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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



مبادرات لتحسين 
جودة الخدمات

إن ما يتحقق من جناح ملواسم احلج والعمرة، عامًا بعد عام، هو بعون اهلل سبحانه وتعالى وتوفيقه أواًل وأخيرًا، 

ثم بفضل ما توفره القيادة الرش��يدة خلادم احلرمني الش��ريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده 

األمني األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظهما اهلل، اللذين يضعان راحة ضيوف الرحمن وتوفير كل 

سبل تيسير أدائهم ملناسك احلج والعمرة يف أول سلم اهتماماتهما.

ويف ظ��ل رؤي��ة اململكة 2030 الطموحة، نعمل على تكثيف اجلهود ومضاعفة املس��اعي الرامية لتجويد األداء 

واالرتق��اء باخلدم��ات، م��ن خالل دعم صاحب الس��مو امللك��ي األمير خالد الفيصل مستش��ار خ��ادم احلرمني 

الش��ريفني أمي��ر منطقة مك��ة املكرمة، رئيس جلنة احل��ج املركزية، والذي تش��رفنا مؤخرًا بتدش��ينه املرحلة 

األولى من مبادرات ملتقى مكة الثقايف لهذا العام، حتت عنوان: كيف نطور مدننا خلدمة احلج والعمرة، حيث 

اس��تعرضت الوزارة عبر امللتقى مبادراتها خلدمة احلاج واملعتمر والزائر، ووقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 

عدد من اجلهات املتخصصة لتطوير جودة اخلدمات، كما سنطلق أول مسرعة أعمال يف خدمات احلج والعمرة 

الستثمار طاقات الشباب وتطوير اخلدمات واستدامة التطور مبا يليق بشرف خدمة ضيوف الرحمن.

وال يفوتني اإلشارة إلى أن لقاءاتنا املبكرة مع رؤساء وفود مكاتب شؤون احلج كانت مثمرة وبناءة، قمنا خاللها 

بالتنس��يق معه��م فيما يتص��ل بحجاج كل دول��ة، وثقتي كبيرة يف أن حتق��ق هذه اللق��اءات غاياتها يف خدمة 

احلاج، وتيسير أدائه لفريضته، وااللتزام باألنظمة والتعليمات املرعية يف هذا الشأن لألهمية.

ويبقى احلافز األس��اس لكل ما حققته الوزارة، املناخ اإليجابي الذي وفرته قيادتنا الرش��يدة جلميع العاملني 

يف خدم��ة ضي��وف الرحمن، فكان علينا أن نتحمل مس��ؤوليات هذا الش��رف بأفضل ما يج��ب حتمله، حتقيقًا 

لألهداف ووصواًل للغايات.

وختامًا أسأل اهلل تعالى أن يحفظ بالدنا ووالة أمورنا، وأن يدمي علينا نعمة األمن واألمان واالستقرار، ونسأله 

سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء رسالتنا يف خدمة احلاج واملعتمر والزائر.

د. محمد صالح بننت
وزير احلج والعمرة 
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ملتقيات 

جدة: الرفادة
أعلن�ت وزارة الح�ج والعم�رة ع�ن أربع مب�ادرات مبتك�رة أثناء حفل تدش�ين المرحل�ة األولى 
لمب�ادرات ملتق�ى مكة الثقافي وال�ذي حظي برعاي�ة كريمة من صاحب الس�مو الملكي 
األمي�ر خالد الفيصل مستش�ار خادم الحرمين الش�ريفين أمير منطقة مك�ة المكرمة، رئيس 
لجنة الحج المركزية، بحضور صاحب السمو الملكي األمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب 
أمي�ر المنطق�ة، ومعالي وزير الح�ج والعمرة الدكت�ور محمد صالح بنتن، ومعال�ي نائب وزير 
الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن س�ليمان مشاط، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام 
الفالح، ومش�اركة عدة جه�ات، وذلك يوم اإلثنين 14 جمادى األول�ى 1440ه� الموافق 20 يناير 

2019م، بفندق الهيلتون جدة.

مبادرات لتحسين جودة الخدمات 
المقدمة لضيوف الرحمن

المساهمة في 
رفع مستوى 

جودة الخدمات 
المقدمة للحاج 

والمعتمر

ضمن ملتقى مكة الثقافي
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تأتي مب����ادرات وزارة احل����ج والعمرة ضمن 

ملتق����ى مكة الثقاف����ي وموضوعه ه����ذا العام 

“تطوير مدننا خلدمة احلج والعمرة”، وتتداخل 
املب����ادرات وتتن����وع مبا ينعكس عل����ى نوعية 

وجودة اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن من 

خالل “ميثاق أخالقيات العمل املهني للعاملني 

في قطاع احلج والعمرة، وإنشاء مركز لتهيئة 

وتدري����ب العاملني ف����ي قطاع أعم����ال احلج 

والعمرة والزيارة، وتطبيق ُيس����ر اإللكتروني، 

ومبادرة “صديق املعتمر”.

حوار مفتوح
قدم صاح���ب الس���مو امللكي األمي���ر خالد 

الفيصل خالل احلوار املفتوح الشكر للجميع 

على حضورهم احلفل الهادف لغاية إسالمية 

عربية سعودية، راجيًا من الله سبحانه وتعالى 

التوفيق للجميع. ولفت سموه االنتباه إلى أن 

أول ورشة عمل أقيمت قبل حوالي اثني عشر 

عامًا ملناقش���ة موضوع تطوير خدمات احلج 

والعمرة، مس���تذكرًا أنه طل���ب في ذلك اليوم 

من جمي���ع اجلهات احلكومية واملؤسس���ات 

األهلية املشاركة في احلج والعمرة أن يبتسم 

منس���وبوها لضيوف الرحم���ن، مضيفًا أنه 

رفع مستوى كفاءة 
العاملين في قطاع 

الحج والعمرة

توحيد الجهود 
الحالية ألنشطة 

التدريب المنفذة 
في عدة جهات

الي���وم وصلنا إلى هذا املس���توى الراقي من 

تقدمي اخلدم���ات، واألفكار واملبادرات خلدمة 

احلاج واملعتمر.

وسأل سمو أمير منطقة مكة املكرمة، الله تعالى 

أن يعني اجلميع ليكونوا عند حسن ظن احلاج 

واملعتمر، وليكونوا محل الثقة واملسؤولية بهذا 

العهد الزاهر عهد خادم احلرمني الش����ريفني 

امللك س����لمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو 

ولي عهده األمني يحفظهما الله..

واختت����م س����مو األمير خال����د الفيصل حديثه 

بالش����كر للمش����اركني في أمر يس����تحق كل 

االهتمام ويرضي الل����ه وعباده، والتأكيد على 

وصولنا إلى املرحلة الت����ي نبدع فيها ونبتكر 

ونق����دم فيها م����ا لم يكن بوس����عنا تقدميه في 

املاضي، معربًا عن فخره بالشباب السعودي 

الذي يسهم في هذه اخلدمة املباركة.

وجتول س����موه خ����الل احلفل، ف����ي املعرض 

املصاحب الذي يس����تعرض مب����ادرات وزارة 

احلج والعمرة، وإم����ارة مكة املكرمة، وجامعة 

املل����ك عبدالل����ه للعل����وم والتقنية، والش����ركة 

الس����عودية للكهرباء، كما تفضل أمير منطقة 

مك����ة املكرم����ة، بتدش����ني املب����ادرات وتوقيع 

امليث����اق، التي تعكس في املق����ام األول تفاعل 
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وأضاف أن الركيزة األولى في الطموح القادم 

هو تس����هيل قدوم ضيوف الرحمن إلى اململكة 

بتسهيل جميع اإلجراءات وتذليل العوائق، وأن 

تك����ون جتربة حضور احلاج أو املعتمر جتربة 

ال تنس����ى، خاصة أنه يتلقى أفضل اخلدمات، 

ويأتي إلى أول بيت وضع للناس مبكة املكرمة، 

مبا فيها من اآلث����ار والثقافات واألماكن التي 

نتعل����م منها، وتثري جتربة هذا احلاج بطريقة 

تبعده عن الشرك وعن القيام بأي عمل مخالف 

للشريعة اإلسالمية.

وأف����اد في خت����ام كلمته أن����ه ال يغفل في كل 

املبادرات عنصر االستدامة، سواء االستدامة 

البشرية التي ننظر لها على أنها منح الفرصة 

جلمي����ع أبن����اء اململكة العربية الس����عودية في 

املس����اهمة خلدمة ضي����وف الرحم����ن، كذلك 

االستدامة املالية في استمرار متويل األعمال 

ف����ي احل����ج والعمرة مم����ا يعني االس����تدامة 

االقتصادي����ة، وال����ذي يأت����ي مبن����ح الفرصة 

للمس����تثمرين الذين يرغبون في االس����تثمار 

خلدمة ضيوف الرحمن من خالل االس����تثمار 

في مكة املكرمة واخلدمات التي تقدم للحجاج.

بناء اإلنسان وتنمية املكان
بدوره ألقى معالي نائ����ب وزير احلج والعمرة 

وزارة احل����ج والعم����رة بصفته����ا املعنية بكل 

م����ا يصب ف����ي منظومة احل����ج والعمرة، من 

خ����الل أربع مب����ادرات جديدة، وه����ي: ميثاق 

أخالقي����ات العمل املهن����ي للعاملني في قطاع 

احلج والعمرة، ومبادرة إنش����اء مركز لتأهيل 

وترخيص العاملني في مجال أعمال وخدمات 

احل����ج والعم����رة والزيارة، وتطبيق “يس����ر” 

اإللكترون����ي الذي يجمع تطبيقات قطاع احلج 

والعمرة، ومبادرة صدي����ق املعتمر التي تعنى 

بتدريب املتطوع����ني وتهيئتهم من خالل ورش 

تدريبية معتمدة إلرشاد املتطوعني، وإعدادهم 

خلدمة ضيوف الرحمن، بداية من االس����تقبال 

املمي����ز منذ دخ����ول أراضي اململك����ة، وطيلة 

الرحل����ة اإلميانية، وحتى توديع����ه في محطة 

املغ����ادرة، إس����هامًا في حتقيق رؤي����ة اململكة 

2030 للوصول إلى مليون متطوع سنويًا.

ارتقاء باخلدمة
م����ن جانبه رحب معالي وزي����ر احلج والعمرة 

الدكتور محمد صالح بن طاهر بننت، بصاحب 

الس����مو امللكي األمير خالد الفيصل، مضيًفا 

أن اململكة منذ نش����أتها تعنى بخدمة ضيوف 

الرحم����ن التي متثل أهم مبادئه����ا، وأن رؤية 

2030 اس����تمرار لترس����يخ ه����ذه املب����ادئ 

ميثاق ألخالقيات 
العمل المهني 

للعاملين في قطاع 
الحج والعمرة

تأهيل وترخيص 
األفراد للعمل في 
منظومة خدمات 

الحج والعمرة 

واالفتخ����ار بخدمة ضيوف الرحمن، من خالل 

“برنام����ج خدمة ضي����وف الرحم����ن”، الذي 
يض����م جميع اجله����ات التي تعم����ل في خدمة 

ضيوف الرحم����ن، وأن هذا البرنامج الطموح 

ينعكس على حتفيز املس����لمني وتسهيل قدوم 

ضي����وف الرحمن وخدمتهم عل����ى أكمل وجه، 

في بيئة مبتكرة وفاعلة في التقنية ومش����جعة 

للمستثمرين الراغبني في املساهمة في خدمة 

ضيوف الرحمن.
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الدكتور عبدالفتاح بن س����ليمان مشاط، كلمة 

ثمن فيها رعاية أمير املنطقة للملتقى، مؤكًدا أن 

خدمة حجاج بيت الله احلرام كانت على رأس 

أولويات مؤس����س هذه البالد امللك عبدالعزيز 

رحم����ه الله، وحت����ّول هذا األم����ر العظيم إلى 

منهج للدولة من أجله ُتسخر كل اجلهود، وهو 

النهج الذي س����ار عليه من بعده امللوك رحمهم 

الل����ه، حتى هذا العه����د امليم����ون عهد خادم 

احلرمني الش����ريفني حفظه الله، حيث تسخر 

جميع اإلمكانات البشرية واملادية من مختلف 

القطاعات مبا يحقق أرقى اخلدمات التي تقدم 

خلدمة ضي����وف الرحمن، ليعودوا إلى بلدانهم 

وقد أّدوا فريضته����م على الوجه املطلوب بكل 

يسر وسهولة وأمان.

وأض����اف معال����ي نائب وزير احل����ج والعمرة 

أن التجانس املبدع بني بناء اإلنس����ان وتنمية 

امل����كان كان له امل����ردود اإليجابي الكبير على 

العمل امليداني في منطقة مكة املكرمة، وخالل 

العام املاضي، حيث ج����رى هذا العام إطالق 

املب����ادرات النوعية خلدمة ضي����وف الرحمن، 

لرفع جودة اخلدمات وحتس����ني جتربة احلاج 

واملعتمر، لتك����ون ذات جودة وقيمة عالية وفق 

مستهدفات رؤية اململكة الطموحة 2030م.

وأوضح أن هناك مبادرة نوعية باسم “حاضنة 

مبادرات ملتقى مكة الثقافي”، التي س����تتبنى 

الوزارة وأمانة امللتقى حاضنة أعمال تختص 

بالعناية بجميع املبادرات وتقدمي املس����اعدات 

واالستش����ارات حت����ى توظف وتفّع����ل، وذلك 

حرص����ًا منها على تطوير األفكار واس����تدامة 

املش����روعات التنموية، وحتقيق ج����ودة أعلى 

وخدمة أرق����ى لضيوف الرحم����ن، ولضرورة 

وجود قال����ب “التفكير خارج الصندوق”، فإن 

الوزارة بهذه اخلطوة تكون قد صنعت طريقًا 

مع هذا العقل املبتكر.

وف����ي ختام احلفل، وقعت تس����ع اتفاقيات بني 

عدد من اجله����ات احلكومية واخلاصة لتفعيل 

مب����ادرات ملتق����ى مكة الثقاف����ي، حتت رعاية 

صاح����ب الس����مو امللك����ي أمير منطق����ة مكة 

املكرم����ة، حي����ث تتضمن االتفاقي����ات مذكرة 

تعاون استراتيجي ضمن مبادرة مركز تأهيل 

وترخي����ص العاملني مبنظوم����ة احلج والعمرة 

والزيارة، بني وزارة احلج والعمرة من طرف، 

وجامع����ة امللك عبدالعزي����ز، ومثلها مع جامعة 

أم القرى، وثالث����ة مع جامعة جدة، وكذلك مع 

جامعة الطائف، ومع املؤسسة العامة للتدريب 

التقني واملهني، واالتفاقية السادس����ة تخص 

تظليل مواقف السيارات، ووضع لوحات ذكية 

إرشادية لضيوف الرحمن باملواقيت، بني فرع 

وزارة الشؤون اإلس����المية والدعوة واإلرشاد 

مبنطقة مكة املكرمة والقطاع الغربي بالشركة 

السعودية للكهرباء، والسابعة بناء صالة مكيفة 

مبيقات الس����يل مبحافظة الطائف، بني إمارة 

منطقة مكة املكرمة ممثل����ة مبحافظة الطائف 

وأمان����ة محافظ����ة الطائف، والثامن����ة تطوير 

“يسر”.. تطبيق 
إلكتروني يجمع 
تطبيقات قطاع 

الحج والعمرة
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ميقات يلملم مبحافظة الليث، بني إمارة منطقة 

مكة املكرمة ممثلة مبحافظة الليث، وفرع وزارة 

الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد مبنطقة 

مكة املكرمة، واملجموعة السعودية لالستزراع 

املائي، بينما كانت االتفاقية التاسعة واألخيرة 

تخ����ص تطوير ميقات اجلحفة مبحافظة رابغ، 

ب����ني أمانة محافظة جدة، ومؤسس����ة حس����ن 

عباس شربتلي خلدمة املجتمع.

ا مببادرات  واس����تعرض احلفل معرضًا خاًصّ

وزارة احل����ج والعمرة، وجامع����ة امللك عبدالله 

للعلوم والتقنية، والش����ركة السعودية للكهرباء 

املشاركة في ملتقى مكة الثقافي، التي تهدف 

إلى حتس����ني جودة اخلدمات املقدمة للحجاج 

واملعتمري����ن، وتطوي����ر امل����دن خلدم����ة احلج 

والعمرة، ورفع مس����توى كف����اءة العاملني في 

قطاع احلج والعمرة، وتوحيد اجلهود احلالية 

ألنشطة التدريب املنفذة في عدة جهات.

أربع مبادرات
وعطف����ًا على املبادرات الت����ي أعلنتها الوزارة 

ضمن امللتقى، فإن مب����ادرة ميثاق أخالقيات 

العمل املهني للعاملني في قطاع احلج والعمرة 

تقدم مبادئ عامة لتوجيه الس����لوك وترش����يده 

في املواقف اإلنسانية واألخالقية والشخصية، 

وتقدم بوجه خاص معايير الس����لوك األخالقي 

ملمارس����ي العم����ل في جمي����ع القطاعات ذات 

العالق����ة بأعم����ال احل����ج والعم����رة والزيارة، 

فيما يخص عالقاتهم املهنية مع املس����تفيدين 

من خدماتهم ومع زمالئهم وممارس����ي املهن 

األخرى وم����ع املجتمع ككل. وه����ي مجموعة 

من املب����ادئ والواجب����ات وأخالقي����ات املهنة 

املتفق عليها ب����ني العاملني في قطاعات احلج 

والعمرة، التي حتكم ممارس����ات العمل واملهن 

ذات العالق����ة، به����دف االرتق����اء باملنظوم����ة 

األخالقية داخل هذه القطاعات، وحفظ حقوق 

ضيوف الرحمن ومتلقي����ي اخلدمة، واالرتقاء 

باملهن ذات العالقة واملنتس����بني إليها، وتنظيم 

املمارسة املهنية وضبطها وحتسني اخلدمات.

وترتب����ط مب����ادرة ميث����اق أخالقي����ات العمل 

املهن����ي ارتباًطا وثيًقا مببادرة إنش����اء مركز 

لتهيئ����ة وتدري����ب العاملني في قط����اع أعمال 

احلج والعمرة والزي����ارة، والذي يعنى بتأهيل 
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وترخيص العاملني في مجال أعمال وخدمات 

احل����ج والعمرة والزي����ارة بجمي����ع أبعادها، 

وحتويلها إلى مفهوم صناعة احترافية، ليسهم 

في تأهيل وترخيص األفراد للعمل في منظومة 

خدم����ات احلج والعم����رة، وتطوير املواصفات 

املهنية ألعمال احلج والعمرة والزيارة، وتطوير 

رأس املال البش����ري واالستثمار فيه، وتعظيم 

دور اململك����ة عامليًا في مج����ال إدارة وتنظيم 

املناس����بات والتجمع����ات البش����رية الكب����رى 

كمرجع عاملي، واملس����اهمة في رفع مس����توى 

ج����ودة اخلدمات املقدم����ة للح����اج واملعتمر، 

ورفع مس����توى كفاءة العاملني في قطاع احلج 

والعم����رة، وتوحيد اجلهود احلالية ألنش����طة 

التدريب املنفذة في عدة جهات.

أما في اجلانب التقني فإن تطبيق “ُيس����ر” 

اإللكتروني هو مب����ادرة لتجميع التطبيقات 

الت����ي تخص احل����ج أو العم����رة في منصة 

واحدة، بحيث ميكن للمس����تفيد االكتفاء به 

والوصول إلى جمي����ع اخلدمات من خالله، 

مثل القبلة وعدد أشواط الطواف والسعي، 

وإش����عارات باألدعية املأثورة في مواطنها، 

ومعلومات إثرائية عن احلج والعمرة والزيارة، 

ومعلوم����ات إثرائي����ة تثقيفية ع����ن األماكن 

املقدسة واألماكن التاريخية اإلسالمية التي 

تزخر به����ا اململكة، وخدمات املواقع القريبة 

مثل الفن����ادق واملطاعم واحلدائق واملتاحف 

واملراك����ز الثقافية وغيره����ا، باإلضافة إلى 

األسئلة واألجوبة املتكررة املتعلقة باملناسك 

أو املتعلقة باألنظمة والتعليمات واملشكالت 

التي قد يواجهها ضيف الرحمن مثل ضياع 

جواز الس����فر وتغيير موع����د الرحلة وتغيير 

السكن، وس����يخدم التطبيق احلاج واملعتمر 

بش����كل كبير ويس����هل عليه أداء مناس����كه 

براحة وطمأنينة.

وتأت����ي مبادرة “صديق املعتمر” بهدف تعزيز 

خدمة احلاج واملعتمر وخلق روح املنافسة في 

اخلدمة التطوعية وحس����ن الضيافة في نفوس 

أبن����اء اململكة، وذلك إلث����راء جتربة املعتمرين 

وجعلها رحلة خالدة في نفوس����هم وذكرياتهم، 

ومس����اعدتهم في عدة مجاالت، تش����مل أداء 

املناسك الدينية واختيار وسائل النقل املناسبة 

وإرش����ادهم إل����ى املعالم التاريخي����ة واألثرية 

باملنطق����ة الغربية، باإلضافة إلى انتقاء أفضل 

املطاعم وأماكن التس����وق وقضاء وقت ممتع 

في أرجاء اململكة. كما سيكون املتطوعون على 

اتصال دائم بضيوف الرحمن لإلجابة على أي 

استفس����ارات وتقدمي املس����اعدة، وستشرف 

الوزارة على تدري����ب املتطوعني وتهيئتهم من 

خالل ورش تدريبية معتمدة إلرشاد املتطوعني 

وإعداده����م خلدمة ضي����وف الرحمن، إضافة 

إل����ى أن املعتمر القادم إلى اململكة س����يحظى 

باس����تقبال مميز منذ دخول����ه أراضي اململكة 

وطيلة رحلته اإلميانية وحتى توديعه في محطة 

املغادرة، وس����تؤدي املب����ادرة دورًا كبيرًا في 

تقدمي الدعم واملس����اعدة ل����ذوي االحتياجات 

اخلاص����ة وكبار الس����ن م����ن املعتمرين، كما 

ستس����هم في وضع معايير قياس للمتطوعني 

مبنية على املمارسات املعتمدة بخدمات احلج 

والعمرة، وحتقيق رؤية اململكة 2030 للوصول 

إلى مليون متطوع سنويًا.

مركز لتأهيل 
وترخيص العاملين 

في مجال أعمال 
وخدمات الحج 

والعمرة والزيارة
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ملف العدد

نياب�ة عن مستش�ار خ�ادم الحرمين الش�ريفين أمير منطق�ة مكة المكرمة صاحب الس�مو الملك�ي األمير خالد 
الفيص�ل، رع�ى نائب أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب الس�مو الملكي األمير بدر بن س�لطان ب�ن عبدالعزيز، 
فعاليات النس�خة الثانية لملتقى “صفقة” لخدمات الحج والعمرة، الذي نظمته لجنة ريادة األعمال بغرفة مكة 
المكرم�ة، وذلك في مركز المؤتم�رات بقاعة عبدالرحمن فقيه، بفندق جبل عمر هيلت�ون بمكة المكرمة، خالل 

الفترة من 16 - 18 جمادى األولى 1440ه� الموافق 21- 23 يناير 2019م، تحت شعار: )لن تخرج إال بصفقة(..

مكة المكرمة: الرفادة

“ملتقى صفقة” يستعرض الفرص االستثمارية 
لرواد األعمال في خدمات الحج والعمرة

بحضور ومشاركة “أرباب الطوائف” في نسخته الثانية
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بنتن: برنامج خدمة 
ضيوف الرحمن 
سيتيح الفرصة 

للمواطنين وخاصة 
أبناء مكة المكرمة 

ليسهموا فيه 

مشاط: تحوالت 
كبيرة للوزارة أهمها 

تطوير قطاع الحج 
والعمرة والعمل 
على زيادة أعداد 

الحجاج والمعتمرين 
في المستقبل

اطلع س���مو نائب أمير منطقة مكة املكرمة خالل 

امللتقى على البرامج واإلج���راءات الداعمة لرواد 

األعمال واملشروعات اإلبداعية، من خالل جلستي 

حوار ش���ارك فيهما معالي وزي���ر احلج والعمرة 

الدكت���ور محمد صالح بن طاه���ر بننت، ومعالي 

نائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد 

من مس���ؤولي “الوزارة”، ومعالي أمني العاصمة 

املقدس���ة املهندس محمد بن عبدالله القويحص، 

وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات مؤسسات 

أرباب الطوائف ونوابهم ومنس���وبيها، ومسؤولي 

هيئة املنش���آت الصغيرة واملتوسطة، وهيئة النقل 

الع���ام، وعدد من املختصني ف���ي القطاعات ذات 

العالقة بأعمال احلج والعمرة والزيارة.

شراكات ومعارف 
وملتق���ى “صفقة” عبارة عن سلس���لة مكونة من 

)5( ملتقي���ات، تهدف جميعه���ا إلى إقامة العديد 

من الفعالي���ات االقتصادية والثقافية الهادفة إلى 

تعزي���ز القطاع االقتص���ادي في مك���ة املكرمة، 

وإثراء املجتمع املكي من خالل احلراك املس���تمر 

للفعاليات وامللتقيات واملناسبات املختلفة، وصنع 

وتكوين ش���راكات ومعارف ت���ؤدي خللق فرص 

عملي���ة، وأيض���ًا تعزيز دور العاصمة املقدس���ة: 

مك���ة املكرم���ة كبيئ���ة حاضنة لإلب���داع الفكري 

والعملي، وإطالق مب���ادرات فعالة تربط اجلهات 

املختلف���ة لضمان اس���تدامة النتائ���ج وتنميتها، 

وتيسير سبل التواصل والتحالف وتوحيد اجلهود 

وتطوي���ر فكر ريادة األعمال، والتأكيد على أهمية 

توطني استثمارات رجال األعمال السعوديني في 

وطنه���م، انطالقًا من أن اململكة متتلك بيئة جاذبة 

لالس���تثمارات، بجانب صنع بيئ���ة حتفيزية في 

أجواء استباقية، ومعرفية، وداعمة للتطور وتتميز 

باالنفتاح والعملية. 

وفكرة “امللتقى” انبثقت بعد إنش���اء جلنة ريادة 

13   العدد احلادي والعشرون - رجب 1440ه�  



الراغبني وصقل أفكارهم ليتس���نى لهم البدء في 

تنفي���ذ أفكاره���م، حيث إنه قد ُع���رف عن أهالي 

مكة املكرمة وسكانها منذ القدم، تسابقهم خلدمة 

احلاج واملعتمر عبر ما عرف بالس���قاية والرفادة، 

وأن هن���اك العديد من الفرص التي هيأتها الدولة 

ويتسنى لرواد األعمال االستثمار فيها.

وكذلك إطالق أول مس���رعة أعم���ال في خدمات 

احل���ج والعم���رة ف���ي اململكة الس���تثمار طاقات 

الشباب، وتطوير اخلدمات، واستدامة التطور مبا 

يليق مبكانة مكة املكرمة وش���رفها، وذلك بالعمل 

مع جمي���ع الش���ركاء، الذين يس���عون جاهدين 

لتنفيذ برامج “الرؤية” بصفة عامة، وبخاصة في 

قطاعات احلج والعمرة، بأن يكون هذا “امللتقى”، 

منصة للربط ب���ني القطاعني اخلاص واحلكومي، 

وذلك م���ن منطلق أن جميع اخلدمات املباش���رة 

التي تقدم للحج���اج واملعتمرين يقوم بها القطاع 

األعمال في غرفة مكة املكرمة، بهدف رفع الوعي، 

وتطوير البيئة الريادية واالقتصادية، بحيث يكون 

حلق���ة وصل ما بني القطاع���ات العامة واخلاصة 

واحتياجاتها، وما بني الشباب الطموح واألفكار 

اإلبداعية، ويهدف إلى اس���تثمار الفرص وتبني 

األف���كار اإلبداعية للش���باب الطم���وح، ومنصة 

جلمع الرؤى اإلبداعية واملش���اريع اخلالقة لرواد 

ورائدات األعمال، كما يعد أول ملتقى جماهيري 

لش���باب وفتيات مكة املكرم���ة، حيث جتاوز عدد 

زواره في نسخته األولى أكثر من اثني عشر ألف 

زائر خالل ثالثة أيام. 

“امللتقى” في نسخته الثانية، والتي حظيت بحضور 
عدد من املسؤولني واإلعالميني وممثلي الصحف 

ووسائل اإلعالم املختلفة، جاء مواكبًا لرؤية اململكة 

في تخصيص موض���وع ريادة األعمال في احلج 

والعم���رة، لتحويل التحدي���ات واالحتياجات إلى 

فرص حقيقية، بالتع���اون مع عدة جهات لتحقيق 

اس���تخراج الف���رص ف���ي القطاعات املس���اندة 

للقطاعات الرئيس���ة، في أربع���ة مجاالت متنوعة 

ب���ني النقل والضيافة والتموي���ن وهدايا احلجاج 

واملعتمري���ن، وقد ُخصصت هذه ال���دورة الثانية 

للملتقى لهذا املوسم 1440ه�، لريادة األعمال في 

خدمات احلج والعمرة والس���ياحة التراثية، وذلك 

به���دف أن يكون لرواد األعم���ال موقعًا في هذه 

املجاالت احليوية التي تالمس سعي هذه اجلهات 

املختص���ة احلثي���ث لالرتقاء بخدم���ات ضيوف 

الرحمن، لتواكب تطلعات القيادة الرشيدة، ورؤية 

اململك���ة 2030، والعمل عل���ى حتقيق مرتكزاتها 

القويحص: “األمانة” 
بصدد بناء سوق 

لرواد األعمال 
والتأجير لهم قبل 

نهاية العام مع 
إتاحة الفرصة لألسر 

المنتجة

وطموحاتها ومس���تهدفاتها، وذل���ك بطرح وتبني 

جميع املش���روعات الريادية التي س���تقدم خالل 

هذا امللتقى � وخاص���ة اإلبداعية منها � والتأكيد 

عل���ى أهمية دعم رواد األعم���ال وأصحاب الهمم 

واملهتم���ني باملش���روعات املتوس���طة والصغيرة، 

والتوصية بضرورة اس���تعراض جتاربهم لتحفيز 
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غلمان: قطاع النقل في 
الحج يتضمن 6 مجاالت 

استثمارية متنوعة 
وجميعها مهيأة ألن 

يستثمر فيها رواد 
ورائدات األعمال

اخلاص، بإشراف مباشر من اجلهات احلكومية، 

ولكي يتمكن القط���اع اخلاص من تقدمي خدمات 

متميزة، مع العمل عل���ى االرتقاء بهذه اخلدمات 

والتح���ول بها إل���ى صناعة متكامل���ة، من خالل 

عنصري���ن أساس���يني، هم���ا: )تق���دمي خدمات 

متطورة تليق باحلاج واملعتمر، ودعم اجلهات ذات 

العالقة(، وحتقيق التكامل، لتخلق من خالله كثيرًا 

من الفرص لرواد األعمال.

أهداف استراتيجية
وح���دد “امللتق���ى” 5 أهداف إس���تراتيجية، هي: 

)تنمي���ة قطاع ريادة األعم���ال في مكة املكرمة من 

خ���الل عرض الف���رص واملعرفة وآلي���ات النجاح، 

ومتك���ني رواد األعمال من التط���ور، وفتح اآلفاق 

ألصح���اب األف���كار اإلبداعي���ة، باإلضاف���ة إلى 

تطوير اخلدمات ف���ي منظومتي احلج والعمرة مبا 

يدعم احتياج���ات وزارة احلج والعم���رة وبرنامج 

خدمة ضيوف الرحمن وتدش���ني وإطالق مسرعة 

األعمال، واستقطاب املش���اريع واألفكار املميزة، 

وعق���د الش���راكات، وتيس���ير الس���بل للتواصل، 

والتحالف وتوحيد اجلهود(، مع استهداف فئتني، 

األول���ى: األفراد من أصحاب األف���كار اإلبداعية، 

والعاملني في مجال الس���ياحة واحل���ج والعمرة، 

والفئ���ة الثانية هي اجلهات العاملة في الس���ياحة 

واحلج والعمرة، واجله���ات املتخصصة في ريادة 

األعمال واالستثمار، مع إتاحة وتوفير )4( عناصر 

رئيسة هي: )مسرح املتحدثني، واملسرح التفاعلي، 

واجللسات احلوارية، وصالة التواصل(.

في اليوم األول كان محور امللتقى: )ريادة األعمال 

ف���ي خدمات احل���ج والعم���رة(، ومناقش���ة احلج 

والعم���رة رٔوية طموحة وفرص النماء ومس���احات 

لإلبداع باإلضافة إلى احتياجات حقيقية وتنافسية 

عاملية ومح���اكاة منوذج جدي���د لتطوير اخلدمات 

وإعادة تعريف التجرب���ة والتقنية احلديثة وتعزيز 

احلض���ور والتفاع���ل اإلنس���اني ومن���اذج محلية 

ملشاريع متطورة في خدمات احلج والعمرة. 

واليوم الثاني متحور حول: )مكة املكرمة الفرص 

اجلدي���دة(، بالتركيز على مك���ة املكرمة في رٔوية 

2030، ومكة املكرمة بوابة الس���ياحة السعودية 

خ���الل إثراء جترب���ة احلاج واملعتمر، ومناقش���ة 

االبت���كار والف���رص الس���ياحية الالمحدودة في 

اململكة العربية الس���عودية وبعض النماذج محلية 

وعاملية للنماء السياحي واخلدمي. 

وفي اليوم األخير للملتقى مت إطالق مس���رع 

األعم���ال الس���ياحي من ورش���ة عمل كبرى: 

)Innovation lab(، لتخري���ج وتصفية أول 

دفعة مش���اركة في مس���رع األعمال، واستخدام 

تقنية: )Human Canted Design(، حيث 

مت جمع املشكالت واملعوقات من اجلهات الرسمية 

املعني���ة بخدم���ات احلج والعم���رة: )وزارة احلج 

والعمرة، أمانة العاصمة املقدس���ة، مؤسس���ات 

أرب���اب الطوائ���ف، الرئاس���ة العام���ة للحرمني 

الش���ريفني(، وعرضه���ا على املتأهلني للورش���ة 

كف���رص تطوير ليقوموا بتحويلها إلى مش���اريع، 

وأف���كار ومبادرات خدمي���ة، وتقنية وجتارية، مع 

اختيار أفضل األفكار واملش���اريع للتأهل للدفعة 

األولى من مسرع األعمال.

طموح.. وحتفيز
انطلقت الدورة الثانية لهذا امللتقى، بثالثة محاور 

رئيس���ة هي: )ريادة األعمال ف���ي خدمات احلج 

والعمرة، ومكة الفرص اجلديدة، وإطالق مس���رع 

األعمال السياحي(، وشهدت اجللسات احلوارية 
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لقصص بعض املش���اق واملتاع���ب، ولرغبتهم في 

خدمات ذات جودة عالية”. 

وأض���اف معالي الدكتور محم���د بننت: “إن هذا 

البرنامج سيعمل على استهداف فئات كبيرة من 

هؤالء املس���لمني من جميع أنحاء العالم، بخدمات 

ذات جودة عالية وباستدامة، وهو املوضوع الذي 

يهمن���ا في هذا امللتقى حقيقة، هو اس���تدامة في 

املوارد البش���رية، واس���تدامة في املوارد املالية، 

واستدامة في العمل، وفي احلديث عن االستدامة، 

نحن ال نتحدث عن موسم، حيث إن العمرة متصلة 

باحل���ج، األمر الذي يتيح س���وقًا متكاملة للجميع 

للعمل فيه، وأن أول مؤش���ر من مؤشرات الرؤية، 

هو رفع نس���بة املعتمرين في العام 2030 من 8 

مالي���ني معتمر، إل���ى 30 مليون معتمر س���نويًا، 

وفي 2020 أي بعد عام تقريبًا، س���يصل عددهم 

لنح���و 15 مليون���ًا، وذلك بناء عل���ى هذا الهدف، 

وأن هناك تس���هيالت كبيرة ستتم للحصول على 

هذه األعداد، ومنها التأش���يرات اإللكترونية التي 

هي في اخلطوات األخيرة، وس���تعلن عند إطالق 

برنام���ج خدمة ضيوف الرحمن، وكذلك تس���هيل 

عملية البصم���ة، وهذه اإلجراءات والتس���هيالت 

تقدمه���ا اململكة العربية الس���عودية ليصبح قرار 

القدوم ألداء مناس���ك العمرة هو قرار شخصي، 

وأن تت���م متى م���ا قام أي ش���خص بعمل حجز 

لوس���يلة س���فره للقدوم والع���ودة، ولفندقه ومقر 

سكنه، وحزمة خدماته التي يرغب فيها، وذلك عبر 

أي منصة من منصات احلجوزات لتأتيه تأشيرته 

بطريقة مباشرة”.

التي عقدت على مدار اليوم األول لفعاليات امللتقى، 

والتي خصصت للحج والعمرة، مشاركة وحضور 

ع���دد كبير م���ن مس���ؤولي ال���وزارات واجلهات 

والقطاعات املس���اندة خلدمات احل���ج والعمرة، 

الذي���ن قاموا بعرض املزيد م���ن الفرص املتاحة 

للمش���روعات التنموية في مكة املكرمة، وتوضيح 

الطرق املدروسة في الشروع في تنفيذها، وتأكيد 

وضع آليات منظمة لضمان استدامتها.

كنسارة: هناك 
العديد من القطاعات 

التي تحتوي على 
فرص استثمارية 

لتقديم خدمات ذات 
جودة عالية لضيوف 

الرحمن

بياري: تحول 
مؤسسات الطوافة 

إلى شركات يفتح 
آفاقًا رحبة لرواد 
األعمال الشباب 

للعمل ضمن قطاع 
الحج والعمرة

وفق رؤية 2030
وفي جلس���ة حوارية بعنوان: )احل���ج والعمرة... 

