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الرؤيـة

بالتنسيق نتكامل لتقدمي أقصى الرعاية لضيوف الرحمن

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

وصوله إلى األراضي املقدسة، وحتى مغادرته ساملًا غامنًا إلى بالده بإذن الله.



نحو إعالم متخصص في شؤون الحج
اإلص���دارات العلمية والثقافية نوافذ نور ومطالت معرفة ال ميلك اإلنس���ان إال االحتفاء بها 

والترحي���ب بانطالقتها، وهذا ما أجده لزام���ًا علَيّ وأنا أكتب هذه االفتتاحية للعدد األول من 

مجلّة "الرفادة" بعد أن حتوّلت من نش���رة موس���مية إلى مجلّة فصلية تعنى بش���ؤون احلج، 

وتنظيماته، وتاريخه، وذاكرة رجاله، ومؤسساته، وهي من خالل هذا املفهوم ميكن أن تشكل 

إضاف���ة مهمة للتوثيق في هذا املجال العظيم الذي يحظ���ى باألولوية في قائمة اهتماماتنا، 

حكومة وشعبًا، فما يتحقق كل عام من منجزات عمالقة في املدينتني املقدستني: مكة املكرمة، 

واملدينة املنورة، واملشاعر املقدسة يستحق الرصد والتدوين والتسجيل، إذ سيذكر املنصفون 

أن هذه الفترة تعد من أهم الفترات التاريخية التي شهدت منظومة كبيرة من املنجزات التي 

أسهمت في متكني ضيوف الرحمن من أداء فريضتهم في سهولة ويسر، وهذه نتيجة طبيعية 

لتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم الهتمامات قادة هذه البالد املباركة حفظهم الله.

إن االحتفاء بهذا العدد األول من مجلة "الرفادة" الدورية التي تصدر عن الهيئة التنس���يقية 

ملؤسس���ات أرب���اب الطوائف احتفاء مبطلة جديدة نحو إعالم متخصص في ش���ؤون احلج، 

ويكتس���ب هذا اإلعالم أهميته من أهمية هذه املناس���بة الس���نوية العظيمة التي حتتضنها 

بالدنا، ويتابع مس���يرتها ماليني املس���لمني من ش���تى أنحاء املعمورة، متمنيًا ل�"الرفادة" أن 

تصبح دلياًل للحاج، ومرجعًا للباحث، وس���جاًل ملنظومة اجله���ود التي تبذلها حكومة اململكة 

إلجناح مواسم احلج عامًا بعد عام.

إن ه���ذه الب���الد وهي حتمد املولى عز وجل أن وفقها في أداء مواس���م حج ناجحة مبختلف 

املعايي���ر، ليهمها التأكيد بأن هذه النجاح���ات ال تزيدها إال إصرارًا على املزيد من النجاح، 

فاالس���تعداد للحج عملية متواصلة مس���تمرة طوال العام، يشارك فيها رجال مخلصون من 

مختلف القطاعات، من بينهم املطوفون، واألدالء، والوكالء، والزمازمة، واجلميع يعمل جاهدًا 

على تنفيذ توجيهات سيدي خادم احلرمني الشريفني، امللك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده 

األمني س���يدي صاحب السمو امللكي األمير س���لطان بن عبدالعزيز، والنائب الثاني لرئيس 

مجل���س الوزراء، وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العليا س���يدي األمير نايف بن عبدالعزيز 

حفظهم الله.

ويس���عدني في هذه املناس���بة أن أهنئ الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف بهذا 

اإلصدار في حلته اجلديدة، متمنيًا له التوفيق في مالمسة أهدافه وغاياته ومقاصده.  

د. فؤاد بن عبدالسالم الفارسي

افتتاحــية

وزير احلج

افتتاحــية
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إن املتابع لتاريخ الطوافة، يجد أنها مؤرخة من قبل عصر 
يقدمها  خ��دم��ات  الشامل  مبعناها  ك��ان��ت  فقد  اإلس���ام، 
ال��ق��رش��ي��ون م��ن أه���ل م��ك��ة امل��ك��رم��ة م��ن��ذ م��ئ��ات السنني، 
قصي  وس��ل��م،  عليه  الله  صلى  النبي  ج��د  ت��واله��ا  أن  إل��ى 
آن���ذاك معروفة مبسماها  ال��ط��واف��ة  ول��م تكن  ك���اب،  ب��ن 
احلديث، فقد كانت تعرف ب� »الرفادة«، وتعني استضافة 
احل��ج��اج ف��ي ال��ب��ي��ت احل�����رام، ض��م��ن م��ا ع���رف أي��ض��ًا عن 
أه��ل مكة املكرمة م��ن خ��دم��ات ف��ي م��واس��م احل��ج آنذاك، 
العاقات  توطيد  ف��ي  تتمثل  التي  »ال���وف���ادة«،  كخدمة 
بالكعبة  العناية  هي  و«السدانة«،  العربية،  القبائل  بني 
املشرفة، و«السقاية«، وهي سقاية احلجيج من ماء زمزم. 

)هذا بالغ( يشّكل ضمانًا لمهنة الطوافة 
وإقرارًا بها ألهلها

دة 
فا

الر
ة: 

رم
مك

ة ال
مك

أبقى الملك المؤسس الطوافة داخل أبنائها وأكد استمراريتها وعمل على تطويرها

تأريخ

أمر امللك عبدالعزيز باإلبقاء على الطوافة 
كمهنة منحصرة ألبناء مكة باملرسوم امللكي 
املنشور بجريدة أم القرى الصادرة عام 1343ه�

بعد  امل����ؤس����س  امل���ل���ك  أدرك 

دروب  تأمني  أن  مكة  دخ��ول��ه 

احل������ج������اج ي����س����ت����ل����زم وض����ع 

نهم من  تنظيمات جيدة متِكّ

أداء فريضتهم بيسر وسهولة

 العدد األول  مح�������رم  1431ه�6



نظام المطوفين 
ثم جاء املرســـوم امللكي رقم 7267 وتاريخ 1367/11/3هـ، املصادق على نظام 

املطوفني العام، معتبرًا الطوافة: )عبارة عن وظائف معينة يؤديها كل مطوف ثبتت 

معلمانيته مبقتضى تعليماتها املخصوصة، وهو دليل احلاج في مناسكه وجميع ما 

يتعلق باحلج، وهو املسؤول عنه ضمن اختصاصه مبوجب هذا النظام(. واستبقى 

النظام على تقســـيم املطوفني إلـــى ثالث طوائف هي: )طائفة املطوفني، وتشـــمل 

مطوفـــي العرب والفرس واألتـــراك واألفارقة. وطائفة مطوفي الهند والباكســـتان. 

وطائفة مشايخ اجلاوة(. وعد النظام: )كل نسل املعلمني لظهورهم معلمون وما كان 

آلبائهـــم يكون لهم(.. وبذلـــك يكون امللك عبدالعزيزـ  يرحمه اللهـ  قد أبقى الطوافة 

داخل أبنائها، وأكد اســـتمراريتها، وعمل على تطويرها، وقد أعطيت الطوافة صفة 

املهنة في طلبات الســـفر إلى اخلارج عام 1368هـ، أي بعد صدور نظام املطوفني 

بعام واحد. وشـــهد عام 1371هـ صدور املرسوم امللكي بإلغاء الرسوم التي تؤخذ 

على احلجاج باســـم رســـوم احلج، واإلبقاء على عوائد أرباب الطوائف: )املطوفني 

والوكالء واألدالء والزمازمة(. 

أهمية الدور 
ويكفي املطوفني فخرًا أن املؤسس امللك عبدالعزيزـ  رحمه اللهـ  عندما دخل إلى مكة 

املكرمة، َثَبَّتهم في أعمالهم وأيدهم عليها، مما يؤكد مدى عنايته ـ طيب الله ثراه ـ 

بالطوافة واملطوفني، ويوضح إدراكه ألهمية الدور الذي يقوم به املطوفون في توجيه 

الناس وإرشادهم، لكونهم واجهة البالد أمام ضيوف البلد احلرام من شتى أنحاء 

العالم. وكذلك سار أبناؤه امللوك البررة من بعده على نهجه، كما يكفي أفراد طائفة 

املطوفني شرفًا أن الله سبحانه وتعالى اختارهم لهذه املهنة اجلليلة دون غيرهم. كما 

توالت هذه املهنة الشريفة بني أبناء مكة املكرمة في صدر اإلسالم، وما تاله 

من عصور وأجيال ومماليك. ومع اتســـاع بقاع العالم اإلســـالمي وانتشار 

اإلســـالم في كل زمـــان ومكان، تزايدت أعـــداد املســـلمني، لتتزايد أعداد 

احلجاج الوافدين إلى مكة املكرمة ألداء فريضة احلج، لتزداد احلاجة لوجود 

»املطـــوف«، التي هي صفة تطلق على كل من يـــزاول مهنة الطوافة، ويقوم 

بتقدمي اخلدمات للحجاج القادمني من خارج اململكة طيلة مدة بقائهم في مكة 

املكرمة واملشاعر املقدسة، وهي مشـــتقة من الطواف حول الكعبة املشرفة، 

وهو ما كان يقوم به املطوف قدميًا، الذي كان له ـ وال يزال ـ دور إنســـاني 

كبير في إرشـــاد احلجاج في مكة املكرمة وفي املشـــاعر املقدسة وتطويفهم 

وتلقينهم األدعية وإرشـــادهم لكيفية أداء النسك. وقد مرت الطوافة مبراحل 

متعددة، حتى اســـتقرت في اخلمس والعشـــرين ســـنة املاضية، بتأسيس 

مؤسســـات الطوافة األهلية الســـت القائمة اليوم، وتوســـعت دائرة الطوافة 

من كونها توجيهات وإرشـــادات دينية، إلى مساعدة احلجيج وتوفير الغذاء 

واملسكن واملواصالت لهم، وأصبحت مهنة لها تقاليدها املوروثة لتتوالى بني 

أسر املطوفني جياًل بعد جيل.

بسط األمن 
أدرك امللك املؤســـس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ يرحمه الله ـ بعد 

دخولـــه مكة املكرمة في ربيـــع األول عام 1343هـ، أن تامني دروب احلجاج 

ن قاصدي بيت  وبســـط األمن على ربوعها يستلزم وضع تنظيمات جيدة متِكّ

الله احلرام وزوار مســـجد رســـوله املصطفى صلى الله عليه وسلم من أداء 

فريضتهم بيسر وسهولة. وبدا ذلك واضحًا من خالل تأمني موانئ بحرية على 

البحر األحمر بعد أن طال حصار جدة، فوجه ـ طيب الله ثراه ـ  باستخدام 

موانئ رابغ وينبع والقنفذة ليســـتعملها احلجاج كموانئ بحرية متكنهم من 

الوصول إلى مكة املكرمة. كما أدرك أن تأمني دروب احلجيج يستلزمه توفير 

خدمـــة جيدة لهم، ولهـــذا أصدر ـ يرحمه الله ـ أمـــره باإلبقاء على الطوافة 

كمهنة منحصرة ألبناء مكة املكرمة وجاء ذلك في املادة الرابعة من املرســـوم 

امللكي املنشـــور بجريدة أم القرى بعددها األول الصادر يوم اجلمعة املوافق 

15 جمادى األولى 1343هـ، حتت عنوان: )هذا بالغ( ليشكل الضامن ملهنة 

الطوافة واســـتمراريتها، فقد نصت املادة الرابعة منه على ما يلي: )كل من 

كان من العلماء في هذه الديار أو موظفي احلرم الشـــريف أو املطوفني ذو 

راتب معني فهو له على ما كان عليه من قبل، إن لم نزده فال ننقصه شـــيئًا، 

إاّل رجاًل أقام الناس عليه احلجة أنه ال يصلح ملا هو قائم عليه، فذلك ممنوع 

ممـــا كان لـــه من قبل، وكذلك كل من كان له حق ثابت ســـابق في بيت مال 

املسلمني أعطيناه منه ولم ننقصه منه شيئًا(.

التنظيم والتطوير 
وجاءت اخلطوة األولى لتنظيم الطوافة وتعريف مهامها في العهد الســـعودي 

الزاهر، بصدور نظام إدارة احلج في العشرين من ربيع األول عام 1345هـ، 

الذي حدد مهام وواجبات املطوفـــني والزمازمة واملخرجني واملقومني ووكالء 

املطوفـــني بجدة، ونقباء جـــدة، ووكالء املدينة املنـــورة، إضافة إلى وظائف 

إدارة الصحـــة العامة وواجبات احلجـــاج. وللوصول إلى املزيد من التنظيم 

والتطوير خلدمات احلجاج صدر املرســـوم امللكـــي رقم 39/1/54 وتاريخ 

1355/2/23هــــ بتنظيم أعمال املطوفني وحتديد مهامهم ومســـؤولياتهم. 

وجاء املرسوم امللكي رقم 14518 وتاريخ 1365/10/21هت باملوافقة على 

نظام وكالء املطوفني ومشايخ اجلاوا ليضيف اهتمامًا آخر ملهنة الطوافة في 

العهد الســـعودي ويدخلها مرحلة التطوير العملي والتنظيم اجليد للخدمات، 

بعد أن مت إنشاء املديرية العامة للحج في العام نفسه، لتكون عملية خدمات 

احلجاج أكثر تنظيمًا.
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وأستراليا، ورئيس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف، في حوار 

له مع جريدة »االقتصادية« ُنشر مؤخرًا: )عندما ننظر إلى احلج مبفهومه 

الشـــاملـ  وكما هي نظرة وزيره والقائم بشؤونهـ  هي مسألة أمن وقضية 

نســـك، وال يتحقق هذا النســـك إال بوجود األمن، وهذه املعادلة مستمدة 

مـــن نظرة امللك املؤســـس املغفور له ـ بإذن الله تعالـــى ـ امللك عبدالعزيز 

فـــي هـــذا األمر، عندما نظر بثاقب الرؤية إلـــى أن تأمني طرق احلج أمر 

ضروري يحقق مزيدًا من الرغبة في ممارســـة احلـــج، ولو عدنا بالذاكرة 

إلى ذلك العهد لوجدنا أن األعداد بدأت في 

الزيادة بعد توحيد اململكة على يد مؤسسها 

الراحل الذي أوكل للمســـؤولني وقتها مهام 

جديـــدة، وفكرًا يولد باإلصـــرار على تأمني 

الشعيرة، وتقدمي اخلدمات التي انفردت بها 

احلكومة الرشـــيدة، ومن بعده أبناؤه القادة 

الذين أدركوا هذا املفهوم. إنني اتذكر جيدًا 

كيف أوكل امللـــك مهمة االلتقـــاء باحلجاج 

في ســـنني غابرة واحلديث معهم، وحتضير 

اخلدمـــات لهم ـ مبا فيها اجلمـــال ـ وحمل 

أمتعتهم أيضًا، ثـــم انتقلت املهمة وتطورت 

شـــيئًا فشـــيئًا حتى ليكون هناك من يســـهر على راحتهم، ومن ميســـح 

الطريق لهم وصواًل إلى مكة املكرمة، ومن هنا اتضحت الرؤية وتفردت بها 

احلكومة ليكون منهجًا لها، وهو الفكر املؤسساتي الذي يقود احلجيج نحو 

أداء شـــعيرة مميزة بشـــكل أقرب إلى التنظيم، وأتذكر حينما وصل عدد 

احلجـــاج القادمني من اخلارج إلى 160 ألف حاج عام 1345هـ، ومن ثم 

تولت املشـــاريع املتوالية التعبير عن نفسها لتحتضن األعداد املهولة التي 

يشـــهدها احلج في كل عام، التي أثبتت أن احلج التقني يتطور مع تطور 

اإلمكانات في كل عام(.

يعد هذا البالغ دســـتورًا أقره امللك املؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل 

ســـعود ـ يرحمه الله ـ للعمل به في احلجاز. ومنذ ذلك الوقت بدأ االهتمام 

براحة احلجاج ورفع مســـتوى اخلدمات املقدمة لهم ســـواء، كانت من قبل 

الدوائـــر احلكومية أم مـــن قبل املطوفني واألدالء والـــوكالء أو ممن ملهنته 

عالقة بخدمة احلجاج. وبعد البحث مع أهل اخلبرة لتنظيم رفاهية احلجاج 

وراحتهم، أصدرت احلكومة أول تعريفة للعوائد املقرر أخذها على احلجاج، 

وأعلنتهـــا فـــي جريدة أم القرى بلغات احلجاج لكـــي يطلع عليها اجلميع، 

فال يتجاوزها أحد. وحذرت كل من يتجاوز 

احلد املوضوع فـــي هذه التعريفة أن عقابه 

سيكون مبنتهى الشدة والصرامة. وكان من 

أهم املهمات لدى احلكومة تنظيم الطوائف 

التي تتصـــل باحلجاج مباشـــرة وإصالح 

أحوالها، حيث أصدرت لـــكل طائفة نظامًا 

خاصـــًا لها فجعلت لكل منها رئيســـًا يقوم 

على شؤونها، ويراقب أحوال رجال طائفته، 

وجعلت لكل رئيـــس هيئة منتخبة من رجال 

الطائفـــة يســـاعدونه في تنظيـــم األحوال، 

وتنفيـــذ النظـــام والقانون، ثـــم جعلت لكل 

الطوائف جلنة عامة يرجعون إليها عند احلاجة، وعندها تكون احملاكمات، 

وتنتهي اخلصومات، وبذلك يشـــعر كل شـــيخ أو مطوف باملسؤولية امللقاة 

على عاتقه أمام رئيسه وأمام هذه اللجنة. 

أمن ونسك 
وكقـــراءة لهذه الرؤية الثاقبة جلاللة امللـــك عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ قال 

ســـعادة املطوف األســـتاذ عبدالله بن عمر عالء الديـــن، رئيس مجلس 

إدارة املؤسســـة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومســـلمي أوروبا وأميركا 
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        باب السالم في املسجد النبوي الشريف ـــــ تصوير: إبراهيم رفعت باشا سنة 1331هـ
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إن ما يجده احلرمان الشريفان باملدينتني املقدستني )مكة املكرمة واملدينة املنورة( واملشاعر املقدسة،  من رعاية وعناية واهتمام من لدن خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيزـ  أيده اللهـ  يعد امتدادًا الهتمام قادة اململكة بهما منذ عهد املؤسس امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمنـ  طيب الله ثراه 
ـ كما تدل على أن خدمة احلرمني الشريفني هي املسؤولية األكبر، واألولوية األولى واألهم حلكومة اململكة. فهذه املشروعات العمالقة التي مت تنفيذها، 
والتي يجري العمل فيها في الوقت احلالي، تدل داللة كبيرة على ما يوليه خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز من رعاية واهتمام بهذه 
املقدسات، فقد وضع - أيده الله - توسعة احلرمني الشريفني وإعمارهما، واالهتمام باملدينتني املقدستني واملشاعر املقّدسة، وراحة ضيوف الرحمن وتيسير 
أمورهم في أول سلم اهتماماته، ووّجه بتحقيقها مهما كلف ذلك من جهد ومال. بل أشرف بنفسه – يحفظه الله– عليها وتابع بشخصه تنفيذها، فقيادته 
- حفظه الله - لقوافل احلجيج في املشاعر املقدسة في مواسم احلج املاضية، وقدومه بنفسه- أيده الله -ملشعر منى لإلشراف الشخصي على اخلدمات 
التي ُتقدم لهم، ألكبر دليل عملي على هذا االهتمام، وممارسة واقعية لهذه الرعاية، التي أسهمت في حتقيق أجنح مواسم حج في تاريخ البشرية، ولتتّوج 
هذه األعمال اجلليلة بتقدير العالم اإلسالمي من أدناه إلى أقصاه باختياره – أعزه الله - لنيل جائزة امللك فيصل العاملية خلدمة اإلسالم في عام 1429هـ. 

مشروعات عمالقة لخدمة ضيوف الرحمن
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أمر بتنفيذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل وأشرف بنفسه عليها

مشروعات
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تعد  احلــج  فريضة  أن  يــؤكــد  املليك 
وواجباتها  مــســؤولــيــاتــهــا  أهــــم  مـــن 
خدمة  وأنــبــل  أشـــرف  بنظرنا  وهـــي 
بأدائها وجـــــّل  عــــّز  املـــولـــى  شـــّرفـــنـــا 

الشواهد والدالئل 
وما أدل على هذه الرعاية وهذا االهتمام من أن خادم احلرمني الشريفني امللك 

عبدالله بن عبدالعزيز  – أيده الله - بعد توليه املُلك، استهل هذا العهد امليمون 

بزيارتني للحرمني الش���ريفني، فتفقدهما وأش���رف على املشروعات واخلدمات 

املقدمة بهما، واصدر توجيهاته الكرمية بتنفيذ املزيد من املش���روعات الكبيرة 

لتطويرهم���ا. لتؤكد هذه األعمال اجلليلة للعالم أجمع بأن لقب: )خادم احلرمني 

الشريفني( لم يكن لقبًا مجردًا واحتفائيًا، ولكنه دور ومسؤولية وممارسة فعلية، 

ومس���مى حقيقيًا تدعمه كل الشواهد والدالئل واإلجنازات املتحققة على أرض 

الواقع، والتي تدل داللة كبيرة على أن خدمة احلرمني الشريفني هي املسؤولية 

األكبر، واألولوية األولى واألهم لهذا القائد املؤمن. كما بني – يحفظه الله - في  

أكث���ر من مناس���بة أن اململكة ماضية بتوفيق من الل���ه وفضله في بذل كل ما 

متلك خلدمة احلرمني الشريفني وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، 

وأن ذلك يأتي في سياق الشكر واحلمد لله سبحانه وتعالى أن مّن على اململكة 

وش���عبها بخدمة هذه البق���اع الطاهرة. كما قال يحفظه الله: )إن املس���ؤولية 

امللقاة على عاتقنا تفرض على اجلميع أن يتصدى ملس���ؤولياته بعزم ال يخاجله 

الوهن، وصبر ال كلل معه، فبالدنا ومنذ عهد امللك املوحد - يرحمه الله - تعد 

هذه الفريضة العظيمة من أهم مس���ؤولياتها وواجباتها، وهي بنظرنا أش���رف 

وأنبل خدمة شّرفنا املولى عزّ وجّل بأدائها(. 

معقد األمانة 
وأك���د أي���ده الله: )فما بعد أمنه���م واحلرص عليهم من مس���ؤولية، فهم معقد 

األمان���ة، ومحك املس���ؤولية، وقد هيأن���ا لذلك - بحمد الل���ه - كل اإلمكانات 

مــشــروع خــــادم احلــرمــني الــشــريــفــني امللك 
أكبر  يعد  املكي  احلــرم  لتوسعته  عبدالله 
العصور مـــر  عــلــى  املـــكـــي  لــلــحــرم  تــوســعــة 

البش���رية، واملادية، وكل ذلك يصب ف���ي خدمة وراحة وأمن احلجيج، ليعودوا - إن 

شاء الله - إلى أهلهم بحج مبرور وسعي مشكور، وذنب مغفور، مشمولني بالراحة 

والطمأنينة واخلدمة التامة(. وقال خادم احلرمني الش���ريفني: )لقد يس���ر الله لنا - 

بعونه وتوفيقه- القيام بتيس���ير الس���بل للحجيج، والس���هر على راحتهم، ورعايتهم 

وخدمته���م، ونحن - بحول الل���ه - ماضون في ذلك مبا مكننا س���بحانه من قدرة 

ومق���درة، عاملون له طاقتنا، باذلون فيه الغالي والنفيس، غير متوانني - مبش���يئة 

الل���ه - في أي عمل من ش���أنه خدمة ضيوف الرحمن(. وأض���اف خادم احلرمني 

الش���ريفني: )منذ أن منَّ الله على اململكة العربية السعودية فشّرفها بخدمة احلرمني 

الش���ريفني، وهي تستشعر ِعظم األمانة امللقاة على عاتقها، وتقدر حجم مسؤوليتها 

وأهمية االضطالع بها؛ مبا يرضي الله جل وعال قبل كل ش���يء، محتسبة عند الله 

خدم���ة قاصديهما من احلجاج والُعّمار وال���زّوار، دون أن تنتظر من أحد جزاء أو 

شكورًا(.  

 

األعمال كثيرة 
إن الناظر إلى هذه األعمال اجلليلة واملشروعات الضخمة خلدمة احلرمني الشريفني 

يس���تعصي عليه إحصاءها وتعدادها، فاألعمال كثيرة واملش���روعات عديدة، ويأتي 

في مقدمتها التوس���عة األخيرة للحرم املكي الشريف، بإضافة ساحات شمالية له، 

وأنفاق للمش���اة، ومحطة للخدمات، وتوسعة املسعى، وإنشاء ستة جسور به لفصل 

حركة دخول وخروج املصلني من وإلى احلرم عن من يؤدون شعيرة السعي، وتكييف 

جميع أجزاء املس���جد احلرام، ليؤدي املعتمرون والزوار مناس���كهم وعباداتهم بكل 

يس���ر وسهولة، ومش���روع تبريد مياه زمزم آليًا، ومش���روع استبدال رخام صحن 

أبــواب  بــإبــقــاء  الــكــرمي  جــّســد توجيهه 
املــســجــد الــنــبــوي مــفــتــوحــة حــجــم ما 
النبوي بــاملــســجــد  اهــتــمــام  مـــن  يــولــيــه 
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املط���اف برخام خ���اص عاك���س للحرارة، 

ليتمك���ن ضي���وف الرحم���ن من الط���واف بالبيت 

العتي���ق في أي وقت لياًل ونهارًا، وتوس���عة صحن املطاف 

حول الكعبة املش���رفة الستيعاب أكبر عدد من الطائفني، واستبدال 

السياج اخلشبي حول أروقة احلرم املكي الشريف بسياج من الرخام الفاخر 

الذي يحمل زخارف إس���المية مميزة، ومشروع تهيئة سطح احلرم ألداء الصالة 

فيه في أوقات الذروة واملواس���م لتخفيف الزحام داخل احلرم، وإنش���اء س���اللم 

كهربائية متحركة لنقل املصلني فيه، إضافة إلى مشروع مستشفى أجياد العام، 

ومشروع طريق امللك عبدالعزيز.

مرحلة تاريخية
دخ���ل احلرم املكي الش���ريف مرحلة تاريخي���ة جديدة في بنائ���ه، وذلك بصدور 

موافقة خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على تنفيذ 

مشروع لتوس���عته، وذلك بإضافة ساحات شمالية له بعمق )380( مترًا تقريبًا، 

حيث تعد هذه التوسعة أكبر توسعة للحرم املكي على مر العصور. وكذلك تشييد 

أنفاق للمش���اة، ومحطة للخدمات مبس���احة ثالثمائة ألف متر مس���طح تقريبًا، 

لترتفع الطاقة االس���تيعابية للمسجد احلرام ومساحاته بعد إضافة هذه التوسعة 

اجلديدة إلى مليوني مصٍل في غير أوقات الذروة، ولتسجل هذه التوسعة الكبيرة 

مبداد من ذهب في سجل املشروعات احليوية التي أمر خادم احلرمني الشريفني 

املل���ك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتنفيذها في احلرم املكي الش���ريف 

وفي املناطق احمليطة به، بكلفة تزيد على )40( بليون ريال س���عودي. وستساعد 

التوس���عة اجلديدة في تخفيف التكدس العمراني الهائل في محيط احلرم املكي 

الش���ريف- خصوصًا من اجلهة الش���مالية - وكذلك في حتس���ني شكل البيئة 

العمرانية احمليطة باملس���جد احلرام وفق الش���كل الذي يأخذ في االعتبار مكانة 

وروحانية احلرم املكي الش���ريف، كما أن مشروع الس���احات الشمالية، يشمل 

إنش���اء هيكلة حديثة لش���بكة الطرق املخصصة للمركبات، وفصلها عن ممرات 

املش���اة، ضمن منظومة متكاملة تتصل بثالثة محاور رئيس���ة تتخلل املش���روع، 

إضافة إلى إنشاء أنفاق داخلية مزودة بساللم كهربائية، تسمح بسهولة االنتقال 

ومرونة احلركة من والى الس���احات الش���مالية للحرم، من دون تداخل مع حركة 

املركبات.

أعلى المعايير 
كما يهدف مش���روع التوسعة الشمالية )الشامية( إلى تأمني أعلى معايير األمن 

والسالمة حلشود الوافدين إلى احلرم املكي الشريف من اجلهة الشمالية، وبالتحديد 

من مناطق احلجون ش���مااًل، والراقوبة شرقًا، وشارع جبل الكعبة غربًا، إضافة 

إلى أن املش���روع يوفر مصليات جديدة لزوار بيت الله، ويسهم في حل مشكالت 

ازدياد أعداد املصلني خالل مواس���م احلج والعمرة بكل يس���ر وطمأنينة. فتطوير 

الساحة الشمالية للمسجد احلرام سيراعي احملافظة على البيئة الطبيعية للمنطقة 

والظروف االقتصادية واحلركية، آخذًا ف���ي االعتبار العوامل املختلفة املؤثرة في 

عملية التطوير، وذلك من خالل التعرف على الوضع الراهن للمنطقة، واملتمثل في 

الظروف الطبوغرافية، ومنط النس���يج العمراني القائم، ومنظومة احلركة للمشاة 

واملركبات، والتوسعات املستقبلية للمسجد احلرام، ومشروعات التطوير املستقبلية 

للمنطقة الش���مالية، وذلك للوصول إلى تصور مناسب حلدود الساحات الشمالية 

للمس���جد احلرام. فالساحات احمليطة باملس���جد احلرام متثل عنصر الربط بينه 

وبني الطرق واملمرات ف���ي املنطقة املركزية، وتؤدي دورًا مهمًا وكبيرًا في تخفيف 

الضغط عليه باس���تيعابها أع�����دادا كبيرة من املصلني، كما تس���اعد في عملية 

التحكم والسيطرة على احلشود البشرية، فرغم ضخامة املشروعات املوجودة في 

اجلهة الش���مالية من املسجد احلرام، إال أن الس���احة الشمالية هي األصغر من 

حيث املس���احة، وقد تكون الظروف الطبوغرافية هي السبب في ذلك، حيث ترتفع 

املنطقة عن أرض املسجد احلرام من )_10 – 40( مترًا.

توسعة المسعى
توجيهات خادم احلرمني الش���ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز – يحفظه الله – 

بتوس���عة املسعى وتطويره ومضاعفة مساحته األفقية والعمودية، تضاف حلصيلة 

املش���روعات الكبرى التي شهدها احلرم املكي الش���ريف في عهده امليمون. وقد 

شمل مش���روع التوسعة والتطوير تخصيص مسار جديد للسعي من الصفا إلى 

املروة: )أي األشواط الفردية 1- 3 - 5 – 7(، وتخصيص املسار القدمي للسعي 

من املروة إلى الصفا )أي األش���واط الزوجية 2 - 4 – 6(. وقد جاءت التوس���عة 

اجلديدة بنفس حجم املس���عى القدمي باجتاه الس���احة الشرقية. وقد جرى تنفيذ 

تـــــوســـــعـــــة الــــــســــــاحــــــة الـــــشـــــرقـــــيـــــة لـــلـــمـــســـجـــد 
الـــنـــبـــوي مبــســاحــة إضـــافـــيـــة تـــقـــدر بــنــحــو )35(
ألــــــف مــصــٍل لـــتـــســـتـــوعـــب أكــــثــــر مــــن ســـبـــعـــني  م2 
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حلصيلة  تــــضــــاف  وتــــطــــويــــره  املـــســـعـــى  تـــوســـعـــة 
املـــــشـــــروعـــــات الــــكــــبــــرى الــــتــــي شــــهــــدهــــا احلـــــرم 
املـــــــكـــــــي الـــــــشـــــــريـــــــف فـــــــــي عـــــــهـــــــده املـــــيـــــمـــــون

هذا املش���روع بعد أن أقرت جلان عديدة ومختلفة من الرئاس���ة العامة لش���ؤون 

املسجد احلرام واملسجد النبوي، ومن الهيئة العليا لتطوير مكة املكرمة واملشاعر 

املقدس���ة، ومن معهد خادم احلرمني الش���ريفني ألبحاث احلج، تنفيذه، وبعد أن 

متت االس���تعانة بهيئة كبار العلماء وعدد من أهل اخلبرة واالختصاص لتحديد 

بداية ونهاية جبلي الصفاء واملروة. كما أن هناك العديد من املشروعات احليوية 

التي مت تنفيذها خلدمة ضيوف الرحمن خالل األعوام الس���ابقة، ومنها إنش���اء 

س���تة جسور باملس���عى لفصل حركة دخول وخروج املصلني من وإلى احلرم ملن 

يؤدون ش���عيرة السعي، حتى يتمكنوا من أداء شعيرتهم بكل يسر وسهولة ودون 

أي ازدحام أو مضايقة.

المدينة المنورة
كما يش���هد املس���جد النبوي الش���ريف في عهد خادم احلرمني الشريفني امللك 

عبدالله بن عبدالعزيز اهتمامًا بالغًا ومس���تمرًا من لدنه حفظه الله، وال غرو في 

ذلك فهو القائم على خدمته وخدمة املسجد احلرام. هذه املشروعات تأتي امتدادًا 

لالهتم���ام الذي يوليه خادم احلرمني الش���ريفني � حفظ���ه الله �  خلدمة احلرمني 

الش���ريفني عامة، وملدينة املصطف���ى صلى الله عليه وس���لم خاصة، مبا يعكس 

مس���توى العناية باملدينة املنورة وخدمة الزوار واحلجاج واملعتمرين الذين يفدون 

إليها على مدار العام.

التوسعة الشرقية 
ومن أبرز هذه املشروعات التي أمر بها خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن 

عبدالعزيز حفظه الله، توسعة الساحة الشرقية للمسجد النبوي الشريف مبساحة 

إضافية تق���در بنحو )35( ألف متر مربع، تضم األراضي احملدودة من اجلنوب 

بطريق امللك عبدالعزيز، ومن الش���مال شارع خالد بن عمرو، ومن الشرق شارع 

عب���ادة بن الصامت، ومن الغرب ش���ارع أبو طلحة األنصاري، لتس���توعب بعد 

انتهائها أكثر من س���بعني ألف مصٍل، ليجري العمل فيها باألسلوب الذي نفذت 

به الساحات واملواقف في اجلهات الثالث األخرى. وستوفر هذه الساحة مواقف 

إضافية لتنزيل وحتميل مرتادي املس���جد النبوي، كما سينش���أ دوران س���فليان 

يس���تخدمان للمرافق واخلدمات العامة، إذ يضمان مواقف للس���يارات الصغيرة 

ميكنهما أن يستوعبا بعد انتهائهما )272( سيارة صغيرة، كما يضمان مواقف 

للحافالت وس���يارات األجرة مبعدل )120( حافلة وس���يارة أجرة في وقت واحد، 

وهي مخصصة لنقل احلج���اج والزائرين إلى احلرم ثم العودة بهم إلى منازلهم، 

فيصلون إلى املس���جد بأقصر الطرق عبر مواقف مظللة، ثم يصعدون منها إلى 

ساحات املس���جد النبوي مباش���رة بواسطة ثمانية مصاعد وس���تة عشر سلمًا 

كهربائيًا، باإلضافة إلى الس���اللم العادية. ومن ضمن املش���روعات تنفيذ مداخل 

ومخ���ارج للمواقف اجلدي���دة والقدمية ترتبط بالدائري األول مباش���رة عبر ثالثة 

أنفاق، بهدف تيس���ير وانسيابية حركة مرور السيارات، وإزالة بعض االختناقات 

الت���ي حت���دث عند االزدحام ف���ي املواقف احلالي���ة. وكذلك إنش���اء دورات مياه 

ومواض���يء تفي بحاجة جميع القادمني من اجلهة الش���رقية من املس���جد، يبلغ 

عدده���ا )1536( دورة مياه، و)4224( حنفية وض���وء، وقد روعي أن تكون بها 

دورات خاصة للمعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة.

الساحة الغربية
إضافة إلى صدور أمر س���اٍم بإضافة س���احة غربية – باإلضافة إلى الس���احة 

الشرقية - إلى املسجد النبوي الشريف ، لتضاعف طاقته االستيعابية للمصلني. 

وتضم���ن األمر الكرمي ن���زع ملكية إضافية من الناحية الغربية، وتش���مل القطع 

املطلة على الس���احة الشرقية للمس���جد النبوي الشريف، باإلضافة إلى ما سبق 

األمر به، بحيث يتم استغالل املساحة املقامة سابقًا. مع إضافة األراضي الواقعة 

تغطي  مـــظـــلـــة   )182( إلنـــــشـــــاء  مـــــشـــــروع 

الــــســــاحــــات احملـــيـــطـــة بـــاملـــســـجـــد الـــنـــبـــوي 

لالستفادة منها في املواسم واجُلمع واألعياد
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غرب )املناخة(، واحملدودة من اجلنوب بطريق الس���الم، ومن الش���مال ش���ارع عمرو بن العاص، 

ومن الش���رق املناخة، ومن الغرب شارع سعيد بن زيد، مع إنشاء محطة حتميل وتنزيل للحافالت 

والس���يارات ومواقف حتت هذه الساحة، مكونة من دورين حتت األرض، مماثلة ملا مت إنشاؤه في 

الناحية الش���رقية، ويستخدم أعالها س���احة تضاف إلى الطاقة االستيعابية للمصلني، وبذلك يتم 

الفصل بني حركة الس���يارات واحلافالت وحركة املصلني. وسيزيد هذا العمل املبارك من استيعاب 

املس���جد النبوي الش���ريف، كما س���يضيف بعدًا حضاريًا للمنطقة املركزية بوصفها محط أنظار 

العالم اإلسالمي.

فتح األبواب
كما جّسد توجيهه الكرمي - أيده الله - بإبقاء أبواب املسجد النبوي الشريف مفتوحة على امتداد 

األربع والعش���رين س���اعة طوال العام، حجم ما يوليه من اهتمام وحرص وعناية باملسجد النبوي 

الشريف. فقد وجه خادم احلرمني الشريفني في السابع والعشرين من رمضان من عام 1428ه�، 

بإبقاء أبواب املسجد النبوي الشريف باملدينة املنورة، مفتوحة أمام الزوار واملصلني على امتداد 

الس���اعة طوال العام. وهذا التوجيه الكرمي يعد جتسيدًا للنظر الثاقب خلادم احلرمني الشريفني 

في تلّمس حاجة زوار املسجد النبوي الشريف، وقد جاء في سياق تهيئة جميع أسباب الراحة 

والطمأنينة لزوار املس���جد النبوي الشريف، خاصة وقد باتت البقاع الطاهرة تشهد طفرة في 

أعداد املعتمرين الذين يفدون من جميع البالد اإلسالمية والعالم، ويتمتعون بأجواء روحانية 

ف���ي إطار من اخلدم���ات الرفيعة التي تقدم لهم. ولزيادة اس���تيعاب املس���جد من املصلني 

واخلدمات املقدمة لهم، تش���هد طيب���ة الطيبة حاليًا تنفيذ العديد من املش���روعات الكبرى 

واملهمة التي وضع خادم احلرمني الش���ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل س���عود خالل 

زيارت���ه امليمونة لها بتاريخ 1427/5/21ه�، حجر األس���اس لعدد منها ضمن امليزانية 

التي أمر بها - يحفظه الله - الس���تكمال األعمال املتبقية من مش���روع توسعة وعمارة 

املسجد النبوي الشريف، وتطوير املنطقة املركزية احمليطة به، فقد صدر أمره حفظه الله 

في 14 رجب 1426ه� باستكمال األعمال املتبقية من مشروع توسعة املسجد النبوي 

الشريف، وبتكاليف إجمالية قدرها )4.700.000.000( ريال.

مظالت للساحات
كما أمر - رعاه الله - مبش���روع إنش���اء وتركيب )182( مظلة تغطي الساحات 

احمليطة باملسجد النبوي، وذلك لالستفادة منها ألداء الصلوات حتتها في املواسم 

واجُلمع واألعياد، كما يس���تفاد منها ف���ي وقاية املصلني والزائرين املتجهني إلى 

املس���جد واخلارجني منه من وهج الش���مس وعند نزول األمطار، وتغطي املظلة 

الواح���دة )576( مت���رًا مربعًا وتفت���ح آليًا عند احلاجة، وبه���ا أنظمة متقدمة 

لتصريف الس���يول واإلنارة والصوت، ويتوقع أن تستوعب عند انتهائها أكثر 

م���ن )200000( مصٍل، حيث اتضحت ضرورته���ا ملواجهة الزيادة املطردة 

ف���ي أعداد الزوار من حجاج ومعتمرين، حيث يصبح باإلمكان اس���تخدام 

الس���احات للصالة في أوقات الذروة، فضاًل عن اإلسهام في منع االنزالق 

وقت هطول األمطار.

تطوير المنطقة المركزية
ش���هدت املنطقة املركزية احمليطة باملس���جد النبوي الشريف باملدينة 

املنورة في عهد خادم احلرمني الش���ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز 

– حفظه الله -  منوًا عمرانيًا مشهودًا في مشروعاتها االستثمارية، 
حي���ث بلغ عدد املش���روعات التي ه���ي مابني منفذة وقي���د التنفيذ 

ومعتم���دة وقيد التصميم )251( مش���روعًا، مقام���ة على )316( 

قطعة أرض، تبلغ مس���احاتها اإلجمالية نح���و )438( ألف متر 

مرب���ع، وبنس���بة تصل إل���ى )74%( من إجمالي مس���احة قطع 

أراضي املنطقة املركزية، البالغ عددها )514( قطعة، مساحتها 

)600591( ألف متر مربع. لتس���جل املشروعات االستثمارية 

في املنطقة املركزية تصاعدًا ملحوظًا في الس���نوات املاضية. 

وق���د مت إعداد مخطط تطوي���ري للمنطقة املركزي���ة، لزيادة 

طاقتها االس���تيعابية إلسكان احلجاج واملعتمرين من )30( 

ألفًا إلى )300( ألف، وتوفير طرق وممرات مشاة ومواقف 

س���يارات مناس���بة للمنطقة، وتطوير ش���بكات اخلدمات 

واملرافق من خالل ش���بكة متكاملة من العّبارات التحتية، 



وكذلك تشجيع عملية االس���تثمار باملنطقة املركزية، وتوفير املرافق واخلدمات 

الالزمة للمشروع، والتي تشمل مراكز الدفاع املدني، والهالل األحمر، والرعاية 

الصحية، وخدمات احلجاج واملعتمرين.

المشاعر المقدسة 
ش���هدت املشاعر املقدس���ة في عهد خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن 

عبدالعزي���ز  - حفظه الله - تط���ورًا كبيرًا ونقلة نوعية ف���ي اخلدمات والبنية 

األساس���ية، لتهيئة أفضل الس���بل لراح���ة ضيوف الرحم���ن وحتقيق أمنهم 

وطمأنينتهم وتيس���ير أداء مناس���كهم، وذلك بتطويع الكوادر املدربة، وإجناز 

العديد من املش���روعات احليوية. حيث مت في مش���عر “منى” إنش���اء شبكة 

متكاملة من الطرق واجلس���ور واألنفاق وطرق املشاة وشبكات املياه الضخمة 

وأعمال التس���وية لزيادة املساحة الس���كانية للحجاج، وإنشاء اخليام املطورة 

املضادة للحرائق، وإقامة املجازر احلديثة لإلفادة من حلوم الهدي واألضاحي، 

ومتديد ش���بكات الكهرباء وأبراج وأعمدة اإلنارة، ولزيادة استيعابها لألعداد 

الهائلة من احلجاج، عمدت احلكومة السعودية إلى توسعة هذا املشعر، بإزالة 

بع���ض التالل التي تدخل ضمن احلدود الش���رعية منها، ومت في هذا الصدد 

تهذيب عدد من س���فوح اجلبال لتوس���عة املساحات املس���توية وزيادة أماكن 

التخييم، كما مت تنفيذ عدد من مشروعات قطع الصخور، حتى بلغت املساحة 

املس���تفادة من هذا املش���روع )750( ألف متر مربع، وبتكلفة قدرها )200( 

ملي���ون ريال، كما مت تثبي���ت الصخور املتفككة بجبال منى في أكثر من )13( 

موقعًا. كما ش���ملت هذه املش���روعات أعمال تطوير منشأة اجلمرات، وإنشاء 

مش���روع برج منى الطب���ي بتكلفة )145( مليون ريال، وعدد من مش���روعات 

الطرق واألنفاق.

جسر الجمرات
ويأتي املش���روع الضخم والفريد من نوعه - أال وهو مشروع منشأة اجلمرات 

– الذي اكتمل في موس���م حج عام )1430( وجرى تش���غيل األدوار اخلمسة 
منه - في مقدمة مشروعات املشاعر املقدسة، كما يعد هذا املشروع العمالق 

نقلة حضارية هائلة، وهندس���ية نوعية، وفرت أهدافًا أساسية النسيابية حركة 

احلج���اج ضمن ظروف آمنة ومريحة، وحققت لهم الس���المة والراحة خالل أدائهم 

هذا النس���ك، إضافة إلى خفض كثافة احلجاج عند مداخل اجلس���ر، وذلك بتعدد 

املداخل وتباعدها، مما أس���هم في تفتيت الكتل البش���رية عند املداخل، وتس���هيل 

وصول احلجاج إلى اجلمرات من اجلهة التي قدموا منها، وتوفير وس���ائل السالمة 

واخلدمات املس���اندة أثناء تأدية ضيوف الرحمن لنس���ك رمي جمرة العقبة في يوم 

العي���د، ورمي اجلمار أيام التش���ريق. وقد ُنفذ هذا املش���روع - الذي كان خادم 

احلرمني الش���ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز يرعاه الله قد دش���ن املرحلة األولى 

منه في التاسع من شهر ذي احلجة 1427ه� - على أربع مراحل، تضمنت املرحلة 

األولى منها إزالة اجلس���ر القدمي، وتنفيذ احلفريات الالزمة ألساس���ات اجلس���ر 

اجلديد، إضافة إلى إقامة بدروم وطابقني أرضي وأول. 

مواصفات مستقبلية
هذه املنش���أة اجلديدة تتكون من أربعة أدوار، إضافة إلى الدور األرضي والسفلي 

حتت مس���توى األرض، ويرتفع الدور الواحد اثني عشر متر، ويشغل حجمها نحو 

كيلو متر واحد، وأساساتها قادرة على حتّمل )12( طابقًا، وخمسة ماليني حاج في 

املستقبل - إذا دعت احلاجة لذلك -. وتضم )11( مدخاًل و)12( مخرجًا منفصلة 

متامًا، وفي مستويات واجتاهات متعددة، مبا يحقق انسيابية حركة احلجيج وعدم 

تعارضها أو تقاطعها، ويخدم كل مس���توى جه���ة مخصصة لتوافد احلجاج لرمي 

اجلمرات، إضافة إلى تزويده مبهب���ط للطائرات املروحية حلاالت الطوارئ، ونظام 

تبريد متطور يعمل بنظام التكييف الصحراوي، يضخ نوعًا من الرذاذ على احلجاج 

واملناطق احمليطة باجلمرات، مما يؤدي خلفض درجة احلرارة إلى نحو )29( درجة. 

كما مت تخصيص الدور السفلي حتت مستوى األرض حلاالت الطوارئ واإلسعاف 

واخلدمات، وفيه جتمع كل احلصى واملخلفات، وحتتوي املنش���أة ومنطقة اجلمرات 

عل���ى أنظمة مراقب���ة تلفزيونية حديثة، ونظام إنذار مبك���ر، ونظام إضاءة وتكييف 

متطور. وبلغت الطاقة االس���تيعابية لرمي اجلمرات في كل مس���تويات اجلسر نحو 

خمس���ة ماليني حاج في اليوم الواحد وتبلغ تكلفة مش���روع تطوير اجلسر ومنطقة 

اجلمرات )2ر4( مليار ريال س���عودي. حيث مت تنفي���ذ املرحلة األولى في حج عام 

1427ه���� بإنهاء األدوار: )الس���فلي واألرضي واألول(، واملرحل���ة الثانية في حج 

ـــــنـــــطـــــقـــــة املــــــــركــــــــزيــــــــة بـــــاملـــــديـــــنـــــة  شـــــــهـــــــدت امل
ـــيـــًا  املــــــنــــــورة فـــــي عــــهــــده املــــيــــمــــون منــــــــوًا عـــمـــران
مـــــشـــــهـــــودًا فــــــي مــــشــــروعــــاتــــهــــا االســــتــــثــــمــــاريــــة
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1428ه�، وشملت: )الدور الثاني(، واملرحلة الثالثة في موسم حج 1429ه�، 

ومت فيها إجناز الدور الثالث. لتتمكن منش���أة اجلمرات من استيعاب جميع 

التدفقات في أوقات الذروة وغيرها بشكل آمن، والتوافق بني برامج التفويج 

وتدفق���ات مجموعات احلجاج، فيما تتضمن املنش���أة ثالث���ة أنفاق وأعمااًل 

إنشائية مع إمكانية التطوير املستقبلي.

مشروعات جديدة 
ورافقت مشروع تطوير جسر اجلمرات تنفيذ مشروعات جديدة في منطقة اجلمرات، 

ش���ملت إعادة تنظيم املنطقة، وتس���هيل عملية الدخول إلى اجلسر عبر توزيعها 

على )6( اجتاهات، )3( منها  من الناحية اجلنوبية، و)3( من الناحية الشمالية، 

وتنظيم الساحات احمليطة بجس���ر اجلمرات لتفادي التجمعات بها، والسيطرة 

 على ظاهرة االفتراش حول اجلس���ر، إلى جانب اس���تحداث مسارات احلجاج. 

