���ة(، إلى جانب ص���ور تاريخية 

تزين ج���دران اجلناح. وح���رص املنظمون لهذا 
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كما متيزت مش���اركة دولة أوزبكستان بإحضار 

طابه���ا مقتني���ات غالية الثمن وأدوات تش���تهر 

بها بادهم، واكتس���ت ج���دران اجلناح مبابس 

الص���وف واملف���ارش اليدوي���ة الصن���ع، والتي 

أحضروه���ا خصيًصا للمش���اركة ف���ي الدورة 

السابعة للمهرجان، ليتذوق زوار املهرجان بعض 

األكات الش���عبية التي أعدها الط���اب، والتي 

يشتهر بها بلدهم.

فقرات متنوعة 
جدير بالذكر أن فعاليات املهرجان العاملي، وعبر 

مس���يرته التي انطلقت في العام 1423ه�، تتميز 

بكثير م���ن الفقرات املتنوع���ة، ومنها تخصيص 

إدارة املهرج���ان 10 فق���رات يومي���ة منوع���ة، 

باإلضافة إلى سحوبات على جوائز وهدايا قيِّمة، 

وم���ن أهم هذه الفقرات، فق���رة: “حياكم”، التي 

مت فيها اس���تقبال زوار املهرجان، وتوزيع أرقام 

الس���حوبات، وأوراق التصوي���ت عليهم، وكذلك 

فق���رة: “حول العال���م” التي مت فيه���ا التعريف 

بالدول املشاركة، وبث برنامج عن طريق الشاشة 

الداخلية و“تويتر”، وفقرة: “ثقِّف نفسك”، وهي 

عبارة ع���ن برنامج حواري، ُقدم على املس���رح، 

وكان يتم فيه اس���تضافة بعض املش���اركني في 

األجنح���ة إلبراز اجلوان���ب الثقافية واالجتماعية 

لبادهم، وفقرة: “هاش���تاق”، والت���ي كان يتم 

فيها “التغريد” بش���كل جماع���ي بهدف إيصال 

هاش���تاق املهرجان إلى “الترند” على “تويتر”، 

وفق���رة “هذه ب���ادي”، وهي مس���ابقة يعرض 

فعاليات المهرجان 
التراثي والمحفل 

العالمي تميزت 
بالفقرات المتنوعة 

عبر مسيرته التي 
بلغت سبع دورات
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فيها املش���اركون ثقافة بلدانه���م بطريقة مبتكرة 

على املسرح، ليتم ترش���يح فائز عن طريق جلنة 

التحكيم، وفقرة: “السوق الشعبي”، وهي عبارة 

عن مزاد على بعض املقتنيات األثرية أو النادرة، 

و“األلعاب الش���عبية” التي جتسد تراث كل بلد، 

و“الش���عر بلغاتهم” وهي مس���ابقة يعرض فيها 

املش���اركون بعض القصائد، و“م���ع اجلمهور” 

وه���ي فق���رة ختامي���ة يومي���ة، يتم فيه���ا تقدمي 

مس���ابقات، إضافة إلى الس���حب على اجلوائز، 

كما ض���م املهرجان فقرة “املس���ابقة العائلية”، 

وهي قائمة من أسئلة على أقراص ممغنطة، حُتل 

عن طريق مراحل متسلس���لة، م���ن خال توزيع 

األق���راص في اليوم الثال���ث للمهرجان، على أن 

ُتس���تقبل اإلجابات خال 48 ساعة، يتم اختيار 

الفائزين عن طريق القرعة.

ومما يجدر ذكره أن اجلامعة اإلس���امية باملدينة 

املنورة، قد أطلقت فعالي���ات الدورة األولى لهذا 

املهرج���ان، في العام 1423ه����، لتواصل تنظيم 

هذا احملفل العاملي في كل س���نة، وذلك انطاقًا 

من رؤيتها وأهدافها ورسالتها، حيث تعد منارة 

علمية تبلغ رس���الة اإلس���ام اخلالدة إلى العالم 

عن طريق الدعوة والتعليم اجلامعي والدراس���ات 

العليا، ومتثل عطاء س���تني عاًما وس���بعني ألف 

خريج م���ن مائتي دولة وإقليم، وتس���عى جاهدة 

لغرس روح الوسطية في اإلسام التي تدعو إلى 

االستقامة واالعتدال، ونبذ التطّرف والُغلو، والذي 

يتحقق وفق نظام مؤسس���ي علمي حديث يخدم 

احتياج���ات وتطلعات أبناء املس���لمني في العالم 

من طابها الذين ميثلون رس���ل س���ام للشريعة 

الس���محاء، وس���واعد بناء لتنمي���ة مجتمعاتهم 

وأوطانهم وأمتهم اإلسامية واإلنسانية جمعاء.
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مصطلحات

مكة المكرمة: الرفادة

أورد األديب الس�عودي الرائد األس�تاذ 
 –  1916( عط�ار:  عبدالغف�ور  أحم�د 
1991م(، والشاعر والصحافي مؤسس 
تحريره�ا  ورئي�س  “ع�كاظ”  صحيف�ة 
لفت�رة م�ن الزم�ن، وصاح�ب ورئيس 
تحرير مجلة “كلمة الحق”، في مؤلفه 
الش�هير )قام�وس الح�ج والعمرة من 
حج�ة النب�ي وُعِم�ره(، من منش�ورات 
دار العل�م للماليي�ن ببي�روت � لبن�ان 
ع�ام  ف�ي  بتأليف�ه  ق�ام  وال�ذي   �
1978م،  لع�ام  المواف�ق  1398ه�� 
وت�م طب�ع الطبع�ة األول�ى منه في 
ع�ام: 1399ه� المواف�ق لعام 1979م، 
والطبع�ة الثالث�ة في ش�هر ش�عبان 
م�ن الع�ام: 1408ه�� المواف�ق لعام 
1988م، عش�رات المصطلحات التي 
تتك�رر وتت�ردد خ�الل مواس�م الح�ج، 
ويت�ردد غالبيته�ا كثيرًا على مس�امع 
الحج�اج.. ونورد في المس�احة التالية 
تعريف�ًا لعدد من ه�ذه المصطلحات 
بمختل�ف  الحج�اج،  بي�ن  المتداول�ة 

أجناسهم ولغاتهم ولهجاتهم.