رؤي���ة 2030(، ش���ارك فيها معال���ي وزير احلج 

والعم���رة الدكتور محمد صالح ب���ن طاهر بننت، 

تقدم معاليه بالش���كر اجلزيل لسمو األمير بدر بن 

سلطان نائب أمير منطقة مكة املكرمة على رعايته 

لهذا اجلمع املهم واحلدث األهم لش���باب وشابات 

مكة املكرمة. وق���دم تعريفًا موجزًا لبرنامج خدمة 

ضيوف الرحمن، قائاًل في هذا اخلصوص: “الكل 

يعلم أن رؤية اململك���ة 2030 تضم 12 برنامجًا، 

وأنا سأحتدث عن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، 

ال���ذي يضم نح���و 32 جهة حكومي���ة، باإلضافة 

إلى جهات أخ���رى من القطاع اخل���اص، تتمثل 

في جميع اجلهات الت���ي تعمل في خدمة ضيوف 

الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وميزانياتها 

جميعها عبر هذا البرنامج، كما أن هناك تنس���يقًا 

كبيرًا وتعاون���ًا، بحيث إن أي أعمال ومش���اريع 

يت���م التنس���يق فيها من خالله، وال���ذي له طموح 

هو حتفيز وتس���هيل قدوم ضيوف الرحمن ألداء 

العمرة، وذلك ألن مناس���ك احل���ج تتم في منطقة 

جغرافي���ة ضيق���ة وزمن مح���دد � واالس���تمتاع 

بخدمات ذات جودة عالية في بيئة تعظم استخدام 

التقنية ومش���جعة للمس���تثمرين، وهذا هو طموح 

البرنامج، ولو نظرنا إل���ى الدول التي يوجد فيها 

املسلمون، نالحظ أن األعداد الكبيرة من القادمني 

للح���ج والعمرة عادة ما يأتون من دول معينة ومن 

فئات معينة، كما توجد فئات كثيرة في احلقيقة ال 

تفكر في القدوم للعمرة، ورمبا بس���بب س���ماعهم 
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مشاريع ريادية في 
معالجة وابتكار 

وسائل حديثة 
للخدمات 

ومضى معالي وزير احل���ج والعمرة قائاًل: “هذا 

باإلضاف���ة إلى إيجاد جهة واحدة تنظم العالقات 

في الداخل وجميع األش���ياء املوجودة فيها، حيث 

ميك���ن ألي ش���خص أن يتخي���ل أن منطقة مكة 

املكرمة س���تكون لها جهة واحدة هي التي تنظم 

وتصرح وتقوم بحص���ر وتصنيف جميع املوجود 

فيه���ا من آث���ار إس���المية، مثل طري���ق الهجرة 

إل���ى املدينة املن���ورة، وغار ح���راء، والعديد من 

األماكن التي يتوق كل مس���لم في العالم لرؤيتها 

وزيارته���ا، وتعد هذه ضمن البرامج الكثيرة التي 

س���تعلن، والتي س���يكون لرواد األعمال نصيب 

كبير للمش���اركة فيها، وذلك انطالقًا من الركيزة 

األخيرة من هذه الركائز الثالث التي ذكرتها، أال 

وهي االستدامة في العمل، حيث سيمنح البرنامج 

الفرصة جلميع األخوان واألخوات من املواطنني 

الس���عوديني في جميع أنحاء اململكة � وخصوصًا 

أبناء مكة املكرمة وبناتها � ليس���هموا جميعًا في 

خدمة ضيوف الرحمن، وذلك على كل املستويات، 

بدءًا من املستوى العملي التنفيذي، إلى املستوى 

االستثماري البسيط كرائد أعمال، إلى املستوى 

االستثماري العالي، الذي يتطلب رأس مال”.

وأك���د معال���ي الدكت���ور محمد صال���ح بننت في 

معرض حديث���ه، على أهمية توط���ني العديد من 

الصناع���ات اخلاصة باحلج والعم���رة والزيارة، 

وف���ي مقدمتها صناعة هدايا ضي���وف الرحمن، 

منوهًا بأن مش���روع: )ُصنع ف���ي مكة(، يحظى 

بدع���م واهتمام القيادة الرش���يدة، وقال: “نعمل 

على إيقاف اس���تيراد بعض الس���لع والبضائع 

كالسجادات واإلحرامات والسبح والعمل على أن 

تكون صناعتها س���عودية 100%، ونهدف إلى أن 

تكون هذه الصناعات بأيدي حرفيني س���عوديني 

ورواد أعمال، على أن تواكب حجم الطلب املرتفع 

عليها من احلجاج واملعتمرين”.

وكشف معاليه عن االنتهاء من اإلجراءات التقنية 

والتوقيع مع ش���ركات متخصصة لتطوير جودة 

اخلدمات، مشيرًا إلى احلاجة إلى شركات تنشأ 

من رواد ورائ���دات األعمال، وذلك في ظل حاجة 

الس���وق إلى املزيد من املش���روعات النوعية التي 

يقف على تنفيذها أبناء الوطن.

مستهدفات ومرتكزات
وقدم نائب وزير احل���ج والعمرة، معالي الدكتور 

عبدالفتاح بن س���ليمان مش���اط، في اليوم األول 

لفعالي���ات امللتقى عرضًا مرئي���ًا بعنوان: )ريادة 

األعم���ال في خدمات احلج والعمرة(، أش���اد في 

بدايته بجه���ود الدولة التي تدف���ع باجتاه ريادة 

األعم���ال لتفعيلها، واملس���اهمة ف���ي فتح فرص 

وقن���وات جدي���دة لالس���تثمار اآلمن املس���تدام، 

وقال إن الدولة تش���جع ريادة األعمال في جميع 

املنش���آت، األمر الذي ميكن الشباب من الدخول 

في ه���ذه األنش���طة، مؤك���ًدا أن مقومات جناح 

رواد األعم���ال في اململكة كبيرة جًدا، منوهًا بأن 

ريادة األعمال تعد وليدة وجديدة في اململكة وفي 

االقتصاد الس���عودي، رغم أنها قد انطلقت منذ 

عشرات الس���نوات في اجلامعات السعودية، وأن 

صعوب���ة تطبيقه���ا على أرض الواق���ع تكمن في 

اخلوف عل���ى رأس املال، مش���يًرا إلى أن الدعم 

املادي لبدء املش���روع واحلص���ول على متويل، ال 

يزال يعد من أهم العوائق التي تواجه املشروعات 

الناشئة، وأن األرض ال تزال غير خصبة للتطبيق.

وأش���ار معالي نائ���ب وزير احل���ج والعمرة إلى 

أننا نحتاج إلى االس���تثمار اجلريء، املتمثل في 

استثمار فرص االقتصاد املعرفي، بحيث يستثمر 

املس���تثمر باملعرفة التي تش���جع عل���ى االبتكار 

واإلبداع للخروج عن املألوف، وإلى فكرة خالقة 

مبدع���ة.. وذل���ك انطالقًا م���ن أن اإلميان بفكرة 

حتقق نتيجة مرضية للمستثمر، يتم تطبيقها على 

أرض الواق���ع، وأن األمر قد ال يتطلب ضمانات 

بنكي���ة، فالضمان هو جناح املش���روع، وأنه قد 

مت إنش���اء صن���دوق يدعم رأس امل���ال اجلريء، 

يندرج حت���ت صن���دوق االس���تثمارات العامة. 

وخلص معاليه ذلك في أف���كار إبداعية، ومنصة 

مالية � لوجستية � واستقطاب األفكار التنافسية 

للخدمات واملنتوجات، وتبني األفكار ودعمها.

وأوض���ح معاليه أن وزارة احل���ج والعمرة مرت 

خالل العام���ني املاضيني بتحوالت كبيرة، أهمها 

تطوير قطاع احلج والعمرة مبا يتالءم مع مكانة 

مكة املكرم���ة، والعمل على زيادة أعداد احلجاج 

واملعتمري���ن في املس���تقبل، وجتوي���د اخلدمات 

املقدمة لضي���وف الرحمن لتواكب أهداف ورؤية 

اململك���ة 2030، مبيًن���ا أن “ال���وزارة” حترص 

كل احلرص على اس���تقطاب األف���كار املبدعة، 

وق���د قام���ت بتخصيص ج���زء م���ن ميزانيتها 
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للحجاج واملعتمرين مبقاييس احترافية"، ش���ارك 

فيها الدكتور حس���ني بن ناصر الش���ريف، وكيل 

وزارة احلج والعمرة لش���ؤون احل���ج، واملهندس 

هان���ي جواد، مدير تنس���يق املش���اريع بضيافة 

البل���د األمني، والدكتور إبراهي���م الصيني، نائب 

رئيس قطاع احلج والعمرة باخلطوط الس���عودية 

للتموي���ن، واألس���تاذ نبيل عاب���د، رئيس مجلس 

إدارة إحدى ش���ركات األطعمة األهلية، وأدارت 

اجللسة األستاذة والء نحاس، مستشارة التنمية 

االقتصادية والبشرية.

في معرض حديثه في هذه اجللس���ة احلوارية 

عن جه���ود وزارة احلج والعم���رة والقطاعات 

التي تشرف عليها وتعمل حتت مظلتها � وعلى 

رأسها مؤسس���ات الطوافة � لالرتقاء بخدمات 

التغذي���ة املقدمة لضي���وف الرحم���ن، وإبراز 

الفرص املتاحة لرواد األعمال في هذا املجال، 

أكد وكيل وزارة احلج والعمرة لش���ؤون احلج 

أن "ال���وزارة" ومؤسس���ات الطوافة قد طبقت 

برنام���ج "الوجبات مس���بقة التحضير" حلجاج 

اخلارج في موسم حج العام املنصرم 1439ه� 

بنس���بة 15%، وذلك في تطبيق تدريجي وعلى 

مراحل وصواًل إلى نس���بة 45%، بحلول العام 

2020، ليواك���ب رؤية اململكة 2030، مش���يدًا 

في حديث���ه بتعاون عدد م���ن اجلهات في هذا 

املجال وف���ي تنفيذ هذه التجرب���ة، منها أمانة 

العاصم���ة املقدس���ة، والهيئ���ة العام���ة للغذاء 

للبحث والتطوير وتخصي���ص مركز متخصص 

لألفكار، وتبني الفكرة واملشروع، وتطوير مجال 

الصناع���ات اخلدمية املقدم���ة لضيوف الرحمن 

أثناء مواس���م احلج والعم���رة وضمان اجلودة 

فيها، وأن باب التقدمي مفتوح لرواد األعمال عن 

طريق القنوات الرسمية املخصصة لذلك، سواء 

مكتب حتقيق الرؤية بالوزارة أو مكتبه شخصيًا.  

وأب���ان أن من ضمن هذه اخلدم���ات: )اخلدمات 

املكملة(، حيث إن لكل صناعة أو خدمة صناعات 

أو خدمات مكملة لها تس���هم في تش���كيل املنتج 

النهائي، واستكش���اف خدم���ات جديدة، وتفعيل 

اخلدمات التكاملية، وإثراء جتربة احلاج واملعتمر، 

كاش���ًفا أن ثل���ث الدخل في الن���اجت احمللي من 

اخلدمات األساسية وثلثيه من اخلدمات املساندة، 

وأن مساهمة املنش���آت الصغيرة واملتوسطة في 

الناجت احمللي اإلجمالي، لم تتجاوز نس���بة %20 

لعام 2018م، مش���ددًا على ضرورة بناء جسور 

بني مقدمي خدمات احلج والعمرة، وبني القطاعات 

اخلاص���ة ورواد أعمال اخلدم���ات املكملة، مثل: 

)النقل، واإلعاش���ة، والتغذية، وتقنية املعلومات(، 

وغيرها الكثير، وهم: )أصحاب العقار والفنادق، 

وشركات اإلعاشة، وشركات العمرة، ومؤسسات 

أرباب الطوائف، وش���ركات النق���ل(، وأن جتربة 

العمي���ل تعتبر عام���اًل مهمًا إلح���داث تغيير في 

اخلدمة، وحتقيق نقلة نوعية فيها. 

وفي خت���ام عرضه املرئي، أك���د معالي الدكتور 

عبدالفتاح مش���اط، عل���ى أن رؤية اململكة 2030 

لها العديد من املستهدفات واملرتكزات، كما أنها 

رؤي���ة صريحة وواضحة ولها إس���تراتيجية متت 

مواءمتها مع جمي���ع القطاعات العاملة في احلج 

والعم���رة، التي يبلغ عددها نحو )34( جهة، وأن 

هذه “الرؤية” وبرنام���ج خدمة ضيوف الرحمن، 

يعدان التوجه اإلستراتيجي اجلديد للوزارة، وأن 

حتقيق���ه يتم عن طريق عدة عوامل، منها: )الدعم 

احلكوم���ي، والش���راكات، والق���درة، واإلبداع، 

والتموي���ل، وحتدي���د الفكرة واله���دف الواضح، 

والتخطيط، وإعداد دراسات اجلدوى(.

اخلدمات التموينية
وضمن إطار حرص "امللتقى" على تقدمي صفقات 

متنوعة لكل مش���ارك من رجال ورياديي األعمال 

واملهتم���ني باالس���تثمار ف���ي مختل���ف املجاالت 

بصفة عامة ومبج���ال "التغذي���ة" بصفة خاصة، 

والكش���ف عن الفرص االس���تثمارية املتاحة في 

خدمات احل���ج والعمرة، ش���هد امللتقى في يومه 

األول جلسة حوارية موضوعها: "خدمات متوينية 

يسهم مشروع 
المطور اإللكتروني 

في تسهيل مناسك 
الحج والعمرة 
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مؤسسات الطوافة 
طبقت برنامج 

“الوجبات مسبقة 
التحضير” لحجاج 

الخارج في موسم 
حج عام 1439هـ 

بنسبة %15

والدواء، ومؤسس���ات الطوافة، والتي أدرجت 

هذا البرنامج ضمن إطار استعداداتها ملوسم 

حج العام املنصرم 1439ه�، وزودته مببادرات 

مبتكرة، تهدف لتحقيق راحة وطمأنينة ضيوف 

الرحم���ن وتلبي���ة رغباتهم، وضم���ان أدائهم 

لنسكهم بكل يسر وسهولة.

وبني الدكتور حسني الشريف أن هذا التطبيق قد 

سبقه كثير من االس���تعدادات والتجهيزات، وقد 

جاء بعد أن شارك أكثر من 600 مطوف وممثلني 

عن شركات حجاج الداخل في ورش العمل التي 

أطلقته���ا وزارة احلج والعمرة بالتعاون مع معهد 

خادم احلرمني الش���ريفني ألبحاث احلج والعمرة 

بجامعة أم القرى، في تعاون بدأ منذ موس���م حج 

عام 1436ه�. 

وأش���ار الش���ريف إلى أن تطبيق "الوزارة" لهذا 

البرنام���ج يأتي ف���ي إطار حرصه���ا على تقدمي 

أفض���ل اخلدمات لقاصدي بي���ت الله احلرام، ملا 

تشكله التغذية من عامل رئيس في سالمة وصحة 

احلجيج، موضحًة أنها رصدت في أعوام س���ابقة 

وج���ود عينات غير مالئمة ف���ي وجبات احلجاج، 

رغم اعتدال األجواء في تلك الفترات، األمر الذي 

جعلها تبادر الس���تباق موس���م ارتف���اع درجات 

احلرارة لتتدارك ما قد يش���كل خطرًا على صحة 

وس���المة احلجيج، بالتعاون م���ع جميع اجلهات 

املعنية بسالمة الغذاء.

وأشار إلى أن جتربة الوجبات مسبقة التحضير 

ليس���ت جديدة في مواس���م احلج، حيث س���بق 

لبعض مكاتب ش���ؤون احلجاج: )بعثات احلج(، 

جتربتها منذ موس���م حج عام 1424ه�، مبتابعة 

م���ن الوزارة ورصدها ملرتك���زات جناح التجربة 

ونقاط الضعف التي ميكن عالجها، للوصول إلى 

أفضل جتربة مطبقة للوجبات مسبقة التحضير، 

مبا يناس���ب كل بعثة، ويحق���ق الرضا للحجيج، 

مش���يرًا إلى أن نسب الرضا في بعض التجارب 

وصلت إلى %92.

ونوه وكي���ل وزارة احلج والعمرة لش���ؤون احلج 

بأن هذه التجربة ستس���هم � باإلضافة إلى جانب 

الس���المة الغذائية � إلى رفع كفاءة االس���تخدام 

للم���وارد، فم���ن املتوقع أن ينخفض اس���تخدام 

املياه في املطابخ التقليدية بنس���بة 75%، وتوفير 

مس���احة تزي���د عل���ى 18 ألف مت���ر مربع كانت 

تستخدم ألغراض تخزين مواد الطبخ التقليدي، 

كما أنها ستس���هم في احلد من تأشيرات العمل 

املوس���مي في جانب اإلعاش���ة والتموين بنسبة 

تصل إلى 80% من العمالة املوس���مية، باإلضافة 

إلى االس���تغناء عن قراب���ة 4500 رحلة تقوم بها 

شاحنات اإلعاشة في املشاعر املقدسة، وخفض 

نس���بة النفايات إلى 20%، وغي���ر ذلك من اآلثار 

املباشرة وغير املباشرة لتطبيق املبادرة.

وفي ختام حديثه، أكد الدكتور حس���ني الشريف 

وجود العديد من الفرص االس���تثمارية في هذا 

املجال احليوي لش���باب األعم���ال، مرحبًا بآراء 

املهتم���ني والباحثني ف���ي مجال س���المة الغذاء 

واإلمداد والتموين، ومبقترحاتهم ودراساتهم في 

هذا اجلانب، مش���ددًا بأن "الوزارة" مستمرة في 

تطوي���ر هذه املبادرة، ومتابع���ة كل ما يرد إليها 

س���واًء من احلجاج أو مس���ؤولي مكاتب شؤون 

احلجاج، ومزودي خدمات اإلعاش���ة، باعتبارهم 

ش���ركاء في جناح هذه التجربة، التي من املؤمل 

أن تك���ون جتربة عاملية يس���تفاد منها في مجال 

إعاشة ومتوين احلشود، مش���يرًا إلى أن وزارة 

احل���ج والعمرة ق���د اعتمدت آلية عم���ل لتطبيق 

مبادرة نظ���ام الوجبات املس���بقة التحضير في 

موس���م حج العام املنصرم 1439ه�، اش���تملت 

على 13 ش���رطًا، بينه���ا إجراء اختب���ار تذوق 

للوجبات، واعتماد اخل���واص الفيزيائية للوجبة، 

وقياس رضا احلجاج.

كفاءة وأداء
بدوره، تناول نائب رئيس مجلس إدارة املؤسسة 

األهلية ملطوفي حجاج ال���دول العربية، املطوف 

األستاذ الدكتور محمد بياري، في ورقته العلمية: 

)حتول مؤسسات الطوافة إلى شركات(، الفرص 

املتاح���ة، وما يوفره هذا التح���ول من فتح آفاق 

لرواد األعمال من الشباب والشابات للعمل ضمن 

قطاع احلج والعمرة، مستعرضًا في بداية حديثه 

تاريخ الطواف���ة، مؤكدًا أن أصله���ا )الرفادة(، 

وأنها مهنة قدمية وعريقة وتعود إلى جد الرسول 

الكرمي صلى الله عليه وسلم “قصي بن كالب”، 

وقد مرت ه���ذه املهنة منذ نش���أتها قبل نحو 5 

قرون من الزمان، بالعديد من مراحل التطور حتى 

انتظمت في مؤسس���ات معتم���دة لتواكب األعداد 

الهائلة من احلجيج، مشيرًا إلى أن مهنة الطوافة 
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السياحية والتاريخية والثقافية، وتنظيم زيارتها.

وتط���رق في حديثه لرؤية اململكة فيما يخص احلج 

والعمرة، وذكر أنها تتجسد في: 

 زيادة الطاقة االس���تيعابية الس���تقبال احلجيج، 

من 4.2 مليون، إل���ى 6 ماليني حاج بحلول عام 

.2030

 زيادة الطاقة االس���تيعابية الستقبال املعتمرين 

م���ن 8 ماليني إلى 30 ملي���ون معتمر بحلول عام 

.2030

 تس���هيل إجراءات طلب التأشيرات وإصدارها، 

وصواًل إلى أمتتتها، وتطوير اخلدمات اإللكترونية 

املتعلقة برحلة املعتمرين.

 توفي���ر معلومات ش���املة ومتكامل���ة من خالل 

التطبيقات الذكية، للتيسير على ضيوف الرحمن، 

وتسهيل حصولهم على املعلومة.

ثم عّرج للحديث حول: )حتول مؤسسات الطوافة 

إلى ش���ركات(، مشيرًا إلى أن هذا املشروع يأتي 

ف���ي ضوء توج���ه الدولة � ممثلة ف���ي وزارة احلج 

والعمرة � ومن خالل رؤية اململكة 2030، ويهدف 

لتحقيق العديد من املكتسبات، منها:

 رفع مس���توى الكفاءة واألداء، وتطوير املطوفني 

واملوظفني.

 رفع مستوى اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن.

 التأهل والتأهب للتحول قانونيًا وإداريًا، ومنهجًا 

وسلوكًا، إلى شركات مساهمة مقفلة.

ثم اس���تعرض بعض األس���س والقواعد اخلاصة 

بتحول مؤسس���ات الطوافة إلى ش���ركات، وذكر 

منه���ا: )الدراس���ات التحليلي���ة، وتنفي���ذ عملية 

حتويل املؤسسة إلى ش���ركة مساهمة، ومراجعة 

قد كانت س���مة ش���رف متنح للعلماء والفقهاء من 

س���كان مكة املكرمة واملدينة املنورة، الذين كانوا 

يس���تقبلون وفود الدول اإلس���المية ممن يفهمون 

لغاتهم بحفاوة ويودعونهم بكل تكرمي، وبني تدرج 

الطوافة منذ بدايتها بالعمل الفردي في االهتمام 

بضيوف الرحمن وحفظ ممتلكاتهم الش���خصية؛ 

إل���ى حني انتهائهم من مناس���كهم ومس���اعدتهم 

في زيارة املواق���ع التاريخية، ثم العمل اجلماعي 

املنظم، ثم أصبحت بعد ذلك مؤسس���ات معتمدة 

تشرف عليها وزارة احلج والعمرة لتواكب األعداد 

الهائلة من ضيوف الرحمن، ومس���توى اخلدمات 

الراقية التي تقدمها الدولة من أجل رعايتهم.

ثم عرج على اهتمام القيادة السعودية بهذه املهنة 

العريقة والنبيلة، مش���يرًا إلى بالغ مكة: “كل من 

كان م���ن العلماء في ه���ذه الديار، أو من موظفي 

احلرم الش���ريف أو املطوفني، ذو راتب معني، فهو 

له على مكان عليه من قبل...”.

ثم اس���تعرض مراحل تطور مهنة الطوافة، منوهًا 

بأنه في ع���ام 1343ه�، أص���در املغفور له بإذن 

الله امللك عبدالعزيز بالغًا أطلق علية )بالغ مكة(، 

وفي عام 1367ه�، صدر األمر السامي باملوافقة 

على نظ���ام املطوفني العام، وف���ي عام 1398ه�، 

صدر مرس���وم ملك���ي ينص على وض���ع قواعد 

جدي���دة لهذه املهنة، حول مهنة الطوافة من العمل 

الفردي إلى العمل اجلماعي، ليكون عمل الطوافة 

بأي���دي قي���ادة جماعي���ة تواكب اخلدم���ات التي 

تقدمها الدولة م���ن أجل رعاية احلجيج، وفي عام 

1399ه�، صدر األمر الس���امي الكرمي باملوافقة 

عل���ى إقامة مؤسس���ات جتريبية لرفع مس���توى 

“المزارات” في 
الواقع االفتراضي 

تجربة تمنح المهتم 
بالمواقع التاريخية 
في مكة المكرمة 

التعرف عليها من أي 
مكان

مهنة الطواف���ة وخدمات احلج���اج، وتتولى مهنة 

الطوافة تقدمي اخلدم���ات للحجاج خالل إقامتهم 

في األراضي املقدس���ة، واملس���اعدة في التسوق 

وزيارة املواقع التاريخية، فضاًل عن حفظ الوثائق 

الرس���مية للحجاج إلى حني انتهاء املناسك، وفي 

عام 1428ه�، صدر ق���رار وزاري باملوافقة على 

تثبيت أرباب الطوائف بتقس���يماتها احلالية، وأن 

تلغى الصفة التجريبية عنها بعد أن تأخذ ش���كاًل 

تنظيميًا اعتباريًا، يراعى فيه عمل هذه املؤسسات 

بأسلوب جتاري.

عق���ب ذلك، عّرف املتحدث املطوف الدكتور محمد 

بي���اري، الكيانات التي تخ���دم احلجاج، قائاًل في 

هذا الص���دد: تواصل االهتمام بهذه املهنة، حيث 

بلغ عدد ما تضمه الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات 

أرب���اب الطوائف من كيانات تخ���دم احلجاج، 9 

كيان���ات، موزعة في كل م���ن مكة املكرمة واملدينة 

املنورة وجدة.

ثم س���لط الضوء على إجن���ازات اململكة في احلج 

والعم���رة، وذكر أنها تتمثل في توس���عة احلرمني 

الش���ريفني، وتطوير املط���ارات وزي���ادة طاقتها 

االس���تيعابية، واجلهود املبذولة في بناء مشروع 

مترو مكة املكرمة، وتنفيذ قطار املشاعر املقدسة، 

وقطار احلرمني، ومنظومة ش���بكة النقل من أجل 

تسهيل الوصول إلى احلرمني الشريفني واملشاعر 

املقدسة، والتي نتج عنها تضاعف أعداد املعتمرين 

من خ���ارج اململكة، حتى بلغت أكثر من 8 ماليني 

معتمر، األمر الذي أسهم في إثراء الرحلة الدينية 

والتجربة الثقافية للحج���اج واملعتمرين والزوار، 

وذلك من خالل إنش���اء املتاح���ف وتهيئة املواقع 
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اإلستراتيجية، وتطوير الهيكل التنظيمي، وإعداد 

الئحة احلوكمة، وحتديد آلي���ة ترخيص اخلدمات 

للمكات���ب التابعة، ووض���ع الوص���ف الوظيفي، 

وتطوي���ر النظ���ام وس���لم الدرج���ات ومصفوفة 

الرواتب، وتطوير نظام األداء، وتطوير السياسات 

واإلجراءات إلدارة املوارد البش���رية والش���ؤون 

اإلدارية، وتطوير املوظف اجلديد، وتقس���يم حجم 

العمل، وتقييم املوظفني وتسكينهم(.

كم���ا ن���وه املط���وف األس���تاذ الدكت���ور محمد 

بي���اري في حديث���ه، بالف���رص الناجتة عن حتول 

مؤسس���ات الطوافة إلى ش���ركات، وقال إن هذا 

التحول س���يوفر الكثير من الفرص للمس���تثمرين 

واملواطنني في مجال احلج والعمرة، منها البرامج 

العالجية، والعمرة، والبرامج السياحية، والتغذية، 

واإلسكان، واخلدمات املساندة، والنقل(، موضحًا 

بعض األرقام واإلحصائيات في رسم بياني، مبينًا 

أن أهم الفوائد لرواد األعمال الناجتة عن التحول، 

تتمث���ل في تطور األنظمة واللوائ���ح، وإيجاد بيئة 

عم���ل جاذبة، وخلق فرص جدي���دة لرواد األعمال 

في مج���ال اخلدمات والتوريدات لدعم األنش���طة 

املختلفة في الشركات.

فرص استثمارية 
وفي عرض مرئي بعنوان: )اخلدمات األساس���ية 

لرحل���ة حاج ومعتم���ر مثالية(، اس���تعرض مدير 

برنامج خدمة ضيوف الرحمن بالوزارة األس���تاذ 

املساعد بقسم الهندسة الصناعية، الدكتور رامي 

كنسارة، الفرص االستثمارية املتوافرة في العديد 

من القطاعات التي تخدم ضيوف الرحمن بجودة 

عالية، مؤكدًا أن برنام���ج خدمة ضيوف الرحمن 

يع���د أحد برامج الرؤية، ويهدف الس���تضافة 15 

مليون معتمر في عام 2020 وثالثني مليون معتمر 

في العام 2030، مس���تعرًضا احملطات الرئيسة 

لرحل���ة ضي���وف الرحمن من قب���ل وصولهم إلى 

مغادرتهم البالد، موضًحا أن مجموع اإلنفاق في 

قطاع احل���ج والعمرة قد بلغ نح���و 64.8 مليار 

ريال، مقس���مة بني: )اإليواء والس���كن، والتسوق 

واخلدمات، واإلعاشة، والنقل، والثقافة والترفيه(، 

مؤكًدا أن الرؤية املستقبلية لقطاع احلج ستحظى 

بإجراءات وتنقالت سليمة عن طريق االستثمار في 

العديد من القطاعات التي تخدم ضيوف الرحمن.

وقدم بعض املعلومات الرقمية التي تؤكد أن 1.8 

مليار مسلم يتطلعون إلى زيارة احلرمني الشريفني 

م���ن مختلف دول العالم، ميثلون نس���بة 24% من 

س���كان العالم، وأن عدد 1.1 مليار مسلم منهم 

قادر على أداء احلج والعمرة، ومتوسط أعمارهم 

نحو 24 س���نة، مش���يرًا إلى أن النمو املتوقع في 

قط���اع احلج والعم���رة س���يبلغ 23% بحلول عام 

2030، وأن املجتمع اإلسالمي هو األسرع منوًا 

واألصغر سنًا حول العالم.

ثم حتدث حول: )التركيبة الس���كانية للمعتمرين 

ملوس���م 1439ه�(، ونوه بأن فئة الزوار هي من 

الشباب الذين يتمتعون بدرجة تعليم عالية وحالة 

اجتماعي���ة مناس���بة، وأن احلاصلني على درجة 

البكالوريوس تبلغ 48%، واملتزوجني 85%، ونسبة 

األفراد القادمني للعمرة مع أس���رهم 60%، وأن 

74% منهم أصغر من سن 50 عامًا، موضحًا أن 

الدوافع الرئيسة لعقد نية الزوار للقدوم إلى مكة 

املكرمة واملدينة املنورة تتمثل في: )حتقيق الرحلة 

اإلميانية، والتسوق واالستكشاف(، وأن متوسط 

إقام���ة املعتمرين تتراوح م���ن 10 إلى 15 يومًا، 

حيث ميضي املعتم���رون الوقت املتبقي بعد أداء 

النس���ك والصلوات غالبًا في التس���وق والترفيه، 

وزيارة املواقع الثقافية والتاريخية، وأن مجموع 

اإلنف���اق في قطاع احلج والعمرة في عام 2017 

قد بل���غ 64.8 مليار ريال، موزع���ة بني اإليواء 

والس���كن 38% مببلغ 24.3 مليار، واإلعاش���ة 

)الطعام والش���راب( 18% مببل���غ 11.8 مليار 

ريال، والنق���ل 7% مببلغ 4.2 ملي���ار، والثقافة 

والترفي���ه 1% مببل���غ 0.57 مليار، والتس���وق 

واخلدمات 37% مببلغ 23.9 مليار.

عقب ذلك تناول املتحدث الدكتور رامي كنس���ارة 

اخلدمات األساس���ية في رحل���ة احلاج واملعتمر، 

وقدم ملخصًا لرحلة ضيوف الرحمن ومحطاتهم 

الرئيسة، وخلصها في ما قبل الوصول: )احلصول 

على املعلومات � احلصول على التأشيرة � اختيار 

الباق���ات � حجز رح���الت الطي���ران(.. واملنافذ: 

)التزود باملعلومات � اس���تالم األمتعة � الضيافة 

والترحيب � إجراءات الدخول للبالد � اجلمارك(، 

والنق���ل: )التوجيه لوس���ائل النق���ل � التنقل بني 

املدن � االس���تفادة من خدمات الطرق بني املدن 

� التنق���ل داخل امل���دن(، والس���كن واخلدمات: 

)تس���جيل الدخ���ول � احلصول على املس���كن � 

التسوق � خدمات اإلعاشة(، واحلرمني واملشاعر 

املقدسة: )احلصول على املعلومات � أداء النسك 

� استخدام املرافق العامة � اإلرشاد والتوجيه(، 

واألماكن الثقافية والتراثية والسياحية: )التعرف 

على األنشطة السياحية � زيارة املتاحف � زيارة 

املواقع التاريخية � الفعاليات(.

مشروع “مبيت” 
وضع حلواًل إسكانية 
لزوار وقاصدي مكة 

المكرمة من خالل 
حجز مواقع إسكانهم 

عبر التطبيق
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وأوضح الدكتور بس���ام غلمان في حديثه أهمية 

قط���اه النقل في احلج والعم���رة، وبني ارتباطه 

باخلدم���ات األخ���رى الت���ي تقدم ف���ي هذين 

املوسمني، كما تطرق لبعض اإلغراءات املتوافرة 

في مجال النقل في احلج والعمرة، مشيرًا إلى 

أن���ه من املهم إب���راز أو إظهار أو تقدمي بعض 

اإلغراءات أو عناصر اجلذب للشباب والشابات 

رواد ورائدات األعمال لتش���جيعهم على العمل 

في ه���ذا القطاع واالس���تثمار فيه، وهو متاح 

جلمي���ع الفئات مبختلف قدراته���م وإمكاناتهم 

املادية، حيث توجد استثمارات بسيطة جدًا ال 

حتتاج لرأسمال، واستثمارات متوسطة حتتاج 

لتجهيزات وإمكانات مادية قليلة، وخلصها في 

بع���ض البرامج التي تتواف���ر في بعض مواقع 

"اإلنترن���ت" املتخصص���ة، واخلاص���ة بإدارة 

وأش���ار إلى أن هناك العديد من القطاعات التي 

حتتوي على فرص استثمارية لتقدمي خدمات ذات 

جودة عالية لضيوف الرحمن، منها: )استعالمات 

وإرش���اد وتوجيه، وانس���يابية احلركة والتفويج، 

واهتمام ب���ذوي االحتياجات اخلاص���ة، وإعالم 

مرئ���ي، وأمن وس���المة، وبنية حتتي���ة متطورة، 

وترويج داخلي وخارج���ي، وحلول تقنية، وتوعية 

وتأمني، وجودة اإلعاش���ة، وفعالي���ات وحضارة 

وتراث إسالمي، وخدمات لوجستية مميزة، وراحة 

اإليواء، وروحانيات احلرم املكي واحلرم النبوي، 

وس���كينة املش���اعر، وس���هولة القدوم واملغادرة، 

وكرم الضيافة وحس���ن الرفادة، وخدمات صحية 

متكامل���ة، وكوادر وطنية مؤهل���ة، ونقل عصري، 

ونظافة وإدارة نفايات(.

قطاع "النقل" 
ش���ارك الدكتور بسام بن أحمد غلمان، املشرف 

الع���ام على قطاع النقل ب���وزارة احلج والعمرة، 

في جلسة حوارية بعنوان: "منظومة نقل تكاملية 

خلدم���ة ضيوف الرحم���ن، أوضح فيه���ا أهمية 

النقل ف���ي احلج والعمرة، وال���ذي يعتبر عصب 

احلج ومنظومة أساس���ية ضمن منظومة أعماله، 

وذلك لقيامه في كل عام بنقل نحو )3000000( 

حاج، في )6( مراحل، خالل )6( أيام، مش���يرًا 

ف���ي حديثه إلى الفرص املتاحة في هذا القطاع، 

موضح���ًا بع���ض حتدياته، قائ���اًل إن العمل في 

ه���ذا القط���اع يتم عب���ر )6( مجاالت رئيس���ة 

قابل���ة للتطوير، وه���ي: )البحوث والدراس���ات، 

والدعم واللوجس���تيات، والبنى التحتية، ووسائل 

النق���ل، والتدريب والتطوي���ر الذي يتضمن تقنية 

املعلومات، والتش���غيل والصيان���ة(، مؤكدًا أنها 

مجاالت خصبة لالس���تثمار واإلبداع واالبتكار، 

وتتف���رع منها برامج قابلة للعم���ل، وأن جميعها 

مهيأة ألن يس���تثمر فيها رائد أو رائدة األعمال، 

الذين يتوجب عليهم االختيار وانتقاء ما يناسبهم 

منها، عدا مجالني يصعب االس���تثمار املباش���ر 

فيهما، وهما: )البنى التحتية، من طرق وجس���ور 

وأنفاق وكباري(، و)وس���ائل النقل، من أساطيل 

حاف���الت وقطارات ومترو وخالف���ه(، منوهًا بأن 

مجالي: )البحوث والدراس���ات، وتقنية املعلومات 

والبرمجي���ات(، هم���ا األنس���ب ل���رواد األعمال 

املبتدئ���ني، حيث إنهما ال يحتاج���ان لصرف أو 

لرأسمال كبير، كما أنهما أقل مخاطرة.
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احلش���ود واخلطط املرورية وخطوط الس���ير، 

والتي تتوافر منها نس���خ مخصصة للمبتدئني، 

حيث ميكن للش���باب تنزيلها مجانًا أو برسوم 

قليلة على أجهزة احلاسوب اخلاصة بهم، ومن 

ثم املشاركة املوسمية في أعمال احلج والعمرة، 

في مج���االت تنفيذ اخلطط التش���غيلية لبعض 

القطاع���ات واجلهات املختص���ة وذات العالقة 

بأعمال احلج والعمرة، أو في إدارة احلش���ود 

على سبيل املثال.

م���ن جهته، أكد معالي أمني العاصمة املقدس���ة، 

املهندس محمد بن عبدالله القويحص، أن األمانة 

تق���دم أكثر م���ن 160 خدمة في مك���ة املكرمة، 

ابتداء م���ن اخلدم���ات اإللكترونية والتش���غيلية 

والعلمية وغيرها م���ن اخلدمات، كما أنها بصدد 

بناء س���وق لرواد األعم���ال فق���ط والتأجير لهم 

قب���ل نهاية العام، واعدًا بإتاحة الفرصة لألس���ر 

املنتجة في منطقة احلسينية التي ستشهد إنشاء 

حديقة ذكية، إضافة إلى استثمار املالعب، حيث 

وفرت أكثر م���ن 80 ملعبًا في مكة املكرمة تؤجر 

بأسعار رمزية على رواد األعمال ليتوسعوا فيها 

مبس���اعدة األمانة في إعداد البنية التحتية لهم، 

ودعم املنش���آت الصغيرة واملتوس���طة باعتبارها 

أكبر موظف للشباب السعودي.

وبني أن الش���باب الس���عودي العامل في نشاط 

عربات األغذية: “الفود تراك” استطاعوا االرتقاء 

بنش���اطهم التجاري ومت منحهم تراخيص فورية، 

عطفًا على أن األمانة تبحث على فرص مستدامة 

بجانب هذه العربات.

وفي ختام الفعاليات، كرم سمو نائب أمير منطقة 

مك���ة املكرمة رعاة وش���ركاء “امللتقى”، وأخذت 

بعض الصور التذكارية.

اخلتام واملشروعات
بتاريخ 1440/5/18ه�، اختتم “امللتقى” أعماله، 

وخ���رج بأكثر من 36 مش���روعًا، مقدمة من رواد 

ورائدات األعمال الذين شاركوا في جلساته خالل 

أيامه الثالثة، والذين تنوعت مش���اريعهم لتش���مل 

خدمات احلج والعمرة والسياحة التراثية، وعرضوا 

أفكارهم على جلنة التحكيم التي شملت معاييرها 

للتقييم: )الفك���رة، واالبتكار، ورائ���د األعمال(.. 

وجاءت املشاريع املختارة متناسقة مع موضوعي 

امللتق���ى اللذي���ن يركزان على ري���ادة األعمال في 

احلج والعمرة والس���ياحة التراثية، وذلك من أصل 

أكثر من 100 مشروع مت تقدميها على حاضنات 

األعمال التي عملت على اختيار املشاريع النوعية 

التي شملت التطبيقات اإللكترونية؛ لتقدمي خدمات 

تالمس احتياج���ات احلج���اج واملعتمرين وتضع 

احلل���ول الكفيلة ملعاجل���ة املش���كالت القائمة في 

مواسم توافد الزوار إلى مكة املكرمة.

وأجمعت مطالبات املشاركني بضرورة احلصول 

على الدعم املالي واالستشارات التي متكنهم من 

تنفيذ مش���اريعهم، وفق أطر تسهم في حمايتهم 

من التعرض للخسائر أو التعثر في املشاريع.

وأش���ادت جلنة التحكيم بالعالقة التشاركية بني 

عدد من الشباب والفتيات الذين قدموا مشاريعهم 

عبر فرق عمل جماعية، وأوضحت أن من أهم ما 

ميز املش���اريع املعلنة على مس���رح األفكار، أنها 

مدعمة بدراسات اجلدوى التي حتدد حجم رأس 

مال كل مشروع والعوائد املتوقعة وآليات التنفيذ 

املبنية على أس���س س���ليمة ونوعية، والتي كانت 

نتاج معرفة بالواقع املكي واحتياج وفود الرحمن.