كما يس���اعد املش���روع على تنظيم وتخصيص األماكن املناسبة للخدمات، مثل 

األغذي���ة وأماكن احلالق���ة ودورات املياه واخلدمات الطبية واالس���عافية وقوات 

الدف���اع املدن���ي واألمن العام. ولتحقي���ق أعلى درجات األمن والس���المة، زود 

املش���روع بآالت تصوير بتقنية متطورة، موزعة ف���ي عدة أماكن ومتصلة بغرفة 

العمليات التي تشرف على اجلسر والساحة احمليطة به، ملراقبة الوضع بصورة 

عام���ة، واتخ���اذ اإلجراءات املناس���بة وقت وقوع أي ط���ارئ. وروعي في تنفيذ 

املشروع الضوابط الش���رعية في احلج، وازدياد عدد احلجاج املستمر، وتوزيع 

الكتلة البش���رية، وتفادي جتمع احلجاج عند مدخل واحد، وذلك عن طريق تعدد 

املداخل واملخارج في مناطق ومس���تويات مختلفة، تناسب أماكن قدوم احلجاج 

إلى اجلسر.

قطار المشاعر
ومن أبرز هذه املشروعات العمالقة التي تشهدها املشاعر املقدسة في هذا 

العهد الزاهر، البدء في تنفيذ مش���روع للقطار الس���ريع، وهو مشروع خط 

س���كة حديد يربط مك�ة املكرم�ة باملش���اعر املقدسة )منى، وعرفة ومزدلف�ة(، 

تبلغ تكاليفه أكثر من س���تة مليارات ونصف املليار ريال س���عودي. فقد بدأ 

العمل في شهر محرم من العام املاضي )1430ه�( في تنفيذ هذا املشروع 

في جنوب املش���اعر املقدس���ة، من خالل الش���ركة الصينية إلنشاء السكك 

احلديدية، وس���يكون جاهزًا لالستخدام بنسبة 35% من طاقته االستيعابية 

مبش���يئة الله تعالى في موسم حج 1431ه�، وبكامل طاقته االستيعابية في 

حج عام 1432ه�. ووقع االختيار على هذا اخلط العتبارات عديدة، منها أن 

معظم السيارات التي تدخل للمشاعر هي حلجاج الداخل والبر ودول مجلس 

التع���اون لدول اخلليج العربية الذين تقع معظم مخيماتهم جنوب املش���اعر 

املقدس���ة، وبالتالي سيسهم في سحب نحو )53( ألف مركبة وحافلة. وطول 

املس���افة التي س���ينطلق بها القطار املرتقب داخل املش���اعر املقدسة تقدر 

بنحو )18( كيلو مترًا، حيث إن املس���افة بني عرف���ات ومزدلفة تقدر ب� )9( 

كيلومترات، واملس���افة بني مزدلفة ومنى تقدر ب� )7( كيلومترات، أما املسافة 

املتبقية فهي من عرفات إلى منطقة الصيانة، والتي تقدر بنحو )2( كيلو متر. 

ومير القطار بثالث محطات في مش���عر عرفات ومثلها في مشعر مزدلفة ثم 

أول مش���عر منى ووسطه، وتكون احملطة األخيرة عند الدور الرابع مبنشأة 

اجلمرات. ويتميز القطار بالس���رعة واالرتفاع عن األرض، ويقوم على أعمدة 

أحادية وس���ط الشارع، ويتميز أيضًا بقربه للمشاة واحملطة، باإلضافة إلى 

أن املسار يتفادى تأثيره على املخيمات، كما مت مراعاة عدم تكدس احلجاج، 

ومراعاة طبوغرافية األرض لتقليل االرتفاعات واالنخفاضات. وجتري حاليًا 

الدراسات حول امتداد املشروع إلى محطة قريبة من احلرم الشريف، ومنها 

إلى محطة القطار السريع، ثم إلى املدينة املنورة وجدة. 

األبراج السكنية
ومن هذه املش���روعات الضخمة مشروع األبراج السكنية الستة التي أقيمت على 

سفوح جبال مشعر منى بالقرب من أنفاق مجر الكبش، وبجوار منطقة اجلمرات، 

بتكلفة )300( مليون ريال، وبطاقة اس���تيعابية تبلغ نحو )15( ألف حاج تقريبًا، 

وتهدف إلي زيادة الطاقة االس���تيعابية للحجاج مبش���عر منى وحل مشكلة توفير 

الس���كن وتوفير مزيد من الراحة، والتي تستخدم فيها أنظمة متطورة للوقاية من 

احلرائق ومكافحتها، من كواش���ف للدخان واحلرارة وأج���راس لإلنذار ولوحات 

للتحك���م واالتصال، ومركز للربط املباش���ر مع الدفاع املدني من خالل رابط نداء 

آلي، وتوفر أجه���زة هاتفية موزعة ألقرب مناطق ال���درج واملصاعد لالتصال في 

حاالت الطوارئ، يس���اعد ذلك النظام املتقدم لكامي���رات املراقبة عن بعد، والتي 

تعتبر جتربة رائدة بحق وحقيقة. ويتألف كل برج من )12( طابقًا، حيث خصص 

الطابق األرضي لالس���تقبال، واألول للمطابخ، والثاني للخدمات، فيما خصصت 

العشرة طوابق األخرى لتكون مساكن لضيوف الرحمن. ويحتوي الطابق الواحد 

على )10( غرف سكنية، إضافة إلى غرفة مخصصة للمعوقني، ويحتوي كل مبنى 

على خمس���ة مصاعد ضخمة يسع الواحد منها )12( شخصًا وساللم للطوارئ، 

وتطل جميع وحدات املش���روع على مش���عر منى، مما ميكن ضيوف الرحمن من 

مشاهدة حركة احلجاج في املشعر.

المدينة الطبية
ص���رح طبي جدي���د مت افتتاحه مؤخرًا بالعاصمة املقدس���ة، يعد أحد أهم وأكبر 

الصروح التي من ش���أنها تقدمي وتوفير أفضل وأرقى اخلدمات الطبية والعالجية 

للمواطنني في العاصمة املقدس���ة والوافدين إليها من احلجاج واملعتمرين. ولكون 

ه���ذا الصرح الطبي اجلديد يقع في العاصمة املقدس���ة - أقدس بقعة على وجه 

األرض - فقد صدرت موافقة خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز 

– أيده الله - على تس���ميته باسم: )مدينة امللك عبدالله الطبية(، تأكيدًا حلرصه 
– أيده الله - ودعمه املتواصل ملش���اريع اخلير والنماء في كل أرجاء الوطن. يقع 
هذا الصرح الطبي اجلديد – الذي يسع )500( سرير، وتبلغ كلفته نحو )334( 

ملي���ون ريال - في منطق���ة العزيزية اجلنوبية الواقعة إلى اجلنوب الش���رقي من 
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املس���جد احلرام، وعلى بعد أمتار معدودة من منطقة املشاعر املقدسة مجاورًا 

ملبنى جمعية الهالل األحمر الس���عودي. ويتكون هذا املش���روع الطبي الضخم 

من مستش���فى تخصصي كبي���ر، وأحد أهم مراكز الكل���ى، وعيادات خارجية، 

وقس���م للطوارئ، وعيادات خارجية للجراحة. ويضم املستشفى مهبط للطائرات 

ومواقف تتس���ع آلالف السيارات، وفي اجلهة الشرقية يقع املبنى اجلديد ملديرية 

الشؤون الصحية بالعاصمة املقدسة. وبضم مستشفى النور التخصصي لهذه 

املدينة الطبية، س���يكون العدد اإلجمالي ألسرتها )1500( سرير. كما يشتمل 

هذا املرفق الطبي احلديث على مش���روع مستش���فًى بديل ملستشفى منى العام 

بسعة )500( سرير، ومستشفى النساء والوالدة واألطفال بسعة )500-330( 

س���رير، وبتكلف���ة )200( مليون ريال، إضافة إل���ى )10( مراكز طبية وعالجية 

وبحثي���ة متخصصة، منه���ا مركز لألورام وعالجها، ومراك���ز للجراحات الطبية 

الن���ادرة وغيرها من التخصصات، وعدد م���ن املرافق الصحية األخرى، ومبنى 

ملديرية الشؤون الصحية.

 

مشروعات أخرى
ضمن جملة من املش���روعات اجلاري تنفيذه���ا في منى وعرفات ومزدلفة لتوفير 

أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن. وأوضح الدكتور حبيب بن مصطفى زين 

العابدين وكيل وزارة البلدية والش���ؤون القروية واملشرف على مركز املشروعات 

التطويرية، انه مت اعتماد مش���روع يهدف إلى استغالل اجلبال احمليطة مبشعر 

منى من خالل بناء أنفاق ضيقة لتوجيه مياه السيول وتصريفها، ومن املتوقع أن 

يستغرق تنفيذ املشروع عامًا كاماًل،  لينهي مشاكل مخاطر السيول التي بدأت 

تظهر في الس���نوات األخيرة، بعد أن توافقت مواسم احلج مع موسم األمطار، 

وأض���اف أن الوزارة رأت تنفيذ هذا املش���روع، بع���د أن أصبحت خطط إدارة 

أزمة الس���يول حتتل جزءًا من خطط احلج، وتوقع أن تختفي املش���اكل املتعلقة 

باألمطار والس���يول ف���ي األعوام املقبلة. كذلك من املش���روعات التطويرية التي 

يش���هدها مشعر “منى”، تطوير مستشفى منى اجلسر الواقع في مشعر منى، 

وتطوير وحداته الداخلية واخلارجية، وتوس���عة العيادات واس���تحداث األجهزة 

الطبية وأجهزة العالج، وتوفير مس���احات أكبر في مرافق املستشفى. ومن هذه 

املش���روعات النظام املتطور للحرائق، حيث مت توفير مضخات حرائق بقدرة 

تبل���غ )1500( جالون مياه ف���ي الدقيقة، إضافة إل���ى أنظمة إطفاء احلريق 

وأنظم���ة احلد من انتش���اره وانتش���ار الدخان وأنظمة التحك���م به، وإحكام 

الس���يطرة في حالة نش���وب حريق – ال قدر الله – بتوفي���ر مصادر للمياه، 

ووضع التعليمات واإلرشادات للنزالء في حاالت الطوارئ.

تطوير مجمع الصاالت 
ولتطوي���ر مجمع صاالت احلجاج مبطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة، والتي 

تتكون م���ن )12( صالة منفردة، وتعد واحدة م���ن أهم الصاالت اجلوية في 

اململك���ة، حيث تس���تقبل مئ���ات اآلالف من احلجاج الذي���ن يأتون لألراضي 

املقدسة ألداء مناس���ك احلج والعمرة من مختلف دول العالم سنويًا. ولزيادة 

الطاقة االس���تيعابية الس���تيعاب حركة ركاب احلج والعمرة للعش���رين عامًا 

املقبلة، مبا يتمش���ى مع مس���تويات اخلدمة في املط���ارات العاملية، واالرتقاء 

مبس���تويات اخلدمة املقدمة لضيوف الرحمن من خالل توفير املرافق اخلاصة 

بق���دوم احلجاج واملعتمرين ومغادرتهم على أرقى املس���تويات العاملية.. تقوم 

رئاس���ة الطيران املدني حاليًا بتنفيذ مش���روع إلنش���اء وتطوير هذا املجمع، 

وذلك إلنش���اء أربع صاالت حج جديدة بنظام “ب���ي أو تي” ليصبح إجمالي 

عدد صاالت احلج )16( صالة. ويقع املش���روع شمال صاالت احلج احلالية 

في اجلهة الشرقية، على مساحة )24( ألف متر مربع، حيث سيتم استخدام 

الص���االت للحجاج واملعتمرين طوال العام، وحتتوي كل صالة على مصعدين 

وس���لمني متحرك���ني إلى جانب الس���اللم، إضافة إلى )4( جس���ور متحركة 

بالصاالت. كما أن التجهيزات في هذه الصاالت ستس���تخدم لوصول ومغادرة 

احلجاج، وإمكانية اس���تيعاب الصال���ة الواحدة ألكثر من طائ���رة، حيث لم يعد 

م���ن الضروري انتظار تفريغ حمولة الطائ���رة وإنهاء إجراءات حجاجها. كما أن 

مساحة بناء كل صالة تبلغ )9( آالف متر مربع على طابقني أرضي وأول، يشكل 

الطابق األول )50( في املائة من مس���احة الدور األرضي، وتوفر الصالة منطقة 

تس���وق ومطاعم مناس���بة، مع إمكانية نزول احلجاج م���ن الطائرة والدخول إلى 

الصالة، وكذلك توفير عدد كاف من مناطق االنتظار في كل صالة. 
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أث��ن��ى ص��اح��ب ال��س��م��و امل��ل��ك��ي األم��ي��ر ن��اي��ف ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، ال��ن��ائ��ب ال��ث��ان��ي ل��رئ��ي��س مجلس 
على  وشكرهم  الطوائف،  أرب��اب  ومؤسسات  احل��ج  وزارة  جهود  على  الداخلية،  وزي��ر  ال���وزراء، 
ما تقدمه احلكومة من جهود  إط��ار  احل��رام في  الله  بيت  به نحو خدمة قاصدي  ما يقومون 
مناسكهم  تأديتهم  وض��م��ان  ال��رح��م��ن  ض��ي��وف  راح���ة  فيه  مل��ا  ك��اف��ة  السبل  تيسير  إل��ى  ت��ه��دف 
أرباب  مبؤسسات  العاملني  بأبنائها  القيادة  ثقة  ذات��ه  السياق  في  سموه  وأك��د  وسهولة،  بيسر 
مؤسساتهم  خدمات  لتطوير  املتواصل  ال��دؤوب  العمل  من  املزيد  ب��ذل  على  وحثهم  الطوائف 
مبا يحقق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة في تقدمي أفضل اخلدمات لضيوف الرحمن.. 

النائب الثاني يستقبل وزير الحج 
ومنسوبي أرباب الطوائف

مناسبـات

دة 
فا

الر
ة: 

رم
مك

ة ال
مك

وزي�����ر احل�����ج: ن��ح��ن ن��س��ت��رش��د دائ����م����ًا ب��ك��ل م���ا توصون 
ب�����ه وه������و ب���ال���ن���س���ب���ة ل���ن���ا مب���ث���اب���ة أم������ر ن���ط���م���ئ���ن إل���ى 
األول األم�����������ن  رج���������ل  م�������ن  ي������أت������ي  ألن���������ه  ت����ن����ف����ي����ذه 

أكد ثقة القيادة الرشيدة فيهم وحثهم على مضاعفة الجهود
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جاء ذلك خالل استقبال س���موه الكرمي ملعالي 

وزي���ر احل���ج الدكتور ف���ؤاد بن عبدالس���الم 

الفارس���ي ووكالء الوزارة والوكالء املساعدين 

ورؤس���اء مجال���س إدارات مؤسس���ات أرباب 

وال���وكالء  واألدالء  )املطوف���ون  الطوائ���ف 

والزمازمة( ومسؤولي النقابة العامة للسيارات، 

مساء اخلامس والعش���رين من شهر رمضان 

1430ه����، املوافق اخلامس عش���ر من ش���هر 

سبتمبر 2009م، مبكتب سموه مبكة املكرمة.

وأش���ار س���مو النائ���ب الثاني إل���ى الوضع 

االستثنائي ملوسمي العمرة واحلج لهذا العام، 

من ظهور وباء إنفلونزا اخلنازير، واحلرص على 

تطبي���ق اإلجراءات االحترازي���ة للتصدي لهذا 

الوباء ومنع انتشاره وفق اخلطط.. وأكد سموه 

كذلك على أهمية استمرار هذه اللقاءات لتقومي 

مستوى األداء وتذليل العقبات.

في بداية اللقاء قدم معالي وزير احلج ش���رحًا 

ع���ن جه���ود ال���وزارة ومناش���طها واخلطوات 

واإلجراءات التي مت اتخاذها هذا العام لتوفير 

املزي���د من التس���هيالت واخلدم���ات للحجاج، 

وتطوي���ر أداء أرباب الطوائ���ف وحتقيق جميع 

اخلدمات املمكنة حلجاج بيت الله احلرام وزوار 

املسجد النبوي الشريف.

وق���ال معالي وزي���ر احل���ج: )إن وزارة احلج 

تسترشد دائمًا بكل ما توصون به وهو بالنسبة 

لنا مبثاب���ة أمر نطمئن إلى تنفي���ذه ألنه يأتي 

من رجل األمن األول ال���ذي وهبه الله احلكمة 

وس���داد الرأي، ولذلك فإن سرورنا ال يوصف 

إذ يتفضل س���موكم بإتاحة ه���ذه الفرصة لنا 

للتش���رف بالس���الم، وألخذ التوجيه���ات التي 

اعتدمت أن تخصون بها كل ما يتعلق بش���ؤون 

احل���ج واحلج���اج التي هي في مرك���ز اهتمام 

س���موكم الكرمي(. وفيما يلي نص كلمة معالي 

وزي���ر احلج: س���يدي صاحب الس���مو امللكي 

األمير نايف بن عبدالعزيز آل س���عود، النائب 

الثان���ي لرئيس مجلس ال���وزراء وزير الداخلية 

رئيس جلنة احلج العليا، الس���الم عليكم ورحمة 

الله وبركاته..

سيدي يش���رفني وإخواني كبار املسؤولني في 

وزارة احلج، واإلخوة رؤساء مجالس املؤسسات 

األهلية املعنية نطاق اإلشراف.. أن نرفع ملقام 

سموكم التهنئة والتبريك مبناسبة حلول العشر 

األواخر من رمضان املبارك.. س���ائلني املولى 

ج���ل وعال أن مي���ن عليكم مبزي���د من الصحة 

والتوفيق لكل ما فيه حتقيق الصالح العام وفق 

ما يوجه به والة األمر � حفظهم الله � وإن وزارة 

احلج تسترشد دائمًا بكل ما توصون به، الذي 

هو بالنس���بة لنا مبثابة أمر نطمئن إلى تنفيذه، 

ألن���ه يأتي من رجل األمن األول الذي وهبه الله 

احلكمة وسداد الرأي.

ولذلك ف���إن س���رورنا ال يوص���ف إذ يتفضل 

س���موكم بإتاحة ه���ذه الفرصة لنا للتش���رف 

بالس���الم، وألخذ التوجيه���ات التي اعتدمت أن 

ال���دي���ن: ج��م��ي��ع م��ن��ظ��وم��ة ق��ط��اع��ات مؤسسات  ع���اء 
بتكامل  ج��اه��زي��ت��ه��ا  أك��م��ل��ت  ق���د  ال���ط���وائ���ف  أرب������اب 
للحجاج اخل����دم����ي  ال����واج����ب  ت���ق���دمي  ف����ي  وت��ن��س��ي��ق 
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تخصون بها كل ما يتعلق بش���ؤون احل���ج واحلجاج التي هي 

في مرك���ز اهتمامكم، كما نغتنم هذه الفرص���ة مجددًا لنقدم 

التهنئة بالثقة امللكية لسموكم الكرمي نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس 

ال���وزراء.. فنحمد الله أن َمْن على ه���ذا الوطن العزيز بقيادة 

واعية حكيمة تخش���ى الله في السر والعلن.. وأنتم يا صاحب 

ُم ش���رع  الس���مو أحد أركان هذه القيادة الرش���يدة التي حُتِكّ

الله، فعم األمن واالس���تقرار، ومضت عجلة التنمية في دروب 

اخلير نحو مستقبل أكثر تألقًا وازدهارًا.. وختمًا أكرر حتياتي 

واحترامي، والله يحفظكم ودمتم ودام عزكم سيدي.

منظومة خدمات
عقب ذلك ألقى رئيس الهيئة التنسيقية ملؤسسات 

أرب���اب الطوائف املطوف عبدالله بن عمر عالء 

الدين كلمة مؤسسات آرباب الطوائف التي أكد 

فيها أن اإلنس���ان الس���عودي يتفانى في أداء 

الواج���ب املوكل إليه جتاه خدمة وراحة حجاج 

بيت الله احلرام. وأشار إلى أن جميع منظومة 

قطاعات مؤسسات أرباب الطوائف قد أكملت 

جاهزيتها بتكامل وتنس���يق في تقدمي الواجب 

اخلدم���ي للحجاج القادمني م���ن اخلارج وفق 

خطط تشغيلية شملت مستجدات خدمية ملوسم 

حج هذا العام مبختلف اجلوانب املتعددة التي 

تتواكب وتسير وفق توجيهات القيادة الرشيدة، 

م���ع حرصها الدائ���م عل���ى تطوي���ع التقنية 

اإللكترونية وتطبي���ق مفاهيم اجلودة للخدمات 

املقدم���ة للحجاج مبتابعة مس���تمرة من معالي 

وزير احلج، مؤكدًا أن اجلميع في مؤسس���ات 

أرباب الطوائف يحرصون على توفير أفضل وأرقى اخلدمات 

لوفود الرحمن مبا يتوافق مع توجيهات حكومتنا الرش���يدة ومتكينهم من أداء 

الركن اخلامس من أركان اإلسالم بكل يسر وسهولة. 

وقال في كلمته: )س���يدي.. كما تعودنا من سموكم الكرمي في كل لقاء 

سنويًا شرفتمونا به نحن خدام احلجيج، أن اإلنسان السعودي يتفانى 

في أداء الواجب وميثل ش���عب اململكة العربية الس���عودية وأن يتحلى 

ب���كل تلك الصف���ات اخليرة التي متيزه وجتعله ف���ي مكان الريادة في 

كل ميدان ومحفل، ومن هنا نؤكد لس���موكم جاهزية منظومة قطاعات 

مؤسسات أرباب الطوائف بتكامل وتنسيق في تقدمي الواجب اخلدمي 

للحجاج القادمني من اخلارج وفق خطط تش���غيلية شملت مستجدات 

خدمية ملوس���م حج هذا العام، مبختلف اجلوانب املتعددة التي تتواكب 

وتسير وفق توجيهات القيادة الرشيدة(.

وأضاف قائاًل: )س���يدي.. لقد عايش سموكم الكرمي احلج من مواقع 

متعددة، فكان احلج حديثًا واهتمامًا ومسؤولية وشرفًا وأمانًة وواجبًا، 

ألنه قدر من رب العزة واجلالل لتكونوا محظوظني بهذا الش���رف الذي 

يخت���ص بترتيب متطلبات خدمة احل���ج واحلجاج ألعوام عديدة، فكان 

وهج التفرد الذي أنتم فيه جذوة أصيلة تزداد ألقًا وَعبقًا، وما إخالصكم 

لدينكم وأمتكم إال سمات بارزة ُتغدق بالوفاًء تواصاًل مستمرًا لتحقيق 

ما حبا به والدكم املؤس���س اإلمام امللك عبدالعزيز آل سعود � يرحمه 

الله � عبر مس���يرة طويلة تتضمنه بالغ مكة التاريخي الذي رسخ من 

خالل���ه أعمال الطوافة واملطوفني باختص���اص منه � يرحمه الله � بأنه 

إن لم يزدهم فال ينقصهم من حقوقهم ش���يئًا، فس����رمت تستمدون من 

منابعه فيضًا دفاقًا لكل ما يحقق اخلير لهم، وما أكرمه من وفاء، وما 

أعظم���ه من بر، ُيكتب في موازين احلس���نات وعلى صفحات التاريخ، 

وأن كل حاج أو معتمر أو زائر يعرف سموكم حاميًا للعقي����دة مدافعًا 

عنها ال يقبل مس���اومًة أو جدااًل في أصولها، س���محًا ش���همًا كرميًا 

معطاًء فما دونها(. 

واختتم كلمته قائاًل: )س���يدي.. إن مؤس�����سات أرباب الطوائف وما 

متثل���ه كياناتها في املجتم���ع املدني: )مطوف���ون – وأدالء – ووكالء 

– وزم����ازم���ة( هم على العهد س���ائرون، وبخدمة احلجاج 
مبشيئة الله مهت����مون، وبدع��م س�����موكم الكرمي واثقون، 

باذلني لس���موكم صادق احل���ب والوفاء واإلج���الل وعظيم 

الوالء(.

عقب ذلك اس���تمع س���مو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 

وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العليا إليضاح من ممثلي أرباب 

الطوائف قدمها نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة حجاج جنوب 

آسيا الدكتور رشاد بن هاشم محمد حسني  عما يقومون به من 

جهود ومهمات لتكامل اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن، ووجه 

سموه بتكثيف اجلهود نحو خدمة قاصدي بيت الله احلرام.

حضر االستقبال معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد 

بن محمد الس���الم، ومعالي مستشار س���مو النائب الثاني 

لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمني جلنة احلج العليا، 

الدكتور ساعد العرابي احلارثي.
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ف��������������ي م������ن������س������وب������ي 
أرب�������������اب ال�����ط�����وائ�����ف 
وي�������ح�������ث�������ه�������م ع����ل����ى 
العمل  من  املزيد  بذل 
ال�����������������دؤوب خل����دم����ة 
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إن��������������ه��������������ا ف��������������رح��������������ة ال���������ل���������ق���������اء
"ن���������������اي���������������ف" ال�������������ي�������������وم ب�����ي�����ن�����ن�����ا
ش������������������������ّرف ال���������������ي���������������وم ج�����م�����ع�����ن�����ا
ل��������������������ف��������������������ئ��������������������ات جت���������������ن���������������دت
ب���������������ذل���������������ت م�����������������ن ج����������ه����������وده����������ا
م�����������ه�����������ن�����������ة ف��������������������ي دم�����������ائ�����������ه�����������ا
ه���������������������م ج�����������������ن�����������������ود وك���������ل���������ه���������م
وه��������������������������م ال����������������ك����������������ل ي����������رجت����������ي
ن�������ك�������س�������ة ي���������������خ���������������اف���������������ون  ال 
ول����������������ه����������������م ف�������������������ي رج�����������ال�����������ه�����������م
"م�����������������ك�����������������ة" حت����������ت����������ف����������ي ب������ك������م
وه��������������������ي ت�������������زه�������������و وت�������������زده�������������ي
ج��������������������������دد ال����������������ل����������������ه ث���������وب���������ه���������ا
ج������������ل������������ل ال������������������ن������������������ور أرض������������ه������������ا
"ي������������������ا وزي�������������������������������ري" وك������������������م ي�����د
ف���������ل���������ك���������م ق�����������ل�����������ت أص���������ل���������ح���������وا
ول��������������ك��������������م ق�����������ل�����������ت أج���������م���������ع���������وا
ن������������ح������������ن ج������������ن������������د ون������������رجت������������ي
ع�������������ه�������������دن�������������ا ف��������������������ي ظ����������ال����������ه

نايف اليوم بيننا..
يرتدي العزم والحياء..

شعر: علي بن حسن أبوالعا

)يرحمه الله(

شعر

ألقي���ت ه���ذه القصي���دة ف���ي موس���م حج ع���ام 1399ه����، في احلف���ل الذي دع���ي إلي���ه معالي وزي���ر احلج 
واألوق���اف – آنذاك – الش���يخ عبدالوهاب بن أحمد عبدالواس���ع – يرحمه الله – مبناس���بة اس���تقبال 
صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
رئي���س جلنة احل���ج العليا للمطوفني ف���ي مكة املكرمة، ألقى الش���اعر هذه القصيدة، ونش���رتها جريدة 

الندوة في ذاك العام. 
امل���������س���������اء ال  ال���������ص���������ب���������ح  إن�����������ه�����������ا 
ي�����������رت�����������دي ال�����������ع�����������زم واحل���������ي���������اء
ي����������ب����������ذل ال��������ن��������ص��������ح ف������������ي إب������������اء
ه��������م��������ه��������ا احل�������������������ج وال��������������دع��������������اء
م�����ن�����ت�����ه�����ى ال����������ب����������ذل وال�������ع�������ط�������اء
أس����������ه����������ا اخل��������������������وف وال������������رج������������اء
ص������������������������ادق احل�������������������ب وال������������������������والء
رف�����������ع�����������ة ال��������������������������رأس ل������ل������س������م������اء
ق�������������������������ادة احل�������������ك�������������م أوف�������������ي�������������اء
ن��������������ظ��������������رة ك���������ل���������ه���������ا ال��������������وف��������������اء
وب�������������ك�������������م ع���������م���������ه���������ا ال���������س���������ن���������اء
ف����������ي ح�������ل�������ى امل��������ج��������د وال����������رخ����������اء
ب���������ي���������د ال�������������ب�������������ذل وال���������س���������خ���������اء
م���������ن س������ن������ا ال���������وح���������ي وال������ض������ي������اء
ل������������ك ف�������ي�������ن�������ا ك��������م��������ا ال�������ض�������ي�������اء
ش��������أن��������ك��������م ت�������������درك�������������وا ال������ث������ن������اء
أم�����������رك�����������م ت�������������درك�������������وا ال����������ث����������راء
م������ن������ك������م������و اخل����������ي����������ر وال��������ن��������م��������اء
ن�������������رق�������������ب ال�������������ع�������������ز وال�������������ع�������������اء



ق�����ام م���ع���ال���ي وزي������ر احل�����ج ال����دك����ت����ور ف������ؤاد بن 
عام  م��ن  شعبان  شهر  ف��ي  ال��ف��ارس��ي  عبدالسالم 
1430ه������� ب����زي����ارات ت��ف��ق��دي��ة مل��ؤس��س��ات أرب����اب 
ال���ط���وائ���ف مب��ك��ة امل���ك���رم���ة وامل���دي���ن���ة امل����ن����ورة..
ل���الط���م���ئ���ن���ان ع���ل���ى ج���اه���زي���ت���ه���ا مل����وس����م حج 
منظوماتها  ت��ك��ام��ل  م���ن  وال���ت���أك���د  )1430ه���������(، 
سير  على  كثب  عن  وللوقوف  جهودها،  وتضافر 
اخلدمات  وأرق���ى  أف��ض��ل  لتقدمي  اس��ت��ع��دادات��ه��ا 
فريضة  أداء  م��ن  ومتكينهم  ال��رح��م��ن،  لضيوف 
احلج بكل يسر وسهولة، وفق توجيهات حكومة 
خ���ادم احل��رم��ن ال��ش��ري��ف��ن امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه بن 
حتقيق  إل��ى  الهادفة   � الله  حفظه   � عبدالعزيز 
كل ما ميكن احلجاج من أداء الركن اخلامس من 
أرك��ان اإلس��الم بكل راح��ة واس��ت��ق��رار، ولاللتقاء 
برؤساء وأعضاء مجالس إدارات هذه املؤسسات، 
وال����وق����وف م��ي��دان��ي��ًا ع��ل��ى آخ����ر االس���ت���ع���دادات 
والترتيبات، واالطالع على برامج عمل اخلطط 
العام  ه��ذا  ح��ج  ملوسم  أعدتها  التي  التشغيلية 
وراحتهم.. ال��ع��ت��ي��ق  ال��ل��ه  ب��ي��ت  خل��دم��ة ض��ي��وف 

الفارسي يتفقد مؤسسات أرباب الطوائف
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لالطمئنان على جاهزيتها والتأكد من تكامل منظوماتها وتضافر جهودها

الس���ابقة، وواقعها احلالي، وتطلعاتها ومشروعاتها املستقبلية، وخدماتها اجلديدة 

واملستحدثة. 

رافق معالي وزير احلج في هذه الزيارات التفقدية كل من األستاذ حامت بن حسن 

قاضي، وكيل الوزارة لش���ؤون احلج. والدكتور س���هل بن عبدالله سرور الصبان، 

وكيل الوزارة للنقل واملش���اريع واملش���اعر املقدسة. واألستاذ هالل بن عبدالرحمن 

اله���الل، وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير. واألس���تاذ عادل بن عبيد باخلير، وكيل 

الوزارة املساعد لشؤون العمرة واملكلف مبهام فرع الوزارة مبكة املكرمة. واملهندس 

خالد أبوناجي، مس���اعد املدير العام لفرع الوزارة في مكة املكرمة. وعدد من كبار 

املسؤولني بوزارة احلج.

زيارات

بتاري���خ  التفقدي���ة  اجل���والت  ه���ذه  ب���دأت 

1430/5/11ه�، بالهيئة التنسيقية وشملت كل 

من املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب 

شرق آسيا، واملؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج 

الدول العربية، واملؤسسة األهلية ملطوفي حجاج 

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

واملؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية 

غير العربية، واملؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج 

دول جنوب آسيا. وكذلك مكتب الزمازمة املوحد، 

والنقابة العامة للس���يارات، واملؤسس���ة األهلية 

ملطوفي حجاج إيران بتاريخ 1430/08/24ه�. 

وفي وقت الحق املؤسسة األهلية لألدالء باملدينة 

املنورة، التقى فيها مع رؤس���اء وأعضاء مجالس 

إدارات هذه املؤسس���ات، وشاهد معاليه عرضًا 

مرئي���ًا لبع���ض إجنازاته���ا في مواس���م احلج 
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وزير احلج خالل زيارته للهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف

.. و خالل زيارته ملؤسسة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا
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.. وخالل زيارته ملؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية

.. وخالل زيارته ملؤسسة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية.. وخالل زيارته ملؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا

.. وخالل زيارته ملؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا

.. وخالل زيارته ملكتب الزمازمة املوحد

.. وخالل زيارته ملؤسسة مطوفي حجاج إيران

.. وخالل زيارته للنقابة العامة للسيارات.. وخالل زيارته للمؤسسة األهلية لألدالء
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فارس من فرسان التربية والتعليم.. وإداري حكيم، ورجل 
ملموسة  وج��ه��ود  كبيرة  أدوار  ل��ه  ك��ان��ت  ف��ري��د،  ط���راز  م��ن 
1390ه�  ع��ام  في  شغل  حيث  الرحمن،  ضيوف  خدمة  في 
– لشؤون  – وق��ت��ذاك  واألوق���اف  احل��ج  وزارة  منصب وكيل 
احلج في عهد وزير احلج األسبق معالي الشيخ عبدالوهاب 
عشر  ثمانية  بها  واس��ت��م��ر   - ال��ل��ه  يرحمه   - ع��ب��دال��واس��ع 
عامًا إلى أن تقاعد في عام 1408ه�، حيث أسهم مساهمة 
ك��ب��ي��رة ف���ي وض���ع ن��ظ��ام م��ؤس��س��ات أرب�����اب ال���ط���وائ���ف، ثم 
واص���ل ب��ع��د ذل���ك عمله م��س��ت��ش��ارًا ل��ل��وزي��ر ل��ش��ؤون احلج. 
بوقس،  عبداللطيف  ب��ن  عبدالله  األس��ت��اذ  ال��راح��ل  إن��ه 
بتاريخ  ال��ب��ق��اء،  دار  إل��ى  الفانية  الدنيا  ه��ذه  غ���ادر  ال���ذي 
العمل  ف��ي  م��ش��وار ط��وي��ل  ف��ي صمت بعد  1430/12/2ه������� 
التربوي، برز فيه كأحد الرجال العاملني بحق في تطوير 
احلج.  وزارة  أضابير  وف��ي  والتعليمية،  التربوية  العملية 

عبداهلل بوقس..
 أدوار رائدة ومسيرة عطاء حافلة
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منها إسهاماته المقدرة في خدمة الحجاج ودفع مسيرة مؤسسات أرباب الطوائف

لمسة وفاء

دفع  في  مقدرة  إسهامات  الراحل  للفقيد 
م��س��ي��رة م��ؤس��س��ات ال��ط��واف��ة وح���ل بعض 
املشكالت التي واجهتها في بداية تكوينها

ولد األستاذ الراحل عبدالله بوقس في شهر ربيع األول عام 

1349هـ مبكة املكرمة، في بيت علم، فقد كان والده - رحمه 

الله - يدِرّس القرآن الكرمي واحلديث الشـــريف باملســـجد 

احلرام حلجاج املاليو بحكم إجادته للغتهم، وقد توفي والده 

وهو في اخلامســـة من عمره، وتدرج في تعليمه من الُكَتّاب 

حتى حصل على الشـــهادة اجلامعية من كلية اللغة العربية 

جامعـــة القاهرة عـــام 1953م، ثم التحـــق باملعهد العالي 

للتربية التابع جلامعة عني شـــمس لنيل الشهادة التي تؤهله 

للتدريـــس، وحصل عليها عـــام 1354هـ. وقد كانـ  يرحمه 

اللهـ  شـــخصية متعددة اآلفاق.. وله تاريخ حافل ومســـيرة 

طويلة وخبرات واسعة سخرها خلدمة وطنه ـ اململكة العربية 
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فأنشـــأ في عام 1402هـ مؤسســـة حلجاج مســـلمي أوروبا وأميركا برئاسة 

املطوف فؤاد عنقاوي، بسبب أن عدد هؤالء احلجاج محدود، ثم تطورت الفكرة، 

فضم إليهم فيما بعد حجاج تركيا، مع إتباع سياســـة دمج اخلبرات التراكمية 

التي اكتسبها املطوفون خالل فترات عملهم السابقة بالكفاءات الشابة، خاصة 

مـــن أبناء املطوفني الذين هم على دراية واســـعة بالطوافة، وفي الوقت نفســـه 

مؤهلـــني علميًا وأكادمييًا، فعينوا فـــي مناصب قيادية، وجاء تطبيق الفكرة في 

مراحل على مدى ســـنوات، وبدأت مع مؤسسة مســـلمي أوروبا وأمريكا التي 

انضم إليها مسلمو تركيا، ثم مؤسسة حجاج إيران، وحتى آخر مؤسسة وهي 

مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية التي أنشئت في عام 1405هـ. 

أدوار ملموسة 
بذا يكون للفقيد الراحل األستاذ عبدالله بوقس أدوار ملموسة في دفع مسيرة 

مؤسســـات أرباب الطوائف، وحل بعض املشـــكالت التي واجهت مؤسســـات 

الطوافة في بداية تكوينها، مثل مشـــكلة الســـكن والتدافـــع، فلقد كانت هذه 

املؤسسات في تلك الفترة حديثة النشأة بتكويناتها اجلديدة، فكان من الطبيعي 

أن تواجهها بعض املشـــكالت، كمشكلة الســـكن الذي عولج موضوعه بتكوين 
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الســـعودية ـ حيث تنقـــل في عدة مناصب تنفيذيـــة وإدارية عليا. فقد بدأ 

حياته الوظيفية مدرســـًا للتربية وعلم النفس واللغة العربية باملعهد العلمي 

الســـعودي مبكة املكرمة، وذلك عام 1373هـ، ثم رشح مفتشًا تربويًا ملدة 

عـــام، والجتهاده وحبه لعمله مت تعيينه مديرًا عامـــًا للتعليم مبنطقة جدة، 

خلفًا لألســـتاذ أحمـــد علي املبارك، حيث مكث فيه ما يقرب من عشـــرين 

عامـــًا، وخالل فتـــرة عمله مديـــرًا لتعليم جدة كان ـ رحمه الله ـ يشـــرف 

على الـــدورات الصيفية التـــي كانت تقام في الطائف فـــي فترة اإلجازة 

الصيفية بهدف رفع مستوى معلم املرحلة االبتدائية. ثم رأى معالي الشيخ 

عبدالوهاب عبدالواســـع ـ يرحمه الله ـ أن يستفيد قطاع الرقابة والتحقيق 

مـــن خبراته، فاختاره ليكون مستشـــارًا للهيئة بجدة، حيث أشـــرف على 

أعمال املركز الرئيســـي بجدة وفروعه في مكة املكرمة والطائف وأبها ملدة 

خمس سنوات إلى أن أســـندت إدارتها لألستاذ عبدالرزاق محمد حمزة. 

ـــح في عام 1395هـ  وبســـبب تعليمه فـــي برلني وإتقانه اللغة األملانية، ُرِشّ

ليكون مستشـــارًا ثقافيًا في أملانيا االحتادية، حيث مكث في هذا املنصب 

ملّدة )4( سنوات.

إسهامات مقدرة
للفقيد الراحل األســـتاذ عبدالله بوقس إســـهامات مقدرة في دفع مسيرة 

مؤسسات الطوافة، وحل بعض املشكالت التي واجهتها في بداية تكوينها 

قبـــل أكثر من ربع قـــرن، حيث كانت انطالقة مؤسســـات الطوافة بصفة 

خاصة، ومؤسســـات أرباب الطوائف بصفة عامة على يديه، فقد صدر في 

عام 1398هـ مرسوم ملكي يتضمن توجيهات معالي وزير احلج واألوقاف 

لوضـــع اللوائح التنظيمية التي يتم مبوجبهـــا منح الرخص اجلديدة لقيام 

مؤسسات الطوافة طبقًا لألنظمة التجارية، ثم صدر مرسوم ملكي باملوافقة 

على فكرة إنشاء مؤسســـات طوافة جتريبية لنقل مهنة الطوافة من العمل 

الفـــردي إلى العمل اجلماعي، ورفع مســـتوى املهنـــة واالرتقاء باخلدمات 

املقدمـــة لضيـــوف الرحمـــن. وكان الفقيدـ  طيب الله ثـــراهـ  يعمل وقتها 

وكياًل لوزارة احلج لشـــؤون احلج، في عهد وزير احلج األسبق عبدالوهاب 

عبدالواسع ـ يرحمه الله ـ الذي لم يشأ أن يكون االنتقال من نظام العمل 

الفردي في مهنة الطوافة إلى املؤسســـات انتقااًل شـــاماًل في مرة واحدة، 

فاجتمـــع مع معاليه، وتوصال إلى أن تكون العملية تدريجية وعلى مراحل، 

ألنـــه ـ يرحمه الله ـ كان يرى أنه من الصعب أن حتِوّل وتغير طريقة مهنة 

عريقة كالطوافة اســـتقرت على مدى أكثر من أربعمائة ســـنة وتعود فيها 

املطوفـــون على طرق عمل محددة وآليات عمـــل فردي هكذا دفعة واحدة، 

ل��ل��ت��رب��ي��ة وعلم  ب�����دأ ح���ي���ات���ه ال��وظ��ي��ف��ي��ة م����درس����ًا 
ال����ن����ف����س وال�����ل�����غ�����ة ال����ع����رب����ي����ة ب����امل����ع����ه����د ال���ع���ل���م���ي 
ال�����س�����ع�����ودي مب����ك����ة امل�����ك�����رم�����ة ف������ي ع��������ام 1373ه����������
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جلنـــة خاصة من اإلمـــارة ووزارة احلج وعدة جهات أخـــرى، وقد قضت بتولي 

مؤسســـات الطوافة أعمال إســـكان احلجاج بالتعاون مع بعثات احلج، إلى أن 

أوكل هذه األمر أخيرًا إلى بعثات احلج. أما بالنســـبة ملشكلة التدافع، فكما هو 

معلوم أنها مشـــكلة تنظيمية ال تقع مســـؤولياتها على وزارة احلج وحدها، إمنا 

على عدة جهات، كما هي ظاهرة في األول واألخير تتعلق بســـلوكيات احلجاج، 

وقد عمل في ذاك الوقت جهده لتوعية احلجاج. وحول هذه املشكالت والصعوبات 

حتدث الراحل في حوار له مع نشرة )الرفادة( قائاًل: )واجهنا بعض الصعوبات 

فبذلنـــا جهدنا حللها، وأذكـــر منها أنه ذات مرة تهدمـــت املخيمات في عرفات 

نتيجة هطول أمطار شـــديدة، وهرب متعهد اخليام، فاستعنا بالكشافة ونصبنا 

اخليـــام من جديـــد، وكان عماًل مرهًقا لكنه كان عماًل طيبًا، عشـــرات األحداث 

والتحديـــات تعرضنا لها في تلك املرحلة وبحمد اللـــه جتاوزناها بنجاح، وهذه 

املشـــكالت قد مت حل بعضها نهائيًا بإنشـــاء مشـــروع اخليام املطّورة املقاومة 

للحريق، كما أن مشكالت التدافع في طريقها اآلن إلى الزوال نهائيًا بعد احللول 

اإلنشائية املتمثلة في إنشاء جسر اجلمرات العمالق وتنظيم املنطقة احمليطة به، 

وإنشاء العديد من اجلسور واألنفاق والطرق، وكذلك احللول اإلدارية مثل حتديد 

عـــدد حجاج كل دولة، وتنظيم التفويـــج وإعداد برامج عمل فعالة وكوادر مؤهلة 

ومدربة في مؤسسات أرباب الطوائف بقيادة أعضاء مجالس اإلدارة للقيام بهذه 

العملية، وعقد ورش العمل واللقاءات اخلاصة به(. 

تنظيم التعليم
عندما كان الفقيد الراحل األستاذ عبدالله بوقس مديرًا لتعليم جدة، كتب الكثير 

مـــن القصص واملســـرحيات، وكذلك بعض املوضوعات التي نشـــرت في مجلة 

)احلـــج والعمـــرة(، وفي كثير مـــن الصحف عن أدبيات احلـــج، وكان ذلك في 

بداية الســـتينيات امليالدية، إبان حكم امللك ســـعود بـــن عبدالعزيزـ  رحمه الله 

ـ وكانـ  وقتـــذاكـ  صاحـــب الســـمو امللكي 

األمير فهد بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ وزيًرا 

للمعـــارف، فجمعهم بوصفهـــم مديري تعليم 

املناطـــق ليقف على املشـــكالت التي يعانون 

منها، فطلب بوقس من ســـموه – يرحمه الله 

- توفير األراضي لبنـــاء املدارس، فقال له: 

اذهب واختر األراضي وتفاوض مع مالكها، 

وبالفعل بعد أســـابيع أحضر لسموه الكرمي 

قائمة مبواقع ومســـاحات وأسعار أراٍض في 

مختلف أحياء مدينة جدة، فاعتمدها ســـمو 

األمير فهـــد - يرحمه الله - وهذه األراضي 

هي التي شـــّكلت األساس في تنظيم التعليم 

مبدينة جدة. أما ما كتبه للمســـرح، فقد كان 

تعليميًا في سلســـلة املسرح املدرسي، وكان 

يهدف إلى تقومي السلوكيات وإبراز الصفات 

احلميدة التي يجب أن يتحلى بها اإلنســـان 

املســـلم، وهذه املسرحيات في حينها القت رواجًا في تنشيط املسرح املدرسي. 

وحولهـــا صرح – يرحمه الله – قائاًل: )في الوقـــت احلالي هنالك بدائل كثيرة 

تقوم محل هذا النوع من املسرحيات، وفي اعتقادي أن جميع األنشطة املدرسية 

كانت متفاعلة بشـــكل جيد أثنـــاء إدارتي لتعليم جدة، فقد كان هذا هاجســـًا 

وشـــاغاًل، ألن التعليم ال يكتمل دون تربية، واألنشطة املدرسية كانت تقوم بدور 

تربـــوي مهم، لذلـــك كان ينبغي أن تقابـــل باهتمام كبير، لذا فقـــد كنت اهتم 

باملعلمـــني وأقيم لهم دورات تدريبية، وأزور في اليوم الواحد من ثالث إلى أربع 

مدارس، بغرض التفقد واإلشراف على جميع األنشطة التعليمية.

التوثيق المعرفي
رغـــم تقاعـــده الوظيفي، إال أنه لـــم يتقاعد عن األدب والثقافة، فاســـتمر نهمه 

في القراءة واالطالع، وشـــرع يؤلف ويتنقـــل في الكتابة بني اإلبداع القصصي 

والتوثيق املعرفي، فكتب مجموعتني قصصيتني والعديد من املسرحيات املدرسية، 

ووضـــع كتبًا في التربية والتعليـــم، وكتبًا في آداب احلج وقضاياه، وكتابًا حول 

جتربته في وزارة احلج. كما كان له نشـــاط ملموس في مجال اإلعالم سواء في 

اإلذاعـــة أو التلفـــاز أو الصحف، وكان يعد لإلذاعة برامـــج )أطفالنا والتربية(   

و)مشكالت تربوية(، وحلقات تعليمية منوعة، وله في التلفاز مشاركاته في إعداد 

البرنامج الشهير )طالبنا في امليدان(.
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ات�������ب�������ع س����ي����اس����ة 
دم���������ج اخل������ب������رات 
التي  ال��ت��راك��م��ي��ة 
املطوفون  اكتسبها 
ب��������ال��������ك��������ف��������اءات 
أبناء  م��ن  ال��ش��اب��ة 
امل���ط���وف���ني ال���ذي���ن 
ه�����م ع���ل���ى دراي������ة 
بالطوافة  واس��ع��ة 
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فتية المسجد وأصوات 
من الماضي البعيد

دلف من باب جبريل املؤدي إلى املقام الطاهر - حيث مثوى س���يدنا رس���ول الله صلى الله 

عليه وس���لم – وصاحبيه - رضي الله عنهما - اس���تقر به املقام أسفل “دكة” شيخ احلرم 

املجاورة للصفة، حيث يجلس أغوات املسجد.

انطل���ق األغوات إلى البناء القدمي للمس���جد، كانوا قد ادخروا ثيابه���م ذات اللون األبيض 

واحل���زام األخضر ليوم مثل هذا يتش���رفون فيه بتنظيف قناديل املس���جد، والحظ أن اثنني 

منهم كانا يعتمران عمامة خاصة تسمى “القاووق”، قد زينت بتطريز خاص مييل إلى اللون 

الذهبي، عرف فيما بعد أنهما املشيخ أو “املستسلم” كما يسمونه واآلخر “النقيب”.

ج���ذب انتباهه أنهم ف���ي مهمتهم التي يقومون بها كانوا هادئني... س���اكنني... ومطمئنني، 

آخذين بأمر الله – تعالى - بعدم رفع الصوت أمام املثوى الطاهر الذي يضم الذات النبوية 

الشريفة.

نفر من األدالء أو “املزورين”- من الزيارة- كما تعود سكان البلدة الطاهرة على تسميتهم، 

يتنقلون هم اآلخرون بني “الدكة”، وفي الدكة كان يجلس رجل “بصير” يرتل القرآن بصوت 

ندي وابنه الصغير ميسك باملصحف ليتابع قراءة والده، وكانت وجوه القوم الذين يجلسون 

في الصفة ينتظرون موعد الصالة متس���مة بالوقار والبهاء، كانت وجوهًا نورانية وإميانية.. 

إنها بلد الهجرة ال يشعر الناس في تلك احلقبة أنهم طارئون أو غرباء، بل هم جزء من تركيبة 

سكان البلدة الطاهرة الذين امتدحهم الله في كتابه أنهم يحبون من هاجر إليهم.