إش��عار: شق أحد جانبي س���نام البدنة املعدة 
للهدي حتى يس���يل دمها، ليكون عامة تعرف 

بأنها هدي فا يتعرض لها أحد.

أش��واط: الدوران حول الكعبة املش���رفة دورة 
كاملة.

أشهر احلج: شوال، ذو القعدة، ذو احلجة.
أصل: ما يثبت حكمه بنفسه.

أضحية: ما يذبح يوم النحر بعد صاة العيد.
اضطباع: إدخال رداء اإلحرام من حتت اإلبط 

األمين، ورد طرفه على يساره.

إفاض��ة: اندف���اع احلج���اج من عرف���ات إلى 
مزدلفة.

إف��راد: اإلحرام م���ن امليقات باحل���ج وحده، 
ويبقى املف���رد على إحرامه حت���ى تنتهي كل 

أعمال احلج.

أق��رن: ما ل���ه قرنان معت���دالن، وكان الكبش 
الذي ضحى به الرسول صلى الله عليه وسلم 

في حجة وداعه أقرن أملح.

قاموس 
الحج 

)أ(
آفاقي: القادم من خارج آفاق مكة املكرمة.

إباحة: التخيير بني الفعل وتركه.
إحرام: نية احلج أو العمرة، أو كاهما معًا.

إح��رام امل��رأة: حت���رم املرأة فيما ش���اءت من 
مابسها املخيطة.

إحصار: أن يصد احملرم املعتمر أو احلاج عن 
قصده بيت الله من عدو أو غيره.

إحالل: اخلروج من اإلحرام.

أداء: أداء ما فرض في وقته.
إزار: كل ما يستر اجلسم.

أس��بوع )يف الط��واف(: مجموع األشواط حول 
الكعبة، فيقال: طاف بالكعبة أسبوعًا.

استحاضة: استمرار خروج الدم بعد انقضاء 
أيام احليض املعتادة.

استطاعة: القدرة البدنية واملالية.
اس��تالم: تناول احلجر األس���ود باليد ومسحه 

بالكف ولثمه بالفم.
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أمل��ح: اخلال���ص بياضه، أو ال���ذي غلب بياضه 

سواده.

إهالل: رفع الصوت بالتلبية.
أي��ام التش��ريق: 11، 12، 13 م���ن ذي احلجة، 

وهي األيام التي يقضيها احلاج مبنى.

أيام معدودات: هن ثاثة أيام التشريق.
أي��ام معلوم��ات: أربعة أيام: ي���وم النحر، وأيام 

التشريق.

)ب(
بدنة: ما يس���اق من إبل وبق���ر في حج القران، 

ويهدى إلى البيت وينحر مبنى ومكة املكرمة.

بطالن: ضياع الشيء وكأنه لم يكن.
بلوغ: أوان التكليف في كل العبادات.

)ت(
حتصي��ب: نزول احملصب ال���ذي يقع بأعلى مكة 
املكرم���ة، وهو براح م���ن األرض بينه وبني منى 

نحو ميل.

حتلل: اخلروج من اإلحرام بانتهاء محظوراته.
ترتي��ب: وضع كل ش���يء ف���ي مرتبته، ومن ذلك 

أركان احلج على ترتيبها.

تطوع: ما شرع زيادة على الفرائض والواجبات.
تعريف: الوقوف بعرفات، أو عرفات نفسها.

تفث: إزالة الوسخ.
تفل: تارك الزينة والطيب حتى متيل رائحته إلى 

الكراهة.

تقصي��ر: قص رؤوس ش���عر الرأس عند التحلل 
من اإلحرام.

تق��وى: االحتراز بطاعة الله ع���ن عقوبته، توقيًا 
من غضبه.

تلبية: قول: لبيك اللهم لبيك.
متتع: أداء العمرة في أش���هر احلج، وأداء احلج 

في العام الذي أدى فيه العمرة.

تنعي��م: موضع يقع في احل���ل، وهو ميقات من 
يريد العمرة من أهل مكة املكرمة.

تهليل: قول: ال إله إال الله.
توب��ة: معاهدة الله عل���ى اإلقاع عن املعاصي، 

والتزام الطاعة.

)ج(
جب���ل الرحمة: اجلب���ل املطل على مي���دان عرفة 

الفسيح.

جحفة: ميقات أهل الشام.
جدال: النزاع واخلصام، وهو منهي في احلج.

جمار: حصيات صغار يرمى بها في احلج.
جناح: اإلثم. 

جناية: الذنب، اجلرم. 
جنب: من أصابته جنابة.

)ح(
احلج األكبر: هو يوم النحر.

حج مبرور: احلج الذي خا من اإلثم.
ح��ج الن��ذر: أن توج���ب على نفس���ك طاعة من 

الطاعات.

حجام��ة: يستخرج الدم بواسطة محجمه للعاج 
واملداواة. 

حدث: مزيل للطهارة.
حطيم: حجر إسماعيل.

حلق: إزالة كل شعر الرأس من منبته.
حل: ما جاوز احلرم من أرض مكة.
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)خ(
خذف: رمي احلصاة بعد وضعها بني السبابة واإلبهام. 

خيف: موضع مبنى في سفح جبلها.

)د(
الدم يف احلج: ما يذبح تطوعًا أو وجوبًا أو سنة كالهدي واألضحية.

)ذ(
ذات عرق: ميقات أهل العراق.

ذو احلليفة: ميقات أهل املدينة املنورة ومن كان على طريقه.

)ر(
رابغ: ميقات أهل الشام وتركيا.

رفث: محادثة النساء مبا يثير الشهوة، والفحش والقبيح في القول.
رمل )يف الطواف والسعي(: الهرولة.

رمي: رمي اجلمار في منى يوم النحر وأيام التشريق.

)ز(
زمانة: العاهة، واملصاب به زمن.

زوال: ميل الشمس عن كبد السماء.

)س(
سكاء: املستأصلة أذنها من األضاحي، وهي ال جتوز.

)ش(
شرط أداء: ما يجب وجوده لصحة الشيء كالطهارة للصاة.