وجاءت التطبيقات اإللكترونية كمش���اريع ريادية 

في معاجلة وابتكار وس���ائل حديثة للخدمات، إذ 

إن مش���روع املطور اإللكتروني يسهم في تسهيل 

مناس���ك احلج والعمرة، في حني أن املزارات في 

الواق���ع االفتراضي جتربة متن���ح املهتم باملواقع 

التاريخي���ة في مك���ة املكرمة التع���رف عليها من 

أي مكان، وجاء مش���روع “مبيت” ليضع حلواًل 

إس���كانية لزوار وقاصدي مكة املكرمة من خالل 

حجز مواقع إسكانهم عبر التطبيق.

ومتي���زت الفتيات ف���ي طرحهن للمش���اريع التي 

تالمس حاجة الزوار، حيث شملت مشاريع الهدايا 

التذكاري���ة جانبًا من عروض املس���رح التفاعلي، 

واستعرضت اللجنة فكرة شاب مكي قدم مشروعه 

خلدمة املعتمرين واحلج���اج من ذوي االحتياجات 

اخلاصة، ومش���روعًا آخر يضع حل���واًل للحجاج 

التائه���ني عبر مرك���ز عمليات، يوض���ح معلومات 

املتص���ل التائه فور اتصاله باملركز ويس���هل عليه 

تقدمي معلومات سكنه أو اجلهة التابع لها.

واحتلت السياحة التراثية عبر مشاريع إثرائية 

مرك���زًا متقدمًا ب���ني املش���اريع التي عرضت 

عل���ى اللجنة، إضافة إلى مش���اريع تقدم حلواًل 

ملشكالت النقل واملواصالت ومواقف السيارات 

في املنطقة املركزية.
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ورش عمل 

جدة: الرفادة

ضم�ن مبادرة وزارة الح�ج والعمرة لتطوير خدمات اإلعاش�ة والتغذية في 

مراح�ل الحج، نّفذت “ال�وزارة” � ُممثّلًة ف�ي مكتب تحقيق الرؤية � ورش�ة 

عمل بعن�وان: “تطوير مبادرة تقدي�م الوجبات مس�بقة التجهيز لضيوف 

الرحم�ن”، وذل�ك بج�دة بتاريخ 19 ربي�ع اآلخر 1440ه�� الموافق 26 ديس�مبر 

2018م، برعاي�ة معالي وزير الحج والعمرة الدكت�ور محمد صالح بن طاهر 

بنت�ن، ومتابع�ة نائب�ه معال�ي الدكت�ور عبدالفتاح بن س�ليمان مش�اط، 

وحضور وكيل وزارة الحج والعمرة لش�ؤون الحج الدكتور حسين الشريف، 

وعمي�د معهد خادم الحرمين الش�ريفين ألبح�اث الحج والعم�رة الدكتور 

س�امي ب�ن أحم�د برهمي�ن، ورؤس�اء مجال�س إدارات مؤسس�ات أرب�اب 

الطوائف ونوابهم ومنس�وبيها، وممثلين عن عدد من الجهات الرس�مية 

ذات العالقة بالحج، والش�ركات المتخصصة ف�ي تقديم وإعداد الوجبات 

مسبقة التجهيز.

تطوير مبادرة تقديم الوجبات 
مسبقة التجهيز لضيوف الرحمن

قيام مكاتب الخدمة 
بمؤسسات الطوافة بعقد 
برنامج توعوي تثقيفي في 
إسكان الحجاج بالتعاون مع 

مكتب شؤون الحجاج

آلية عمل لتطبيق مبادرة 
نظام الوجبات المسبقة 

التحضير في موسم حج العام 
المنصرم 1439هـ اشتملت 

على 13 شرطًا 

ورشة عمل استعرضت تجارب مؤسسات الطوافة في إعاشة الحجاج
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املوضوعات واحملاور 
بدأت جلسات ورشة العمل احلوارية، بتقدمي العديد 

من العروض املرئية، والت���ي مثلت فيها: )جتارب 

مؤسسات الطوافة في إعاشة احلجاج(، موضوعًا 

رئيس���ًا، في الوقت الذي تطرقت فيه الورشة التي 

حت���دث فيها ممثلو الهيئة العام���ة للغذاء والدواء، 

وأمانة العاصمة املقدسة، ومجموعة من الشركات 

ذات التج���ارب في مجال اإلعاش���ة والتغذية، إلى 

موضوعات ومحاور عدة متثلت في: 

 عرض الوضع الراهن للمنظومة احلالية لإلعاشة 

والتغذية. 

 مناقشة اخلطة التشغيلية. 

 أخذ مرئيات اجلهات املشاركة في املنظومة. 

 مناقشة إجراءات املراحل والتجارب الناجحة، 

وغيرها..

وفي حديثه، أكد الدكتور سامي برهمني على وجود 

جتارب مميزة في قطاع حج���اج الداخل في هذا 

الش���أن، مش���يرًا إلى أن املجلس التنسيقي يعمل 

لتطوي���ر هذه التجارب وجعلها منوذجًا ُيحتذى به، 

وأن املجلس من اجلهات الس���باقة في التعاون مع 

املعهد في تنفيذ املبادرات النوعية لتطوير خدمات 

ضيوف الرحمن.

م���ن جانب���ه، بني رئي���س مجل���س إدارة املجلس 

التنسيقي حلجاج الداخل األستاذ عبدالرحمن بن 

فال���ح احلقباني، أن طبيعة خدم���ة حجاج الداخل 

تتسم بالتنوع واخلصوصية التي حتتاج إلى تلبية 

احتياجاتها بش���كل خاص ج���دًا، حتى الوصول 

بخدمة اإلعاشة إلى مستويات متقدمة من السالمة 

الغذائية واجلودة ورضا الضيوف، وهذا ما يسعى 

املجلس إلى حتقيقه بقيادة وزارة احلج والعمرة.

واختتم���ت فعاليات الورش���ة بفتح ب���اب احلوار 

والنقاش ح���ول آليات تطوير اإلعاش���ة والتغذية، 

والذي تناول العديد من املوضوعات، كما ش���هدت 

رضا احلجاج.

وأوضح���ت اآللية، أن مكتب اخلدمة مبؤسس���ات 

الطواف���ة بالتع���اون م���ع مكتب ش���ؤون احلجاج 

س���يقوم بعقد برنام���ج توعوي تثقيف���ي يقدم في 

إس���كان احلجاج املس���تهدفني في مك���ة املكرمة 

لتعزيز اجلوان���ب الصحية للوجب���ات، مع حتديد 

ع���دد الوجبات املقدمة، حيث تقدم وجبة رئيس���ية 

كحد أدنى للحجاج أثناء إقامتهم في مكة املكرمة، 

باإلضافة إلى وجبات الضيافة أو االستقبال.

وأكدت اآللية، على ضرورة األخذ باالعتبار إعداد 

خط���ة طوارئ، بقيام مؤسس���ة الطوافة من خالل 

متعهدي التغذي���ة بالطبخ التقليدي في حالة وجود 

عوائ���ق في تق���دمي الوجبات مس���بقة التجهيز في 

املشاعر املقدسة خالل موسم احلج لهذا العام.

جهود “التنسيقية”
وألهمي���ة تطوير منظوم���ة املطابخ في املش���اعر 

املقدس���ة، وتبني تقنيات الوجبات مسبقة التجهيز 

املتوافق���ة مع رؤي���ة 2030 في تطوي���ر منظومة 

احل���ج والعم���رة، وإتاحة الفرصة لع���دد أكبر من 

املس���لمني لتأدية املناس���ك، نظم مجل���س الهيئة 

التنسيقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف: )املطوفون 

- األدالء - ال���وكالء - الزمازم���ة(، ورش���ة عمل 

بعن���وان: )تطوير منظومة التغذية واإلعاش���ة في 

احلج والعمرة(، بتاريخ 1439/07/08ه�، بفندق 

“ال���دار البيضاء” بجدة، وذلك انطالقًا من حرصه 
الكبير على االرتق���اء بآليات عمل جميع اخلدمات 

التي تتشرف مؤسسات أرباب الطوائف بتقدميها 

لضيوف الرحمن من حج���اج اخلارج، وتطويرها 

وإحداث حتوالت كبرى ونق���الت نوعية فيها، وقد 

صاح���ب هذه الفعالية، مع���رض مصاحب خاص 

ببع���ض منتجات ش���ركات ومصان���ع األغذية من 

وجبات مسبقة التجهيز، ووجبات جاهزة لألكل.

جلس���تها اخلتامية كثير من املداخالت والتعقيبات 

واألسئلة واالستفسارات.

آلية العمل 
مما يج���در ذك���ره، أن وزارة احل���ج والعمرة قد 

اعتمدت آلية عمل لتطبي���ق مبادرة نظام الوجبات 

املسبقة التحضير في موس���م حج العام املنصرم 

1439ه�، وتضمنت آلية تغذية وإعاش���ة احلجاج 

في املشاعر املقدسة حلج 1439ه�:

 حتدي���د ع���دد احلجاج وجنس���ياتهم م���ن قبل 

مؤسس���ات الطواف���ة لتق���دمي الوجبات املس���بقة 

التحضير لهم.

 حتديد قوائم الطعام حسب جنسيات احلجاج.

 أن تقوم مؤسس���ات الطوافة بأخذ االحتياطات 

لتقدمي اإلمداد في حاالت الطوارئ.

 عقد برنامج توعوي تثقيفي يقدم في إسكان احلجاج 

يشمل اجلوانب الصحية للوجبات مسبقة التجهيز.

 اعتماد مصانع ووكالء للوجبات.

 إج���راء اختبار ت���ذوق للوجبات الت���ي تقدم عن 

طريق املصانع والوكالء املعتمدين.

 تأهيل عدد من متعهدي التغذية لتأمني الوجبات، 

لتأخر عدد من مكاتب شؤون احلجاج في التعاقد 

مع متعهدين.

 حتديد ع���دد الوجبات املقدم���ة للحجاج، بحيث 

تكون وجبة رئيس���ية إلى جان���ب وجبات الضيافة 

أو االستقبال.

 تش���كيل جلنة العتماد الوجبات ومتعهد التغذية 

تضم ممثلني عن اجلهات املعنية.

 إعداد محض���ر العتماد املصنع أو الوكيل الذي 

سيقوم بإعداد الوجبات.

 توعية املتعهدين باملمارسات الصحية، وحتديد 

االحتياجات من قبل املصانع والوكالء املعتمدين.

 تش���كيل فريق من وزارة احلج والعمرة لقياس 
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قــرارات

مكة المكرمة: الرفادة
أصدر معالي وزي�ر الحج والعمرة الدكت�ور محمد صالح بن 

طاهر بنتن، قرارًا بإعادة تشكيل مجالس إدارات مؤسسات 

أرباب الطوائف: المطوف�ون � األدالء � الوكالء � الزمازمة، 

بإح�داث تغيي�رات فيها باس�تبعاد أعضاء وتعيي�ن آخرين، 

إضافة إلى إشراك العنصر النسائي في مجالس اإلدارات، 

والتمديد لها لمدة عام.

مؤسسات أرباب الطوائف.. 
تنسيق وتكامل لخدمة الحجاج

تعزيز عوامل التنسيق بين وزارة 
الحج والعمرة ومكاتب شؤون 

الحج والمؤسسات 

وزير الحج والعمرة يعيد تشكيل مجالس إداراتها 

تنوع أعمال وزارة احلج والعمرة واتساع رقعتها وتعدد اجلهات 

ذات الصلة بخدمة ضيوف الرحمن، جعل من الضروري تنظيم 

وتنسيق العالقات بني مختلف اجلهات التي تقدم تلك اخلدمات، 

وفق منظومة واحدة توحد اجلهود وتعززها وتوفق بينها، وهذا 

هو الس����بب الذي جعل للوزارة وجودًا في كل اللجان والهيئات 
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ذات الصل����ة بخدمة احلج والعمرة، وبالقدر 

نفس����ه تقوم الوزارة باإلشراف على العديد 

م����ن اجلهات الت����ي تقدم خدم����ات مختلفة 

للحج����اج واملعتمري����ن، يأتي ف����ي مقدمتها 

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

األدالء � الوكالء � الزمازمة(.

مؤسسات أرباب الطوائف
به���دف نقل مهنة الطوافة من العمل الفردي 

إلى العمل اجلماعي، وحتويل مهنة الطوافة 

إل���ى مؤسس���ات عام���ة، صدر ف���ي العام 

1398ه���� مرس���وم ملكي ك���رمي نظم عمل 

الطواف���ة لتواك���ب اخلدمات الت���ي تقدمها 

الدولة من أجل رعاية احلجيج.

وبع����د صدور املوافقة الس����امية على إنش����اء 

املؤسس����ات التجريبية للطوافة، بادرت وزارة 

احلج والعمرة بإصدار التعليمات والتنظيمات 

التي حتتوي على )التعليمات املنظمة لش����ؤون 

احلج(، والواجب����ات واخلدم����ات التي ينبغي 

لهذه املؤسس����ات تقدميه����ا لضيوف الرحمن، 

وهي املؤسس����ات األهلية ألرب����اب الطوائف: 

مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا 

وأمريكا وأس����تراليا، مؤسسة مطوفي حجاج 

إيران، مؤسس����ة مطوفي حجاج جنوب آسيا، 

مؤسس����ة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، 

مؤسس����ة مطوفي حجاج إفريقيا غير العربية، 

مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، إضافة 

إلى مكتب الوكالء املوح����د، ومكتب الزمازمة 

املوحد، واملؤسسة األهلية لألدالء.. ومن أبرز 

مهام هذه املؤسسات:

• استقبال احلجاج والترحيب بهم وإسكانهم.
• اإلشراف التام على راحة احلجاج.

• توعية احلجاج وإرش����ادهم إلى أمور دينهم، 
وبخاصة احلج ومناسكه.

• التوعية الصحية والسلوكية.
• تأمني وس����ائل النقل الكافية لنقل احلجاج، 

وااللتزام التام بذلك.

• تهيئة مقار للمؤسس����ات ف����ي منى وعرفات، 
وجتهيزها جتهيزًا كاماًل الستقبال احلجاج.

• تأمني كل مستلزمات السكن في كل املشاعر.

• احلرص على نظافة األمكنة التابعة للمؤسسة.

العمل على تسخير 
اإلمكانات لتقديم 

أفضل الخدمات لحجاج 
بيت هلل الحرام 

نقل مهنة الطوافة 
من العمل الفردي 

إلى العمل الجماعي 
طور األداء وجود 

الخدمات 

• احملافظة عل����ى كل ما يتصل بتراث وأصالة 
وعراقة مهنة أرباب الطوائف.

وعلى ذلك حددت للهيئة املهام التالية:

• العمل على تسخير اإلمكانات لتقدمي أفضل 
اخلدم����ات حلجاج بي����ت الله احل����رام وزوار 

مس����جد الرس����ول صلى الله عليه وسلم، من 

أرباب الطوائف.

• مناقش����ة األم����ور واإلجراءات التنس����يقية 
ورفع درجة االستعداد للبدء في تنفيذ اخلطط 

التشغيلية للمؤسس����ات التي يعتمدها معالي 

وزير احلج والعمرة.

• دراسة تقارير مؤسس����ات أرباب الطوائف 
ودعم وس����ائل التنسيق بني املؤسسات وفروع 

وإدارات وزارة احلج والعمرة.

• املس����اهمة مع مؤسس����ات أرباب الطوائف 
في ال����دورات التدريبية والن����دوات التطويرية 

وامللتقيات التي تنظمها وزارة احلج والعمرة، 

واملش����اركة في املع����ارض اخلاص����ة باحلج 

واحلجاج.

• دراس����ة املوضوعات املهمة لألمور املشتركة 
بني مؤسسات أرباب الطوائف.

هذه املهام وغيرها، مما قد تكلف به من مقام 

الوزارة، تدفعنا للتركيز على أهمية هذه الهيئة، 

والدور الذي ميكن أن تؤديه بفعالية وإخالص.

مجالس باالنتخاب 
ومنذ ع���ام 1423ه���� أصبحت تش���كيالت 

مجالس اإلدارات ملؤسسات أرباب الطوائف 

تت���م باالنتخابات وفق نظ���ام القوائم، ووفق 

الئحة االنتخابات الت���ي تعدها وزارة احلج 

والعمرة، وأصبح���ت مدة كل دورة انتخابية 

أرب���ع س���نوات، بحيث يتم اختي���ار القائمة 

التي حتصل على أكث���ر األصوات. وتتكون 

القائم���ة من ثلثي أعض���اء املجلس، يضاف 

إليهم الثلث املتبق���ي، إضافة إلى الذين يتم 

تعيينهم م���ن قبل معالي وزير احلج والعمرة 

ليصبح إجمالي عدد أعضاء مجلس اإلدارة 

)12( عضوًا، يتم انعق���اد اجتماعهم األول 

بحضور وكي���ل الوزارة لش���ؤون احلج كي 

يختار األعض���اء من بينهم رئيس���ًا ملجلس 

اإلدارة عن طريق التصويت الس���ري. كما 

• اس����تالم جوازات س����فر احلجاج وتسليمهم 
بطاقات شخصية.

• تنظيم تنقالت احلجاج مع جوازات س����فرهم 
بكل دقة وحرص.

• احترام املسؤولية امللقاة على عاتق املؤسسة، 
وااللتزام بتأديتها متامًا.

• حتقيق ش����عار وزارة احل����ج )خدمة احلاج 
شرف وأمانة ومسؤولية(.

تنسيق اجلهود
رق����م  ال����وزاري  الق����رار  إل����ى  واس����تنادًا 

1408/9/25ه�����،  وتاري����خ  )266/ق/م( 

أنش����ئت الهيئة التنس����يقية ملؤسسات أرباب 

الطوائف، وفي عام 1414ه� صدر قرار آخر 

بتفعيل دورها وتطوير عمله����ا، وذلك لتحقيق 

األهداف العامة التالية:

• التنس����يق الش����امل بني مؤسس����ات أرباب 
الطوائف في اإلجراءات املالية واإلدارية.

• املش����اركة ف����ي توحي����د األعم����ال لتحقيق 
األهداف األساس����ية لقيام مؤسس����ات أرباب 

الطوائف.

•  االهتم����ام بدعم العم����ل اجلماعي وحتقيق 
املنافسة الشريفة التي حتقق )رضا احلجاج( 

فيما يقدم لهم من خدمات.

• االعتناء بنش����ر وتوثيق الدراسات واألبحاث 
اخلاصة املنظمة ملهنة أرباب الطوائف.
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إعادة تشكيل
وقد أصدر معالي وزير احلج والعمرة الدكتور 

محمد صال����ح بن طاهر بننت، ق����رارًا بإعادة 

تش����كيل مجال����س إدارات مؤسس����ات أرباب 

الطوائف والتمديد لها ملدة عام.. 

وقد أعرب رؤس����اء مجالس إدارات مؤسسات 

أرباب الطوائف، عن شكرهم وتقديرهم لوزير 

احل����ج والعم����رة الدكتور محم����د صالح بننت، 

وملعالي نائب وزير احلج والعمرة، لتمديد عمل 

يت����م اختي����ار الرئيس والنائ����ب. وبدأت 

الدورة االنتخابية الثانية من عام 1428 

��� 1432ه�، ثم الدورة االنتخابية الثالثة 

من عام 1432 ��� 1436ه�. أما بالنسبة 

للدورة االنتخابية الرابعة لعام 1436ه�، 

فقد اشتملت على العديد من املستجدات 

التي كان م����ن أهمها إلغاء نظام القوائم 

والعم����ل مبوج����ب االنتخ����اب الف����ردي، 

والقيام عل����ى مبدأ )صوت واحد للناخب 

ملرش����ح واحد فق����ط(، وتق����دمي برنامج 

انتخاب����ي خ����اص ب����كل مرش����ح، وذلك 

وفق الالئحة التي ص����درت بقرار معالي 

وزير احلج والعم����رة رقم 68018 تاريخ 

1436/1/16ه�، ويت����م اختيار الرئيس 

بنفس اآللية املش����ار إليها، إال أنَّ اختيار 

النائ����ب يتم بأن يطرح الرئيس اس����مني 

من أعضاء املجل����س ويتم التصويت بني 

األعضاء الختيار أحدهما نائبًا.

د. عصام بن إبراهيم أزهر 

رئيس املجلس

أ. حسان عبداهلل محمد علي غنام

أ. فيصل بن حسني حسن أزهر

أ. محمود بن عبدالرحمن مغربي

أ. محمد عدنان محمد علي حمزة

د. ماهر بن إبراهيم أزهر

د. عماد بن أحمد مكي

د. عماد بن عادل أزهر

د. هادي بن طالل قطب

د. إميان بنت عبدالرحمن مغربي

د. رازان بنت محمد سناري

د. رأفت بن إسماعيل بدر 

رئيس املجلس

م. زكي بن عمر حريري

نائب أول

م. هشام بن عبدالرحمن شلي 

نائب ثاني

أ. عمر سراج عمر أكبر

أ. ماجد بن عبدالعزيز دانش

أ. أحمد خالد أمني عطاس

أ. هنادي بنت عبدالقادر رمضاي

أ. جنود بنت حيدر جمل الليل

أ. مصطفى محمود حريري

أ. محمد عبداهلل عطاس

م. عاصم منصور سليم الدين

أ. عماد بن عبداهلل دانش

د. رأفت بدر د. عصام أزهر

مؤسسة مطوفي 
حجاج إيران

مؤسسة مطوفي 
حجاج جنوب آسيا

أ. رامي بن صالح ابراهيم لبني 

رئيس املجلس

د. عبدالرحمن بن محمد ماريه 

نائب رئيس املجلس

أ. طارق بن محمود علوي 

م. محمد بن برهان سيف الدين

م. عبداهلل بن صديق لشكر

أ. عدنان بن حسن مختار

م.  منصور بن محمد علوي

أ. عدنان بن محمود مقالن

م. بندر بن فهد خياط

أ. محمد منير أبوسعود

أ. عبد الرحمن عبداحلميد داغستاني

د. سحر عبدالقادر بنقش

أ. طارق بن محمد عنقاوي

 رئيس املجلس

د. طارق بن حسن أحمد كوشك

نائب رئيس املجلس

أ. زهير بن محمد خطاب شاكر

م. عماد بن سامي قاري

أ. عبداهلل بن علي عمر عقيل

أ. ماجد بن مصلح محمد صبغة

د. سمير بن عبدالرحمن توكل

أ. عبدالعزيز بن رشاد سروجي

أ. محمد بن عبدالرحمن شاكر

أ. عادل بن رشاد قاري

د. وائل بن صالح حلبي

د. ندى بنت محمد برجني

أ. رامي لبني أ. طارق عنقاوي 

مؤسسة مطوفي حجاج
 الدول اإلفريقية 

غير العربية

مؤسسة مطوفي حجاج 
تركيا ومسلمي أوروبا 

وأمريكا واستراليا
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املجالس ملدة عام، سائلني الله تعالى أن يكونوا 

عند مستوى الثقة الغالية، مؤكدين العمل على 

مواكبة تطلعات القيادة الرشيدة ورفع مستوى 

جودة اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن.

جدير بالذك���ر أن النجاح���ات املتتالية التي 

حققته���ا مواس���م احل���ج الس���ابقة، والتي 

أس���همت فيها مؤسس���ات أرب���اب الطوائف 

إس���هامًا مباش���رًا، نت���اج طبيع���ي للرعاية 

الكرمية واالهتم���ام البالغ الذي توليه القيادة 

تطورت أساليب خدمات احلجاج، وأصبحت 

تعتم���د عل���ى اخلط���ط العلمية املدروس���ة، 

والتنظي���م العلمي الدقيق ال���ذي يهدف إلى 

تقدمي أقصى وس���ائل الراح���ة واألمان لهم، 

لتفتح ه���ذه املنجزات الضخم���ة آفاقًا رحبة 

ملؤسسات أرباب الطوائف ملواكبة مستجدات 

العصر واستشراف آفاق املستقبل بإذن الله، 

لتحفزه���ا لب���ذل املزيد من اجله���ود لالرتقاء 

باخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن. 

الرشيدة أيدها الله، حلجاج بيت الله احلرام، 

وإنفاقها الس���خي وغير احملدود لتوفير بنية 

أساس���ية لضيوف الرحمن، أساسها الكثير 

من املش���روعات العمالقة التي عمت املدينتني 

املقدس���تني: )مكة املكرمة واملدين���ة املنورة( 

وكذلك املش���اعر املقدس���ة، في ه���ذا العهد 

املشرق الذي يش���هد نهضة حضارية شاملة 

ف���ي مختلف مناح���ي احلي���اة، ومنها قطاع 

اخلدم���ات املقدمة لضي���وف الرحمن، حيث 

م. عباس بن عبدالغني قطان 

رئيس املجلس

د. محمد بن مصطفى بياري

نائب رئيس املجلس

 

أ. أحمد بن يحيى املطوف

أ. فؤاد بن محمد بشارة

أ. محمد بن حسن معاجيني

م. محمد بن إبراهيم بانه

أ. شادي بن إبراهيم مسكي

أ. إبراهيم بن أسامة فاللي

أ. فائق بن حسن مداح

أ. ماهر بن صالح جمال

م. ياسر أسامة السباعي

د. حنان عبداهلل عنقاوي

أ. عبدالهادي بن عبداجلليل زمزمي 

رئيس املجلس

أ. أمير بن فيصل محمد عبيد

 نائب رئيس املجلس

أ. سعود بن محمد أحمد هنيدي

أ. وسيم بن عبدالرحمن الياس

أ. رضا بن محمد علي بوصي

أ. حسن بن محمود أبوالفرج

م. رامي بن يوسف أبوالفرج

أ. أمين بن سليمان أبوغلية

م. حسن بن عبدالرحيم زمزمي

د. نبيل بن صالح فاضل

أ. بدر بن أمين فاضل

م. جمانة بنت سلطان شاولي

أ. عبدالهادي زمزمي

أ. ساهر بن عبدالعزيز مطر

رئيس املجلس

أ. طارق غراب

نائب رئيس املجلس

أ. محمد بن أسعد بخش 

أ. أمني بن عاصم السيد

م. عبداهلل بن أحمد أبوزيد

أ. محمد بن حسن مختار

أ. عبداإلله بسيوني

أ. فراس أبوزيد

أ. إسماعيل بنقش

أ. جميل حسوبه

أ. لندا بنت رضا جدع

أ. نارمني بخاري

أ. ساهر مطر

مكتب 
الوكالء الموحد

أ. حامت بن جعفر عبداهلل بالي 

رئيس املجلس

أ. عصام بن عبدالعزيز دمياطي

نائب رئيس املجلس

أ. فهد بن عبداحلميد شحاته

م. ياسر بن غالب دبور

أ. أحمد أسعد خليل

أ. كمال بن أحمد خليفة

أ. هاشم بن مصطفى مقليه

أ. فيصل بن محمد أمني سندي

د. أحمد بن يوسف حواله

د. ريان بن سالم حماد

أ. محمد بن عبداحلميد الياس

د. زينب الفل

أ. حامت بالي

المؤسسة 
األهلية لألدالء

مكتب 
الزمازمة الموحد

م. عباس قطان

مؤسسة
 مطوفي حجاج 

الدول العربية

أ. محمد أمني أندرقيري 

رئيس املجلس

د. يوسف بن عبد احلميد جاها 

نائب رئيس املجلس

أ. سعود بن عبدالعزيز دمنهوري

أ. وليد بن محمد رشيدي

أ. محمود بن عقيل دمنهوري

د. عثمان بن حسن ادريس

أ. صايف بن عبدالرحمن ازهري

أ. عماد بن عبد اهلل جوهر فلمبان

أ. عماد بن فيصل فطاني

أ. وائل بن أحمد عقيلي

د. أنس بن عبداحلميد سدايو

أ. رحاب بن يوسف كمفر

أ. محمد أمني أندرقيري

مؤسسة مطوفي حجاج 
جنوب شرق آسيا
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ندوات 

مكة المكرمة: الرفادة
ضمن إط�ار اهتم�ام ن�ادي مك�ة الثقافي 
مك�ة  ملتق�ى  مش�روع  بتفعي�ل  األدب�ي 
الثقاف�ي إلم�ارة منطق�ة مك�ة المكرم�ة: 
“كيف نكون قدوة”؟ في عامه الثالث الذي 
حم�ل عن�وان: “كي�ف نط�ور مدنن�ا لخدمة 
الحج والعمرة”؟ والذي ضم برنامجه العديد 
ون�دوات  محاض�رات  م�ن  الفعالي�ات  م�ن 
وورش عم�ل، باإلضافة إلى تعزي�ز التقنية، 
من خ�الل مبادرات ذكي�ة ترتقي بالخدمات 
وال�زوار،  والمعتمري�ن  للحج�اج  المقدم�ة 
وإصدارات توثيقية وإعالمية، نظم “النادي” 
ندوة بعنوان: “الخدم�ات النوعية المقدمة 
المكرم�ة”،  مك�ة  وزوار  الرحم�ن  لضي�وف 
شارك فيها معالي نائب وزير الحج والعمرة 
الدكت�ور عبدالفت�اح ب�ن س�ليمان مش�اط، 
ق�دم فيه�ا تص�ورًا عام�ًا لبع�ض الخدمات 
النوعي�ة التي طبقته�ا وزارة الحج والعمرة 
في موس�م حج العام الماض�ي )1439ه�(، 
أمي�ن  معال�ي  مش�اركة  إل�ى  باإلضاف�ة 
العاصم�ة المقدس�ة المهن�دس محمد بن 
عب�داهلل القويح�ص، وأدارها رئي�س النادي 
الدكت�ور حام�د بن صال�ح الربيع�ي، وذلك 
في مقر النادي بحي الزاهر بمكة المكرمة.

في ندوة نظمها نادي مكة الثقافي األدبي

استعراض الخدمات النوعية التي تقدمها 
“الحج والعمرة” لضيوف الرحمن

ة ذات  مبادرة “األسرَّ
الطابقين” تجربة 

جريئة لمؤسسات 
الطوافة سيتم 
تطبيقها بشكل 

موسع في موسم 
حج هذا العام
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ج���اءت الندوة في مس���تهل أعم���ال نادي مكة 

الثقافي األدبي وفعالياته لبرنامج: )ملتقى مكة 

الثقاف���ي(، حتت عنوان: )كي���ف نكون قدوة(؟ 

ف���ي نس���خته الثالثة، وب���دأت بكلم���ة ترحيبية 

لرئي���س جلنة الن���ادي لهذا املش���روع الدكتور 

عبدالله بن رده احلارث���ي، أوضح فيها اهتمام 

النادي باملشاركة في هذا املشروع الذي أطلقه 

مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة 

مكة املكرمة صاحب السمو امللكي األمير خالد 

الفيصل، لتحقيق رؤية شاملة في بناء اإلنسان 

وتنمي���ة املكان، الفًتا إلى أنه مت تش���كيل جلنة 

من أعضاء النادي ونخبة من أبناء مكة املكرمة 

ذوي املع���ارف واخلبرات لوض���ع برنامج فاعل 

متوافق مع أهداف املشروع، وطرح العديد من 
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الطموح الكبير للرؤية 
يقترن بمستهدفات 
ومؤشرات أداء يتم 

قياسها بمرجعية 
علمية 

بخدمة ضي���وف الرحمن، تفك���ر بطريقة مختلفة 

ف���ي هذا العام، ه���ل لوجود ملتق���ى ثقافي تقدم 

فيه مشروعات ومبادرات؟ وتكمن اإلجابة في أن 

س���بب ذلك وجود عامل آخر مهم، يتمثل في رؤية 

اململكة 2030، وما س���مي ف���ي األعوام املاضية 

بالتح���ول الوطن���ي، والذي هو ف���ي حقيقة األمر 

حتول ب���كل ما حتمل الكلمة من مع���اٍن للتحول، 

حتول اقتصادي، وحتول ثقافي، وحتول حتى في 

كياناتنا نحن ك���وزارات، حتى اجلهات اخلاصة 

يج���ب أن تتحول لتواكب ه���ذه الرؤية الطموحة، 

الت���ي بنيت على مقومات وأهداف ومس���تهدفات 

ومؤشرات أداء تقاس بها”.

ويضيف معاليه: “سئلت في يوم من األيام سؤال 

ح���ول الفرق بني رؤية اململك���ة 2030، وأي رؤية 

أخ���رى؟ واإلجابة هي أن ال���وزارات والقطاعات 

التي تقوم بالتخطيط اإلس���تراتيجي � والذي هو 

أمر قدمي ومتعارف عليه � في سعيها نحو التنمية، 

تبحث عن خطة إس���تراتيجية خمسية، ولقد سبق 

لي وأن ش���اركت ف���ي وضع اخلطط اخلمس���ية 

األولى والثانية والثالث���ة جلامعة امللك عبدالعزيز 

بج���دة، وأن ما يفرق بني رؤية اململكة 2030 وأي 

تخطيط إس���تراتيجي هو الطموح الكبير للرؤية، 

والذي يقترن مبس���تهدفات ومبؤش���رات أداء يتم 

قياسها مبرجعية علمية، وهي الرؤية التي أحدثت 

حتواًل كبيرًا، ولهذا الس���بب، فإننا عندما نتحدث 

ع���ن اخلدمات، فإننا ال نتحدث عنها بصفة عامة، 

حيث إننا جميعنا قد قدمنا خدمات في السنوات 

احلرمني الشريفني امللك س���لمان بن عبدالعزيز، 

وسمو ولي عهده األمني – حفظهما الله – والتي 

ستسجل مبداد من نور.

وأوض���ح معالي نائب وزير احل���ج والعمرة أنه قد 

حدث حت���ول كبير ف���ي نوعية املش���روعات التي 

خصص���ت خلدمة ضي���وف الرحمن والتس���هيل 

عليهم، مش���يرًا إلى أنها هي املشروعات اخلاصة 

ب�: )كيف نتلّم���س احتياجات ضيوف الرحمن، أو 

ما يس���مى بتجربة احلاج واملعتمر(، قائاًل في هذا 

اخلص���وص: “وهي التي تعني أنن���ا عندما نقدم 

لضيف الرحم���ن بعض اخلدمات كخدمة النقل، ال 

نقدمها بالطريقة الت���ي تنجز له عملية النقل، إمنا 

في احلقيقة نقدمها له بالش���كل األفضل واألمثل، 

وكذلك عندما نقدم له خدمة اإلعاش���ة أو التغذية، 

نقدمها له بالشكل املتقن واجليد الذي يليق بضيف 

الرحمن، وليس فقط بهدف إنهاء حاجته من الغذاء 

وحتى املياه، وعلى ذلك قس على بقية اخلدمات”.

واس���تطرد معالي األس���تاذ الدكتور عبدالفتاح 

مش���اط قائاًل: “قد خطر في بالي تساؤل، وهو: 

مل���اذا ب���دأت اجله���ات املختص���ة وذات العالقة 

املبادرات النوعية بخصوص عنوان املش���روع 

له���ذا الع���ام: )كيف نطور مدنن���ا خلدمة احلج 

والعمرة(، مش���يرًا إلى أن مشاركة النادي في 

هذا العام كانت حتت شعار: )مكة قدوة العالم(. 

وبأس���لوب أدبي راٍق، بدأ األستاذ الدكتور حامد 

بن صالح الربيعي إدارة الندوة بالتنويه باملشروع 

والترحيب بضيف���ي الندوة، مش���يدًا بتاريخهما 

املعرفي والوظيفي، وبجهودهما الالفتة واملشهودة 

ف���ي خدمة الوطن، وخدمة املجتمع، مش���يرًا إلى 

أنهما ميثالن جهتني ش���امختني ف���ي خدمة مكة 

املكرمة وخدمة احلجاج واملعتمرين.

منجزات احلج
اس���تهل معالي الدكتور عبدالفتاح مشاط حديثه 

ف���ي الندوة، بالتعبير عن ش���كره وامتنانه إلدارة 

الن���ادي عل���ى توجيه الدع���وة وإتاح���ة الفرصة 

للحدي���ث حول جه���ود وزارة احل���ج والعمرة في 

خدم���ة ضيوف الرحمن، وم���ا تقدمه من خدمات 

نوعية لضيوف مكة املكرمة وزوارها، ولتس���ليط 

بعض الض���وء عما أحدثته من خدمات س���ريعة 

وعصرية وغير مس���بوقة في ه���ذا املجال، مؤكدًا 

أن “لل���وزارة” مب���ادرات عملي���ة مت تفعيلها في 

مكة املكرم���ة خلدمة ضيوف الرحمن: “إن جميع 

الس���عوديني يعلمون قيمة ومفهوم خدمة ضيوف 

الرحمن من حج���اج ومعتمري���ن وزوار، والذين 

اصطفان���ا املولى عّز وجّل واختارنا لنيل ش���رف 

خدمتهم”، مش���يرًا إل���ى أنه كان هن���اك معنى 

مختلف لهذا املفهوم في هذا العام، ومنها أن الكل 

يعل���م أن مكة املكرمة واملدينة املنورة تس���تعدان 

الستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم في كل عام، 

بإعداد بنية حتتية متينة وقوية الستيعاب األعداد 

املتزايدة من احلج���اج واملعتمرين والزوار، حيث 

كان التركي���ز على جانبني، هم���ا: راحة ضيوف 

الرحمن، وس���المة ضيوف الرحم���ن، مؤكدًا أن 

جميع اجلهود واملش���روعات الت���ي تتم في هاتني 

املنطقتني تدور حول حتقيق هذين الهدفني، وذلك 

بتنفيذ العديد من املش���روعات، ومنها مشروعات 

التوسعة اجلبارة في احلرمني الشريفني، وبعض 

مشروعات املشاعر املقدس���ة، كمنشأة اجلمرات 

وقطار املشاعر املقدس���ة وطرق النقل الترددي، 

وغيرها، والتي س���يخلدها التاريخ حلكومة خادم 
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العام، وبني أساليب االستقبال التي كانت تتم في 

السنوات الس���ابقة، وقد جتسد ذلك في تخفيض 

فت���رة انتظار احلاج في ه���ذه املنافذ، والتي قلت 

كثي���رًا عما كانت علي���ه في املاض���ي، وبالطاقة 

االستيعابية نفسها، بل بأقل، حيث مت االستغناء 

ع���ن بعض الكيان���ات في مجمع ص���االت احلج 

والعم���رة مبطار امللك عبدالعزي���ز الدولي بجدة، 

وبالتالي فإن الطاقات البشرية قد قلت، والذي مت 

هو إعادة هندسة اإلجراءات وإعداد آلية مختلفة 

لالس���تقبال امتدت من قبل وص���ول احلجاج من 

بلده، وحتى وصوله ملقر س���كنه، م���رورًا مبركز 

اس���تقبال احلجاج بطريق مك���ة املكرمة – جدة 

“الشميسي”، مبركز اس���تقبال وتفويج احلجاج 
بطريق مكة املكرمة – جدة “الشميسي”، ومركز 

اس���تقبال وتفويج احلجاج بطريق مكة املكرمة – 

املدين���ة املن���ورة “اجلموم”، وكل م���ن وقف على 
هذي���ن املركزين في موس���م حج الع���ام املاضي 

)1439ه�(، يلحظ ع���دم االكتظاظ وخلوهما من 

احلجاج وانخفاض أعداد احلافالت بهما”.