اقترب موعد صالة الظهر... وخرج الفتى من باب جبريل متوجهًا إلى دار صديقه “الزين” 

ليتوض���أ، في طريقه وجد صديقه “ابن جبل” ولكن عل���ى غير عادته التي يعرفها من حيث 

انبساط أسارير وجهه التي عرف بها بني أقرانه. همس في أذنه ألم يأتك اخلبر؟ ورد الفتى 

في اس���تغراب: أي خبر يا صديقي؟ لقد قضى صديقنا ابن “عيس���ى”.. كان ابن عيس���ى 

يقضي الهزيع األخير من الليل في “فرش احلشر” قارئًا للقرآن وذاكرًا ومسبحًا، ثم يصلي 

ص���الة الفجر في جماعة، وفي ذلك اليوم... ذهب إلى داره حيث يس���كن بالقرب من مكتبة 

عارف حكمت الش���هيرة، ث���م توجه إلى العمل، وفي العمل أحس بوهن ش���ديد، حملوه إلى 

الدار، وطلب من أهله أن يوجهوه إلى القبلة، تشهد ثم أغمض عينيه في هدوء، لقد صعدت 

روحه في س���الم إلى عليني، وس���اد صمت رهيب بني الفتى وصديقه ابن جبل، قطعه صوت 

األخير، سوف نصلي عليه بعد صالة العصر.

خرج الناس في حشد كبير لتودع واحدًا من الشباب الذين قضوا حياتهم في الصاحلات.. 

وكان كبقية أنداده يسمى “حمامة املسجد”.

لقد كان الفتية يا صديقي في البلدة الطاهرة يقضون أوقات فراغهم في املس���جد الطاهر، 

مصلني أو ذاكرين أو للعلم قارئني وحلجاج بيت الله وزائري مسجد نبيه اخلامت عليه صالة 

الله وس���المه مؤازرين ومرش���دين، كان ذل���ك حال الغالبية من فتيان مك���ة املكرمة واملدينة 

املنورة، واليوم نتطلع أن يكون األبناء واألحفاد على هذا املس���لك اإلمياني الرفيع، فللجيرة 

حق وخير الناس من يؤدي حق جيرة بيته ومثوى نبيه الطاهر.

مقـــــــال
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العديد  ت���ع���اون  ي��ت��ط��ل��ب  احل���ج  خ��ط��ة  جن���اح  أن  امل���ؤك���د  “من 
بأدوارهم  اجلميع  وق��ي��ام  واأله��ل��ي��ة،  احلكومية  اجل��ه��ات،  م��ن 
احلج  ف���وزارة  احل����رام..  ال��ل��ه  بيت  ض��ي��وف  جت��اه  ومسؤولياتهم 
م��ث��ًا ال ت��ع��م��ل وح��ده��ا وإمن����ا ت��ع��م��ل ض��م��ن م��ن��ظ��وم��ة كبيرة، 
بدأ  الكلمات  ب��ه��ذه  املختلفة”..  القطاعات  ك��ل  فيها  ت��ش��ارك 
ب���ن حسن  ل���ش���ؤون احل����ج، األس���ت���اذ ح����امت  وك��ي��ل وزارة احل����ج 
الوصول  ف��ي  أن جنحنا  ب��ع��د  )ال����رف����ادة(،  ل���  ق��اض��ي، ح��دي��ث��ه 
ال��ك��ب��ي��رة، خاصة  وم��س��ؤول��ي��ات��ه  ال��ك��ث��ي��رة،  إل��ي��ه رغ���م مشاغله 
ف��ي م��ث��ل ه���ذه األوق�����ات، وف���ي ذروة م��وس��م احل���ج، إال أن���ه كان 
التالية.. باحلصيلة  منه  وخرجنا  فحاورناه..  كعادته،  مرحبًا 

خطة الحج تنفذ ضمن منظومة تشارك 
فيها كل القطاعات الحكومية واألهلية

دة 
فا

الر
ة: 

رم
مك

ة ال
مك

وكيل وزارة الحج لشؤون الحج.. حاتم بن حسن قاضي لـ )الرفادة(:

ضيف العدد

التشغيلية  اخل���ط���ط  ت��ت��اب��ع  احل����ج  وزارة 
اعتمادها  بعد  ال��ط��وائ��ف  أرب���اب  مل��ؤس��س��ات 
م����ن م���ع���ال���ي وزي�������ر احل������ج ال����دك����ت����ور ف����ؤاد 
شخصيًا ال�����ف�����ارس�����ي  ال�����س�����ام  ع����ب����د  ب�����ن 
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اضطرارًا، وكذلك مزيد من التطوير والتحديث بالنس���بة للخدمات التي تسهم بها 

مؤسس���ات الطوافة، كما تعقد الوزارة آمااًل عريضة ملشروع السكك احلديدية في 

املش���اعر املقدسة، الذي يشكل إضافة على درجة كبيرة من األهمية، وهذه األمور 

تختص بها هيئة تطوير مكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة.

تنسيق وتكامل
وعن التنسيق بني قيادات وزارة احلج وقيادات األمن العام يقول قاضي: يتم خالل 

االجتماع السنوي الذي يعقد مع قيادات األمن العام بحث ومناقشة وتبادل الرأي 

بخصوص اخلطط املرورية، وذلك للخروج برؤية مشتركة تؤكد على تضافر اجلهود 

وتضمن س���هولة حركة نقل احلجاج للمشاعر املقدسة جلميع املراحل والتي تشمل 

التروية والتصعيد إلى مش���عر عرفات والنفرة منها وفقًا للمتطلبات واألهداف التي 

يتطلع إليها والة األمر، حيث تراعي املواءمة فيما بني اخلطة املرورية وخطة إدارة 

احلش���ود البش���رية لتنفيذ كل مرحلة بتوقيتاتها وفقًا ملا هو مخطط لها مبا يضمن 

إح���داث التوازن فيما بني خطة احلركة املرورية وخطة املش���اة حتى ال يتم التأثير 

سلبًا على حركة نقل احلجاج أو سالمة املشاة.

ولتحقي���ق التطلعات وتطبيقه���ا على أرض الواقع 

تعق���د ورش عمل متخصصة مع قي���ادات املرور 

باملشاعر املقدسة ومؤسس���ات الطوافة وشركات 

حج���اج الداخ���ل حتت إش���راف ورعاي���ة جلنة 

التصعيد والنفرة التابعة للوزارة، يتم خاللها شرح 

اخلطط املرورية ملجموعات اخلدمة امليدانية وكيفية 

التعامل معها ليتم تنفيذها بكل سالس���ة ومرونة، 

وق���د أثمرت نتائجها اإليجابي���ة بوصول احلجاج 

إلى مخيماتهم في زمن قياس���ي دون عناء، حيث 

حتققت نفرة احلجيج ومت إخالء مشعر عرفات في 

زمن قياسي للسنة الثانية على التوالي.

أما التنس���يق بني قي���ادات وزارة احلج وقيادات 

الدفاع املدني فأوض���ح جوانبه وكيل وزارة احلج 

لش���ؤون احلج بقوله: حتقيق���ًا ملقتضيات الصالح 

العام وامتثااًل لتوجيهات خادم احلرمني الشريفني 

وولي عه���ده األمني ف���ي توفير أقص���ى درجات 

الراح���ة والطمأنين���ة لضيوف الرحم���ن واحلفاظ 

على س���المة احلجاج وممتلكاتهم وانطالقًا من املس���ؤوليات املناطة بوزارة احلج 

وفقًا ملا ورد بالفقرة العاش���رة من نظام الدفاع املدني الصادر باملرس���وم امللكي 

رق���م م/10 تاريخ 1406/5/10ه� التي حددت مه���ام الوزارة في وضع القواعد 

والضوابط واإلجراءات الكفيلة بإلزام جميع مؤسسات الطوافة ومؤسسات حجاج 

الداخ���ل والعاملني في مجال خدمات احلج والعم���رة وذلك بتوفير وتنفيذ تعليمات 

واشتراطات السالمة الوقائية من احلريق في مساكنهم ومخيماتهم. ووضع اخلطة 

اخلاص���ة بتوعية احلجاج واملعتمرين على اختالف جنس���ياتهم وتعريفهم بأصول 

السالمة والوقاية ووضعه موضع التنفيذ. وبناء على ذلك صدر القرار الوزاري رقم 

)181/م/ق( في 1415/11/25ه� بإنش���اء مركز الط���وارئ والعمليات بالوزارة 

)مركز الطوارئ والسالمة حاليًا(، ليتولى ترجمة وتنفيذ املهام املسندة إليه التخاذ 

التدابير الوقائية الالزمة. وبناء على ذلك صدر أمر صاحب الس���مو امللكي النائب 

الثان���ي لرئيس مجلس الوزراء وزي����ر الداخلي�ة ورئيس جلنة احل���ج العلي�ا بعقد 

اجتماع س���نوي بني وزارة احلج واملديرية العامة للدف��اع املدني بغرض مدارس�ة 

ومناقش���ة جميع األمور املتعلقة بس���المة حجاج بيت الله احلرام وزوار مس���جد 

الرس���ول الكرمي صلى الله عليه وس���لم، ومنذ ذلك التاريخ وف���ي كل عام يتم عقد 

اجتماع س���نوي بني املس���ؤولني في اجلهتني بغرض اخلروج بالتوصيات الالزمة 

لتقدمي أفضل اخلدمات للحجاج.

بداية بدأ وكيل وزارة احلج لش���ؤون احلج حديث���ه مفصاًل مهام وزارة احلج 

بقول���ه: تتولى وزارة احلج اإلش���راف على اخلدمات الت���ي تقدم حلجاج بيت 

الله احلرام، بدءًا من بالدهم، وتس���تمر املتابعة اللصيقة ملا يقدم من خدمات 

لضيوف الرحمن عن���د وصولهم إلى منافذ الدخول واس���تقبالهم بها، وأثناء 

تنقلهم بني مكة املكرمة واملدينة املنورة وسكنهم بها، وعند صعودهم للمشاعر 

املقدس���ة لتأدية الفريضة، حتى مغادرتهم بعد أداء جميع مناس���كهم عائدين 

إلى أوطانهم.

وف���ي كل محطة من هذه احملط���ات هناك العديد من اإلج���راءات التي تقوم 

وزارة احل���ج مبتابعتها والتأكد من أنها تس���ير بالش���كل املطلوب، وحترص 

الوزارة على تكليف جميع املؤسس���ات التي تقدم اخلدمة املباش���رة للحجاج 

وأعني بها مؤسسات أرباب الطوائف، والواقعة حتت إشرافها بعمل خططها 

التش���غيلية على أحدث األساليب اإلدارية ووفق األصول املنهجية مع احلرص 

على تسخير التقنية لتقنني األداء وتسهيل اإلجراءات واختصارها دون إخالل. 

كما تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا مبوضوع تدريب وتأهيل الكفاءات البش���رية 

التي تقدم اخلدمة املباشرة للحاج، وقد أنشأت مركزًا خاصًا لتدريب العاملني 

في مجال احلج والعمرة.

ويبلغ إجمالي عدد العاملني في مجال خدمات 

حجاج بيت الله احلرام أكثر من أربعني ألف 

موظف وعامل يعملون في الوزارة والقطاعات 

األهلية لتقدمي اخلدمات للحجاج الذين وصل 

عدده���م في حج الع���ام املاضي )3( ماليني 

ح���اج، منهم )1.729.841( حاجًا قادمني 

من خارج اململك���ة ومليون ومئتي ألف حاج 

من داخ���ل اململكة.. واحلج���اج النظاميون 

يقدمون من الدول اإلسالمية إما حتت مظلة 

بعثات احلج )80%( أو حتت مظلة الشركات 

والوكاالت السياحية )%20(.

وتوج���د في غالبية الدول اإلس���المية جهات 

رس���مية تعرف ببعثات احل���ج تناط بها من 

قبل دولها مسؤولية اإلعداد واملتابعة لشؤون 

حج���اج بالدهم، ويق���وم مس���ؤولو الوزارة 

باالجتماع مع وفود بعثات احلج الرس���مية 

املمثلة لدولهم للمناقش���ة التفصيلي���ة الدقيقة جلميع عناصر اخلدمات املقدمة 

حلجاج بالدهم خالل املوسم مثل السكن والنقل واإلعاشة، ويتم من خالل تلك 

االجتماعات حتديد أعداد احلجاج الذين سيؤدون الفريضة خالل املوسم، كما 

يتم فيها أيضًا تقييم أعمال املوس���م الس���ابق وما رصد على أداء البعثة من 

مالحظات من قب���ل فروع الوزارة مبكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة، والعمل 

على معاجلة الس���لبيات وتكريس اإليجابي���ات، ويطلب من كل بعثة حج توقيع 

محاضر اتفاقيات مع كل مؤسس���ة من مؤسس���ات أرباب الطوائف والنقابة 

العامة للسيارات على حدة، متهيدًا للتوقيع على احملضر النهائي مع الوزارة. 

ويبلغ عدد الدول التي لها بعثات حج رسمية يتم االجتماع معها، حوالي )70( 

دولة، وتتم جدولة االجتماعات معها على مدار أربعة أش���هر تقريبًا تنتهي مع 

حلول شهر رمضان املبارك من كل عام.

تطوير خدمات الحج
وفيم���ا يتعلق بالتطلعات املنش���ودة لتطوير احلج، فصلها األس���تاذ حامت بن 

حسن قاضي، وكيل وزارة احلج لشؤون احلج بقوله: التوسع في مجال اخليام 

املطورة وزيادة املساحة اإلجمالية ملشعر منى ومتهيد بعض اجلبال في شكل 

مدرجات بهدف اس���تيعاب أكبر عدد من احلجاج بداًل من املبيت خارج منى 

مل������ؤس������س������ات ال������ط������واف������ة خ�����ب�����رات 
م�����ت�����راك�����م�����ة م�������ا ي���ج���ع���ل���ه���ا ت����ق����وم 
أف���ض���ل م���ا يكون ب��واج��ب��ات��ه��ا ع��ل��ى 

العاملة  ال���ك���وادر  وت���دري���ب  ت��ط��وي��ر 
ف�������ي خ������دم������ة ض������ي������وف ال����رح����م����ن 
أح����د أول����وي����ات م��ع��ال��ي وزي�����ر احلج
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وعلى ضوء ذلك فإن وزارة احلج ممثلة في “مركز الطوارئ والس���المة” قد سخرت 

إمكاناته���ا واهتمامًا خاصًا في كل ما يتعلق بس���المة وأمن احلجاج منذ وصولهم 

اململكة ألداء فريضة احلج وفي تنقالتهم وس���كنهم وش���ؤون حياتهم اليومية وحتى 

مغادرته���م األراضي الس���عودية.. جنب���ًا إلى جنب مع مختل���ف قطاعات األجهزة 

احلكومية وخاصة الدفاع املدني فطورت خططها في نواحي الس���المة الوقائية من 

خالل تفعيل دور مركز الطوارئ والعمليات بالوزارة حتى ميكن التمش���ي مبوجبها 

طوال فترة مواسم احلج.

حجاج الخارج
وفيم���ا يتعلق باخلدم���ات التي تقدمها الوزارة حلجاج اخل���ارج يقول قاضي: فيما 

يتعل���ق بإش���راف الوزارة على خدم���ات حجاج اخلارج ف���إن وزارة احلج في مكة 

املكرمة تشرف على 7 فئات أو قطاعات للقائمني على خدمات حجاج اخلارج وهي 

مؤسسات الطوافة الست )مؤسسة مطوفي حجاج إيران، ومؤسسة مطوفي حجاج 

جنوب آسيا، ومؤسس���ة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، 

ومؤسس���ة مطوفي حجاج إفريقيا غير العربية، 

ومؤسس���ة مطوفي حجاج جنوب ش���رق آسيا، 

ومؤسس���ة مطوفي الدول العربية(، إضافة إلى 

مكتب الزمازمة املوحد، كذلك تشرف على مكتب 

الوكالء املوحد في ج���دة وله فروع في مختلف 

منافذ دخول احلجاج الكرام، وعلى املؤسس���ة 

األهلية لألدالء باملدينة املنورة التي ُتعنى بخدمة 

ضيوف الرحمن هناك.

وفي مك���ة املكرمة أكثر م���ن )450( مجموعة 

خدمة ميدانية أو مكتب فرع من هذه الكيانات 

الس���بعة تخدم حجاج اخلارج في مكة املكرمة 

واملشاعر املقدس���ة، إضافة إلى النقابة العامة 

للسيارات في مكة املكرمة التي ينضوي حتتها 

العديد من ش���ركات النق���ل تبلغ عدد حافالتها 

أكثر من عشرين ألف حافلة.

ويواصل وكيل وزارة احلج لشؤون احلج حديثه 

قائاًل: يبدأ نش���اط الوزارة فيما يتعلق بترتيب 

ش���ؤون احلجاج مع بعثاتهم ثم ينتقل إلى مؤسسات أرباب الطوائف؛ فوزارة احلج 

تتابع مؤسس���ات أرباب الطوائف العاملة حتت مظلته���ا وتنفيذ خططها التنفيذية 

والتش���غيلية وميزانيتها التقديرية التي تستعد خلدمة ضيوف الرحمن، وهناك أجور 

خدمات تدفع وليس هناك أي رسوم تؤخذ من احلجاج على اإلطالق، ألن الدولة – 

وفقها الله – تدفع الكثير في كل عام في سبيل راحة ضيوف الرحمن ومتكينهم من 

أداء مناس���كهم. كما أن وزارة احلج تتابع اخلطط التش���غيلية مع مؤسسات أرباب 

الطوائ���ف وبعد الدراس���ة والتمحيص واملراجعة مع هذه املؤسس���ات يتم عرضها 

على معالي وزير احلج، الدكتور فؤاد بن عبدالس���الم الفارسي ثم تعتمد لكي تفعل 

عل���ى أرض الواقع، كذلك تقوم وزارة احلج ببعض اخلدمات والواجبات بالتنس���يق 

والتعاون مع القطاعات األخرى وتقوم بخدمات منفردة، ومن اخلدمات املش���تركة: 

خدمات تفويج احلجاج ملنش���أة اجلم���رات وهذه عادة تتم مبش���اركة األمن العام 

ووزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع املدني ومؤسسات الطوافة؛ فهي التي تقوم 

ببرمجة التفويج إلى منش���أة اجلمرات، وكلم���ا كان هناك حتكم في تفويج احلجاج 

ملنشأة اجلمرات كل ما كان هناك معدالت سالمة عالية حلجاج بيت الله احلرام.

كما أش���ير إلى أن هناك مراكز خدمات تنش���ئها وزارة احلج في مكة املكرمة حول 

املس���جد احلرام إلرشاد احلجاج التائهني تس���هم فيها كل مؤسسات الطوافة مبا 

يقارب )180( مرشدًا، إضافة إلى )257( من املرشدين في مكة املكرمة واملشاعر 

املقدس���ة من قبل الوزارة.. وتستعني الوزارة في املش���اعر املقدسة مبا يقارب من 

)1600( كش���اف من جمعي���ة الكش���افة الذين لهم مس���اهمة كبيرة في إرش���اد 

احلج���اج التائهي�ن.

ويضي���ف وكيل وزارة احلج لش���ؤون احلج: اخلطة التش���غيلية التي تعدها الوزارة 

ملوسم احلج، بإشراف مباشر من معالي وزير احلج، تأتي مواكبة ملتطلبات كل عام 

ومحققة ألهدافه ووفقًا ملس���ؤوليات وزارة احلج، ومؤش���ر ذلك أن اخلطة عادة متر 

بعدة مراحل، فأواًل داخل الوزارة كل قطاع على حدة وما يرشح عن ذلك يتم دمجه 

ليش���كل خطة الوزارة التي تناقش في إطار جلنة احلج املركزية مناقشة مستفيضة 

من جميع اجلوانب بهدف التكامل مع اجلهات األخرى املعنية باملساهمة واملساندة 

في خدمات احلج وللتوفر على آليات التواصل والتنسيق.

نظرة تفاؤل
وعن نظرة وزارة احلج لعموم مؤسس���ات الطوافة ومنس���وبيها ف���ي الرقي بخدمة 

احلج���اج خاصة بعد إلغاء صفة التجريبية عنها، يقول األس���تاذ حامت بن حس���ن 

قاضي: هي نظرة تفاؤل مبس���تقبل واعد إن شاء الله، ألن جميع املؤسسات املعنية 

تعم���ل جهدها لألخذ باألس���باب جهة التطوير 

واالرتق���اء باألداء واالس���تثمار األمثل، ووزارة 

احلج تتابع باهتمام وحتث وحتفز وتشجع كل 

خطوة بناءة ف���ي مجال خدمة ضيوف الرحمن 

أواًل ثم للعاملني في خدمتهم.

وح���ول تقييم دور مؤسس���ات أرباب الطوائف 

في خدمة حج���اج بيت الله احلرام، خاصة أن 

معظمها احتفل مبرور 25 عامًا على إنش���ائها 

يق���ول قاضي: اكتس���بت مؤسس���ات الطوافة 

خبرات متراكمة طوال تلك الس���نوات ما مكنها 

للقي���ام بواجباته���ا وبتقدم ملح���وظ.. وهناك 

تطور مختلف يتس���م بالس���رعة والديناميكية 

فيم���ا تقوم به اآلن، وذلك إث���ر ص����دور قرار 

مجلس الوزراء املوقر املتوج باملوافقة السامية 

برفع صف�ة التجريبية عن املؤسس���ات املذكورة 

وتثبيت ح�ق التوريث.

خطط طموحة
وفيما يخص اخلطط التش���غيلية ملؤسسات أرباب الطوائف يقول وكيل وزارة احلج 

لشؤون احلج: تتركز اخلطة التشغيلية ملؤسسات أرباب الطوائف على تطوير االرتقاء 

باخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن؛ فكل مؤسس���ات أرباب الطوائف حصلت على 

ش���هادات اآليزو، وحترص جميع املؤسسات على أن تقدم هذه اخلدمة وفق أسس 

علمية مدروس���ة، وكذلك االستفادة من اخلبرات التراكمية املتعددة ألرباب الطوائف 

واملؤهلني تأهياًل عاليًا. واخلطط التش���غيلية للمؤسس���ات تس���عى إلى زيادة الوعي 

واإلرش���اد، ومن ضمن املهام األساس���ية التي تتوالها مؤسسات أرباب الطوائف 

هو كل ما يخص احلجاج، س���واء بالتنس���يق مع بعثات احل���ج، حيث تعمل الهيئة 

التنس���يقية على تنسيق اجلهود بني املؤسس���ات واجلهات املعنية، ويتم تقومي هذه 

اجله���ود واخلدمات منذ اللحظة التي تنطلق منها أعمال احلج بهدف إعادة تدويرها 

في احلج القادم لتطوير اإليجابيات ومعاجلة الس���لبيات. وهنا يجب أن أش���ير إلى 

أمر مهم، وهو أن عدد احلجاج في تناٍم مستمر، كما أن مؤسسات الطوافة حترص 

عل���ى اس���تخدام التقنية احلديثة في تقدمي اخلدمة وكذل���ك تأهيل وتدريب العاملني 

والقائمني على خدمة احلجاج. وال أنس���ى أن أؤكد أن لكل مؤسس���ة خطة تشغيلية 

يعتمده���ا معالي وزير احلج، الدكتور فؤاد بن عبدالس���الم الفارس���ي، ولكل خطة 

ميزانية تقديرية لتنفيذها وفي كل خطة مستجدات خدمية، كما أن املؤسسات تعمل 

على االستفادة من التجارب الناجحة والتنسيق املستمر فيما بينها.

الطوائف  أرب�����اب  م��ؤس��س��ات  ج��م��ي��ع 
ت���ع���م���ل ج���ه���ده���ا ل����أخ����ذ ب���أس���ب���اب 
ال����ت����ط����وي����ر واالرت��������ق��������اء ب���������األداء

ت����أت����ي اخل����ط����ة ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي 
مواكبة  احل��ج  مل��وس��م  ال����وزارة  تعدها 
ملتطلبات كل عام ومحققة ألهدافه
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مجلس تأديب أفراد الطوائف
وبس���ؤاله عن مجلس تأديب أفراد الطوائف الذي يرأسه، ودوره ومهامه يقول وكيل 

وزارة احلج لشؤون احلج: مجلس تأديب أفراد الطوائف هي جلنة إدارية ذات صفة 

قضائية نش���أت مبقتض���ى قواعد تأديب أفراد طوائف املطوف���ني والوكالء واألدالء 

والزمازمة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء املوقر رقم 79 وتاريخ 1400/5/14ه�، 

ويشكل املجلس بقرار صادر من وزير احلج ويرتبط مباشرة مبعاليه، وتكون رئاسة 

املجلس من وزارة احلج وعضوية وزارة الداخلية وديوان املظالم.

ويخت���ص املجلس بنظر القضايا التأديبية التي حتال من وزير احلج حملاكمة أفراد 

الطوائف عما ينس���ب إليهم من إخالل بواجبات املهن���ة املنصوص عليها باألنظمة 

والق���رارات والتعليمات املنظم���ة ألعمالهم، وكل ما يكون م���ن خروج عن مقتضى 

الواجب في أداء املهنة والس���لوك احلميد وحس���ن املعاملة للحجاج أو ملن يقتضي 

العمل التعامل معهم من موظفي احلكومة والهيئات واملؤسس���ات أو أي جهة أخرى 

تقوم على خدمة احلجاج مما يقع منهم أثناء أو بس���بب أدائهم ألعمالهم، وإصدار 

العقوبة التأديبية املناسبة بحق من تثبت مخالفته، والتي تبدأ من اإلنذار وتصل إلى 

اإلقصاء عن مزاولة املهنة ملدة مؤقتة.

وعن التنسيق والتكامل بني جميع قطاعات خدمات احلج، والذي يتم قبل كل موسم 

حج، يقول قاضي: موس���م احلج يحظى برعاية كرمية واهتمام شخصي مباشر من 

مقام خادم احلرمني الش���ريفني وس���مو ولي عهد األمني وسمو النائب الثاني وزير 

الداخلية، وهذا كله ينعكس إيجابًا على التحس���ن املستمر في مؤشرات أداء جميع 

القطاعات احلكومية واألهلية التي حترص على رعاية احلاج الكرمي وتوفير كل سبل 

الراحة والطمأنينة له حتى يؤدي مناسكه في يسر وسهولة، ويبرز ذلك من خالل ما 

يعبر عنه مسؤولو بعثات وممثلو احلجاج عند لقاءاتهم، حيث يشيدون مبا يلمسونه 

هم وحجاجهم بش���أن اخلدمات املقدمة لهم، كما يرد إلى معالي وزير احلج سنويًا 

املئات بل آالف الرسائل وبرقيات الشكر والتقدير من احلجاج الذين من الله تعالى 

عليهم بأداء فريضة احلج، كما ينبغي اإلش���ارة إلى التحسن امللموس الذي تسجله 

تقارير اللجان الرقابية على أعمال احلج، كل هذه مؤشرات إيجابية تدل على التطور 

الكبير الذي تشهده اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن، لكننا نتطلع دومًا إلى املزيد 

من االرتقاء على الرغم من التحديات التي تواجهنا.

جسر الجمرات
وعن اللجنة التنفيذية لإلش���راف على تفويج احلجاج جلسر اجلمرات التي يرأسها 

ودورها في جناح خطط التفويج يقول وكيل وزارة احلج لش���ؤون احلج: انطالقًا من 

ح���رص وزارة احلج للقيام مبهامها التي تتوجب منها توفير س���بل الراحة واألمان 

وتيس���ير اخلدم���ات املقدمة حلجاج بي���ت الله احلرام في مواس���م احلج، فقد رأى 

املس���ؤولون ضرورة إيجاد احللول للكثاف���ة الكبيرة عامًا بعد آخر التي تتوافد على 

رمي اجلمرات وما خلفته من كوارث مميتة للحاج في بعض املواسم نتيجة التزاحم 

الش���ديد، وتزامنًا م���ع ما قامت به حكومة خادم احلرمني الش���ريفني � يحفظه الله 

ورعاه � من إنشاء جسر متكامل لرمي اجلمرات لتوفر فيه سبل السالمة والطمأنينة 

واس���تيعاب تلك اجلموع الكبي���رة من احلجاج صدر قرار معال���ي وزير احلج رقم 

6863/ ى/م في 1428/3/8ه� بتشكيل فريق لتفويج احلجاج إلى جسر اجلمرات 

م���ن وزارة احلج برئاس���ة وكيل الوزارة لش���ؤون احلج وعضوية ع���دد من الوكالء 

ومديري العموم واملستشارين ذوي العالقة.

ويهدف تشكيل فريق التفويج إلى إعداد خطط وبرامج سنوية مشاركة مع مؤسسات 

ت���ت���رك���ز اخل����ط����ط ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة مل���ؤس���س���ات 
ال��ط��وائ��ف ع��ل��ى االرت���ق���اء باخلدمات  أرب����اب 
ال��رح��م��ن ب��ش��ك��ل أساسي ل��ض��ي��وف  امل��ق��دم��ة 
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الطوافة واجله���ات احلكومية ذات العالقة )األمن العام � وزارة الش���ؤون البلدية 

والقروي���ة( ومن خالل ورش عمل يتم تنفيذها ف���ي جميع احملاور املتعلقة بتفويج 

احلجاج وس���المتهم وتكون املشاركة لفريق التفويج بشكل جماعي أو فردي وفق 

حاج���ة العمل. وتطوير آلية إعداد جداول التفويج في كل موس���م واس���تخالص 

النتائج من املوسم املنصرم وذلك بوقت متكرر، وإبالغ تلك اجلداول بعد دراستها 

من قبل املسؤولني بوزارة احلج ومؤسسات الطوافة األهلية وإقرارها لبعثات احلج 

عند قدومهم لالتفاق مع وزارة احلج لترتيب شؤون حجاجهم للموسم املقبل.

وتأخذ اخلطة التش���غيلية لفريق التفويج في االعتبار جميع معطيات ورش العمل 

وجتارب املواسم السابقة وتعزيز اإليجابيات وتالفي السلبيات وفقًا ملا يلي:

تنظي���م وجدولة خ���روج حجاج مؤسس���ات الطوافة األهلية وحجاج مؤسس���ات 

وش���ركات الداخل من مخيماتهم مبن���ى لرمي اجلمرات وفق أعداد وفئات محددة 

ومواعي���د زمنية معينة في إطار الطاقة االس���تيعابية احمل���ددة ألحواض الرمي 

والطرقات املؤدية جلسر اجلمرات.

توعية وإرش���اد حجاج ومؤسس���ات الطوافة األهلية وحجاج مؤسسات وشركات 

الداخ���ل وجميع املعنيني باخلطة، س���واء بعثات احلج أو الش���ركات الس���ياحية 

أو مجموع���ات اخلدم���ة امليدانية بخطة جدولة التفويج، وإفه���ام كل جهة مهامها 

ومسؤولياتها مبا نفذ من اخلطة واالستعدادات املطلوبة منها.

مراقب���ة وضبط مراح���ل تفويج احلجاج من مخيماتهم باجت���اه اجلمرات والتأكد 

من التزام مؤسس���ات الطوافة األهلية ومجموعاتها امليدانية ومؤسسات وشركات 

حجاج الداخل بتوفير جميع املتطلبات والتجهيزات احملددة حسبما ورد في اخلطة 

التشغيلية والتنفيذ الدقيق والرقم للجداول الزمنية اخلاصة بتفويج احلجاج. 

ولتحقيق تلك األهداف يقول قاضي: االس���تمرار في اس���تخدام برامج احلاسب 

اآلل���ي وتطويرها إلعداد ج���داول تفويج احلجاج لرمي اجلم���رات مع األخذ في 

االعتبار أي مستجدات أو متغيرات إلى جانب مواصلة التنسيق مع املستشارين 

الوطنيني والدوليني في كل ما من شأنه املساهمة في تطوير البرنامج. واالستمرار 

في تطبيق آلية فصل مسارات احلجاج املتجهني لرمي اجلمرات عن العائدين منه 

مبا يتفق واخلطة املوضوعة. واالستمرار في تطبيق آلية تفويج مغادرة احلجاج من 

منى إلى مكة املكرمة على يومي الثاني عشر والثالث عشر مبشعر منى وتخفيض 

الضغط على اجلمرات لليوم الثاني عش���ر. واستمرار عقد اللقاءات وورش العمل 

مع املس���ؤولني عن احلجاج � بعثات احلج � الش���ركات الس���ياحية � لتوفير قناعة 

كاملة لضرورة مشاركتهم ومتابعتهم حلجاجهم وتقيدهم باخلطة املوضوعة في كل 

عام، إضافة إلى توفير واعتماد مبالغ مالية لتنفيذ خطة جدولة التفويج.

نقل الحجاج
وفيما يتعلق باللجنة التنفيذية لنقل احلجاج يقول األستاذ حامت بن حسن قاضي: 

تتمثل مهام اللجنة في رصد ما تقدمه شركات نقل احلجاج للنقابة العامة للسيارات 

م���ن تعهدات وحتديد عدد الس���يارات والتأكد م���ن تطبيقها مبوجب قرار مجلس 

الوزراء رق���م 958 وتعليمات الهيئة العليا، ودراس���ة التقارير واملواضيع احملالة 

إليه���ا من الهيئة العليا ملراقبة نقل احلجاج، ومراقبة أداء الش���ركات والتزاماتها 

جت���اه ذلك، ومتابعة خطة التصعيد والتأكد من س���المة تنفيذ اإلجراءات، وتقييم 

أداء خدم���ات النقابة وش���ركات نقل احلجاج عقب كل موس���م حج وبحث جميع 

املوضوع���ات املتعلقة بتطوي���ر أعمالها وإعداد التوصي���ات الالزمة بذلك، والقيام 

بعملي���ة التفتيش في أي وقت عن أي حالة يتطل���ب األمر بحثها ومعرفة حقيقتها 

فيما يتعلق بالش���ركات واملوظفني قبل احلج وبعده، ودراس���ة التقارير الواردة من 

اللجان التي تعمل ملراقبة عمليات نقل احلجاج وتوضيح ما يظهر لها من التقرير 

وحتديد اجلزاءات مبوجب اللوائح وتقدمي النتائج النهائية للهيئة العليا.

وتش���كلت جلنة فنية مبوجب ق���رار الهيئة العليا ملراقبة نق���ل احلجاج رقم 4 في 

1394/5/5ه�، تعمل على الكش���ف على حوالي تسعة عشر آالف حافلة والتأكد 

م���ن اجتيازها الفح���ص الدوري الش���امل، ورصد واعتماد احلاف���الت واملقاعد 

الصاحلة لنقل احلجاج، وزيارة ورش الش���ركات بصفة دورية ملعرفة مدى التزام 

الش���ركات ببرامج الصيانة، ورفع التقارير الفنية لعرضها على اللجنة التنفيذية.. 

ومتتد فترة عمل اللجنة الفنية على مدار العام.

ويضي���ف وكيل وزارة احلج: هناك جلان مراقبة النقل على الطرق التي تش���كلت 

بن���اء على قرار مجلس ال���وزراء رقم 958 في 1392/9/12ه� والتي تعمل على: 

استقبال البالغات والتعليمات واتخاذ الالزم على ضوئها، ومسح الطرق واإلبالغ 

ع���ن أعطال احلافالت ومتابعة الوضع حلني انتهائه، ومباش���رة حوادث احلافالت 

ومتابعة أوضاع احلجاج ورفع التقارير للجنة التنفيذية، ومتابعة إجراءات ترحيل 

احلج���اج ونقل العفش مع مؤسس���ات الطوافة واألدالء، وتتبع مس���ار احلافالت 

والتأكد من وجود اللوحات اإلرش���ادية الكافية، ومراقبة احلافالت والكشف عليها 

وتسجيل املخالفات والنواقص، وزيارة مراكز املساندة على الطرق ومقار الشركات 

للتأك���د من وج���ود العدد الكافي من الكوادر البش���رية واحلافالت ومس���تلزمات 

الصيانة، والتأكد من اس���تخدام الش���ركات حلافالت معتم���دة في نقل احلجاج، 

ومتابعة ومراقبة أداء األجهزة التابعة للنقابة العامة للسيارات، وتسجيل السلبيات 

فيما يتعلق بأمور نقل احلجاج والعمل على إزالة العوائق وحل املشكالت التي قد 

تطرأ ميدانيًا، واملش���اركة في مراقبة النفرة والتصعيد وتسجيل املالحظات، ورفع 

التقارير اخلتامية للجنة التنفيذية ملراقبة نقل احلجاج.

قطار المشاعر
وعن مش���روع قطار املش���اعر املقدسة حتدث وكيل وزارة احلج لشؤون احلج عن 

املش���روع ومراحل تنفيذه وفوائده قائاًل: في الع���ام املاضي � كما يعلم اجلميع � 

صدرت التوجيهات السامية باعتماد قطار في املشاعر املقدسة ليستخدم كوسيلة 

نق���ل؛ فعقدت عدة اجتماعات رس���مية بني القطاعات احلكومي���ة ومت االتفاق في 

ظل التوجيه الس���امي أن ينفذ مس���ار واحد للقطار في أقصى جنوب املش���اعر 

املقدس���ة يربط عرفات مبزدلفة ومنى، وقد مت التعاقد مع ش���ركة لتنفيذ املشروع، 

حيث بدأوا في تنفيذ أعمال البنية التحتية للمش���روع من خالل العمل في املسار 

املعلق والقطار، وقطار املترو سيش���مل ثالث محطات رئيسية في عرفات يقابلها 

ثالث محطات رئيس���ية في مزدلفة ومثلها في منى بالتدرج من ش���رق إلى غرب 

املش���عر، طاقته التصميمية )500( ألف حاج حس���ب إفادة جهة اإلشراف عليه 

وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ وبهذا يتم التكامل بني خدمة القطار وخدمة 

النق���ل الترددي ف���ي احلافالت للحجاج دون أي تع���ارض أو تضاد، بل جميعها 

كما ذكر معالي الوزير د. فؤاد الفارس���ي ُتسهم في كفاية نظام نقل احلجاج في 

املشاعر املقدسة.
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الهيئة التنسيقية..
 صورة للتعاون على البر

روي عن مجاهد قوله: )إن احلجاج إذا قدموا مكة حلقتهم املالئكة فسلموا على ركبان اإلبل، 

وصافحوا ركبان احلمر، واعتنقوا املش���اة اعتناقًا(. وكان من سنة السلف رضي الله عنهم 

أن يش���يعوا الغزاة )أي يودعونهم(، ويس���تقبلوا احلجاج ويقبلونهم بني أعينهم ويس���ألونهم 

الدعاء لهم ويبادروا بذلك قبل أن يتدنسوا باآلثام. 

ذل���ك هو مق���ام احلجيج، وذلك فض���ل الله عليهم، فه���م من املكانة في درج���ات عال، ومن 

الفضل في مراتب متقدمة. ولذلك كان سلفنا الصالح يكرمون وفادتهم ويحسنون معاملتهم، 

ويفرح���ون لقدومهم. وكان حكيم بن حزام يقيم عش���ية عرفة مائة بدن���ة ومائة رقبة، فيعتق 

الرقاب عش���ية عرفة وينحر البدن يوم النحر. وروى أن عبدالله بن جعفر رضي الله عنه قد 

ح���ج ذات مرة ومعه 30 راحلة، فأعتق 30 رقبة، وأمر لهم بثالثني راحلة وثالثني ألفًا، وقال: 

)أعتقهم لله تعالى لعله يعتقني من النار(.

تلك صور من حسن الرفادة التي ظلت تتوالى عبر السنني والقرون، قد تختلف في مدخالتها 

ومخرجاتها، وأبطالها وش���خوصها، ولكنها تظل عام���رة باحلب والتقدير لضيوف الرحمن، 

وباإلحسان عليهم، وبالبذل حملتاجهم، والرعاية لكبيرهم، والرحمة بسائرهم.

وفي زمننا هذا صور مختلفة من االهتمام بضيوف الرحمن، ترعاها الدولة أواًل والعاملون في 

احلج تاليًا. ومن العاملني أولئك الذين تضمهم مؤسسات أرباب الطوائف املكلفة باستضافة 

حج���اج البي���ت، القادمني من خارج الب���الد البعيدة والقريبة. هذه املؤسس���ات تتعامل مع 

مؤسسات الدولة على تنوع أطيافها، األمنية منها والصحية واإلرشادية والفنية واملعنية منها 

باخلدمات البلدية مثل النظافة ومراقبة األسواق وغيرها.

ولتجويد خدمات مؤسسات أرباب الطوائف، والتنسيق بني خدماتها ومدخالتها ومخرجاتها، 

أنشئت الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف لتكون منوذجًا للتعاون على البر والتقوى.. 

وأي بر خير من البر بضيوف الرحمن واتقاء الله فيهم..

الهيئة التي أنش���ئت عام 1408ه�، وأعيد تفعيلها عام 1414ه� جتاوز عقدها الثاني، تضم 

تسع مؤسسات معنية بتقدمي خدماتها لضيوف الرحمن.

ومن حس���ن إدارة هذه الهيئة تداول رئاسة مجلسها بني رؤساء مؤسسات أرباب الطوائف، 

فال استئثار باملنصب لفترة طويلة، وال العمل برئاسة مملة، أو تقليدية مضرة..

وأعمال احلج تتطلب التطوير باس���تمرار، فأبواب التطوير مش���رعة دائمًا ال ميكن أن ُتغلق 

طاملا بقيت نفس تنبض باحلياة. وذلك من فضل الله تعالى، ومن عظيم خلقه لهذا اإلنس���ان 

ال���ذي باس���تطاعته أن يبدع دائمًا أفكارًا جديدة ويطور أخ���رى قدمية، فينتقل من حال إلى 

حال أفضل طاملا توافرت العزمية وصحت النية وكبرت الهمة. وأحسب أن كل هذه الصفات 

واالشتراطات متوافرة في مؤسسات أرباب الطوائف عمومًا، وفي الهيئة التنسيقية حتديدًا.

صحيح أن خدمات احلج متشابكة ومعقدة، وأن أهداف بعض جهاتها تتعارض مع أهداف 

جه���ات أخرى مع أن اجلميع يرمي إلى جناح املوس���م بامتياز، لكنها طبيعة احلياة، فرجل 

املرور مثاًل مكلف بإخالء شوارع املشاعر من املركبات مراعاة حلركة احلجاج الذين تضيق 

بهم املساحات وهم مشاة، فكيف واملركبات تشغل كل فراغ أمامهم. وفي الوقت نفسه ترغب 

إدارات املخيم���ات في إتاح���ة الفرصة ملركباتهم للدخول إلى املش���اعر والوقوف بها دقائق 

معدودة للتحميل والتنزيل وخدمة احلجيج.

مقـــــــال
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ال���ذي تسعى ل��ه ق��ي��ادة ه��ذه البالد  ال��ه��دف األس��م��ى  مم��ا ال ش��ك فيه أن 
ال��ت��ي ك��ّرم��ه��ا ال��ل��ه ب��اس��ت��ض��اف��ة وف���ود ال��رح��م��ن، ه��و االرت���ق���اء باخلدمات 
العاملة  املؤسسات  أداء  وتطوير  املستويات،  أفضل  إل��ى  للحجاج  املقدمة 
ف��ي م��ج��االت خ��دم��ة احل��ج��اج ع��ام��ًا ب��ع��د ع����ام، ول��ق��د أم��ض��ت مؤسسات 
أرب�����اب ال���ط���وائ���ف ال��ت��س��ع ال��ق��ائ��م��ة ف���ي ال���وق���ت احل���ال���ي، أك���ث���ر م���ن ربع 
ق���رن ف��ي خ��دم��ة ض��ي��وف ال��رح��م��ن، ال��ذي��ن ي��ف��دون ف��ي ك��ل ع���ام م��ن نحو 
التنظيم  م��ن خ��الل  ال��ع��ط��اءات،  م��ن  الكثير  ق��دم��ت خ��الل��ه  ب��ل��دًا،   )180(
مبا  احل���ج،  ف��ي  العاملة  القطاعات  وب��ن  امل��ؤس��س��ات،  ه��ذه  ب��ن  والتنسيق 
ومتغيراته. العصر  روح  مع  يتفق  ومبا  الرشيدة،  القيادة  تطلعات  يحقق 

مؤسسات أرباب الطوائف..
 مسيرة أكثر  من ربع قرن في خدمة ضيوف الرحمن

دة 
فا

الر
ة: 

رم
مك

ة ال
مك

ع�����دد امل���س���اه���م���ن في 
م������ؤس������س������ات أرب�����������اب 
 )16983( ال���ط���وائ���ف 
ومساهمة  م���س���اه���م���ًا 
املهن  ه�����ذه  أب����ن����اء  م����ن 

مرت بكثير من المنعطفات وشهدت العديد من التحوالت.. 

أضواء
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عراقة المهن
تعد )الس���دانة والس���قاية والرفادة( من املهن العريق���ة الضاربة في أعماق 

التاريخ، ومن أش���رف املناصب قبل بزوغ فجر اإلس���ام، فقد أدرك وجهاء 

قريش خاصة، وأهل مكة املكرمة عامة منذ قدمي الزمان ما عليهم من واجبات 

نح���و الكعبة واحلج���اج، خاصة وأنه���م كانوا يرون ألنفس���هم حق احلرمة 

واالختي���ار على العرب، بس���بب اختصاصهم بكرامة ج���وار البيت احلرام، 

ويعتبرون أنفس���هم أهله وأولياءه، كما كانوا يدركون مركز بلدهم، وما أنعم 

الله عليهم من كرامته وقدسيته، ولذا تضامنوا في القيام بواجبهم نحو وفود 

احلجاج من ترحيب وإكرام، باعتبارهم ضيوف بيت الله، والذين هم سدنته.. 

وكانت املناصب في قبيلة قريش خمس���ة عش���ر منصًبا، قسمتها قريش بني 

بطونه���ا املختلفة لتحفظ التوازن بينه���ا، ومتنع تنافرها أو تنازعها، ولتحفظ 

لقريش وحدتها ومتاس���كها، ولتوفر ملكة املكرمة الهدوء والس���ام الازمني؛ 

لتش���جيع احلجاج والتجار عل���ى الرحيل في كل عام إليه���ا. وكان منصب 

»السدانة« أو »احلجابة« من أبرز املناصب على اإلطاق، فصاحبها يحجب 

الكعب���ة، وبيده مفتاحها، يفتح بابها للناس ويغلقه. واملنصب 

الثاني هو »السقاية«، ويتولى صاحبها توفير املياه للحجاج، 

ول���م تكن ه���ذه املهمة يس���يرة لقلة املياه في مك���ة املكرمة، 

فكان من يتولى املنصب ينش���ئ حياًض���ا من اجللد يضعها 

ف���ي فناء الكعب���ة، وينقل إليها املياه العذب���ة من اآلبار على 

اإلبل في املزاود والقرب، وكانت الس���قاية في بني هاشم بن 

عبد مناف. أما املنصب الثالث فهو »الرفادة«، فكانت قريش 

جتمع م���ن وجوهها بعض األموال في موس���م احلج، ليقوم 

صاحب املنصب بإعداد الطع���ام لفقراء احلجاج باعتبارهم 

ضي���وف الكعبة، وكان أول من قام بالرفادة قصي بن كاب، 

وأصبحت في بني نوفل، ثم في بني هاش���م، ومن املناصب 

الكبرى التي تتعلق بالكعب���ة واحلج منصب »العمارة« ويراد 

بها أال يتكلم أحد في املسجد احلرام بهجر وال رفث وال يرفع 

فيه صوته .وعملت قريش على تش���جيع احلجاج، فبذلت كل 

جهد إلنصاف املظلوم، ونش���ر الع���دل وعقدت من أجل ذلك 

»حل���ف الفضول«، فتعاقدوا وتعاه���دوا على أال يجدوا مبكة 

مظلومًا من أهلها وغيرهم ممن دخلها من س���ائر الناس إال 

قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته.

تول���ى قصي بن كاب – اجل���د الرابع للنبي الكرمي محم���د صلى الله عليه 

وسلم، ومؤس���س قريش � احلجابة والس���قاية والرفادة ودار الندوة واللواء، 

وبن���ت قريش بأمره حول الكعبة دورها، وتركوا مكانًا كافيًا للطواف بالبيت، 

وتركوا بني كل بيتني منفذًا ينفذ منه إلى املطاف. ثم توارثها أبناؤه من بعده، 

فأصبحت س���نة تقليدية متوارثة، وقد عرف ابن هشام الرفادة فقال: )وكانت 

الرفادة خرجًا تخرجه قريش في كل موس���م من أموالها إلى قصي بن كاب 

فيصن���ع ب���ه طعامًا للحجاج، فيأكله من لم يكن له س���عة وال زاد(. وذلك أن 

قصيًا فرضه على قريش فقال لهم حني أمرهم به: )يا معش���ر قريش.. إنكم 

جي���ران الله وأهل بيته وأهل احلرم، وإن احلاج ضيف الله وزوار بيته، وهم 

أحق الضيف بالكرامة، فاجعلوا لهم طعاًما وشراًبا أيام احلج حتى يصدروا 

عنك���م(. ففعلوا فكانوا يخرجون لذلك كل عام م���ن أموالهم خرًجا فيدفعونه 

إليه، فيصنعه طعامًا للناس أيام منى .ومصطلح »الطوافة« في الوقت احلالي 

يعني »الرفادة، وبذا تكون »الطوافة« مهنة عريقة نشأت منذ آالف السنوات، 

وه���ي تعني اس���تضافة كل من يأتي إلى مكة املكرم���ة، حيث كان البد لكل 

من يأتي إلى هذه الديار املقدس���ة أن يس���تعني على األقل مبرشد، ومن هنا 

ب���دأ موضوع الطوافة. وتعود حس���ب بعض املص���ادر التاريخية إلى العهد 

الفاطمي وما تاه، وهي مرتبطة باإلس���ام � وعلى وجه اخلصوص باحلج � 

متمثلة في دعوة س���يدنا إبراهيم عليه الس���ام. وقد مرّت الطوافة في العهد 

الس���عودي الزاهر بأربع مراحل حتى وصلت إلى م���ا وصلت إليه من رقي 

وتق���دم. واملرحلة األولى مرحلة )التوس���ع واالنتش���ار(، التي بدأت منذ عام 

1343ه�، حيث صدر قرار خ���اص لتنظيمها في 1376/11/3ه�، مبوجب 

األمر الس���امي رقم 9267 الذي يقض���ي بإقرار نظام املطوفني، وقد حرص 

املط���وف في هذه املرحلة على زيارة احلجاج في بلدانهم والتعرّف على أكبر 

عدد منهم وحتس���ني اخلدمات املقدمة إليهم لكسب رضائهم. واملرحلة الثانية 

هي مرحلة )إلغاء التقارير وإرس���اء حرية السؤال(، فأصبح املطوف في هذه 

املرحلة غير مقيد بتطويف جنس���ية معينة كما كان يحدث في الس���ابق، وله 

حرية التعامل مع احلجاج الذين يفضلون خدماته من مختلف اجلنس���يات، 

وقد أّكد ذلك االجتاه املرس���وم امللكي الكرمي الصادر من جالة امللك فيصل 

� طيب الل���ه ثراه � برقم )12( في 1385/5/9ه�. واملرحلة 

الثالثة هي مرحلة )التوزيع(، ففي عام 1395ه� جرى إلغاء 

نظام السؤال وتطبيق نظام التوزيع، وذلك حسب متوسطات 

كل مطوف خال األعوام 1394/93/92ه�. 