شرط وجوب: ما يجب وجوده لوجوب الشيء، كالعقل والبلوغ للصاة واحلج.
شعث: من تلبد شعره واغبر.

)ص(
صخرات: حجارة ضخمة كبيرة في سفح جبل الرحمة.

صرورة: الذي لم يحج قط.

)ض(
ضأن: ذوات الصوف من الغنم، وهو ما يضحى به ويهدى.

)ط(
طواف اإلفاضة: طواف احلج، ويسمى طواف الفرض، وطواف الركن.

طواف التطوع: طواف النفل الذي ليس فرضًا وال واجبًا.
طواف القدوم: طواف التحية، أي حتية الدخول إلى املسجد احلرام.

طواف الوداع: ألن به يتم وداع مكة املكرمة والبيت.

)ظ(
ظلة: ما أظلك من سقف أو شجرة أو ثوب، وهو مباح على أال يامس الرأس.
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)ه�(
ه��دي: ما يهدى إل���ى احلرم من النعم تقربًا إلى 

الله، وهو من اإلبل والبقر والغنم.

)و(
وادي محسر: واٍد يقع بني مزدلفة ومنى.

وت��ر: ص���اة الوت���ر مبزدلفة بعد جم���ع املغرب 
والعشاء بها.

وقوف: الوقوف بعرفة ومزدلفة.

)ي(
يلملم: ميقات أهل اليمن ومن كانوا على طريقه برًا.

يوم األضحى: يوم العاشر من ذي احلجة. 
يوم التروية: يوم الثامن من ذي احلجة.

يوم احلج: يوم عرفة.

)ع(
عج: رفع الصوت بقول: لبيك اللهم لبيك.

عجف��اء: املهزول���ة م���ن الش���اة، وال تقب���ل في 
األضحية والهدي.

عرنة: واد يقع غربي عرفة.
عناق: العنز التي بلغ عمرها أربعة أشهر.

)غ(
غسل: الغسل لإلحرام ولدخول مكة املكرمة.

)ف(
فدي��ة: الب���دل الذي يقدمه املكل���ف لتخلص من 

مكروه أو محظور وقع فيه.

فرض العن: ما يلزم كل أحد أداؤه، وال يس���قط 
عنه قيام غيره به، مثل: الصلوات اخلمس.

ف��رض كفاي��ة: ما يلزم كل املس���لمني أداؤه، فإن 
أداه بعضهم سقط عن اآلخرين، مثل: اجلهاد.

فسوق: اخلروج عن حدود الشرع بأي فعل محذور.

فواسق: احلشرات والدواب التي يباح للمحرم قتلها.

)ق(
ق��ران: جمع احلج والعمرة بإح���رام واحد وفي 

سفر واحد من امليقات.

ق��رن املنازل: ميقات أهل جند واألحساء والعراق 
واإلمارات والبحرين.

قزح: جبل صغير مبزدلفة.
قص��واء: اسم ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم 

التي حج عليها.

قضاء: أداء الفريضة بعد مضي وقتها.

)ك(
كبش: فحل الضأن.

كراهة: ما استحسن تركه مع عدم منعه.
كف��ارة: م���ا يقدمه احلاج أو املعتم���ر من الفدية 

رجاء املغفرة حتى ال يبقى أثر للجناية.

)ل(
لزوم: وجوب.

لقط��ة: ما يك���ون مرميًا على األرض من أموال، 
ويحرم التقاطها من أرض احلرم المتاكها.

)م(
مأزور: املذنب اآلثم.

مبيت: كل من أدركه الليل فقد بات.
معضوب: العاجز املريض منذ زمن وال حراك به.

ملتزم: ما بني احلجر األسود وباب الكعبة.
منحر: مكان نحر الهدي.

من��دوب: ما كان فعله راجحًا على تركه، ويجوز 
تركه.

)ن(
نحر: طعن اإلبل في أعلى الصدر.

ن��ذر: ما يوجب اإلنس���ان املكلف على نفسه من 
الطاعات تقربًا إلى الله.

نف��ر: خ���روج احلج���اج من من���ى إلى مكة 
املكرمة.

نفل: ما ش���رع م���ن العبادات زي���ادة على 
الفرائض.
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معالم

مكة المكرمة: الرفادة

تذخ�ر “أم الق�رى” بالعدي�د م�ن المواق�ع والمعال�م التاريخي�ة واألثرية الخال�دة التي 

تس�تنطق التاريخ، فه�ي حاضنة المس�جد الحرام مه�وى األفئدة والكعبة الش�ريفة، 

وم�كان مول�د المصطفى الهادي وريعانه صلى اهلل عليه وس�لم، ومنطلق رس�الته 

الس�امية عليه أفضل الصالة والس�الم، والت�ي ترك فيها صلى اهلل عليه وس�لم في 

كل رك�ن أثرًا، وفي كل زاوية قصة، فتعددت فيها اآلثار والمواقع، لتعد مكة المكرمة 

قلعة التاريخ اإلسالمي وبوتقته، والبقعة المقدسة العامرة بالتاريخ والوقائع، لتصبح 

بكاملها معلمًا تاريخيًا غاليًا. 

بئر )ذي طوى(..
موقع تاريخي ومعلم أثري بأم القرى

بئر “ذي طوى”.. 
مبيت ومصلى 
الرسول الكريم 
ومنها اغتسل 

ع  والنقطة التي وزَّ
منها عليه الصالة 
والسالم الجيش 

لفتح مكة المكرمة 
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رضي الله عنه، كما قال البخاري: حدثنا مسدد، 

حدثن���ا يحيى بن عبدالل���ه، حدثني نافع ابن عمر 

قال: “بات النبي بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل 

مك���ة، وكان ابن عمر يفعله”. ورواه مس���لم من 

حديث يحيى بن س���عيد القطان به، وزاد: “حتى 

صلى الصبح، أو قال: حتى أصبح”. 

ورواه البخ���اري: من حديث حماد بن زيد، عن 

أيوب به. ولهما من طريق أخرى عن أيوب، عن 

ناف���ع، عن ابن عمر: كان إذا دخل أدنى احلرم 

أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى.