ثانيًا: مبادرة زيادة وتطوير الس���كن في مش���عر 

“منى”: وأش���ار معالي نائب وزير احلج والعمرة، 
إل���ى أن إحدى مؤسس���ات الطوافة ق���د تقدمت 

مببادرة في موسم حج العام املاضي )1439ه�(، 

دعمته���ا إمارة منطقة مك���ة املكرمة و”الوزارة”، 

ة ذات الطابقني في  وتتلخص في استخدام األسرَّ

مخيمات حجاجها في مشعر “منى”، وباملساحة 

نفس���ها وفي املنطقة نفس���ها، أسهمت في إتاحة 

املاضية، والس���ؤال هو: هل هذه اخلدمات كانت 

خدمات نوعية ميكن قياسها مبرجعية علمية، وفي 

الوقت نفسه ميكن أن نقيسها لكي تنمو وتستدام، 

وذلك حتى نستطيع أن نطلق عليها خدمة نوعية”؟

وأش���ار معاليه في معرض حديثه، على أن وزارة 

احل���ج والعم���رة، قد ب���دأت في الع���ام املنصرم 

1439ه�، بإطالق عدد من املبادرات التي تنطلق 

م���ن رؤية اململك���ة 2030 وبرنام���ج التحول في 

“الوزارة” ليتوافق وبش���كل كبير جدًا مع برنامج 
خدمة ضيوف الرحمن، والذي يحقق )3( أهداف:

 استقبال املزيد من ضيوف الرحمن من احلجاج 

واملعتمرين والزوار.

 تقدمي خدمات بشكل سهل وميسر.

 إثراء جتربة احلاج واملعتمر.

وأكد معالي نائب وزير احلج والعمرة سعى وزارة 

احلج والعمرة لوضع إس���تراتيجيات تتلمس فيها 

احتياجات ضي���وف الرحمن بالش���كل األفضل 

والطريقة املثلى، حي���ث مت تقدمي خدمات متميزة 

في مختلف املجاالت، يجري العمل على قياس���ها 

مبرجعية علمية لكي تنمو وتستدام.

واس���تعرض معالي الدكتور مش���اط ع���ددًا من 

مبادرات وزارة احلج والعمرة ومنها: 

أواًل: خدمة االس���تقبال، مشيرًا إلى أنها مبادرة 

خاصة بتطوير وتسريع وتوسيع االستقبال، حيث 

مت تسهيل إجراءات االستقبال، واستقبال املزيد 

من املعتمرين واحلجاج وفق رؤية 2030، وحتقق 

جن���اح كبير في هذا املج���ال، موضحًا أنه قد مت 

استقبال احلجاج في موس���م حج العام املاضي 

)1439ه�(، بطريق���ة مختلفة متامًا عن تلك التي 

كانت تتم في استقبالهم في السنوات السابقة في 

املطارات واملناف���ذ، حيث مت تغيير جميع اآلليات 

وأس���اليب العمل التي كانت تتبع في استقبالهم 

في بع���ض املناف���ذ، وفي مجمع ص���االت احلج 

والعم���رة مبطار امللك عبدالعزي���ز الدولي بجدة، 

ومطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي باملدينة 

املنورة، وقال معاليه في هذا الش���أن: “إن ما مت 

لم يكن حتسينًا لهذه التجربة أو كما يسمى تعزيز 

اإليجابيات ومعاجلة الس���لبيات، ولكن في حقيقة 

األم���ر فكرنا في كيفية اس���تقبال احلاج بطريقة 

مختلفة متام���ًا، وكل من زار املنافذ في موس���م 

حج العام املنصرم، الحظ الفرق الكبير والواضح 

ب���ني طريقة اس���تقبال الضيف الك���رمي في هذا 

إحدى مؤسسات 
الطوافة تقدمت 
بمبادرة دعمتها 

إمارة منطقة مكة 
المكرمة و”الوزارة” 

تتلخص في 
ة  استخدام األسرَّ

ذات الطابقين
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س���كن مهيأ ومرتب ومريح للحاج، مؤكدًا معاليه 

أنها جتربة جريئة س���يتم تطبيقها بشكل موسع 

في موس���م حج هذا العام )1440ه�(، وبش���كل 

أفضل، كما س���تقوم مؤسسات الطوافة األخرى 

بتقدميها، منوهًا بأنها في تطور مس���تمر، وأنها 

في موس���م حج العام املنصرم، كانت أفضل مما 

كانت عليه في موسم احلج الذي سبقه. 

ثالثًا: مبادرة تقدمي التغذية مسبقة التحضير: في 

هذا الشأن، أكد معالي األستاذ الدكتور عبدالفتاح 

مش���اط، أن وزارة احل���ج والعم���رة ق���د قامت 

باس���تعداداتها لتطبيق برنامج “الوجبات مسبقة 

التحضي���ر” حلجاج اخلارج قب���ل انطالق أعمال 

موس���م حج عام )1439ه�(، وذلك بعد أن شارك 

أكثر من 600 مطوف وممثلني عن شركات حجاج 

الداخل ف���ي ورش العمل الت���ي أطلقتها الوزارة 

بالتع���اون مع معه���د خادم احلرمني الش���ريفني 

ألبحاث احلج والعمرة بجامعة أم القرى، مش���يرًا 

إلى أن هذا البرنامج قد طبق بنس���بة 15% على 

حج���اج اخلارج، وصواًل إلى نس���بة 45% بحلول 

العام 2020، وذلك بالتعاون مع عدٍد من اجلهات 

منها أمان���ة العاصمة املقدس���ة، والهيئة العامة 

للغذاء والدواء، ومؤسسات الطوافة، وغيرها من 

اجلهات، وذلك في إطار قيام “الوزارة” مببادرات 

مبتكرة، تهدف لتحقيق راح���ة وطمأنينة ضيوف 

الرحم���ن، وضمان أدائهم لنس���كهم بكل يس���ر 

وس���هولة، كما يأتي في إطار حرصها على تقدمي 

أفض���ل اخلدمات لقاصدي بي���ت الله احلرام، ملا 

تشكله التغذية من عامل رئيس في سالمة وصحة 

احلجيج. وأكد معاليه أن هذه التجربة ستس���هم 

باإلضافة إلى جانب الس���المة الغذائية، إلى رفع 

كفاءة االس���تخدام للموارد، حيث إنه من املتوقع 

أن ينخفض استخدام املياه في املطابخ التقليدية 

بنس���بة 75%، وأن تسهم هذه الوجبات في توفير 

مس���احة تزي���د عل���ى 18 ألف مت���ر مربع كانت 

تس���تخدم ألغراض تخزين مواد الطبخ التقليدي، 

كما أنها ستس���هم في احلد من تأشيرات العمل 

املوس���مي في جانب اإلعاش���ة والتموين بنسبة 

تصل إلى 80% من العمالة املوس���مية، باإلضافة 

إلى االس���تغناء عن قراب���ة 4500 رحلة تقوم بها 

شاحنات اإلعاشة في املشاعر املقدسة، وخفض 

نس���بة النفايات إلى 20%، وغي���ر ذلك من اآلثار 

تسعى “الوزارة” 
لوضع إستراتيجيات 

تتلمس فيها 
احتياجات ضيوف 
الرحمن لتقديمها 

بشكل أفضل 
وطريقة مثلى 

املباش���رة وغير املباش���رة لتطبيق هذه املبادرة، 

منوه���ًا بترحي���ب “ال���وزارة” ب���آراء املهتم���ني 

والباحثني في مجال س���المة الغذاء والعاملني في 

مجال اإلمداد والتموين، مبقترحاتهم ودراساتهم 

في هذا اجلانب، مشيرًا إلى أن أنها مستمرة في 

تطوير ه���ذه املبادرة، ومتابع���ة كل ما يرد إليها 

س���واًء من احلجاج أو مس���ؤولي مكاتب شؤون 

احلجاج، ومزودي خدمات اإلعاش���ة، باعتبارهم 

ش���ركاء في جناح هذه التجرب���ة، التي يؤمل أن 

تكون جتربة عاملية يستفاد منها في مجال إعاشة 

احلشود ومتوينهم.

وف���ي ختام حديثه، أكد معال���ي نائب وزير احلج 

والعمرة األس���تاذ الدكتور عبدالفتاح بن سليمان 

مش���اط، أنه قد مت تنظيم عدد م���ن ورش العمل 

لتقيي���م هذه املب���ادرات الث���الث أواًل بأول، وذلك 

به���دف تقدميها في قال���ب أفضل مما كانت عليه 

في الس���نوات املاضية، معزيًا ذلك لوجود معايير 

لقياس رضا احلاج واملعتمر، إضافة إلى التوسع 

امللحوظ في استخدام التقنية احلديثة في مختلف 

مناشط “الوزارة” وفعالياتها، مع االستفادة من 

جتارب اآلخرين في تقدمي اخلدمة، مشيرًا إلى أن 

ما استعرضه اليوم في هذه املناسبة، يعد تصورًا 

عامًا لبعض اخلدمات النوعية التي قدمتها وزارة 

احل���ج والعمرة في موس���م حج الع���ام املاضي 

)1439ه����(، والتي تتطلع ملس���تويات أفضل في 

األعوام القادمة بحول الله وقوته.

منجزات “األمانة” 
أعقب���ه معال���ي املهن���دس محم���د القويحص، في 

حديث ح���ول منج���زات أمانة العاصمة املقدس���ة 

واجله���ود الكبيرة التي تبذلها خلدمة س���كان مكة 

املكرمة وخدمة احلجاج واملعتمرين، والتي تش���مل 

البنية التحتية مبختل���ف مرافقها من طرق، وإنارة 

وجس���ور، وأنفاق، وش���بكات تصريف الس���يول، 

وغيرها من مرافق وخدمات .وأش���ار إلى مشاريع 

األمانة لتحس���ني مداخ���ل مكة املكرم���ة، وتأهيل 

طرق املش���اة في املشاعر املقدسة، وتأهيل مواقف 

الس���يارات، وتطوير األحياء، وحتس���ني احلدائق 

وخدمات النظاف���ة ومبادرات مكة الذكية، وبّش���ر 

معالي أمني العاصمة املقدسة بنقلة نوعية في حركة 

النقل مبكة املكرمة من خالل أسطول من احلافالت 

العام���ة، ومبصنع ملعاجلة النفاي���ات، وبالعمل على 

حتقيق رؤية اململكة 2030 بأفضل الوسائل.

وتفاعل ع���دد كبير من احلاضرين واحلاضرات مع 

حدي���ث معالي نائب وزير احلج والعمرة، وش���ارك 

بعضه���م في طرح األس���ئلة واالستفس���ارات وفي 

التعقيب واملداخالت، بدءًا بالدكتور عدنان الصغير 

الذي نوه بجائزة امللك عبدالعزيز للجودة، ودعا إلى 

اتخاذه���ا خارطة طريق في عم���ل مختلف املرافق، 

كما دع���ا وزارة احلج والعمرة إلى إنش���اء جائزة 

للتميز. ورأى املطوف عبدالرزاق حس���نني ضرورة 

تفعيل الش���راكات بني مختلف اجلهات التي تخدم 

احلج���اج واملعتمرين. كما عّب���رت الدكتورة أميرة 

س���مبس ع���ن مش���اعرها الفياضة وهي تس���تمع 

إل���ى جهود ومنجزات وزارة احل���ج والعمرة وأمانة 

العاصم���ة املقدس���ة النوعية. وم���ن جهتها نوهت 

األستاذة فاتن حسني بهذه العطاءات في عهد خادم 

احلرمني الشريفني وسمو ولي عهده األمني حفظهما 

الل���ه. وبدوره أعرب الدكتور عبدالعزيز الطلحي عن 

طموحه في أن تكون مكة املكرمة التي كانت الوطن 

األول ف���ي البناء هي األفضل ف���ي األداء. وطالبت 

املطوف���ة واملربية األس���تاذة فاطمة صح���رة أمانة 

العاصمة املقدسة باالهتمام أكثر بالنظافة. في حني 

طالبت األستاذة ميرفت طيب بتوفير وسائل وأدوات 

للثقافة وتقدميها لضيوف الرحمن، ومنها التعريف 

مبشروعات احلرمني واملشاعر املقدسة، ومن جهتها 

أكدت املطوفة شادية كوش���ك أن مؤسسة مطوفي 

حجاج ال���دول العربية تقوم به���ذا العمل. وطالبت 

الدكتورة عائشة أبوش���نب االستفادة من مبادرات 

وادي مك���ة. وأب���دى الدكتور عبدالل���ه عبدالرحمن 

الرغب���ة في التع���اون بخصوص املياه، س���واء من 

ناحية تدويرها، أو االستفادة من املهدور منها.

33   العدد احلادي والعشرون - رجب 1440ه�  



تقنية 

مكة المكرمة: الرفادة
تعّول وزارة الحج والعمرة كثيرًا على كوادر مؤسسات أرباب الطوائف المدربة 
والمؤهل�ة، في تطبي�ق حزم األنظمة الذكي�ة، التي أقرتها “ال�وزارة” وأنزلتها 
ألرض الواقع، للتس�هيل أداء مناسك الحج على ضيوف الرحمن، والتي منها: 
)نظام المسار اإللكتروني لحجاج الخارج،(، أو )النظام الموحد للحج( الذي يعد 
نظامًا متكاماًل، تبدأ أولى خطواته منذ الش�روع في عمل التعاقدات اإللزامية 
من س�كن ونقل وإعاش�ة، مرورًا بجميع مراحل المناسك، وحتى مغادرة حجاج 

البيت العتيق ألراضي المملكة..

أدوار كبيرة ألرباب الطوائف في تفعيل 
النظام الموحد للحج

بالدراسات والتخطيط والتدريب والتأهيل والتعاون المشترك

تدشين: )البوابة 
اإللكترونية الموحدة 

للهيئة التنسيقية 
الخاصة بالمسار 

اإللكتروني لحجاج 
الخارج( مثل 

االنطالقة الحقيقية 
لهذا النظام
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كان للهيئة 
التنسيقية 

لمؤسسات أرباب 
الطوائف نظرة في 

أن توحد البوابات 
المتعددة والمختلفة 

في بوابة واحدة 
لتؤدي المهام 

المناطة بها

يوف���ر )النظام املوح���د للحج( وم���ا يحتويه من 

تعاقدات، الشفافية واملقدرة الرقابية على متابعة 

التنفي���ذ، والتأكد من مدى التزام كل جهة بتنفيذ 

مسؤولياتها حتت إشراف وزارة احلج والعمرة، 

���د جهودها املضاعفة لالس���تمرار  وال���ذي ُيجسِّ

في التوس���ع في اس���تخدام التقني���ات احلديثة 

واملتطورة، واهتمامها بترس���يخ مبدأ الش���فافية 

والوض���وح، وتس���خير كل اإلمكان���ات املادي���ة 

والبش���رية خلدمة ضيوف الرحمن، واالستمرار 

في االرتقاء مبستوى اخلدمات. 

األسس واملعايير 
يأتي نظام "املسار اإللكتروني حلجاج اخلارج"، 

ضمن إط���ار اس���تكمال توظي���ف وزارة احلج 

والعم���رة للتقني���ة مبفهومه���ا العام ف���ي جميع 

أعماله���ا، وفق األس���س واملعايي���ر التي ترقى 

لتوجيه���ات قي���ادة اململك���ة العربية الس���عودية 

احلكيمة، وعلى رأسها خادم احلرمني الشريفني 

امللك س���لمان ب���ن عبدالعزيز آل س���عود، وولي 

عه���ده األمني حفظهم���ا الله، خاص���ة وأن هذا 

النظام التقني قد مّثل نقلة كبرى في تنفيذ جميع 

اإلجراءات اخلاصة بحجاج اخلارج، وقام بنقلها 
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إلى بلد احلاج، وضمن اختيار كل اخلدمات من: 

)س���كن، ونقل، وإعاشة، ودفع إلكتروني(، ملا في 

ذلك من إيجابيات عدي���دة، وحتقيق ملبدأ املرونة 

التي تضمن توفير املزيد من الوقت واجلهد، وذلك 

بالتعاون والتنس���يق الوثيق م���ع وزارة الداخلية 

ووزارة اخلارجية بشكل أساس.

اخلدمات العصرية 
البواب���ة اإللكترونية املوح���دة تتكون من جزأين، 

أحدهم���ا يخص مقدمي اخلدمة من مؤسس���ات 

أرباب الطوائف، واآلخ���ر يتعلق ببعض اجلهات 

احلكومي���ة ذات العالق���ة باإلج���راءات النظامية 

لضي���وف الرحمن، بالتنس���يق مع "ال���وزارة"، 

وتص���ب في املقام األول ف���ي خانة تقدمي أفضل 

وأرقى اخلدم���ات العصرية واحلضارية لضيوف 

الرحمن، القادمني من ش���تى بقاع األرض للحج 

أو العم���رة � على حد س���واء � وكس���ب رضاهم 

وني���ل استحس���انهم، انطالقًا م���ن أن هذا يعد 

الهدف األس���مى واألمانة السامية التي حتملها 

اململكة على مر العصور، وهي الرعاية الش���املة 

واالهتمام الكبير باحلجاج واملعتمرين، وذلك منذ 

دخولهم اململكة وحتى مغادرتهم إلى بالدهم. كما 

المشروع الحيوي 
المهم يشمل الربط 

بين جميع الجهات ذات 
الصلة والتي تتضمن 

مؤسسات أرباب 
الطوائف ومكاتب 

شؤون الحجاج



احلج والعمرة إلصدار التأش���يرات بالتعاون مع 

وزارة اخلارجية.

وعقب انتهاء موس���م حج الع���ام 1435ه� الذي 

كان التطبي���ق فيه في مرحلت���ه األولى: )املرحلة 

االنتقالي���ة(، والذي جرى فيه املزاوجة بني العمل 

اليدوي والعمل اإللكتروني، ليشهد موسم حج عام 

1437ه� بداية التطبيق الش���امل ملشروع املسار 

اإللكترون���ي بعناصره األساس���ية، وذلك بعد أن 

قامت "الوزارة" خالل العام 1435ه� بالتنس���يق 

مع جميع اجلهات املعني���ة بتنفيذ املرحلة األولى 

من املشروع والتي تعتبر متهيدًا للمرحلة الثانية، 

واإلج���راءات التي نفذت ف���ي املرحلة الثانية، مت 

فيه���ا اس���تكمال ربط أس���ماء احلج���اج بحزم 

اخلدمات، وحتديد املفوضني باس���تخدام النظام 

ف���ي كل دولة، والبدء املبكر ف���ي إبرام تعاقدات 

حزم اخلدمات، واجلاهزية للقراءة اآللية لبيانات 

جوازات السفر، وربط أسماء احلجاج بها.

دليل واقعي 
وكدليل واقعي وش���اهد حي عل���ى أهمية أدوار 

مؤسس���ات أرب���اب الطوائ���ف ف���ي تطبيق هذا 

املش���روع التقني احليوي وامله���م وإنزاله ألرض 

الواقع والتأكيد على ذلك، دشنت "الوزارة" بتاريخ 

2014/01/01م،  املواف���ق  1435/02/29ه�، 

مبحافظة جدة، مش���روع: )البواب���ة اإللكترونية 

املوح���دة للهيئ���ة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 

الطوائف، اخلاصة باملس���ار اإللكتروني حلجاج 

اخلارج(، ف���ي حفل نّظمته "الهيئة التنس���يقية"، 

ورع���اه معالي وزي���ر احلج والعم���رة، بحضور 

قياديي "الوزارة" ومس���ؤوليها ومديري اإلدارات 

واألقس���ام، م���ن وكالء ومستش���ارين، ومديري 

فروعه���ا، ورئيس الهيئة التنس���يقية، ورؤس���اء 

مجال���س إدارة مؤسس���ات أرب���اب الطوائ���ف 

ونوابه���م، وع���دد م���ن منس���وبيها، وع���دد من 

املختص���ني بتقدمي اخلدمات لضي���وف الرحمن، 

والشركة املعنية بتنفيذ املشروع.

وفيما يتعلق بأعمال مؤسسات أرباب الطوائف، 

ومهامه���ا وأدواره���ا في تطبيق ه���ذا البرنامج 

التقن���ي الطموح، فق���د لوحظ � وقته���ا � أن في 

كل مؤسس���ة ع���دد كبير م���ن األنظم���ة التقنية 

واإللكترونية املتفاوتة واملختلفة، واملبنية من خالل 
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قامت “الهيئة 
التنسيقية” بدراسة 

الموضوع ومناقشته 
في اجتماعاتها 

الدورية وشكلت 
فريقًا فنيًا قام 

بدوره بوضع كراسة 
شروط ومواصفات

يهدف للتعاون والتناغم وتنس���يق اجلهود بني 

مختلف القطاع���ات واجلهات العاملة في احلج 

وذات العالقة به � ومن ضمنها مؤسسات أرباب 

الطوائ���ف � وما تضم ه���ذه الكيانات اخلدمية 

الش���امخة والعريقة من ك���وادر وطنية مؤهلة 

ومدربة وذات خب���رات ميدانية كبيرة وجتارب 

ثرة، من مطوفني وأدالء ووكالء وزمازمة.

البرنام���ج عبارة ع���ن ربط منح تأش���يرة احلج 

للحاج بحزمة خدم���ات متكاملة يختارها احلاج 

الكرمي من خالل البوابة اإللكترونية اخلاصة بهذا 

النظام، والتي أعدتها مؤسسات أرباب الطوائف 

والقطاع���ات اخلدمي���ة األخ���رى، والتي من أهم 

خطواتها قيام رؤساء مجموعات اخلدمة امليدانية 

ومكاتب شؤون احلجاج بتسجيل حزم اخلدمات 

وربط أسماء احلجاج بها، ومن ثم رفعها لوزارة 



بيئات نظامية وبيئات تش���غيل متفاوتة في القوة 

وفي الكفاءة، فكان للهيئة التنس���يقية ملؤسسات 

أرباب الطوائف نظرة في أن توحد هذه البوابات 

املتعددة واملختلفة في بوابة واحدة، لتؤدي املهام 

املناط���ة بها، ولتنفي���ذ هذا املس���ار اإللكتروني 

الكامل اخلاص بحجاج اخلارج. 

وكان ه���ذا التوج���ه نظ���رة صائبة م���ن "الهيئة 

التنس���يقية"، فبداًل من عمل )9( أنظمة كل نظام 

يخص مؤسس���ة من املؤسس���ات التسع، ميكن 

عمل نظام واحد، وهذا النظام يتكامل مع أنظمة 

املؤسس���ات األخرى، ول���ن يلغي مل���ا لديها من 

أنظم���ة، حيث إنه يعمل فقط ف���ي جزئية محددة 

لتكون حزم اخلدم���ات والدفع إلكترونيًا، كما أن 

ما لدى املؤسس���ات وما ل���دى اجلهات املرتبطة 

بها يظل قاباًل للتكامل، خاصة وأن لديها أنظمة 

أخ���رى تتعلق باملس���اهمني، وببع���ض أمورهم 

الداخلي���ة من توزيع األس���هم مث���اًل، وباألمور 

األخرى، حيث ميكن لهذا النظام اجلديد أن يأخذ 

منها، ويتكامل معها.

جهود "الهيئة"
لتحقيق هذه األه���داف مجتمع���ة، قامت الهيئة 

التنسيقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف، بدراسة 

هذا املوضوع ومناقشته في اجتماعاتها الدورية، 

وش���كلت فريقًا فنيًا قام بدوره بوضع كراس���ة 

شروط ومواصفات جلزأين من العمل: 

اجلزء األول: تكوين حزم اخلدمات. 
اجلزء الثاني: الدفع اإللكتروني. 

وُط���رح اجل���زء األول - أال ه���و تكوي���ن ح���زم 

اخلدمات - في منافسة عامة، فأخذت نحو )14( 

أو )15( شركة الكراس���ة لدراستها، للتقدم في 

األخير )4( ش���ركات لتنفيذ هذا املش���روع، فتم 

اختيار الش���ركة التي تقدمت بأنسب العروض، 

وبحل���ول تقنية أعلى في االس���تجابة للش���روط 

واملواصفات، وصدرت موافقة معالي الوزير على 

تعميد الشركة لبناء: )البوابة اإللكترونية املوحدة 

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

اخلاصة باملس���ار اإللكتروني حلجاج اخلارج(، 

وبدأت الش���ركة العمل، الذي اس���تهلته بالقيام 

بزيارات عديدة ملؤسس���ات أرباب الطوائف، لكي 

تلم بنطاق العمل املطلوب.

ولتنفيذ قرار مجلس الوزراء املوقر وتطبيقه على 

أرض الواقع، ش���كلت في بداي���ة عام 1434ه�، 

جلنة من عدة جهات معنية في أمور احلج، للعمل 

لتنفيذ نص قرار مجلس الوزراء الذي يتكون من 

شقني أو يتضمن في مقتضاه شقني في العمل: 

ش��ق أول: خ���اص بتكوين ح���زم اخلدمات ودفع 
قيمها بطرق إلكترونية.
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النظام الواحد 
يتكامل مع أنظمة 

المؤسسات وال 
يلغي لما لديها من 

أنظمة ويعمل فقط 
في جزئية محددة 

لتكون حزم الخدمات 
والدفع إلكترونيًا



مضاعفة اجلهود 
عق���دت مجال���س إدارات مؤسس���ات أرب���اب 

الطوائف العزم، وش���مرت عن س���واعد اجلد 

إلجناح املش���روع التقني امله���م، وأكدت على 

أهمية مضاعفة اجلهود لالستمرار في التوسع 

في اس���تخدام التقني���ة، وتدريب منس���وبيها 

وتأهيله���م، لضم���ان التطبيق األمثل للمس���ار 

اإللكتروني حلجاج اخلارج، وأولت هذه العملية 

أهمية قصوى واهتمام���ًا بالغًا، وخصصت له 

برامج عمل في خططها التش���غيلية التي تقوم 

بتنفيذها ف���ي ميادين العم���ل املختلفة في كل 

موسم حج، كما نظمت العديد من ورش العمل 

واللقاءات اخلاصة باملسار اإللكتروني وشاركت 

في عدد منها، واستعانت ببيوت خبرة ومراكز 

تدريب وشركات استشارية متخصصة لتدريب 

املختصني فيه���ا، وذلك إنف���اذًا لقرار مجلس 

الوزراء املوقر، وحتقيقًا لتطلعات املسؤولني في 

وزارة احل���ج والعمرة، وبهدف تقدمي املزيد من 

التسهيالت ملن تتش���رف بخدمتهم من حجاج 

اخلارج، وذل���ك لقناعات القائمني عليها التامة، 

مبا يقدمه املس���ار اإللكتروني م���ن املزيد من 

التس���هيالت في مراحل قدوم ضيوف الرحمن 

ومغادرته���م، وإلميانها التام ب���أن تطبيق هذا 

املش���روع التقني، فيه من اخلصائص واملزايا 

م���ا ال يع���د وال يحص���ى، والذي سيس���هم � 

شق ثاٍن: وهو ربط احلجاج بهذه احلزم، ومنحهم 
التأشيرة بناًء على ذلك. 

علمًا بأن الشق األول اخلاص بتكوين حزم اخلدمات 

ودف���ع قيمه���ا إلكترونيًا، هو من مهام مؤسس���ات 

أرباب الطوائف، ومكاتب ش���ؤون احلج، وشركات 

حجاج الداخل. كما أن منح التأش���يرات من مهام 

بعض اجله���ات احلكومية، وتتوزع بني وزارة احلج 

والعمرة، ووزارة الداخلية، ووزارة اخلارجية. 

وق���رار مجلس الوزراء لم يح���دث أي تغييرات في 

ه���ذه النظم اخلاصة بأي جهة - س���واء كانت في 

القط���اع العام أو ف���ي القطاع اخلاص - لتظل كل 

جه���ة تقوم مبهامها الس���ابقة، وإن كانت تقوم بها 

يدويًا، فس���تقوم بها خالل هذا املسار اإللكتروني، 

والتنسيق ومتابعة جاهزية اجلهات ذات العالقة بهذا 

الش���أن، والتي تشرف عليها وزارة احلج والعمرة، 

ومكاتب شؤون احلجاج التي تزيد على )80( مكتبًا 

للدخول في هذا املسار اإللكتروني احلديث. 

ومن هذا املنطلق.. فقد بدأ العمل في تنفيذ هذا 

القرار الوزاري، بالقيام بترتيبات حزم اخلدمات 

بحك���م أنها تأتي ف���ي املرحلة األولى وتش���كل 

اجل���زء األكبر واأله���م، والت���ي بدونها ال ميكن 

منح التأش���يرات، حيث كان من الواجب التأكد 

أن لدينا نظام���ًا إلكترونيًا لتكون هذه احلزم من 

اخلدمات ودفع قيمتها إلكترونيًا، حتى ميكن ربط 

احلاج بها ومنحه التأشيرة بناًء عليها.

جزء يخص مقدمي 
الخدمة من 

مؤسسات أرباب 
الطوائف في 

“البوابة اإللكترونية 
الموحدة” وآخر 

للجهات الحكومية 
ذات العالقة 

باإلجراءات 

قيام رؤساء 
مجموعات الخدمة 
الميدانية ومكاتب 

شؤون الحجاج 
بتسجيل حزم 

الخدمات وربط 
أسماء الحجاج بها 

ومن ثم رفعها لوزارة 
الحج والعمرة

38   العدد احلادي والعشرون - رجب 1440ه�  



وبش���كل فعال وواض���ح � في إتاح���ة املجال 

للحاج باالطالع عل���ى جميع تفاصيل خيارات 

حزم اخلدمات التي س���تقدم له في مكة املكرمة 

واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة، من خدمات 

النقل والس���كن والتغذية قبل وصوله لألراضي 

املقدسة، كما يتيح النظام للحاج إمكانية سداد 

قيمة تلك اخلدمات بالطرق اإللكترونية املتعددة، 

ومن ث���م تس���جيل البصمة اخلاص���ة باحلاج 

وإنهاء إجراءات تأش���يرة احلج باس���مه وبقية 

معلوماته الش���خصية، ووفقًا للخيارات املتاحة 

حلزم اخلدمات التي يرغبها.

كما أن هذا التفاعل الكبير واالهتمام املتعاظم، 

يجس���د ح���رص مجل���س الهيئ���ة التنس���يقية 

ملؤسس���ات أرب���اب الطوائ���ف، الكبي���ر عل���ى 

ترس���يخ مبدأ الش���فافية والوضوح، وتس���خير 

كل اإلمكانات املادية والبش���رية خلدمة ضيوف 

الرحمن، واالستمرار في االرتقاء مبستوى هذه 

اخلدمات مبا فيها اس���تخدام التقنيات احلديثة، 

واملتط���ورة لتمكني حجاج بي���ت الله احلرام من 

أداء مناس���كهم بكل س���هولة وراحة وطمأنينة، 

وتعزيز اإليجابيات ومعاجلة املالحظات، والعمل 

على حتقي���ق أقصى درجات الرض���ا للحجاج، 

لتظل رحلة احلج ذك���رى جميلة يتذكرها احلاج 

طيلة حيات���ه، وأن تترك أثرًا إيجابيًا عن اململكة 

وإنس���ان هذا البل���د املبارك، خاص���ة وأن هذا 

املش���روع احليوي املهم يشمل الربط بني جميع 

اجلهات ذات الصلة، والتي تتضمن مؤسس���ات 

أرب���اب الطوائف ومكاتب ش���ؤون احلجاج، مع 

التأكي���د على وفود ه���ذه املكاتب عل���ى أهمية 

جاهزية كوادرها للتجاوب م���ع التعليمات التي 

تبعثها لهم وزارة احلج والعمرة وفي وقت مبكر، 

وكذلك مع مقدمي اخلدمات املساندة: )اإلسكان، 

واإلعاش���ة، والنقل(، بحيث تسهل عملية الرقابة 

واملتابعة والتحقق من مدى تنفيذ حزم اخلدمات، 

وتنفيذ كل الضوابط والتعليمات.

وللتعريف بهذا النظام اإللكتروني املوحد، عقدت 

"الوزارة" عددًا من اللقاءات التعريفية للمختصني 

لل���دول اإلس���المية،  مبكات���ب ش���ؤون احل���ج 

اإللكتروني  النظ���ام  مس���تجدات  الس���تعراض 

املوحد خلدم���ات احلجاج، والتعري���ف ببرنامج 

التدريب الستخدام النظام املوحد، ومناقشة أهم 

مالحظات هذه املكاتب، بهدف تطوير هذا النظام 

ملوسم حج العام القادم.

التكامل والترابط 
جدير بالذكر أنه قد صدرت موافقة مجلس الوزراء 

املوقر، برئاس���ة خادم احلرمني الشريفني بتاريخ 

1433/11/22ه����، املواف���ق 8 أكتوبر 2012م، 

على مقترحات وزارة احلج والعمرة بإنشاء مسار 

إلكترون���ي حلجاج اخلارج، وأن يت���م تنفيذه عبر 

البوابة اإللكترونية لوزارة احلج والعمرة، على أن 

تراعى في املس���ار اإللكترون���ي حلجاج اخلارج، 

عدد من األس���س، منها حتقيق التكامل والترابط 

ب���ني اجلهات املعني���ة لتطبيق���ه، وأن تكون جميع 

تعامالتهم إلكترونية، وربط منح تأش���يرات احلج 

لكل حاج باس���تكمال جمي���ع اإلجراءات اخلاصة 

به � ش���املة معلومات البصمة � الت���ي تتم حاليًا 

ف���ي منافذ الدخول في اململك���ة، على أن تنفذ تلك 

اإلج���راءات في بلد احلاج قبل قدومه إلى اململكة، 

وحتقيق الوضوح والشفافية في جميع اإلجراءات 

التي مير به���ا احلاج، وفي حزم اخلدمات املقدمة 

إليه، ومس���توياتها وتكاليفها، م���ن خدمات النقل 

والسكن والتغذية قبل وصوله لألراضي املقدسة، 

كما يتيح النظام للحاج إمكانية س���داد قيمة تلك 

اخلدم���ات بالط���رق اإللكترونية املتع���ددة، ووفقًا 

للخي���ارات املتاحة حلزم اخلدم���ات التي يرغبها، 

وتكون مرجعي���ة ثابتة يرجع إليها عند تقومي أداء 

مختلف اجلهات العاملة في مجال احلج، ويكشف 

أي إخ���الل يحدث م���ن تلك اجلهات عن���د النظر 

في الش���كاوى التي يقدمها احلجاج ومحاس���بة 

املقصرين واملخالفني.
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مكة المكرمة: الرفادة
لدعم الش�باب وتش�جيعهم وإبراز أدوارهم المحورية في الح�ج، وانطالًقا من اهتمام 
مؤسس�ة صاحب الس�مو الملكي األمير محمد بن س�لمان الخيرية: )مسك(، بتقديم 
خدمات تقنية متطورة لحجاج البيت العتيق، نفذت المؤسس�ة خالل موس�م حج عام 
1438ه�، مبادرة نوعية تقام تمثلت في “خيمة مس�ك” التي تتوس�ط مشعر “منى”، 
لترحب من خاللها وف�ي رحابها بضيوف الرحمن بكرٍم وحب نابع من أرض هذه البالد، 
حي�ث تم تجهيزه�ا لتكون محط لقاء واجتم�اع وإثراء ديني ومعرف�ي وثقافي، وبما 
يواكب ما تحققه المملكة من نجاحات مستمرة في تنظيم هذه الشعيرة المقدسة، 

وتوفير جميع اإلمكانات التقنية لتسهيل أدائها.

خيمة “مسك”.. خدمات تقنية متطورة
 لحجاج البيت العتيق

رؤى

تمثل “الخيمة” 
تجربة متكاملة 

إلبراز رسالة الحج 
السامية وإعالء 

قيم اإلسالم

“خيمة مسك” متثل جتربة متكاملة موجهة إلى 
جمي���ع حجاج بيت الله احلرام، يتم من خاللها 

الترحي���ب بهم وإطالعهم عل���ى محتواها الذي 

يبرز رسالة احلج الس���امية ودورها في إعالء 

قيم اإلسالم من التسامح والتراحم والتساوي 

بني اجلميع.

كما جتسد اخليمة اهتمام “مسك اخليرية” بدعم 

وتش���جيع الش���باب في ذلك احلدث العظيم الذي 

يش���ارك فيه اآلالف من شباب الوطن سنويًا في 

خدمة ضيوف الرحمن عبر قطاعات عدة. 

فعالياتها الدينية والثقافية والفكرية، تنبع من أن 

موس���م احلج ُيبرز رسالة اإلس���الم في التسامح 

والتراحم والتساوي بني جميع الشعوب، وُيجّسد 

توافقه���ا وانفتاحه���ا على بعضه���ا، حيث تعتبر 

اململك���ة العربية الس���عودية املوط���ن األم للعالم 

اإلس���المي ومركزه، حيث يتواف���د إليها املاليني 
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تضم معرضًا يحوي 
صورًا فوتوغرافية 
تمثل رحلة بصرية 

في مختلف مراحل 
الحج وتفاصيله 

اإلنسانية والمكانية 
والروحانية

من مختلف الش���عوب واألع���راق، لتصبح منبًرا 

ُتِشيع من خالله رسائل اإلسالم السِمحة وأخالقه 

ورس���الة اململكة نفس���ها جتاه الشعوب األخرى، 

وذل���ك باس���تقبالها لضي���وف الرحم���ن والقيام 

بواجباتهم على أكمل وجه. 

وتهدف “خيمة مس���ك”، لدعم رسالة اململكة في 

نش���ر قيم الدين اإلس���المي، والتي تتجسد من 

خالل ترحيبها باملسلمني كافة خالل موسم احلج 

واستقبالهم أفضل استقبال، ولتكون األرض التي 

جتمع ش���ملهم وتوحدهم وتوّطد العالقات بينهم 

وتش���ّرع لهم األبواب، لتلتق���ي الثقافات وتتناغم 

برغم اختالفاتها. 

أقسام رئيسة 
تضم “خيمة مس���ك” أربعة أقسام رئيسة، أولها 

)املع���رض( الذي يضم ص���ورًا فوتوغرافية متثل 

رحلة بصرية في مختلف مراحل احلج وتفاصيله 

اإلنس���انية واملكانية والروحانية، ففي أي معرض 

فن���ي هناك قصة تأُخذك في رحلٍة متر عبرها في 

مراح���ل حتى تص���ل إلى النهاي���ة. وفي معرض 

“خيم���ة مس���ك” إبداع فن���ّي يص���ّور احلج من 
زواي���ا مختلفة، يخطف أبصار احلجاج ويأخذهم 

ف���ي رحل���ة من خالل ش���ريط مصّور أب���دع فيه 

الفوتوغرافيون ف���ي تصوير احلج كمزيج جمالي 

تعجز األفئدة عن وصفه، قالب إمياني يجمع بني 

كل األضداد واملتشابهات، بني كل ما هو متباعد 

ومتق���ارب وبني كل متنافر ومتجاور، بني اختالف 

اجلن���س والعرق واتفاق الهدف واملصير جتد فيه 

الس���مو والرفعة والضعف واملس���كنة، وجتد فيه 

الشدة والشقاء والطمأنينة والبهجة في آن واحد، 

هو خليط بني كل شيء ينتهي بلذة إميانية ال مثيل 

لها، مستلهمني احلج كرسالة سالم ومساواة في 

أياٍم ال ت���رى فيها إال البي���اض، ومرتكزين على 

قوله تعالى: }م���ن كل فٍج عميق{، لينهي احلجاج 

رحلتهم وقلبهم ممتلئ بروحانيٍة وسالم.