نقلة نوعية
أما املرحلة الرابعة واألخيرة فهي مرحلة )املؤسس���ات( التي 

نقل���ت الطوافة من العمل الفردي إل���ى العمل اجلماعي من 

خال مؤسسات أهلية تضم املطوفني، وتختص كل مؤسسة 

بحجاج دولة معينة، فصدر املرس���وم امللكي رقم م/13 في 

عام 1398ه� املتضمن توجيهات معالي وزير احلج واألوقاف 

لوض���ع اللوائح التنظيمية التي يت���م مبوجبها منح الرخص 

اجلديدة لقيام مؤسس���ات الطوافة طبق���ًا لألنظمة التجارية. 

ث���م ص���در املرس���وم امللك���ي رق���م 4/ص 13162ه�، في 

1399/6/13ه� باملوافقة على فكرة إنشاء مؤسسات طوافة 

جتريبية، لرفع مس���توى مهنة الطواف���ة واالرتقاء باخلدمات 

املقدمة لضيوف الرحمن. فانتقلت مهنة الطوافة من العمل الفردي إلى العمل 

اجلماعي، من خال مؤسس���ات الطوافة األهلية الس���ت القائمة اليوم، والتي 

أثبت���ت مقدرتها على تق���دمي اخلدمات الراقية لضي���وف الرحمن، مبا توافر 

لديها من برامج وخطط مدروس���ة وتنظيم دقيق وكوادر مدربة ومؤهلة تأهيًا 

جيدًا، وفقًا ألحدث الدراس���ات واألس���اليب العلمية املتخصصة. وطبقًا لهذه 

النقلة النوعية الكبيرة في أعمال مهنة الطوافة، حترص كل مؤسس���ة من هذه 

املؤسس���ات األهلية التي تتشرف بخدمة احلجاج القادمني من اخلارج، على 

حتقيق تطلعات والة األمر � حفظهم الله � من تطوير وإبداع وابتكار في نوعية 

وكمية اخلدمات لتليق بضيوف الرحمن الكرام، الذين يس���تحقون كل ما يبذل 

من أجل استضافتهم وإكرامهم، كيف ال وهم وفد الله، الذين قدموا إلى هذه 

الربوع املقدس���ة تلبية لدعوة أبي األنبياء إبراهيم عليه السام، تاركني خلفهم 

أهلهم وديارهم وأموالهم.

المساهمون والعوائد
يبلغ عدد املساهمني في مؤسسات أرباب الطوائف التسع القائمة اليوم، وهي 

مكتب الوكاء املوحد، واملؤسسة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا 

م������������ؤس������������س������������ات 
الطوائف  أرب������اب 
مقدرتها  أث��ب��ت��ت 
ع��������ل��������ى ت������ق������دمي 
أرق�������ى اخل����دم����ات 
مب�������ا ل�����دي�����ه�����ا م���ن 
خ��ط��ط م���دروس���ة 
وك�����������وادر م���ؤه���ل���ة
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وأمريكا وأستراليا، واملؤسسة األهلية ملطوفي حجاج إيران، ومكتب الزمازمة 

املوحد، واملؤسسة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب آسيا، واملؤسسة األهلية 

ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية، واملؤسسة األهلية ملطوفي حجاج 

دول جنوب شرق آسيا، واملؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة، واملؤسسة 

األهلية ملطوفي حجاج الدول العربية، نحو )16983( مساهمًا ومساهمة من 

أبناء هذه املهنة في مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة، علمًا بأن العوائد التي 

تتحصل عليها مؤسسات الطوافة، تبلغ نحو )400( مليون ريال سنويًا، وهي 

عبارة عن مبلغ )166( ريااًل يدفعها كل حاج مقابل استقباله وتوفير العديد 

م���ن اخلدمات له، وهي مبالغ تعتبر رمزي���ة، علمًا أن بعثة حج كل دولة تقوم 

باختيار خدمات اإلسكان واإلعاشة حلجاجها. 

منعطفات مهمة
مّرت مؤسسات أرباب الطوائف خال مسيرتها التي امتدت ألكثر من ربع قرن 

من الزمان بكثير من املنعطفات، وش���هدت العديد من التحوالت والتغيرات، 

لعل أبرزها االنتخابات األولى لتشكيل مجالس إداراتها التي 

جرت بتاريخ 1423/6/15ه�. كما شهد صفر وربيع األّول من 

عام 1428ه�، بدء االقتراع الختيار أعضاء مجالس إدارات 

جديدة ملؤسس���ات أرب���اب الطوائف في دورته���ا االنتخابية 

1428 – 1431ه����، والت���ي جرت وفقًا للقوائ���م االنتخابية 

املعتمدة والضوابط والتعليمات املشددة من قبل وزارة احلج، 

بحضور مندوبني من كل قائمة انتخابية. وقد متت إجراءات 

االنتخابات � ولله احلمد � في أجواء تنافس���ية شريفة، حيث 

إن الهدف األساس���ي من إجراء هذه االنتخابات هو إذكاء 

روح التنافس الش���ريف، واحلرص عل���ى االرتقاء باخلدمات 

املقدم���ة لضيوف الرحمن وزائري مس���جد املصطفى صلى 

الله عليه وس���لم، وحتقيق تطلع���ات القيادة احلكيمة في بذل 

الغالي والنفيس لضيوف الرحمن، كما شهدت تضافر جهود 

منسوبي كل القوائم االنتخابية املرشحة الفائزة والتي لم تفز 

لتحقي���ق أفضل اخلدمات حلجاج بي���ت الله احلرام، في ظل 

حث معالي وزير احلج الدكتور فؤاد بن عبدالسام الفارسي، 

منس���وبي مؤسسات أرباب الطوائف على ترش���يح األكفأ واألجدر والراغب 

ف���ي التطوير واالرتقاء بالعمل في هذه املؤسس���ات، وأن تأتي ترش���يحاتهم 

في اإلطار السليم. كما ش���هدت هذه االنتخابات السماح للمطوفات الاتي 

ميثلن نحو 52% من إجمالي املس���اهمني، ويص���ل عددهن إلى ثمانية آالف 

مساهمة في مؤسسات أرباب الطوائف، باختيار املرشح بأنفسهن »أصالة« 

ال »وكال���ة«، ألول مرة في التاريخ، لينلن فرصة االقتراع الس���ري املباش���ر 

بوضع بطاقات االنتخاب بأيديه���ن � ال بأيدي غيرهن � وحضور اجتماعات 

اجلمعيات العمومية للمؤسس���ات، العتماد احلس���ابات اخلتامية وامليزانيات 

العمومية، ومناقشة شؤون مؤسساتهن، عبر الدوائر التلفزيونية املغلقة، مما 

يعد توجهًا جديدًا بعد ما كان في السابق يقتصر على توكيل املطوفة ملن تراه 

مناسبًا لتمثيلها، ولتعد وزارة احلج هي ثاني وزارة تسمح للمرأة باالنتخاب 

� بعد وزارة التجارة في غرف الصناعة والتجارة باململكة.

قرار التثبيت
كما يعد صدور قرار مجلس الوزراء املوقر باملوافقة على تثبيت مؤسس���ات 

أرباب الطوائف بتقس���يماتها احلالية وإلغاء صفة التجريبية عنها، وأن تأخذ 

شكًا تنظيميًا اعتباريًا، وأن تعمل بأسلوب جتاري، قرارًا تاريخيًا، وامتدادًا 

للرعاية الكرمية واالهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرش���يدة � أيدها الله � 

ملنسوبي مؤسسات أرباب الطوائف، منذ عهد املؤسس الباني امللك عبدالعزيز 

بن عبدالرحمن آل س���عود � يرحمه الله � حتى عهد خادم احلرمني الشريفني 

املل���ك عبدالله بن عبدالعزيز آل س���عود  � حفظه الله � الذي يش���هد نهضة 

حضارية ش���املة في مختلف مناحي احلياة، ومنها قطاع اخلدمات املقدمة 

لضيوف الرحمن، حيث تطورت أس���اليب خدمات احلجاج، وأصبحت تعتمد 

على اخلطط العلمية املدروس���ة، والتنظيم العلم���ي الدقيق الذي يهدف إلى 

تقدمي أقصى وس���ائل الراحة واألمان لهم. وسيرسخ هذا القرار مكانة هذه 

املؤسسات االعتبارية واملهنية، وسيفتح لها آفاقًا رحبة في مواكبة مستجدات 

العصر واستش���راف املس���تقبل � بإذن الله � كما سيحفزها لبذل املزيد من 

اجلهود لارتقاء باخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن. ولقد اس���تقبل منسوبو 

مؤسس���ات أرباب الطوائف ه���ذا القرار التاريخي باستش���عار عظيم لهذه 

الثقة الغالية من والة األمر، وقدروا أبعاده ومضامينه ومرتكزاته ومنطلقاته، 

فعكفوا على رس���م رؤية إستراتيجية ملؤسس���اتهم، تستند 

إلى أس���س علمية وخطط ومشروعات مس���تقبلية، تتناسب 

مع طبيعة عمل كل مؤسس���ة واملس���ؤوليات الكبيرة املناطة 

بها، ألنه���م يدركون جيدًا أنه عهد ملرحل���ة انطاقة جديدة 

بشرف ومسؤولية، ضمن منظومات خدمات اململكة العربية 

السعودية � حكومة وشعبًا � التي ترعى اخلدمات التي تقدم 

حلجاج بيت الله احلرام بكل تفان وإخاص.

مضامين القرار
وباس���تقراء املضام���ني التي اش���تمل عليها ه���ذا القرار 

التاريخي، ن���درك أن تعاد صياغة أه���داف اخلدمات التي 

تقدمها هذه املؤسس���ات األهلية التس���ع للحجاج القادمني 

م���ن اخلارج، اجتماعيًا وثقافي���ًا واقتصاديًا، على أن تقدم 

بأسلوب حضاري يواكب تطلعات اململكة العربية السعودية 

من الرؤي���ة العاملية للحج، ومن قلبه���ا النابض، واهتمامها 

بش���ؤون احلرمني الشريفني واملش���اعر املقدسة ومتطلبات 

حتقيق مفهوم خدمة احلجاج. فتثبيت املؤسس���ات بأوضاعها وتقس���يماتها 

القائمة، يعنى دعم االنتماء والتخصص في ثقافة احلجاج وعاداته وتقاليده، 

والتفاهم معه بلغته، وبالتالي تيس���ير خدمته، وحتقي���ق رغباته أثناء وجوده 

على أرض اململكة العربية الس���عودية، كما أن االنتماء لهوية ثابتة فيه تفاؤل 

من خال العمل بأمان واستقرار ملعطيات املشاركة في أعمال احلج، بوصفه 

الواج���ب الوطني املس���تمر إلى أن ي���رث الله األرض وم���ن عليها. كما أن 

للتثبي���ت داللة واضحة على بناء هذه املؤسس���ات بكيانات ميكن من خالها 

تخطيط ورس���م سياسات منهجية، في ظل الواقع الذي يتعامل مع حتديات 

خدمة احلجاج بتطور مس���تمر، ويتأقلم مع مستجداتها وفق معرفة املتمكن، 

وخب���رة األصالة واملعاصرة. فثبات البق���اء التنظيمي يزيد من صابة البنى 

التحتي���ة ملتطلبات خدمة احلجاج، كما أن تصني���ف اخلدمات التي تقدمها 

مؤسسات أرباب الطوائف وتوصيفها كمًا ونوعًا، وحتديد مستوياتها، يدخل 

آمال املؤسس���ات للمعايرة والقياس وحتدي���د مناحي التعارض واالزدواجية 

� إن وج���دت � وم���ن ثم الوصول إلى معاجلتها، حي���ث إن هذه املفاهيم لها 

مع���اٍن ودالالت تعريف إلقرار مواصفة قياس���ية لصناعة خدمات احلج، مما 

يزيد التأكد من أهمية التنس���يق مع مانحي شهادات اجلودة العاملية ملراجعة 

انتخابات  ش��ه��دت 

الطوائف  أرب������اب 

الثانية الس������������ماح 

ل���ل���م���ط�����������������������وف���ات 

ب�������ال�������ت�������رش�������ي�������ح 

»أص���������������ال���������������ة« ال 

»وك��ال��ة« ألول مرة 
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التطبيقات واملتطلبات املتنوعة خلدمات احلج اإلدارية والتشغيلية وامليدانية. وسيؤدي ذلك 

إلى إعادة بناء الش���خصية االعتبارية للكيانات القائمة ورس���التها ورؤيتها وقيم العاملني 

فيها، بل س���وف تتمكن مؤسس���ات أرباب الطوائف من خاله اتخاذ وس���ائل اإلصاح 

الفوري ملا يتعلق بتقدمي اخلدمات للحجاج، والتطوير وفق أسس عاملية ترعاها بيوت خبرة 

تشارك في تقدمي مساراتها السابقة، واقتراح سياسات وإجراءات لها املرجعية واالحتكام 

وس���مات التجديد للجمعيات العمومية في مؤسس���ات أرباب الطوائف، التي ستكون لها 

فرصة أكثر للتفاعل من مجالس اإلدارة وإعطائها من الثقة واألمان خال االنتخابات، ما 

ن تلك املجالس من أن متارس عطاءات عمل أكثر، ويتيح لها البحث عن وسائل أفضل  ِكّ ميمُ

وأكثر جودة، لتحقيق حتس���ن في اختبار كفاءة وفعالية الكوادر البش���رية للمشاركني من 

أبنائها ومنس���وبيها، واالستفادة من خبرات وقدرات وعطاءات ومبادرات اجلميع، بتهيئة 

البيئة التنظيمية لتقبل األفكار والطروحات البناءة، بهدف االرتقاء بخدمات احلجاج.

الجودة هدف
غالبية مؤسسات أرباب الطوائف � إن لم يكن كلها � حصلت على شهادة اجلودة العاملية 

)اآليزو(، كما حصلت بعض مجموعات اخلدمة امليدانية فيها أيضًا على ش���هادة اجلودة 

العاملي���ة اآليزو )2000 – 9001(، حيث إن تطبيق متطلبات ومعايير اجلودة الش���املة 

ل���م يعد ترفًا، بل أصبح ضرورة ملحة يفرضها إيقاع العصر، وتطورات وس���ائل التقنية 

في التخطيط والتنفيذ وتقومي األداء واستش���راف آفاق املس���تقبل. وإميانًا من مؤسسات 

أرب���اب الطوائف بأن تطبيق نظام اجلودة على اخلدمات املقدمة لضيوف بيت الله احلرام 

أثناء مواسم احلج، يضمن تقدمي هذه اخلدمات وفق املعايير العاملية لألداء، فقد أضحت 

سياس���ة )اجلودة الشاملة( تش���كل تعهدًا على كاهل كل مؤسسة منها، لتحقيق االمتياز 

الذي يتعّس���ر الوصول إليه إال بالعمل اجلماعي، واحملاوالت الدؤوبة إلدخال التحسينات، 

وه���ذا يعني تكريس اجلهود للوصول إلى األفضل، وتس���ليم خدمات اجلودة العليا التي 

تغط���ي توقعات الزبون أو تفوقها، انطاقًا من أن  مفهوم إدارة اجلودة الش���املة، يعني 

أداء العمل بش���كل صحيح من املرة األولى، مع االعتماد على تقومي املستفيد ملعرفة مدى 

حتس���ن األداء، وهي ش���كل تعاوني ألداء األعمال يعتمد على القدرات املشتركة لكل من 

اإلدارة والعاملني، بهدف التحس���ني املستمر في اجلودة واإلنتاجية من خال فرق العمل. 

لذا فتس���عى كل مؤسس���ة للتميز في مجال تقدمي خدمات احلج، من خال االلتزام بأن 

تك���ون رائ���دة في مجال تقدمي اخلدمات لضي���وف الرحمن، والتأكيد عل���ى هذا االلتزام 

م���ن خال الريادة ف���ي حتقيق اجلودة في اخلدمات املقدمة للحج���اج، واحملافظة عليها، 

واالرتق���اء بنوعيتها إلى املس���توى املطلوب من قبل احلاج. ويت���م حتقيق هذا الهدف من 

خال مشاركة ومبادرة والتزام جميع منسوبي كل مؤسسة جتاه حتسني نوعية اخلدمات 

بالتدري���ب الكافي، وحتفيزهم لتحقيق ذلك من خال العمل اجلماعي، وذلك من خال بناء 

فري���ق إدارة قوي ومتمكن وبقيادة فّعالة لضم���ان فعالية نظام اجلودة، ليعمل على تعزيز 

وحتس���ني رضا احلجاج. ويتحقق االنس���جام في نوعية اخلدمات م���ع املتطلبات املقررة 

من وزارة احلج، وكل مؤسس���ة، ومن خال األداء املتطور الذي يتجاوز توقعات احلجاج 

بتطبيق نظام إدارة اجلودة ISO(:)2000 -9001 ، ويتأكد هذا التطوير املستمر ألنظمة 

إدارة اجلودة )QMS( من خال التقومي واملراجعة الدورية وغير الدورية ألهداف اجلودة، 

والتدقيق الداخلي وتقومي ومراجعة اإلدارة لذلك.

الجانب التقني
مب���ا أن للتقنية دورًا مهمًا وأساس���ًا في تفاعل منظومة متكاملة م���ن األطراف املعنية 

بأعمال احلج، فاهتمام كبير توليه مؤسس���ات أرب���اب الطوائف باجلانب التقني، إميانًا 

منه���ا بأهميته ف���ي تطوير األعم���ال واالرتقاء مبس���توى اخلدمات الت���ي تقدمها هذه 

املؤسس���ات لضيوف الرحم���ن من حجاج اخلارج، فأفردت له مس���احات واس���عة في 

برامج عمل خططها التشغيلية، وأنشأت أقس���امًا متخصصة وزودتها بالكوادر املؤهلة 

خدمات  أساليب  تطورت 
احل��������ج��������اج وأص�����ب�����ح�����ت 
ت���ع���ت���م���د ع���ل���ى اخل���ط���ط 
ال����ع����ل����م����ي����ة امل�������دروس�������ة 
والتنظيم العلمي الدقيق
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واملدرب���ة، وبأحدث األجهزة واملعدات وبرامج احلاس���وب املتطورة، لتحقق 

بعض املؤسس���ات إجنازًا كبيرًا في هذا اجلانب، وذلك بتمكنها من إجراء 

أكثر من )90%( م���ن أعمالها إلكترونيًا، واس���تقبال طلبات الراغبني في 

العمل املوسمي في احلج آليًا عبر موقعها اإللكتروني، وذلك ضمن خطتها 

الساعية لتحويل املؤسسة إلى مؤسسة إلكترونية، وتطبيق نظام )املؤسسة 

اإللكترونية(، مما يجسد الدور الكبير الذي متثله النقلة الكبيرة في التقنية 

املعلوماتية من خال تطبيق اخلدمات اإللكترونية فيها. كما قامت بتدشني 

مواقعه���ا اإللكترونية على الش���بكة العنكبوتية »اإلنترنت«، ووفرت املعدات 

والبرامج واخلبرات التي أس���همت في تطوير اجلانب التقني واملعلوماتي، 

وبأس���لوب علمي لربط وتب���ادل املعلومات، ملا له من أهمي���ة كبيرة وفائدة 

تعود في النهاية على أدائها، كما أدخلت كل مؤسس���ة خدمات احلاس���ب 

اآللي في منظومة أعمالها، وقامت بتطوير برامجه وأنظمته إلنش���اء قاعدة 

لبيان���ات احلجاج، للرجوع إليها عن���د احلاجة، كما قامت 

باس���تخدام أحدث وأرقى وس���ائل االتص���االت في جميع 

أعمالها وإداراتها ومهامها ومجموعاتها اخلدمية امليدانية، 

 Wire Less وتأمني شبكة اتصاالت س���لكية والسلكية

لضمان التواصل املستمر على مدار الساعة بني قطاعاتها 

وأقس���امها وإداراتها املختلفة، لتحقق جناح���ًا كبيرًا في 

اس���تخدام تكنولوجيا املعلومات وتقنيات االتصال احلديثة 

في جميع القطاعات املعنية بخدمات احلجاج، واالستفادة 

من تقني���ة املعلومات التي تهدف إلى دف���ع جهود التنمية 

املعلوماتية � خاصة بعد انتش���ار االنترنت � لتش���كل بذلك 

منظومة دقيقة من اإلدارة اإللكترونية الفعالة، كما استفادت 

استفادة قصوى من جميع وسائل التقنية ونظم املعلومات 

احلديث���ة واملتطورة، لإلس���هام بعون من الل���ه وتوفيقه في 

تقدمي أفضل وأرقى اخلدمات حلجاج بيت الله احلرام.

شهادات التميز
وحصلت بعض املؤسسات على )درع التميز( مبنطقة الشرق 

األوسط نظير متيزها في استخدام تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية في 

احلج، نظير التوسع في اس���تخدام مراحل متقدمة من األنظمة اجلغرافية 

)GIS(، وتطويرها، لتؤس���س بذلك لقاعدة بيان���ات وصفية مرتبطة مبكان 

محدد، يتمّكن املس���تخدمون من خالها من احلص���ول على أرقى وأفضل 

اخلدمات، وبسرعة عالية، كما سيمكن هذا النظام من معرفة كل املعلومات 

الش���خصية عن احلاج، مثل التعرّف على مواقعه في سكنه في مكة املكرمة 

وفي املش���اعر املقدس���ة، وبتفاصيل دقيقة عن الغرفة السكنية التي يسكن 

بها، والدور الذي تقع فيه تلك الغرفة، وكذلك عن رقم الفوج )Kloter( التابع 

ل���ه، ومن ثم معرفة رئيس الف���وج ورقم مجموعة اخلدم���ة امليدانية القائمة 

عل���ى خدمة احلاج، كما أنه ميكن وعبر مس���تخدمي ه���ذا النظام حتديث 

املعلومات آليًا عبر الشبكة العنكبوتية، إضافة إلى متكني مستخدمي النظام 

من القيام بعمليات إرش���اد التائهني، من خال استخراج خرائط فورية من 

مراكز اإلرشاد ملس���ار احلاج التائه وأنظمة حتديد املواقع )GPS(، وكذلك 

تطبيق نظام املمُراقبة عن بمُعد باستخدام برنامج )Google Earth(، عن طريق 

شبكة اإلنترنت بعد إضافة تقنيات أخرى إليه، وذلك بهدف اإلطاع على ما 

يدور في امليادين أثن���اء العمل، ومتابعة ومراقبة األعمال. كما قامت بعض 

املؤسسات باستخدام خدمة الرس���ائل النصية )SMS(، ورسائل الوسائط 

)MMS(، وتأمني أجهزة راوت���ر من نوع )Cisco Router( تعمل على نظام 

)IPVPN( لربط املؤسس���ة بفروعه���ا، وتأمني نظام تخزين 

عام )EMC( حلف���ظ البيانات وأرش���فتها، وجعلها متاحة 

االس���تخدام في أي وقت. كما قام���ت بالتعاقد مع معاهد 

متخصص���ة لعقد دورات متخصصة في األنظمة والبرامج، 

لتدريب منس���وبيها على اس���تخدام األنظمة املعمول بها، 

وعلى استخدامات احلاسب اآللي. 

التدريب والتوعية
اهتمت إدارات مؤسس���ات أرباب الطوائف اهتمامًا كبيرًا 

مبوض���وع تدريب منس���وبيها، فخصصت له���ذا اجلانب 

برامج عم���ل في خططها التش���غيلية، وأقامت العديد من 

ال���دورات التدريبية والتأهيلية به���دف تدريب هذه الكوادر 

الوطني���ة، كم���ا اهتم���ت بإحلاقه���ا بالبرام���ج التدريبية 

والتثقيفي���ة والندوات واحملاضرات اخلاص���ة التي تغطي 

مجاالت أعمالها املختلفة واملتعددة، باإلضافة إلى الدورات 

التخصصية ف���ي املجاالت ذات العاق���ة بواقع اخلدمات 

التي تقدمها تلك املؤسسات لضيوف الرحمن، وذلك بهدف 

تطوي���ر أداء وصقل مواهب هؤالء العاملني مب���ا ميكنهم من تقدمي أفضل 

اخلدمات للحج���اج. وتأكيدًا الهتمامها بالتدري���ب والتأهيل وترجمته على 

أرض الواقع، فقد أنش���أت كل مؤسسة قسمًا أو إدارة للتدريب والتأهيل، 

ومن أبرز أهدافه���ا التفصيلية، تخطيط البرامج التدريبية وتصميمها وفقًا 

لاحتياجات التدريبية احلقيقية ملنسوبي املؤسسة، وبلورة احملتوى املعرفي 

واملهاري والس���لوكي للبرامج التدريبية، وإعداد احلقائب التدريبية مبا يلبي 

اه������ت������م������ام ك���ب���ي���ر 
مؤسسات  ت��ول��ي��ه 
الطوائف  أرب������اب 
والتقنية  باجلودة 
وال�����������ت�����������دري�����������ب 
وال���������ت���������أه���������ي���������ل 
وال���������ت���������وع���������ي���������ة 
املرأة  دور  وتفعيل 
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االحتياجات احلقيقية، وكذلك اختيار األس���لوب التدريبي املناس���ب بحسب 

طبيعة البرامج واملستوى الوظيفي والعلمي للمشاركني من منسوبيها، وتنفيذ 

البرامج التدريبية، واختيار األسلوب األنسب لتنفيذها، وتوفير التجهيزات الازمة 

إلجناحه����ا وحتقيق اله����دف منها، وتقومي البرامج التدريبي����ة بعد تنفيذها من حيث 

حتقيق البرنامج ألهدافه ومدى إكس����ابه للمتدرب املعارف واملهارات والس����لوكيات 

املقص����ودة، وتنظيم وعقد اللقاءات الثقافية واحملاضرات ملنس����وبيها، وتنفيذ برامج 

تعريفي����ة لضيوف املؤسس����ة وزوارها من خال إلقاء محاض����رات علمية أو تعريفية 

بأنش����طتها وخدماتها التي توفرها حلجاجها. كما تبذل مؤسسات أرباب الطوائف 

مجه����ودات كبيرة في مجال التوعية والتثقي����ف الصحي، وذلك بوضع ملصقات في 

مقرات س����كن احلجاج وتوزيع النشرات والكتيبات والبرشورات واملطويات التوعوية 

عليهم، ومبختلف لغات العالم. كما تقوم هذه املؤسس����ات باطاع احلاج على ما هو 

واجب على املؤسسة، وما هو مطلوب منه، في كتيب يوزع عليه يكون مبثابة الدليل، 

إضافة إلى الرقم املجاني للرد على االستفس����ارات، وكذل����ك تقوم بعقد اجتماعات 

مكثفة لإلرش����اد، وتؤدي أدوارًا كبيرة في إرش����اد احلاج، بالتعاون مع وزارة احلج، 

التي جعلت مراكز اإلرش����اد والتأهيل مراكز جلميع املؤسسات، ووزعتها في مناطق 

عديدة في مكة املكرمة لتشارك كل املؤسسات في هذا األمر، بجانب وجود مندوبني 

في مراكز اإلرشاد في املشاعر املقدسة.

 

اللجان النسائية
جتسيدًا لألدوار املهمة التي كانت تقوم بها املرأة املطِوّفة والدليلة والوكيلة 

والزمزمية في املاضي خلدمة احلاّجات من ضيوف الرحمن � والتي ستظل 

قائم���ة ب���إذن الله تعالى إلى أن يرث الله األرض وم���ن عليها � وملا يؤدنه 

من أدوار فاعلة في هذا املجال الذي يعد بالنسبة لهن شرفًا خّصهم الله 

سبحانه وتعالى به، وواجبًا دينيًا وخدمة إنسانية، فقد شّكلت كل مؤسسة 

من مؤسسات أرباب الطوائف جلنة نسائية خاصة، تضم كوكبة من النساء 

الاتي يتميزن بالكفاءة العالية، من صاحبات املؤهات العلمية واألكادميية 

العليا، حيث تضم هذه اللجان أكادمييات مرموقات وعضوات هيئة تدريس 

في اجلامعات السعودية، وتربويات وطبيبات، إضافة إلى بعض صاحبات 

املهن الرفيعة، ومن الاتي تقلدن مناصب عليا في مختلف ميادين العمل، 

واكتس���ن خبرات كبيرة، للقيام بالعمل التطوعي خلدمة ضيفات الرحمن، 

وتقدمي كل اخلدمات الازمة لهن، بطريقة تتماش���ى مع الدين اإلس���امي 

احلنيف، وال تتعارض مع العادات والتقاليد، بدءًا من اس���تقبالهن مبنافذ 

القدوم املختلف���ة، والترحيب بهن وتقدمي واج���ب الضيافة لهن، والتعرف 

عل���ى احتياجاتهن، ومرافقتهن إلى مكة املكرمة، واصطحابهن إلى احلرم 

املكي الش���ريف للطواف والسعي، وإلى املش���اعر املقدسة، وزيارتهن في 

أماكن س���كنهن، وتثقيفه���ن وتوعيتهن دينيًا وصحي���ًا، بتقدمي النصائح 

التوعوية الشاملة، ومطويات وبرشورات ومنشورات حتوي إرشادات أمن 

وس���امة ووقاية صحية، واإلجابة على بعض األسئلة التي حتتاج لفتاوى 

نس���ائية، وتقدمي ثقافة مكثفة لهن أثناء املوس���م، بجان���ب تفقد أحوالهن 

وزيارة املنومات منهن في املستشفيات، وتقدمي ماء زمزم والتمور والهدايا 

وباقات الورد لهن. وإقامة ليالي ثقافية للحاّجات، مبشاركة نخبة من نساء 

املجتمع الامعات في ميادين الفكر واألدب والثقافة، وكذلك إعداد بعض 

الليالي الدينية والثقافية مبش���اركة العديد من العلماء واملش���ايخ واألدباء 

واملفكري���ن واملثقفني، عن طريق الدوائر التلفزيونية املغلقة. كما تنظم هذه 

اللج���ان زيارات لضيفات الرحمن إلى بع���ض معالم مكة املكرمة واملدينة 

املنورة، كمقار مؤسسات أرباب الطوائف، ومركز التعبئة اآللية ملاء زمزم، 

ومصنع كس���وة الكعبة املش���رفة، ومتحف احلرمني الشريفني، ومجالس 

األحياء املكية، واجلمعيات النس���ائية اخليري���ة، ومجمع امللك فهد لطباعة 

املصحف الشريف، ومعهد خادم احلرمني الشريفني ألبحاث احلج، وكذلك 

إلى بعض املعالم السياحية والتجارية والثقافية املهمة.
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حرصت اململكة العربية الس���عودية منذ تأسيس���ها على أن تستند في كل توجهاتها إلى مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف، وتعاليمه السمحة، متخذة 
من القرآن الكرمي والس���نة النبوية الش���ريفة دس���تورًا لها، مطبقة على هدي منهما شريعة الله � عز وجل � إلحقاق العدل ونشر الفضيلة، وقد شرفها 
الله � عز وجل � باحلرمني الشريفني، وجعل فيها قبلة املسلمني ومهوى أفئدتهم، وَتعد اململكة العربية السعودية خدمة احلرمني الشريفني، ورعاية 

احلجاج واملعتمرين، من مهماتها األساسية، وواجباتها املقدسة، التي تسعى إلجنازها مبستوى فائق..
وعلى هذه األس���س القومية والدعائم الكرمية قامت اململكة العربية الس���عودية منذ أن أسس���ها امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل س���عود � يرحمه 
الله � وانطالقًا من املس���ؤولية التي ش���رفها الله بها حكومة وش���عبًا بخدمة احلرمني الش���ريفني، ورعاية حجاج بيت الله العتيق، فجندت كل طاقاتها 

وإمكاناتها منذ نشأتها في القيام بهذا الواجب اإلسالمي العظيم، معتمدة على الله، ثم على سواعد أبنائها دون كلل أو ملل.. 

مؤسســات أربــــاب الطــــــــوائـف..  نحـــــــــــــــــــو حراك اجتماعي فاعل

دة 
فا

الر
ة: 

رم
مك

ة ال
مك

فـي خطـوة تطويريـة ونقلـة نوعيـــة لتـفـعيــل دورهـا في المجتمــــــع المدني وبإشـراف ومتابعـــــــــــــــــــــــــــــــة مجلس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف

لذا كانت العناية باحلرمني الش���ريفني، وضيوف الرحمن، من أساس���ات منهج 

احلكم في اململكة العربية السعودية، منذ تأسيسها، وقد جتسدت هذه املنطلقات 

في ممارسة قادة اململكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد املغفور له بإذن 

الله امللك عبدالعزيز، وتس���عى اململك���ة لتحقيق مصلحة احلجاج، ورعايتهم مبا 

يكفل سالمتهم، وتيسير أمورهم وتوعيتهم، وتهيئة األجواء لهم، ألداء مناسكهم 

في راحة واطمئنان.. من أجل ذلك سنت النظم التي حتدد مسؤوليات القطاعات 

املختلفة، عن اخلدمات التي ينبغي تقدميها، وش���كلت اللجان املتعددة، من أجل 

حتقي���ق الهدف على أرقى املس���تويات، وتطوير اخلدمات عام���ًا بعد عام، من 

خالل الدراس���ة الشاملة للخطط املطبقة والتقارير املعدة بخصوص اإليجابيات 

والسلبيات، فلكل وزارة ذات عالقة بشؤون احلج جلنة خاصة باحلج، تهتم عقب 

كل موس���م مبا حتقق من إيجابيات، وما برز من سلبيات غير مقصودة، وتضع 

تخطيطًا منظمًا ملوس���م احلج القادم، يعالج السلبيات كافة، مبا يحقق خدمات 

أفضل حلجاج بيت الله احلرام.

خلفية تاريخية
وبعد أن استتب األمن، والعدل بني الناس، واستقر احلكم، في ظل نظم موحدة، 

ومبادئ إس���المية شاملة، وتوحدت البالد، حتت اسم اململكة العربية السعودية 

ب���دأ امللك عبدالعزيز � طي���ب الله ثراه � في تنفيذ برامج���ه اإلصالحية، وأولى 

كل االهتمام والعناية بخدمة احلرمني الش���ريفني، واملشاعر املقدسة، وما يوفر 

الطمأنينة والراحة حلجاج بيت الله احلرام، وزوار املس���جد النبوي الش���ريف.. 

فقد أمر امللك عبدالعزيز في بادئ األمر بإنش���اء مجلس الشورى، وأضيف إلى 

اختصاصاته العناية بشؤون احلج واحلجاج. 

وف���ي 23 صفر 1355ه� صدر املرس���وم امللكي رق���م 39/1/54 الذي أدخل 

مزيدًا من التنظيم على أعمال املطوفني، وحتديد مهامهم، ومس���ؤولياتهم.. وفي 

عام 1365ه� أنش���ئت املديرية العام���ة للحج، بصفتها أول إدارة حكومية تكون 

مهمتها األساس���ية خدمة احلجاج. وفي 12 ش���وال 1365ه� صدر املرس���وم 

امللكي رقم 14518 باملوافقة على نظام وكالء املطوفني ومش���ايخ اجلاوا، الذي 

أدخل مزيدًا من التطوير العملي على مهنة الطوافة، وفي 3 ذي القعدة 1367ه� 

صدر املرس���وم امللك���ي رقم 7267 الذي صنف املطوف���ني، إلى طوائف، وحدد 

مس���ؤوليات كل طائفة ومهامه���ا. وفي األول من صف���ر 1372ه� صدر األمر 

الس���امي رقم 150 لتطوير املديرية العامة للحج وتنظيمها، لتواكب تزايد أعداد 

احلج���اج القادم���ني ألداء الفريض���ة.. وفي عام 1381ه� أنش���ئت وزارة احلج 

واألوقاف، وف���ي 9 جمادى األولى 1385ه� صدر املرس���وم امللكي رقم م/12 

الذي أدخل تعدياًل ش���اماًل ألنظمة قطاعات خدمات احلجاج، حيث ُعدلت مهام 

وكالء املطوفني ومش���ايخ اجلاوا وتنظيمها. ويعد هذا املرس���وم مبثابة إصالح 

وتطوير خلدمات احلجاج واملطوفني.. وفي 4 ربيع األول 1398ه� صدر املرسوم 

امللك���ي رقم م/13 الذي رخص لوزير احلج واألوقاف بوضع اللوائح التنظيمية، 

التي يتم مبوجبها إنشاء مؤسسات الطوافة األهلية التجريبية، وإدخال املطوفني 

أصــداء

40

عبد اهلل عالء الدين عبد �لو�حد �سيف �لدينعدنان كاتب�سليمان �أبو غليـهد.طالل قطبفاروق اأبو زيد

 العدد األول  مح�������رم  1431ه�



مؤسســات أربــــاب الطــــــــوائـف..  نحـــــــــــــــــــو حراك اجتماعي فاعل

ت����ه����ي����ئ����ة ال������ك������ي������ان ال����ن����ظ����ام����ي 
وحت���������دي���������ث الئ�������ح�������ة ال����ه����ي����ئ����ة 
ال����ت����ن����س����ي����ق����ي����ة واع������ت������م������اده������ا

املهني  األخ����الق����ي  امل���ي���ث���اق  إع������داد 
وإقامة  ال��ط��وائ��ف  أرب����اب  مل��ؤس��س��ات 
واملعلومات ل��ل��ن��ظ��م  م��ت��ك��ام��ل  م��رك��ز 

فـي خطـوة تطويريـة ونقلـة نوعيـــة لتـفـعيــل دورهـا في المجتمــــــع المدني وبإشـراف ومتابعـــــــــــــــــــــــــــــــة مجلس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف
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في نطاق العمل اجلماعي املنظم. وفي 13 جمادى اآلخرة 1399ه� صدر األم�ر 

الس���امي رقم 4/ص/13162 باملوافقة على فكرة إقامة املؤسس���ات التجريبية 

لرفع مستوى مهنة الطوافة، وخدمات احلجاج، وبدئ في إنشاء هذه املؤسسات، 

ف���ي املدة من 1402ه� حتى 1405ه�.. وف���ي 22 احملرم 1414ه� صدر األمر 

امللكي بتخصيص وزارة للحج قائمة بذاتها، وفصل األوقاف عنها لتتولى القيام 

بتقدمي خدماتها لراحة احلجيج، وتنظيم شؤون احلج.

خطوة تطويرية
ولق���د قدمت مؤسس���ات أرباب الطوائف خالل مش���وارها الطوي���ل الكثير من 

العطاءات، في خدمة حجاج بيت الله احلرام، من خالل التنظيم والتنس���يق بني 

هذه املؤسس���ات، وبني القطاعات العاملة في احل���ج، مبا حقق تطلعات القيادة 

الرشيدة واملسؤولني في وزارة احلج، ومبا يتفق مع روح العصر ومتغيراته..

وفي خطوة تطويرية ونقلة نوعية جديدة وجه معالي وزير احلج الدكتور فؤاد بن 

عبدالس���الم الفارسي بتفعيل دور الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف 

وتهيئتها ألن تعمل ضمن منظومة مؤسس���ات املجتمع املدني، في خطوة تهدف 

إلى زيادة احلراك االجتماعي ملؤسسات أرباب الطوائف، وإيجاد التناغم الدائم 

واملستمر ما بينها وبني مؤسسات الدولة احلكومية واملدنية..

وأوض���ح معالي وزير احلج: بعد إقرار مجلس الوزراء تثبيت مؤسس���ات أرباب 

الطوائف وإلغ���اء صفة التجريبية عنها، عالوة على أن تاريخ مؤسس���ات أرباب 

الطوائف ميتد منذ القدم، إلى جانب أن هناك فترة من الزمان كان سكان مكة املكرمة 

واملدينة املنورة وجدة هم من يقومون مبهنة الطوافة، باإلضافة إلى أن مؤسسات 

أرباب الطوائف اليوم يعمل بها الدكتور واملهندس واألستاذ اجلامعي وغيره مما 

اس���تلزم أن تكون الهيئة التنسيقية التي متثل أرباب الطوائف لها دور اجتماعي 

وتاريخي وأن تتفاعل مع املؤسسات احلكومية وكذل إيجاد تناغم فعال بينها وبني 

 املؤسسات التعليمية والتأمينات االجتماعية وغيرها من مؤسسات املجتمع املدني.

وأوضح رئيس الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف عبدالله بن عمر عالء 

الدين أن هذه اخلطوة النابعة من بعد نظر معالي وزير احلج بالدور الريادي الذي 

تقوم به مؤسس���ات أرباب الطوائف في خدمة ضيوف الرحمن وما حتتضنه تلك 

املؤسسات من نخب علمية وفنية وتخصصية على مستوى عاٍل من الثقافة والعلم 

والتأهيل املهني، وما تختزنه من خبرات مكتسبة طويلة في ميدان الشرف والعمل 

الدؤوب في خدمة وراحة حجاج بيت الله احلرام، س���اعية بذلك لتحقيق الشراكة 

الفعلية بينها وبني منظومة مؤسس���ات الدولة املختلفة وقطاعاتها املدنية للوصول 

إلى تقدمي اخلدمات املثلى للجميع وقاصدي بيت الله احلرام من الزوار واملعتمرين 

وضيوف الرحمن، وفق توجيهات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الرحمني الشريفني 

امللك عبدالله بن عبدالعزيز وس���مو ولي عهده األمني � حفظهما الله � الرامية إلى 

 حتقي���ق التكامل والتناغم ما بني اجلميع لتقدمي أفضل وأرقى اخلدمات للجميع.

وبني عبدالله عالء الدين أن الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف وضعت 

وف���ق ه���ذا التوجيه رؤية ح���ول أهم املتطلب���ات التي ميكن أن جتعلها تس���هم 

د. فوؤ�د بن عبد�ل�سالم �لفار�سيفائق بياريد. يو�سف حو�لةزهري �سد�يو
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بفاعلية ضمن مؤسس���ات املجتم���ع املدني، منها 

تهيئ���ة الكيان النظامي لتصب���ح الهيئة واحدة من 

مؤسس���ات املجتمع املدني، وحتديث الئحة الهيئة 

التنس���يقية واعتماده���ا، وكذل���ك إع���داد امليثاق 

املهني ملؤسس���ات أرباب الطوائ���ف، وإقامة مركز 

متكامل للنظم واملعلومات، إلى جانب دعم البحوث 

والدراس���ات اخلاص���ة بتطوي���ر خدم���ات أرباب 

الطوائ���ف، باإلضافة إلى إع���ادة حتديث اخلطة 

اإلس���تراتيجية للهيئة ودورها مع مؤسسات أرباب 

 الطوائف )املطوف���ون، األدالء، الوكالء، الزمازمة(. 

وأش���ار فاروق أبوزيد، رئيس مجلس إدارة مكتب 

الوكالء املوح���د إلى أن هذه الرؤي���ة واملتمثلة في 

تفعي���ل دور الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 

الطوائف لتكون ضمن منظومة مؤسسات املجتمع 

املدني لها أبعاد متحورت من خالل اللقاءات التي 

أجريت م���ع أعضاء مجالس إدارات مؤسس���ات 

أرب���اب الطوائف واملتمثلة ف���ي تأكيد رؤية معالي 

وزير احلج في أن تباش���ر الهيئة التنسيقية دورها 

بفعالي���ة ف���ي إحداث النق���الت النوعي���ة لالرتقاء 

والتطوي���ر للخدمات املطلوب���ة للحجاج مبا يحقق 

طموحات القيادة الرش���يدة وتطوير آليات التفاعل 

اخلالق بني املش���اركني في إدارة مؤسسات أرباب 

الطوائ���ف.. فيم���ا أوضح الدكتور ط���الل قطب، 

رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج إيران 

النتائج التي ميكن أن تعود على مؤسسات أرباب 

الطوائف م���ن خالل تلك الرؤية التي وجه بتفعيلها 

معال���ي وزير احلج ومنها: االس���تفادة من أفضل 

التجارب وتبادل اخلبرات فيما يحقق التناغم لألداء 

اخلدمي، وبدوره يؤث���ر على رضا احلجاج عن ما 

يقدم لهم، وكذا اس���تقراء مشترك لرؤية ومسارات 

املس���تقبل في ظ���ل التحديات الت���ي تواجه احلج 

واحلجاج وشفافية تعبر عنها الطموحات والهموم 

املشتركة، خاصة تلك التي حتتاج وتتطلب التهيئة 

واالستعداد لتواكب تفعيل آليات تثبيت مؤسسات 

أرباب الطوائ���ف بعد إلغاء الصفة التجريبية عنها 

والس���ماح لها أن تعمل وفق أسس جتارية.. فيما 

نوه س���ليمان أبو غلية، رئيس مجلس إدارة مكتب 

الزمازم���ة املوحد على التأكيد عل���ى ثوابت املهنة 

وعراقته���ا وتوثيقه���ا ودوائر تواصله���ا مع تنوع 

اختصاص���ات املنتمني إليها م���ن مطوفني ووكالء 

وزمازمة وأدالء، وس���عي اجلميع على اس���تمرارية 

تطوي���ر هذه الكيان���ات وحماية املصال���ح العامة 

جلميع مساهميها ومنسوبيها، والتعريف مبا تقوم 

ب���ه الهيئة ويؤطر سياس���اتها ومناهج عملها، وما 

يحقق دعمه���ا لتفعيل مصالح جميع مؤسس���ات 

أرباب الطوائف املش���تركة، والتي تتطلبها ضرورة 

التنس���يق الذي تتوحد معه الكلمة والرؤية ويصبح 

فاع���اًل ومؤث���رًا حتى أمام اجله���ات ذات العالقة، 

بحيث يصب���ح معبرًا ع���ن رؤية مش���تركة ال يتم 

جتاوزه وإغفاله.. 

ودعا عدنان كاتب، رئيس مجلس إدارة مؤسس���ة 

مطوف���ي حجاج جنوب آس���يا إلى إعط���اء أهمية 

لتأصيل مفهوم مه�ن أرباب الطوائف وفرق العمل 

املتخصصة واللجان، وكذلك إعطاء أهمية خاصة 

للموضوعات اإلس���تراتيجية التي تخص الش���أن 

الذي من أجله أنشئت املؤسسات ومبنطلقات العمل 

 اإلبداعي الذي يحافظ على الهوية بنبل وس���مو..

وأف���اد عبدالواحد س���يف الدي���ن، رئيس مجلس 

إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير 

العربية أن نطاق محددات النتائج يش���تمل النظم 

واللوائح والهياكل واإلج���راءات وبرامج العالقات 

العام���ة ومجاالت الدراس���ات والبح���ث والتطوير 

املهن���ي للخدمات، فيما أكد زهير س���دايو، رئيس 

مجل���س إدارة مؤسس���ة مطوفي حج���اج جنوب 

شرق آس���يا أن الهيئة تسعى على الدوام مبتابعة 

شخصية ومستمرة من معالي وزير احلج الدكتور 

فؤاد بن عبدالس���الم الفارس���ي لتحقي���ق دورها 

الشمولي واخلدمي والتقني مبا ينصب في تطوير 

مستوى األداء واخلدمات املقدمة حلجاج بيت الله 

العتيق ومساهمي ومس���اهمات مؤسسات أرباب 

الطوائ���ف، فيما أش���ار الدكتور يوس���ف حوالة، 

رئي���س مجل���س إدارة مؤسس���ة األدالء أن تطور 

اخلدمات التي تقوم بها املؤسس���ة واكبت االزدياد 

املستمر ألعداد احلجاج والتطور السريع في شتى 

امليادي���ن وما أولته الدولة من رعاية وأمان حلجاج 

بيت الله احلرام، فأصبح لزامًا أن تأخذ هذه املهنة 

أس���لوبًا حديثًا ومتط���ورًا، وه���ذه اخلدمة تندرج 

ضمن الهدف العام للمؤسس���ة التي تس���عى إلى 

تقدمي أفضل اخلدمات املمكن���ة لضيوف الرحمن 

ورعايتهم.. واملؤسس���ة األهلية ل���ألدالء ال يقتصر 

عملها على موس���م واحد، حي���ث يصل إلى املدينة 

احلج���اج ممن لم تتح لهم زيارة مس���جد رس���ول 

الله، صلى الله عليه وسلم، للتشرف بالسالم عليه 

في املوس���م األول، ألنهم توجهوا إلى مكة املكرمة 

مباشرة ألداء فريضة احلج لضيق الوقت.

فيما نوه األستاذ فائق بياري، رئيس مجلس إدارة 

مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، مبا يحظى 

به جميع أرباب الطوائ���ف من رعاية واهتمام من 

قيادتنا الرشيدة وما يلقونه من دعم ومؤازرة لكل ما 

يطور أعمال احلج واحلجاج ومش���اريعها التنموية 

واحلضرية العمالقة في مكة املكرمة واملدينة املنورة 

واملشاعر املقدسة..