عن البصيرة 
تتع���دد أودية مك���ة املكرمة، بل إن ما يش���هر 

العاصمة املقدسة، وادي إبراهيم عليه الصاة 

والس���ام، الذي ورد في الق���رآن الكرمي، لقوله 

من بني تلك املواقع التاريخية بأم القرى، ُعرف 

وادي طوى ببئره الش���هير: “بئر طوى”، الذي 

يعد أحد املعالم التاريخية واألثرية املهمة مبكة 

املكرم���ة، والتي تبرز أهميتها التاريخية من أن 

رس���ول الله صلى الله عليه وسلم ملا دخل مكة 

املكرمة فاحتًا، بات بالقرب من هذا البئر، وفي 

الصباح وقف عليها وشرب منها واغتسل.

املوقع واألهمية
بئ���ر )ذي طوى(، بئر قدمي���ة مطوية باحلجر، 

محاطة ببناء قدمي، يقال إنه منذ العهد العثماني، 

تقع على ُبعد نحو كيلومتر واحد من املس���جد 

احل���رام، ما ب���ني الثنية التي ُيهب���ط منها إلى 

املعاة، والثنية األخرى التي إلى جهة الزاهر، 

والبئر ال تزال موجودة، وتقع في الوقت احلالي 

أمام باب مستشفى الوالدة واألطفال السابق، 

في حي )ج���رول( غرب مك���ة املكرمة، وخلف 

عم���ارة اجلفري املبنية حديث���ًا. يقال إن الذي 

حفرها هو عبد ش���مس بن عبد مناف، ثم نثلها 

فيما بعد عقيل بن أبي طالب، ويش���رف عليها 

من مطلع الش���مس من اجلهة الش���رقية جبل 

)قيقعان(، وتس���مى اليوم اجلهة من هذا اجلبل 

املعروف التي تطل على البئر بجبل )السودان(، 

وه���ي تقع في وادي )ذي طوى(، الذي يعد من 

تلك األودية الش���هيرة التي تضمها أم القرى، 

والذي في مس���يله بني احلجون، وريع يس���مى 

ري���ع اللصوص، ومير وس���ط الوادي ش���ارع 

العتيبية العام، وهو حي سكني معروف يغطيه 

العمران من جميع جوانبه، حيث إن وادي ذي 

طوى كله اليوم معمور بأحياء س���كنية مأهولة 

بالس���كان، ومن أحيائه الش���هيرة: )العتيبية، 

وجرول، والتنضباوي(.

رصد تاريخي 
تبرز أهمية البئر األثرية التاريخية، من أن رسول 

الله صلى الله عليه وس���لم، ملا دخل مكة املكرمة 

فاحتًا، ب���ات بالقرب منها، وف���ي الصباح وقف 

عليها صلى الله عليه وسلم وشرب منها واغتسل، 

لذا.. فهي املوضع الذي يس���تحب االغتسال فيه 

للمح���رم إذا ق���دم مك���ة املكرمة، وق���د ذكر ابن 

اس���حاق تلك الواقعة نقًا عن عبدالله بن أبي بكر 

بئر قديمة مطوية 
بالحجر تقع على 

ُبعد نحو كيلومتر 
واحد من المسجد 

الحرام

س���بحانه وتعالى: }ربنا إني أسكنت من ذريتي 

بواد غير ذي زرع عند بيتك احملرم ربنا ليقيموا 

الص���اة فاجعل أفئدة من الن���اس تهوي إليهم 

وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون{. باإلضافة 

إلى وادي مر الظهران، ووادي س���رف، ووادي 

نعمان، ووادي ذي مجاز، ووادي نخلة، وغيرها 

م���ن األودية والش���عاب، الت���ي ارتبطت مبكة 

املشرفة التي اختارها الله سبحانه وتعالى ألول 

بي���ت وضعه للناس في األرض، ثم جعلها مولد 

رس���وله الكرمي صلى الله عليه وسلم ومنشأه، 

فجبالها وش���وارعها وأوديتها، لها شرف برؤية 

النبي صلى الله عليه وسلم. 

حاص���ل هذا كله أن���ه عليه الس���ام ملا انتهى 

في مس���يره إلى ذي طوى وهو قريب من مكة 

املكرمة ومتاخم للحرم أمس���ك عن التلبية، ألنه 

قد وصل إلى املقصود، وبات بذلك املكان حتى 

أصبح، فصل���ى هنالك الصبح في املكان الذي 

وصفوه بني فرضتي اجلبل الطويل هنالك. 

وم���ن تأمل ه���ذه األماكن املش���ار إليها بعني 

البصيرة عرفه���ا معرفة جيدة، وتعني له املكان 

الذي صلى فيه رس���ول الله، صل���ى الله عليه 

وس���لم، ثم اغتس���ل صلوات الله وسامه عليه 

ألجل دخول مكة املكرمة، ثم ركب ودخلها نهارًا 

جهرة عانية، من الثنية العليا التي بالبطحاء.
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فتح مكة املكرمة، وهو نقطة التوزيع التي وزع 

فيها عليه الصاة والس���ام جيشه القادم لفتح 

أم الق���رى، حيث أمر الزبي���ر بن العوام رضي 

الله عنه، أن يدخل مكة املكرمة مع بعض رفاقه 

من ثنية كدا املعروفة اليوم بريع احلجون، كما 

أمر الصحابي اجللي���ل خالد ابن الوليد رضي 

الله عنه، أن يدخل مكة املكرمة من موقع يعرف 

بالليط في أس���فل مكة املكرمة، ومعه من قبائل 

العرب من بني عفار وأسلم ومزينة وجهينة، ثم 

حترك صلى الله عليه وسلم فاجته للدخول إلى 

مكة املكرمة من ناحية ريع ذاخر.

وأش���ار إلى أن البئر التي أث���ارت اللغط هي: 

)بئر الطوى(، التي حفرها عبد شمس بن عبد 

من���اف، وليس: )بئر طوى( الت���ي تقع في دار 

ابن يوس���ف بالبطحاء عند مدخل ش���عب بني 

هاش���م، وقد حفرها عبد ش���مس عندما قدمت 

قريش إلى مكة املكرمة قبل البعثة؛ إذ كانت كل 

قبيلة حتفر بئًرا، وسميت بذلك االسم نسبة إلى 

أنها مطوي���ة باحلجارة، كانت قريبة من الكعبة 

املشرفة، ولم تعد موجودة في الوقت احلاضر.