أما القسم الثاني: فهو )رحلة احلج االفتراضية(، 

والذي يقدم جتربة التنقل بني املش���اعر املقدسة 

باستخدام تقنية الواقع االفتراضي، والتي يتنقل 

فيه���ا الزائر ب���ني )9( أماكن معروض���ة له في 

قائمة، باللغتني العربية واإلجنليزية، حيث يحظى 

احلجاج بجولة افتراضية حول املشاعر املقدسة، 

وللح���اج حرية اختيار املكان ال���ذي يريد زيارته 

من بني األماكن التس���عة، ليتنقل احلاج كما يريد 

بني املش���اعر املقدس���ة في مكة املكرمة واملدينة 

املنورة بضغطة زر، ليجد نفسه تارة واقًفا بجانب 

الكعبة املش���رفة، وإذا رفع رأس���ه تقابله ساعة 

مكة املكرمة، وتارة أخرى يجد نفس���ه ميشي في 

املس���عى ثم ينتقل إلى عرفة، فمنى، ثم املش���عر 

رة، وأخي���ًرا يذهب في رحلة  احلرام ومس���جد منمَ

إلى املدينة املنورة ليزور املس���جد النبوي ويتنقل 

داخله وخارجه، كل ذلك وهو لم يبرح مكانه.

والقس���م الثالث هو: )املنبر(، وميثل منصة جتمع 

نخبة من املتحدثني، ينش���رون من خاللها رسائل 

اإلس���الم الس���محة، عبر محاض���رات مترجمة 

ملختلف اللغات، وتركز على قيم الدين اإلسالمي، 

كالع���دل والصدق والرحمة والتس���امح وحس���ن 

املعامل���ة، ويت���م ترجمتها، ليس���تفيد منها جميع 

احلضور من مختلف اجلنسيات. 

فيما خصص القسم الرابع ل� )جلسات النقاش(، 

ليناقش فيها الش���باب العديد م���ن املوضوعات 

الثرية، الت���ي ترتبط بأدوارهم في نش���ر مبادئ 

الدين اإلس���المي وقيمه، في جٍو تفاعلّي يس���مح 

لهم باملشاركة واحلوار مع شباب من مختلف دول 

العالم، وتبادل املعرفة واخلبرات معهم، ويجس���د 
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الربحية بجانب املنظمات احلكومية.

� جتس���يد صورة اململكة في كونه���ا نقطة التقاء 

املس���لمني في العالم أجمع، وموطًنا مرحًبا بهم، 

وإب���راز ما تقوم به م���ن جهود في خدمة ضيوف 

الرحمن خالل هذا احلدث السنوي العظيم.

� إبراز دور الشباب في نشر قيم الدين اإلسالمي 

وترس���يخها، وإثراء عقولهم مبوضوعات متنوعة 

تركز على رسالة اإلسالم وقيمه.

الكوادر والكفاءات
ويع���د )التعلي���م( من أه���م اهتمامات “مس���ك 

اخليرية”، وذلك لكونه ركيزة أساسية لنهضة األمم 

والقاط���رة التي تعبر باملجتم���ع نحو آفاق التقدم 

والتط���ور، عبر إنتاج عقول مفكرة وواعية وقادرة 

عل���ى إدارة وبناء مؤسس���ات املجتم���ع وركائزه 

األساس���ية، وتهيئة الكوادر البش���رية والكفاءات 

القادرة على إنشاء وقيادة مشروعات التنمية بكل 

مس���توياتها، لذلك عملت “مسك اخليرية” وتعمل 

على دعم العملية التعليمية من خالل إنشاء ورعاية 

مدارس وأكادمييات تتميز مبعايير تعليمية عاملية، 

مثل مدارس مسك ومدارس الرياض، كما عقدت 

ش���راكات دولية لالس���تفادة من اخلبرات الدولية 

املتميزة، مثل الش���راكة مع جامع���ة “هارفارد” 

األمريكية، والتي ش���ملت اعتم���اد برنامج إعداد 

القادة، إذ حصلت “مسك اخليرية” على تفويض 

م���ن اجلامعة لتكون وكياًل لها في مجال القيادات 

الشابة الناشئة في الشرق األوسط، كما تضمنت 

االتفاقية توفير مقاعد دراسية في برنامج التأهيل 

وتطوير القيادات باجلامعة، بحيث تقوم “مس���ك 

اخليري���ة” باختي���ار طلب���ة س���عوديني متميزين 

وابتعاثهم لهذا البرنامج، إلى جانب تبادل زيارات 

الوفود التي من ش���أنها تطوير الشراكة والعمل 

بني الطرفني. وش���مل اهتمام “مس���ك اخليرية” 

جان���ب التعليم باملجان، حي���ث دخلت في تعاون 

مع أكادميية “خان”، وهي مؤسس���ة تعليمية غير 

ربحية، ش���عارها: “تعليم باملجان على مس���توى 

عاملي لكل ش���خص ف���ي كل م���كان”، وتتقاطع 

قي���م األكادميية مع قيم “مس���ك اخليرية”، حيث 

يقوم املركز بترجمة مقاطع فيديو إلثراء احملتوى 

العربي من أكادميية خان في علوم عديدة. 

قسم )رحلة الحج 
االفتراضية( ينقل 

الزائر بين )9( أماكن 
باستخدام تقنية 

الواقع االفتراضي

)4( أقسام تجسد 
قيم اإلسالم 

وعظمة الحج ويعد 
)التعليم( من أهم 

اهتماماتها

هذا القس���م وعي مؤسسة مس���ك اخليرية جيًدا 

بأهمية دوُر الش���باب وقدرتهم عل���ى التأثير، لذا 

خصصت لهم مس���احة خاصة بهم في خيمتها، 

ملناقشة موضوعات ثرية ترتبط بأدوارهم في نشر 

مبادئ الدين اإلس���المي وقيم���ه، في جٍو تفاعلّي 

يسمح للشباب املشاركني من مختلف دول العالم 

بتبادل املعرفة واخلبرات، ومناقشتها سوًيا. ولعل 

من أبرز أهداف هذه اخليمة العصرية � التي ميثل 

ضيوفه���ا جميع من وطأت قدم���اه أرض اململكة 

العربية السعودية من حجاج بيت الله احلرام:

� إظهار الصورة املش���رقة جلهود ش���باب اململكة 

املش���اركني في خدمة حجاج بي���ت الله احلرام، 

وال���دور الفاع���ل الذي تق���وم ب���ه املنظمات غير 
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ومن بني الفعاليات التي تبنتها “مسك اخليرية”، 

فعالية: “من منصة التعليم إلى أفق العالم”، والتي 
أقيم���ت في مقر جامعة دار العلوم، واس���تهدفت 

طالبات املرحلة الثانوية ملساعدتهن في اكتشاف 

القدرات واملهارات املناس���بة الس���تغاللها بشكل 

جي���د وزرع القدرة على حتمل مس���ؤولية اتخاذ 

الق���رارات، فيما ش���ارك في الفعالي���ة عدد من 

رائدات األعمال س���لطن الضوء على )6( قصص 

ناجحة وسط حضور جتاوز ألف طالبة.

وللتعري���ف بأكادميي���ة مس���ك للقادة، وس���عيًا 

لالس���تفادة من املزج بني التعل���م والقيادة، فقد 

عملت مس���ك على إنش���اء أكادميية للقادة، وذلك 

إلتاح���ة الفرص للتعل���م نظرّيًا واالس���تفادة من 

جتارب اآلخرين، ولتطوير القادة في الس���عودية 

والشرق األوسط، ترحب األكادميية بالطالب من 

جميع اخللفيات سواء من القادة ذوي اإلمكانات 

العالية أو من كبار املس���ؤولني ذوي الس���جالت 

الناجح���ة للعم���ل معهم، وذلك باس���تخدام مزيج 

محكم من املشاركة على “اإلنترنت”، والتدريس 

في الفص���ول، والتدري���ب الفردي، واإلرش���اد، 

والعم���ل اجلماعي عن بعد، والتعل���م القائم على 

العمل، وأكادميية مس���ك س���تركز عل���ى تخريج 

ش���باب ذوي معارف ومهارات عالية ليتمكنوا من 

تقدمي املس���اهمة الثمينة ملنظماته���م، وهذا يعود 

إلى املساهمة في تطوير مناذج قيادية في اململكة 

العربية السعودية.

النهضة والتقدم
تولي ه���ذه املب���ادرة جانب )الثقاف���ة(، اهتمامًا 

كبي���رًا، حيث تؤمن “مس���ك اخليرية” أن نش���ر 

الثقافة هو س���لم الصعود نحو النهضة والتقدم، 

ولطاملا كان املس���توى الثقافي مبثابة معيار ملدى 

الرق���ي الفكري لألفراد واملجتمعات، فقد س���عت 

وتس���عى إلطالق مش���روعات ثقافية تس���تهدف 

مفاصل التنمية في جسد املجتمع الشبابي، وكان 

من بني هذه املساعي مشاركة مسك الثقافية في 

معرض الري���اض الدولي للكتاب، التي س���جلت 

تفردًا لعامني متتالني في إشراك األدباء والكتاب 

املبدع���ني الش���باب، وتقدميهم للمش���هد الثقافي 

السعودي عبر البرنامج الثقافي ملعرض الرياض 

الدول���ي للكت���اب، ففي املش���اركة األولى، نظمت 

“مس���ك اخليرية” 10 ندوات لتجارب شبابية في 
التأليف، و6 ورش عمل، ش���ارك فيها 17 متحدثًا 

ومدربًا من الش���باب املبدعني في مجاالت ثقافية 

متنوعة أتى على رأس���ها التأليف، قابلها حضور 

شبابي كثيف. وفي الدورة الثانية ملعرض الرياض 

الدول���ي للكتاب، فق���د كررت “مس���ك اخليرية” 

التجرب���ة جناحًا  وس���جلت  جتربتها 

كبي���رًا، حيث أقيم���ت 10 ندوات عن 

جتارب ش���بابية في التأليف، وخمس ورش عمل 

خاصة بالكتابة اإلبداعية، والتحفيز على القراءة، 

ش���ارك بها 15 متحدث���ًا ومدرب���ًا جميعهم من 

الشباب، وس���ط حضور فاق التوقعات خصوصًا 

في ورش العمل الت���ي زاد جتاوز احلضور فيها 

الطاقة االستيعابية للقاعات.

كما ش���اركت “مس���ك اخليرية” في هذه الدورة 

بجن���اح خ���اص بالطف���ل، نظمته حتت ش���عار: 

“يحك���ى أّن”، حيث قدم اجلن���اح القراءة بقوالب 
متعددة وعبر طرق متنوعة جلذب األطفال وإعادة 

متعة االطالع وحتقيق اس���تفادة النشء من ثراء 

املعرفة، حيث يحتوي اجلناح على أنشطة تفاعلية 

من ش���أنها جعل القراءة ممارس���ة ممتعة خليال 

الطفل وضرورة في عامله، ما جعل اجلناح يسجل 

زيارة أكثر من 2800 طفل وطفلة.

وتش���كل الش���راكة التي جتمع “مسك اخليرية” 

مبنظمة “اليونس���كو”، خطوة فري���دة من نوعها 

لتطوي���ر وتنمية العمل الثقاف���ي في عدة جوانب، 

س���واء عبر ما توف���ره هذه الش���راكة من تبادل 

للخب���رات واملش���ورات وكذل���ك الدع���م الثقافي 

عل���ى الصعيدين الدول���ي واإلقليمي، حيث تتمتع 

اليونس���كو بعالقات رس���مية مع 381 مؤسس���ة 

وهيئة من مختلف أنحاء العالم.

الفكر واإلبداع
أما فيما يختص بجانب: )اإلعالم(، فتركز مسك 

عل���ى تنمية امله���ارات اإلعالمي���ة، وحترص على 

مواكبة أحدث املمارس���ات في مجال اإلعالم، من 

منطل���ق أهمية أال يتخلى اإلعالم عن مس���ؤوليته 

االجتماعية كوسيلة بناء وتنمية تزيد من مستوى 

الوعي وترتقي باملجتمع والوطن.

ومن ب���ني اجلهود اإلعالمية التي بذلتها “مس���ك 

اخليري���ة” على م���دى األعوام املاضي���ة، ملتقى 

“مغردون”، وهو حدث تفاعل���ي لتعزيز اجلوانب 
االتصالية لدى الش���باب، واالرتقاء مبس���تويات 

الفك���ر واإلبداع لديهم عل���ى النحو الذي ينهض 

بقدراتهم ويوس���ع مداركهم، حيث يجمع امللتقى 

املبدع���ني ممن ب���رزوا على منص���ات التواصل 

االجتماعي مع الش���باب املهتمني بهذه الصناعة 

لالط���الع عن قرب على أه���م املواقع االجتماعية 

وأكثر املمارس���ات والس���لوكيات نفع���ًا، وكيفية 

إبراز املقدرة الوطنية في االس���تفادة من مواقع 

التواصل االجتماعي، ورفع الوعي لدى الش���باب 

وتس���خير أدوات اإلعالم الرقمي خلدمة الوطن، 

وجتس���يد احملتوي���ات املعرفي���ة واإلبداعية في 

مخرجات الش���باب، وذلك لقناعات القائمني على 

“مسك اخليرية” التامة بأن وسائل اإلعالم تتعدد 
وتتن���وع في األث���ر والقوة، حيث تدرك “مس���ك 

اخليري���ة” أن اإلع���الم هو أحد أه���م قنوات نقل 

اخلبرات والثقافات واألف���كار، لذا يعتبر اإلعالم 

من أولويات اهتماماتها.

تعتبر منبًرا ُتشيع 
من خالله رسائل 

اإلسالم السمحة 
وأخالقه ورسالة 

المملكة تجاه 
الشعوب األخرى 
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شخصية من الحرمين 

جدة: الرفادة
معالي األس�تاذ الس�يد إياد بن أمين مدني، دليل عريق ومن أس�رة امتهنت 
مهنة )األدالء(، وشخصية مثقفة واسعة االطالع، وسليل بيت علم وثقافة، 
جم�ع بين: )الح�ج، والثقاف�ة، والعم�ل اإلس�المي الدولي(، كما نال ش�رف 
المول�د في )مكة المكرمة(، والنش�أة ب� )المدينة المن�ورة(.. تولى منصبه 
كأمي�ن ع�ام ُمنتخ�ب لمنظم�ة التع�اون اإلس�المي، ف�ي 1435/02/29ه�� 

الموافق للعاشر من يناير 2014م، ليعد عاشر أمين عام لهذه المنظمة.. 

دليل عريق وشخصية مثقفة واسعة االطالع

إياد مدني.. مسيرة حافلة في خدمة 
ضيوف الرحمن

تولى منصب وزير 
“الحج” من عام 

1420هــ إلى عام 
1425هــ ويعد 

)سادس( وزير يقود 
دفة العمل فيها
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ُعين وزيرًا للثقافة 
واإلعالم خالل 
الفترة من عام 
1425هــ وحتى 
العام 1430هــ 
ليترك بصمته 

وتميز عمله فيها

إرش���اد احلاف���الت الناقل���ة للحج���اج” في عام 

1423ه�، وغيرها من النقالت الكبرى واخلطوات 

التطويرية. وكذلك تطوير مركز تدريب العاملني في 

احلج والعمرة، وافتتاحه واختيار املبنى اخل�اص 

ب���ه، وذل���ك بتاري���خ 1422/8/1ه�، وب���دء عقد 

الدورات التدريبي���ة التخصصية فيه، ليتم افتتاح 

املقر اجلدي���د للمركز بتاري���خ 1423/7/26ه�، 

كما ش���هدت مجلة احلج والعمرة في عهده خطوة 

تطويرية كبرى، متثلت في إسناد تنفيذها ملؤسسة 

صحفية متخصصة، وتغييرات ش���ملت الش���كل 

واملضم���ون. كم���ا واكب���ت فترت���ه، االنتهاء من 

مش���روع اخليام املقاومة للحريق في مشعر منى، 

في عام 1421ه�، املوافق لعام 2000م. وتشغيل 

مجازر املعيصم احلديثة.

الثقافة واإلعالم 
قب���ل تولي���ه منصب وزي���ر احلج، عم���ل معاليه 

وزيرًا لوزارة الثقاف���ة واإلعالم خالل الفترة من 

2005/2/8م،  املواف���ق  1425/12/28ه�����، 

امل��واف���ق  1430/02/19ه�����،  وحت���ى 

2009/2/14م، ليت���رك بصمته ومتيز عمله من 

خالل النج���اح الذي حتقق في عدة مجاالت، من 

أبرزه���ا معرض الكتاب الدول���ي، وفتح مجاالت 

احلوار في وس���ائل اإلعالم، وبث احلياة والروح 

تأسيس نظام العمرة اإللكترونية، وترسيخ بعض 

األفكار واخلطط اإلس���تراتيجية املميزة، لتش���هد 

الوزارة بصفة عامة، ومؤسسات أرباب الطوائف 

بصف���ة خاصة، في عهده الكثي���ر من التطورات، 

ومنها التوس���ع في اس���تخدام التقنية واحلاسب 

اآلل���ي، كما ش���هدت فترت���ه، ال���دورة االنتخابية 

األول���ى: )1423- 1428ه�(، لتش���كيل مجالس 

إدارات مؤسس���ات أرباب الطوائف، والتي بدأت 

بتاريخ 1423/6/15ه����، والتي تعد أول جتربة 

لهذه املؤسس���ات في هذا املضمار، والتي تهدف 

منه���ا وزارة احلج إلى الرق���ي باخلدمات املقدمة 

إلى ضيوف الرحمن، وكذلك خدمة املس���اهم في 

إطار مؤسس���ته، مبا يؤدي إلى رقي مؤسس���ات 

أرباب الطوائف بالكامل. وانطالق مسيرة “مكتب 

تقلّ���د حقيبت���ني وزاريتني، هما احل���ج، والثقافة 

واإلع���الم، حيث ُع���ني وزي���رًا ل���وزارة الثقافة 

واإلع���الم، التي قفز بها ف���ي فترة زمنية قصيرة 

إل���ى مواقع متقدمة من اإلجن���از والعطاء، وقام 

بتأس���يس بعض الفعاليات الثقافي���ة املهمة في 

داخل اململكة وخارجها، وتفعيل إيصال الصوت 

الثقافي الس���عودي عبر وكالة الش���ؤون الثقافية 

للعالقات الدولية، وتطوير اإلعالم اخلارجي.

نقالت تطويرية
تول���ى منصب وزي���ر احل���ج، خالل الفت���رة من 

الثال���ث من ش���هر ربي���ع األول 1420ه�����، إلى 

1425/12/27ه��، امل��وافق 1999/6/6م، إلى 

نهاية ش���هر ذي احلجة من عام 1425ه�، املوافق 

2005/2/7م، ويعد )س���ادس( وزي���ر يقود دفة 

العمل في وزارة )احلج واألوقاف( منذ تأسيسها، 

حيث أعقب كل من معالي األس���تاذ حسني عرب، 

ومعالي األس���تاذ محمد عم���ر توفيق – يرحمهما 

الله – ومعالي األس���تاذ حس���ن كتب���ي، ومعالي 

الش���يخ عبدالوه���اب عبدالواس���ع  – يرحمهما 

الله – ومعالي الدكتور محمود سفر. وثاني وزير 

يتول���ى هذه احلقيبة بعد فصله���ا عن: )األوقاف( 

وتعديل مس���ماها إلى: )وزارة احلج(، ليترك أثرًا 

واضحًا في أروق���ة هذه ال���وزارة العريقة، منها 
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نادي الط���الب األجانب باجلامع���ة. وُمنح درجة 

الدكت�����وراه الفخرية من اجل��امعة اإلس���المية 

العاملية مباليزيا ف���ي مجال العالقات الدولية في 

العام 1425ه��، املوافق لعام 2004م.

كان معاليه عضوًا مبجلس الشورى: خالل الفترة 

من 1418/03/03ه�، إلى 1420/03/03ه��. 

امل��وافق 1997/07/08م، إلى 1999/06/16م. 

وعضو الهيئة االستشارية للمجلس األعلى ملجلس 

التعاون ل���دول اخلليج العربي���ة. وكّون مجموعة 

إعالمية وتس���ويقية لتقدمي اخلدمات االستشارية 

املتخصص���ة في مجاالت اإلع���الم واالتصاالت، 

والتس���ويق، وتنمية القوى البشرية. وعمل مديرًا 

عامًا ملؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، وعني أول 

رئيس حترير لصحيفة “سعودي جازيت”، حيث 

ُعرف عنه أنه شخصية ذات عقلية إدارية ومتتاز 

بخبرات واس���عة وبقوة الش���خصية والتواضع 

واتس���اع العالقات وبعد النظر، حيث كان دوره 

القي���ادي س���ببًا كبي���رًا فيما وصل���ت إليه هذه 

املؤسسة الصحفية من جناح وازدهار، كما عمل 

مستش���ارًا للتحرير ملجلة “أهاًل وس���هاًل” التي 

تصدرها اخلطوط اجلوية العربية السعودية. 

مشاركات واسعة
ش���ارك معالي���ه في عضوي���ة عدد م���ن اللجان 

ف���ي األندية األدبي���ة وجمعية الثقاف���ة والفنون، 

وتعتب���ر فترته م���ن الفترات املمي���زة في تاريخ 

الثقافة واإلعالم في بالدنا.

وي���رى معالي الوزير إياد مدني - وهو س���ليل بيت 

علم وثقافة - أن املثقف الس���عودي عليه أن يسهم 

ف���ي حياكة النس���يج الثقافي لبل���ده، بلد احلرمني 

الش���ريفني وخادمة املدينتني املقدستني مكة املكرمة 

واملدينة املنورة، وخادمة ضيوف الرحمن من حجاج 

ومعتمرين وزوار، ومنبع العروبة ومهد لغتها ومنطلق 

هجراتها األولى، والساحة التي شهدت إرهاصاتها 

احلضارية وتختزن جذور ديوان ش���عرها، وأن كل 

تل���ك املعطيات تش���كل امتداده ومس���ؤولياته، وإن 

قاعدة هذا النس���يج واألس���اس هو اإلسالم الذي 

يحمل رسالة عاملية قوامها العدل والسالم والرحمة 

للعامل���ني، رس���الة حتترم التنوع وتعت���رف باآلخر، 

جتمع وال تفرق، تس���اوي وال متيز، تعدل وال تظلم، 

تنبذ العنف والتطرف وتكرم اإلنسان وحتفظ حقوقه 

وتصون حرياته. 

امليالد واخلبرات
ولد معالي الس���يد إياد مدني ف���ي مكة املكرمة 

ف���ي 14 جمادى األولى 1365ه�����، املوافق 26 

أبريل 1946م، وتربى ونش���أ في املدينة املنورة 

وفيه���ا تلق���ى تعليم���ه األولي، حت���ى تخرج في 

املدرسة “الناصرية” االبتدائية، وأنهى الدراسة 

الثانوية من مدرس���ة “طيب���ة” الثانوية، وحصل 

على منحة م���ن وزارة املعارف إلنهاء دراس���ته 

اجلامعية بالواليات املتح���دة األمريكية. وحصل 

على الش���هادة اجلامعية )B.S( من جامعة والية 

أريزون���ا في نهاي���ة ع���ام 1968م، متخصصًا 

ف���ي إدارة اإلنتاج. وعمل عقب إنهائه الدراس���ة 

اجلامعي���ة ف���ي اخلطوط الس���عودية، وكان آخر 

منصب يشغله فيها هو املدير العام ملنطقة جدة. 

وأثناء دراسته اجلامعية، عمل غير متفرغ في عدة 

جهات، واختير أكثر من مرة رئيسًا ومسؤواًل في 

كان عضوًا 
بمجلس الشورى 

وعضوًا بالهيئة 
االستشارية 

للمجلس األعلى 
لمجلس التعاون 

لدول الخليج 
العربية

46   العدد احلادي والعشرون - رجب 1440ه�  



الوزارية الدائم���ة والهيئات العامة منها: )اللجنة 

العليا لسياسة التعليم. والهيئة العامة للسياحة. 

والهيئة العليا لتطوير مكة املكرمة واملدينة املنورة 

واملشاعر املقدسة. واللجنة العامة ملجلس الوزراء. 

وجلنة احلج العلي���ا. واللجن���ة التنفيذية لتطوير 

املنطقة املركزي���ة باملدينة املنورة(. كما ش���ارك 

في عضوية مجالس إدارات: )الشركة السعودية 

للخدم���ات الصناعي���ة “سيس���كو” املتخصصة 

ف���ي تقدمي خدم���ات البنية األساس���ية في املدن 

الصناعية. والشركة السعودية للتنمية الصناعية 

“ص���دق”، وهي ش���ركة مس���اهمة. والش���ركة 
 .”S.B.M“ الس���عودية لصناع���ة مواد البن���اء

والبنك الس���عودي الفرنسي. ومؤسسة “عكاظ” 

للصحافة والنش���ر. ومصلحة املي���اه والصرف 

الصح���ي باملدينة املن���ورة. والش���ركة الوطنية 

املوحدة للتوزيع(.

كما ش��ارك معالي األستاذ السيد إياد بن أمني 

مدني وال يزال يش��ارك في ع���دد من اجلمعي��ات 

واللج�����ان االجتم��اعية والثق�افي���ة التط��ويرية، 

منه����ا: )مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله لرعاية 

املوهبة واإلب���داع. ومج�ل��س أمن����اء “ج�امع�ة 

اخللي�����ج” ف����ي دول���ة البح�ري��������ن. واللجنة 

الس���عودية لتنمي���ة التجارة اخلارجي���ة واملنبثقة 

عن مجلس الغرف التجارية الس���عودية. ومنتدى 

التنمي���ة اخلليجي. واجلمعي���ة اخليرية للخدمات 

االجتماعي���ة في املدينة املن���ورة. ومجلس إدارة 

م���دارس دار الفكر بجدة. واألمني العام جلائزة: 

“الس���يد أمني مدني للبحث ف���ي تاريخ اجلزيرة 
العربي���ة”. ون��ائ���ب رئي�س، ورئي����س اللجن��ة 

التنفيذي��ة مل�ؤسس��ة امل�لك عبدالله بن عبدالعزيز 

لوالديه لإلسكان التنموي(.

التكرمي والتأليف
نال العديد من اجلوائز واألوس���مة، منها ميدالية 

التف���وق م���ن وزارة التعلي���م بجمهوري���ة مصر 

العربي���ة. ودرع املوظف املثال���ي لعام 1971م، 

من اخلطوط اجلوية العربية الس���عودية. وشهادة 

تقدي���ر من الغرفة التجارية العربية األمريكية في 

ع���ام 1987م. ودرع تقدير من منظمة الصداقة 

السعودية التركية. ودرع تقدير من جامعة اخلليج 

في مملكة البحرين. وميدالية تقدير من جمهورية 

شخصية إدارية 
تمتاز بخبرات 

واسعة وبقوة 
الشخصية 

والتواضع واتساع 
العالقات وبعد 

النظر

الصني )تايوان(. ووس���ام الفارس األكثر بروزًا 

))PSM من دولة ماليزيا. ووس���ام من الدرجة 

الثانية من عمان. ووس���ام من إيطاليا. وخطاب 

تقدير من تركيا، باإلضافة إلى عدد من األوسمة 

وشهادات التقدير خالل الزيارات الرسمية.

كما شارك في العديد من الوفود الرسمية واألهلية 

ملختلف دول العال���م مبا في ذلك مؤمترات القمم 

اإلس���المية، والقمم العربي���ة، والقمم اخلليجية، 

والزيارات امللكية الرس���مية، واألسابيع الثقافية، 

ومجال���س وزراء الثقاف���ة ووزراء اإلع���الم على 

مستوى دول اخلليج، واجلامعة العربية، ومنظمة 

التعاون اإلس���المي، ومنظمة دول عدم االنحياز. 

وشارك في عضوية وفد الصداقة السعودي الذي 

زار أستراليا ونيوزيلندا عام 1411ه/ 1991م، 

وكذلك في الوفد السعودي إلى مؤمتر السياسات 

الثقافية العاملية الذي نظمته اليونسكو باملكسيك، 

وفي وفود س���عودية ثقافية وإعالمية واقتصادية 

للعديد من الدول العربية والعاملية.

له كتابات وإسهامات صحفية عديدة في الصحف 

واملجالت احمللية، والكثير من املؤلفات القصصية 

واخلواط���ر باللغ���ة اإلجنليزي���ة، منه���ا: )س���ن 

زرافة(، الذي صدر ملعاليه في ش���هر ربيع اآلخر 

1431ه�، ويض���م مجموع���ة مقاالت ودراس���ات 

س���ابقه للمؤلف كتبها في س���ني مراحل حياته، 

تناقش الش���أن الفكري واالجتماعي والسياسي 

وحت���والت املجتمع، وكتاب فلس���في فكري عميق 

يستفز القارئ للتفكير واحلوار مع الذات، كما أن 

له كتبًا ومؤلفات أخ���رى مطبوعة وغير مطبوعة، 

منها كتاب: )التحدي السعودي(، كما أعاد طباعة 

وتوزيع كتاب: )التاريخ اجلغرافي(، ملؤلفه الرائد 

السيد أمني مدني، الذي أخرج لنا معطى معرفيًا 

متميزًا على ساحة الفكر العربي، أصبح له سمة 

وتخصصًا ف���ي تنوعه الوحيد، بع���د نفاد جميع 

الطبعات لهذا الكتاب لوالده من األس���واق، وهذا 

في���ه وفاء لوالده الرائد الس���يد أمني مدني ووفاء 

أيضًا للعلم والعلماء. هذا بجانب بعض األنشطة 

االجتماعية والفعاليات الفكرية ممثلًة بجائزة أمني 

مدني للبحث في تاريخ اجلزيرة العربية السنوية، 

والتي تنظم حتت مظلة نادي املدينة املنورة األدبي 

الثقافي، لتتيح للباحثني واملؤرخني تتويج جهودهم 

بجائزة معنوي���ة أواًل ومادية ثانيًا، هذا باإلضافة 

إلى بعض األمسيات الفكرية والثقافية التي كان 

يقيمها في منزله في جدة.
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مشاهدات 

مكة الكرمة: الرفادة
كان�ت الرغب�ة ف�ي المزيد م�ن المعرف�ة هي الت�ي أهاب�ت بأوروبا إل�ى ولوج جزي�رة العرب 
ومحاولة اكتش�افها من جدي�د.. وتنوعت األهداف والنوايا لدى الرحال�ة األوروبيين، وبعضهم 
وقع تحت تأثير نداء اإلس�الم فحس�ن إس�المهم وتس�نى لهم دخول المدينتين المقدستين 
“مك�ة المكرم�ة” و”المدين�ة المنورة”، ومنهم من ش�ارك في غس�ل الكعبة المش�رفة من 

الداخل، فتركوا لنا سجاًل حيًا لمشاهداتهم وانطباعاتهم.

أر س���وى عمودين خش���بيني في الوسط 

ملساندة الس���قف وقضيبًا حديديًا مثبتًا 

فيها، علقت علي���ه ثالثة مصابيح فضية.. 

وأرضية الكعبة من رخام وكذلك جدرانها 

الداخلي���ة، وهي تزدان بكتابات ونقوش.. 

وال ميكث احلجيج داخلها سوى حلظات، 

فهن���اك آخرون ينتظ���رون دورهم.. يقوم 

أتباع شريف مكة بغسل الكعبة مباء زمزم 

ويتم إبعاد الس���لم املتحرك الذي يوضع 

للصعود إلى باب الكعبة، فيتزاحم الناس 

أس���فل الباب ليتلقوا ماء غس���ل الكعبة، 

واملكانس التي اس���تخدمت في التنظيف 

يتم تكسيرها إلى قطع صغيرة وتنثر فوق 

احلجي���ج املتجمعني، وم���ن يحصل على 

قطعة منها يحتفظ بها كذكرى مقدسة”..

تقرير مفصل

أوروبيون ينقلون مشاهداتهم من داخل 
الكعبة المشرفة

من الرحالة الذين حظوا بش���رف غس���ل 

الكعبة املش���رفة “جوزي���ف بيتس” أول 

بريطان���ي وثان���ي أوروب���ي يدخ���ل مكة 

املكرم���ة، وكان ذلك في س���نة 1680م، 

وعل���ى الرغم من صغر س���نه إال أنه كان 

أول رحال���ة يص���ف درب احل���ج � البري 

والبحري � من ب���الد املغرب، حتدث عن: 

راب���غ وجدة ومك���ة وجغرافيتها، واحلرم 

املكي.. وق���د أتيحت ل���ه الفرصة مرتني 

لدخ���ول جوف الكعبة خ���الل فترة مكوثه 

مبكة وعل���ى حد قوله “وهو حظ س���عيد 

لم يتح آلالف احلجاج” وأش���ار بأن على 

املس���لم الذي يدخل الكعب���ة، أن يصلي 

ركعتني في كل ركن من أركانها بخشوع 

كامل واس���تغراق ش���ديد وأضاف: “لم 

دومنيجو باديا 
أول رحالة يمنح 

األوروبيين تقريرًا 
مفصاًل عن طرق 
التجارة في الحجاز

رغم صغر سن 
)جوزيف بيتس( إال 

أنه أتيحت له فرصة 
الدخول إلى جوف 

الكعبة مرتين

48   العدد احلادي والعشرون - رجب 1440ه�  



49   العدد احلادي والعشرون - رجب 1440ه�  



منه إلى الس���قف ُيغطيها حاج���ز، وبابها ُمغلق. 

أما س���قفها فهو منبسط فسيح في أعاله، ليس 

فيه س���وى ميزاب واسع جدًا في اجلهة املتجهة 

صوب الش���مال الغربي، حيث يص���ب املاء في 

اجلزء احملاط بحجر إس���ماعيل؛ يقولون إنه من 

الذهب، لكن يبدو لي أنه من البرونز املذهب”.

رصد وتوثيق
أما الرحالة واملستش���رق السويسري الشهير: 

ج���ون لويس بوركه���ارت أو “الش���يخ إبراهيم 

امله���دى”.. وال���ذي أتاحت له الظ���روف زيارة 

املدينتني املقدس���تني مكة واملدينة واإلقامة فيهما 

وفي جدة والطائف وينبع لنحو عش���رة أش���هر 

من منتصف ش���هر يوليو 1814 حتى منتصف 

مارس 1815م وسجل مش���اهداته وانطباعاته 

عن أحوال بالد احلجاز وسكانه وأمناط حياتهم.

دخ���ل بوركهارت مك���ة املكرمة ف���ي الثامن من 

سبتمبر 1814م ووصف مكة وجبالها وشوارعها 

وبيوته���ا واحلرم املكي، وقال عن غس���ل الكعبة 

“وصف افتت���اح الكعبة”.. وكت���ب بوركهارت: 
“تفت���ح الكعبة ثالث مرات في الس���نة فقط: في 
اليوم العشرين من شهر رمضان، وفى اخلامس 

عش���ر من ذي القعدة، وفى العاش���ر من محرم 

)أو عاشوراء كما يدعوه العرب(.. ويتم االفتتاح 

بعد س���اعة من شروق الش���مس عندما ُيسحب 

الدرج عل���ى عجالت إلى بواب���ة املبنى، وما إن 

متس احلائط حتى تتسارع احلشود فوقها ومتأل 

الكعبة كلها م���ن الداخل في حلظات. ويصطف 

أغوات املس���جد على الدرجات ويس���عون عبثًا 

للحف���اظ على النظام. وفى الداخل على كل زائر 

أن يصلي ثماني ركعات أو يقوم بس���ت عش���رة 

سجدة؛ في كل زاوية منها ركعتني، وبعد انتهاء 

الصلوات، على الزائر أن يتكئ على أي جزء من 

احلائط بيدين ممدوتني ووجهه ملتصق به، وهكذا 

يردد أدعية دينية، فيمأل الغرفة النش���يج وأعتقد 

أنى الحظت أقوى املش���اعر وأصدق االنفعاالت 

القلبي���ة املخلصة وتوب���ة صادقة ل���دى العديد 

من الزوار، وُتس���مع الهتاف���ات التالية وأخرى 

مش���ابهة، وقد تبلل���ت وجوه عدي���دة بالدموع: 

يا رب البي���ت اغفر لي ولوال���دي وألبنائي! رب 

أدخلني فى جنت���ك، وخلص رقبتي من نارك. يا 

رب البي���ت العتيق. ولم أس���تطع البقاء أكثر من 

خمس دقائ���ق، حيث كاد ُيغمى علي من ش���دة 

أم���ا الرحالة اإلس���باني “دومينج���و باديا” أو 

األمير علي بك العباسي، فكان من أبرز الرحالة 

اجلغرافي���ني األوروبي���ني الذين جاب���وا جزيرة 

الع���رب وأكثره���م غموضًا، وه���و أول من منح 

األوروبي���ني تقريرًا مفصاًل عن طرق التجارة في 

احلجاز.. وصل إلى مك���ة املكرمة في 23 يناير 

عام 1807م واستقبله شريف مكة، وتأثر كثيرًا 

مبش���هد الكعبة ووصف داخله���ا، فكتب: “أما 

القس���م الداخلي من الكعبة فليس مغلقًا، بل هو 

عبارة عن قاعة أقيمت فوق مستوى السطح ومثله 

الباب، وهناك عمودان في منتصف قاعة الكعبة، 

قط���ر كل واحد منهما أقل م���ن قدمني يحمالن 

الس���قف، ومظهرهما من الداخل يستحيل علي 

وصفه، حي���ث ُيخفيهما قماش رائع ممتد يغطي 

كذلك احليطان واألعمدة من األعلى إلى األسفل 

حتى يصل إلى ما فوق خمسة أقدام من األرض، 

ه���ذا القماش من احلرير الوردي مطرز بالزهور 

بخيوط من فضة ومبطن بآخر لونه أبيض، وكل 

سلطان جديد في القس���طنطينية ملزم بإرسال 

واحدة منها عن���د توليه منصبه. وجدران الكعبة 

مكش���وفة ومرصع���ة بغطاء جميل م���ن املرمر، 

بعضه���ا ملس���اء واألخ���رى مزخرف���ة بالزهور 

املطرزة، أو األرابس���ك الب���ارز، وبعضها عليه 

نق���وش كتابية. وأرضيتها أيض���ًا مبلطة مبرمر 

جميل، وعلى ارتفاع سبعة أقدام أو ثمانية توجد 

عارض���ة متتد من عمود آلخ���ر، وثانية متتد من 

كل عمود إل���ى احلائط يدعون بأنها من الفضة، 

وهناك عدد هائل من املصابي���ح الفضية ُمعلقة 

فيه���ا، ُمتراص���ة الواحدة فوق األخ���رى، وفى 

الزاوية الش���مالية من الصالة هناك درج ُيصعد 

وصف بوركهارت 
مكة وجبالها 

وشوارعها وبيوتها 
ووصف فتح الكعبة 

وما تحويه بداخلها
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احلر وُجر عدة أش���خاص إلى اخلارج بصعوبة 

وهم فاق���دو الوعي.. وتبقى الكعبة مفتوحة حتى 

احلادية عش���رة تقريبًا. وفي الي���وم التالي ُتفتح 

حصريًا للنساء، وبعد زيارة الكعبة، من الواجب 

تأدية الط���واف حولها. ويتألف داخل الكعبة من 

قاع���ة واحدة يدعم س���طحها عمودان وليس أي 

وسيلة لإلضاءة إال النور الذي يدخل من الباب.. 