إي������ج������اد ال���ت���ن���اغ���م 
واملس�����تمر  الدائ���������م 
أرباب  مؤسسات  بني 
ال������ط������وائ������ف وب�����ني 
م���ؤس���س���ات ال���دول���ة 
واملدنية احلكومية 

دع�����������������م ال�������ب�������ح�������وث 
وال�����دراس�����ات اخل��اص��ة 
ب����ت����ط����وي����ر خ�����دم�����ات 
أرب���������������اب ال�����ط�����وائ�����ف

ثوابت  ع��ل��ى  ال��ت��أك��ي��د 
امل�����ه�����ن�����ة وع�����راق�����ت�����ه�����ا 
وت����وث����ي����ق����ه����ا ودوائ����������ر 
ت����واص����ل����ه����ا م������ع ت���ن���وع 
املنتمني  اخ��ت��ص��اص��ات 
إل����ي����ه����ا م������ن م���ط���وف���ني 
وأدالء وزمازمة  ووك��الء 
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رؤية للتطوير
ومن كل ما س���يق ميكن تلخي���ص أهم املتطلبات 

التي جتعل الهيئة التنس���يقية ضمن مؤسس���ات 

املجتمع املدني في اآلتي:

> تهيئة الكيان النظامي لتصبح الهيئة واحدة من 
مؤسسات املجتمع املدني.

> حتديث الئحة الهيئة التنسيقية واعتمادها.
> إعداد امليثاق املهني ملؤسسات أرباب الطوائف.

> إقامة مركز متكامل للنظم واملعلومات.
> دعم البحوث والدراسات اخلاصة بتطوير خدمات 

أرباب الطوائف.

> إع���ادة حتدي���ث اخلط���ة اإلس���تراتيجية للهيئة 
التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف. 

 ولتحقيق هذه املتطلبات بادرت الهيئة التنس���يقية 

ملؤسسات أرباب الطوائف إلى عقد سبعة لقاءات مع 

أعضاء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف 

الستيضاح الرؤى العامة واملش���اركة الفاعلة في 

التطوير املهني كانت على النحو التالي:

> أعض���اء مجلس إدارة مؤسس���ة مطوفي حجاج 
إيران مساء يوم 1430/5/23ه�.

> أعضاء مجل���س إدارة مكت���ب الزمازمة املوحد 
مساء يوم 1430/6/1ه�. 

> أعض���اء مجلس إدارة مؤسس���ة مطوفي حجاج 
إفريقيا غير العربية مساء يوم 1430/6/15ه�. 

> أعض���اء مجلس إدارة مؤسس���ة مطوفي حجاج 
دول جنوب ش���رق آس���يا مس���اء يوم 22 �� 06 �� 

1430ه�. 

> أعض���اء مجلس إدارة املؤسس���ة األهلية لألدالء 
باملدينة املنورة مساء يوم 6/29/ 1430ه�.

> أعض���اء مجلس إدارة مؤسس���ة مطوفي حجاج 
الدول العربية مساء يوم 1430/7/6ه�.

> أعض���اء مجلس إدارة مؤسس���ة مطوفي حجاج 
تركيا ومس���لمي أوروبا وأمريكا وأستراليا مساء 

يوم 1430/7/7ه�. 

 

محددات الطرح
 وتناولت تل���ك االجتماعات التي جرت مع أعضاء 

مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف مجموعة 

من األسس منها:

>  االلت���زام بالنظم والتعليمات الس���ارية، وبرؤية 
ورسالة الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف.

> جتسيد مفهوم التطوير اإلداري في اللقاءات. 
تفعيل األساليب العلمية في الطرح والنقاش. 

> عرض مرئي موقفي إلجنازات الهيئة التنس���يقية 
ملؤسس���ات أرباب الطوائف عبر ما حتقق لها في 

السنوات املاضية.

> اس���تطالع ما لدى مجال���س اإلدارات من رؤى 
لتفعيل دور الهيئة من خالل الطروحات البناءة.

> أبعاد الرؤية التي أقرها مجلس الهيئة التنسيقية 
خ���الل اللق���اءات مع أعض���اء مجال���س إدارات 

مؤسسات أرباب الطوائف.

> تأكي���د رؤية صاحب املعال���ي وزير احلج في أن 
تكون الهيئة التنس���يقية كيانًا يباشر دوره بفعالية 

ف���ي إحداث النق���الت النوعية لالرتق���اء والتطوير 

للخدم���ات املطلوبة للحجاج مب���ا يحقق طموحات 

القيادة الرشيدة.

> تطوير آليات التفاعل اخلالق بني املش���اركني في 
إدارة مؤسس���ات أرباب الطوائف، واالس���تفادة 

من أفضل التجارب وتب���ادل اخلبرات فيما يحقق 

التناغ���م ل���ألداء اخلدمي وبدوره يؤث���ر على رضا 

احلجاج عن ما يقدم لهم.

> استقراء مشترك لرؤية ومسارات املستقبل في ظل 
التحديات التي تواجه احلج واحلجاج وشفافية تعبر عنها 

الطموحات والهموم املش���تركة، خاصة تلك التي حتتاج 

وتتطلب التهيئة واالس���تعداد لتواكب تفعيل آليات تثبيت 

مؤسس���ات أرباب الطوائف بعد إلغاء الصفة التجريبية 

عنها والسماح لها أن تعمل وفق أسس جتارية.

> التأكي���د عل���ى ثوابت املهنة وعراقته���ا وتوثيقها 
ودوائ���ر تواصلها، مع تنوع اختصاصات املنتمني 

إليها من مطوفني ووكالء وزمازمة وأدالء، وس���عي 

اجلمي���ع على اس���تمرارية تطوير ه���ذه الكيانات 

وحماي���ة املصال���ح العام���ة جلميع مس���اهميها 

ومنسوبيها.

> ش���مولية العرض املرئي ال���ذي قدمته الهيئة في 
لقاءاته���ا م���ع مجالس إدارات مؤسس���ات أرباب 

الطوائف يعد تعريفًا مبا تقوم به ويؤطر سياساتها 

ومناهج عملها وما يحق���ق دعمها لتفعيل مصالح 

جميع مؤسس���ات أرباب الطوائف املشتركة والتي 

تتطلبها ضرورة التنسيق الذي تتوحد معه الكلمة 

والرؤية ويصبح فاع���اًل ومؤثرًا حتى أمام اجلهات 

ذات العالقة بحيث يصبح معبرًا عن رؤية مشتركة 

ال يتم جتاوزه وإغفاله.

> إعط���اء أهمي���ة لتأصيل مفهوم النخ���ب املهنية 
ملؤسس���ات أرباب الطوائف وفرق العم���ل املتخصصة 

واللج���ان للمهمات ميكن من خالله احلد من عدم التثبت 

املصاح���ب في بيئات حتتاج ملراحل عملها من تطبيقات 

مماثلة لتلك املفاهيم في مؤسسات املجتمع املدني.

> تطاب���ق وجهات النظ���ر حول الرؤية والرس���الة 
والقي���م التي حتك���م أعمال خدمات احل���ج واحلجاج 

وكذلك للموضوعات اإلس���تراتيجية التي تخص الشأن 

الذي من أجله أنش���ئت املؤسس���ات ومبنطلقات العمل 

اإلبداعي الذي يحافظ على الهوية بنبل وسمو.

إع�����������ط�����������اء أه�����م�����ي�����ة 
مفه������������������وم  لتأصي���������ل 
ال�������ن�������خ�������ب امل����ه����ن����ي����ة 
ملؤسس������������ات أرب�����������������اب 
العمل وف��رق  الطوائف 
 املتخصص������������������������������������������ة

جت����س����ي����د م���ف���ه���وم 
اإلداري  ال��ت��ط��وي��ر 
األساليب  وتفعيل 
ال������ع������ل������م������ي������ة ف����ي 
ال����ط����رح وال���ن���ق���اش

التفاعل  آليات  تطوير 
املشاركني  ب��ني  اخل���الق 
في إدارة مؤسسات أرباب 
واالستفادة  ال��ط��وائ��ف 
م����ن أف���ض���ل ال���ت���ج���ارب 
وت��������ب��������ادل اخل������ب������رات
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بفاعلية ضمن مؤسس���ات املجتم���ع املدني، منها 

تهيئ���ة الكيان النظامي لتصب���ح الهيئة واحدة من 

مؤسس���ات املجتمع املدني، وحتديث الئحة الهيئة 

التنس���يقية واعتماده���ا، وكذل���ك إع���داد امليثاق 

املهني ملؤسس���ات أرباب الطوائ���ف، وإقامة مركز 

متكامل للنظم واملعلومات، إلى جانب دعم البحوث 

والدراس���ات اخلاص���ة بتطوي���ر خدم���ات أرباب 

الطوائ���ف، باإلضافة إلى إع���ادة حتديث اخلطة 

اإلس���تراتيجية للهيئة ودورها مع مؤسسات أرباب 

 الطوائف )املطوف���ون، األدالء، الوكالء، الزمازمة(. 

وأش���ار فاروق أبوزيد، رئيس مجلس إدارة مكتب 

الوكالء املوح���د إلى أن هذه الرؤي���ة واملتمثلة في 

تفعي���ل دور الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 

الطوائف لتكون ضمن منظومة مؤسسات املجتمع 

املدني لها أبعاد متحورت من خالل اللقاءات التي 

أجريت م���ع أعضاء مجالس إدارات مؤسس���ات 

أرب���اب الطوائف واملتمثلة ف���ي تأكيد رؤية معالي 

وزير احلج في أن تباش���ر الهيئة التنسيقية دورها 

بفعالي���ة ف���ي إحداث النق���الت النوعي���ة لالرتقاء 

والتطوي���ر للخدمات املطلوب���ة للحجاج مبا يحقق 

طموحات القيادة الرش���يدة وتطوير آليات التفاعل 

اخلالق بني املش���اركني في إدارة مؤسسات أرباب 

الطوائ���ف.. فيم���ا أوضح الدكتور ط���الل قطب، 

رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج إيران 

النتائج التي ميكن أن تعود على مؤسسات أرباب 

الطوائف م���ن خالل تلك الرؤية التي وجه بتفعيلها 

معال���ي وزير احلج ومنها: االس���تفادة من أفضل 

التجارب وتبادل اخلبرات فيما يحقق التناغم لألداء 

اخلدمي، وبدوره يؤث���ر على رضا احلجاج عن ما 

يقدم لهم، وكذا اس���تقراء مشترك لرؤية ومسارات 

املس���تقبل في ظ���ل التحديات الت���ي تواجه احلج 

واحلجاج وشفافية تعبر عنها الطموحات والهموم 

املشتركة، خاصة تلك التي حتتاج وتتطلب التهيئة 

واالستعداد لتواكب تفعيل آليات تثبيت مؤسسات 

أرباب الطوائ���ف بعد إلغاء الصفة التجريبية عنها 

والس���ماح لها أن تعمل وفق أسس جتارية.. فيما 

نوه س���ليمان أبو غلية، رئيس مجلس إدارة مكتب 

الزمازم���ة املوحد على التأكيد عل���ى ثوابت املهنة 

وعراقته���ا وتوثيقه���ا ودوائر تواصله���ا مع تنوع 

اختصاص���ات املنتمني إليها م���ن مطوفني ووكالء 

وزمازمة وأدالء، وس���عي اجلميع على اس���تمرارية 

تطوي���ر هذه الكيان���ات وحماية املصال���ح العامة 

جلميع مساهميها ومنسوبيها، والتعريف مبا تقوم 

ب���ه الهيئة ويؤطر سياس���اتها ومناهج عملها، وما 

يحقق دعمه���ا لتفعيل مصالح جميع مؤسس���ات 

أرباب الطوائف املش���تركة، والتي تتطلبها ضرورة 

التنس���يق الذي تتوحد معه الكلمة والرؤية ويصبح 

فاع���اًل ومؤث���رًا حتى أمام اجله���ات ذات العالقة، 

بحيث يصب���ح معبرًا ع���ن رؤية مش���تركة ال يتم 

جتاوزه وإغفاله.. 

ودعا عدنان كاتب، رئيس مجلس إدارة مؤسس���ة 

مطوف���ي حجاج جنوب آس���يا إلى إعط���اء أهمية 

لتأصيل مفهوم مه�ن أرباب الطوائف وفرق العمل 

املتخصصة واللجان، وكذلك إعطاء أهمية خاصة 

للموضوعات اإلس���تراتيجية التي تخص الش���أن 

الذي من أجله أنشئت املؤسسات ومبنطلقات العمل 

 اإلبداعي الذي يحافظ على الهوية بنبل وس���مو..

وأف���اد عبدالواحد س���يف الدي���ن، رئيس مجلس 

إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير 

العربية أن نطاق محددات النتائج يش���تمل النظم 

واللوائح والهياكل واإلج���راءات وبرامج العالقات 

العام���ة ومجاالت الدراس���ات والبح���ث والتطوير 

املهن���ي للخدمات، فيما أكد زهير س���دايو، رئيس 

مجل���س إدارة مؤسس���ة مطوفي حج���اج جنوب 

شرق آس���يا أن الهيئة تسعى على الدوام مبتابعة 

شخصية ومستمرة من معالي وزير احلج الدكتور 

فؤاد بن عبدالس���الم الفارس���ي لتحقي���ق دورها 

الشمولي واخلدمي والتقني مبا ينصب في تطوير 

مستوى األداء واخلدمات املقدمة حلجاج بيت الله 

العتيق ومساهمي ومس���اهمات مؤسسات أرباب 

الطوائ���ف، فيما أش���ار الدكتور يوس���ف حوالة، 

رئي���س مجل���س إدارة مؤسس���ة األدالء أن تطور 

اخلدمات التي تقوم بها املؤسس���ة واكبت االزدياد 

املستمر ألعداد احلجاج والتطور السريع في شتى 

امليادي���ن وما أولته الدولة من رعاية وأمان حلجاج 

بيت الله احلرام، فأصبح لزامًا أن تأخذ هذه املهنة 

أس���لوبًا حديثًا ومتط���ورًا، وه���ذه اخلدمة تندرج 

ضمن الهدف العام للمؤسس���ة التي تس���عى إلى 

تقدمي أفضل اخلدمات املمكن���ة لضيوف الرحمن 

ورعايتهم.. واملؤسس���ة األهلية ل���ألدالء ال يقتصر 

عملها على موس���م واحد، حي���ث يصل إلى املدينة 

احلج���اج ممن لم تتح لهم زيارة مس���جد رس���ول 

الله، صلى الله عليه وسلم، للتشرف بالسالم عليه 

في املوس���م األول، ألنهم توجهوا إلى مكة املكرمة 

مباشرة ألداء فريضة احلج لضيق الوقت.

فيما نوه األستاذ فائق بياري، رئيس مجلس إدارة 

مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، مبا يحظى 

به جميع أرباب الطوائ���ف من رعاية واهتمام من 

قيادتنا الرشيدة وما يلقونه من دعم ومؤازرة لكل ما 

يطور أعمال احلج واحلجاج ومش���اريعها التنموية 

واحلضرية العمالقة في مكة املكرمة واملدينة املنورة 

واملشاعر املقدسة..

إي������ج������اد ال���ت���ن���اغ���م 
واملس�����تمر  الدائ���������م 
أرباب  مؤسسات  بني 
ال������ط������وائ������ف وب�����ني 
م���ؤس���س���ات ال���دول���ة 
واملدنية احلكومية 

دع�����������������م ال�������ب�������ح�������وث 
وال�����دراس�����ات اخل��اص��ة 
ب����ت����ط����وي����ر خ�����دم�����ات 
أرب���������������اب ال�����ط�����وائ�����ف

ثوابت  ع��ل��ى  ال��ت��أك��ي��د 
امل�����ه�����ن�����ة وع�����راق�����ت�����ه�����ا 
وت����وث����ي����ق����ه����ا ودوائ����������ر 
ت����واص����ل����ه����ا م������ع ت���ن���وع 
املنتمني  اخ��ت��ص��اص��ات 
إل����ي����ه����ا م������ن م���ط���وف���ني 
وأدالء وزمازمة  ووك��الء 
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ِحراك كبير أحدثه قرار مجلس الوزراء املوقر 
رقم )81( الذي صدر في السابع من شهر ربيع 
بتثبيت  وال��ق��اض��ي  1428ه�������،  ع���ام  م��ن  األول 
مؤسسات أرباب الطوائف بتقسيماتها احلالية، 
وإلغاء الصفة التجريبية عنها، بعد أكثر من 
ربع قرن قضته في العمل في ظل التجريبية، 
أرباب  مؤسسات  في  العاملني  كل  أوس��اط  في 
ال���ذي���ن ي���ت���ج���اوز ع���دده���م )15(  ال���ط���وائ���ف 
أل���ف م��ط��وف ودل��ي��ل ووك��ي��ل وزم���زم���ي، الذين 
لهذه  عظيم  باستشعار  القرار  هذا  استقبلوا 
الثقة الغالية من والة األمر، وثمنوه، وأشادوا 
إي��ج��اب��ي ومحفز لإلسهام  ب��أن��ه  ووص��ف��وه  ب��ه، 
“احترافية”  ب��ص��ورة  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  ف��ي 
أفعالهم  ردود  تتوقف  فلم  الرحمن،  لضيوف 
ع��ن��د ح����دود ال��ف��رح��ة وال��ت��رح��ي��ب واإلش����ادة 
ترتيب  إع���ادة  مرحلة  إل��ى  تعدتها  ب��ل  فقط، 
إستراتيجية  رؤى  رس��م  على  فعكفوا  البيت، 
وخطط  علمية  أسس  إلى  تستند  ألعمالهم، 
طبيعة  مع  تتناسب  مستقبلية،  ومشروعات 
امل��ؤس��س��ات وامل��س��ؤول��ي��ات الكبيرة  ع��م��ل ه���ذه 
املناطة بها، والنظرة املستقبلية ملاهية العالقة 
احلج. وزارة  وبني  بينها  تكون  أن  ينبغي  التي 

رؤساء مجالس إدارات أرباب الطوائف 
يحددون مالمح القرار
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املكلفة  ال���ق���ط���اع���ات  أب�����وزي�����د: 
للحجاج  اخل�����دم�����ات  ب���ت���ق���دمي 
ع������ل������ى درج��������������ة ع������ال������ي������ة م���ن 
اإلداري  وال��ت��ن��ظ��ي��م  ال���ت���أه���ي���ل 

املؤسسات  هذه  أعمال  مسار  في  كبيرة  وحتوالت  نقالت  بتحقيق  الكفيلة  األسس  ووضع 

خاصة  املؤسسات،  هذه  أبناء  جميع  ص��دور  أثلج  ال��ذي  التاريخي  القرار  هذا  ظل  في 

عاشته  الذي  واالستقرار  األخيرة،  الفترة  في  املؤسسات  هذه  شهدتها  التي  النقلة  بعد 

االنتخابية  دورتها  في  االق��ت��راع  طريق  عن  لها  جديدة  إدارات  مجالس  انتخاب  بعد 

1428ه����.  ع��ام  م��ن  األول  ورب��ي��ع  صفر  شهري  ف��ي  ج��رت  التي  1431ه����،   -  1428

التنظيم اإلداري 
وص���ف الوكيل فاروق بن صالح أبوزيد، رئيس مجلس إدارة مكتب الوكالء املوحد هذا القرار 

بقوله: )لقد اعتدنا من قيادتنا احلكيمة التي جند منها كل دعم وتشجيع لكل مؤسسات أرباب 

استطـالع

بعد صدور قرار التثبيت
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ع����الء ال���دي���ن: س���ي���ؤدي ه����ذا ال���ق���رار 
إل��ى تأصيل خ��دم��ات احلج  ال��ت��اري��خ��ي 
مدني مجتمع  م��ؤس��س��ات  مبشروعية 

الذي أكسب هذه األعمال العلمية واملنهجية املطلوبة، خاصة بعد تدعيمها بكثير 

من الدراس���ات العلمية واألبحاث العميقة، التي س���يكون لها األثر املباشر في 

االرتقاء باخلدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن من حجاج اخلارج، وأن تكون 

هذه اخلدمات مواكبة لروح العصر، ومس���ايرة للتطورات التي يش���هدها العالم 

اليوم في كل النواحي، ومن هذا املنطلق، فقد كان هذا القرار من القرارات التي 

تدون مبداد من ذهب في س���جل إجنازات قيادتنا الرش���يدة التي تولي – ومنذ 

عهد املؤس���س الباني امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله حتى 

عهد خادم احلرمني الش���ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود  حفظه الله 

– هذه املهن العريقة والعاملني فيها كل رعاية واهتمام(.

مؤسسات المجتمع
املطوف األستاذ عبدالله بن عمر عالء الدين رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي 

حجاج تركيا ومس���لمي أوروبا وأمريكا وأس���تراليا، ورئيس الهيئة التنس���يقية 

45

الطوائف مث���ل هذه اللفتة األبوية احلانية، وذلك حلرصها كل احلرص على 

تقدمي اخلدمات لضيوف الرحمن بشكل جيد ومتطور في كل عام، وعلى أن 

تك���ون القطاعات املكلفة بتقدمي هذه اخلدمات على درجة عالية من التنظيم 

اإلداري والتأهي���ل لتواكب روح العص���ر، وهذا التنظيم اإلداري العالي لن 

يتحقق إال في ظل تثبيت هذه الكيانات وإلغاء صفة التجريبية عنها، وإلباسها 

ثوب الدميومة واالس���تمرارية، خاصة بعد اخلبرات التراكمية الطويلة التي 

اكتسبها العاملون فيها على مدى عشرات السنوات(. وأضاف بقوله: )كما 

أن هذه املؤسس���ات قد س���عت لتحقيق التنظيم اإلداري من خالل إشراك 

األكادمييني وأس���اتذة اجلامعات واملهنيني من مهندس���ني وأطباء وغيرهم، 

والتربويني وحملة الدرج���ات العليا من أبناء الطائفة في مجالس إداراتها، 

واالس���تعانة بخبراتهم في كل أعمالها املوس���مية والدائمة، وللمساهمة في 

وضع خططها وبرامج أعمالها، والتخطيط ملش���روعاتها املس���تقبلية، األمر 

التنظيمية  ال���ه���وي���ة  ت��ث��ب��ي��ت  ق����ط����ب: 
ل����ل����م����ؤس����س����ات ل����ت����ط����وي����ر خ����دم����ات����ه����ا 
وزي��������ادة م�����وارده�����ا واالرت������ق������اء ب������األداء

 العدد األول  مح�������رم  1431ه�



ملؤسس���ات أرباب الطوائف قال: )إن هذا اليوم الذي صدر فيه هذا القرار يعد 

يومًا تاريخيًا في تاريخ مهن أرباب الطوائف، ومنعطفًا جديدًا لتوجه جديد، ألن 

في قرار تثبيت هذه املؤسس���ات وإلغاء صف���ة “التجريبية” عنها معاني كبيرة، 

وسيشكل بداية خلطوات عملية جديدة ستسعى املؤسسات من جانبها لتنفيذها، 

من أهمها إش���عار العاملني فيها باالنتماء الواضح لهذه الكيانات، مما يساعد 

بص���ورة كبيرة في جتوي���د األداء وإتقان األعمال اخلاص���ة بضيوف الرحمن، 

نظرًا لش���عور املنتمني لهذه املهن الشريفة بأن أعمالهم التي يقومون بها خلدمة 

احلجاج، قد اكتس���بت صفة الدميومة واالس���تمرارية، وحتتاج دومًا للتجويد، 

وأن ه���ذه الدميومة تتيح ف���رص التجويد في األداء واالرتقاء به، كما ميكن هذا 

القرار من استقصاء مكامن القصور ومعاجلتها بطريقة أكثر فعالية(. ويضيف 

املطوف ع���الء الدين بقوله: )كما س���يؤدي هذا الق���رار التاريخي إلى تأصيل 

خدمات احلج مبشروعية مؤسسات مجتمع مدني، كما أن كل مؤسسات أرباب 

الطوائف س���تكون قادرة على مواكبة ثقافات الشعوب اإلسالمية املختلفة التي 

تفد لألراضي املقدس���ة ألداء ش���عيرة احلج، حيث تستقبل هذه البالد الطاهرة 

نحو مليوني حاج في كل موس���م، يش���كلون نحو )180( جنس���ية من مختلف 

أقطار العالم، وهذا يعني أن تأثير هذا القرار اإليجابي س���ينعكس على العالم 

اإلسالمي ككل وليس على اململكة العربية السعودية فحسب، وهذا أمر له أبعاده 

املتعددة، فيج���ب علينا اليوم كعاملني في مجال خدمات احلجاج أن نعمل على 

تطوير مس���توى أدائن���ا ليتواكب مع هذه التنظيمات اجلدي���دة التي أقرتها لنا 

الدولة � أيدها الله � مؤخرًا(.

منظور تجاري 
رئيس مجلس إدارة املؤسس���ة األهلية ملطوفي حج���اج إيران، املطوف الدكتور 

طالل بن صالح قطب قال )يس���عدني أن أتقدم بالشكر والتقدير لوالة األمر في 

حكومتنا الرشيدة على تفضلهم بتثبيت هذه املؤسسات بصدور هذا القرار من 

مقام مجلس الوزراء املوقر، والذي فتح الباب على مصراعيه ملؤسس���ات أرباب 

الطوائ���ف الت���ي يصل دخلها الس���نوي إلى نحو )400( ملي���ون ريال للدخول 

وبق���وة في عالم التجارة واالس���تثمار، وأتاح لها ف���رص العمل بطريقة جتارية 

وفقًا لرقابة ذاتية، على أن تس���تثمر أموالها من فائض العائدات التي تتيح لها 

مردودًا أعلى وأفضل مما س���يعود بالنفع على ضيوف الرحمن، حيث س���يؤدي 

إل���ى تقدمي خدمة جيدة ف���ي نوعية اخلدمات املقدمة له���م، وذات عوائد مقبولة 

للمساهمني واملساهمات وأبنائهم، كما أنه سيراعي أهدافها وأغراضها لتحقق 

معه مقتضيات املتغيرات العاملية، بنظم اقتصادية متطورة، كما يعد نقلة كبيرة 

س���تحقق كثيرًا من األهداف، ونحن في املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج إيران 

- ب���ل إن اإلخوة الزمالء في مختلف مؤسس���ات أرباب الطوائف � يتوقعون أن 

يكون هذا التنظيم مفيدًا ألنه يتيح للمؤسس���ات � كما أس���لفت � أن تعمل وفق 

أس���س ونظم جتارية تتيح لهم زيادة املوارد واالس���تثمارات، وحتسني العوائد 

وزيادة الدخل من خالل تصنيف اخلدمات وتقس���يمها إلى فئات، بعد أن كانت 

ذات مس���توى واحد، كما يعطي ملجالس إداراتها كثيرًا من اخليارات واملجاالت 

للحركة والتص���رف(. وأضاف قائاًل: )إننا ننتظر حتويل هذه املؤسس���ات إلى 

كيانات اقتصادية تتمكن من تقدمي جميع اخلدمات للحجاج، مبا فيها اإلسكان 

وتقدمي خدمات التغذية، واس���تثمار املبالغ املالية اخلاصة بها في مش���روعات 

اس���تثمارية لضمان االرتقاء باخلدمات الت���ي تقدمها لضيوف الرحمن، وتثبيت 

الهوية التنظيمية لهذه املؤسسات ومتكينها من تطوير خدماتها وزيادة مواردها 

أب������وغ������ل������ي������ه: ج������ع������ل امل��������ؤس��������س��������ات ك�����ي�����ان�����ات 
ن���ظ���ام���ي���ة راس�����خ�����ة ت�����ق�����دم خ����دم����ات����ه����ا ب����رؤي����ة 
ع����ل����م����ي����ة ت����ت����س����م ب�����امل�����ن�����اف�����س�����ة اإلي����ج����اب����ي����ة
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س������ي������ف ال��������دي��������ن: 
اللبنات  وضع  القرار 
ل���ت���ك���ون امل���ؤس���س���ات 
ك����ي����ان����ات خ���دم���ي���ة 
م�����رم�����وق�����ة ت���س���ه���م 
ف�����ي ب����ن����اء ال���وط���ن 

وحتقيق املزيد من االرتقاء مبس���توى أدائها إلى األفضل، 

الس���يما وأن التنظي���م ألغ���ى صفة التجريبي���ة التي كانت 

ترب���ك كثيرًا من األعمال وأطلق حرية املؤسس���ات ومنحها 

الصبغة التجارية والقدرة على تس���عير اخلدمات(. واختتم 

حديث���ه بقوله: )ومن واقع معطيات املرحل���ة التي مرت بها 

هذه املؤسسات خالل اخلمسة والعشرين عامًا التي مضت، 

أرى أن املرحلة القادمة ألعمالها سوف تبنى على قناعة تامة 

من رجاالت هذه املهنة في املضي قدمًا نحو رفع مس���توى 

أداء اخلدمة(.

كيانات نظامية 
م���ن جانبه ق���ال الزمزمي س���ليمان بن 

صالح أبوغليه، رئيس مجلس إدارة مكتب 

الزمازمة املوحد إن هذا القرار س���يجعل 

من مؤسس���ات أرباب الطوائف كيانات 

نظامية ثابتة وراس���خة، تدف���ع بها إلى 

تقدمي خدماتها للحجاج بش���كل أفضل، 

وبرؤية علمية تتسم باملنافسة اإليجابية، 

ويكون مرتكزًا النطالقات مستقبلية لهذه 

املؤسس���ات لتحقيق تطلعات والة األمر 

واملسؤولني واملس���اهمني. وقال في هذا 

الصدد: )ه���ذا القرار س���يؤدي لزيادة 

ش���عور العاملني بهذه املؤسسات بروح 

االنتماء والوالء، مما يخلق روحًا إيجابية 

تس���ود أجواء العمل وترفع من مستوى 

اخلدمات التي تقدمها هذه املؤسس���ات، 

كما أنه سيسهم وبشكل كبير في حتسني القدرات اخلدمية 

وتدعي���م البنية التحتية لكل مؤسس���ات أرب���اب الطوائف، 

كما س���يمنحها القدرة على تنظيم أموره���ا وتطوير أدائها 

وتطوير قدرات كوادرها البشرية العاملة في خدمات ضيوف 

الرحمن، واالرتقاء باخلدمات املقدمة للحجاج(. واس���تدرك 

أبوغلي���ه قائاًل: )ورغ���م أن هذه املرحلة تع���د مرحلة مهمة 

ومنعطف كبير مله���ن أرباب الطوائف إلثبات الوجود، ورغم 

أن كل اجله���ود الكبيرة واجلب���ارة واخلدمات املتعددة التي 

تقدمها مؤسس���ات أرباب الطوائف حلجاج بيت الله احلرام 

سوف تكون محل النظر واملتابعة والتقومي من كل متلٍق لهذه 

اخلدمات ومن كل متابع ومهت���م، بعد تثبيت هذه الكيانات 

اخلدمية وإتاحة الكثير م���ن الفرص لها، إاّل أنني أؤكد أن 

مؤسسات أرباب الطوائف قادرة على عبور هذه املرحلة على 

الوجه األكمل واملطلوب، مل���ا تتمتع به مجالس إدارات هذه 

املؤسس���ات وأروقتها من كوادر ومؤهالت وقدرات وخبرات 

وإمكانات تؤهلها الس���تحقاق ش���رف هذه املهن، ومن هذا 

املنطلق تأتي أهمية التنظيم والتنس���يق بني هذه املؤسسات 

مبا يتفق مع روح العصر ومتغيراته(.

مواكبة المستجدات
وأوض���ح املطوف عدنان بن محم���د أمني كاتب رئيس مجلس 

إدارة مؤسس���ة مطوف���ي حج���اج دول جنوب آس���يا أن هذا 

القرار يعد منعطفًا تاريخيًا، فتثبيت كيانات مؤسسات أرباب 

الطوائف، سيمنحها الفرصة لوضع خطط مستدمية، تستهدف 

تطوير قدراتها، وحتسني خدماتها، ومواكبة املستجدات التي 

يش���هدها العالم اليوم، ومن ش���أن هذا التثبيت تعزيز ودعم 

اجلانب النفس���ي للعاملني في مؤسس���ات أرب���اب الطوائف، 

وتعميق تطلعاتهم لتقدمي خدمات عصرية ومتطورة، ومن شان 

ذلك أيضًا أن يوس���ع من فرص توظيف واس���تقطاب الشباب 

الس���عودي في أعمال احلج. وأضاف قائاًل: “إن الدعم الذي 

تتلقاه مؤسس���ات أرباب الطوائف من مق���ام خادم احلرمني 

الش���ريفني، املل���ك عبدالله بن عبدالعزي���ز، وولي عهده األمني 

صاحب الس���مو امللكي األمير س���لطان ب���ن عبدالعزيز، وما 

حتظى به من توجيه ومؤازرة من صاحب السمو امللكي األمير 

نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير 

الداخلية رئي���س جلنة احلج العليا، وم���ا تناله من اهتمامات 

صاحب الس���مو امللكي األمير خالد الفيصل، 

أمي���ر منطقة مكة املكرم���ة رئيس جلنة احلج 

املركزية، كل ذلك يطبع النظرة املستقبلية لهذه 

املؤسسات بالتفاؤل والثقة واألمل في غد أكثر 

حض���ورًا، وأخصب عطاء، وأوس���ع أفقًا، وال 

يفوتني أن أش���يد أيضًا باجلهود التي يبذلها 

معالي الدكتور فؤاد بن عبدالسالم الفارسي، 

وزير احلج في متابعة أعمال هذه املؤسس���ات 

وتقوميها وتش���جيعها”. واستطرد قائاًل: “إن 

املنجزات التي حتققت في حقول خدمة ضيوف 

الرحمن في مؤسسات أرباب الطوائف وغيرها 

من القطاعات، تعكس بوضوح أن خدمة احلاج 

تأتي في مقدمة أولويات قيادتنا الرشيدة، كما 

تتس���ق مع قيمنا االجتماعي���ة التي تنظر إلى 

خدمة احلاج كش���رف يتس���ابق اجلميع لنيله 

والظفر به”. واختت���م حديثه قائاًل: “إن قرار 

تثبيت املؤسس���ات يضع على كاهلنا مس���ؤولية أن نكون عند 

حس���ن ثقة القيادة، وأن نرتقي بأدوارنا وأدائنا وجهودنا إلى 

املستوى األمثل، والله ولي التوفيق”. 

مسؤوليات جديدة 
املطوف عبدالواحد بن برهان سيف الدين رئيس مجلس إدارة 

مؤسس���ة مطوفي حجاج إفريقيا غير العربية، قال: )إن هذه 

اخلطوة تعد خطوة إيجابية كبيرة ستس���هم بش���كل كبير في 

إعطاء األمان وإزالة العوائق ومتّكن مجالس إدارات مؤسسات 

أرباب الطوائف وجمعياتها العمومية من وضع برامج تطويرية 

لالرتقاء باألداء وجتويد اخلدمة وحتسينها للوصول بها إلى ما 

ترنو وتتطلع إليه القيادة الرش���يدة، ووضع اللبنات لكي تأخذ 

هذه املؤسس���ات وضعها الطبيعي ككيان���ات خدمية مرموقة 

تسهم في بناء الوطن أسوة بالقطاعات األخرى كل في مجال 

عمله وتخصصه، ووضع برامج وخطط للتواصل اإليجابي مع 

بعثات حج دول حجاج املؤسس���ة، وزيارة هذه الدول، ووضع 

برامج تطوير وتوعي���ة وتدريب(. وأضاف قائاًل: )كما أن هذا 

القرار يلقي مبسؤولية جديدة على مؤسسات أرباب الطوائف 
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بعد أن حظيت اآلن باالس���تقرار الذي س���يمكنها من وضع خطط استراتيجية طويلة املدى، 

فقد جاء في التوجيه الكرمي تش���كيل جلنة من عدة جهات معنية مبا فيها وزارة احلج، إلعداد 

تقرير شامل ألعمال مؤسسات أرباب الطوائف واجلهات ذات العالقة بها، وتوضيح الصعوبات 

واملعوقات التي تواجه تقدمي اخلدمات املطلوبة، واقتراح احللول املمكنة واملناسبة لرفع مستوى 

اخلدم���ات املقدمة لضيوف الرحمن، وهي اللجنة التي مت تش���كيلها من هيئة اخلبراء مبجلس 

الوزراء املوقر في وقت س���ابق، والتي أملت بش���كل كامل ومفّصل بكيفية أداء اخلدمة املقدمة 

للحج���اج، ليتكون لدى العامل���ني فيها االنطباع الكامل مبجريات تق���دمي اخلدمات للحجاج، 

من خالل ما قامت به من جوالت ميدانية على جميع مؤسس���ات أرباب الطوائف، ومن خالل 

متابعته���ا امليدانية في مواس���م احلج املاضية لتقومي األوضاع العامة واملس���تويات احلالية 

لكيفي���ة أداء اخلدمة، والذي على ضوئه س���وف تعكف على وض���ع التنظيم اخلاص بعمل 

املؤسسات في املرحلة القادمة(. 

المنافسة والقوة 
وحت���دث املطوف زهير بن عبداحلميد س���دايو، رئيس مجلس إدارة املؤسس���ة األهلية 

ملطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا قائاًل: )مما ال شك فيه أن الهدف األسمى الذي 

تس���عى له هذه البالد التي كرمها الله باستضافة وفود الرحمن، وبتوجيهات ومتابعة 

من والة األمر هو االرتقاء باخلدمات املقدمة للحجاج إلى أفضل املستويات، وتطوير 

اخلدمات املقدمة من املؤسسات العاملة في خدمة احلجاج عامًا بعد عام, خاصة وأن 

هذه املؤسس���ات قد جنحت خالل أكثر من ربع قرن من الزمان، في خدمة ضيوف 

الرحمن الذي���ن يقدمون من أكثر من 160 دولة إس���المية, فهذا القرار الصائب 

من قيادتنا الرش���يدة، سيتيح لهذه املؤسسات التس���ع عنصر املنافسة والقوة، 

لتحس���ني عوائد املساهمني واملس���اهمات، وخاصة األسر التي تعتمد على هذه 

العوائد كمصدر دخل أس���اس لها لتوفير احتياجاتها املعيش���ية، كما أنه يوفر 

للحاج خدمات عالية املستوى، وهو ما تنشده الدولة حفظها الله، لذا فإن هذا 

القرار التاريخي، سيمّكن هذه املؤسسات من االرتقاء باخلدمات التي تقدمها 

لضيوف الرحمن وتطوير األداء، وأن تتمكن من تقنني وتطوير اخلدمات التي 

تقدمها للحجاج لك���ي تتواكب وتتالءم مع تطلعات القيادة الرش���يدة، كما 

س���يؤدي إلى تطوير عوائد اخلدمات التي ظل���ت ثابتة منذ أكثر من )30( 

عامًا، وحتسني عوائد املساهمني واملساهمات واستخراج سجالت جتارية 

واستثمار عوائدها املالية الكبيرة في كثير من املشروعات، حيث لم يكن 

في السابق - وحتت مظلة الصفة التجريبية - من املمكن استثمار هذه 

األموال، كما أن هذا القرار سيفتح املجال أمام هذه املؤسسات للعمل 

التجاري لتضيف إلى أنشطتها احلالية خدمات أخرى، كما أن توريث 

ممارس���ة هذه امله���ن الذي جاء في نص هذا الق���رار وفقًا لضوابط 

ومعايير محددة، هو اس���تمرار للرعاية الت���ي توليها حكومة خادم 

احلرمني الشريفني ألبناء املطوفني الذين يعملون بكل ما استطاعوا 

لتقدمي خدمات أرقى وأشمل لضيوف الرحمن.

االستقرار الوظيفي
بدأ الدكتور يوسف بن أحمد حوالة رئيس مجلس إدارة املؤسسة 

األهلية ل���ألدالء باملدينة املنورة حديثه قائاًل: )بعد تلك املوافقة 

والرعاي���ة الكرمية، هنالك حتٍد كبير تواجهه كل مؤسس���ات 

أرباب الطوائف التي يتحتم عليه���ا التأكيد بأنها أهل لهذه 

الثق���ة.. ولهذه املكرمة امللكية، حيث يع���د هذا القرار دفعة 

س���داي���و: ت��ط��وي��ر ع���وائ���د اخل���دم���ات ال��ت��ي ظ��ل��ت ث��اب��ت��ة منذ 
واملساهمات  املساهمني  ع��وائ��د  وحتسني  ع��ام��ًا   )30( م��ن  أكثر 



قوية إلثبات الوجود وزيادة روح االنتماء والوالء، كما أنه س���يكون 

دافعًا لنا ومحفزًا ملواصلة املس���يرة وتقدمي أفضل وأرقى اخلدمات 

لضيوف بيت الل���ه احلرام، وتأكيد أننا نح���ن أبناء هذه الطوائف 

أه���ل لهذه الثق���ة، وأننا أيضًا بح���ق الوجه املش���رق لهذه البالد 

الغالية، بحيث ينقل احلجاج عند االنتهاء من أداء مناسكهم أجمل 

الذكريات واللحظات اجلميلة عند عودتهم لديارهم بس���المة الله(. 

وأضاف قائاًل: )كما أن التوجيه بإلغاء “التجريبية” وإضفاء صفة 

الثبات بأن تأخذ هذه املؤسسات شكاًل تنظيميًا اعتباريًا، سيشعر 

العاملني في هذه املؤسس���ات باالستقرار واألمن الوظيفي بعد أن 

افتقدوا هذا الش���عور طوال الفترة الس���ابقة التي امتدت حلوالي 

ثالثني عامًا كانت تعمل فيها هذه املؤسس���ات بصفة جتريبية، ألن 

مسمى “جتريبية” كان مقلقًا لكثير منهم، كما أن عمل املؤسسات 

بأس���لوب وأسس جتارية س���يتيح لها فرص استثمارية أوسع بعد 

أن تأخ���ذ هذه املؤسس���ات وضعها التج���اري الطبيعي(. ويختتم 

الدكتور حوالة حديثه قائاًل: )لقد أتاح والة األمر جزاهم الله خيرًا 

ملؤسسات أرباب الطوائف هذه الفرصة لتقدمي وإبراز ما لديها من 

عمل مؤسس���اتي منظم، يسهم في تطوير اخلدمات وحتسني األداء 

بش���كل أفضل مما كانت عليه سابقًا، وتساعد على جتاوز العقبات 

التي كانت تعترض مس���يرتها، كما أنه س���يعطي نوعًا من األمان 

والراحة النفس���ية التي تس���اعد العاملني في هذه املؤسسات على 

اإلبداع بش���كل أفضل في أداء واجباتهم ومس���ؤولياتهم، وتوسع 

بذلك دائرة حتسني األداء والرقي باخلدمات(.

آفاق رحبة
وأخيرًا يعلق املطوف فايق بن محمد بياري رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي 

حجاج الدول العربية على هذا القرار وانعكاساته بقوله: )هذا القرار هو حتديد 

لهوية مؤسسات أرباب الطوائف لتمكينها من مالحقة الركب في التطوير الكمي 

والنوعي الذي تعيشه جميع مؤسسات املجتمع في هذا الوطن الغالي، وفي هذا 

العه���د الزاهر - عهد خادم احلرمني الش���ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل 

س���عود حفظه الله – الذي يش���هد نهضة حضارية شاملة في مختلف مناحي 

احلياة ومنها قطاع اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن، حيث تطورت أس���اليب 

خدم���ات احلجاج وأصبح���ت تعتمد على اخلطط العلمية املدروس���ة، والتنظيم 

العلمي الدقيق الذي يهدف إلى تقدمي أقصى وس���ائل الراحة واألمان لهم، ومن 

هذا املنطلق فس���وف يرس���خ هذا القرار مكانة هذه مؤسسات أرباب الطوائف 

االعتباري���ة واملهنية، وس���يفتح لها آفاقًا رحبة في مواكبة مس���تجدات العصر 

واستشراف املس���تقبل – بإذن الله –  وتتطلع مؤسسات أرباب الطوائف إلى 

إعطائها احلق في متلك وتأسيس الشركات التجارية أيًا كان شكلها القانوني، 

والتي تتخصص في مزاولة األنش���طة اخلدمية األخرى مثل اإلسكان، والتغذية 

واإلعاش����ة، ونقل احلجاج، أو أي من األنش����طة األخرى، أو الدخول كش����ريك، أو 

ش����راء أي من الشركات، وذلك كله بهدف متكينها من تنمية مواردها ملساعدتها في 

النهوض بواجباتها وخدماتها التي تقدمها حلجاج بيت الله احلرام وزوار املس����جد 

النبوي الش����ريف(. ويضيف بياري قائاًل: )فقرار التثبيت يعني التخلص من العديد 

من املعوقات اإلدارية وامليدانية، وإيجاد املزيد من املرونة التي تساعد هذه املؤسسات 

على االنتقال آلفاق أرحب، تكرس فيها خبراتها املكتسبة على مدى أكثر من ربع قرن 

مضى - وما قبله - عندما كانت خدمة احلجاج تؤدى بأسلوب فردي(. 
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ح�������وال�������ة: ي����ع����د دف�����ع�����ة ق�����وي�����ة إلث����ب����ات 
وسيشعر  االن���ت���م���اء  روح  وزي�������ادة  ال����وج����ود 
الوظيفي واألم������ن  ب���االس���ت���ق���رار  ال��ع��ام��ل��ني 

ب���������ي���������اري: م�����الح�����ق�����ة ال�����ت�����ط�����وي�����ر ال����ك����م����ي 
مؤسسات  ج��م��ي��ع  ت��ع��ي��ش��ه  ال������ذي  وال���ن���وع���ي 
امل�����ج�����ت�����م�����ع ف��������ي ه�����������ذا ال��������وط��������ن ال�����غ�����ال�����ي
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رغ���م أن أع��م��ال م��ؤس��س��ات أرب����اب ال��ط��وائ��ف ت��ت��س��م ب��ال��ش��م��ول��ي��ة، وت��ت��ص��ف ب��ال��ت��ك��ام��ل، وت��ت��م��ي��ز ب��ق��ي��ام��ه��ا ع��ل��ى أس���س راس��خ��ة من 
سبحانه  الله  خّصها  ال��ذي  التميز  وه��ذا  م��ا،  خدمة  تقدمي  ف��ي  التميز  ج��وان��ب  م��ن  جانبًا  مؤسسة  لكل  أن  إال  والتنسيق،  التعاون 
امل��ؤس��س��ات لتطبيقه واالستفادة  لبقية   � ُم��ش��اع  ب��ل ح��ق   � م��ت��اح  ه��و  إمن���ا  غ��ي��ره��ا،  ي��ع��د ح��ك��رًاً عليها وح��ده��ا دون  ل��م  ب���ه،  وت��ع��ال��ى 
ت��ب��ادل اخلبرات  أرب���اب ترفعه منذ نشأتها، وف��ي ظ��ل مفهوم  ال���ذي ظلت م��ؤس��س��ات  ال��ن��ج��اح(،  م��ن��ه، ف��ي ض��وء ش��ع��ار: )ش��رك��اء ف��ي 
وال��ت��ج��ارب واالس��ت��ف��ادة منها ف��ي ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات، وحت��س��ن اجل����ودة واالرت���ق���اء ب�����األداء، وحت��ق��ي��ق ت��ك��ام��ل ال����رؤى امل��ت��م��ي��زة لها، 
توازي  يضمن  وم��وح��د،  شامل  تطبيقي  منهج  لوضع  اجل��ودة  ونظم  واخل��ب��رة  العلم  من  االستفادة  بأهمية  عليها  القائمن  لقناعة 
واملعتمر.  احل��اج  إلرض���اء  والسعي  للتطوير  ال��ه��ادف��ة  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  لتوجيهات  تنفيذًا  بينها،  واخل��دم��ات  األداء  تباين  وع��دم 

مؤسسات أرباب الطوائف..
في كل ناحية تمّيز
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احلاسب  خدمة  أدخ��ل  من  أول  “الوكالء”  يعد 
عامًا   )25( ق��ب��ل  امل���ؤس���س���ات  ب���ن  م���ن  اآلل�����ي 

قامت مؤسسة حجاج إيران بتوفير الصابون السائل 
وجته�ي��ز أماكن للح�������الق����ة الص��ح�����ية في املش�������اعر 

تتسم أعمالها بالشمولية والتكامل وتقوم على التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات

منافذ
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أل�����غ�����ت م����ؤس����س����ة ح�����ج�����اج ت���رك���ي���ا 
ال����ت����ع����ام����الت ال�����ورق�����ي�����ة ون����ف����ذت 
للمعلومات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة  اإلدارة 

ا لحاسب اآللي
في هذه األس���طر نهدف إلبراز رؤى هذه املؤسس���ات، وتسليط الضوء 

على أبرز ما تتميز به كل مؤسس���ة، مع توضيح واقعها احلالي ونظرتها 

املس���تقبلية، ونبدأ مبكتب الوكالء املوحد الذي يتمثل متيزه في كونه يعد 

أول من أدخل خدمة احلاسب اآللي من بني مؤسسات أرباب الطوائف، 

وكان ذلك قبل أكثر من )25( عامًا، حيث أسهم وجود احلاسب اآللي منذ 

ذاك الوقت املبكر في توفير قاعدة معلومات وبيانات شاملة عن احلجاج، 

س���اعدت بش���كل كبير في حتقيق س���رعة اإلجراءات وتوثيق املعلومات 

وس���رعة اس���تردادها عند احلاجة، ويوجد به في الوق���ت احلالي ثالثة 

حاسبات رئيسية مرتبطة ب� )255( وحدة تشغيل. وانطالقًا من رسالته: 

)املبادرة والتواصل والتميز املس���تمر خلدمة ضيوف الرحمن(، يس���عى 

املكتب إلى تطبيق سياس���ة ميكنة العمل في جميع أقس���امه وقطاعاته 

وخدمات���ه، وقد مت تدعيم فروعه في املناف���ذ - خاصة منفذ مطار امللك 

عبدالعزيز الدولي الذي تتركز فيه كثافة احلجاج القادمني واملغادرين - 

بالقوى العامل���ة املؤهلة واملدربة على امليكنة، وتزويد تلك الفروع بجميع 

املستلزمات املكتبية، والوسائل واآلليات واملعدات احلديثة، بهدف إظهار 

الصورة احلضارية للمملكة وحس���ن استقبال ضيوف الرحمن، وحتقيق 

انس���يابية حركة احلجاج وأمتعتهم، ورفع معدالت تش���غيل الصاالت، 

واحملافظة على ما يزيد على ثالثة ماليني وس���تمائة ألف حقيبة ونقلها 

على مراح���ل متعددة. ويبلغ عدد مكاتب اخلدمة امليدانية باملكتب نحو 

)500( مكتب تقريبًا، وعدد مساكن احلجاج )4541( مسكنًا، موزعة 

على مؤسسات الطوافة الست. كما أن املعدل اليومي ملغادرة احلافالت 

من مطار امللك عبدالعزيز يبل���غ )1433( حافلة، مبعدل حافلة واحدة 

تغ���ادر في كل دقيقة، والزمن املتاح في اليوم 24 ×60=1440 دقيقة. 