وأكد “الدهاس” أن )بئر طوى( التي اغتس���ل 

منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقع في 

جه���ة الليط، وهو واد من أودي���ة مكة املكرمة، 

الفًت���ا إلى أنه من املنط���ق أن البئر التي كانت 

أقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما 

ق���دم من املدين���ة املنورة هي بئ���ر طوى، التي 

توجد في الوقت الراهن في حي )جرول(.

الوضع احلالي
ع���ن وضع البئ���ر احلالي، يق���ول عمدة جرول 

والتيسير الشيخ طال احلساني: “نعرف هذا 

البئر ونحن أطفال بحكم والدتنا ونش���أتنا في 

احلي الذي يقع فيه، وكان هناك ش���خص من 

أعيان حي جرول اس���مه الس���يد فضل عقيل 

احملضار، يقع البئر ضمن أماكه، وكان يعتني 

بالبئر م���ن صيانة وتش���غيل، ويوظف حراس 

للعم���ل عليه، من أش���هرهم العم بن حاس���ن 

وعبدالله وشحاد، وكانوا يقوموا بخدمة احلجاج 

الذين يزورون هذا البئر ويقومون باالغتس���ال 

منه اقتداء مبا فعله الرس���ول الكرمي صلى الله 

عليه وسلم، حيث يقوم هؤالء األشخاص بخدمة 

يق���ول امل���ؤرخ املكي الش���يخ عات���ق بن غيث 

الب���ادي � يرحمه الله � في اجلزء اخلامس من 

كتابة: “معجم معالم احلجاز”، أن وادي طوى 

مبكة املكرمة يقع بطنه ما بني مهبط ثنية املغيرة 

الت���ي باملعاة، إلى الثني���ة القصوى التي يقال 

لها اخلضراء، والتي تهبط إلى قبور املهاجرين 

دون فخ.

وعلق املؤرخ األزرقي في كتابه: “أخبار مكة”، 

أن وادي ذي طوى الذي يقع فيه البئر املعروف 

باس���م الوادي، هو الذي يجزع���ه الطريق بني 

ثنية )ك���دا( املعروفة اليوم باحلجون، وبني ثنية 

اخلضراء، املعروفة اليوم )بريع الكحل(، ويقع 

رأس���ه في ري���ع اللصوص: )ش���ارع اجلزائر 

اليوم(، ويخرج إلى صدره وادي فخ، وس���يله 

يسير إلى املس���فلة قرب: )قوز النكاسة(، وهو 

اليوم في وس���ط عم���ران مك���ة املكرمة، ومن 

أحيائ���ه العتيبية وج���رول والطندباوي، ويعتبر 

وادي ط���وى الي���وم أح���د أودية مك���ة الثاثة 

املعمورة، وبئر ط���وى ال تزال معروفة في هذا 

الوادي م���ن جهة حي ج���رول، يزورها بعض 

احلجاج باعتبارها معلمًا أثريًا تاريخيًا مهمًا، 

وهي في املكان الذي بات فيه الرس���ول الكرمي 

محمد ب���ن عبدالله صلى الله عليه وس���لم ليلة 

قدوم���ه لفتح مكة املكرمة، وهذه البئر يش���رف 

عليها من جهة مطلع الش���مس جبل )قيقعان( 

الشهير، ووجهته تسمى اليوم جبل )السودان( 

أو جبل )أبو املداف���ع(، لوجود مدافع رمضان 

والعيد في أعاه.

“البئر” يف الشعر
حدد بع���ض املؤرخني موقع ال���وادي بقولهم: 

“آخر األودي���ة”، ليس بينه وب���ني مكة املكرمة 
واد، وراء قري���ة قعيقع���ان، وبأس���فله املوضع 

املعروف بالش���بيكة، بات في���ه النبي صلى الله 

عليه وسلم، واغتس���ل قبل دخول مكة املكرمة، 

لذا استحب أكثر العلماء االغتسال فيه. 

أم���ا احلضيكي فقال عن���ه: “ونزلنا يومنا ذلك 

ذا طوى، وهو واد قرب مكة ش���رفها الله، وفيه 

آب���ار بني مكة والتنعيم، فلم���ا أدبر الليل وولى 

قام الناس واغتس���لوا لدخول مكة”. كما ذكر 

اإلسحاقي نزول احلجاج واغتسالهم استعدادًا 

لدخ���ول مكة، فيق���ول عن فعل قافلت���ه: “وفيه 

نزلوا هن���اك، وصل���وا املغ���رب، وبعدما تهيأ 

الرك���ب لدخول البلد احلرام رحلوا فدخلوه بعد 

العشاء”. 

وورد ط���وى في األش���عار كثي���رًا، ومنها قول 

الشاعر:

إذا جئت أعلى ذي طوى قف ونادها
ع���ل���ي���ك س������ام اهلل ي�����ا رب������ة اخل�����در

ه���ل ال���ع���ني ري����ا م��ن��ك أم أن����ا راج���ع 
ب���ه���م م���ق���ي���م ال ي������رمي ع����ن ال���ص���در

وقال الشاعر:

ط���وى وشعبه ذي  أق��ص��ى  ج��ئ��ت  إذا 
ف���ق���ل ل��ه��م��ا ج�����اد ال���رب���ي���ع ع��ل��ي��ك��م��ا

ال��رك��اب التي مضت  وق��ل لهما ليت 
إل����ى أه����ل س��ل��ع ق���د رج���ع���ن إل��ي��ك��م��ا

وقال الشاعر يذكرهم أيضًا:

س��ق��ى واس���ط���ا ف��امل��ن��ح��ن��ى م���ن أراك���ه 
م��ص��ي��ف��ًا ب��أع��ل��ى ذي ط����وى م��رب��ع��ا