إن الس���قف والنص���ف العلوي م���ن العمودين 

واجلدران اجلانبية، ضمن مس���احة من األرض 

تبلغ نحو خمسة أقدام، قد ُزينت بقماش سميك 

م���ن احلرير األحمر املنس���وج بأزه���ار ونقوش 

بأحرف كبيرة من الفضة، واجلزء السفلي من كل 

عمود قد ُمد عليه خشب األلوة اجلميل املنحوت؛ 

وذلك اجلزء من اجلدران أس���فل القماش احلرير 

ُرصف بالرخام األبيض اجلميل املزين بالنقوش 

البارزة، وزخرفات األرابيس���ك اجلميلة، والعمل 

برمته هو عبارة عن براعة ُمتقنة. واألرضية التي 

هي فوق مستوى معني من الباب، وبالتالي ترتفع 

بنحو س���بعة أقدام عن مستوى منطقة املسجد، 

قد ُرصفت بالرخام بأل���وان مختلفة. وقد علقت 

بني األعم���دة أعداد من املصابي���ح وهي هبات 

من املؤمن���ني وُيقال إنها م���ن الذهب اخلالص؛ 

وفي الزاوية الش���مالية الغربية من الغرفة بوابة 

صغيرة تؤدي إلى الس���طح املنبسط للبناء. ولم 

أش���اهد أي شيء آخر يس���تحق املالحظة؛ لكن 

الغرفة ش���ديدة الظلمة بحيث أنك حتتاج لبعض 

الوقت قبل أن تتمكن من رؤية أي شيء فيها. إن 

الزخارف الداخلية معاصرة لترميم الكعبة الذي 

مت س���نة 1627م. ولم اتعرف على أية ش���عائر 

مقدس���ة لغس���ل أرض الكعبة كم���ا ذكرت في 

دولتشين: يفتح 
باب الكعبة 

المزدان بوفرة من 
الفضة عشر مرات 

في السنة

تحدث تامييزيه 
عن جغرافية مكة 

ودروب الحج 
وأحواض المياه 

الضخمة المخصصة 
لقوافل الحجيج

حرص امللك عبدالعزيز � رحمه اهلل � على 
مباش��رة غس��ل الكعب��ة بنفس��ه، وحدث 
ذلك ع��دة مرات، ثم س��رى ه��ذا احلرص 
إل��ى أبنائه املل��وك من بع��ده رحمهم اهلل 
تعال��ى، وص��واًل إل��ى ه��ذا العه��د الزاه��ر 
خل��ادم احلرمني الش��ريفني امللك س��لمان 
بن عبدالعزي��ز يحفظه اهلل، حيث أصبح 
مناس��بة إس��المية كب��رى، يت��م حاليًا يف 
يومني محددين: اخلامس عش��ر من شهر 
ش��عبان، واليوم األول من شهر ذي احلجة 
من كل عام.. حيث يتش��رف أمير منطقة 
مك��ة املكرم��ة نيابة ع��ن خ��ادم احلرمني 
الشريفني بقيادة غس��ل الكعبة املشرفة، 
وعادة ما يتش��رف بهذه املناسبة عدد من 
الوزراء وكبار الش��خصيات وسفراء الدول 
اإلسالمية وكبير سدنة الكعبة الشريفة.

51   العدد احلادي والعشرون - رجب 1440ه�  



“.. وق���د كانت البوابة التي ندخ���ل إليها عبرها 
مصنوع���ة من الفضة الس���ميكة والصلبة، وهي 

تقع في الطرف اجلنوبي، وقد رفعت عن س���طح 

األرض مب���ا يعادل ثمانية أق���دام تقريبًا. وبداًل 

من الصعود إليها عن طريق درج ثابت فقد كان 

يتم اس���تخدام طقم متنقل من الساللم التي تتم 

إزاحتها بعيدًا مبج���رد االنتهاء من كل احتفال 

ديني تتم إقامته بها.

ويتم فتح تلك البوابة الرئيسية إحدى عشرة مرة 

في كل سنة على النحو اآلتي: في شهر رمضان 

مرتان - في ش���هر ذي القعدة مرة واحدة فقط 

- في ش���هر ذي احلجة مرتان - في شهر صفر 

م���رة واحدة - في ش���هر ربي���ع األول مرتان - 

فى ش���هر شعبان مرتان - وفي شهر رجب مرة 

واح���دة فقط. وفى النهاية يتم فتحها في ش���هر 

ربيع اآلخر بغرض تنظيفها وغس���لها وتطهيرها 

بعد هذا القدر الكبير من األوساخ التي تكون قد 

تراكمت بداخلها. وباإلضافة إلى ذلك فعند قدوم 

إحدى الشخصيات املهمة واملؤثرة إلى مكة، وفي 

حالة عدم اعتزامه البقاء هناك حتى فترة احلج، 

فيمكن���ه في هذه احلالة أن يحصل على إذن من 

حام���ل مفاتيح الكعبة للدخ���ول إلى هناك مقابل 

سداده ملبلغ مرتفع!

أما اجلزء الداخلي من الكعبة فتتدلى منه أغطية 

م���ن الفسيفس���اء العربية ذات األل���وان التي ال 

حتصى وال تعد. وبدءًا من طول الرجل العادي، 

ويستمر تدلي قماش مقصب ومطرز بالذهب على 

“أسفار علي بيه العباسي” فقد رأيت الطواشية 
يؤدون تلك املهمة بالطريقة نفس���ها التي ُتغسل 

فيه���ا األرضية حولها؛ رغم أن���ه يبدو من تاريخ 

)األعصم���ي( أن أرض الكعبة يغس���لها أحيانًا 

رجال ذوو شخصيات مهمة”.

نظرة عن قرب
فيما كان للفرنسي “تاميزييه” الذي اختير كاتبًا 

للبعثة الطبية الفرنسية املرافقة حلملة محمد علي 

باش���ا الخضاع بالد عس���ير، طم���وح املغامر، 

متطلعًا إلى اكتشاف عالم الشرق على طريقته.. 

حي���ث أقام���ت البعثة الطبية في ج���دة أكثر من 

أربعة أش���هر بدءًا من العاشر من يناير 1834م 

ث���م رحل إلى مك���ة املكرمة “املدينة املقدس���ة” 

وحتدث عن جغرافيتها، ودروب احلج، وأحواض 

املي���اه الضخمة املخصصة لقواف���ل احلج، كما 

حتدث عن تاريخ الكعبة واحلجر األسود.. وكان 

أح���د احملظوظني بدخول الكعبة املعظمة، فكتب: 

يرجع غس��ل الكعبة املش��رفة إلى يوم فتح مكة املكرمة، حيث قام النبي صلى اهلل عليه 
وس��لم، بغس��لها من الداخل، بع��د أن هدم األصن��ام وأزال عنه��ا معالم الش��رك ورموزه، 
لتخلص لعبادة اهلل وحده، ومنذ العام الثامن للهجرة، حتول غس��لها إلى س��نة س��نوية 
اتبعها اخللفاء والس��الطني وامللوك... يقول الفاسي: “فلما قضى � يعني النبي صلى اهلل 
عليه وسلم � طوافه دعا بعثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها 
فوجد فيها حمامة من عيدان فكس��رها بيده ثم طرحها”، كما يروى يف موضع آخر عن 
أس��امة بن زيد قال: “دخلت مع رس��ول اهلل � صلى اهلل عليه وس��لم � يف الكعبة ورأى صورًا 
فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل ميحوها. ثم صار غسيل الكعبة املعظمة بعد ذلك 
عادة جترى وس��نة متبعة، وفى العصور الس��ابقة كانت الكعبة تغس��ل م��ن داخلها أكثر 
من مرة يف الس��نة، فكانت تغس��ل يف اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من رجب، وفى 
اليوم السابع والعشرين من ذي القعدة من أجل احلج، كما كانت تغسل يف األسبوع األول 
م��ن احملرم، وأم��ا يف النصف األول من القرن الرابع عش��ر الهجري فكانت تغس��ل الكعبة 
من داخلها مرتني يف العام األول يف أواخر ش��هر ذي القعدة والثانية تكون غالبًا يف اليوم 
الثاني عش��ر من ش��هر ربيع األول، وأما يف الوقت احلاضر فتغس��ل الكعبة مرة يف موس��م 

احلج وأخرى يف شعبان.
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امتداد الكعبة املقدس���ة فصاعدًا، إلى أن يصل 

إلى أعلى نقطة فيها وفي قلب الوس���ط تنتصب 

ثالثة أعمدة من الفضة الصلبة والسميكة، وهي 

التي توفر دعامة لكل قاعدة هذا البناء.

ومن الداخ���ل تك���ون الكعبة مكس���وة بكاملها 

بقماش من احلرير األسود الدمشقي الذي يلتف 

حولها، واملغطى بش���كل تام بالعديد من اآليات 

القرآنية، وكل هذا العمل مطرز بطريقة مريحة.

أما بالنس���بة للفضاء الواقع ب���ني املدخل وبني 

جس���م هذا البناء )الكعبة( فيش���ع منه وش���اح 

مقصب بالذهب ميت���د حول كل املنطقة احمليطة 

“ببيت الله”.

الكعب��ة  لغس��ل  املع��ني  الي��وم  صب��اح  يف 
يحضر رئيس الس��دنة إل��ى احلطيم بعد 
ش��روق الشمس بلحظة ومعه السدنة من 
آل الش��يبي، فيفتح باب الكعبة املعظمة؛ 
ث��م يأتي أتب��اع الس��دنة فيها م��اء الورد 
ال��ورد، وباملباخ��ر  وقواري��ر فيه��ا عط��ر 
ب��األزر  والن��د، ويؤت��ى  والع��ود  والعنب��ر 
وهي تك��ون غالبًا من النوع الذي يس��مى 
“بالش��ال الكش��ميري” ألجل االت��زار بها 

حال غسل الكعبة املعظمة.
وق��د جرت العادة أن يدعو رئيس الس��دنة 
والة األم��ر من ملوك أو أمراء أو والة، ووزراء 

الدولة والقاضي ورؤس��اء الدوائر إلى غسل 
الكعبة، وقب��ل حضورهم بلحظة يكون كل 
مواد الغسل حاضرة، ويحضر شيخ الزمازمة 
املوكلني بس��قاية احل��اج ماء زمزم س��طواًل 
مملوءة من ماء زمزم إلى الكعبة فيتس��لمها 
منهم السدنة وأتباعهم ويدخلونها الكعبة 
املعظم��ة. وبعد اس��تكمال كل ذلك بداخل 
الكعب��ة املش��رفة يحض��ر املدعوون لغس��ل 
الكعب��ة بداخ��ل الكعبة، ويأخ��ذ كل واحد 
منه��م إزارًا فيرتدي��ه، ث��م يحمل املكنس��ة 
ويباشر اجلميع غسل الكعبة املعظمة مباء 
زم��زم مضافًا إليه ماء ال��ورد، ثم بعد إمتام 

غس��ل أرض الكعبة وبعض أطراف جدرانها 
الس��فلى يباشرون مسح اجلدران إلى ارتفاع 
قامة اإلنسان مباء الورد أواًل، ثم يطيبونها 
بعطر ال��ورد، ويوض��ع ذلك يف طاس��ات من 
مع��دن أبي��ض أو بل��ور، وبع��د انته��اء عمل 
التطيي��ب بالعط��ر يضعون العنب��ر والعود 
والن��د يف مباخ��ر بديع��ة فاخ��رة، وتبخ��ر 
بها عم��وم أطراف الكعب��ة وجميع جوانبها 
بعد جتفيف أرضها باالس��فنج، وبعد إمتام 
غس��ل الكعب��ة املعظم��ة وتطييبها يقس��م 
السدنة تلك املكانس على الناس املجتمعني 

عند باب الكعبة.

حملة موجزة
وكتب الضابط الروس����ي “دولتش����ني” في 

“تقري����ر س����فرته الس����رية إلى مك����ة” عام 
1898م ع����ن احلج ومناس����كه و“املس����جد 

الكبير في مكة” وكس����وة الكعبة ثم أش����ار 

بإيجاز ع����ن فتح الكعبة ووص����ف داخلها، 

فكتب: “يفت����ح باب الكعبة امل����زدان بوفرة 

من الفضة في أيام معينة، عش����ر مرات في 

السنة، وفيها يسمحون بالدخول إلى داخل 

الكعبة جلميع من يرغبون في الصالة هناك، 

وداخل الكعبة عبارة عن قاعة بسيطة خالية 

من أي زخارف أو زينة، وجدرانها الداخلية 

مكس����وة بقم����اش حري����ري فاخر يرس����له 

السالطني فور توليهم العرش”..
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مكة المكرمة: الرفادة
التنس�يقية  الهيئ�ة  مجل�س  يول�ي 
عملي�ة  الطوائ�ف،  أرب�اب  لمؤسس�ات 
وكبي�ر  اهتمام�ه  ج�ل  الحج�اج”  “إرش�اد 
عنايته، ويتجس�د هذا االهتمام، في عدة 
فعالي�ات ومناس�بات نظمته�ا “الهيئ�ة 
الجان�ب  ه�ذا  لتفعي�ل  التنس�يقية” 
الحي�وي والمهم، من أهمها المش�اركة 
في حلقة النق�اش الت�ي نظمتها وزارة 
“الهيئ�ة  م�ع  بالتع�اون  والعم�رة  الح�ج 
خدم�ات  )تطوي�ر  بعن�وان:  التنس�يقية” 
إرش�اد الحجاج التائهين بمك�ة المكرمة 
والمدينة المنورة والمش�اعر المقدسة(، 
1431ه��،  ع�ام  ف�ي  المكرم�ة،  بمك�ة 
والتي رعاها معال�ي وزير الحج والعمرة، 
وش�اركت فيها نح�و )15( جه�ة حكومية 
وأهلي�ة ذات عالق�ة، والت�ي ت�م خالله�ا 
تقديم )3( عروض مقدمة من وزارة الحج 
والعمرة، والهيئة التنسيقية لمؤسسات 
الكش�افة  وجمعي�ة  الطوائ�ف،  أرب�اب 
السعودية، أبرزت جميعها جوانب تطوير 
بالمدينتين المقدستين  خدمات اإلرشاد 

والمشاعر المقدسة. 

جهود كبيرة لقطاعات التوعية واإلرشاد 
في مؤسسات الطوافة

توعية وإرشاد 

نظمت “الهيئة 
التنسيقية” عدة 

فعاليات ومناسبات 
لتفعيل جانب توعية 

الحجاج وإرشادهم 
الحيوي والمهم
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تشكل كل مؤسسة 
طوافة فرقًا 

ميدانية مزودة 
بالخرائط الرقمية 

وبالتطبيقات 
التقنية واإللكترونية 
الذكية على هواتف 

الجوال
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األدوار املهنية 
تب���ذل الهيئة التنس���يقيَّة ملؤسس���ات أرباب 

الطوائف جه���ودًا كبيرة ومقدرة في اجلانب 

التوعوي واإلرشادي، وذلك لتجسيد أدوارها 

املهني���ة، وتكري���س أعماله���ا ف���ي مجاالت 

التوعية واإلرش���اد، ولتأكيد جه���ود وزارة 

احل���ج والعمرة واهتمامه���ا بتوعية احلجاج 

وإرش���ادهم، ومنها املس���اهمة ف���ي تفعيل 

برنام���ج التوعية مبس���اكن احلجاج بأصول 

الس���المة والوقاية مبختلف املجاالت، والتي 

قضت بتكلي���ف أحد بيوت اخلبرة في مجال 

الدعاي���ة واإلع���الم، والتخاطب مع اجلمهور 

إلعداد وسائل توعوية في هذا اخلصوص.

كم���ا تص���در عدًدا م���ن املطبوع���ات التوعوية 

واإلرش���ادية التي من أهمه���ا التعاقد بصورة 

مركزية ونيابة عن مؤسس���ات الطوافة األهلية 

لطباعة: )البوس���ترات والفالي���رات(، اخلاصة 

بالتوعي���ة للتفويج ملنش���أة اجلمرات وبش���كل 

موح���د، وب� )15( خمس عش���رة لغة من لغات 

احلجاج التابعني ملؤسس���ات الطوافة الس���ت، 

واللغات هي: )العربيَّة، واإلجنليزية، والفرنسية، 

والتركي���ة،  واملالي���و،  واألوردو،  والفارس���ية، 

والروس���ية، والهندي���ة، والبنغالية، والهوس���ا، 

والكردي���ة، والتايالندية، والصينية، والفلبينية(، 

وذلك إنفاًذا للتوجيه���ات لبذل مزيد من العناية 

واالهتم���ام بش���ؤون التوعية اخلاص���ة بتفويج 

احلجاج ملنش���أة اجلمرات ملواس���م احلج، كما 

تقوم “الهيئة” باآلتي:

 توزي���ع العديد من املطوي���ات التعريفية ذات 

العالقة بأعمال احلج.

 توزيع بعض املطويات اإلرشادية ذات العالقة 

بخدمة احلاج.

 املشاركة في توزيع بعض املطويات التثقيفية 

الصحية على ضيوف الرحمن.

كم���ا بحث���ت )5( جهات تطوير آليات إرش���اد 

احلجاج التائهني، باس���تثمار مخرجات التقنية 

للمس���اهمة ف���ي احلد م���ن ضي���اع احلجاج، 



بي���ت الله احل���رام وزائ���ري املس���جد النبوي 

وتس���هيلها، وقد قدمت خالل ورشة العمل عدد 

من األوراق من اجلهات املشاركة، وهي: )وزارة 

احلج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون املسجد 

احلرام واملسجد النبوي الشريف، واملؤسسات 

األهلية للطوافة مبكة املكرمة واملؤسسة األهلية 

لألدالء باملدينة املن���ورة، ومعهد خادم احلرمني 

الش���ريفني ألبحاث احل���ج والعم���رة، وجمعية 

الكشافة العربية السعودية(.

ه���ذه اجلهود تؤكد م���ا توليه ه���ذه القطاعات 

األهلية اخلدمية: )أرب���اب الطوائف( من عناية 

واهتمام بجميع اخلدمات والتس���هيالت املقدمة 

حلجاج بيت الله العتيق، وجتس���د بذل أقصى 

اجلهود في س���بيل حتقي���ق تطلعات وتوجيهات 

والة األم���ر حفظه���م الله، فيم���ا يتعلق بخدمة 

وفود بيت الله احلرام وتوفير سبل الراحة لهم. 

وتكرس س���عيها احلثيث لإلس���هام في تطوير 

ورقي خدمات إرش���اد احلج���اج التائهني، من 

خالل وضع األطر التطويرية والتحس���ينية لهذه 

املهمة اجلليلة التي حترص الوزارة ومؤسسات 

أرباب الطوائف على الرقي بها وشمولية أدائها 

لتقدمي املزيد من اخلدم���ات املثلى حلجاج بيت 

الله احلرام، مبا يتوافق مع توجيهات حكومتنا 

الرش���يدة بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك 

س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود، وسمو ولي 

تنظيم حلقة 
نقاش بعنوان: 

)تطوير خدمات 
إرشاد الحجاج 

التائهين بمكة 
المكرمة والمدينة 
المنورة والمشاعر 

المقدسة(
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وذلك خالل ورش���ة العمل الت���ي عقدت بتاريخ 

1438/09/05ه�، ونظمتها الهيئة التنس���يقية 

ملؤسس���ات أرب���اب الطوائف مبقر املؤسس���ة 

األهلي���ة ملطوفي الدول العربي���ة، برعاية معالي 

وزير احلج والعمرة، ودش���نها وكي���ل الوزارة 

لشؤون احلج، وذلك لتحقيق نقلة نوعية خلدمات 

اإلرش���اد وتطويرها، واالس���تفادة من وسائل 

التقنية احلديثة والتطبيقات الرقمية، مبا يتوافق 

م���ع توصيات واهتم���ام القي���ادة الهادفة إلى 

االرتقاء بتطوير كل اخلدم���ات املقدمة حلجاج 



عهده األمني حفظهما الله، الرامية إلى تسخير 

كل اإلمكانات أمام وفود الرحمن ومتكينهم من 

أداء فريضة احلج بكل يسر وسهولة.

برامج عمل 
بدوره���ا، تول���ي مؤسس���ات الطوافة الس���ت، 

جانب اإلرش���اد عنايتها ورعايتها، وخير دليل 

على ذلك، تخصي���ص برنامج عمل في خططها 

التشغيلية التي تقوم بتنفيذها في ميادين العمل 

املختلفة في كل موس���م حج، للتوعية واإلرشاد، 

وقطاعات للشؤون العامة التي تشمل اخلدمات 

الصحية وإرش���اد التائهني، برئاسة عضو من 

أعضاء مجلس إدارة املؤسس���ة، كما تش���كل 

كل مؤسس���ة فرق���ًا ميدانية م���زودة باخلرائط 

الرقمية وببعض التطبيقات التقنية واإللكترونية 

الذكية على هواتف اجلوال، وبأجهزة االتصال 

احلديثة، ومبا يلزم من سيارات مختلفة األنواع 

واألحجام، ملتابعة حجاجها التائهني وإيصالهم 

ملق���رات س���كنهم، م���ع عق���د دورات تدريبية 

وتأهيلي���ة وتنظيم ورش عم���ل جلميع املوظفني 

إلطالعهم على مهمات القطاع وتدريبهم عليها، 

وتزويد جميع املرش���دين في النقل املوحد بزي 

كش���في موحد عليه شعار وزارة احلج والعمرة 

واملؤسس���ة، إضافة إلى تزوي���د جميع موظفي 

قطاع كل مؤسس���ة بزي موحد يحمل ش���عار 

املؤسسة. ومهام قطاعات التوعية واإلرشاد في 

مؤسسات الطوافة وأعمالها تتضمن:

 االس���تفادة من اإلمكانات العلمي���ة واملادية 

والبش���رية واإللكتروني���ة املتاحة وتس���خيرها 

ألعمال اإلرشاد.

 توعية احلجاج بالضوابط الشرعية واإلدارية 

واملالي���ة، مب���ا ميكنهم م���ن أداء الفريضة بكل 

سهولة ويسر.

 تخطي���ط وتنفي���ذ ومتابعة أعمال اإلرش���اد 

والتوعية، دفعًا إلس���تراتيجية اخلطط والبرامج 

واملقررات التي يضعها مجلس إدارة املؤسسة 

لقطاع اإلرشاد.

 متابع���ة أعم���ال منس���وبي قطاع اإلرش���اد 

والتوعي���ة، والتأك���د م���ن التزامه���م باملعايير 

والتوجيهات.

 التنس���يق مع اإلدارات واجلهات والقطاعات 

املختص���ة التابعة لبعض اجله���ات احلكومية، 

لالس���تفادة من كل القنوات واملنابر اإلرشادية 

للتبصير بفقه احلج والعمرة: )إجرائيًا، وإداريًا، 

وفقهيًا(.

 تش���جيع منسوبي املؤسس���ة لتقدمي البحوث 

والدراس���ات املتعلقة بأمر التوعية واإلرش���اد 

في احلج، مب���ا يط���ور األداء ويضمن معاجلة 

املستجدات التي قد تطرأ، وتقدمي بعض الرؤى 

والتصورات املستقبلية.

 عقد الدورات التدريبية واإلرش���ادية، لتأهيل 

عقد دورات 
تدريبية وتأهيلية 

وتنظيم ورش 
عمل لموظفي 

“اإلرشاد” 
إلطالعهم على 
مهمات القطاع 
وتدريبهم عليها
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املكرم���ة وتعمي���م البحث عنهم، كم���ا أن هذه 

الكوادر تتولى نقل احلج���اج التائهني في حال 

ورود أي بالغ عن وجود حاج تائه، ملقار سكنه 

مبكة املكرمة أو مخيماته باملشاعر املقدسة، مع 

مشاركة املؤسسة في إيصال احلجاج التائهني 

عب���ر النق���ل املوح���د ألي من مكات���ب اخلدمة 

امليدانية التابعة ألي مؤسس���ة من مؤسس���ات 

الطواف���ة األخرى، وزيادة خدمة اإلرش���اد في 

املنطقة املركزية واملشاعر املقدسة وذلك بزيادة 

عدد السيارات املخصصة لإلرشاد. 

كما خصصت بعض مؤسسات الطوافة مراكز 

خاصة بإرش���اد احلج���اج واملعتمرين والزوار 

التائهني تتبع للمؤسس���ة في بعض أحياء مكة 

املكرم���ة، والتي جتس���د انخراط مؤسس���ات 

أرب���اب الطوائف في خدم���ة املجتمع واحلجاج 

واملعتمري���ن وال���زوار، إضاف���ة إل���ى قيامها 

بواجباته���ا األساس���ية وهي خدم���ة احلجاج، 

والتي امتدت لتشمل كافة املعتمرين والزوار من 

جميع اجلنس���يات طوال مواسم احلج والعمرة، 

هذا باإلضافة إلى إشراك املطوفني واملطوفات 

في رس���م اخلطط املس���تقبلية التطويرية لهذا 

املج���ال، وتطوير أداء وتفاع���ل إدارة العالقات 

العامة والتوعية واإلرش���اد من خالل استخدام 

كافة التقنيات احلديث���ة لتوعية احلجاج، ومنها 

التأكي���د عليهم عل���ى ارتداء س���وار املعصم: 

“األس���ورة اإللكترونية الذكية”، واالس���تفادة 
من ه���ذه األس���ورة والبطاق���ة اإللكترونية في 

إرشاد احلجاج التائهني مبكة املكرمة واملشاعر 

املقدسة، والتأكيد على مكاتب اخلدمة امليدانية 

بتوفير قارئ ضوئي “باركود” لقراءة األساور 

اإللكتروني���ة ملعرفة حج���اج كل مكتب، والذي 

مساهمة كبيرة 
للهيئة التنسيقية 
في تفعيل برنامج 
التوعية بمساكن 

الحجاج بأصول 
السالمة والوقاية 
بمختلف المجاالت

رؤس���اء وأعضاء مجموع���ات اخلدمة امليدانية، 

إداريًا وفقهيًا.

 التنس���يق م���ع ش���ركات االتص���ال لتوزيع 

بع���ض الرس���ائل النصي���ة: )SMS(، وف���ي 

موقع املؤسس���ة اإللكتروني، وكذلك في مواقع 

التواصل االجتماعي، وذلك في ش���كل جرعات 

إرش���ادية بفقه احلج، ترس���ل ألرقام احلجاج 

بصفة يومية.

 إع���داد وتنفيذ طباعة الكتيب���ات واملطبوعات 

اخلاص���ة بالتوعي���ة في احل���ج، وتوزيعها على 

احلجاج.

 إع���داد بع���ض الرنامج اإلعالمي���ة وتنفيذها 

عبر أجهزة اإلع���الم املختلفة: )إذاعة - قنوات 

فضائية(.

 عق���د الورش واللق���اءات والن���دوات، لتقومي 

أعمال اإلرشاد والتوعية.

جهود مضاعفة
كم���ا أن مهمات قطاع اإلرش���اد اخلاص بكل 

مؤسسة من مؤسس���ات الطوافة، تتضمن في 

مكة املكرمة إيصال احلجاج التائهني إلى مقار 

س���كنهم أو إل���ى مجموعات اخلدم���ة امليدانية 

التابع���ني له���ا، وتس���جيل بالغ���ات املفقودين 

واملس���جونني واملرحل���ني وإنه���اء إجراءاتهم، 

والتع���رف عل���ى هوي���ات احلج���اج مجهولي 

الهوية وإيصالهم إلى مخيماتهم أو مس���اكنهم، 

وتسجيل البالغات عن احلجاج املفقودين مبكة 
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يقوم باس���تضافة احلج���اج التائهني )وجلميع 

اجلنس���يات(، حيث يتم تقدمي املساعدة والعون 

له���م وضيافته���م بوجبات غذائي���ة، ومن خالل 

األسورة اخلاصة بكل حاج يتم إيصاله الى مقر 

سكنه، حيث إن لكل مكتب خدمة ميدانية فريقًا 

متكام���اًل يقوم بإجناز ه���ذه املهام على أفضل 

املس���تويات، ومن أبرز أعماله ومهامه، العناية 

واالهتم���ام باحلج���اج وإرش���ادهم والرد على 

استفساراتهم، وتنفيذ توجيهات الدولة ووزارة 

احلج والعمرة واملؤسس���ة فيم���ا يتعلق بتفعيل 

وتنظيم مختلف املجاالت التوعوية واإلرش���ادية 

للحجاج، وإعداد بعض املطبوعات واملنشورات 

واملطويات التوعوية باألخطاء الشائعة في احلج 

)فقهي���ًا، ودينيًا، وصحيًا، وأمنيًا، وس���لوكيًا(، 

واإلس���هام اإليجابي في توعية احلجاج ملنشأة 

اجلم���رات، وتفعيل وتنظيم مختل���ف املجاالت 

والتنس���يق  للحجاج،  واإلرش���ادية  التوعوي���ة 

ب���ني مختلف اجلهات والقطاع���ات ذات العالقة 

بالتوعية الشاملة في احلج.

عمل تكاملي 
ومبا إن العمل خالل موس���م احل���ج يعد عماًل 

تكاملي���ًا في املقام األول ب���ني جميع القطاعات 

املعنية بخدمة ضيوف الرحم���ن، لتحقيق رؤية 

والة األمر في تقدمي أفضل اخلدمات للحجاج، 

وللتأكيد على ضرورة أن يستشعر كل شخص 

مس���ؤوليته الدينية والوطنية واإلنس���انية عند 

أداء مهامه في خدمة احلجاج، تقوم مؤسسات 

الطواف���ة بالتنس���يق والتع���اون م���ع اجلهات 

الرس���مية املختصة في هذا اجلان���ب، وتنظيم 

لق���اءات ملجموع���ات اخلدم���ات امليدانية معها، 

ومنها قيادة قوات أمن احلج والعمرة، تش���مل 

تقدمي عروض عن خطط املش���اة خالل مواسم 

احلج، وتوضيح أبرز املواقع التي تش���هد كثافة 

عالية، وكيفية استقبال الكتل البشرية املقبلة من 

مزدلفة صباح العاشر من ذي احلجة، مع وضع 

اخلطط البديلة وجميع االعتبارات في احلسبان، 

مبا يضمن سهولة تنقل حجاج بيت الله احلرام. 

وقد س���بق وأن حددت قي���ادة قوات أمن احلج 

والعمرة ملؤسس���ات الطوافة نح���و )12( دورًا 

لإلس���هام ف���ي جناح خط���ط التفوي���ج وإدارة 

احلش���ود في موسم حج هذا العام، األمر الذي 

يؤك���د أدوار مؤسس���ات الطوافة ف���ي التوعية 

واإلرش���اد إلجن���اح خط���ط التفوي���ج وإدارة 

احلشود، واملتمثلة في االلتزام بجداول التفويج 

في ظل كث���رة األجهزة الرقابي���ة، مع ضرورة 

إرشاد احلجاج إلى االلتزام باملسارات احملددة 

لهم، حتى وإن طالت مس���افات سيرهم، وذلك 

حرصًا على س���المتهم، مع التش���ديد على منع 

االفت���راش منعًا بات���ًا، وكذلك حم���ل األمتعة 

أثن���اء الذهاب لرمي اجلمار، م���ع أهمية توفير 

وسائل النقل وااللتزام بها سواء عبر احلافالت 

أو القط���ار لضبط التفويج، ع���الوة على توفير 

مرش���دين مع كل فوج، شريطة أن يكونوا على 

علم باملس���ارات، وذلك لقي���ادة أفواج احلجيج 

أثناء عملية التفويج، وكذلك التأكيد على ضرورة 

توعية احلجاج باله���دوء وإتباع تعليمات رجال 

األمن مع أهمية ارتداء األس���ورة اإللكترونية، 

والتنوي���ه مبنع اس���تخدام عرب���ات “الغولف” 

والدراج���ات الناري���ة ف���ي الطرق���ات الضيقة 

القريب���ة من اجلمرات إلتاحة املجال للمش���اة، 

وعدم إخ���راج احلجاج من املخيم���ات إال بعد 

وصول احلافالت مع االهتمام باخلدمات داخل 

املخيمات، حتى ال يضطر احلجاج للخروج منها 

وافتراش الطرق���ات، إضافة إل���ى فتح أبواب 

الطوارئ على مدار الساعة.

وف����ي س����ياق متص����ل، دعم����ت وزارة احلج 

والعم����رة � في وقت س����ابق � مركز إرش����اد 

احلجاج التائهني الرئيسي التابع لوزارة احلج 

والعمرة مبقر الوزارة في املش����اعر املقدسة، 

وزودته بعدد من املرشدين والكشافة إليصال 

احلج����اج التائهني إلى مق����رات إقامتهم، هذا 

باإلضاف����ة إلى دعم املراك����ز الفرعية األخرى 

باملشاعر املقدسة، للقيام بأداء واجباتها جتاه 

إرش����اد احلجاج التائهني وإيصالهم إلى مقر 

مخيماتهم، ف����ي الوقت الذي يتس����ابق أفراد 

الكش����افة واجلوالة على التس����جيل في موسم 

حج كل ع����ام خلدمة ضي����وف الرحمن، حيث 

يرون في هذه املهمة شرفًا كبيرًا، حيث تسهم 

جهود املئات من الكش����افة والقادة الكشفيني، 

في توعية احلجاج وإرشادهم، خاصة للتفويج 

ألداء شعيرة رمي اجلمرات.

تعاقد “الهيئة” 
بصورة مركزية 

ونيابة عن 
مؤسسات 

الطوافة لطباعة: 
)البوسترات 
والفاليرات( 

للتوعية بالتفويج 
لمنشأة الجمرات
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مكة المكرمة: الرفادة
حققت مبادرة وزارة الحج والعمرة وبرنامجها الخاص بالش�راكة المجتمعية 
واألعم�ال التطوعي�ة لخدم�ة ضيوف الرحم�ن: “ك�ن عوًنا” نتائج ملموس�ة 
ونجاح�ات مقدرة عل�ى أرض الواقع وف�ي ميادين العم�ل المختلفة، وذلك 
بعد اس�تقطاب أع�داد كبيرة م�ن المتطوعين والمتطوع�ات لخدمة حجاج 
البي�ت الحرام، وتوظي�ف طاقاتهم وجهوده�م ومهاراته�م وتخصصاتهم 
ف�ي مجاالت العمل التطوعي المختلفة المتاحة فيه، وتأكيد خدمة ضيوف 

الرحمن وتكريسها في نفوس الشباب والشابات..

)كن عونًا(..
 مسيرة ناجحة في ميادين العمل المختلفة

برامج

استمرارية تنفيذ البرنامج 
طوال العام ليشمل 

موسمي الحج والعمرة 
ليتوافق مع الرؤية التي 

تستهدف مليون متطوع 
في العام 2030

مبادرة من وزارة الحج والعمرة
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النتائج اإليجابي���ة، وانطالقًا من 

التامة بأن  قناعات “ال���وزارة” 

املسؤولية  البرنامج يجسد  هذا 

االجتماعي���ة ف���ي “ال���وزارة” 

ويكرس العم���ل الطوعي، وذلك 

التطوعية  املب���ادرة  ه���ذه  لكون 

متكامل���ة  مب���ادرة  اإلنس���انية، 

لالس���تثمار ف���ي طاقات الش���باب، 

وته���دف إل���ى نش���ر وترس���يخ مفهوم 

املسؤولية املجتمعية، وإيجاد منظومة متكاملة 

ومس���تدامة للعمل التطوعي، ومنصة تعمل على 

توفير آليات وسياسات واضحة لتنظيم وتوحيد 

سير عمل الفرق التطوعية. 

وحقق البرنامج في عاميه األول والثاني جناحات 

متميزة بتقدمي اخلدمة والرعاية حلجاج بيت الله 

احلرام، حيث غطت مناطق التطوع مطار امللك 

عبدالعزيز الدولي بج���دة، ومطار األمير محمد 

ب���ن عبدالعزيز الدول���ي باملدينة املن���ورة، وقد 

شملت أدوار املتطوعني يوم التروية: )الثامن من 

يأتي برنامج )كن عونًا( حلش���د كل الطاقات 

خلدمة ضي���وف الرحم���ن وتيس���ير أدائهم 

ملناس���ك احل���ج، ولتأصيل العم���ل التطوعي 

بوصف���ه قيم���ة مجتمعي���ة علي���ا، وأحد أهم 

س���مات املجتمع الس���عودي الذي يعلي من 

قيم التكاتف والتكاف���ل والتالحم املجتمعي، 

وتطبيق البرنامج التطوعي على أرض الواقع 

وف���ي ميادين العمل املختلفة في موس���م حج 

العام املاضي 1439ه�، والذي يشمل خمسة 

مج���االت ومحاور هي: )املج���ال الصحي – 

مجال الترجمة واإلرش���اد – املجال امليداني 

– مجال اإلعالم اجلديد – املجال التثقيفي(.

النسخة الثانية 
في موسم حج العام املنصرم 1439ه�، أطلقت 

وزارة احلج والعمرة، أعمال النسخة الثانية من 

املبادرة والبرنامج اخلاص باألعمال التطوعية: 

“ك���ن عوًنا”، وذل���ك بعد أن حصدت نس���خته 
األول���ى كثيرًا من النجاحات وحققت العديد من 

أعداد
 المستفيدين

املستفيدون من 
العيادة الطبية نحو 

537 حاجًا

املستفيدون من 
برنامج تلطيف اجلو 
باملاء البارد بلغ نحو 

100 ألف حاج

املستفيدون 
من الفرق 

اإلسعافية 
الراجلة بلغ نحو 

414 حاجا

املستفيدون 
من الترجمة 
واإلرشاد نحو 

1245 حاجًا

مت توزيع نحو 
160 ألف هدية

املستفيدون من 
البرنامج التثقيفي 

109 مخيمات 
)حجاج داخل(

املستفيدون من 
البرنامج التثقيفي 
)ميدانيًا( بلغ نحو 

6000 حاج

ذي احلجة(، وأيام التش���ريق الثالثة في مش���عر 

“منى”، توجيه ضيوف الرحمن نحو أهم املرافق 
اخلدمية، والتي من أهمها محطات قطار املشاعر، 

وكذلك توجيه األطفال التائهني، ومس���اعدة كبار 

الس���ن وذوي االحتياج���ات اخلاصة ف���ي أداء 

مناسك احلج، وأيضًا مساعدة اجلهات املختصة 

بإدارة احلش���ود في تس���هيل أعماله���ا، إضافة 

للمساعدة في إس���عاف بعض احلاالت الطارئة، 
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وتوجي���ه ضيوف الرحمن نحو مناطق حمالتهم، 

واملس���اهمة في نشر إرشادات األمن والسالمة 

املتعلق���ة بع���دم االفت���راش وفق���دان األمتعة، 

والتحذير من مخاطر إشعال النيران، وتثقيفهم 

عند حاجته���م لذلك، ورش رزاز املاء على املارة 

واملشاة في جميع مراحل التصعيد، واإلفاضة، 

والنفرة، ليمثل املتطوع���ون أذرعًا لوزارة احلج 

والعمرة في تعزيز األمن والس���المة، واملساهمة 

الفّعالة في إجناح موسم احلج، وإثراء جتربتهم 

الديني���ة والثقافية واالجتماعية، أثناء تش���رفهم 

بتقدمي خدماتهم لضيوف الرحمن.