وأن من أه���م إجنازات املكتب تفويج ما يزيد على )1400( حافلة في 

أي���ام الذروة، وتقليص فترة بق���اء احلجاج باحلافالت من خالل تنظيم 

تفويجهم إلى مجموعات اخلدمة واملس���اكن املخصصة لهم، واحملافظة 

على ج���وازات احلجاج، وتالف���ي االختناقات املروري���ة في العاصمة 

املقدسة واملدينة املنورة.

اإلدارة اإللكترونية
تعد املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومس���لمي أوروبا وأمريكا 

وأس���تراليا من أولى املؤسس���ات التي أدخلت أنظمة احلاس���ب اآللي 

وتطبيقاته، وجوانب متيزها تتمثل في خطواتها الواس���عة التي خطتها 

نح���و إلغاء التعام���الت الورقية، وتنفي���ذ اإلدارة اإللكترونية في تبادل 

املعلومات وفي جميع معامالتها الداخلية واخلارجية، لالرتقاء مبستوى 

األداء واخلدمات املقدمة حلجاج بيت الله احلرام، ممن تتشرف املؤسسة 

بخدمته���م، والبالغ عددهم أكثر من )250( ألف حاج، وفدوا من )75( 

دولة، وذلك باالستفادة القصوى من نظم وتقنية املعلومات، واستخدام 

أحدث وأرقى وسائل االتصاالت في جميع أعمالها وإداراتها ومهامها 

ومجموعاتها اخلدمية امليدانية، لتشكل بذلك منظومة دقيقة من اإلدارة 
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اإللكتروني���ة الفّعالة، مما مكنها من احلصول على موافقة معالي وزير احلج 

على استخدام شعار: )املؤسسة الذكية( في جميع أعمالها، كأول مؤسسة 

من بني مؤسسات أرباب الطوائف األخرى. كما تتميز املؤسسة باستخدام 

برنامج حاسوبي حديث ومتطور - يعد األول من نوعه على مستوى مؤسسات 

أرباب الطوائف - لتنفيذ وإنهاء وتس���هيل إجراءات منظمي خدمة احلجاج، 

املتعلقة بعقود اإلسكان واخلدمات، وذلك من أي مكان في العالم وبكل يسر 

وس���هولة،. وقد مت حتديثه وتطويره بإضافة خدمة إرسال الرسائل الهاتفية 

النصي���ة وعدة لغات للبرنام���ج بجانب اللغة العربية. كما تعتبر املؤسس���ة 

الوحيدة من بني مؤسس���ات أرباب الطوائف التي تس���تخدم شرائح اجليل 

الثالث، لربط مراكز االس���تقبال آليًا باملقر الرئيس لها. كما أن للمؤسس���ة 

جتربة رائدة ومتيزًا في تس���خير تقنية نظم املعلومات اجلغرافية في جميع 

أعمالها وخدماتها في احلج، حصلت مبوجبها على درع التميز. 

إن���������ش���������اء م�����رك�����ز 
للتعبئة  ح���دي���ث 
اآلل���ي���ة مل����اء زم���زم 
مب�����ك�����ة امل����ك����رم����ة 
جوانب  أب���رز  ي��ع��د 
“الزمازمة” متيز 

مؤسسة  تعاقدت 
ح�����ج�����اج ج���ن���وب 
شركات  م��ع  آس��ي��ا 
ومؤسسات وطنية 
للقيام باخلدمات

خدمات المشاعر
حققت املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج إي���ران نقلة نوعية فريدة، وذلك بتأمني 

وتوفير صابون سائل )عدمي الرائحة( في مشعر منى طيلة إقامة احلاج الكرمي 

في هذا املش���عر، وذل���ك بطريقة منوذجية.. حيث مت وضع الصابون الس���ائل 

ف���ي أنابيب )عبوات( ُصنعت لهذا الغرض بش���كل حضاري، تعلق بالقرب من 

دورات املياه، مما كان له صدًى طيبًا لدى احلجاج أنفسهم ومسؤوليهم، األمر 

الذي أدى ملطالبتهم بضرورة اس���تمرار هذا النهج في كل األعوام. وس���عينا 

من املؤسس���ة لتحقيق راحة وسالمة احلجاج الكرام، فقد قامت بتجهيز أماكن 

مخصصة للحالقة في مشعر منى، بنظام موحد وأوقات زمنية موحدة، وتوفير 

فرش خاص لهذا الغرض جلمع مخلفات احلالقة بطريقة منظمة تالفيًا النتشار 

ه���ذه املخلفات، حيث توضع بعد جمعها في األماك���ن املخصصة لها، فضاًل 

عن تأمني كراسي للجلوس على هذا الفرش عند احلالقة، وكذلك توفير ماليات 

وأمواس حالقة خاصة لكل حاج. كما متيزت في مجال تطوير برامج احلاسب 

اآلل���ي، التي كفلت متابعة احلاج منذ وصوله إلى املنفذ متابعة دقيقة، تش���مل 

س���اعة حتركه واسم س���ائق احلافلة ورقمها، ورقم احلملة التابع لها، وعنوان 

س���كنه وس���اعة وصوله ملقر إقامته حلظة بلحظة، واعتماد نظام جديد للنظافة 

مبنى على مدار الساعة بأحدث أجهزة التنظيف احلديثة، وكذلك حتديث مركز 

اجلحفة وتطويره. كما قامت املؤسسة في األعوام املاضية بتشكيل جلنة منبثقة 

من مس���ؤوليها ومس���ؤولي بعثة احلج اإليرانية للوقوف على مش���عري عرفات 

ومنى - وذلك في اليوم السادس من شهر ذي احلجة - ملتابعة تسليم املخيمات 

لرؤساء القوافل بعد التأكد من جاهزيتها.

تعبئة حديثة
ملكتب الزمازمة املوحد جوانب متيز عديدة، منها قيامه بتوزيع أكثر من سبع 

وثالثني مليون لتر من ماء زمزم املبارك، ونحو خمسة ماليني عبوة بالستيكية 

س���عة )20( لترًا، و )1.5( لتر، و)300( ملل على احلجاج من خالل ثالثة 

برامج عمل رئيسة، وستة عشر فرعية، وذلك عند قدومهم في مراكز التوجيه، 

وفي مس���اكنهم أينما وجدوا مبكة املكرمة، وعند مغادرتهم بعد أداء مناسك 

احلج مبراكز مراقبة التفويج. ولعل أبرز جوانب متيز هذا املكتب، تتمثل في 

إنش���اء مركز حديث للتعبئة اآللية ملاء زمزم املبارك، مبكة املكرمة في موسم 

حج عام 1422ه�، على مس���احة )3200( م2، تتراوح طاقته اإلنتاجية من 
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)1500-2000( عبوة أس���طوانية خاصة سعة )20( لترًا في الساعة، ومن 

)33000-44000( عبوة في اليوم، وذلك لضمان احلفاظ على سالمة ونقاء 

ماء زمزم من أي ملوثات، وليقضى نهائيًا على ما يسمى “بالتعبئة اليدوية”، 

ويخطو خطوة كبيرة نحو إحالل “امليكنة” محل العمل “اليدوي”، وليعد هذا 

املش���روع أكبر نقلة نوعية في تعبئة م���اء زمزم حتى الوقت احلالي. كما أن 

إنش���اء خط تعبئة آلي بطاقة إنتاجية )1400 عبوة / س���اعة( مرادف للخط 

احلالي، يعد من أبرز إجنازات املكتب ضمن جهوده لالرتقاء بالعمل، وتطوير 

األداء ف���ي مركز التعبئة اآللي وتدعيمه ورفع إنتاجيته. فتحت ش���عار: )من 

اهتماماتنا الوصول إلى القمة واألهم هو احلفاظ عليها(، ومن هذا املنطلق، 

قام املكتب في عام 1410ه� بتعبئة ماء زمزم في عبوات بالس���تيكية س���عة 

)300( ملل، وسعة )1.5( ملل آليًا في أحد املصانع الوطنية. احلائزة على 

عدة ش���هادات في اجلودة العاملية، وتوزيعه���ا مبردة مبراكز توجيه احلجاج 

االس���تقبال والتفويج وتقنية املعلومات وإسكان مكة املكرمة وتوثيق العقود 

ونظم املعلومات اجلغرافية واألعمال املس���احية ملواقع املؤسسة باملشاعر، 

واألعمال التخطيطية ملواقع املؤسس���ة باملشاعر املقدس���ة، وتأمني القوى 

البش���رية لفريق عمل الطوارئ والصيانة والش���ؤون العامة، واإلش���راف 

واملتابعة والنقل والتصعيد، وإدارة اجلودة واحلراسات األمنية. وذلك بهدف 

إش���راك القطاع في اخلدمات التي تقدم للحجاج، وإيجاد فرص للشركات 

واملؤسس���ات للمش���اركة، والتخلص من التوظيف املوسمي وما يتطلبه من 

تدريب وتأهيل. كما متيزت املؤسس���ة بإنش���اء مستشفى ميداني مبشعر 

عرف���ات قبل عدة س���نوات، يعد األول من نوعه على مس���توى مؤسس���ات 

الطوافة، بطاقة اس���تيعابية ألكثر من )100( مريض في وقت واحد، وجهز 

باألجهزة الطبية الالزمة ملعاجلة احلاالت اإلسعافية الطارئة، وال يقتصر في 

تقدمي خدماته على حجاج املؤسسة فقط، بل يشمل كل صاحب حاجة من 

مؤسسة  ت��ف��وق��ت 
ح�����ج�����اج ال��������دول 
غير  األف��ري��ق��ي��ة 
ال������ع������رب������ي������ة ف���ي 
إج���������������راء أغ����ل����ب 
أعمالها إلكترونيًا

خدمات  ت���ق���دمي 
ال����ت����غ����ذي����ة ك����ان 
اجل������ان������ب ال������ذي 
مت�������������ي�������������زت ب�����ه 
حجاج  م��ؤس��س��ة 
جنوب شرق آسيا

كهدية تقدم للحجاج عند وصولهم للديار املقدس���ة، ومبراكز مراقبة التفويج 

كخير هدية تقدم لهم عند املغادرة. 

العمل المؤسساتي
به���دف تقدمي خدم���ات راقية ومتمي���زة حلجاجها الذين تق���وم بخدمتهم، 

وإيجاد منافس���ة بني املؤسسات اخلاصة في هذا املجال، اجتهت املؤسسة 

األهلي���ة ملطوفي حجاج دول جنوب آس���يا - وفي خط���وة تعد األولى من 

نوعها على مس���توى مؤسس���ات أرباب الطوائف - إلى العمل املؤسساتي 

من خالل التعاقد مع س���ت ش���ركات ومؤسس���ات وطنية للقيام بخدمات 

أي جنس���ية، كما مت توفير الكوادر الطبية املؤهلة واملدربة ملعاجلة احلاالت 

اإلس���عافية الطارئة واجلراحية البسيطة. كما دشنت املؤسسة مقرًا جديدًا 

للجنة الش���ؤون العامة، كما أتاحت املؤسس���ة املجال للمطوفات للمشاركة 

في األعمال اإلنسانية، من خالل اللجنة النسائية التي مت حتويلها إلى جلنة 

تطوعية، بانضمام أكثر من )30( مطوفة لها. 

التقنية والمعلومات
تفوقت مؤسس���ة مطوفي حج���اج الدول اإلفريقية غي���ر العربية في إجراء 

أكث���ر من 90 في املائة من أعمالها إلكتروني���ًا، وجنحت في توحيد قواعد 
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البيان���ات للوص���ول إلى املؤسس���ة اإللكترونية، بع���د أن وفرت املعدات 

والبرام���ج واخلبرات التي أس���همت ف���ي تطوير املؤسس���ة من اجلانب 

التقن���ي واملعلوماتي، وذل���ك ضمن خطتها الس���اعية لتحويل التعامالت 

بني جمع أقس���ام وإدارات املؤسس���ة وفروعها إلى مؤسس���ة إلكترونية، 

وإدارة وتش���غيل جميع اخلدمات إلكتروني���ًا، بهدف ضمان حتقيق أعلى 

مس���تويات اخلدمة املقدم���ة لضيوف الرحمن الذين تتش���رف بخدمتهم، 

والبال���غ عددهم أكثر من )175( ألف حاج، وف���دوا من أكثر من )47( 

دول���ة مختلفة الثقافات والع���ادات والتقاليد واللغ���ات، من خالل أعمال 

مجموعات اخلدمة امليدانية، ويش���ارك أكثر من )4(  آالف شاب سعودي 

وسرعة إجناز املعامالت. كما متيزت املؤسسة بإطالق أعمال ومهام مركز 

الدراس���ات والتطوير في موس���م حج عام )1429ه�(، لإلسهام في رفع 

مس���توى اخلدمات املقدمة من قبل املؤسسة لضيوف الرحمن، إلى جانب 

اإلسهام في تطوير أساليب وأدوات اخلدمات املقدمة واللجان والوحدات 

التي تتضمنها املؤسس���ة. وذلك مبشاركة عدد من األكادمييني والباحثني 

واخلبراء املتخصصني في عدة مجاالت، لإلش���راف على أعماله، وإعداد 

الدراس���ات واألبحاث واس���تقراء التوصيات وتوظيفها، والتي تسهم في 

تطوير أعمال املؤسس���ة، ولتحقيق مبدأ تطوير وتقومي أعمال املؤسس���ة 

بش���كل مستمر وفق أس���س علمية مدروس���ة. كما نفذت املؤسسة جولة 

ميدانية ملس���ؤولي بعثات احلج ورؤس���اء األفواج لرمي اجلمرات، بهدف 

تعرفهم على آليات التفويج الس���ليم، وتدريب احلجاج على الطريقة اآلمنة 

والسليمة لرمي اجلمرات، وقد عممت املؤسسة هذه التجربة بعد جناحها 

في األعوام املاضية.  

التغذية في الحج
تق���دمي أكثر من ثالثة ماليني وجبة حلجاجها في املش���اعر املقدس���ة، كان 

أبرز جوانب متيز املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا. 

فنظرًا لعدم قدرة مطاعم الوجبات الس���ريعة على توفير األعداد الكبيرة من 

وجبات احلجاج وارتفاع أسعارها، وتدني املستوى الصحي لوجبات الطرق 

واألرصفة التي يستهلكها بعض احلجاج لرخص أسعارها، واختالف معايير 

ومس���تويات وجبات متعهدي التغذية، وعدم مواكبتها للكم والنوع املطلوبني، 

وع���دم التزام املطاعم املؤقتة بالش���روط الصحية الالزمة، وضعف جتهيزات 

املطابخ في املشاعر املقدسة، وعدم توافر أعداد كافية من املطابخ في مشعر 

منى ملواكبة أعداد احلجاج، جلأت املؤسسة لتقدمي هذه اخلدمة – التي متيزت 

بها – حلجاجها في املشاعر املقدسة، وتتكون خطة املؤسسة في هذا املجال 

من ثالث مراحل: املرحلة األولى تبدأ قبل موس���م احلج، وتشمل االجتماعات 

م���ع بعثات احلج لتحديد قوائم الطعام ومتطلبات اإلعداد واجلداول الزمنية، 

واالتفاق مع الش���ركات وموردي امل���واد الغذائية لتحديد الكميات والنوعيات 

ومراحل التوري���د، وحتديد نوعيات املواد الغذائية التي تتناس���ب والظروف 

البيئية ضمانًا لعدم تلفها، والتنس���يق مع موردي املواد الغذائية على توريد 

املواد الغذائية والكميات، وجتهيز مواصفات وش���روط االتفاق مع مجموعات 

اخلدمة، وأخيرًا اختيار فرق العمل امليدانية. أما املرحلة الثانية من مراحل التخطيط 

فتتم أثناء املوس���م، وتبدأ بانطالقة اخلطة التش���غيلية التي يتم فيها وضع  هياكل 

وبرامج عمل املتابعة واإلش���راف، وتوزيع فرق العمل حس���ب التخصصات ملتابعة 

االتفاقات مع موردي املواد الغذائية، وفرق االس���تالم، وفرق مراجعة املواصفات، 

وف���رق التوريد ملجموع���ات اخلدمة امليدانية، وفرق التخزين، ومتابعة س���ير العمل 
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مع مجموعات اخلدمة امليدانية، واإلش���راف واملراقبة الدائمني لتطبيق شروط 

اخلدم���ة ومتطلباته���ا. أما املرحلة الثالثة فتتم بعد انتهاء موس���م احلج، حيث 

يجري مراجعة الدروس املستفادة وتقومي مستوى األداء.

المغادرة الميدانية
جوانب كثيرة من جوانب التميز تضاف لرصيد املؤسسة األهلية لألدالء،  

تتمثل في قيامها بخدمة جميع احلجاج زوار مسجد املصطفى صلى الله 

عليه وسلم، من خالل )3( مراكز استقبال، و)18( مكتب خدمة ميدانية، 

و)5( مراكز إرشاد للحجاج التائهني، باإلضافة ل� )10( مكاتب للمساندة 

والدعم، و)5( مجالس تنفيذية، واستحداث )5( مراكز جديدة في املنطقة 

املركزية للمغادرة امليدانية النهائية، واس���تخدام أجهزة احلاس���ب اآللي 

احملمول )Lap Top( إلنهاء إجراءات املغادرة في زمن قياس���ي، وتشغيل 

الصال���ة اجلديدة التي أنش���أتها وزارة احلج مبحطة الهجرة، وإنش���اء 

وح���دة إلدارة املواقف ملعاجلة تكدس وقوف احلافالت باحملطة، وس���رعة 

إنهاء اإلجراءات وتس���ريع إجراءات االستقبال واملغادرة من خالل خدمة 

املس���ارات السريعة، وتفعيل مشاركة مكاتب اخلدمة امليدانية في برنامج 

الطوارئ والسالمة، وربط جميع املواقع امليدانية التابعة للمؤسسة بتقنية 

)IP-VPN(، وتنفيذ األرش���فة اإللكترونية مبختلف املواقع امليدانية. وفي 

إطار االستفادة من دروس مواسم احلج السابقة، واستثمار أفكار ورؤى 

التجارب امليدانية، مت اخللوص إلى مش���روع املغادرة امليدانية من أمام 

الوحدات السكنية في موسم حج 1428ه�، وهي توجيه احلافالت املغادرة 

من أمام الوحدة الس���كنية إلى امليقات مباشرة في موسم ما قبل احلج، 

وإل���ى مطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة في موس���م ما بعد احلج، والذي 

عالج عدة جوانب ميدانية، مثل مش���كلة تكدس احلافالت خالل أيام الذروة 

ف���ي محطة الهجرة، واختص���ار زمن املغادرة والقضاء عل���ى طول الفترة 

الزمنية التي كان يقضيها احلاج داخل احلافالت إلمتام إجراءات املغادرة، 

وحتقيقها لنقلة نوعية محفزة لش���مولية اخلدمة جلميع احلجاج الكرام. ولقد 

حصل���ت املؤسس���ة  - لتميزها في هذه التجرب���ة - على جائزة التميز من 

صاحب الس���مو امللكي أمير منطقة املدينة املنورة رئيس جلنة احلج باملدينة 

املنورة.

لقاءات تعريفية
متيز الفت للمؤسس���ة األهلية ملطوف���ي حجاج ال���دول العربية، في مجال 

االهتم���ام مبجموعات اخلدم���ة امليدانية، متمثلة في عقد لق���اءات تعريفية 

شاملة ألعمال القطاعات احلكومية، خاصة ببرنامج تفويج احلجاج ملنشأة 

اجلمرات، لرؤس���اء بعثات احلج، ورؤس���اء مجموعات اخلدم���ة امليدانية، 

واألعض���اء املعنيني بتفويج احلجاج، مبش���اركة العدي���د من اجلهات ذات 

العالقة، مما يسهم في إجناح أعمال سائر اخلدمات التي تقدمها املؤسسة 

حلجاجه���ا، الذين يبلغ عددهم أكثر من )375000( حاج، وفدوا من )22( 

دولة عربية، من خالل )117( مجموعة خدمة ميدانية منتشرة في أحياء مكة 

املكرمة. كما متيزت املؤسس���ة باستحداث وحدة إلدارة األزمات، بالتنسيق 

مع وزارة احلج والدفاع املدني والهالل األحمر ومع مراكز الطوارئ، لتقدير 

حجم األزمة – في حالة حدوثها - وحصر التلفيات، واملش���اركة في وضع 

اخلطط لتالفي احلدث، واملش���اركة في اخلطط املستقبلية للحد من حدوث 

الكوارث، ومع املؤسسات األخرى التي تخدم حجاج بيت الله احلرام. ومن 

مهام الوحدة الداخلية الوقوف املباش���ر على احلدث وتقدير حجمه ووضع 

خطة س���ريعة لكيفية التعام���ل معه، وذلك بتوفي���ر كل اإلمكانات واآلليات 

املتاحة، والوقوف على مساعدة املتضررين من الكوارث واحلوادث الطارئة، 

وتأمني املس���تلزمات األساسية للمتضررين، ووضع األطر واحملاور العامة 

وااللتزامات األساسية املطلوبة في خطط مفصلة لبرنامج السالمة، ووضع 

خطط لعمل جوالت ميدانية تفقدية على مواقع الس���كن ومخيمات احلجاج، 

للتأك���د من توفير متطلبات الس���المة، ومعرفة أماكن الس���كن االحتياطية 

الس���تخدامها في احل���االت الطارئة، وتوفي���ر الكوادر املدربة لإلش���راف 

واملتابعة، وإمتام عملية نقل احلجاج املتضررين، واإلش���راف واملتابعة على 

املواقع البديلة، وتقدي���ر حجم األضرار والتلفيات، وإعداد التقارير الالزمة 

عن احلالة وتوثيقها، وإعداد التقرير النهائي وإجنازات تنفيذ اخلطة وإعداد 

التصور للخطط املقترحة للعام املقبل.
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التي  النادرة  التاريخية  الوثائق  من  بالعديد  اخلاصة  مكتباتهم  وأرفف  مكاتبهم،  وخزائن  "األدالء"  طائفة  أفراد  من  الكثير  ذاكرة  حتتفظ 
صدرت منذ عدة عقود، وحتمل تعليمات وتنظيمات وضوابط صادرة من كبار املسؤولني في الدولة، ومن مشايخ هذه الطائفة العريقة، لتدل 
على اهتمامهم املتعاظم بهذه املهنة وتنظيم شؤونها. ومنها هذه الوثيقة التي صدرت منذ نحو )107( أعوام، من قِبل شيخ األدالء، وحتمل اثني 
عشر بندًا لتنظيم هذه املهنة اجلليلة، ووضع بعض أسسها وقواعدها. تعيد )الرفادة( نشر هذه الوثيقة التي وردت إليها ـ مع نصها ـ من سعادة 
الدكتور يوسف بن أحمد حوالة، رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية لألدالء، في باب )وثائق( تعميمًا للفائدة، وتعريفًا لهذا اجليل بجانب 
من جوانب اهتمام الرعيل األول من طائفة "األدالء" وروادها ورموزها بهذه املهنة العريقة، وإبرازًا لصور عنايتهم الفائقة بآليات العمل فيها. 

وثيقة تاريخية تضم اثني عشر بندًا تنظم 
أعمال “األدالء”

دة 
فا
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ة: 

ور
من
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وثـــائق

احلـــجـــاج  اســـتـــقـــبـــال  األدالء  عـــلـــى  يــــلــــزم 
بالديانة  لــهــم  الـــازمـــة  بــاخلــدمــة  والــقــيــام 
ـــــوب مـــنـــهـــم ـــــطـــــل واألمـــــــــانـــــــــة كـــــمـــــا هـــــــو امل

ال يــجــتــمــع عــنــد الـــدلـــيـــل الــــواحــــد زيــــادة 
خـــمـــســـة وعــــشــــريــــن نـــــفـــــرًا مـــــن احلــــجــــاج 
عـــــنـــــد الــــــــقــــــــدوم وفـــــــــي وقـــــــــت الـــــــزيـــــــارة

حـــجـــاجـــه  مـــــع  األدالء  أحـــــــد  وجـــــــد  إذا 
حـــــــجـــــــاجـــــــًا لــــــدلــــــيــــــل آخــــــــــــر يـــبـــقـــيـــهـــم 
سريعًا عــنــهــم  دلــيــلــهــم  ويــخــبــر  لــدلــيــلــهــم 

نص الوثيقة
ليك���ون معلومًا لدى جميع األدالء املوظفني خلدمة احلجاج القادمني لزيارة 

سيد املرسلني صلى الله عليه وسلم أنه يلزم إجراء التعليمات اآلتي بيانها 

في البنود املوضحة أدناه الصادرة من حضرة شيخ األدالء: 

البن���د األول: يلزم عل���ى كل فرد من أفراد األدالء مع صبيانهم اس���تقبال 

احلجاج الواردين إليهم من أي جهة كانوا ذكورًا وإناثًا س���واء كانوا فقراء 

أو أغنياء، والقيام باخلدمة الالزم���ة لهم بالديانة واألمانة كما هو املطلوب 

منهم ويلزم أن الصبيان يكونوا من أهل األدب والكمال، وأن يعلم كل دليل 

ش���يخ األدالء عن صبيانه، وأن يقدم لزيارة النساء الصبيان الالئقني لهم، 

وأن يكونوا جميع الصبيان مصحوبني للزيارة على الوجه األكمل. 

الثان���ي: أن ال يخرج أحد م���ن الصبيان الذين ال يليق خروجهم من البيت 

إل���ى القهاوي في املناخة، وإذا حض���رت الصالة ال يخرج أحد من احلرم 

الش���ريف إلى القهاوي واألسواق، بل يصلون في احلرم ويباشرون اخلدمة 

الالزمة عليهم. 

الثالث: إذا وردت القافلة ال يخرج أحد األدالء وال الصبيان إلى خارج باب 

احلميدية واملجاورين كذلك ال يخرج أحد منهم. 

الرابع: إذا وصل احلجاج إلى املناخةيجري معاملتهم في البيوت س���ريعًا، 

ويتحفظون على حوائجهم وعلى ش���قادفهم، ويس���لمون الش���قادف ألحد 

احلراس املعلومني ويس���ألون احلجاج هل مات منه���م أحد في الطريق أو 

ضرب أحد أو سرق منهم شيء، فإذا حصل عليهم أدنى خلل، يخبرون عنه 

احلكومة سريعًا، وإذا كان فيهم مريض يخبرون عنها احلكيم سريعًا، وإذا 

مات منهم أحد، يكتب الدليل اس���مه وأبوه وبلده وقريته وعدد ذريته وتركته 

والش���هود احلاضرين من أهل بلده، ويحرره جميعًا في دفتر يحفظه عنده 

حتت املس���ؤولية، وإذا مات أحدهم في املدين���ة املنورة أيضًا يعمل بجميع 

ذلك دليله من غير نقصان. 

اخلام���س: ال يتعرض أحد احلجاج غي���ره، وإذا كانوا مع حجاجه يتركهم 

على حالهم ويخبر دليلهم عنهم. 

السادس: يلزم إسكان احلجاج في بيوت واسعة نظيفة مأمونة وإلقاء البال 

معه���م وتفقد أحوالهم في كل وق���ت، خصوصًا يوم وصولهم، وإذا لزم لهم 

الذهاب إلى احلمام يرس���لهم الدليل مع أحد مأمون ليحفظ حوائجهم وينبه 

صدرت منذ أكثر من قرن وتنص على االهتمام بتقديم الخدمات



عليهم بحفظ أكمارهم في احلمام عند بعضهم مع دراهمهم. 

الس���ابع: ال يؤخذ ف���ي البيوت من احلجاج دراهم باس���م الصدقة، بل يتركون 

احلجاج يتصدقون بأنفس���هم في احلرم وف���ي جميع املزارات، وال يجمع الدليل 

شيئًا من احلجاج باسم الصدقة. 

الثامن: يلزم على كل دليل أن يكتب أسماء احلجاج الواردين إليه وبالدهم فردًا 

ف���ردًا، ذكورًا وإناثًا وأطف���ااًل، في دفتر يحفظه عنده، وأن يكتب بكون أعدادهم 

ذكورًا وإناثًا وأطفااًل في ورقة، يقدمها لشيخ االدلالء أو النقيب عند زيارة القدوم 

بدون تأخير. 

التاس���ع: زيارة احلجاج في احلرم الشريف وفي جميع األماكن باألدب والكمال 

الالئق بعيدًا عن الش���باك مبقدار اس���طوانتني، وأن ال يباشروا الزيارة إال بعد 

أن يصلى الش���افعي مبدة، وأن ال يرفعوا أصواتهم بالصياح الغير الالئق، وأن 

ال يزدحم���وا م���ع بعضهم، وال يجتمع عند الدليل الواحد زيادة عن عش���رين أو 

خمس���ة وعش���رين نفرًا من احلجاج عند القدوم وفي وقت الزيارة، وأن ال يأخذ 

الدليل احلجاج بعد الزيارة إلى آخر احلرم، ويجمع منهم دراهم برسم الصدقة 

أو خالفه���ا. والزيارة تكون للنبي صلى الله عليه وس���لم، والصاحبني بعد زيارة 

القدوم مع عدم التطويل في جميع األماكن، ويكون طلوع احلجاج إلى الزيارات 

اخلارج���ة مع بعضهم جميعًا بع���د إخبار احلكومة، وال 

يكون اختالط النس���اء مع الرجال في جميع الزيارات، 

وال تقرأ الفاحت���ة في كل زيارة، بل تكفي فاحتة واحدة 

عند متام الزيارة. 

ال  العاش���ر: يلزم إعط���اء احلجاج عند س���فرهم جَمّ

مضب���وط داخل الرهينة، ويش���رط علي���ه دفع مجيدي 

اخلراج ومجيدي اإلعاش���ة للمي���ري، وال يأخذ الدليل 

ال أربعة مجيدي أو خمس���ة مجيدي، ألنه قد  من اجلَمّ

بل���غ احلكومة ذلك، فكل من يطل���ع عليه إن أخذ أربعة 

ال يجري عليه اجلزاء من  أو خمس���ة مجيدي من اجلَمّ

الة على جمَاٍّل  احلكومة، وأيضًا إذا تعدى أحد من اجلَمّ

آخر يخبر عنه احلكومة، بيجري عليه اجلزاء الالزم. 

احلادي عش���ر: إذا وج���د أحد االدل���الء مع حجاجه 

حجاجًا لدليل آخر - س���واء كانوا كثي���رًا أو قلياًل – 

يتركهم ف���ي املناخة، ويبقيهم لدليله���م، ويخبر دليلهم 

عنه���م س���ريعًا، وال يتعلل بقوله: ه���و رفيق حجاجي، 

ويأخذه مطلقًا أبدًا، وجميع أفراد املجاورين الذين هم 

في احلرم، إذا مس���كوا حاج أو أخذوا منه ش���يئًا، أو 

تداخل في حجاج الغير، يكون ممنوعًا في احلرم، ويجري عليه اجلزاء الالزم. 

الثاني عش���ر: جميع من يخالف هذه البنود أو ش���يئًا منها، أو يجري ش���يئًا 

بخ���الف ما ذكر، فجزائ���ه أن يؤخذ منه تقريره وال يك���ون له تعلق في احلجاج 

بعد ذلك أبدًا.

 

قد صار إطالع هيئة الدلالء على جميع هذه البنود وصدقوا عليها، وصار قراءة 

البنود املس���طورة على جميع الدلالء بعد اجتماعهم بحض���ور الهيئة املذكورة، 

فمن يخالف ذلك أو ش���يئًا منه يجري عليه اجلزاء املتقدم من احلكومة الس���نِيّة 

ليعلم ذلك.
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احلبشي(. 

احلجاج  زيــارة 
فـــــــــي احلـــــــــرم 
بــــــــــــــــــــــــــــاألدب 
والـــــــــكـــــــــمـــــــــال 
بعيدًا  الــائــق 
الشباك  عــــن 
مبــــــــــــــقــــــــــــــدار 
اســــطــــوانــــتــــني



له���ذا البيت احل���رام، كل التك���رمي، والتعظيم، والتقدي���س، واإلجالل، 
ومن ذلك أن ُجِعل له حدود، ال يتجاوزها قاصده، بحج - أو عمرة - إاّل 
وقد أحرم وأتى في حال خشوع وخضوع، وتقديس وإجالل، عبادة لله 
تعالى، واحترامًا لهذا البيت املطهر، وتعظيمًا وتقديسًا له، إذ جعل له 
هذا احلمى، الذي ال يتجاوزه من قصده بنسك، إال وجاء منه معظمًا، 
مكرمًا، خاشعًا، خاضعًا، بهذه الهيئة اخلاصة. ومن رحمة الله بخلقه، 
أنه سبحانه وتعالى لم يجعل لهم ميقاتًا واحدًا في إحدى جهاته، بل 
جعل لكل جهة محرمًا وميقاتًا، لئال تلحقهم املشقة بقصدهم ميقاتًا 
لي���س ف���ي طريقه���م، حتى جع���ل ميقات َم���ْن داره دون املواقي���ت مكانه 
الذي هو فيه، حتى أهل مكة املكرمة يحرمون باحلج من مكة املكرمة، 

فال يلزمهم اخلروج إلى احلل كفعلهم بالعمرة.

مواقيت الحج المكانية.. 
مواضع تعظيم البيت الحرام وتكريمه

دة 
فا

الر
ة: 

رم
مك

ة ال
مك

امل����واق����ي����ت ال����ي����وم ات����خ����ذت أب������ع������ادًا إض���اف���ي���ة 
ج�������دي�������دة ب����ح����ك����م م�������ا حل����ق����ه����ا م�������ن ت����ط����ور 
ف�������ي ال������ع������م������ران وحت�������دي�������ث ف�������ي اخل������دم������ات

عددها خمسة وتحيط بمكة المكرمة من سائر أقطارها ومناحيها

تعظيم وتكرمي
احلج لغة: القصد، وشرعًا: القصد إلى البيت احلرام، ألعمال مخصوصة. 

واملواقيت: جمع ميقات. وهي زمانية ومكانية، وقد حّدد رس���ول الله صلى 

الله عليه وس���لم املواقيت املكانية حتديدًا كاماًل واضحًا، وهي تكتنف مكة 

املكرمة من س���ائر أقطارها ومناحيها: )ش���مااًل، وجنوبًا، وشرقًا وغربًا(، 

لَْيَفة،ِ واجُلْحَفة، وَقْرَن امْلََناِزِل، وَيلَْملََم، وذات  وعددها خمس���ة وهي: )ذو احْلُ

عرق”(. وقد ُجعلت هذه املواقيت تعظيمًا للبيت احلرام، وتكرميًا، ليأتي إليه 

احلجاج والزوار من هذه احلدود، معظمني خاضعني خاش���عني. واملواقيت 

اليوم اتخ���ذت أبعادًا إضافية جديدة، وذلك بحكم ما حلقها من تطور في 

العم���ران، وحتديث في املرافق واخلدمات، فلم تعد ذلك املس���جد املجاور 

لبئر في قفر، بل غدت س���وقًا جتارية يزداد ازدهارها مبواس���م العبادة، 

فهي س���وق تعرض الكثير من الس���لع، فامليقات اليوم يحتوي على العديد 

من املباس���ط التي عادة ما يقوم عليها س���كان املنطقة التي فيها امليقات، 

فيؤمنون للحاج مستلزمات احلج من إحرام وأحزمة وحقائب، كما يؤمنون 

معالم
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م���ي���ق���ات  علي”  “آبار  احل���ل���ي���ف���ة  ذو 
أه�����������ل امل������دي������ن������ة وس��������ائ��������ر احل������ج������اج 
م���ون ال�����زي�����ارة ع���ل���ى احل���ج ال����ذي����ن ي���ق���دِّ
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)َواتَُّقوِن(،  أحيانًا. 

ف���ي  خافون���ي  أي 

تغفل���وا وال  أعمالك���م فال 

تتركوا واجبًا. )َيا ُأْوِلي األَلَْباِب(، 

أي يا أصحاب العقول. هذا بالنسبة 

إلى احلج، أما العمرة فقد جعل الله تبارك 

وتعالى وقتها أوسع، فالسنة كلها موعد زيارة 

وظرف تشرف وتقرب. 

امليقات املكاني 
وأم���ا امليقات املكاني فقد حّدده رس���ول الله صلى الله عليه 

وس���لم حتديدًا كاماًل واضحًا، وهو يكتنف مكة املكرمة من سائر 

أقطارها ومناحيها: )شمااًل، وجنوبًا، وشرقًا وغربًا(، وعددها خمسة 

لَْيَفة،ِ واجُلْحَفة، وَقْرَن امْلََن���اِزِل، وَيلَْملََم، وذات عرق«(. َعْن  وه���ي: )ذو احْلُ

َعْبِدالل���ه ْبن َعبَّاس رَضي اللّه َعْنُهَما: أَن َرُس���وَل اللّ���ه َوقَّتَ ألْهِل امْلَِدينِة »ذا 

ٍد “َقْرَن امْلََن���اِزِل”، وألهل الَْيَمن  لَْيَف���ِة«، وألهِل الش���ام “اجُلْحَفة” وألهِل َنْ احْلُ

، َومِلَْن أَتي َعلَْيِهَن ِمْن َغْيِر أْهِلِهنَّ مِلَن أَراَد احَلجَّ َأْو الُْعْمَرَة،  »َيلَْملََم”، وقال: “ُهنَّ لَُهنَّ

َة(. فعلى من مر على أي  َة ِمْن َمكَّ َوَمْن َكان ُدْوَن ذِلَك فِمْن َحْيُث أْنَشأ، َحَتى أْهُل َمكَّ

واحد من املواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حاذاه جوًا 

أو برًا أو بحرًا وهو يريد احلج والعمرة وجب عليه اإلحرام, وإذا كان ال يريد احلج 
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ل���ه املظ���الت اليدوي���ة، 

وبعض األجه���زة اإللكترونية، 

وألطفالهم بعض األلعاب واحللويات 

واملش���روبات. كما أن بع���ض املواقيت قد 

اندثرت معامله القدمية، وبقيت آثار من املس���اجد 

واآلب���ار التي كانت محطة احلجي���ج، ومع تغير الطرق 

بقي���ت تلك املواقيت في ط���رق احلج احلديث���ة دون أن تفقد 

اس���تيقافها للحجيج، وهذه إحدى أهم سمات عمارتها احلديثة كما 

ورد في بحث للدكتور أس���امة بن محمد ن���ور اجلوهري، فهي، في رأيه، 

متكن احلجاج واملعتمرين من قضاء ما تطلبه الفريضة بس���هولة ويس���ر، 

نظرًا حلفاظها على املوقع اجلغرافي احملدد لها، ويتكون كل مش���روع من 

مش���روعات إعادة إعمار املواقيت من عناصر معمارية توظف لتسهيل ما 

يتطلبه اإلحرام ش���رعًا، كما وضع املصممون لكل مش���روع فكرة تعطي 

التصميم طابعًا بيئيًا من خالل استلهام املناخ احمللي.

امليقات الزماني 
امليقات الزماني، هو أش���هر احلج: )شوال، وذو القعدة، وذو احلجة(. وقد 

ْعُلوَماٌت َفَمن  جُّ َأْش���ُهٌر مَّ بينه الله س���بحانه وتعالى بقوله جلت قدرته: }احْلَ

َفَرَض ِفيِهنَّ احَلجَّ َفال َرَفثَ وال ُفُس���وَق وال ِجَداَل ِف���ي احَلجِّ وَما َتْفَعُلوا ِمْن 

َخْي���ٍر َيْعلَْمُه اللَُّه وَتَزوَُّدوا َفإنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّْقَوى واتَُّقوِن َيا ُأْوِلي األَلَْباِب{. ف� 

ْعُلوَماٌت( أو أش���هر احلج أشهر معلومات وهو شوال  ( في )َأشْ���ُهرٌ مَّ جُّ )احْلَ

وذو القع���دة وذو احلجة فال يجوز تأخيره منها كما كان اجلاهلون يفعلون 

حي���ث يؤخرون احلج، ونزل فيهم: }إمنا النس���يء زيادة في الكفر{. )َفَمن 

( - أي في هذه األش���هر - فليعلم أنه )الَ َرَفَث(،  َفَرَض( على نفس���ه )ِفيِهنَّ

وهو اجلماع َو)الَ ُفُسوَق(، وهو السباب واملفاخرة َو)الَ ِجَداَل(، وهو قول: ال 

(، أي في حال اإلحرام. )َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍر(  جِّ والل���ه و بلى والله )ِفي احْلَ

في احلج وغيره )َيْعلَْمُه اللُّه(، ولعّل ذكره هنا لكثرة احتياج احلجاج بعضهم 

إلى بعض في مختلف الشؤون فكل خير يصدر من اإلنسان إمنا هو بعلم 

الله س���بحانه فيجازيه على ذلك. )َوَتَزوَُّدوْا( من احلج زادًا للروح )َفِإنَّ َخْيَر 

الزَّاِد التَّْقَوى(، وهو يحصل بكثرة هائلة في احلج حيث التجّرد والكف عن 

امللذات ومقامات الش���دائد والصعوبات، وُيحتمل أنها نزلت فيمن لم يكن 

يأخ���ذ الزاد للحج بإّدعاء أنه ضيف الله ثم ليس���تعطي في الطريق، فأمر 

بأخذ الزاد فإنه قرين بالتقوى دون اإلستعطاء الذي فيه منقصة وذلة وُحرمة 
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والعم���رة فال يجب عليه أن يح���رم، وإذا ج����اوزها بدون إرادة حج أو عمرة، 

ثم أنش���أ احلج أو العمرة من مكة املكرمة أو جدة فإنه يحرم باحلج من حيث 

أنشأ من مكة املكرمة أو جدة - مثاًل - أما العمرة فإن أنشأها خارج احلرم 

أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخل احلرم فعليه أن يخرج إلى أدنى 

احِل���لِّ ويحرم منه للعم���رة. مع أن البعض يرى أن من كان أقرب إلى مكة من 

ه���ذه املواقيت فميقاته مكانه فيحرم منه، فأهل مكة يحرمون من مكة، إاّل في 

العمرة، فيح���رم من كان في احلرم من أدنى احلل، ألن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال لعبدالرحمن بن أبي بكر: )أخرج بأختك- يعني عائشة ملا طلبت منه 

العمرة- من احلرم فلتهل بعمرة(. وهذه املواقيت املكانية هي:

ذو احلليفة
بضم احلاء وفتح الالم تصغير احللفاء نبت معروف ينبت بتلك املنطقة، وتسمى 

ف���ي الوقت احلالي )آبار علي( – ويقع ذو احلليفة ببطن وادي ذي احلليفة أحد 

أودي���ة وادي العقيق، ويكاد عم���ران املدينة املنورة – حاليًا - يصل إليه، وتبلغ 

املسافة من ضفة وادي احلليفة إلى املسجد النبوي نحو ثالثة عشر كياًل. وهي 

أبع���د املواقيت حيث إن املس���افة من تلك الضفة إل���ى مكة املكرمة عن طريق- 

وادي اجلموم – تبلغ نحو أربعمائة وثمانية وعشرين كياًل، واحلليفة ميقات أهل 

املدينة املنورة ومن أتى عن طريقهم من غير أهل املدينة املنورة، كسائر احلجاج 

مون زيارة املسجد النبوي الشريف على احلج. وكان به مسجدان هما  الذين يقدِّ

مس���جد الشجرة ومسجد املعرس. ومسجد الش���جرة هو مسجد امليقات الذي 

صلى فيه آنذاك، وس���مي مبسجد الشجرة ألن الرسول، صلى الله عليه وسلم، 

كان إذا أتى ذا احلليفة نزل حتت ش���جرة س���مرة هناك، فبني مسجد في ذلك 

املوضع هو مس���جد الشجرة. وأما املسجد الثاني فيقع قبالة مسجد الشجرة. 

تقدر املسافة بينهما مقدار رمية سهم أو تزيد قلياًل وسمي مبسجد املعرس وفيه 

عرس رس���ول الله، صلى الله عليه وسلم، منصرفًا من مكة. حتيط بهذا الوادي 

التالل ذوات اللون املائل للحمرة وهي تالل صخرية متعددة األسطح.

اجلحفة
بضم اجليم وسكون احلاء املهملة وفتح الفاء بعدها هاء، وهي قرية بينها وبني 

البحر األحمر عش���رة أكيال. وهي في الوقت احلالي خراب ويحرم الناس من 

)رابغ(، التي هي مدينة كبيرة فيها الدوائر واملرافق واملدارس احلكومية، وتبعد 

عن مكة املكرمة عن طريق وادي اجلموم بنحو مائة وستة وثمانني كياًل. ويحرم 

من رابغ أهل لبنان وس���وريا واألردن وفلس���طني ومصر والس���ودان واملغرب 

وبلدان إفريقيا وبعض املنطقة الشمالية في اململكة العربية السعودية.

يلملم 
بفت����ح الياء املثناة التحتي����ة فالم فميم فالم أخرى بعده����ا ميم أخرى، ويقال 

أمللم، وس����كان تلك املنطقة اآلن يقولون مللم، وعند سؤال بعض األعيان وكبار 

الس����ن من س����كان تلك املنطقة عن مسمى )يلملم(، هل هو جبل أم واٍد؟ قالوا 

إنه هو هذا الوادي وأنهم ال يعرفون جباًل ُيس����مى بهذا االس����م، وإمنا االسم 

خاص بواٍد سيوله تنزل من جبال )السداة(، ثم متده األودية في جانبيه، وهو 

يعظم حتى صار واديًا فحل مجراه ممتد من الش����رق إلى الغرب حتى يصب 

في البحر األحمر عند مكان في الس����احل يسمى )املجيرمة(، وإنه من سفوح 

جبال )الس����داة( حتى مصبه ف����ي البحر األحمر يقدر بنحو مائة وخمس����ني 

كياًل. فمس����مى )يلملم( الوارد في احلديث الش����ريف ميقاتًا ألهل اليمن ومن 

أتى عن طريقهم، هو كل هذا الوادي املعترض جلميع طرق اليمن الس����احلي 

وس����احل اململكة العربية الس����عودية، وأن االس����م عليه من فروعه في سفوح 

جبال )السداة( إلى مصبه في البحر األحمر، وأنه ال يحل ملن أراد نسكًا ومرَّ 

ب����ه أن يتج����اوزه بال إحرام من أي جهة من جهات����ه وطريق من طرقه. ويحرم 

من )يلملم( اليمن الساحلي وس����واحل اململكة السعودية وإندونيسيا وماليزيا 

والصني والهند وغيرهم من حجاج جنوب آس����يا. وفي الوقت احلاضر أصبح 

احلج غالبه عن طريق الطائرات أو البواخر التي ال ترسو إال على مواني جدة 

اجلوية والبرية.

قرن املنازل
بفتح القاف وس����كون الراء، وقد يقال قرن الثعالب لوجود أربع روابي صغار 

تس����كنها الثعالب، وقد أزيلت إحدى تلك الروابي لتوسعة طريق مكة املكرمة – 

الطائف، وبقي حاليًا منها ثالث، أما الثعالب فمع توس����ع العمران هربت عن 

املنطقة. والقرن هو اجلبل الصغير، وهذا امليقات اش����تهر اسمه اآلن بالسيل 

الكبير، ومس����افته من بطن الوادي إلى مكة املكرمة ثمانية وسبعون كياًل، ومن 

املقاهي واألمكنة التي اعتاد الناس أن يحرموا منها خمس����ة وس����بعون كياًل، 

والس����يل الكبير اآلن قرية كبيرة فيه����ا محكمة وإمارة وجميع الدوائر واملرافق 

واخلدمات واملدارس املنوعة. ويحرم من قرن املنازل أهل ند وحاج الش����رق 

كله، من أهل اخلليج والعراق وإيران وغيرهم. 
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ال���س���اح���ل���ي  ال����ي����م����ن  ح�����ج�����اج  م����ي����ق����ات  “يلملم” 
آسيا م��ن ح��ج��اج ج��ن��وب  وغ��ي��ره��م  اململكة  وس��واح��ل 
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وادي محرم
وهو أعلى “ق���رن املنازل”، وهو قري���ة عامرة وكان ال 

يح���رم منه إال قل���ة، حتى فتحت حكومتن���ا طريق مكة 

املكرمة - الطائف املار بالهدا وجبل كرا، فصار محرمًا 

مهمًا مزدحمًا، فبنت فيه احلكومة مس���جدًا كبيرًا جدًا، 

له طرقه املسفلتة الداخلة واخلارجة ومواقف السيارات 

ومكان الراحة وأمكنة االغتس���ال ودورات املياه بأحدث 

تصميم وبناء لهذا احملرم امله���م، وهو ال يعتبر ميقاتًا 

مس���تقاًل من حيث االسم ألنه فرع قرن املنازل، ويبعد 

عن مكة بخمسة وسبعني كياًل، ولوال كثرة تعرجات جبل 

كرا لكان عن مكة نحو س���تني كي���اًل فقط، ويحرم منه 

من يحرم من امليقات الذي في أس���فله، ويزيد بحجاج 

الطائف وحجاج جنوب اململكة وبعض حجاج اليمن. 