توزيع اجليش 
ق���ال عالم اآلثار واملش���رف الع���ام على إدارة 

املتاحف األثرية بجامعة أم القرى مبكة املكرمة 

الدكتور فواز الدهاس، إن بئر طوى من اآلبار 

التاريخية املهمة، وه���و يقع بحي )جرول( بني 

القبة وريع أب���و لهب في وادي طوى املعروف، 

والذي ه���و أحد أودية مكة املكرمة التي يتكون 

منها عمرانها في الوق���ت الراهن، وموقع هذا 

البئر هو املوقع الذي بات فيه الرس���ول الكرمي 

محمد ب���ن عبدالله صلى الله عليه وس���لم ليلة 

ال تزال موجودة 
وتقع في الوقت 
الحالي أمام باب 

مستشفى الوالدة 
واألطفال السابق 

في حي )جرول(
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احلجاج عن طريق إدالء الدلو في البئر وجذب 

املاء وصبه لهم لاغتسال، فقد كان هناك بعض 

احلج���اج إذا جاءوا إلى مك���ة املكرمة للحج أو 

العمرة، ال يدخلون إلى املسجد احلرام قبل أن 

يأتوا لهذا البئر من أجل االغتسال منه، اقتداء 

مبا فعله الرسول الكرمي صلى الله عليه وسلم، 

عندما أتى بجيشه لفتح مكة املكرمة، حيث بات 

بالقرب م���ن البئر، وفي الصباح اغتس���ل من 

البئر وقام بتوزيع جيشه للفتح.

دراسة علمية 
ي���رى الدكت���ور عدنان ب���ن محم���د احلارثي 

الش���ريف، عميد شؤون املكتبات في جامعة أم 

الق���رى، أن بئر طوى احلالية ل���م تثبت له بعد 

دراس���ة تاريخي���ة علمية، اس���تمرت نحو )6( 

أشهر، أنها عني مكان مغتسل النبي صلى الله 

عليه وس���لم، في وادي ذي طوى املش���هور في 

مكة املكرمة.

وكشف “احلارثي” في ورشة عمل علمّية نظمها 

حفرها عبد شمس 
بن عبد مناف 

ويشرف عليها من 
الجهة الشرقية 
جبل )قيقعان( 

معه���د خادم احلرمني الش���ريفني ألبحاث احلج 

والعم���رة، بحضور ومش���اركة عدد من اخلبراء 

واملختصني في تاريخ مكة املكرمة ملناقشته، بعد 

تكليفه بإعداد دراس���ة تاريخية عن: )إحياء بئر 

ط���وى(، أن كلمة طوى كبئر ل���م تطلق على بئر 

موجودة في وادي ذي طوى في الفترة املبكرة، 

وال ف���ي زمن فتح مكة املكرمة، وقال: “كوني لم 

أثبت���ه حقيقة، فهذا ال يعني أنني أنفي وجودها، 

وهذا منهجي العلمي في البحث”.

وخل���ص احلارثي، إلى أن امل���كان الذي ينبغي 

االعتن���اء به هو وادي ذي طوى كله، وليس بئر 

ط���وى احلالية فقط، معلنًا تأكيده أن البئر جزء 

من منطقة الوادي، لكن ينبغي أن يعرف الناس 

أن )ذي طوى( هو اس���م م���كان الوادي الذي 

دخله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأناخ فيه 

واغتسل فيه في الفتح والعمرة وحجة الوداع، 

وكذلك فعل اخللفاء والصحابة والتابعون، ومن 

بعده���م من امللوك واخللفاء وغيرهم، إذا قدموا 

حاجني إلى مكة، وكذلك كانوا يبيتون فيه اقتداء 

بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد أن نصوصًا ثابت���ة وصريحة تعزز ذلك، 

داعيًا اجلميع إل���ى أن يتفهموا موقفه العلمي، 

ومش���ددًا على أنه من الواجب علينا أن نحتفظ 

مببن���ى البئر احلالي كدالل���ة تاريخية، ولكن ال 

ننس���به إلى النبي صلى الله عليه وس���لم، من 

دون دلي���ل ثابت وقطعي، مؤك���دًا على أن هذه 

الدراس���ة غيرت حت���ى مفاهيم���ه وتصوراته 

الس���ابقة عن بئر طوى، قائًا إنه لم يتوقع قط 

الوصول إلى ه���ذه النتيجة في ضوء املعطيات 

الت���ي توافرت لديه، خصوصًا بعد حرصه على 
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ثنيت���ي اخلصخاص واخلضراء مع���ًا، وعندما 

اطمأن النبي صلى الله عليه وس���لم أن القوات 

توزعت من ذي طوى ف���ي االجتاهات املطلوبة 

وفق اخلطة التي وضعت في مّر الظهران، خرج 

عائدًا واجته إل���ى وادي فخ ومنه إلى األذاخر 

ثم ريع األخنس )اخلانس���ة حاليًا(، ثم مّر ببئر 

ميم���ون ابن احلضرمي )في الغس���الة حاليًا(، 

ثم نزل إلى األبطح. وبعدما اس���تقرت القوات 

وفتحت مك���ة املكرمة، توجه النب���ي صلى الله 

عليه وس���لم إلى جبل احلجون، وهو غير اجلبل 

املس���مى اآلن، بل الصحيح أنه كان يطلق على 

اجلبل املقابل له اآلن في زمن الفتح، وكان في 

ه���ذا اجلبل بروز )كتلة صخرية( تس���مى قرن 

َمّصقلة وقف الرس���ول صلى الله عليه وس���لم 

عليه وألقى كلمته املش���هورة ح���ول حرمة مكة 

املكرم���ة، وبايع���ه أهلها هناك، ث���م توجه إلى 

احلرم الشريف”.

مغتسل النبي
بالنسبة إلى اغتس���ال الرسول صلى الله عليه 

وسلم في ذي طوى، يقول احلارثي: “النصوص 

االعتماد على مجموعة من املصادر األساسية 

التي كان���ت تعنى بالنّص كمعلوم���ة تاريخية، 

ابتداء باألزرقي والفاكهي ثم الفاسي، وصواًل 

إلى العصر احلديث ومؤلفات الغازي والكردي 

وغيره���م، إلى جانب كت���ب الرحالة واملصادر 

العلمية األخرى.