خطوات تطويرية 
ومن أبرز مستجدات البرنامج الطموح وخطواته 

التطويرية ملوس���م حج العام املاضي 1439ه�، 

اس���تمرارية تنفيذه طوال العام، ليشمل موسم 

احلج وموس���م العمرة الذي يس���تمر لعش���رة 

أش���هر، ليتوافق مع رؤية اململكة التي تستهدف 

مليون متطوع في العام 2030، وكذلك استمرار 

أعمال املنص���ة اخلاصة بالتس���جيل، وازدياد 

أعداد املتطوعني واملتطوعات في هذا املوس���م، 

والتوس���ع في البرنامج بإنش���اء مراكز جديدة 

في املش���اعر املقدس���ة، وتنظيم برنامج لتأهيل 

القي���ادات التطوعية، لنيل رخص���ة دولية للعمل 

التطوعي في احل���ج والعمرة، من جمعية العمل 

التطوعي املس���جلة في وزارة العم���ل والتنمية 

االجتماعي���ة، كذل���ك تنظي���م دورة تدريبيِّة للغة 

اإلشارة، كما مت اعتماد شعار جديد للبرنامج، 

يتواف���ق مع مهامه وتطلعات���ه، خاصة وأن هذه 

املب���ادرة الرائدة، حتظ���ى باهتمام معالي وزير 

احلج والعمرة الدكت���ور محمد صالح بن طاهر 

بننت، وعنايت���ه ودعمه ومس���اندته، الذي أطلق 

قب���ل ب���دء أعمال موس���م حج ع���ام 1438ه�، 

فعاليات البرنامج، مؤكدًا أنه يقف موقف الفخر 

واالعتزاز، بشباب وش���ابات هذا البلد الكرمي، 

الذين سّخروا مهاراتهم وخبراتهم تطوًعا خلدمة 

ضيوف الرحم���ن، وتبرعوا بوقتهم وجهدهم من 

أجل خدمة احلجاج، موضًحا أن اململكة � قيادة 

وشعبًا � تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن، مطالًبا 

باملس���ؤولية، واالنضباطية،  بااللت���زام  اجلميع 

لتقدمي أفضل اخلدمات حلجاج بيت الله احلرام 

ومعتمريه، كما حتظ���ى مبتابعة وحرص معالي 

تأصيل العمل 
التطوعي بوصفه 

قيمة مجتمعية 
وأحد أهم 

سمات المجتمع 
السعودي الذي 

ُيعلي من قيم 
التكاتف والتكافل 

والتالحم

تطبيق البرنامج 
التطوعي على 

أرض الواقع وفي 
ميادين العمل 
المختلفة في 
موسمي حج 

العامين الماضيين
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احل���ج والعمرة، عبر آلية معتمدة للتنس���يق بني 

القوى التطوعية واجلهات املعنية، واالس���تفادة 

م���ن وجود ك���وادر مؤهلة وخب���رات عالية لدى 

املتطوع���ني في ش���تى التخصص���ات، كإدارة 

األعمال والقانون واحملاسبة والهندسة، وأطباء 

عاملني وممارس���ني، وطالب امتي���از في كليات 

الط���ب، وممرضني وممرض���ات، كما أن بعض 

املتطوع���ني يجيدون التحدث بع���دد من اللغات، 

كاللغة اإلجنليزية والتركية واألوردو والروس���ية 

والياباني���ة واإلس���بانية وغيرها، حي���ث يلتقي 

املتطوع���ون مبختلف اجلنس���يات التي تتحدث 

بعدة لغات من احلجاج واملعتمرين، ومبزيج من 

الثقافات واحلضارات املختلفة. 

كما يس���عى برنام���ج “كن عون���ًا” التطوعي، 

لالرتق���اء مبس���توى ونوعي���ة اخلدم���ة املقدمة 

لضي���وف الرحم���ن، والتمكن من قي���اس أداء 

وفعالي���ة اجلهود التطوعية وفق معايير واضحة 

� مدروس���ة ومحددة � وتطوير وتنويع األساليب 

إيجاد منظومة 
متكاملة 

ومستدامة 
للعمل التطوعي 

ومنصة لتوفير 
آليات وسياسات 

واضحة لتنظيم 
عمل الفرق 

التطوعية

يشمل 5 مجاالت: 
الصحة والترجمة 

واإلرشاد 
والعمل الميداني 
واإلعالم الجديد 

والتثقيف

التنظيمية التطوعية املقدمة من “الوزارة”، مبا 

يواكب أهم وأبرز التط���ورات التقنية احلديثة، 

إضاف���ة لتجوي���د عمل املتطوع���ني مبا يضمن 

رف���ع كفاءة التطوع في خدمة ضيوف الرحمن، 

باإلضاف���ة إلى تعزيز الوعي بض���رورة التنوع 

واالبت���كار في طرح البرام���ج التطوعية، وذلك 

لكون التطوع قيم���ة نبيلة وراقية يجب تعزيزها 

ف���ي نفوس الش���باب، والس���عي لتأصيلها في 

مجتمعن���ا لتزي���د من متانة نس���يجه، وتكريس 

أعمال اخلير بصوره وأش���كاله املختلفة، وبناء 

قاعدة راس���خة للتطوع من الش���باب، حيث إن 

املبادرة تع���د منصة لتوفير آليات وسياس���ات 

واضح���ة لتنظي���م وتوحيد س���ير عم���ل الفرق 

التطوعي���ة في خدم���ة ضي���وف الرحمن، عبر 

مبادرة متكاملة لالستثمار في طاقات الشباب، 

لتش���كل انطالقة مثل���ى ألجيال تفخ���ر بخدمة 

ضيوف الرحم���ن وبرفعة وطنه���ا، وذلك لكون 

الشباب هم األكثر قدرًة على البذل والعطاء.

مجاالت
 كن عونا

املجال 
الصحي

 املجال 
امليداني

املجال 
التثقيفي

مجال 
الترجمة 
واإلرشاد

مجال 
اإلعالم 
اجلديد

فك��رة البرنامج: بدأت الفكرة بهدف ممارس��ة األعمال التطوعية املقدمة 
لضي��وف الرحمن ط��وال الع��ام، وانطلقت يف اخلامس عش��ر من ش��هر ذي 
القع��دة لعام 1438ه���، يف عمل ُيبتغى فيه وجه املول��ى عز وجل، وتقدمي 
خدم��ات مختلفة لضي��وف الرحمن، بالدع��م التقني واملهن��ي املطلوبني.

عدد مقدمي الخدمة
عدد مقدمي اخلدمة من اجلنسني لعام 1439ه� )خالل فترة احلج(، 

بلغ نحو 185 من اجلنسني..

نائب وزير احلج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن 

سليمان مشاط، كما أن املشاركني في البرنامج، 

من مختل���ف الفرق التطوعية، التي تضم كوادر 

مؤهلة ومدربة وذات خبرات كبيرة، مينحون في 

نهاية كل موسم شهادات توضح عدد الساعات 

التطوعية التي قام كل متطوع بتنفيذها.

االرتقاء باملستوى 
وتعم���ل املبادرة من خ���الل منظوم���ة متكاملة 

ومستدامة للعمل التطوعي في قطاع احلج، وعبر 

عمل مؤسسي لالس���تثمار في طاقات الشباب، 

خلدمة ضي���وف الرحمن، ليكونوا عونًا لضيوف 

الرحمن، وس���ندًا للجه���ات ذات العالقة، بقيم 

إسالمية حتمل معنى املسؤولية، وتتمثل رسالته 

في التشرف بخدمة ضيوف الرحمن، واإلسهام 

ف���ي منظومة األعم���ال التطوعي���ة، بإيجاد بيئة 

محفزة لتحمل املس���ؤولية واإلبداع، والتوظيف 

األمث���ل للش���راكات املجتمعي���ة، باإلضافة إلى 

تنظيم وتقنني املش���اركة االجتماعية في مواسم 
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التاري�خ الثقافي للمدين�ة المنورة تأريخ حي وفاعل، وهو بحاج�ة إلى تتبع ورصد إلبراز 
المكان�ة العلمية المتميزة لتلك المدينة الطيبة � على س�اكنها أفضل الصالة وأتم 
التسليم � في حقبها المختلفة، ولم تحظ مدينة من مدن العالم اإلسالمي والعربي 
بمثل ما حظيت به المدينة من اهتمام المؤرخين بفضائلها ومواقعها وآثارها وتراجم 
علمائه�ا وأدبائه�ا، وقد اضطلع بجزء م�ن تاريخها األديب الدكت�ور عاصم حمدان في 
كتاب�ه )صفحات من تاريخ اإلبداع األدب�ي بالمدينة المنورة(، الذي يرصد جوانب كثيرة 
م�ن تاري�خ المدين�ة المنورة، خاص�ة األدب ف�ي القرن الثاني عش�ر الهج�ري، وأعالمه 
وموضوعاته الرئيس�ية وظواهره الفنية، والش�عر وجوانب من الحياة االجتماعية في 

القرن نفسه.

توثيق علمي لفترة مهمة

مطالعات

الحياة األدبية في المدينة المنورة.. 

الكت��اب: صفح��ات م��ن تاري��خ اإلبداع 

األدبي باملدينة املنورة

املؤلف: د. عاصم حمدان

الطبعة األولى 1422ه�/2001م
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املنورة. وف���ي املالحق نطال���ع: مخطوطات 

أرض احلرمني في الريف اإلجنليزي، احلليث 

يرثي الشيخ عبداحلميد عباس شعرًا، وجنم 

)حرب( الذي سقط.

مرجع بحثي
ويعلل املؤل���ف عدم تقومي احلرك���ة الفكرية 

واألدبية في احلجاز في القرن الثاني عش���ر 

الهجري بعيدًا عن البيئة الثقافية الس���ائدة 

في معظم أنحاء العالم العربي واإلس���المي 

أو اجلزيرة العربية على نطاق أقرب، لعاملني 

أساس���يني؛ أحدهما أن احلجاز كان يعتبر 

بالنس���بة للخالفة العثمانية مركز الثقل الذي 

استمد منه سلطتها الروحية على تلك البقاع 

املترامي���ة والتي يوحد الدين ب���ني منازعها 

واجتاهاته���ا حتى ف���ي تلك الظ���روف غير 

املناس���بة التي انساقت إليها اخلالفة بسبب 

تصرفات بعض سالطني آل عثمان أو حكام 

الوالي���ات الذين كانوا يحكمون البالد بعقول 

ضيقة، وثان���ي هذين العاملني هو أن الرحلة 

لطل���ب العلم ل���م تنقطع عن املدين���ة املنورة 

ومكة املكرمة فيما يتصل بعلوم الدين واللغة 

العربية، فنش���أ من ذلك التقاء فكري ال تخلو 

أي جهة من األخذ والعطاء بني علماء احلجاز 

وأدبائه وبني علماء وأدب���اء األقطار العربية 

واإلسالمية األخرى.

ويسلط الكتاب الذي جاء في )300( صفحة 

من القطع املتوس���ط، الضوء على حياة نخبة 

من أبناء املدينة املنورة الذين خدموا بالدهم 

وكانت له���م بصمات واضح���ة في مجاالت 

األدب والتاريخ والش���عر والفك���ر والثقافة 

واإلعالم..

والكت���اب في مجمله يس���د فراغ���ًا ملحوظًا 

بتوثيقه لقضايا وموضوعات لم يعد الباحثون 

والدارسون املعاصرون يولونها كل عنايتهم 

أو يضعونها ف���ي أول اهتماماتهم، لذا يعد 

الكتاب إضافة حقيقية، مبا يحويه من توثيق 

علمي لفترة مهمة من تاريخ املدينة املنورة.

تل���ك هي قصة )صفحات من التاريخ األدبي 

باملدينة املنورة( كم���ا رواها الدكتور عاصم 

حمدان مبنهج علمي رصني، وأس���لوب أدبي 

جميل، استعرضتها إيجازًا، راجيًا أن يكون 

غير مخ���ل لذلك اجله���د الكبير ال���ذي بذله 

املؤلف في وضع هذا الس���فر، الذي أحسب 

أن���ه قد وضع لبنة في صرح املكتبة العربية، 

بع���د أن أضاء جانبًا مهمًا من جوانب تاريخ 

املدينة املنورة األدبي.

لم تخب جذوة العلم والثقافة باملدينة املنورة 

منذ بزغ عليها فجر اإلس���الم، باعتبار أنها 

كان���ت وال تزال مركزًا ونقط���ة جتمع يلتقي 

على بطحائها املس���لمون باخت���الف فئاتهم 

وحضاراتهم وثقافاتهم.. فأس���همت بنصيب 

وافر في ازدهار األدب في عصوره املختلفة، 

وقد أكس���ب التنوع العرق���ي الثقافي املدينة 

املن���ورة طابع���ًا خاص���ًا متميزًا ف���ي العلم 

والتعلي���م، حتى أضحت بفع���ل ذلك التنوع 

واالنتماءات البشرية املتعددة مصدر إشعاع 

وتنوير لبقاع األرض كافة.

إبداع أدبي
تبدأ قصة )صفحات من تاريخ اإلبداع األدبي 

باملدينة املنورة(، بتقدمي للكتاب بقلم الدكتور 

ن���زار بن عبيد مدني، الذي يقول في تقدميه: 

".. وم���ع أنني اتابع دوم���ًا وبكل اهتمام ما 

يسطره يراع أخينا الدكتور عاصم عن طيبة 

الطيبة، إال أنني كنت دائمًا ولم أزل أناشده 

أن يس���خر ما حباه الله به من قدرات علمية 

وأكادميية، وما عرف عنه من جلد على البحث 

والتقصي، وحرص عل���ى التنقيب والتوثيق، 

وما قيض الله له من اطالع واس���ع، ومتابعة 

دقيقة جلوانب كثيرة من تاريخ املدينة املنورة، 

وم���ا كتبه القدماء واحملدث���ون عنها وكل ما 

يتعلق بفضائله���ا ومواقعها وآثارها وتراجم 

علمائها ومؤرخيه���ا وأدبائها، أن يكّرس كل 

هذه احلصيلة في إخ���راج عمل متكامل عن 

جان���ب يختاره ويأنس إلي���ه وميتلك ناصيته 

ويستطيع أن يبدع ويحلق في أجوائه من تلك 

اجلوانب املتعددة من تاريخ املدينة العظيمة، 

خاصة وقد أوش���كت الس���احة أن تخلو في 

الوق���ت احلاضر من مثل ه���ذه األعمال..". 

مس���تطردًا "يدفعني إلى هذه املناش���دة، بل 

املطالبة ثقتي ف���ي أن أخينا الدكتور عاصم 

هو خي���ر من يتصدى ملثل ه���ذه املهمة بكل 

صعوباتها ومش���اقها، فهو ابن املدينة مولدًا 

ونشأة، باإلضافة إلى خلفياته اجلامعية التي 

تتيح له إيفاء اجلوان���ب العلمية واألكادميية 

والتوثيقية ما تس���تحقه م���ن عناية واهتمام، 

وفوق هذا وذاك حبه للمدينة الذي يتغلغل في 

أعماق وجدانه ويلهج به لس���انه ويفصح عنه 

قلمه وبيانه".

والكت���اب الذي ب���ني أيدينا قائم على س���تة 

فصول ه���ي: أضواء على التأريخ واملؤرخني 

للمدينة املنورة في العصر احلديث، والس���مة 

االجتماعية في شعر جعفر بن محمد البيتي، 

وش���اعران من القرن الثالث عشر الهجري، 

وال���دور الرائ���د حللقات العلم ف���ي اجلزيرة 

العربية، وأعالم من املدينة املنورة. 

ومن هذه الفصول الس���تة تتناسل تفريعات 

كثيرة يقبض عليها املؤلف ليستجلي أصلها 

وفصلها ومادته���ا وهويتها ومكامن املعلومة 

امل���رادة فيها، فجاءت حت���ت تواقيع: األدب 

ف���ي املدينة املن���ورة.. أعالم���ه وموضوعاته 

الرئيس���ية وظواهره الفنية، قصة مخطوطة 

)حتف���ة الدهر ونفحة الزهر في أعيان املدينة 

من أهل العصر(، الشعر وجوانب من احلياة 

االجتماعي���ة ف���ي املدينة املن���ورة في القرن 

الثاني عشر الهجري، املوضوعات والظواهر 

الفنية في ش���عر جعفر البيتي، جعفر البيتي 

والتجدي���د في القصيدة الش���عرية، الس���يد 

أنور بن مصطفى عشقي، األسكوبي.. رائد 

الشعر السياسي في اجلزيرة العربية، محمد 

حس���ني زيدان.. فارس الكلمة املرجتلة، علي 

وعثمان حافظ.. صحافة النقش على احلجر، 

أم���ني مدني.. عالم���ة مضيئة ف���ي تاريخنا 

املعاصر، أمني مدني من احمللية إلى العاملية، 

عزيز ضياء.. بني ثقافة الغرب وبيان العربية، 

عطي���ة س���الم.. الفقيه واملؤرخ واإلنس���ان، 

الفيلس���وف الزاهد عبدالله س���المة، عبدالله 

سالمة.. ظلموك إذ لم يكرموك، زينب مغربل 

ودور امل���رأة في املس���يرة التعليمية باملدينة 

الكتاب يرصد 
جوانب كثيرة من 

تاريخ المدينة 
المنورة

يسلط الكتاب 
الضوء على حياة 

نخبة من أبناء 
المدينة كانت 

لهم بصمات في 
األدب والتاريخ 

والشعر والثقافة
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مكة المكرمة: الرفادة
لتطوي�ر أعماله وتحقيق طف�رة كبرى فيها، 
ولالرتقاء بالخدمات التي يتشرف بتقديمها 
لجمي�ع حج�اج البي�ت الح�رام القادمين من 
خ�ارج المملك�ة في كل موس�م حج، أنش�أ 
مكت�ب الزمازم�ة الموح�د بمك�ة المكرمة، 
مرك�زًا آليًِّا لتعبئ�ة ماء زمزم، على مس�احة 
)10( آالف مت�ر مرب�ع، يتكون م�ن خطي إنتاج 
حديث�ة، إلنت�اج )2000( عب�وة بالس�تيكية في 
وبإجمال�ي  خ�ط،  ل�كل  الواح�دة  الس�اعة 
طاقة إنتاجية تقدر بأكثر من )4000( عبوة في 
الس�اعة الواحدة لخطي اإلنت�اج مجتمعين، 
س�عة كل عب�وة )20( لت�رًا، لتوزيعه�ا عل�ى 
الحج�اج ف�ي مس�اكنهم بمك�ة المكرم�ة 

وأثناء إقامتهم بها.

مركز التعبئة اآللية الجديد
 لمكتب الزمازمة الموحد

نوافـذ 
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تطوير آليات تقديم 
“زمزم” لضيوف 
الرحمن بأسلوب 

عصري يلبي 
الطموحات ويحقق 

التطلعات 

ابتعاث أبناء الزمازمة 
المتخصصين في 

مجال الهندسة 
الميكانيكية للتدريب 
في الصين الكتساب 

المعرفة العلمية 
والمهارة العملية

مجل���س إدارة “املكتب”، وأمل كل “زمزمي” في 

أن تتم تعبئة املاء املبارك عبر أفضل األس���اليب 

والطرق احلديثة والعلمي���ة، حرًصا على احلفاظ 

على قيمت���ه، ومكانته، وأهميت���ه، وتقدميه بأرقى 

الطرق والوس���ائل، ليقوم هذا الصرح الصناعي 

واخلدمي اجلديد، بس���قيا جميع حجاج بيت الله 

احلرام يومّيًا في مس���اكنهم املنتش���رة في أحياء 

مك���ة املكرمة، وذلك عن طريق ف���رق عمل مدربة 

ومؤهلة تتكون من )7( مجموعات خدمة ميدانية، 

وبوسائل توزيع ونقل حديثة خاصة باملكتب، هذا 

باإلضاف���ة إلى ما يتم توزيعه في مراكز التوجيه، 

وأيضًا من توزيع مبداخل مكة املكرمة.  

وقد حق���ق املكتب جناحات مش���هودة في تنفيذ 

برنامج عمل خطته التشغيلية )األول(، وهو سقيا 

ماء زمزم للحجاج مبساكنهم مبكة املكرمة، والذي 

تش���رع كوادر املكتب اإلدارية، وطاقاته التنفيذية 

وامليدانية ف���ي تنفيذه، اعتباًرا من العاش���ر من 

شهر ذي القعدة من كل عام، ويستمر حتى نهاية 

حقائق وأرقام

ُأقيم على مساحة )10( آالف متر مربع..

يتكّون من )2( خط إنتاج..

سعة كل عبوة )20( لترًا..

ينتج )2000( عبوة بالستيكية في 
الساعة لكل خط..

يهدف لتعبئة ماء زمزم 
في مواسم الحج.

يقوم بتعبئة مياه الشرب 
طوال العام.

مرحلة الحقة لتصميم وصناعة 
العبوات البالستيكية.

تنفيذ مرحلة ثانية إلنتاج عبوات 
بالستيكية سعات: )200/ 330/ 

600( ملي لتر، و)1.5( لتر..

تبلغ الطاقة اإلنتاجية لخط اإلنتاج الجديد الذي 
تم تركيبه مؤخرًا )10800( عبوة في الساعة 
للعبوات سعة )200/ 330/ 600( ملي لتر.. 

تبلغ طاقة خط اإلنتاج الجديد )5000( عبوة في 
الساعة للعبوة ذات السعة )1.5( لتر..

يتم توزيع “زمزم” على 
مساكن الحجاج، عن طريق )7( 

مجموعات خدمة ميدانية..

يتضمن تغليف عبوات ماء زمزم، وعبوات 
مياه الشرب، مستقباًل

يه���دف املنجز الكبير � املتمث���ل في مركز التعبئة 

اآللي اجلدي���د لتعبئة ماء زم���زم � لتحقيق طفرة 

كبرى في ط���رق تعبئة ماء زمزم املبارك، وتطوير 

آليات تقدميه لضيوف الرحمن بأس���لوب عصري 

وحضاري، يلبي الطموح���ات ويحقق التطلعات، 

ويواك���ب رؤية اململك���ة 2030. ويقع في مخطط 

“الوس���يق” مبكة املكرمة، وقام معالي وزير احلج 
والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بننت، قبل 

انطالق أعمال موسم حج عام 1439ه�، بتدشني 

التشغيل الرس���مي خلطوط إنتاج املركز كمرحلة 

أولى، واطلع على سير العمل فيه، وعلى جاهزيته 

لتعبئة ماء زمزم املبارك، وفق منظومة متكاملة من 

األيدي العاملة ووس���ائل التوزيع والنقل احلديثة 

مبش���اركة أبناء الطائفة، ليت���م � بعون الله تعالى 

وتوفيقه � تشغيل هذا املركز اجلديد للتعبئة اآللية، 

وذلك بعد استكمال أجزاء كبيرة من مراحله، ومبا 

يحقق الهدف األس���مى واملنش���ود خلدمة حجاج 

البيت العتي���ق على أكمل وج���ه، لتتحقق طلعات 
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ش���هر محرم م���ن العام الذي يلي���ه، وعند إعالن 

انتهاء أعمال موسم احلج، وفيه يتم توزيع وسقيا 

ماء زمزم للحجاج مبس���اكنهم طيلة فترة إقامتهم 

مبك���ة املكرمة، بواق���ع لتر واحد م���ن ماء زمزم 

يومًي���ا، عن طريق تعبئته في عبوات بالس���تيكية 

س���عة )20( لتًرا لكل عبوة، تتميز باللون األزرق، 

محفور عليها اسم املكتب وشعاره، وعبارة: )غير 

مخص���ص للبيع(، تعبأ في املركز احلديث للتعبئة 

اآلليَّة، الذي يش���رف على سير العمل فيه، عضو 

من أعضاء مجلس إدارة “املكتب”.

مراحل التعبئة
متر عملية التعبئة بعدة مراحل، من أهمها: 

أواًل: مرحلة نقل وفلترة وتعقيم ماء زمزم املبارك.

ثاني���ًا: مرحلة تنظيف العب���وات وتعقيمها، حيث 

إن الرقاب���ة الصحية خل���ط التعبئة، تعد من أبرز 

املهام التي يقوم بها مركز التعبئة اآللية، وذلك من 

خالل احملافظة عل���ى نظافة العبوات من اخلارج 

ومن الداخ���ل، وتتم هذه العملية عن طريق وحدة 

متكاملة آلية التش���غيل، تق���وم بتنظيف العبوات، 

هذا بجانب عمليات تعقي���م ماء زمزم، والتي تتم 

أيضًا في املركز، حيث مير املاء املبارك عبر وحدة 

التعقيم باألشعة فوق البنفسجية، وذلك لتنقيته من 

أي بكتيريا أو شوائب أثناء النقل.

ثالثًا: مرحلة التعبئ���ة اآللية وأخذ العينات، حيث 

يتم عم���ل اختبار وفحص عش���وائي لعينات ماء 

زم���زم بع���د مروره���ا بجميع مراح���ل التنظيف 

والتعقيم والتعبئة.

ويت���م إيصال املاء املبارك حلج���اج البيت احلرام، 

عن طريق مجموع���ات اخلدمة امليدانية التي تضم 

املدرب���ني واملؤهلني  ش���باب طائفة “الزمازم���ة” 

وأصح���اب اخلبرات امليدانية، والتي يبذل أفرادها 

جهوًدا كبي���رة، ويحرص كل فرد منهم على توزيع 

تل���ك العبوات على حج���اج بيت الل���ه احلرام في 

مس���اكنهم التي تت���وزع في مختل���ف أحياء مكة 

املكرمة، طيلة فت���رة إقامتهم، رغم ما يكتنف هذه 

العملي���ة من مش���اق وصعاب، نظ���رًا لتفرق هذه 

املس���اكن وتوزعها في مناط���ق مختلفة، وازدحام 

ش���وارع العاصمة املقدس���ة وطرقها بالسيارات 

في املوس���م، وذلك بعد استيفاء الشروط الصحية 

والطبية لكل فرد منهم، حرًصا على سالمة ضيوف 

الرحم���ن، حيث يتم الكش���ف الطب���ي على جميع 

العاملني باملكتب، واستخراج الشهادات الصحية 

الالزمة لهم، علمًا أن جميع هؤالء العاملني هم من 

تنفيذ مرحلة ثانية 
من مراحل عمل 
“المركز” بعد أن 
تم مؤخرًا إضافة 

خط إنتاج جديد 
وتركيبه لتعبئة 

عبوات بالستيكية 
بسعات صغيرة

سقيا جميع 
الحجاج في 
مساكنهم 

المنتشرة في 
مكة المكرمة عن 
طريق فرق عمل 
مدربة تتكون من 

)7( مجموعات 
خدمة ميدانية
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أبناء وبنات طائفة “الزمازمة”، الذين يتش���رفون 

كل الش���رف، ويعتزون أميا اعتزاز بخدمة حجاج 

البيت العتيق. 

مرافق عديدة
مت بع���ون الل���ه وتوفيق���ه في موس���م ح���ج عام 

1436ه����، ب���دء اإلنت���اج الفعلي له���ذا الصرح 

الهندسي العمالق، وتوزيع هذا املاء املبارك على 

ضيوف بيت الله احلرام، وتضم منشآت “املركز” 

منطق���ة تخزين، وأخرى للخدم���ات، والعديد من 

املرافق التي مت تصميمها وتش���ييدها وفق أعلى 

املواصف���ات الهندس���ية، والفني���ة، والتصميمية 

املعتمدة من مراكز أبحاث زمزم بهيئة املس���احة 

اجليولوجية السعودية.

جدي���ر بالذكر أن���ه يتم تقدمي ماء زم���زم املبارك 

حلجاج بيت الله احل���رام بصفة يومية، في مركز 

االس���تقبال والتوجيه باجلموم، الواقع في طريق 

مكة املكرم���ة - املدينة املنورة الس���ريع، وأيضًا 

في مركز الشميسي، بطريق مكة املكرمة - جدة 

الس���ريع، باإلضافة إلى مقرات س���كن احلجاج، 

وذلك منذ بدء توافدهم في غرة شهر ذي القعدة، 

وكذلك عند مغادرتهم في مراكز التوجيه والتفويج، 

وذل���ك بعد أن يكم���ل “املكتب” جمي���ع ترتيباته 

ألعم���ال موس���م احلج من���ذ وقت مبك���ر، ليكون 

في كام���ل جاهزيته واس���تعداداته لتنفيذ خطته 

توزيع “زمزم” 
للحجاج 

بمساكنهم طيلة 
فترة إقامتهم 

بواقع لتر واحد 
من ماء زمزم 

يومًيا في عبوات 
بالستيكية سعة 

)20( لتًرا

تضم منشآت 
“المركز” منطقة 

تخزين وأخرى 
للخدمات ومرافق 

عديدة تم 
تصميمها وفق 

أعلى المواصفات 
الهندسية والفنية

التش���غيلية ملوسم احلج، واملعتمدة من قبل معالي 

وزي���ر احلج والعمرة، والتي يق���وم بتنفيذها على 

مراحل حسبما هو مبرمج لها، وذلك بحشد عدد 

من الكوادر الوطنية املؤهلة خلدمة وراحة حجاج 

بيت الله احلرام، باإلضافة لتس���خير كل اآلليات 

وأح���دث األجهزة ووس���ائل االتص���ال احلديثة، 

للمساهمة في تقدمي أفضل وأرقى اخلدمات لوفد 

الله من حجاج اخلارج.

وانطالقًا م���ن توجيهات القيادة الرش���يدة أيدها 

الله بالعمل على إعداد وتأهيل الشباب السعودي 

وتوفي���ر فرص العم���ل لهم للمش���اركة في خدمة 

ضي���وف الرحمن م���ن حج���اج ومعتمرين وزوار 

ملسجد املصطفى صلى الله عليه وسلم، يقوم مكتب 

الزمازمة املوحد، بابتعاث عدد من أبناء الزمازمة 

املتخصص���ني في مج���ال الهندس���ة امليكانيكية، 

للتدريب في دولة الصني، بهدف اكتس���اب املعرفة 

العلمي���ة واملهارة العملية الالزمة ألعمال تش���غيل 

وصيانة خطوط اإلنتاج، ليتولوا مستقباًل تشغيلها 

وصيانته���ا بالكامل، ه���ذا باإلضافة إلى التعاون 

والتنس���يق مع الش���ركة الصينية املنفذة خلطوط 

إنت���اج عبوات ماء زمزم، حي���ث قامت جلنة ممثلة 

ملجل���س إدارة “املكت���ب”، بزيارة مقر الش���ركة 

مبدين���ة “كوانزو” بجمهوري���ة الصني، ومت خالل 
هذه الزيارة التعرف على مصنع الش���ركة وإنهاء 

بعض اإلجراءات املتعلقة بعمل املركز.
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مشروعات

مكة المكرمة: الرفادة 
يأتي أسلوب النقل بالرحالت الترددية، الذي طبقته وزارة الحج والعمرة منذ 
عام 1416ه��، تأكيدًا للجهود الكبي�رة التي تبذلها القيادة الرش�يدة لخدمة 
ضيوف الرحم�ن، وقد حقق نجاحات الفتة وملحوظة في تيس�ير عملية نقل 
الحجاج وتقليل زمن انتظارهم داخل الحافالت وعلى الطرقات، وكذلك في 

تقليل عدد الحافالت المستخدمة.

استكمااًل لمنظومة نقل الحجاج

تنفيذ مشروعات المرحلة الرابعة
 للنقل الترددي

حقق نجاحات 
ملحوظة في نقل 

الحجاج وتقليل زمن 
انتظارهم داخل 

الحافالت
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إيجاد بدائل نقل 
حديثة ومتطورة 

والحد من 
استخدام النقل 

التقليدي

مرحلة رابعة
وفي سياق ذي صلة، نفذت وزارة احلج والعمرة 

ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون النقل جوالت وورش 

عمل ملناقشة تنفيذ مشاريع املرحلة الرابعة للنقل 

الترددي ضم���ن املخطط الش���امل ملكة املكرمة 

واملشاعر املقدسة، والتي سوف تسهم في تطوير 

منظوم���ة نقل احلج���اج وتذليل العقب���ات ألداء 

مناس���كهم بكل يسر وسهولة في إطار استيعاب 

عدد أكبر من ضيوف الرحمن. 

وفي هذا اإلطار عقد مساعد املشرف العام على 

شؤون نقل احلجاج واملعتمرين الدكتور املهندس 

نادر بن ترك���ي أبو طالب اجتماعًا مع مدير عام 

املرور اللواء محمد البسامي، بخصوص مشاريع 

األعمال التكميلية ألعم���ال املرحلة الرابعة للنقل 

الترددي باملشاعر املقدسة واجلاري تنفيذها من 

قب���ل وزارة احلج والعمرة، وذلك في مقر اإلدارة 

العامة للمرور بالرياض، بحضور مدير عام النقل 

التردي وتخطي���ط النقل املهندس تركي بن خلف 

القرشي، وعدد من املسؤولني. 

واس���تعرض االجتماع أربعة مش���روعات ومتت 

املوافق���ة عليها مل���ا متثله من أهمي���ة في فصل 

حركة املش���اة ع���ن حركة احلافالت باملش���اعر، 

من عام 1431ه�، مت استكمال وتنفيذ وتشغيل 

املرحل���ة الثالث���ة ملنظوم���ة نق���ل احلجاج بني 

املشاعر املقدسة بالرحالت الترددية، واخلاصة 

بحجاج املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج إيران، 

وحجاج املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول 

اإلفريقية غير العربية. 

واملخطط التنظيمي العام للنقل الترددي يشمل 

أيضًا مرحلتني إضافيتني، وهي املرحلة الرابعة 

لبقية حج���اج اخلارج، وهم حجاج مؤسس���ة 

مطوفي حجاج الدول العربية، وحجاج مؤسسة 

مطوفي حجاج دول جنوب آس���يا، أما املرحلة 

اخلامس���ة فهي مخصصة حلجاج مؤسس���ات 

وشركات حجاج الداخل، وحجاج البر القادمني 

من خارج اململكة. 

تأكيدًا حل���رص الدول���ة، وتوجيه���ات القيادة 

الرش���يدة بإعط���اء األولوي���ة وكام���ل الرعاية 

والعناية املس���تحقة لضي���وف الرحمن، يحظى 

قطاع نقل احلجاج، واالس���تراتيجيات املعتمدة 

لتطوير وإحداث النقلة النوعية في هذا القطاع، 

بفائق العناية والرعاية واالهتمام، وذلك بوصفه 

عصبًا رئيسًا للخدمات املقدمة لضيوف الرحمن 

من خالل حتركاتهم وتنقالتهم في رحلة املشاعر 

املقدسة وفي مكة املكرمة بصفة عامة. 

ولعل من أبرز االهتمامات التوجيهات السامية 

الت���ي صدرت في عام 1426ه���� بالتأكيد على 

التوس���ع في نق���ل احلجاج بنظ���ام احلافالت 

الترددية، وانطالقًا من ذلك، قامت وزارة احلج 

والعمرة، مبش���اركة جمي���ع اجلهات احلكومية 

ذات العالق���ة، بإع���داد مخط���ط تنظيمي عام 

للنقل بالرح���الت الترددية، نفذت منه مرحلتان 

في موس���م حج عام 1429ه����، واحدة تخص 

حجاج املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج تركيا 

ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، واألخرى 

حلجاج املؤسس���ة األهلي���ة ملطوفي دول جنوب 

شرق آسيا. 

وفي التاسع والعش���رين من شهر ذي القعدة 
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املش���مولة باملنظومة في دورة املشاعر املقدسة 

بكفاءة عالية وتوقيتات قياس���ية، ومبش���اركة 

منس���وبي قطاع النقل ب���وزارة احلج والعمرة 

 وممثلي املجلس التنس���يقي للنق���ل  بالرحالت 

الترددية من اجلهات والقطاعات املختلفة. 

وأوض���ح املهندس بس���ام غلمان أن���ه ال يزال 

املجال واسعًا للتطوير والتحسني للوصول إلى 

مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية والفاعلية، 

إنف���اذًا لتوجيهات معالي وزي���ر احلج والعمرة 

الدكتور محمد صالح بن طاهر بننت حول إعادة 

تنظيم وترتيب مخيمات احلجاج بعرفات ومنى 

ومس���احات نزولهم مبزدلفة بزيادة املسطحات 

املخصصة إلسكانهم ونزولهم، وتطوير محطات 

اإلركاب والن���زول بس���احات ومخيم���ات نزول 

احلجاج، وإيجاد مس���ارات للراغبني باملش���ي 

داخل املشعر وبني املش���اعر مبنأى عن مسار 

احلافالت، وحتسني املسارات اخلاصة ووسائط 

نقل العجزة وكبار السن وأصحاب االحتياجات 

اخلاصة، وتطوير أس���اليب اإلدارة والتشغيل، 

وتوفي���ر حاف���الت حديثة مبواصف���ات خاصة 

وبس���عة عالية للنق���ل.. وأض���اف: بخصوص 

توظيف التقنية أنه جار التوجه نحو اس���تخدام 

اللوحات اإللكترونية لإلرشاد والتوجيه، وإدارة 

ومتابعة التش���غيل إلكترونيًا ع���ن طريق مركز 

عمليات مراقبة التش���غيل والتحكم، واستخدام 

بداية مبش���روع توس���عة جس���ر الطريق 62 

“س���وق العرب” فوق وادي عرنة غرب عرفات 
وربط���ه بطريق املش���اة الش���مالي القائم رقم 

س���تة، وثانيًا مشروع توس���عة جسر الطريق 

56 “اجلوهرة” ف���وق وادي عرنة غرب عرفات 

وربط���ه بطريق املش���اة اجلنوب���ي القائم رقم 

واحد، وثالثًا مشروع تنفيذ جسر علوي وأربعة 

منحدرات مبزدلفة، ويس���هم في إفراغ مزدلفة 

من احلافالت وع���ودة حافالت الرد الثاني إلى 

عرفات، ورابعًا مشروع متديد طريق الطوارئ 

مبزدلف���ة، والذي يتكامل مع املش���روع الثالث 

ويحافظ على اخلدم���ة القائمة للنقل العام على 

طريق الطوارئ بني عرفات ومزدلفة. 

وجاء ذلك على خلفية مناقشة املشاريع املقترحة 

باملجلس التنس���يقي للنق���ل بالرحالت الترددية 

برئاسة املشرف العام على شؤون نقل احلجاج 

واملعتمري���ن الدكتور املهندس بس���ام بن أحمد 

غلمان، وبحضور وموافقة اجلهات ذات العالقة 

مبنظومة احلج والعمرة، الستكمال التنسيقات 

م���ع جميع اجلهات لتطويع املش���اريع املقترحة 

لالستفادة منها في موسم حج 1440ه�، لتقدمي 

اخلطط التش���غيلية املناس���بة واملتوافقة مبا ال 

يتعارض مع اجله���ات اخلدمية، وتطلعًا للهدف 

األس���مى من تنفيذ املش���اريع باكتم���ال تنفيذ 

املخطط الشامل ملكة املكرمة واملشاعر املقدسة.