ذات عرق
بكس���ر الع���ني وس���كون ال���راء بعدها قاف، وس���مي 

الصغي���ر.  اجلب���ل  وه���و  عرق���ًا  في���ه  ألن  بذل���ك 

 

ويس���مى حاليًا )الضريبة(. قال ياقوت: )الضريبة وادي 

حج���ازي يدفع س���يله في  ذات ع���رق(، والضريبة بفتح 

الضاد املعجمة بعدها راء مكس���ورة ثم ياء مثناة حتتية 

ثم باء موحدة حتتية ثم هاء واحدة الضراب وهى اجلبال 

الصغار، واملس���افة من ميقات ذات عرق حتى مكة مائة 

كياًل، وأش���هر األمكنة التي مير بها الطريق مكة املكرمة 

– الرق���ة، وفيها آث���ار قدمية من آثار بن���ي العباس، ثمَّ 
وادي نخلة الش���امية، ثم املضيق، ثم البرود، ثم شرائع 

املجاهدية، ثم العدل. وهذا امليقات مهجور اآلن فال يحرم 

منه أحد ألن الطرق املسفلتة ال متر عليه، وإمنا متر على 

الطائف والس���يل الكبير “قرن املنازل”. وهذا امليقات لم 

ي���رد في حديث الصحيحني ولكن ورد في بعض الس���ن أن النبي صلى الله عليه 

وسلم وّقت ألهل العراق ذات عرق. وقد ضّعف بعض أهل العلم هذا احلديث. قال في 

فتح الباري: والذي في البخاري عن ابن عمر قال ملا فتحت الكوفة والبصرة أتوا عمر 

فقالوا يا أمير املؤمنني إن رس���ول الله حدَّ ألهل ند قرنًا وهو جور عن طريقنا قال: 

فانظروا حذوها في طريقكم فحدَّ لهم )ذات عرق(. قال الش���افعي: لم يثبت عن النبي 

صلى الله عليه وس���لم أنه حد ذات عرق، وإمنا أجمع عليه الناس، وهذا يدل على أن 

ذات عرق ليس منصوصًا عليه. وبه قطع الغزالي والرافعي في ش���رح املسند والنووي 

في شرح مسلم وكذا وقع في املدونة ملالك.

ِشعب بني هضاب 
وصّح���ح احلنفية واحلنابلة وجمهور الش���افعية أنه 

منصوص، وقد وقع ذلك في حديث جابر عن مسلم، 

إاّل أنه مشكوك في رفعه. وقد وقع في حديث عائشة 

وحديث احلارس الس���همي كالهما عند أحمد وأبي 

داود والنس���ائي، وهذا يدل على أن للحديث أصاًل، 

فلعل من قال إنه غير منصوص عليه لم يبلغه، أو رأى 

ضعف احلديث. وعلى كل فقد صح توقيته عن عمر 

رضي الله عنه. فإن كان منصوصًا عليه وجهله فهو 

من موافقاته املعروفة، وإن لم يكن ُنصَّ عليه فقد قال 

صلى الله عليه وسلم: )عليكم بسنتي وسنة اخللفاء 

الراشدين املهديني من بعدي(. وقد أجمع املسلمون 

عل���ى أنه أحد مواقيت احلج ولله احلمد. ويذكر أحد 

الباحثني إن هذا امليقات ِشعبًا بني هضاب، طوله من 

الشرق إلى الغرب ثالثة أكيال، وعرضه من اجلنوب 

إلى الشمال نصف كيل، ويحده من جانبيه الشمالي 

واجلنوبي هضابه، ويحده من الش���رق “ريع انخل” 

ويحده من الغرب وادي “الضريبة” الذي يصب في 

وادي “مّر”، ويعتبر ه���ذا امليقات من احلجاز، فال 

ه���و من ند وال من تهام���ة، ولكنه حجاز منخفض 

يكاد يكون حّرة، فليس في���ه جبال عالية. ويقع عنه 

ش���رقًا بنحو عش���رة أكيال وادي “العقيق” ثم يلي 

العقيق شرقًا صحراء “ركبة” الواسعة حيث تبتدئ 

ب���الد ند. علمًا بأن جمي���ع مواقيت اإلحرام أودية 

عظام ولذا فإن االحتياط أن يحرم احلاج أو املعتمر 

من الضفة التي ال تلي مكة من الوادي لئال يعتبر متجاوزًا للميقات.

وح���ج���اج  جن�����د  أه������ل  املنازل”  “قرن  م�����ن  ي����ح����رم 
ال���ش���رق م���ن أه���ل اخل��ل��ي��ج وال���ع���راق وإي�����ران وغيرهم
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نهاية  ف��ي  يعكفون  ومختصون  تراكمية  وخ��ب��رات  ث��رة  جت��ارب  أص��ح��اب  وإداري����ون  وت��رب��وي��ون  ومهنيون  جامعات  وأس��ات��ذة  أك��ادمي��ي��ون 
إلكسابها  امل��وس��م،  ف��ي  بتنفيذها  قامت  التي  التشغيلية  الطوائف  أرب���اب  مؤسسات  خطط  عمل  ب��رام��ج  تقومي  على  ح��ج  موسم  ك��ل 
احلج  مواسم  عن  ال���واردة  التقارير  من  واالستفادة  عملها،  بآليات  واالرت��ق��اء  أكبر  بصورة  وتطويرها  وحتديثها  ومبتكر،  جديد  كل 
أعداد  اخلطط  ه��ذه  عمل  برامج  لتواكب  وتكريسها،  اإليجابيات  وتعزيز   – وج��دت  إن   – املالحظات  بعض  وتالفي  ملعاجلة  املاضية 
وإدارات  الرشيدة،  القيادة  تطلعات  ولتحقق  لهم،  اخلدمات  أفضل  تقدمي  ولتضمن  ع��ام،  بعد  عامًا  املتزايدة  احل��رام  الله  بيت  حجاج 
مناحي  كل  شمل  الذي  احلضاري  والتطور  العلمي  والتقدم  العصر،  لروح  ومواكبتها  باخلدمات،  املتواصل  االرتقاء  في  املؤسسات  هذه 
والتطوير.   والتحوير  للتعديل  والقابلية  واملرونة  بالديناميكية  اتسامها  التشغيلية  اخلطط  هذه  سمات  أبرز  من  وأن  خاصة  احلياة، 

دة 
فا

الر
ة: 
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مك
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مك

تواكب برامج العمل أعداد حجاج بيت 
عام  بعد  عامًا  املتزايدة  احلرام  الله 
وتضمن تقدمي أفضل اخلدمات لهم

برامـج

الخطط التشغيلية ألرباب الطوائف.. 
المرونة والواقعية تسابق المعاصرة

يعدها أساتذة جامعات ومهنيون وتربويون وأصحاب تجارب ثرة وخبرات تراكمية
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المراجعة والتقويم
تهتم مؤسس���ات أرباب الطوائف اهتمامًا كبيرًا في كل موس���م باالستفادة 

من خبرات ذوي االختصاص ملراجعة وتقومي خططها التش���غيلية، وإضافة 

كثير من املستجدات واملس���تحدثات والبرامج التطويرية لها، لضمان األداء 

األمث���ل والفعال، وتقدمي اخلدمات حلجاج بيت الل���ه احلرام بأعلى املعايير، 

لضمان راحتهم وأدائهم ملناس���ك احلج بكل أمن واطمئنان، وذلك من خالل 

تركيز هذه اخلطط التش���غيلية على التوسع في برامج العمل، وإكسابها كل 

ما من شأنه االرتقاء مبستوى األداء في جميع إدارات املؤسسة وأقسامها، 

وحش���د كل الطاقات البش���رية وتس���خير جل اإلمكانات املادية وجتسيدها 

على أرض الواقع، باإلضافة إلى التعاون الدائم واملس���تمر مع اجلهات ذات 

حتقيق تطلعات القيادة في االرتقاء 
العصر  ل���روح  ومواكبتها  ب��اخل��دم��ات 
احلضاري  والتطور  العلمي  والتقدم 

العالق���ة باحلج للوصول باخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن إلى أعلى 

املستويات، ومتكينهم من أداء الركن اخلامس من أركان اإلسالم بكل 

يسر وسهولة وأمان، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

 

ميكنة العمل 
مكتب الوكالء املوح���د أدى ويؤدي خدماته حلجاج بيت الله احلرام في 

جميع املنافذ اجلوية والبرية والبحرية من خالل القوى البشرية العاملة، 

التي تبلغ نحو )7500( وظيفة موس���مية، منه���ا )4000( أربعة آالف 

وظيفة للسعوديني، و)3500( وثالثة آالف وخمسمائة وظيفة لفئة العمال 

خلدمة ضيوف الرحمن خالل موسم حج 1430ه�. وقد استهدفت خطته 

التشغيلية ملوس���م حج 1430ه� تقدمي اخلدمة ألكثر من )1613000( 

مليون وس���تمائة وثالثة عش���ر ألف حاج خالل قدومهم ومغادرتهم عن 

طريق )15( خمسة عشر منفذًا جويًا وبحريًا وبريًا. ومن أبرز مستجدات 
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خطة املكتب التشغيلية ملوس���م حج )1430ه�(، تطبيق سياسة ميكنة العمل 

في جميع األقسام والقطاعات واخلدمات، وتدعيم فروعه في املنافذ - خاصة 

منفذ مطار امللك عبدالعزي���ز الدولي الذي تتركز فيه كثافة احلجاج القادمني 

- بالق���وى العامل���ة املؤهلة واملدربة على امليكنة، وتزوي���د تلك الفروع بجميع 

املس���تلزمات املكتبية والوس���ائل واآلليات واملعدات احلديثة. وإنش���اء موقع 

للمكتب على الش���بكة العاملية لإلنترنت، لتعريف حجاج بيت الله احلرام على 

خدمات املكتب وتزويدهم باإلرش���ادات التي تكف���ل أدائهم الفريضة والعودة 

إلى أوطانهم بكل راحة واطمئنان. وتبس���يط اإلجراءات وتوحيدها وتوثيقها. 

وتدريب العاملني عليها لرفع معدالت األداء وإجنازها مبا يكفل س���رعة توجه 

احلج���اج من منافذ القدوم اجلوي���ة والبرية والبحرية إلى مكة املكرمة واملدينة 

املنورة، وإنشاء إدارة جديدة لتس���هيل إنهاء إجراءات احلجاج القادمني من 

دول مجلس التع���اون اخلليجي من مواطنيها واملقيم���ني فيها. وتزويد ميناء 

جدة اإلس���المي وبعض فروع املكتب باملنافذ البرية بأجهزة احلاسب اآللي، 

لتأمني س���رعة إدراج بيانات احلجاج القادمني عن طريقها ونقلها إلى وزارة 

احلج ومؤسس���ات أرباب الطوائف أواًل بأول لتمكينها من االستعداد املسبق 

خلدمتهم. وإعادة هيكلة قس���م اإلجراءات والتحصيل. وزيادة املوارد البشرية 

الالزمة لسرعة إنهاء وإجناز إجراءات احلجاج في أقل وقت ممكن وبكل يسر 

وسهولة. وزيادة القوى البش���رية العاملة واملعدات واآلليات الالزمة لإلسراع 

بإنهاء إجراءات احلجاج وحتقيق راحتهم وانسيابية حركتهم. 

التعامل اإللكتروني
أبرز مستجدات خطة املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا 

وأمريكا وأس���تراليا التي نفذتها في موس���م حج ع���ام )1430ه�(، تتلخص 

في: )تدشني ش���عار املؤسسة اجلديد في احتفالية تقيمها املؤسسة. وإقرار 

املس���تجدات اخلدمية التي س���توفرها املؤسس���ة لقطاعاته���ا ومجموعاتها 

امليداني���ة في موقعها على ش���بكة اإلنترنت، والتي يت���م الدخول عليها وفق 

مس���تويات صالحية آمنة. واعتماد التعامل اإللكتروني ال� )E: Mail( بني 

املؤسسة وكل قطاعاتها ومجموعات اخلدمة امليدانية، فيما يخص املخاطبات 

واملعامالت اإلدارية. وإقرار محددات اخلطة التشغيلية للمؤسسة ملوسم حج 

1430ه�، بعد االطالع على خالصة محاضر بعثات قدوم احلجاج والتي مت 

توثيقه���ا مع معالي وزير احلج، وبعثات احلج التي وفدت للتباحث من الدول 

التي تخدم املؤسس���ة حجاجه���ا. والتركيز على رفع كف���اءة األداء اخلدمي 

واالهتمام باجلوانب التش���غيلية، خاصة تلك التي تتعلق بالعاملني املشاركني 

ف���ي تنفيذ خطة عمل املؤسس���ة. وتركيز إدارة تقنية املعلومات على س���رعة 

االنته���اء من م���ا يخص أعمال احلج تقنيًا من برامج وم���ا يلزمها. واعتماد 

العمل بجواز الس���فر الدولي لقدوم احلجاج من جميع دول حجاج املؤسسة، 

ووضع الترتيبات الالزمة لعملية اس���تالمه وحفظه لدى مجموعات اخلدمات 

امليدانية، ومداولته ب���ني اجلهات املختصة، مبوجب ما ورد في تعميم معالي 

وزير احلج. والتأكيد على بعثات احلج والشركات السياحية بضرورة االلتزام 

بتنفيذ ش���رط تقدمي ضمان بنكي باسم وزارة احلج. والعمل على التعاقد مع 

شركات ومؤسس���ات احلراسات األمنية املدنية اخلاصة املرخصة من األمن 

العام ملناطق اململكة العربية السعودية لالستفادة من خدمات هذه الشركات 

مبا يحقق أمن وس���المة مخيمات حجاج املؤسسة. واس���تمرارًا ملا طرحته 

املؤسسة حلزم اخلدمات اإلضافية في موسم حج عام 1429ه�(. ومن خالل 

الدروس املس���تفادة إلدارة املؤسس���ة في موس���م حج 1429ه� عن تطبيق 

جتربة تنفيذ مش���روع تقدمي برامج ح���زم اخلدمات اإلضافية حلجاجها عن 

طريق بعض مجموعات اخلدمات امليدانية، فقد وضعت املؤسس���ة في موسم 

حج 1430ه� مش���روع )األطر التنظيمي���ة لتنفيذ البرامج املعتمدة للخدمات 

اإلضافية حلجاج املؤسسة ملوسم حج 1430ه�(. 

الربط اآللي
اس���تمرارية تفعيل دور املرأة )املطوفة( باملؤسس���ة، وتقوم آلية تنفيذه على 

اس���تمرارية تخصيص قس���م خاص للس���يدات للعمل في أنشطة املؤسسة 

اخلدمية حلجاج بيت الله احلرام، وكذلك ملد جسور التواصل مع مثيالتهن من 

املطوفات، مع التوسع في مشاركتهن كحضور اجلمعيات العمومية اخلاصة 

باملؤسسة. واستمرارية توسيع نطاق الربط اآللي بني مراكز التوجيه، تطويرًا 

خلدمات النقل بني املدن ومراكز التوجيه. واس���تمرارية توس���يع نظام الربط 

اآللي بني جلان املؤسس���ة والفرق امليدانية، وذلك بربط أجهزة املقر الرئيسي 

باملؤسس���ة مع أجه���زة الفرق امليدانية تس���هياًل لتبادل املعلومات وس���رعة 

متريرها. واس���تمرارية استخدام الزي املوحد ملوظفي املراكز الفرعية التابعة 

للمؤسس���ة، وذلك بتوزيع الزي املوحد ملوظفي اإلرش���اد. وأخيرًا استحداث 

برامج متعددة ألقس���ام املؤسسة، بالبدء في إعداد برامج متخصصة جلميع 

األقسام عن طريق التعاقد مع مؤسسة متخصصة في هذا املجال، تعد أبرز 

مستجدات اخلطة التشغيلية للمؤسسة األهلية ملطوفي حجاج إيران.

م������������ن أب��������������������رز س����������م����������ات ه��������ذه 
اتسامها  ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة  اخل����ط����ط 
والقابلية  وامل��رون��ة  بالديناميكية 
والتطوير وال���ت���ح���وي���ر  ل��ل��ت��ع��دي��ل 
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إعادة الهيكلة
أعد مكتب الزمازمة املوحد خطة تش���غيلية طموحة ملوس���م حج )1430ه�(، 

حتوي برامج عمل فعالة لضمان س���قيا جميع ضيوف الرحمن دون استثناء 

ماء زمزم الطهور املبارك في حلهم وترحالهم، وفي كل زمان ومكان.. وأينما 

تواجدوا بالديار املقّدسة، منذ قدومهم حتى مغادرتهم. مقرونة بحرص املكتب 

على تسخير جميع الطاقات البش���رية واإلمكانات املادية والتجهيزات اآللية 

لتقدمي هذه اخلدمة الش���ريفة وفق أحدث األس���اليب. ولتحقيق هذا الهدف.. 

فق���د اعتمد املكتب في هذه اخلطة التش���غيلية عدد )1022( وظيفة س���اٍق 

وس���ائق وإداري وغيره، من أبرزها تأمني زي جديد لعمال الس���قيا مبراكز 

التوجي���ه ومراقبة التفويج بداًل من ال���زّي التقليدي القدمي، كما مت تولي أبناء 

الطائفة رئاس���ة مجموعات اخلدمة امليدانية ومركز التعبئة اآللية بإش���راف 

مباشر من أعضاء مجلس اإلدارة، ومن مستجدات هذا العام أيضًا حتديث 

تصميم املوقع اإللكتروني للمكتب على ش���بكة اإلنترنت وتطويره بالكامل مبا 

يتناس���ب مع تطلعات مجلس اإلدارة، كما مت إعادة هيكلة مجموعات اخلدمة 

امليدانية داخل مكة املكرمة، واالنتهاء مبكرًا من تعبئة عبوات ماء زمزم سعة 

)1.5( لتر، و)300( ملل.

صناعة الخدمات
أهم املس���تجدات التي ضمتها خطة املؤسس���ة األهلي���ة ملطوفي حجاج دول 

جنوب آسيا ملوسم حج عام 1430ه�، متثلت في: )االستمرار في التعاقد مع 

ش���ركات ومؤسسات متخصصة لتقدمي اخلدمات وفق أسس ومعايير صناعة 

اخلدمات. واالس���تمرار في تطوير أنظمة احلاس���ب اآللي وتقنية املعلومات. 

االستمرار في عقد ورش عمل للعاملني مبكاتب اخلدمة امليدانية وذلك بالتنسيق 

م���ع مرك���ز تدريب العاملني في احل���ج والعمرة التابع ل���وزارة احلج. وإنزال 

الكروكيات واملخططات اخلاصة مبواقع مكاتب اخلدمة امليدانية في املؤسسة 

على ش���بكة االنترنت. وحتديث الرفوعات املساحية في مشعر عرفات بصورة 

تتالءم مع مشروع تصريف مياه األمطار اجلاري تنفيذه. وحتصيل املؤسسة 

نسبة 15% من قيمة عقد اإليجار، اخلاصة بالتأمني من املالك واملؤجرين، عن 

طريق موقع املؤسس���ة على شبكة اإلنترنت أو البنوك(. باإلضافة إلى العديد 

من املس���تجدات والتعليمات الصادرة من مقام وزارة احلج املنظمة لش���ؤون 

احلج والتي من أبرزها: )أن قدوم احلجاج س���يتم عن طريق استخدام جواز 

الس���فر الدولي، ولن يتم منح التأش���يرات على وثائق احلج التي كان معمواًل 

بها في األعوام السابقة، وما يقتضيه هذا األمر من اتخاذ الترتيبات الالزمة 

للمحافظ���ة على جوازات احلجاج. كم���ا أنه يتوجب على بعثات احلج وممثلي 

احلجاج تقدمي ضمان بنكي غير مش���روط من أحد البنوك املعتمدة باململكة، 

باس���م وزارة احلج باململكة بواقع 50 ريااًل عن كل حاج، وذلك قبل البدء في 

إبرام االتفاقيات وتوقيع عقود تأجير املباني، من أجل قيام الوزارة بالصرف 

من هذا الضمان في معاجلة أي مخالفة تقع في الس���كن املس���تأجر. وقيام 

مكاتب اخلدمة امليدانية بتوثيق بيانات مغادرة احلجاج من مقارها، ليتس���نى 

حتديد املس���ؤولية عند تأخر سفر احلجاج. ومراعاة اختيار الكوادر املناسبة 

املكلف���ة بالعمل في مراكز إرش���اد احلجاج، ومنحه���م الصالحيات الالزمة 

بصورة تسهم في تقدمي أفضل اخلدمات للحجاج(.

التقنية الحديثة
فرضيات خطة املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية 

التش���غيلية ملوس���م 1430ه� قامت على خدمة )150( حاجًا، وتشكيل عدد 

)29( مجموع���ة خدم���ة ميدانية. أما أبرز مس���تجداتها فق���د تلخصت في: 

)تطوير العمل في توثيق عقود اإلسكان بإستخدام التقنية احلديثة، والتواصل 

املستمر مع البعثات والشركات في تصديق العقود. وزيادة سيارات اخلدمات 

العامة وس���يارات اإلس���عاف مبا يحقق راحة احلاج. ومواصلة تطوير مركز 

تقنية املعلومات باملؤسس���ة للقيام بعمليات املراس���لة اإللكترونية بني أجهزة 

املقر الرئيس���ي واملجموعات واألجهزة املرتبط���ة بفروعها، وحتديث األجهزة 

املس���تخدمة بها، إضاف���ة إلى ذلك حتديث األجهزة بتأم���ني أجهزة متطورة 

وإحالله���ا بداًل  من األجهزة القدمية لتحقيق األهداف املنش���ودة، ومواصلة 

إلحالل التجهيزات اجلديدة في املخيمات للنسبة الباقية من تأهيل املخيمات 

في املش���اعر املقدس���ة، وتعيني دماء جديدة من أبناء الطائفة في الوظائف 

القيادية مبجموعات اخلدمة امليدانية. وإنشاء مكتب اجلودة الشاملة والتدريب. 

وتقدمي دورات للعاملني مبجموعات اخلدمة امليدانية، رؤس���اء ونواب وأعضاء 

وموظفني موسميني بالتنسيق مع إدارة التدريب بوزارة احلج حسب احتياج 

العمل. والتوس���ع في تقدمي اخلدمات اإلضافية حرصًا من املؤسسة لتقدمي 

ما يؤدي إلى راحة احلاج ألداء مناس���كه. وإنش���اء جلنة مركزية للحراسات 

اخلاصة باملؤسس���ة الختيار أفضل العناصر في احلراس���ات والتعاقد مع 

مؤسسة أمنية مختصة في مجال احلراسات، ووضع اآللية املناسبة في حفظ 

اجلوازات الدولية وكيفية التعامل معها.

وتقدمي  وال��ف��ع��ال  األم���ث���ل  األداء 
اخل��������دم��������ات ب�����أع�����ل�����ى امل����ع����اي����ي����ر 
ل��������راح��������ة احل��������ج��������اج وأدائ��������ه��������م 
امل�����ن�����اس�����ك ب������أم������ن واط����م����ئ����ن����ان
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األساليب العالمية
األهداف العامة خلطة املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب شرق 

آس���يا التشغيلية تتلخص في: )التعاقد مع متخصصني إلعداد الدراسات 

املناس���بة ألوضاع التغذية وخدمات املش���اعر املقدس���ة في عرفات ومنى 

وبع���ض اخلدمات األخ���رى، بهدف تطوير وحتس���ني اخلدمة وحتس���ني 

مس���توى األداء. وتطوير خدم���ات التغذية املقدمة للحجاج في املش���اعر 

املقدس���ة، وذلك بإتباع األس���اليب العلمية والصحية العاملية املطبقة وفق 

أنظم���ة اجلودة، وم���ا يتوافق مع متطلبات حجاج جنوب ش���رق آس���يا. 

وتطوير مركز وأنظمة احلاس���ب اآللي املطب����قة في مختلف مجاالت عمل 

املؤسس���ة مبا يضمن تفعيل املؤسس���ة اإللكترونية. والتطوير واالستثمار 

مبا يضمن حتقيق خدمات إض�����افية ج������ديدة تس�������هم في تن�����ويع 

مصادر دخل املؤسسة. وتطوير آلية خدمة طواف القدوم للحجاج، وتطوير 

خدمة الطواف املركزي جلميع احلجاج كخدمة إض������افية لبقية النس���ك. 

وتطبيق ن����ظام اجلودة. ومركزية الش�������ركات عن طريق املؤسسة(. وقد 

حددت املؤسسة أبرز مستجدات خطتها التشغيلية في: )تطوير العمل في 

اإلدارة اإللكترونية. واالس���تفادة من أرض املؤسس���ة بالزاهر وجتهيزها 

للجن���ة الش���ؤون العامة والط���وارئ. وتطوير برامج اخلدم���ات اإلضافية 

لتحقيق رغبات احلجاج، ولتتماشى مع مس���توى اخلدمة املقدمة لضيوف 

الرحم���ن. كما بدأت املؤسس���ة في بلورة فكرة مصن���ع للتغذية إلى خطة 

عمل وتخطيط اس���تراتيجي. ودعم قطاع الش���ؤون العامة مبا يتواءم مع 

مستجدات األحداث(.

مركز معلومات
مس���تجدات تطويرية كثيرة ضمتها اخلطة التش���غيلية للمؤسس���ة األهلية 

لألدالء ملوس���م حج عام )1430ه�(. من أهمها دمج خدمة حجاج املقيمني 

ب���دول اخلليج ملكتب خدمة حج���اج العراق واليمن. ودم���ج خدمة حجاج 

الرح���الت الداخلية ملكتب خدمة حجاج مس���لمي أمريكا. وإجراء تعديالت 

في أرشيف حفظ اجلوازات مبكاتب اخلدمة امليدانية بتوفير أفضل وسائل 

السالمة واحملافظة على اجلوازات الدولية. وإنشاء مركز معلومات بالصالة 

اجلديدة ملس���اندة املركز الس���ابق في عملية تس���جيل اجلوازات وخاصة 

جوازات املكاتب املس���تعجلة. ومشاركة رؤساء مكاتب اخلدمة امليدانية في 

اجتماعات البعثات وإعداد اخلطة التش���غيلية. ودمج وحدة املغادرة مبركز 

اس���تقبال الهجرة مع االستقبال واالعتماد على املغادرة امليدانية من أمام 

الوحدات الس���كنية. واالستغناء عن بعض املواقع ملكاتب اخلدمة امليدانية، 

واس���تئجار مواقع جديدة وممي���زة وجتهيزها كمكات���ب منوذجية تعكس 

الصورة املش���رفة للخدمة. وتدش���ني املرحلة األولى من العقد اإللكتروني. 

وتطوير البنية التحتية لتقنية املعلومات.

التطوير والتحديث
املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج الدول العربية وضعت العديد من برامج 

العمل املستحدثة في خطتها التشغيلية التي نفذتها في هذا املوسم، لتقدمي 

اخلدمات املثلى للحجاج الذين تتش���رف بخدمته���م، والبالغ عددهم أكثر 

م���ن )350( ألف حاج، وفدوا من نح���و )18( دولة عربية، وذلك من خالل 

)122( مجموع���ة خدمة ميدانية منتش���رة في جميع أحي���اء مكة املكرمة. 

وقد حددت املؤسسة أهم مس���تجدات خطتها التشغيلية في: )استمرارية 

احلصول على ش���هادة “اآليزو” العاملية جلودة اخلدمة للسنة الرابعة على 

التوال���ي. وتطوي���ر وحتديث آليات وبرامج اس���تقبال احلج���اج في منافذ 

الدخ���ول البرية والبحرية واجلوي���ة، وكذا تعميم آلي���ة التعامل مع النقابة 

العامة للس���يارات عن طريق شبكة اإلنترنت الس���تخراج االعتمادات في 

مرحل���ة املغادرة. وتنفيذ مش���روع رعاية ذوي االحتياج���ات اخلاّصة من 

املساهمني واملساهمات. واالس���تمرار في استقطاب أكبر عدد ممكن من 

الشباب السعودي للعمل في مواسم احلج، واالستمرار بآلية التقدمي للعمل 

املوس���مي عن طريق موقع املؤسسة على شبكة اإلنترنت، واستمرار العمل 

بآلي���ة صرف مكاف���آت مقطوعة للمطوفات، مما يتي���ح الفرصة ألكبر عدد 

من املطوفني للعمل في مجموعات اخلدمة امليدانية. واس���تمرارية تش���غيل 

أبناء املطوفات أو أزواجهن في مجموعات اخلدمة املي��������دانية. وتدش���ني 

مش���روعي املقر الدائم للمؤسسة واملبنى االس�����تثماري بالتمويل الذاتي، 

والت���ي توجت مبوافقة معالي وزير احلج. وحتديث جميع برامج احلاس���ب 

اآللي من خالل االس���تعانة بالش���ركات املتخص�������صة في هذا املجال. 

وتفعيل موقع املؤسس���ة على ش���بكة اإلنترنت. وحتديث أسطول سيارات 

اإلس���عاف واخلدمات العامة باملؤسس���ة، وتطوير جمي���ع اخلدمات التي 

يقدمها مركز اخلدمات التابع للمؤسس���ة، وتدعيمه بس���يارات اإلس���عاف 

اجلديدة واملتطورة، وعربات نقل احلجاج، وأجهزة احلاسب اآللي احلديثة، 

لتق���دمي أفضل وأرقى اخلدمات املتعلقة باحلج���اج املرضى أو املتوفني أو 

املفقودين أو املتس���ولني أو التائهني. إلى جانب مساندة مجموعات اخلدمة 

امليداني���ة في أداء اخلدمة املطلوبة، عن ط������ريق إرش���اد الت���ائهني ملقر 

سكنهم مبكة املكرمة واملشاعر املقدسة. وإنشاء وجتهيز مكتبة عامة تعنى 

بتوثيق أعمال املهنة واملؤسسة ونشر الثقافة(.

ت���ق���ومي ال���ب���رام���ج ال���ت���ي ق���ام���ت امل��ؤس��س��ات 
ب���ت���ن���ف���ي���ذه���ا ف������ي امل������وس������م ل���ت���ح���دي���ث���ه���ا 
وت��ط��وي��ره��ا وإك��س��اب��ه��ا ك��ل ج��دي��د ومبتكر
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في  م��ي��ان«  »حبيب  احل���اج  ت��وف��ي   2008 أغسطس  ف��ي 

وق���د سجلت  ال��ع��م��ر 138 ع���ام���ًا،  م��ن  وه���و يبلغ  ال��ه��ن��د 

في  معمر  ك��أك��ب��ر  م��ي��ان«  »ح��ب��ي��ب  جينيس  م��وس��وع��ة 

ال��ع��ال��م.. ول��ب��ض��ع س��ن��وات خ��ل��ت، وحت���دي���دًا ف��ي سنة 

املقدسة ألداء  الديار  إل��ى  ق��دم  ك��ان ميان قد  1425ه��� 

فريضة احلج حني كان عمره 134 سنة، محققًا بذلك 

وقد  حياته.  ط��وال  حتقيقه  ل��ه  يتح  ل��م  ال��ذي  حلمه 

شاء الله العلي القدير أن مين على احلاج حبيب بإمتام 

الذين  اخلير  محبي  له  قيض  أن  بعد  اخلامس  الركن 

ورعاية  بعناية  وقتها  وح��ظ��ي  رح��ل��ت��ه،  نفقات  ت��ول��وا 

خاصة من قنصلية بالده ومن مؤسسة مطوفي حجاج 

من  ك��ل  دهشة  وس��ط  بالترحاب  وق��وب��ل  آس��ي��ا،  جنوب 

من  بعضًا  القادمة  السطور  وتسجل  جتربته..  عايش 

التي أدلى بها في رحلته للحج..  أحاديث حبيب ميان 

رحلة الحج حلم راودني طوياًل وها قد تحقق
دة 

فا
الر

ة: 
رم

مك
ة ال

مك

إنســانيات

صباحًا  ب��ي��ت��ي  إل�����ى  ي����أت����ون  اجل���م���ي���ع  ك�����ان 
حجتي ف��ي  ال��ت��وف��ي��ق  ل��ي  ليتمنوا  وم���س���اًء 

اس���تبق احلاج حبيب سائليه قائاًل: »أعرف أنني الشخص األكبر عمرًا 

في العالم.. كانت رحلة احلج احللم الذي راودني طوياًل، وها قد حتقق 

اآلن، فبفضل من الله جاءني من يساعدني على حتقيق أمنية حياتي.. 

لقد جئت بفضل دعوات اجلميع، وسأدعو لهم إن شاء الله«.

جاء ميان إلى احلج بصحبة حفيديه؛ محمد خان عباس���ي )52 سنة( 

وش���وتان خان عباسي )41 سنة(، وأمهما موني بيوا 90 سنة. وكانت 

هذه هي املرة األولى التي يقدم فيها أحد من أفراد أس���رته إلى احلج. 

تزيد أس���رة ميان على 32 شخصًا، ولم يكن من أبنائه على قيد احلياة 

آنذاك س���وى ابنته أجو وعمرها 70 س���نة، ولديها ثمانية أبناء وثالث 

بن���ات. وقد انتق���ل أبناؤه الثالثة إلى رحمة الل���ه بعد إصابتهم مبرض 

الس���ل في سن ال� 75 و50 و45 سنة. كما توفيت ابنته ناجو عن عمر 

40 سنة، ولدى ميان ثمانية أحفاد، وهؤالء األحفاد لديهم تسعة أبناء. 

أما عن اإلخوة فليس حلبيب ميان سوى شقيق وحيد يكبره سنًا، توفي 

قبل حوالي ثالثني عامًا.

خ���ي���ري  ب���ت���م���وي���ل  احل�������ج  ف����ري����ض����ة  أدى 
حت������ت رع������اي������ة ال���ق���ن���ص���ل���ي���ة ال���ه���ن���دي���ة

المعمر الذي حج وعمره )134( عامًا يروي تفاصيل وأسرار حجته.. حبيب ميان:
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إقبال على الحياة
ومتيز حبيب بعشقه للحياة، فكان يردد الشعر األردي بحماس كبير، حتى 

إن الدكت���ور فاروق أحمد ال���ذي قام بفحصه عند وصوله قال: »أنت عمرك 

18 سنة«.

ولم تس���رق الس���نني من حبيب صحته أو ميله للدعابة وسحره، فكان يحب 

أن يتحدث وال يقبل مقاطعته. فحني كان يهم بالرد على سؤال عمن ساعده 

ماليًا ألداء فريضة احلج، بدأ محمود خان في سرد األسماء، وعندها توقف 

»حبيب ميان« عن احلديث متأثرًا، وقال: »أخبره أنت«.. وفهم محمود خان 

الرسالة.

وعند سؤاله عن أفكاره في هذا العمر وما إذا كان يخشى املوت، حتدث عن 

أمر كان قد جابهه مؤخرًا، قائاًل: »في أحد األيام بينما كنت نائمًا، شعرت 

بأنني داخل قبر، وقلت لنفسي »هل أنا ميت؟« ونظرت حولي وشعرت بأنني 

لس���ت على ما يرام. ثم ش���اهدت نافذة يهب منها نسيم وله رائحة عطرة. 

وشعرت بسعادة ال حد لها وكأنني ولدت من بطن أمي اآلن«.

وعند سؤاله عما إذا كان أقاربه وأصدقاؤه قد حاولوا إقناعه بعدم الذهاب 

إل���ى احلج في هذا العمر، أجاب حبيب، »كال، فهم جميعًا متنوا أن أمتكن 

من حتقيق حلمي« مضيفًا، »أشعر بأنني محظوظ جدًا، ألن احلضور للحج 

هو حلمي الذي حتقق. إنها مشيئة الله أن أحيا حتى هذا العمر مع اجليل 

الثالث من أس���رتي«. كما أجاب بتأثر حينما سألناه عن زوجته، حيث قال 

»ماذا ميكنني أن أقول؟ لم يعد أحد يسألني عنها. لقد توفيت قبل عامني أو 

ثالث من تقاعدي الذي كان عام 1938، عن عمر يناهز 40 سنة تقريبًا«. 

كم���ا أنه لم يعد يتذكر وفاة والده، حيث قال موضحًا، »كان ذلك منذ زمن 

بعيد. لم يكن هناك ش���خص يس���أل عن العمر في ذلك الزمان«. واملوطن 

األصلي ألسالف حبيب ميان يعود إلى قرية صغيرة اسمها »نيم كا ثانا«، 

ومعنى هذا االسم هو »موطن شجرة النيم«.

تحت األضواء
لم تكن أوضاع »حبيب ميان« املالية على ما يرام، فقد عاش مع أحفاده في 

بيت صغير بجوار »غولشا غاردين« على طريق أغرا في »جايبور« عاصمة 

والية »راجاس���تان« بغرب الهند، حيث جت���وب احليوانات املنطقة، وحتيط 

مجاري الص���رف الصحي املفتوحة بالبيت. قال ش���وتان خان موضحًا، 

»إننا نعيش في منطقة فقيرة، ومن املس���تحيل ألي شخص هنا أن يذهب 

إلى احلج بسبب التكاليف العالية«.

وكان���ت الصحفية الهندية »أجاي س���ليمان« أول صحفي���ة جتري مقابلة 

مع »حبيب ميان«، وقد نش���رت املقابلة يوم 16 س���بتمبر 1998 بصحيفة 

»راجاس���تان باتريكا«. كما س���اهمت التقارير الصحفية التي نشرت في 

موقع »بي بي س���ي« على اإلنترنت مبناس���بة عيد مي���الده رقم 134 في 

التعري���ف ب���ه، مما كان له كبي���ر األثر في حتقيق حلمه وتس���هيل رحلته 

للح���ج، فقد عبر عن رغبت���ه بأداء فريضة احلج. يق���ول »فاجيش نابال«، 

موظف البنك الذي كان يتردد على »حبيب ميان« ويتولى حسابه املصرفي، 

»إنن���ا نتبادل العديد من رس���ائل البريد اإللكترون���ي لتحديد املبلغ الذي 

يج���ب حتويله لنا«. مضيفًا »اتصلت بلجنة احلج احمللية لتحديد التكاليف 

املطلوب���ة ل�«حبيب ميان« وثالثة من أفراد عائلته الذين س���يذهبون معه«. 

وعبر حبيب ميان عن ش���عوره باالمتنان لكرم م���ن قدموا له املال، قائاًل: 

»س���أدعو لهؤالء الغرب���اء الذين يقيمون على بع���د آالف األميال من هنا، 

والذين س���اعدوني على حتقيق حلم حياتي، وأدعو الله أن يسدد خطاهم 

ال�������ت�������زم ط�����������وال ح�����ي�����ات�����ه ن����ظ����ام����ًا 
غ�����ذائ�����ي�����ًا ب����س����ي����ط����ًا ول��������م ي���ح���ت���اج 
ي������وم������ًا ال�������ذه�������اب إل��������ى ال���ط���ب���ي���ب

املعمر حبيب ميان حني قدومه للحج مع أحفاده
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وأن ميد في أعمارهم بأكثر من عمري«. مضيفًا »إنني أشعر بسعادة 

كبيرة، وال ميكنني التعبير عن مش���اعري. لق���د دعاني الله إلى هنا، 

وأتيت مصحوبًا بالدعوات من أهلي. لقد كان اجلميع يأتون إلى بيتي 

من الس���اعة الرابعة صباحًا وحتى التاسعة مساًء ليتمنوا لي التوفيق 

في حجتي، لدرجة أنني ش���عرت بالتعب. سأدعو لهم جميعًا وسأطلب 

من الله العلي القدير أن يس���تجيب لدعواتي لهم. إننا نعيش في الهند 

موطننا جميعًا، فكلنا إخوة«.

ومت وداع حبيب ميان وداعًا مهيبًا في جابور، حيث كان هناك الكثير 

م���ن أكاليل الزهور التي أحاطت بعنقه إلى حد أن كان يخش���ى عليه 

من الس���قوط. وقال محمد خان، »لقد أراد كل شخص أن يودعه وأن 

يش���د على يده«. ومن جابور انتقلوا إلى دلهي بواسطة احلافلة. حيث 

تواجد حشد كبير من وسائل اإلعالم وعامة اجلمهور في مطار »إنديرا 

غان���دي« الدولي بدلهي. وعل���ى منت طائرة اخلط���وط اجلوية العربية 

السعودية غادر »حبيب ميان«، وما إن أعلن قائد الطائرة بعد حتليقها 

عن وجوده، حتى سارع الركاب إليه لتحيته، بينما سارع أفراد طاقم 

الطائرة إلى التقاط الصور معه.

 

الوصفة السرية
وعند س���ؤاله عن س���ر طول عمره، أجاب حبي���ب، »ليس لدي عادات 

س���يئة«. فقد التزم طوال حياته نظامًا غذائيًا بس���يطًا، ففي الصباح 

كان يكتفي بتناول قطعة خبز واحدة مقلية في الزبد. ويتناول الفاكهة 

في فترة الظهيرة إذا شعر باجلوع. في حني يتناول بعض اخلضروات 

أو اللحم مس���اًء، أو ما يتوافر. ويتناول احلليب كل يوم. يقول محمود 

خان معلقًا، »تقدم له حكومة الوالية خدمات العالج املجاني، ولكنه لم 

يحتاج إلى هذه اخلدمات على اإلطالق«.

ول���م يعاني »حبيب ميان« من أي مرض، كما لم يصب بداء الس���كر. 

وق���ال حفيده، لقد بدأت جميع أس���نانه في النمو مج���ددًا قبل ثالث 

س���نوات، ولذلك فقد عاود تناول اللحوم مرة أخرى، فهو ميضغ جيدًا. 

وكذلك بدأ ش���عره في التحول إلى اللون األس���ود قبل أربع س���نوات 

تقريبًا«. يقول »حبيب ميان«، »كنت أمارس الرياضة بانتظام في أيام 

الشباب، ولكنني ال أفعل ذلك اآلن. لقد ذهب معظم بصري قبل حوالي 

55 سنة«.

وعند س���ؤاله عما أحضر معه من الهند، والهدايا التي سيحملها معه 

عند عودته، قال، »فقط الضروريات، ولكنني س���أعود ومعي بركات من 

الله وكل ما مينحنا الله«. وقال محمود خان إن أفراد األس���رة طلبوا 

احلصول على كاميرا وعلى مس���بحة وسجادات صالة وجهاز لقياس 

ضغط الدم، وإذا تبقى معنا بعض املال، فإننا سنش���تري بعضًا من 

هذه األشياء«.

حاج فريد
في العادة يبلغ متوس���ط أعمار احلجاج الهنود 50 سنة، لكن »حبيب 

ميان« مَثل حالة استثنائية. وقد حرصت القنصلية الهندية بجدة على 

متابعة ه���ذه الرحلة باهتمام وتوفير الرعاي���ة الالزمة له، حيث وفرت 

طبيب���ًا خاصًا للقيام بفح���ص »حبيب ميان« يومي���ًا، واتخذت جميع 

اإلجراءات الضرورية للتأكد من حتقيقه حللم حياته بسالم.

أق���ام حبيب مي���ان في رباط األم���ة علي خان تونك، حي���ث وفرت له 

القنصلية اإلقام���ة بالطابق األرضي في مبنى من الفئة األولى بجوار 

املس���جد احلرام. ومت نقله في حافلة خاصة م���ن صالة احلجاج إلى 

مكة املكرمة. 



مما ال شك فيه أن املرأة املكية قد أدت دورًا عظيمًا عبر التاريخ، 

أثبتت من خالله مكانتها وعظمتها على مسرح احلياة في جميع 

امليادين العلمية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية. كما أثبتت 

جدارته���ا وقدرتها عل���ى العطاء ومس���اندتها للرجل، تعاضده 

وتدعم���ه وتعينه على حتقيق أهداف���ه وطموحاته، فخديجة بنت 

خويل���د والتي كانت جتارتها  جتوب اآلفاق قبل وبعد اإلس���الم 

هي أول من صدق الرس���ول، صلى الله عليه وسلم، ودعمه في 

تبليغ رس���الته. وعائش���ة رضي الله عنها كان���ت عاملة زمانها 

وتخ���رج على يديها أكثر من مائ���ة من رواة األحاديث.. وهكذا 

فالتاريخ اإلس���المي مليء بنماذج متنوعة من النس���اء املكيات 

الالت���ي أظهرن نبوغًا وعبقرية فذة من خ���الل ما قدمنه للثقافة 

اإلس���المية من عطاءات وإجنازات خلّف إرث���ًا ثقافيًا وتاريخيًا 

خالدًا.

ومع نش���أة الطوافة منذ مئات الس���نني وظهور من يهتم بأمر 

احلجيج ظهرت عبقرية املرأة املكية ومس���اندتها للرجل املطوف 

زوجًا وأبًا وأخًا... فقدمت خدم���ات متميزة لضيفات الرحمن؛ 

فكانت تقوم باالس���تقبال والضيافة للحاجات. كما تقوم بإعداد 

السكن الستقبال احلجاج وإعداد الطعام، وهو عادة من أصناف 

األطعمة التي كانوا يأكلونها في بالدهم زيادة في إكرامهم. هذا 

باإلضاف���ة إلى تقدميها للرعاية الصحية واالجتماعية للحاجات 

والتوعية واإلرش���اد الديني واملساهمة في حل بعض املشكالت 

األسرية واإلنس���انية للحجاج. وذلك يدل على وعي وإدراك من 

املطوفة للمش���كالت االجتماعية واإلنسانية وقدرتها على حلها، 

وه���ي خبرة رمبا تكون قد اكتس���بتها املرأة املطوفة من التربية 

األسرية الصاحلة التي نشأت فيها في ذلك العصر والتي كانت 

تقوم على التربية الدينية واألخالق اإلسالمية الفاضلة.

كما كانت املرأة املطوف���ة تقوم مبرافقة احلاجات في الذهاب إلى 

املش���اعر املقدس���ة في منى وعرفات واملزدلفة وتعم���ل على تلبية 

جمي���ع احتياجاتهن ومتطلباتهن ومنها قص الش���عر عند التحلل 

من اإلح���رام بعد حتللها م���ن اإلحرام إذا كانت قد أدت نس���ك 

المرأة المكية وديمومة العطاء

احل���ج والوقوف بعرف���ات، حيث يجدن في ذلك ش���رفًا لهن. وفي 

أيام عيد األضحى املبارك كانت النس���اء املطوفات يجلس���ن مع 

احلاجات يتبادلن التهاني والهدايا. وكل ذلك ساهم والى حد كبير 

في تكوين عالقات اجتماعية وإنس���انية رائعة جسدها التاريخ في 

مقوالت متنوع���ة منها ما أوضحته أميرة بهوب���ال في حجها إلى 

مكة في نهاية القرن التاس���ع عش���ر، حيث أوضحت أنها وجدت 

صحبة نس���اء املط���وف في غاية املتعة واألهمي���ة ألنها تقوم على 

حسن املعاملة والرفقة الطيبة.. وهذه شهادة فخر واعتزاز للمرأة 

املكية. 

ولكن تلك املش���اركة للم���رأة في تقدمي اخلدمات تالش���ت عبر 

العق���ود املاضية وبدخول نظام املؤسس���ات أو العمل اجلماعي 

في تقدمي اخلدم���ة.. وبالتالي فقدت امل���رأة احلاّجة الكثير من 

اخلدم���ات املتمي���زة التي تعينه���ا على أداء مناس���كها براحة 

وطمأنينة، واستولى الرجل على كامل الكعكة من األجر والثواب 

وشرف خدمة ضيوف الرحمن.

ولك���ن  املرأة املكي���ة والتي لم تنَس يومًا في م���ا كانت تقوم به 

ات من أعمال ملس���اعدة األب أو الزوج أو األخ،  األمهات واجلَدّ

ب���ل إن طموحها ومثابرتها ورغبتها الصادقة في البذل والعطاء 

خلدم���ة ضيفات الرحم���ن كان هاجس���ها األول، فعادت اليوم 

لتجسد واقعًا فاعاًل ومؤثرًا في خدمة ضيفات الرحمن وتشارك 

في خدمة وطنها، انطالقًا من ش���عورها باالنتماء للوطن الذي 

أخذ على عاتقه � ملكًا وحكومة وش���عبًا � تقدمي خدمات متميزة 

حلج���اج بيت الله احلرام، فقام���ت مجموعة من املطوفات يعدن 

أدوارهن التاريخية في معظم مؤسسات الطوافة لتقدمي خدمات 

متميزة للحاجات.

وفي مؤسس���ة حجاج جنوب آسيا كغيرها من بقية املؤسسات 

عملت مطوفات هذه املؤسسة الرائدة على تشكيل جلنة نسائية 

تطوعية وتكوين فرق عمل، حيث وضعت اخلطط والبرامج والتي 

مت تفعيله���ا � بحمد الله تعالى وتوفيقه � بنجاح خالل موس���مي 

احلج الس���ابقني، لتحقيق أهداف سامية وهي: رعاية احلاّجات 

فاتن إبراهيم محمد حسني

مقـــال
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صحيًا واجتماعيًا وتفقد أحوالهن وتلمس احتياجاتهن للتخفيف 

م���ن معاناتهن. وتوعية وتثقيف حاّج���ات بيت الله احلرام دينيًا 

خاص���ة فيما يتعلق بش���عائر احلج والعم���رة. كما أن اخلطط 

والبرام���ج كانت تهدف أيضًا إل���ى توطيد أواصر الصداقة مع 

ضيفات الرحمن وتكوين عالقات إنسانية سامية لتقدمي صورة 

واضحة لهذه الشعوب عن دور املرأة السعودية � وخاصة املكية 

� وقدرتها على املش���اركة ف���ي البناء والتنمي���ة وحملو الصورة 

النمطية. كما أن من أهم أهدافها إبراز منجزات خادم احلرمني 

الشريفني لتطوير اخلدمات املقدمة حلجاج بيت الله احلرام في 

مكة املكرمة واملشاعر املقدس���ة، ومن أولويات اللجنة النسائية 

إطالعهن على بعض من التراث املكي واآلثار اإلسالمية.

وخط���ة العم���ل تقوم على تش���كيل جلان متنوعة تش���رف على 

األنشطة والفعاليات فكان منها: 

اللجنة الثقافية، ومن أه���م مهامها: القيام بزيارات متنوعة في 

مكة املكرمة واملشاعر املقدس���ة لالطالع على النهضة الشاملة 

واإلجن���ازات احلضارية التي حتققت في أم القرى وخاصة في 

عهد خ���ادم احلرمني الش���ريفني امللك عبدالله ب���ن عبدالعزيز، 

وكذلك التعريف ببعض اآلثار اإلسالمية التاريخية العظيمة التي 

تس���تلهم عظمة الرسالة احملمدية التي أنزلت على أفضل اخللق 

عليه أفضل الصالة وأمت التس���ليم، وكذلك م���ن خالل زيارات 

ميدانية متنوعة ملتحف احلرمني الشريفني ومصنع كسوة الكعبة 

املشرفة ومعرض ومصنع تكرير ماء زمزم.