وأش���ار، وه���و يش���رح رؤيت���ه عل���ى صورة 

خريطة حتمل مخططًا ل���وادي ذي طوى، إلى 

الثني���ة اخلضراء )ري���ع الكحل حالي���ًا( وثنية 

احلصحاص، وق���ال: “عندما بدأنا البحث في 

إحياء بئر طوى بدأنا بدراس���ة مس���ار جيش 

الفتح، ولدى تتبعنا التفاصيل فوجئنا باملعطيات 

املتوافرة لدينا، إذ وجدنا أن املادة تس���ير في 

مسار غير املسار الذي نعرفه بعد دخول جيش 

الفتح إلى وادي مّر الظهران: )اجلموم حاليًا(، 

ثم إل���ى التنعيم، فالثني���ة البيضاء، فبطن مكة 

املكرمة )فخ(، م���رورًا بثنّية احلصحاص حتى 

نزول���ه في وادي ذي ط���وى. وأضاف إنه يبدو 

مع م���رور الزمن انحصر كل مس���مى الوادي 

في البئر احلالية فقط، بينما كان ذي طوى في 

مرحل���ة الفتح وما بعد ذل���ك إلى زمن األزرقي 

والفاكهي، مس���احة فضاء متتد ما بني املقبرة 

)احلج���ون( والثنية اخلضراء )ري���ع الكحل(، 

كما متت���د أرض الوادي إلى ثني���ة كداء )ريع 

الرس���ام(، أي ما يعرف حالي���ًا بالعتيبية وما 

جاورها من أحياء إلى مطلع الش���بيكة تقريبًا، 

وأن كل ه���ذه املنطق���ة كان يطل���ق عليها ذي 

طوى، وبالتال���ي فابد أن نتخيل من أين دخل 

جيش الفتح يومئذ إلى الوادي”.

وتابع: “ألن القوات دخلت من جميع اجلهات، 

ف���إن ما أمي���ل إليه هو أن اجلي���ش الذي كان 

عدده 10 آالف مقاتل، رمبا لم يدخل ذي طوى 

م���ن ثنية واح���دة، بل أرجح أن���ه قد دخل من 

تم بناء مسجد في 
الموضع الذي نزل 
فيه الرسول صلى 

هلل عليه وسلم 
عندما كان متوجهًا 
ألداء الحج والعمرة
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تشير بشكل عام إلى أنه صلى الله عليه وسلم 

اغتس���ل في ذي طوى املكان، وتش���ير بعض 

املعطيات إلى أنه اغتسل صلى الله عليه وسلم 

في رب���وة وبات عليها، وبعد ذلك كان أهل مكة 

املكرمة ُيعلّمون مكان هذه الربوة مبسجد كان 

يقع أمامها، ولألس���ف لم جند ش���يئًا عن هذه 

الربوة وال معطيات لدينا من مصادر الدراس���ة 

تؤرخ هذا املس���جد، ولم نعرف أي مسجد هو 

من بني املس���اجد املوجودة ف���ي املنطقة، ألن 

املصادر بعد ذلك تس���كت عن قول املزيد، وقد 

يكون مسجد ذي طوى قد اندثر واختفى ذكره.

كتب الصحاح
وف���ي النصوص التي وردت بع���د ذلك، حتى في 

كت���ب الصحاح، ج���اء فيها أن اب���ن عمر رضي 

الل���ه عنهم���ا، كان إذا جاء إل���ى ذي طوى يبيت 

ويغتس���ل، دون ذك���ر بئر معينة يغتس���ل عندها. 

وأيضًا األزرقي والفاكه���ي لم يذكرا حتديدًا أي 

بئ���ر معينة، رغم أنهما كان���ا حريصني على ذكر 

ه���ذه األماكن، ولنأخذ مثااًل على دقتهم وتتبعهم، 

أنه عند احلديث ع���ن الصفا ودرج الصفا، ذكرا 

أن أهل مكة املكرمة وضعوا عامات ملوضع أقدام 

النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من الصفا.

ه���ذه الدقة في التتبع لم جنده���ا هنا )بئر ذي 

طوى(، وه���ذا يعن���ي أنه كان هن���اك غموض 

بالنس���بة لهم ولم يس���تطيعوا تقدمي شيء عنه، 

بع���د ذلك تتبعنا كتب الرحالة الذين كانوا أيضًا 

يتابع���ون هذه األماكن باهتم���ام كبير مثل ابن 

جبير والفاسي العبدري، فلم جند في كتبهم غير 

أنها تقول إنهم اعتمروا في التنعيم ثم اغتسلوا 

وباتوا في ذي طوى، دون أن يحددوا بئرًا معينة 

أو أن هذه البئر هي بئر طوى احلالية.

أيضًا جند أن اإلمام املؤرخ العظيم الفاس���ي، 

وهو محق���ق ومدقق ومحدث وم���ن علماء مكة 

املكرم���ة وأعيانها ورجل كان يتتبع كل معلومة 

ويدق���ق فيها، عندما يتحدث عن ذي طوى التي 

هي محل دراستنا ونقاش���نا يقول نصًا غريبًا 

عن بئ���ر فقط. فيقول بئر ب���ذي طوى دون أن 

يحدد أي عاقة باغتسال النبي صلى الله عليه 

وس���لم أو لها عاقة بس���يرته صل���ى الله عليه 

وس���لم، ال من قريب وال من بعيد. وأعتقد هنا 

أن هذه البئر حملت اسم ذي طوى، ومع مرور 

الزمن بات عندما يقال إن النبي صلى الله عليه 

وس���لم اغتس���ل بذي طوى، اعتقد الناس أنها 

هذه البئر وليس عني املكان.

مصنف “الكردي”
ي����رى احلارثي أن أول ظه����ور العتقاد الناس 

بعاق����ة هذه البئر باغتس����ال النبي صلى الله 

عليه وس����لم، جاء في مصن����ف الكردي، وهو 

نقل ع����ن الغ����ازي، واألخير نق����ل أيضًا عن 

الس����نجاري، وكل هؤالء الثاثة لو كان عندهم 

ن����ص أقدم يؤرخ لهذه البئ����ر قبل ذلك لذكروه 

أثناء حديثهم عن����ه، ولم جند أحدهم تكلم في 

ذلك. فالغازي والكردي نقا نّص الس����نجاري 

ف����ي مؤلفه بقول����ه: “إنه س����نة 1101ه�، أمر 

الس����نجق محم����د بيك ببناء بئر ط����وى، فبنى 

عليها )طاجن( وقبة صغيرة وبنى إلى جانبها 

مسجدًا... إلخ”.