نظام مطور 
ونوقش ضم���ن اجتماع املجل���س نظام النقل 

املط���ور اجلديد املقترح تنفيذه بش���كل مرحلي 

وفق اجلدول الزمني املعد، بعد حتقيق إجنازات 

مهم���ة ف���ي نقل حج���اج مؤسس���ات الطوافة 

تحقيق ترابط 
وتكامل وصواًل 

إلى تشغيل موحد 
لجميع أسطول 

الحافالت

س��جلت جميع مؤسس��ات الطواف��ة التي طبقت 
نظ��ام النق��ل الت��رددي، تفوق��ًا كبي��رًا يف نق��ل 
حجاجها بالرحالت الترددية يف رحلة املش��اعر 
املقدس��ة يف األعوام الس��ابقة، األمر الذي شكل 
حاف��زًا للمس��ؤولني ع��ن ه��ذا املش��روع لتقدمي 
املزي��د م��ن العط��اء، ومضاعف��ة اجله��ود الت��ي 
بذلوه��ا يف األعوام املاضي��ة، لتتم هذه اخلدمة 
بطريقة أفضل وبأساليب جديدة، تشعر احلاج 
باالهتم��ام الفائ��ق ال��ذي يج��ده من مس��ؤولي 
الدول��ة بصف��ة عامة، وم��ن مؤسس��ات الطوافة 

على وجه اخلصوص.
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البواب���ات اإللكتروني���ة عند مداخ���ل الترددية، 

وبواب���ات مخ���ازن احلاف���الت، وعن���د مداخل 

ومخارج املخيم���ات ومواقع نزول احلجاج، كل 

ذلك في سبيل رصد حركة احلافالت وتطويرها 

وحتسينها. 

اجلدي���ر بالذك���ر أن االجتم���اع كان بحضور 

األعضاء باملجلس التنس���يقي للنقل بالرحالت 

الترددي���ة، ودار النقاش حول خصائص النقل 

املط���ور ضم���ن مح���اور رئيس���ية ترتكز على 

تحقيق مستوى 
أعلى من الكفاءة 

التشغيلية 
والفاعلية

يش��مل  طم��وح،  مش��روع  الت��رددي”  “النق��ل  مش��روع 
النق��ل من مك��ة املكرم��ة إلى املش��اعر املقدس��ة )منى 
ومزدلف��ة وعرف��ات( والع��ودة يف نهاية احل��ج، كما أنه 
منظوم��ة متكاملة ومترابطة ولها العديد من املميزات 
واإليجابيات التي ملس��ها اجلميع خالل فترة تطبيقه 

يف مواسم حج األعوام املاضية.
ويهدف مش��روع )النقل الت��رددي( إلى إيج��اد بدائل 
نق��ل حديثة ومتط��ورة، واحلد م��ن اس��تخدام النقل 
التقلي��دي، خاص��ة م��ع الزي��ادة املضط��ردة يف أعداد 
احلجي��ج عام��ًا بع��د ع��ام، خاصة م��ع ضيق مس��احة 
املشاعر املقدس��ة وازدحام طرقها وش��وارعها وتكدس 
مئ��ات اآلالف م��ن حاف��الت نق��ل احلجاج فيه��ا يف كل 
موس��م حج، الذي ش��كل الداف��ع األس��اس للبحث عن 

حلول ناجعة وغير تقليدية ملشكلة نقل احلجاج.

حتقيق مس���توى أعلى من الكفاءة التش���غيلية 

والفاعلية، وتوظيف التقنيات احلديثة بتوس���ع 

ووض���ع حلول للمش���كالت التنظيمية، وحتقيق 

ترابط وتكام���ل متهيدًا للوصول إلى تش���غيل 

موح���د جلميع أس���طول احلاف���الت، وذلك من 

خالل مسارين: العمل على املتطلبات التنظيمية 

والتش���ريعية والتقنية، وتطوي���ر البنى التحتية 

للنقل واالتصاالت. 

وفي السياق نفسه مت عرض الهيكل التنظيمي 

املقت���رح، واجلدول الزمني والئح���ة املتطلبات 

التنفيذي���ة، وكل ما يرتبط من تنظيمات ولوائح 

جزاءات تخص النق���ل املطور، وفق املنهجيات 

اخلاص���ة بإدارة اجل���ودة الش���املة، وحلقات 

اجلودة وحل املشكالت والتخطيط االستراتيجي 

لقطاع التقنية، ومحددات اس���تخدام احلافالت 

ذات الس���عة العالي���ة، باالس���تناد على وجود 

مالمح اخلطة العامة للتشغيل األمثل للحافالت. 

ويأتي االجتماع ضمن جه���ود حكومة اململكة 

مبواسم احلج، وتقدمي جميع اخلدمات للحجاج 

وتيس���ير تنقالتهم ضمن الطرقات واملسارات 

التي يس���لكونها وأماكن وجودهم في املشاعر 

املقدسة، وكذلك رفع درجة االستعداد وتكثيف 

العم���ل بجمي���ع املراف���ق ومراك���ز اخلدمات 

باملش���اعر املقدس���ة، ومناطق احلج استعدادًا 

ملوس���م حج 1440ه�، الالفت أن هذه اجلوالت 

وورش العم���ل تناقش تنفيذ مش���اريع املرحلة 

الرابعة للنقل الت���رددي املتضمنة في املخطط 

الش���امل ملكة املكرمة واملشاعر املقدسة، والتي 

سوف تس���هم في تطوير منظومة نقل احلجاج 

وتذلي���ل العقبات ألداء مناس���كهم بكل يس���ر 

وس���هولة، وتواكب توجه اململكة الستيعاب عدد 

أكبر من ضيوف الرحمن.
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مكة المكرمة: الرفادة
تع�د “مدينة مكة الذكية لألغذية”، إحدى مبادرات برنامج مدينتي 2018، الذي يحقق أهداف 
برنام�ج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030، حيث تترقب العاصمة المقدس�ة مش�روعًا 
تنمويًا واس�تثماريًا ضخمًا � تتبناه أمانة العاصمة المقدسة � يتجسد في إنشاء أول مدينة 
ذكية على مس�توى الش�رق األوس�ط ووفق مواصفات عالمية وتقنيات حديثة، تقع على 
بع�د 8 كلم عن المس�جد الح�رام، ويندرج هذا المش�روع الحيوي المه�م، ضمن منظومة 
متكاملة من المشروعات الهادفة لدعم االس�تثمار في مكة المكرمة وتنميته وتطويره، 
ويأتي من باب الحرص على دعوة المس�تثمرين للمش�اركة ضمن المب�ادرات التطويرية 
لهذه البقعة المباركة، والتي هدفها األسمى هو تحويل أم القرى إلى مدينة ذكية تالئم 
مكانته�ا الدينية، كونها قبلة العالم اإلس�المي، مما يكرس الس�عي إل�ى تطويرها في 

جميع المجاالت، سواء عن طريق إدارة االستثمارات أو تقنية المعلومات.

مشروع حضاري رائد لخدمة ضيوف الرحمن

آفاق 

يتسق المشروع 
الحيوي ويواكب 

مبادرات مؤسسات 
الطوافة الخاصة 

بالتوسع في تقديم 
الوجبات مسبقة 
التجهيز لحجاجها

يحقق مشروع مدينة مكة الذكية لألغذية أهداف 

عدة جهات حكومية منها: )وزارة احلج والعمرة، 

ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل 

والتنمي���ة االجتماعي���ة(، عالوة عل���ى مبادرات 

إم���ارة منطقة مك���ة املكرمة وأمان���ة العاصمة 

املقدسة، إضافة إلى الغرفة التجارية الصناعية 

مبكة املكرمة، من خالل دعم املش���اريع الرائدة 

وتطويره���ا لتحقيق رؤية 2030 التي تس���عى 

جميع ه���ذه الوزارات واجله���ات إلى ترجمتها 

وتنفيذها في فترة زمنية وجيزة، وذلك من خالل 

تش���جيع املس���تثمرين على تنفيذ املش���روعات 

االس���تثمارية بع���د إجراء الدراس���ات املتعلقة 

بتنمية االس���تثمارات، في ض���وء خطط التنمية 

ودراس���ة اجل���دوى االقتصادية للمش���روعات 

االستثمارية وتأثيرها على احلركة االقتصادية 

للعاصمة املقدسة.

كما يتس���ق هذا املش���روع احلي���وي ويواكب 

مبادرات مؤسس���ات الطوافة اخلاصة بالتوسع 

في تقدمي الوجبات مس���بقة التجهيز حلجاجها، 

حيث اعتمدت وزارة احلج والعمرة في موس���م 

حج الع���ام املاضي 1439ه�، آلية عمل لتطبيق 

مب���ادرة نظام الوجب���ات املس���بقة التحضير، 

اش���تملت عل���ى 13 ش���رطًا، منه���ا أن تقوم 

كل مؤسس���ة طواف���ة بتحدي���د ع���دد احلجاج 
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يضم نحو 100 
حافلة لنقل الحجاج 

من مركزية الحرم 
إلى المدينة الذكية 

وتخصيص مطابخ 
إعاشة مركزية 

متطورة
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وجنسياتهم الذين ستقدم لهم الوجبات مسبقة 

التجهيز، طبقًا لنسبة ال تتجاوز 15%، واختيار 

املصان���ع والوكالء للوجبات مس���بقة التجهيز، 

وتش���كيل جلن���ة العتم���اد الوجب���ات ومتعهد 

التغذية، تشمل ممثلني عن وزارة احلج والعمرة 

والهيئة التنسيقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف 

ومؤسس���ات الطوافة، ومكتب اخلدمة امليدانية، 

ومكتب شؤون احلجاج، ومن بني هذه الشروط 

إجراء اختبار تذوق للوجبات، واعتماد اخلواص 

الفيزيائية للوجبة، وقياس رضا احلجاج.

تقنيات حديثة 
جدي���ر بالذك���ر أن مدينة مكة الذكي���ة لألغذية 

تض���م )11( مكون���ًا ش���اماًل جلمي���ع مفاهيم 

امل���دن الذكية، من خالل نقل أس���واق الدواجن 

واخلضار والفاكهة وس���وق السمك من مقرها 

احلالي الكعكية إلى )9( صاالت مجهزة بجميع 

التقني���ات احلديث���ة، كم���ا تض���م مطاعم ذات 

مستويات مختلفة لتناس���ب مرتاديها، ومجمعًا 

جتاري���ًا متعدد اخلدمات وص���االت مخصصة 

إلدارة جتارة اجلملة وتغذية السوق منها.

ويتيح املشروع أكادميية للطهي ومعهدًا للتدريب 

الهندس���ي ضمن نطاق الفعاليات، عالوة على 

استحداث منطقة ترفيهية ملرتادي املدينة، تعنى 

بإنش���اء مقاهي وش���قق فندقية وقاعات عرض 

واحتفاالت، إضافة إلى تصميم محطات حديثة 

الس���تقبال احلجاج واملعتمرين املس���جلني في 

برنامج مزارات احلج والعمرة وتس���تهدف تلك 

احملطات األسر املنتجة لتقوم بعرض املنتجات 

احمللية لضيوف الرحمن.

ويتضمن املش���روع تطوير حلق���ة اخلضروات 

والفواك���ه الواقعة في الكعكي���ة مبكة املكرمة، 

بس���وق مركزي عصري وجديد لتطوير جتارة 

اجلمل���ة والتجزئة للم���واد الغذائي���ة والفواكه 

واخلض���روات الطازجة، ليحل مكان الس���وق 

القدمي ويصبح أول وأضخم س���وق مركزي من 

هذا النوع في الش���رق األوس���ط، وكذلك دمج 

خدمات السوق التقليدية مع التقنيات التجارية 

احلديث���ة، وزيادة مس���احتها لتش���مل مناطق 

خدمي���ة وتس���ويقية تواكب احل���راك التجاري 

العامل���ي وحتقق مبادرات األمانة التي تس���عى 

إلى تطوير مكة املكرمة وفق برامج اس���تثمارية 

واسعة النطاق. 



ترفيهي���ة وفندقية، إضافة إل���ى مقاه ومعارض 

محلي���ة وعاملية وصاالت متنوعة ومس���تودعات 

لوجس���تية، فضاًل عن خدمات نقل احلجاج مبا 

يقارب )100( حافلة تنقل احلجاج من مركزية 

احلرم إلى املدينة الذكية، وتخصيص العشرات 

من مطابخ اإلعاشة املركزية املوسمية والدائمة، 

بس���عة إنتاجية تقدر مباليني الوجبات اجلاهزة 

يوميًا، هذا إلى جانب السوق احلديث للخضار 

والفواكه واألسماك واللحوم والدواجن.

أهداف املشروع
أواًل: حتقي���ق رؤية 2030 في دعم املش���اريع 

الرائدة وتطويرها بتنفيذ برامج وتطلعات وزارة 

احلج والعمرة الس���تيعاب زيادة أعداد ضيوف 

الرحمن وتقدمي أفضل اخلدمات لهم.

ثانيًا: دعم مب���ادرات إمارة منطقة مكة املكرمة 

في مس���يرة اململكة نحو العال���م األول، يجعل 

مدينة مكة لألغذية رقم )1( عامليًا.

ثالثًا: دعم توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية 

وتبنيها لتقنيات املدن الذكية، لتطوير أول مدينة 

غذاء ذكية في العالم.

رابعًا: دعم مش���اريع أمانة العاصمة املقدس���ة 

وتوجهاته���ا في خط���ط 2030، لتقدمي أفضل 

اخلدم���ات املميزة ملك���ة املكرمة ف���ي قطاعات 

الغذاء واخلدمات اللوجستية والتجارية.

خامس���ًا: تبني برامج وزارة العمل للس���عودة، 

وذل���ك بخلق نح���و تس���عة آالف وظيفة جديدة 

للسعوديني في مدينة املشروع.

سادس���ًا: تبني مبادرات غرفة مك���ة التجارية 

لتحقيق ع���ودة مكة املكرم���ة ملوقعها التاريخي 

في قلب رحلة الش���تاء والصيف، قلب التجارة 

النابض في العالم اجلديد.

س���ابعًا: عودة املجتمع املكي ل���دوره كبوصلة 

ملبادرات اخلي���ر، بالتعاون مع هيئة تطوير مكة 

وهيئة تطوير مرافق احل���ج وجامعة أم القرى، 

لتنفي���ذ برام���ج تدري���ب مس���تدامة للقطاعات 

الهندسية والغذائية: )إنشاء مركز تدريب للمدن 

الذكية وكلية طهاة سعودية(.

ثامنًا: عودة األس���رة السعودية لتصبح احملور 

املتميز لتق���دمي اخلدمة في األس���واق املركزية 

واملوالت والترفيه األس���ري، بالتعاون مع هيئة 

الترفيه وهيئة السياحة والتراث الوطني.

املكونات واملخطط
يحت���وي مش���روع مدينة مكة الذكي���ة لألغذية 

نًا عقاريًا، وهي: )مخطط عام،  عل���ى )12( مكوِّ

وترفيه، وفعاليات، وصاالت، ومنطقة س���كنية، 

يحقق أهداف عدة 
جهات حكومية 

منها )وزارة الحج 
والعمرة ووزارة 
الشؤون البلدية 
والقروية ووزارة 
العمل والتنمية 

االجتماعية(

مدينة مكة الذكية 
لألغذية تضم 

)11( مكونًا شاماًل 
لجميع مفاهيم 

المدن الذكية، و)9( 
صاالت مجهزة 

بكافة التقنيات 
الحديثة

كما أن تطوير مشروع السوق املركزي سيجعل 

العاصمة املقدس���ة منافسة لألس���واق العاملية، 

فيما يتعل���ق باجلودة والتن���وع وعاملية اخلدمة 

ودم���ج تقنيات ال���ذكاء الصناع���ي واخلدمات 

اللوجستية، ناهيك عن حتويل االستثمارات إلى 

سلة عاملية تشمل مطورين ومشغلني عامليني.

ويشمل املشروع خدمات متعددة تتضمن مناطق 
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ومعارض، ومطاع���م، ومول، وجملة، وبرادات، 

ومستودعات، ومحطات(.

ومن أهم أهداف مخطط املشروع العام، جتهيز 

املوقع إلنش���اءات املكونات الفرعية، والتي من 

أبرزه���ا: )الش���وارع، واملواق���ف، واخلدمات 

العامة، والبنية التحتية(، ويتكون نش���اطه من 

س���وق مركزي عاملي للخضار واملواد الغذائية، 

مع معرض دائم ومول لدعم العمليات التجارية، 

ومدينة لوجستية مبرافق تخزين وتوزيع، ويبلغ 

ع���دد املبان���ي )12( مكون���ًا عقاري���ًا ومنطقة 

أنشطة داعمة، مبساحات مباني )3356000( 

ثالثة ماليني وثالثمئة وس���تة وخمس���ون ألف 

مت���ر مربع ملس���احة العق���ار، وتبلغ مس���احة 

املرافق واملكون���ات مليوني متر مربع، هذا مع 

مراعاة العالقة مع املكونات األخرى، ومميزات 

التصميم والتشغيل. 

وفيم���ا يتعل���ق باحملطات، فمن أه���م املكونات 

الفرعي���ة: )محط���ات حافالت، لنق���ل احلجاج 

واملعتمرين وزوار املوق���ع، ومعارض، ومناطق 

تسوق(، ومن أهداف املكون، استقبال احلجاج 

واملعتمرين املسجلني في برنامج مزارات احلج 

والعمرة، ويبلغ عدد املباني الرئيس���ية الكبرى 

)3(، مبساحات تبلغ )25740( متر مربع. 

ولتقدمي خدمات متنوعة للس���وق املركزي، فقد 

ج���رى تصميم م���ول خدماتي متن���وع: )زمزم 

مول(، من أهم مكوناته الفرعية كمنطقة خدمات 

مركزي���ة: )مقاه���ي ومطاعم وجبات س���ريعة، 

ومع���ارض متنوعة، ومعرض زم���زم، وفنادق، 

وبن���وك، وصراف���ني، وممش���ى ثلج���ي(، تبلغ 

مس���احات مبناه الرئيس نح���و )95000( متر 

مربع، ويتألف من )4( مبان، هذا بجانب منطقة 

ترفيهي���ة: )مقاهي، وش���قق فندقي���ة، وقاعات 

عرض، واحتفاالت، ومالهي أطفال، وممش���ى، 

وعروض ليزر(، به���دف تقدمي خدمات ترفيهية 

وس���كنية لزوار املعرض. ولتطوير بديل لسوق 

الكعكية احلالي، يتيح فرصة انتقال املش���غلني 

لتوقيف نشاط الس���وق القدمي، يضم املشروع 

العديد من صاالت البسط، حتويها )9( مباني، 

وتبلغ مساحة مباني الصالة الواحدة: )7000( 

متر مربع، مبساحة تأجيرية تقديرية: )6000( 

متر، ومن أهم نش���اط هذا املك���ون: )صاالت 

البس���ط، وأس���واق خضار وفواكه، وأس���واق 

دواج���ن وحلوم، وأس���واق أس���ماك ومأكوالت 

بحرية، ومنطقة غسيل وتغليف(.

مرافق إضافية
كدليل على االهتم���ام الكبير بالفعاليات، فقد مت 

تصميم صالة كأكادميية طهي مبساحة إجمالية 

تبلغ نحو: )7010( متر مربع، تضم )5( مباني 

رئيسة، وعدد )2( صالة ملعهد التدريب الهندسي، 

باإلضاف���ة إلى املدن الذكية، ومم���ر، ومن أبرز 

األهداف: )التدريب، والفعاليات، واالحتفاالت(، 

بجانب تطوير منطقة فعاليات سنوية كمقر دائم 

ملعارض املواد الغذائية وصناعتها. 

كما يحتوي املش���روع منطقة س���كنية: )سكن 

عمال، وس���كن موظفني، وس���كن عام(، لتقدمي 

خدم���ة س���كنية ملوظف���ي املدين���ة. وم���ن أهم 

محتويات املش���روع، مطاعم ضخمة، ومطاعم 

متوس���طة، لتقدمي وجبات للحجاج واملعتمرين 

وزوار املوق���ع من العائ���الت، تتكون من: )قرية 

جندية، وقرية حجازي���ة، وقرية مصرية، وقرية 

مغربية، وقرية صينية، وقرية هندية(، ويبلغ عدد 

املباني الرئيس���ة )40( مبنى، مبساحة )900( 

متر مربع، مع تزويد املشروع مبنطقة معارض 

جتارية ضخم���ة، ومجمعات جتارية، وس���وبر 

ماركت، للبيع والفعاليات.

من أهدافه عودة 
المجتمع المكي 
لدوره كبوصلة 
لمبادرات الخير 

بالتعاون مع هيئة 
تطوير مكة وهيئة 
تطوير مرافق الحج 

وجامعة أم القرى
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عطاء وتميز  

مكة المكرمة: الرفادة
لتوفير نق�ل مريح وآمن بين جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ولرحلة المش�اعر المقدس�ة، 
وم�ن وإل�ى مناف�ذ الوصول، تب�ذل النقاب�ة العامة للس�يارات � والت�ي تعمل تحت إش�راف وزارة 
الح�ج والعمرة � جهودًا كبيرة وتؤدي أدوارًا عظيمة، لتنظيم العمل في عدد كبير من الش�ركات 
الوطني�ة العاملة بإش�رافها والمنضوية تحت لوائه�ا في مجال نقل حجاج الخ�ارج، والتي بدورها 
تملك أساطيل من الحافالت المجهزة والمهيأة فنيًا، والتي تحرص “النقابة” على تحديثها بشكل 
مستمر بما يحقق الراحة واألمان، وتحقيق التشغيل الفعال من خالل أجهزة فنية وتشغيلية مهيأة 
ومعدة بش�كل كبير، وبواس�طة كوادر إدارية مدربة ومؤهلة بشكل جيد، وباستخدامها ألفضل ما 

توصلت إليه التقنية الحديثة، األمر الذي أّهلها للقيام بأدوارها على أكمل وجه.

تقنيات عالية لنقل آمن وميسر للحجاج
النقابة العامة للسيارات..
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تعمل “نقابة 
السيارات” بشراكة 

إستراتيجية مع “الهيئة 
التنسيقية ألرباب 

الطوائف” ممثلة في 
مكتب إرشاد الحافالت 

الناقلة للحجاج

شراكة إستراتيجية
تعمل النقابة العامة للس���يارات وت���ؤدي أعمالها 

وأدوارها املناطة بها، وفقًا لش���راكة إستراتيجية 

مع الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف � 

ممثلة في مكتب إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج � 

والذي يعمل بإشراف “الهيئة التنسيقية”، وحتت 

مظل���ة وزارة احلج والعمرة وبإش���رافها، والذي 

رفع: “تس���خير التقنية خلدمة ضيوف الرحمن” 

ش���عارًا له، فقام في موس���م ح���ج العام املاضي 

)1439ه����( بتطبي���ق منصة نظ���ام تقني حديث 
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مبس���مى: “أرش���دني”، في كل من مكة املكرمة 

واملدينة املن���ورة، يعد مكم���اًل ملنظومة “املكتب” 

اإللكتروني���ة التي يقوم بتحديثه���ا عامًا بعد عام، 

ولتوجيه وإرش���اد احلافالت املقلة لهم من مراكز 

اس���تقبالهم وتفويجهم إلى مواقع مكاتب اخلدمة 

امليدانية التابعة ملؤسسات الطوافة، ومن ثم ملقرات 

س���كنهم، ليتكامل مع املس���ار اإللكتروني املوحد 

حلج���اج اخلارج، ويعم���ل على اس���تيفاء بيانات 

الرح���الت ومعلوماتها، وتوجي���ه حافالت ضيوف 

الرحمن إل���ى مواقع مكات���ب مجموعات اخلدمة 

النقابة 
في أرقام

أعداد احلجاج الذين 
قامت بنقلهم يف موسم 

احلج املاضي

1758722

عدد احلافالت                                 
18400

عدد مراكز 
اإلسناد
18

أطوال الطرق السريعة التي 
تنتشر فيها “املراكز”

  1000 
كيلومتر

عدد الكوادر العاملة يف 
مراكز اإلسناد

238 

عدد الرحالت 
بصفة عامة

162750

عدد شركات 
النقل 36

عدد املقاعد التي توفرها

9016000

إجمالي عدد 
الوظائف املوسمية 

23000



وصوله���ا، ومتكني مجموعات اخلدمة امليدانية من 

تتبع احلاف���الت بعد ربطها باملرش���د واملجموعة 

وس���رعة اإلبالغ عن األعطال عن طريق املرشد، 

وحتدي���د موقع احلافل���ة عن طري���ق التطبيق أو 

البرنامج ومتك���ني مجموعات اخلدمة امليدانية من 

تتب���ع احلافالت بعد ربطها باملرش���د واملجموعة، 

حي���ث إن آلية إرش���اد احلافالت خالل مواس���م 

احلج ف���ي كل عام، تتم من خالل توفير املرش���د 

بواس���طة مجموع���ات اخلدمة امليدانية وتش���غيل 

برنامج وتطبيق “ضيف”، مع استخدام اخلرائط 

اإللكترونية إلرشاد احلافالت.

اخلدمات اإللكترونية 
اخلطة التش���غيلية للنقابة العامة للسيارات، تنقسم 

إل���ى ثالث مراح���ل، وتعتمد على اإلع���داد اجليد، 

ووضع البرامج الزمنية ملراحل العمل طوال العام � 

وليس في موس���م احلج فقط � وترتكز على أسطول 

متكامل من حاف���الت النقل احلديثة واملتطورة التي 

وفرتها ش���ركات ومؤسس���ات النق���ل الوطنية، من 

خالل )34( شركة ومؤسس���ة منضوية حتت مظلة 

“النقاب���ة”، بنظام الرد الواح���د أو الردين أو النقل 
الترددي، إضافة إلى توفي���ر اخلدمات اإللكترونية 

والبنية التحتية الداعمة لها، حيث يتم توفير وسائل 

نقل مناسبة حلجاج البيت العتيق من منافذ الوصول 

إلى وجهاتهم في مكة املكرمة واملدينة املنورة أو في 

رحلة املشاعر املقدسة، وترتبط “النقابة” في تنفيذ 

هذه اخلطة التش���غيلية مع ع���دة جهات تتمثل في: 

)إمارة منطقة مكة املكرم���ة، وإمارة منطقة املدينة 
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امليدانية، ومقرات سكن احلجاج، بأسلوب مهني 

واحتراف���ي، وبطريقة ذكية وميس���رة، باإلضافة 

إل���ى تنفيذ األعمال بصورة ذكية وأكثر احترافية 

وجعل رحلة احلج سلس���ة وميس���رة، وتقدمي كل 

التسهيالت والتيسيرات لضيوف الرحمن، وذلك 

منذ وصوله���م إلى األراضي املقدس���ة، وخالل 

تنقالتهم بني م���دن احلج، مرورًا باس���تقرارهم 

في مقار س���كنهم، وخالل تنقالتهم في املشاعر 

املقدس���ة، وحتى عودته���م إلى مناف���ذ املغادرة 

للعودة إلى بالدهم ساملني آمنني.

شريك إستراتيجي 
مكتب إرش���اد احلافالت”، يكتس���ب أهميته من 

خالل رحلة املشاعر املقدسة، حيث يتم استخدام 

اخلرائط اإللكترونية إلرش���اد احلافالت، وتسخير 

التقنيات احلديثة لتطوير أعمال إرش���اد احلافالت 

وضم���ان ج���ودة خدم���ة اإلرش���اد، مب���ا يحقق 

راح���ة احلجاج وجتنب ضي���اع احلافالت وتأخر 

ربط شبكي باإلنترنت 
الفضائي مع شركات 

النقل لمتطلبات 
العمل مثل برنامج 

تبادل بيانات 
الحافالت والمقاعد 
المطلوب اعتمادها

لترتيب وتنظيم نقل ضيوف الرحمن، 
واإلش�������راف التام على جميع السيارات 
الناقلة لهم، وتس�������جيل الشركات التي 
تعم�������ل يف مجال نقل احلجاج، صدر يف 
3 رجب من عام 1372ه� أمر ساٍم بإنشاء 
إدارة مبس�������مى: )نقابة السيارات(، وكان 
مرجعه�������ا الرئي�������س املديري�������ة العام�������ة 
للح�������ج واإلذاع�������ة، ومركزه�������ا الرئي�������س 
مبكة املكرم�������ة، مع وجود ف�������روع لها يف 
املدين�������ة املن�������ورة ويف ج�������دة ويف غيره�������ا 
من املدن حس�������ب اللزوم وتبعًا القتضاء 
ض�������رورة العم�������ل، وعند إنش�������اء النقابة 
القائم�������ة يف الوقت الراه�������ن، مت تعيني 
رئيس ع�������ام لها ليتول�������ى إدارة أعمالها 
ومس�������ؤولياتها املدرج�������ة يف هذا النظام 
 � ل�������ه  التابع�������ني  املوظف�������ني  � مبعاون�������ة 
بترش�������يح م�������ن املديرية العام�������ة للحج 
الس�������امي  املق�������ام  وموافق�������ة  واإلذاع�������ة 
عليه، وقد كان يش�������ترط أن ال يكون من 
أصحاب الش�������ركات وال من املطوفني أو 
ال�������وكالء أو األدالء، وتكون�������ت للنقاب�������ة 
هيئة تتضامن مع الرئيس يف األعمال 
واملس�������ؤوليات وتعم�������ل حت�������ت رئاس�������ته، 
تتأل�������ف م�������ن من�������دوب ع�������ن وزارة احلج 
والعمرة، وممثلني للش�������ركات املشاركة، 
ليش�������كل قي�������ام أول “نقابة” للس�������يارات 
يف تاريخ الس�������عودية قبل 68 عامًا على 
وج�������ه التحدي�������د، تغيي�������رًا يف منظومة 
نقل احلجاج واملعتمرين، ويف مضامني 
النقل يف مك�������ة املكرمة، وفتحت اآلفاق 
والطموحات من أج�������ل راحة احلجيج، 
والت�������ي م�������ن أب�������رز وظائفه�������ا وأعمالها 
وأدوارها، اإلشراف الكامل على شركات 
نقل احلج�������اج املنضوية حتت مظلتها، 
وتطبيق جميع التعليمات الصادرة من 
وزارة احلج والعمرة، ومن الهيئة العليا 
ملراقب�������ة نق�������ل احلجاج، واجله�������ات ذات 
العالقة، س�������عيًا لتوفير أفضل وس�������ائل 

النقل حلجاج بيت اهلل احلرام.



املنورة، وزارة احلج والعمرة، ووزارة النقل، ووزارة 

الصح���ة، ووزارة الثقافة واإلع���الم، واألمن العام 

الذي يش���مل املرور، وأمن الطرق، والدفاع املدني، 

ومؤسسات الطوافة مبكة املكرمة، واملؤسسة األهلية 

لألدالء باملدينة املنورة، ومكتب الوكالء املوحد بجدة، 

ومكت���ب الزمازمة املوحد مبك���ة املكرمة، واخلطوط 

اجلوية العربية الس���عودية، وهيئة األرصاد وحماية 

البيئة، والهيئ���ة العليا ملراقبة نقل احلجاج واللجان 

التنفيذي���ة املرتبطة بها، ومكتب إرش���اد احلافالت 

الناقلة للحجاج، وهيئة الهالل األحمر الس���عودي(، 

باإلضافة إلى بعض اجلهات األخرى املش���اركة في 

أعمال احلج.

أبرز املستجدات
التحول برؤي���ة 2030، والتي من أبرز عناصرها 

التحول اإلستراتيجي، ومنصة ضيف وبرامج عمل 

اخلطة التشغيلية املستحدثة والتي منها املشاركة 

ف���ي نق���ل املعتمرين أس���وًة باحلج���اج، وتقدمي 

اخلدمات املس���اندة حلافالت نق���ل املعتمرين بني 

كل م���ن مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة ومنافذ 

الوص���ول واملغ���ادرة البرية واجلوي���ة والبحرية، 

وداخل هذه املدن، واإلشراف على تشغيل املراكز 

املس���اندة بني الط���رق واملنافذ، تعتب���ر من أبرز 

مس���تجدات “النقابة” اخلدمي���ة، حيث مت تطبيق 

“منصة إلكترونية” موح���دة لتتبع حركة حافالت 
ش���ركات ومؤسسات نقل احلجاج املنضوية حتت 

مظلة “النقابة”، أال وه���ي “منصة ضيف” التي 

تع���د أكبر منصة إلكترونية موحدة على مس���توى 

العالم لتتبع حركة حافالت ش���ركات النقل البري، 

وتتضمن عددًا من اخلصائص املتقدمة، مثل عرض 

الطاقة االستيعابية ملخازن احلافالت، والتبليغ عن 

األعطال امليدانية للحافالت بواس���طة تطبيق ذكي 

على أجهزة اجل���وال، والتكامل مع أنظمة النقابة 

التش���غيلية اإللكترونية وغيره���ا من اخلصائص، 

إل���ى جانب جمع بيانات حركة حافالت ش���ركات 

نقل احلجاج من األنظمة املتعددة، لدى ش���ركات 

ومؤسس���ات نقل احلجاج، ومن ثم إعادة عرضها 

عل���ى خريطة إلكترونية موحدة لدى النقابة العامة 

للس���يارات، مما يتيح للمس���ؤولني ب���وزارة احلج 

والعمرة والنقابة متابعة حركة تنقل احلجاج داخل 

مدن احلج وش���بكة الطرق املمت���دة بينها، التخاذ 

ما يلزم من إجراءات في أس���رع وقت ممكن عند 

حدوث أي طارئ، وذلك بعد جتربة ناجحة ملرحلته 

األولى في موس���م حج عام 1437ه�، حيث يهدف 

املش���روع إلى التأكد من وص���ول احلافالت إلى 

مواقعها بكل أمن ويسر وسهولة. 

املنصة اإللكترونية املوحدة التي مت اس���تحداثها، 

تشمل أنظمة تتبع أساطيل حافالت جميع شركات 

ومؤسس���ات النقل املنضوية حت���ت مظلة النقابة، 

واملصرح لها باملش���اركة في أعمال موسم احلج، 

وتقوم بتتبع صحة مس���ار احلافلة والتخفيض من 

زمن معاجلة احلافالت املتوقفة أو املتعطلة، عالوة 

على إنشاء غرفة عمليات مجهزة تشمل عدة جهات 

مشاركة في اإلشراف على خدمة ضيوف الرحمن، 

ومن خالل شاش���ات تعمل لياًل ونهارًا اعتبارًا من 

غرة ش���هر ذي القعدة وحتى نهاية موس���م احلج، 

لتتبع احلافالت ومراقبة النقل واإلسعاف في حالة 

العط���ل أو احلوادث � ال قدر الل���ه � على الطرق، 

إلى جانب الربط الش���بكي بواس���طة “اإلنترنت 

الفضائي” مع ش���ركات نقل احلجاج في مواقعها 

للعديد م���ن متطلبات العمل، مث���ل برنامج تبادل 

بيانات احلافالت واملقاعد املطلوب اعتمادها.
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تغطية )6( مناطق 
جغرافية من خالل 

تنفيذ جوالت 
دورية لمراقبة سير 
الحافالت على مدار 

الساعة وطوال 
موسم الحج 

نسب الحجاج الذين 
تقوم “النقابة” بنقلهم 

 %60,5
مكاتب 
شؤون 
الحجاج

 %0.9
الحجاج 
الضيوف

34,1%  مكاتب 
الشركات السياحية

4,5% حجاج
 الخليج والداخل



منظومة النجاح
إن املتأمل لتوالي جناحات مواسم احلج عامًا بعد آخر، يجد أن خلف ذلك توفيق الله 

س���بحانه وتعالى أواًل وقبل كل شيء، ثم قيادة هذه البالد التي جعلت خدمة ضيوف 

الرحم���ن هدفًا في مقدم���ة أهدافها، وغاية من أهم غاياتها، وليش���هد بهذه احلقيقة 

مالي���ني احلج���اج الذين يفدون إلى هذه البقاع الطاه���رة من كل حدب وصوب ومن 

مشارق األرض ومغاربها ألداء مناسك احلج وشعيرة العمرة، وزيارة املسجد النبوي 

الش���ريف في كل عام، ثم يعودون إلى أوطانهم، وهم يش���عرون بكل امتنان وعرفان 

لهذه القيادة التي مّكنتهم من أداء مناس���كهم بكل يس���ر وسالس���ة وسهولة، والتي 

سّخرت لهم جميع اإلمكانات املادية والتقنية، وشيدت املشروعات العمالقة التي عمت 

مكة املكرمة، واملدينة املنورة، واملش���اعر املقدس���ة، وكل املدن التي تطأها أقدامهم، 

ليغدو احلج رحلة إميانية ممتعة تتم بال عناء، وثوابًا بال مش���قة، يكرس خالله احلاج 

كل وقته وجهده في العبادة دون أن ينشغل بشيء غيرها، وقد أمن على نفسه وماله 

وسائر أحواله.

إن جمي���ع اجلهات العاملة في منظومة احل���ج والعمرة، ومنها هذه الوزارة، حترص 

كل احلرص على جتس���يد اهتمام س���يدي خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 

عبدالعزيز، وولي عهده األمني حفظهم���ا الله، وتوجيهاتهما الكرمية براحة احلجاج، 

واحلرص على تيس���ير حلّهم وترحالهم، وهما اللذان يخصان ضيوف الرحمن بجل 

مس���احات قلبهما حبًا، معتبرين خدمتهم واجبًا يفوق كل الواجبات، ويسمو على كل 

املس���ؤوليات، لتشكل منظومة توجيهاتهما للعاملني في احلج مسارًا ومنهجًا وفنارًا، 

األمر الذي يؤكد على أرض الواقع، أن الثراء اإلنس���اني في دواخلهما أيدهما الله، 

يفيض حبًا وعطاء ومس���ؤولية، وينتقل أثره وتأثيره على كل العاملني في احلج، وفي 

مختلف القطاعات، ليغدو الوطن كله سواعد تعمل جاهدة في خدمة ضيوف الرحمن.

كم���ا أذك���ر بكثير من اإلعجاب، اجلهود الس���خية التي يبذله���ا العاملون في جميع 

مؤسس���ات أرباب الطوائف، إلجناح مواسم احلج، مبا ميلكون من ذخيرة كبيرة من 

التج���ارب امليدانية واخلبرات اإلدارية والتنظيمية املكتس���بة، ومبا يبذلونه من جهود 

مق���درة في مختل���ف ميادين العمل، لتتكامل جهودهم مع جه���ود “الوزارة”، وليهنأ 

كل م���ن ي���ؤدي واجباته وأدواره في خدمة حجاج بيت الل���ه احلرام على أكمل وجه، 

بثواب الله س���بحانه وتعال���ى، وبتقدير القيادة والوطن، األم���ر الذي يؤكد أن احلج 

مشتل كبير من مشاتل العطاء، وفي مدرسته تنبت الكثير من اجلهود اخليرة، وتبرز 

الوجوه املش���رقة ف���ي مختلف القطاعات العاملة في���ه وذات العالقة به، ومنها وزارة 

احل���ج والعمرة، وعلى رأس���ها معالي الوزير الدكتور محم���د صالح بن طاهر بننت، 

الذي يسترش���د جميع منسوبي “الوزارة” بتوجيهاته السديدة، وآرائه احلكيمة، كما 

يهتدون مبتابعة نائبه معالي الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط.

ختامًا، نحمد الله س���بحانه وتعالى أن اصطفانا خلدمة ضيوفه الكرام، وأن سّخرنا 

لهذه املهام اجلليلة، ويّس���ر لنا س���بل أدائها والقيام بها، ونس���أله عّز وجّل التوفيق 

والسداد وُحسن الثواب.

محمد بن صالح الشارخ
املشرف العاّم على مكتب وزير احلّج والُعمرة 

األخيرة