وس���أل احلارثي: “هل لو وج���د الكردي، وهو 

رجل باحث عظيم.. ألم يكن أجدر أن يأتي به؟ 

وكذلك الغازي وه���و جّماع للتاريخ، وأي نص 

يضيع عليك ف���ي أي موضوع من املوضوعات 

جت���ده في كتاب عبدالله الغ���ازي القّيم، منائح 

الك���رم، كان ميكنه تأصي���ل نّصه لو وجد لهذا 

األمر أصًا”.

وتابع: “عندم���ا تتبعنا أخبار البئ���ر املوجودة 

حاليًا عن���د املؤرخني من املعاصرين، وجدنا أن 

هناك اختافًا في اآلراء أيضًا، فرشدي ملحس 

يقول عنها إنها بئر ب���كار، لكن احلقيقة أن بئر 

بكار في الليط )ح���ّي احلفائر حاليًا(، وهي بئر 

أنش���ئت في العصر اإلسامي. واملؤرخ العامة 

الشيخ عبدامللك بن دهيش � رحمه الله � يرى أنها 

بئر أم النعمان في ذي طوى بحس���ب أوصاف 

البئ���ر.. وما إلى ذلك. وبئ���ر أم النعمان ذكرها 

الفاكهي بأنها من اآلبار اإلسامية، مبعنى التي 

أنشئت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم”.

وفي نهاية العرض، س���أل احلارثي الشريف: 

“م���اذا نفعل نحن أبن���اء مكة املكرم���ة، وهذه 
البئر لنا، ونعتني ونهت���م بأمرها كلنا؟ أنا من 

الن���اس الذين يعنيهم أي ش���يء يتعلق بالنبي 

صل���ى الله عليه وس���لم، وإذا وج���دت إمكانية 

أنني اس���تطيع إثباته أثبته دون تردد، وهناك 

مواقع ثابتة معروفة كمولد النبي ومولد فاطمة 

وبي���ت أم املؤمنني خديج���ة نبّصم على ثبوتها، 

وهن���اك أماكن أخ���رى كثيرة معروف���ة أيضًا 

ولكنها اختفت. إنني في احلقيقة أقف هنا، وال 

أستطيع أن أقول أكثر من ذلك”!

املصادر: 
- جريدة )مك����ة املكرمة(، الصادرة يوم 

الثاثاء 20 ربيع األول 1435ه� املوافق 

21 يناير 2014م.
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روح جديدة.. وعزيمة أكيدة

املؤمتر واملعرض الدولي ملش���اريع إعمار منطقة مكة املكرمة، الذي رعاه صاحب السمو 

امللكي األمير خالد الفيصل، مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة، 

وش���ّرف خاله جناح الوزارة بجولة خاصة، كان سانحة طّيبة الستعراض اجلهود التي 

تبذله���ا بادنا الغالية لتقدمي أميز اخلدمات لضيوف الرحمن، وعّرف الزّوار بالعديد من 

املشاريع التنموية والتطويرية ملنطقة مكة املكرمة.

ولم تكن هذه الفعالية مناس���بة عابرة، حلظية التأثير، وإمنا س���يكون لها ما بعدها بإذن 

الل���ه تعالى، من واقع ش���موليتها ومزاوجتها بني اإلمتاع البص���ري من خال املعرض 

املصاح���ب، وب���ني اجلانب العلمي املتمث���ل باملؤمتر الذي طرحت م���ن خاله العديد من 

املوضوع���ات املهمة، فضًا عن اتفاقيات العمل الت���ي مت توقيعها من أجل تطوير البنية 

التحتي���ة والتش���غيلية للمنطقة، وحتقيق تطلعات حكومة خادم احلرمني الش���ريفني فيما 

يتعلق بالعناية القصوى بقاصدي بيت الله احلرام والعاصمة املقدسة.

ومعلوم أن مكة املكرمة ومنذ القدم ارتبطت أنشطتها احليوية؛ من اقتصاد وعمران وثقافة 

وغيره���ا، بكونها وجهة قاصدي البيت العتيق، وهي الي���وم إلى جانب مدينة املصطفى 

عليه الصاة والسام، تشكل محورًا ومرتكزًا أساسيًا للرؤية املستقبلية للمملكة العربية 

الس���عودية، وس���تظل منطقة جذب مس���تدام على مر التاريخ، وحتظى باهتمام متصل 

يتجسد في مختلف املشاريع التي تستهدف راحة ضيوف الرحمن الذين يتوافدون طيلة 

أيام العام ما بني معتمر وزائر وحاج.

ولعل وجود اخلطة املس���تقبلية التي تس���هم في حتقيق عنصر االستدامة، يعطي تصورًا 

واضحًا جلعل مكة املكرمة وجهة أساسية لاستثمار اآلمن، ال سيما أنها متتلك مقومات 

ال مثي���ل لها في أي منطقة اس���تثمارية حول العالم، زد عل���ى ذلك أنها حتظى باألولوية 

القصوى لدى س���يدي خادم احلرمني الشريفني امللك س���لمان بن عبدالعزيز وسمو ولي 

العهد األمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

أم���ا اجلانب األكثر إش���راقًا في تقديري، والذي بدا واضح���ًا خال مؤمتر ومعرض 

إعم���ار مكة املكرم���ة، فهو تلك الروح اجلدي���دة والعزمية والرغب���ة الصادقة األكيدة 

ف���ي املزيد من التنس���يق والعمل اجلمعي لتحقيق األه���داف، حيث تداعت إليه خمس 

وعشرون جهة من القطاعني العام واخلاص، هدفها جميعًا تعزيز اجلهود لإلسهام في 

حتقيق الغاية األس���مى في هذه الباد الطاه���رة؛ وهي خدمة ضيوف الرحمن.. والله 

نسأل أن ميدنا بعونه وتوفيقه.

األخيرة

د. عبدالفتاح بن سليمان مشاط
نائب وزير احلج والعمرة