وفي س���ابقة إنس���انية رائعة مت اصطحاب بعض األطفال مع 

أمهاتهن في بعض الرحالت مما ش���كل رح���الت تعليمية قِيّمة 

تع���زّز قيم تعظيم البلد احلرام والش���عور بالفخر لالنتماء للدين 

اإلس���المي، الذي ميثل أروع احلضارات اإلنسانية، من خالل 

مشاهدة اآلثار التاريخية واخلدمية في مكة املكرمة عبر فترات 

تاريخية متنوعة.

 وملزيد من التواصل الثقافي والعلمي مت تدش���ني موقع اللجنة 

النس���ائية التطوعية على الشبكة العنكبوتية مساء يوم األربعاء 

1430/11/16ه� املوافق 4 نوفمبر 2009م .

أما اللجنة الدينية، فإن مهامها تتلخص في عقد لقاءات ثقافية 

ودينية للحاجات في مقار س���كنهن، حيث تقوم اللجنة بزيارات 

ملكاتب اخلدمة امليدانية بالتنس���يق مع رؤس���اء مكاتب اخلدمة 

امليدانية إلحض���ار احلاجات وتقدمي الندوات واحملاضرات لهن 

وذلك عن طريق بعض الداعيات الالتي تس���تضيفهن اللجنة مع 

إحض���ار مترجمات للترجمة باللغات الهندية واأُلردية والبنغالية 

والبش���تونية، وكان ذلك من قبل بع���ض مطوفات اللجنة الالتي 

يجدن اللغة، كما متت االس���تعانة مبترجم���ات ُأخريات، ومما 

س���اهم في مزيد من التواصل الفاعل فتح باب النقاش واحلوار 

في اللقاءات وإتاحة الفرصة للحاّجات لطرح األس���ئلة، خاصة 

أن املوضوع���ات املطروحة كانت تتعلق بأح���كام احلج وأركانه 

وواجبات���ه وكيفية أداء الش���عائر. وقد مت القي���ام بعدة زيارات 

ملكاتب اخلدمة امليدانية التابعة للمؤسسة. 

 وف���ي هذا اإلط���ار التوعوي الديني مت عم���ل مطوية عن )حج 

املرأة( لتوعية حاجات بيت الله احلرام بأحكام احلج ومحظوراته 

وما يس���ن فعله، وكيفية التكفير عن محظورات اإلحرام. وقد مت 

ترجمته���ا بلغات احلجاج وتوزيعه���ا على احلاجات في مختلف 

مكاتب اخلدمة امليدانية. 

وهناك جلنة الرعاية الصحية وتعمل على التواصل مع املنومات 

ف���ي املستش���فيات واملريضات حي���ث يتم التنس���يق مع جلنة 

الش���ؤون العامة التي تزودنا يوميًا بأسماء احلاجات املنومات 

في املستش���فيات، بحيث نتمكن من زيارته���ن وتقدمي الهدايا 

له���ّن مما يس���اهم في إدخال الفرحة والس���رور عل���ى قلوبهَنّ 

والتخفيف من وطأة الغربة عليهّن، بل امتدت العالقات لتش���مل 

تزوي���د املريضات بأرقام هواتف املطوف���ات ملزيد من التواصل 

وطلب أي مساعدة وفي أي وقت. وفي أثناء اللقاءات  كنا نقرأ 

مش���اعر الفرحة في وجوه احلاجات ونلحظ الس���عادة تغمرهن 

أثناء اللقاءات واالنبهار والتعجب يغطى محياهن مما يرونه من 

عالقات وتفاعالت مع النساء السعوديات.  

وقد كان هناك تواصل وتعاون بني اللجنة النسائية في املؤسسة 

وجهات نس���ائية مكية أخرى فاعلة  تس���هم في تقدمي خدمات 

متمي���زة حلاجات بيت الل���ه احلرام، ومنها على س���بيل املثال: 

احلمائ���م املكية والتي تبرعت ببعض الهدايا للحاجات، واللجنة 

النس���ائية في مؤسسة توعية اجلاليات والدعوة واإلرشاد والتي 

قدمت مطويات ونشرات وأشرطة دينية توعوية. 

وهك���ذا نرى أن النس���اء املكي���ات قد صبغته���ن عظمة املكان 

وصهرته���ن روحانية األجواء في بوتقة البذل والعطاء بال حدود 

وب���ال مقابل... فهن في مكة.. أقدس بقاع األرض وأعظم بيوت 

الله.. وأحب البقاع إليه وإلى رس���وله... واحلس���نة فيها مبائة 

ألف حس���نة.. فال غرو أن تصبح املكيات  رمزًا للعطاء في بلد 

العطاء... نسأل الله أن يوفق اجلميع ملا يحبه ويرضاه.

مطوفة مبوسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا وباحثة تربوية  
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ثماني سنوات من التفوق والتميز قطعها مكتب إرشاد 
احل���اف���ات ال��ن��اق��ل��ة ل��ل��ح��ج��اج ال����ذي ان��ط��ل��ق��ت مسيرة 
خدماته في عام 1423ه��� في خدمة إرشاد احلافات، 
املكتب  هذا  يضمه  ملا  طبيعيًا  نتاجًا  التميز  هذا  وك��ان 
جتهيزات  من  يحتويه  ومل��ا  وم��درب��ة،  مؤهلة  ك��وادر  من 
أسهمت  متطورة،  تقنيات  من  يطبقه  وملا  عالية،  آلية 
الشاقة  امليدانية  األع��م��ال  ه��ذه  أداء  ف��ي  جناحه  ف��ي 
وامل��ض��ن��ي��ة ب��ت��ف��وق م��ش��ه��ود، وذل����ك ب��ت��وف��ي��ق م���ن الله 
ومساندة  دعم  من  يجده  ما  وبفضل  وتعالى،  سبحانه 
مستمرة  متابعة  من  يلقاه  وم��ا  املسؤولني،  من  وم���ؤازرة 
وحثيثة من اجلهات املشرفة عليه ومن إدارته، ليحقق 
� بل والقياسي  الوصول اآلمن والسهل واملريح والسريع 
امليدانية،  اخلدمة  مجموعات  إلى  احلجاج  حلافات   �
املنورة. وامل��دي��ن��ة  امل��ك��رم��ة  مبكة  احل��ج��اج  سكن  وم��ق��ار 

مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجـاج.. 
مسيرة ال تحدها حدود وخدمات تحقق التطلعات
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أم��ي��ر م��ن��ط��ق��ة امل��دي��ن��ة ي��ش��ي��د ب����أداء 
)1430ه����(  ع��ام  حج  موسم  في  املكتب 
احملطات  ف��ي  العاملني  بجهود  وي��ن��وه 

ت����ق����ن����ي����ات ح�����دي�����ث�����ة ب������رف������ع ن����ق����اط 
وتفريغ   )GPS( بجهاز  اإلح��داث��ي��ات 
)GIS( ب��رن��ام��ج ال��ب��ي��ان��ات على  من���وذج 
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مسيرة تطويرية 
يواصل مكتب إرش����اد حافالت نقل احلجاج السير في دروب مسيرته التطويرية 

التي ال حتدها حدود، حيث التطلعات إلى إحداث نقلة نوعية جديدة في مس����يرة 

هذا املكتب الذي تشرف على تنس����يقه وتنفذه الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب 

الطوائ����ف، مبش����اركة النقابة العامة للس����يارات حتت مظل����ة وزارة احلج، التي 

يتواص����ل دعمها وحتفيزها ومس����اندتها لكل ما يرقى مبس����توى اخلدمات التي 

يتلقاها ضيوف الرحمن، حتقيقًا لتطلعات والة األمر الذين س����خروا كل الطاقات 

واإلمكانات لنيل رضا الله س����بحانه وتعالى، ثم راح����ة ضيوفه، ولتعكس قدرات 

أبناء هذا البلد في العمل اجلاد. وبفضل الله وتوفيقه أثبت مكتب إرشاد احلافالت 

الناقلة للحجاج جناحه وتفوقه، ومتيزه في توفير الوقت واملال واجلهد، وهو يدخل 

عام����ه الثامن، كما حقق تفوقًا ملحوظًا في حج ع����ام )1430ه�(، وذلك بإيصال 

احلاف����الت إلى مجموع����ات اخلدمة امليدانية في مكة املكرم����ة بنجاح وفي أوقات 

قياس����ية. ولقد بدأت هذه احللقات املتوالية من سلسة النجاحات بصدور ضوابط 

تنظيمي����ة وآليات جديدة في عام 1429ه� تتضمن هيكلة ش����املة ملهامه وألعماله 

اإلداري����ة واملالي����ة، اعتمدت من معالي وزير احلج، الدكتور فؤاد بن عبدالس����الم 

الفارسي، وكذلك تغيير مسماه من: )مشروع إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج(، 

إلى: )مكتب إرش����اد احلافالت الناقلة للحجاج(، وذلك بفضل من الله س����بحانه 

وتعالى، ثم بس����بب س����عى اجلهات املش����رفة عليه وإدارته لالستفادة من جتارب 

األعوام املاضية، لُتحسِّ����ن من برامجها وخططها ملواسم احلج، مع حرصها على 

تقدمي اخلدمة بش����كل حضاري منظم، يتوافق وعظمة الشعيرة، وتطلعات الهيئة 

التنس����يقية ملؤسس����ات أرباب الطوائف لتقدمي كل جديد ومفي����د ومبتكر خلدمة 

ضيوف الرحمن. 

تميز الفت
ش����اء الله سبحانه وتعالى أن تتّوج مس����يرة هذه النجاحات بحصول املكتب في 

مس����تهل عام 1430ه� على ش����هادة اجل����ودة العاملية )اآلي����زو 9001( إصدار 

)2000(، وذل����ك بعد حتقيقه متطلبات الش����هادة التي متثل����ت في إجناز العمل 

وف����ق متطلبات اجلودة والتقنية، والتكام����ل اإلداري وامليداني في العمل، حتقيقه 

التمي����ز خالل حج عام )1429ه�(، من خالل النج����اح في إيصال احلافالت إلى 

مقار مجموعات اخلدمة امليدانية دون تأخير وفي وقت قياس����ي، وكذلك حتقيق 

أقص����ى درجات اجل����ودة من خالل تقنية التواصل ب����ن احملطات ورصد 

حترك احلافالت تقنيًا، واإلحص����اءات الدقيقة الفترية وعلى مدار اليوم 

بالتع����اون مع اجلهات ذات العالقة، مم����ا أهله كذلك إلى احلصول على 

درع التميز في التشغيل في منطقة املدينة املنورة، حيث إن هذا اإلجناز 

وهذا التميز يس����جل للجميع، فحصول املكتب على )اآليزو( كان نتاجًا 

لعمل وجهد مش����ترك بن مؤسس����ات أرباب الطوائف، ممثلة في الهيئة 

التنس����يقية ملؤسس����ات أرباب الطوائف، وبن النقابة العامة للسيارات، 

كم����ا يعد ه����ذا اإلجناز تعزيزًا للتمي����ز الذي حققه املكت����ب على مدار 

الس����نوات السابقة والس����نة احلالية، مما يحقق مفهوم اخلدمة املتميزة 

لضيوف الرحمن.

إشادة المسؤولين
كما متثلت بعض جوانب هذا التميز في ما لقيه املكتب من إش����ادة من 

صاحب الس����مو امللكي األمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، أمير 

منطقة املدينة املنورة، الذي أش����اد بجهود املكتب في موس����م حج العام 

املاضي )1430ه�(، وذلك ببرقية سموه الكرمي ملعالي وزير احلج الدكتور 

فؤاد بن عبدالسالم الفارسي بتاريخ 1430/11/29ه�، وخطاب معالي 

وزير احلج إلى مدير فرع وزارة احلج باملدينة املنورة، واملتضمنة ش����كر 

مكتب إرش����اد حافالت نقل احلج����اج، وفرع وزارة احلج، واملؤسس����ة 

األهلية لألدالء، وفرع النقابة العامة للس����يارات، منوهًا س����موه بجهود 

العاملن في احملطات وف����رع وزارة احلج، ومتمنيًا التوفيق للجميع في 
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خدمة ضيوف الرحمن زوار املسجد النبوي الشريف. كما عّبر عدد من املسؤولن 

ع����ن تقديره����م للجهود التي بذله����ا جميع العاملن في املكتب في هذا املوس����م، 

حيث وّجه رئيس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف 

خطاب ش����كر للمكتب ومنسوبيه على ما حتقق للجميع على 

هذا التميز.

التخطيط االستراتيجي 
من األهداف الرئيسية للمكتب حتسن اخلدمة من خالل 

التخطيط االس����تراتيجي واس����تخدام التقني����ة، وتطوير 

البرامج التطبيقّية في املقر الرئيس وفي احملطات وفي 

امليدان، وقد أولى املسؤولون عنه اهتمام كبير بجوانب 

التقنية واس����تخدام أحدث الوس����ائل املتطورة، حيث 

أصطحب كل مرش����د حافلة في هذا املوس����م خريطة 

إرش����ادية صممت وفق����ًا ألدق اإلحداثي����ات بنظام  

)GPS( ملوقع مجموع����ة اخلدمة امليدانية اخلاصة 

باحلجاج مزودة برقم هاتف املكتب وأقصر الطرق 

واملس����ارات املؤدية إليه، وذلك من ضمن اخلرائط 

التي أصدرها قس����م اخلرائط اإلرش����ادية ونظم 

املعلومات اجلغرافية في املكتب، والتي حتدد مواقع 

املكاتب، واش����تملت على أسماء الطرق وأنواعها، ومواقع اخلدمات، والعالمات 

املميزة، وأس����ماء األحياء، واألماكن املهمة، وقد أس����همت اخلريطة اإلرشادية - 

والتي حملها املرش����د - في عملية إرشاد وتوجهه احلافالت من مراكز االستقبال 

إلى مقار مجموعات اخلدمة امليدانية. حيث تولى قسم اخلرائط باملكتب وضع آلية 

إصدار اخلريطة اإلرشادية من مراكز االستقبال، وهي طريق مكة املكرمة - جدة 

الس����ريع، واملدينة املنورة – اجلموم، ومطار األمي����ر محمد بن عبدالعزيز الدولي 

ومركز الهجرة. كما اس����تكمل املكتب معلومات اخلرائط بعد موافاة مؤسس����ات 

الطواف����ة مبكة املكرمة للمكتب مبواقع مكاتب اخلدمة امليدانية ملوس����م 1430ه�، 

وقد قام قس����م اخلرائط اإلرش����ادية بتوفيرها لتس����هيل ملواقع مجموعات اخلدمة 

لس����هولة الوصول إليها بكل من مكة املكرمة واملدين����ة املنورة. من خالل توضيح 

العنوان التفصيلي لكل مجموعة خدمة ميدانية، وحتديد العناوين عبر النزول على 

الطبيعة للتأكد من املواقع والعناوين الدقيقة لكل موقع، وتفريغ البيانات والعناوين 

عل����ى البرنامج املس����تخدم، وطباعة اخلرائط اإلرش����ادية، كما مت توزيع اخلرائط 

اإلرش����ادية على املراكز )طريق مكة املكرمة - جدة- واملدينة املنورة-  اجلموم(، 

وتس����ليمها للمرشدين كل حس����ب وجهته. وقد سبق ذلك 

رفع نقاط اإلحداثيات باس����تخدام جهاز )GPS( لكل 

 .)GIS( مجموعة، وتفريغ منوذج البيانات على برنامج

الرصد والمتابعة
كما قامت غرفة العمليات الالس���لكية في املكتب في موسم 

احلج املنصرم، وضع آليات العمل اخلاصة بتوجيه النداءات 

واس���تقبال البالغ���ات ورصدها عن طريق احلاس���ب اآللي، 

وكذلك متابعة تس���ديد العالقات داخل مكة املكرمة، واستقبال 

الن���داءات الواردة من املدينة املن���ورة، وإدخال الرقم املجاني 

للمكتب لتوجيه املرش���دين أثن���اء قيامهم بأعماله���م امليدانية، 

واستقبال املالحظات، وكذالك استخدام أجهزة )برافو( للعاملن 

مبحطات العمل. كم���ا قامت غرفة املتابعة والتنس���يق باملكتب، 

برصد جميع اإلحصائيات التي س���اعدت ف���ي اتخاذ القرارات 

اإلدارية املناسبة في وقت التشغيل وحاالت الطوارئ، وقد اعتمدت 

هذه القرارات على دراس���ات ومقارنات مع األعوام السابقة، ملعرفة 

ما إذا كان العمل يتماشى مع ما هو مرسوم ومخطط له من عدمه، 

وما إذا كانت آليات العمل باحملطات تسير على الوجه املطلوب، وأن أعداد املرشدين 

تتناسب مع الرحالت املغادرة من احملطات، تفاديًا لوجود عجز باملرشدين فيها، كما 

أن غرفة املتابعة والتنس���يق قد أسهمت أيضًا باملشاركة في حتقيق التوزيع األمثل 

للمرش���دين في كل فترة، واإلعداد املطل���وب تواجدها باحملطات في كل فترة، بناءًا 

عل���ى ما مت رصده من إحصائيات خالل األع���وام املاضية، مع األخذ في االعتبار 

أي متغيرات أو مستجدات خالل العام احلالي، ومتابعة حالة التشغيل في احملطات 

أواًل بأول للتأكد من تواجد املرشدين باستمرار الستقبال احلافالت املتوقع وصولها 

خالل كل س���اعة، وإعداد إحصائية خاصة بأعداد احلافالت املس���تلمة في كل فترة 

باحملط���ات، ملعرفة أكثر الفترات التي يكون فيها أكب���ر عدد من احلافالت ودعمها 

أواًل بأول. 
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ح����ق����ق امل����ك����ت����ب ف�����ي م�����وس�����م ح�����ج ع����ام 
)1430ه��������������( أرق������ام������ًا ق���ي���اس���ي���ة وغ���ي���ر 
مسبوقة في التشغيل اليومي للمحطات

بحصول  ال���ن���ج���اح���ات  م��س��ي��رة  ج���ت  ت���وِّ
املكتب على شهادة )اآلي��زو( ودرع التميز 
املنورة املدينة  منطقة  في  التشغيل  في 

شركة حاف����لشركة اجلزيرة للنقلشركة عبداإلله مغربيشركة دلهالنقل اجلماعيالنقابة العامة للسيارات
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توثيق المعلومات 
كم����ا قام مركز احلاس����ب اآلل����ي وتقنية املعلوم����ات باملكتب مبتابع����ة احلافالت 

من����ذ حتركها من املط����ارات وامليناء حت����ى وصولها إلى مقار 

مجموعات اخلدمة امليدانية، مرورًا مبنافذ اجلموم والشميسي 

والهج����رة، حيث تولت ه����ذه املركز وضع اآللي����ات اخلاصة 

بتوثي����ق املعلومات اخلاص����ة بالرحالت القادم����ة من مطار 

املل����ك عبدالعزي����ز الدولي بج����دة وميناء جدة اإلس����المي، 

وكذل����ك القادمة من املدينة املنورة ف����ي اجتاه مكة املكرمة، 

وكذل����ك حركة احلافالت املتجهة م����ن مركز الهجرة ومطار 

األمير محمد ب����ن عبدالعزيز باملدينة املنورة، ومطار امللك 

عبدالعزي����ز بجدة في اجت����اه املدينة املن����ورة، وإصدار 

التقاري����ر اليومية ع����ن معدالت األداء وس����رعة إيصال 

املعلومات إلكتروني����ًا، وتوثيق جميع املعلومات اخلاصة 

بالعاملن في املكتب من إدارين وموظفن ومرش����دين 

مبكة املكرم����ة واملدينة املن����ورة وحفظها ف����ي قاعدة 

البيانات الش����املة لبرنامج احلاس����ب اآللي اخلاص 

باملكت����ب. كما قامت إدارة تقني����ة املعلومات بتجميع 

املالحظ����ات من أقس����ام املكتب املختلف����ة على آلية 

عم����ل البرنامج للع����ام املاضي، وحتليل نظ����ام املعلومات 

حس����ب احتياجات األقس����ام املختلفة، وتطوير موقع املكتب على شبكة اإلنترنت.

تحفيز المرشدين 
ولضمان حتقيق أعلى درجات التش����غيل واالنضب����اط في التواجد في احملطات، 

قامت اإلدارة العامة للمكتب بتحفيز املرش����دين العاملن مبكافآت مالية تقديرية، 

وق����د جرى صرف هذه املكافآت بصفة يومية للمرش����دين عبر برنامج تقني راعي 

وصول احلافلة إلى مقر مجموعة اخلدمة امليدانية وعودة املرشد إلى مقر عمله في 

وقت قياسي. كما خصص املكتب مكافآت مالية للمتميزين من املرشدين في ختام 

موس����م احلج، كما س����يتم تكرمي املتميز على مستوى كل محطة في احلفل 

املكتب،  الذي س����ينظمه  الس����نوي 

وتعتمد آلية املكافآت س����رعة الوصول وإنهاء اإلج����راءات، وقامت بتتابعته إدارة 

احملاسبة املالية واحلاسب اآللي وإدارة احملطة التي ترصد عودة املرشد إلى مقر 

عمله لتس����ديد الرحلة، ومن ثم احلصول على احلافز املالي. ومن املعلوم أن إدارة 

املكتب قد قامت بتسجيل نحو )2050( مرشد في موسم 

احلج املاضي، للعمل في مجال إرشاد احلافالت وفق 

معايير محددة تراعي عدة موامل في مقدمتها اخلبرات 

التراكمي����ة، وذلك من ضمن أكثر من )3000( متقدم. 

وق����د مت حتديث معلومات أصحاب اخلبرة واملس����جلن 

في املكتب في األعوام املاضية، وحتديد مدى املشاركة 

في الدورات التأهيلية، وقد متت معاجلة بيانات مجموعة 

املتقدمن املس����تجدين تقنيًا بعد التأكد من اس����تكمالهم 

مسوغات القبول واس����تيفاءهم لشروط التسجيل، فاعتمد 

املكت����ب )1350( متقدم في مكة املكرمة من واقع )1850( 

متق����دم، وقب�ول )700( متقدم ف����ي املدينة املنورة من واقع 

)1150( متق����دم، وقد مت الت����واصل اإلداري بن محطتي 

مك����ة املكرمة واملدينة املن����ورة العتماد قبولهم عبر الش����بكة 

احلاسوبية املشغلة لكامل أعمال املكتب. 

الحركة الميدانية
كما اس���تخدم املكتب ع���دد من احلاف���الت والدراجات النارية 

والس���يارات املجه���زة لضمان عودة مرش���دي احلافالت إلى مناف���ذ العمل في 

محطتي اجلموم والشميس���ي في وقت قياس���ي، فقام بتوفير عدد من احلافالت 

والس���يارات املجهزة، وكذلك عدد من الدراج���ات النارية، باإلضافة إلى مركزين 

للتفويج عمالن بفعالية في إدارة احلركة امليدانية على إعادة املرشدين إلى مقار 

العمل في محطتي الشميسي واجلموم، واسهما في وصول احلافالت 

الناقلة للحجاج بأسرع وقت إلى مكاتب اخلدمة 

امليداني���ة، عبر حتديد 
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الطوافة  م��ؤس��س��ات  م��ع  م��ي��دان��ي  تنسيق 
ومجموعات  ل����أدالء  األه��ل��ي��ة  وامل��ؤس��س��ة 
اخل�����دم�����ة امل����ي����دان����ي����ة ل����ض����م����ان وص�����ول 
قياسي وق���ت  ف��ي  مساكنهم  إل���ى  احل��ج��اج 

التخطيط  خ����ال  م���ن  اخل���دم���ة  حت��س��ني 
التقنية  واس����ت����خ����دام  االس���ت���رات���ي���ج���ي 
وت��ط��وي��ر ال��ب��رام��ج ال��ت��ط��ب��ي��ق��ّي��ة ف���ي املقر 
ال����رئ����ي����س وف������ي احمل����ط����ات وف������ي امل����ي����دان

شركة القوافلشركة مكة للنقل

شركة املدينةشركة خوقيرشركة أبو سرهد

شركة أم القرى
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مس���ار احلافلة األقصر واألفضل، بإش���راف مرافقي احلافالت واملنسقن 

امليدان���ن. كما نظم���ت إدارة احلركة امليدانية عملية جتميع املرش���دين من 

املنطق���ة املركزي���ة أثناء الذروة، لضم���ان اكتفاء احملطات باملرش���دين في 

الفترات احملددة، كما أسهمت إدارة احلركة في التدريب امليداني للمرشدين 

اجلدد كما وفي معاجلة بعض القضايا التي تقع بن املرش���دين ومجموعات 

اخلدمة امليدانية.

أرقام قياسية
حقق املكتب في موس����م حج ع����ام )1430ه�( الكثير من األرقام القياس����ية 

وغير املسبوقة، فقد حققت محطة اجلموم أعلى نسبة تشغيل يومي من خالل 

إرش����ادها ألكبر عدد من احلافالت في املعدل اليومي، بنسبة بلغت 13% من 

إجمالي عدد احلافالت التي مت إرش����ادها حت����ى تاريخ 1430/11/29ه�. 

كما حقق املكتب رقمًا قياسيًا بإرشاد وإيصال حافلتن إلى مقار مجموعات 

اخلدم����ة امليدانية ف����ي مكة املكرمة ف����ي كل دقيقة، حيث اس����تقبلت محطة 

اجلموم وعلى مدار عشرين ساعة فقط أكثر من )2204( حافلة مت إرشادها 

وإيصالها جميعًا خالل الفترة من اخلامس����ة من عصر يوم اخلامس من ذي 

احلجة املاضي، وقد مثلت تلك الفترة ذروة التش����غيل من منفذ اجلموم الذي 

يس����تقبل احلجاج القادمن من املدينة املنورة. كما أن اإلرشاد الذي وصلت 

إليه ذروة التش����غيل بلغ )110( حافلة في الساعة في املعدل العام للعشرين 

الس����اعة، حيث مت إرش����اد )154( حافلة في الس����اعة الواحدة خالل الفترة 

م����ن الثامنة صباحًا وحتى التاس����عة صباحًا، وقد غ����ادرت جميع احلافالت 

احملطة مبرش����ديها الذين حرصوا على العودة املباش����رة بعد إيصالها إلى 

مقار مجموعات اخلدمة امليدانية، وفق خطة محكمة مبش����اركة إدارة احلركة 

امليدانية، وبتواجد مسؤولي املكتب في املواقع امليدانية.

أدوار كبيرة 
أدوار كبي���رة تقوم بها النقابة العامة للس���يارات لنق���ل حجاج اخلارج على منت 

حافالت ش���ركات نقل احلجاج الوطنية العاملة في مظلتها، مما أدى لالستغناء � 

وللس���نة الثانية � عن استئجار احلافالت من خارج اململكة لرحلة التصعيد، وذلك 

لكفاية أس���طول هذه الش���ركات، ومقدرتها على نقل كل حجاج بيت الله احلرام. 

وقد استمرت النقابة في عدم ترحيل احلجاج بعد الساعة )11( مساء إلى املدينة 

املنورة � مكة املكرمة والعكس لضمان سالمتهم وفق توجيه صاحب السمو امللكي 

أمي���ر منطقة مكة املكرمة رئي���س الهيئة العليا ملراقبة نق���ل احلجاج. كما قامت 

النقابة بعملية الربط الش���بكي بواس���طة )اإلنترنت الفضائي( مع ش���ركات نقل 

احلجاج في مواقعها، وإيقاف التعامل اليدوي ملس���تخلصات الش���ركات، والبدء 

ببرنامج إلكتروني حملاس���بة الشركات ومس���تخلصاتهم، مما حقق فوائد كبيرة 

وكثيرة كتوفير الوقت واجلهد، وتالفي األخطاء، وسرعة ودقة اإلجناز. وفي إطار 

خط���ة النقابة لتطوير إج���راءات ترحيل احلجاج، قام���ت بتنفيذ إجراءات ترحيل 

احلجاج الكترونيًا عبر ش���بكة اإلنترنت، وذلك عبر موقع النقابة اإللكتروني، مما 

أت���اح ملجموعات اخلدمة امليدانية التابعة ملؤسس���ات الطواف���ة تنفيذ العديد من 

إجراءات ترحيل احلجاج من مواقعها بيسر وسهولة، وبالتالي تقليص زمن إمتام 

ه���ذه اإلج���راءات. كما قامت النقابة بوضع تنظيم إداري وأمني يضمن حس���ن 

جدولة عمل الس���ائقن وعدم إرهاقهم لتفادي وقوع احلوادث. كذلك قامت بتعين 

ضباط اتصال لدى مؤسسات الطوافة، وذلك لتسهيل عمليات نقل احلجاج ووضع 

احللول املناس���بة الفورية في حالة وجود عوائق في عمليات النقل إلى املش���اعر 

املقدسة. األمر الذي أسهم في نقل أكثر من )6ر1( مليون حاج بواسطة حافالت 

شركات نقل احلجاج خالل الفترة املاضية من منافذ اململكة اجلوية والبحرية. 

تواصل إلكتروني
كما متت عملية التواصل بن النقابة وش���ركات نق���ل احلجاج وجميع اجلهات 

املعنية باحلج � مبا فيها بعثات احلج � عبر بوابة النقابة بشبكة اإلنترنت بثالث 

لغات هي العربية واإلجنليزية والفرنس���ية، بجانب تنفيذ عملية الربط الش���بكي 

باحلاس���ب اآللي بن النقابة وش���ركات نقل احلجاج ووزارة احلج ومؤسس���ات 

الطوافة واملؤسس���ة األهلي���ة لألدالء ومكتب الوكالء املوح���د. كما قامت النقابة 

بطرح مناقصة مش���روع النقل الترددي ملؤسسة حجاج إيران ومؤسسة حجاج 

ال���دول اإلفريقية غي���ر العربية، واعتماد مبلغ )25( مليون ريال إلنش���اء مركز 

تخزين احلافالت باملشاعر املقدسة، وذلك لنجاح أسلوب النقل الترددي في نقل 

حجاج مؤسسة تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، ومؤسسة جنوب شرق 

آس���يا. ومن مبدأ حرص حكومتنا الرشيدة على تقدمي أفضل وأرقى اخلدمات 

حلج���اج بيت الله احلرام، وكذلك تقدمي الع���ون ملواطني هذا البلد املعطاء، فإن 

النقابة العامة للسيارات قد استمرت في خطتها اخلاصة بالسعودة في شركات 

نقل احلج���اج، وقامت بكل ما ه���و ضروري لتحقيق ه���ذا الهدف، كاحلمالت 

اإلعالمية في مختلف وسائل اإلعالم، وتقدمي احلوافز كالرواتب املغرية، ومزايا 

أخرى. وقد قامت النقابة العامة للس���يارات بتوفير )24( ألف وظيفة للمواطنن 

تق���دم له���ا أكثر من )10( آالف مواطن س���عودي ومقيم )فني وس���ائق(. كما 

تقوم النقابة العامة للس���يارات سنويًا بعقد دورات تدريبية لسائقي شركات نقل 

احلجاج وملدة )9( أيام مبش���اركة عدد من اجلهات ذات العالقة: )وزارة احلج 

وإدارة الدفاع املدني ومكافحة الس���موم وإدارة مرور العاصمة املقدسة وإدارة 

التوعي���ة الدينية في احل���ج ووزارة الصحة( وذلك عن طريق عقد دورات تدريبية 

وندوات توعوية )نظرية وعملية(، والقيام بالتعريف بأهمية عمل السائق مع قيام 

الش���ركات بتدريب السائقن على الطرق، وقد اس���تفاد من هذه الدورات أكثر 

من )20( ألف سائق.

نقل آمن ومريح 
ش���اركت )16( شركة نقل منضوية حتت مظلة النقابة العامة للسيارات بعدد 

)500ر19( حافلة في موس���م احلج املنصرم )1430ه�(، وذلك بعد أن قامت 

بتأمن عدد )340( حافلة حديثة للعمل بقيمة تقريبية تبلغ نحو )136( مليون 

ريال، حيث بلغت حّصة ش���ركة مكة )200( حافلة، وش���ركة اجلزيرة )100( 

حافلة، ومؤسس���ة عبداإلله مغربي )20( حافلة، وشركة القوافل الدولية )20( 

حافلة، وقد متيزت هذه احلافالت اجلديدة بجميع وس���ائل السالمة والراحة، 

وزودت بأفضل املواصفات العاملية املعتمدة في هذا النوع من وسائل النقل، 

مما أس���هم في توفي���ر نقل آمن ومري���ح. كما انضم إلى مظل���ة النقابة في 

هذا العام 1430ه� ش���ركة جديدة لنقل احلجاج، وهي مؤسسة عالء مغربي 

لنق���ل احلجاج بعدد )50( حافل���ة. بعد أن مت التأكيد على هذه الش���ركات 

بأهمية االلتزام بضوابط وأنظمة النقل في املش���اعر املقدسة، حيث مت منعهم 

من إركاب احلجاج على س���طح احلافالت، والتأكيد على أهمية تزويد أعداد 

الورش واألون���اش داخل املنطقة املركزية في مكة املكرمة ملواجهة أي أعطال 

في املركبات، وتسليمها ملرور العاصمة املقدسة في رحلة التصعيد إلى مشعر 

منى وعرفات، ووضع حافالت مساندة في رحلة التصعيد من مكة املكرمة إلى 

مشعر منى وعرفات ملواجهة بعض األعطال التي حتدث في بعض احلافالت، 

إضافة إلى التنسيق املس���تمر من خالل الشبكة الالسلكية اخلاصة بالنقابة 

مع اجلهات األمنية في املشاعر املقدسة واجلهات املشاركة األخرى.
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تزخر مؤسسات أرباب الطوائف بكثير من الشخصيات الرائدة والرموز الكبيرة التي قدمت عطاءات با حدود، وأفنت زهرة 
شبابها في خدمة هذه املؤسسات عند قيامها، فعملوا با كلل أو ملل، وبذلوا كل اجلهود املمكنة، ووضعوا اللبنات األولى لهذه 
الكيانات، واستطاعوا – بعون الله وتوفيقه – من أن يجعلوا منها صروحًا شامخة ُيشار إليها بالبنان، ثم تواروا عن األنظار 
في صمت تاركني املجال لهذا اجليل من شباب أرباب الطوائف، فمنهم من انتقل إلى رحمة مواله، مخلفًا وراءه أعمااًل جليلة 
وذكريات جميلة وسيرة عطرة، ومتبوعًا بدعوات صادقة بأن يتغمده الله برحمته، وأن يجعل ثواب هذه األعمال في موازين 
حسناته يوم القيامة، ومنهم من ال يزال على قيد احلياة - أمد الله في أيامه ومّتعه بالصحة والعافية – يراقب عن كثب 
سير أعمال هذه املؤسسات، ويزود العاملني فيها بخبراته وميدهم بتجاربه، ويجتر – بكل فخر وإعزاز – ذكريات املاضي.
واع�����ت�����راف�����ًا م�����ن )ال��������رف��������ادة( ب���ف���ض���ل ه������ذا ال���ن���ف���ر ال������ك������رمي، وت����خ����ل����ي����دًا ل�����ذك�����رى م�����ن رح������ل م���ن���ه���م، وت���ك���رمي���ًا 
مل�����ن ه�����م ع���ل���ى ق���ي���د احل�����ي�����اة، وف���������اًء وت�����ق�����دي�����رًا جل����ه����وده����م، ت���ن���ش���ر س���ي���ره���م ال����ذات����ي����ة ف�����ي ه������ذه ال���ص���ف���ح���ات. 

رّواد أرباب الطوائف..
ألهل العطاء.. يتجدد الوفاء

دة 
فا

الر
ة: 

رم
مك

ة ال
مك

تضم شخصيات وضعت اللبنات األولى للعمل المؤسسي

لمسة وفاء

يعد الوكيل األس���تاذ محمود بن صالح حس���ن أبوزيد – يرحمه الله – من مؤسسي مكتب الوكالء املوحد بجدة، 

ورئيس���ًا ملجلس إدارته في وقت س���ابق. تش���رف باالنتماء إلى طائفة الوكالء وعمل مع والده - رحمه الله - في 

خدمة حجاج بيت الله احلرام وزوار املسجد النبوي الشريف باملدينة املنورة منذ ريعان شبابه. من أبرز إجنازاته 

أنه توّحدت على يديه طائفة “الوكالء”، وأسس كيانًا موحدًا لهم )مكتب الوكالء املوحد( في عام 1395ه�، وترأس 

أول مجلس إدارة ملكتب الوكالء املوحد، وذلك خالل الفترة من عام 1395ه� وحتى وفاته في عام 1417ه�.

المهام واألعمال 
تولى العديد من املهام واألعمال، من أبرزها رئاس���ة هيئة احلصر والتوزيع منذ إنش���ائها وحتى عام 1415ه�، 

ورئاس���ة الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف منذ 1410ه� وحتى عام 1414ه�. كما تولى عضوية الهيئة 

االستشارية العليا، وعضوية الهيئة العليا ألرباب الطوائف. كما يعد – يرحمه الله - أول من أدخل احلاسب اآللي 

في أعمال مؤسسات أرباب الطوائف، وأول من اقترح العمل بالوثيقة املوحدة التي أسهمت وبشكل كبير جدًا في 

تقليص فترات بقاء احلجاج مبنافذ الدخول، وس���اعدت على انس���يابية حركتهم وحتقيق راحتهم. كما شارك في 

تأهيل وتدريب الكوادر البش���رية والقيادية الالزمة من الوكالء وأبنائهم، وكذلك من املواطنن للقيام باملهام املنوطة 

باملكتب. وقام بإعداد اخلطط التشغيلية ملكتب الوكالء املوحد، وأسهم في إعداد النظام األساسي ملؤسسات أرباب 

الطوائف. ومت تكرميه من ِقبل معالي وزير احلج، وكذلك من ِقبل العديد من اجلهات والقطاعات، منها وزارة احلج 

واجلهات احلكومية واألهلية العاملة في مجال احلج.

الوكيل محمود أبوزيد - يرحمه اهلل -
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وِلد املطوف الس���يد جعفر بن شيخ جمل الليل مبكة املكرمة في عام 1342ه�، وتعد أسرته من األسر املشهورة في 

مهن���ة الطوافة، ولديها عدة تقارير في خدمة عدة جنس���يات من احلجاج. ع���اش طفولته وصباه في دارهم الكائنة 

مبحلة )الشبيكة( بالقرب من احلرم املكي الشريف، وعشق مهنة الطوافة منذ الصغر، وعاصرها مع والده وأعمامه، 

واستمر عطاؤه معها طيلة حياته. درس املرحلة االبتدائية في املدرسة الفيصلية، والتحق مبدرسة حتضير البعثات، 

ثم التحق بالعمل متدربًا في إدارة الالسلكي بإدارة البرق والبريد في عام 1360ه�.

الحياة العملية
تقلد عدة وظائف في مجال الالس���لكي بأنحاء اململكة العربية الس���عودية، وانتدب م���ن وزارة البريد والبرق لوزارة 

الدفاع مديرًا لسالح اإلشارة، وعمل مديرًا لالسلكي باملنطقة الشرقية لفترة من الزمن، ثم طلب إحالته للتقاعد املبكر 

للتفرغ ملهنة الطوافة وخدمة احلجاج، وأجيب طلبه، فعمل عضوًا في هيئة أمناء املطوفن لعدة دورات، وش���ارك في 

الكثير من اللجان املش���كلة لتطوير خدمات احلجاج، وانتدب لدولة باكس���تان لتوزيع احلجاج على املطوفن في عام 

1396ه�، كما عمل مديرًا للمكتب الفرعي خلدمات احلجاج مبكة املكرمة في موس���م حج عام 1397ه�، وعمل نائبًا 

لرئيس الهيئة االبتدائية للمطوفن، وانتخب أول رئيس مجلس إدارة ألول مؤسس���ة طوافة، وهي املؤسس���ة األهلية 

التجريبية ملطوفي حجاج تركيا ومس���لمي أوروبا وأمريكا وأستراليا منذ إنشائها في عام 1402ه�، حتى قدم طلبًا 

إلعفائه في نهاية ش���هر صفر من عام 1419ه�، وذلك لظروفه الصحية، كما عمل أيضًا عضوًا بالهيئة التنس���يقية 

ملؤسس���ات أرباب الطوائف منذ بداية نش���أتها في عام 1408ه�. يجيد التحدث باللغة األوردية إجادة تامة. له ستة 

أوالد ذكور مطوفن هم: )محمد وعادل ومصطفى وعالء  وعبدالكرمي وجميل(، وأربع بنات.

يعّد املطوف الش���يخ محمد علي بن محمود أحمد أمان، من مؤسس���ي املؤسس���ة األهلية التجريبية ملطوفي 

حجاج إيران، كما يعد أحد رموزها ومرجعًا في ش���ؤون الطوافة واملطوفن، ومت تعيينه رئيس���ًا ملجلس إدارة 

املؤسسة لفترات متعددة، بلغت في مجملها أحد عشر عامًا على النحو التالي:

>  عام 1403ه� سنة تأسيس املؤسسة.
> من عام 1405، حتى عام 1407ه�.
> من عام 1415 حتى عام 1421ه�.

> عن عضوًا للهيئة االستشارية بوزارة احلج.
> عن رئيسًا ملكتب تنفيذي عام 1411ه�. 

> يحمل ليسانس آداب من جامعة القاهرة، ويجيد من اللغات اإلجنليزية والفارسية بجانب العربية.

المطوف السيد جعفر جمل الليل - يرحمه اهلل -

المطوف محمد علي أمان
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املطوف أحمد محمد ش���يخ جمل الليل من مواليد مكة املكرمة عام 1355ه�، تلقى تعليمه باملدرس���ة الفيصلية في مكة 

املكرمة، ثم التحق مبدرسة حتضير البعثات. كانت الطوافة تسري في دمه منذ أن خبر احلياة، فلم يكن لوالده وأجداده 

عمل آخر س���وى هذه املهنة، لذلك كانت نش���أته مرتبط���ة باحلجاج ارتباطًا وثيقًا، وكان���وا يحملونه على أعناقهم أثناء 

الطواف لصغر سنه حينئذ، فقد كان للمطوف احترام وتقديس في النفوس، فهو املعلم واملوجه والفقيه واملرشد. 

حياته العملية
عم���ل بالتجارة إل���ى جانب الطوافة، وتقلد بعض الوظائف احلكومية، وترك عمل���ه احلكومي عام 1384ه� ليتفرغ ملهام 

الطوافة، عش���قًا وولهًا بهذا احلاج الذي تفانى في خدمته، ويعد أول رئيس ملجلس إدارة املؤسس���ة األهلية التجريبية 

ملطوف���ي حجاج دول جنوب آس���يا، حي���ث مت تعيينه بالقراري���ن الوزارين رقم 328/م/ق ف���ي 1405/8/5ه�، ورقم 

223/ق/م في 1407/7/16ه�، فش���رع يعمل على تنظيم شؤونها، وإرس���اء قواعد العمل، وتوحيد النظم، واكتساب 

خبرة جماعية في األداء. وقد بذل في س���بيل نش���أتها جهودًا كبيرًا، حتس���ب له بكل فخر واعتزاز وتقدير، فقد كانت 

املؤسس���ة عندما تولى رئاس���تها بال رصيد مالي ينفق منه على جتهيزاتها وأعمالها، فاضطر إلى اإلنفاق على شؤونها 

من ماله اخلاص، إلى أن حتسنت األمور وتسلم سلفة من وزارة احلج ساعدته على سد هذه االحتياجات. وقبل إقامة 

مؤسسات الطوافة، كانت له جهود بارزة في هذه املهنة، فعلى املستوى الرسمي اختير عضوًا في جلنة توزيع األراضي 

مبنى، وش���ارك في توزيع احلجاج خالل سنوات التوزيع، باعتباره عضوًا في اللجنة املختصة بذلك. وله عالقات وطيدة 

بقدام���ى املطوفن، وقد تلقى عنه���م أصول املهنة منذ صغره، فكان يصغي لنصائحهم، ويتعظ مبا يس���وقونه من آراء 

ومواقف من موقع خبراتهم، وبذلك توطدت عالقته بهم، فكانوا املنهل العذب الذي اس���تقى منه أصول املهنة، باإلضافة 

إلى ما كانت عائلته حتيطه به من الرعاية والتش���جيع، حيث كان أفرادها يعطونه الفرصة تلو الفرصة إلثبات وجوده، 

وإبراز شخصيته، واالعتماد على نفسه في اتخاذ القرار.

الزمزمي صالح أبوغليه - يرحمه اهلل -

المطوف أحمد شيخ جمل الليل

يع���د الش���يخ صالح بن س���ليمان صالح أبوغليه - رحمه الل���ه – آخر من تقلد منصب ش���يخ طائفة الزمازمة قبل 

إنش���اء مكتب الزمازمة املوحد، درس مبدارس الفالح وبدأ حياته العملية بوزارة املالية )مالية مكة املكرمة( بتاريخ 

1364/5/1ه�، واستمر بها حتى 1369/4/1ه�؛ ثم نقل بتاريخ 1367/10/26ه� ككاتب ثاٍن للعوائد حتى تاريخ 

1368/11/7ه�؛ ولوفاة والده - يرحمه الله– الذي كان شيخًا للزمازمة، قدم استقالته بتاريخ 1369/4/1ه�، ثم 

تقدم كبار رجاالت طائفة الزمازمة بطلب للجهات املختصة لتعيينه مكان والده ش���يخًا للزمازمة، فصدر أمر رئيس 

مجلس الوكالء بخطابه رقم 2849 وتاريخ 1369/4/10ه� بتعيينه شيخًا للزمازمة.

حياته العملية 
استمر في هذه الوظيفة حتى تاريخ 1385/8/22ه�؛ حينما صدر مرسوم ملكي بتاريخ 1385/5/9ه�، بشأن تنظيم 

الطوائف والئحته التنفيذية، كما صدر خطاب س���عادة وكيل وزارة احلج لش���ؤون احلج في 1385/8/23ه� بتعيينه 

مديرًا لشؤون طائفة الزمازمة بالوزارة اعتبارًا من غرة شهر رجب 1385ه�؛ ثم صدر قرار معالي وزير احلج بتعيينه 

عل���ى وظيفة رئيس طائفة الزمازمة اعتبارًا من تاريخ 1389/6/13ه�، كما صدر قرار وزاري في 1395/10/27ه� 

بترقيته على وظيفة رئيس حس���ابات على املرتبة الثامنة اعتبارًا من 1395/10/27ه�، ثم ترفع إلى رئيس محاس���بة 

الطوائف بتاريخ 1402/1/6ه�؛ ثم صدر أمر معالي وزير احلج واألوقاف بإحالته للتقاعد اعتبارًا من 1402/7/1ه�؛ 

وعند صدور األمر السامي الكرمي رقم 954 وتاريخ 1402/1/16ه� واملبلغ مبوجب قرار معالي وزير احلج واألوقاف 

رقم 367/ق/م في 1403/9/21ه� بإنش���اء مكتب الزمازمة املوحد، مت تش���كيل مجلس إدارة املكتب برئاسته، وظل 

في رئاسة املكتب حتى عام 1410ه�. انتقل إلى رحمة مواله بتاريخ 1424/3/5ه�.
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ول���د الش���يخ املطوف محمد علي بن مصطفى بن محمد س���عيد أندرقيري – يرحمه الل���ه – مبكة املكرمة في عام 

1346ه�.

حياته العملية 
التح���ق – طيب الله ثراه - بكلية الش���رطة مبص���ر في عام 1367ه�، وتخرج فيها في ع���ام 1371ه�، وعمل منذ 

تخرج���ه في عدة أماكن وتقلد عدة مناصب، من أبرزها: )مدير ش���رطة احلرم ومحققًا في القس���م العدلي. ومدير 

املساعدات الفنية باألمن العام. ومدير األمن اجلنائي باألمن العام. ومدير مباحث الوسطى. ومدير إدارة اجلنايات 

العامة -مس���اعد مدير األمن العام لش���ؤون العمليات - وركن اجلنايات في موسم احلج. وتقاعد برتبة لواء في عام 

1393ه����(. كما عمل محاضرًا بكلية ق���وى األمن الداخلي )كلية امللك فهد األمنية(، ومثل اململكة في عدة مؤمترات 

في الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وعدة دول عربية.

مت ترش���يحه من ِقبل املطوفن لُيعن أول رئيس مجلس إدارة للمؤسسة األهلية التجريبية ملطوفي حجاج دول جنوب 

ش���رق آس���يا منذ تأسيس���ها في عام 1404ه�، حيث وضع اللبنات األساس���ية لعمل املؤسسة وحتولها من العمل 

الفردي إلى العمل اجلماعي بش���كلها احلالي، ورافقه في هذا األمر الرعيل األول من قياديي املؤسس���ة منهم على 

س���بيل املثال: )حسن آشي، ومصطفى شبلي، وحسن بوقس، وعبداإلله زمزمي، وعبدالرحمن أندرقيري، وسليمان 

دمنهوري، وأحمد ملفون، وعصام أشعري، وحسن أملاس، وعادل منور(. واستمر رئيسًا ملجلس إدارة املؤسسة ملدة 

10 سنوات، خالل الفترة من عام 1404 - 1414ه�. توفي - رحمه الله - في أوائل شهر رمضان املبارك من عام 

1415ه� مبكة املكرمة ودفن فيها.

ول���د املطوف عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالق���ادر خوقير مبكة املكرمة بتاريخ 1349/7/1ه�، 

وهو س���ليل أس���رة مكية اش���تهرت بالعمل في الطوافة، وامتهان املهن ذات العالقة بأعمال احلج، 

كالعمل في شركات نقل احلجاج وغيرها. عمل رئيسًا ألول مجلس إدارة للمؤسسة األهلية التجريبية 

ملطوف���ي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية في ع���ام 1404ه�، بالقرار الوزاري رقم )141/ق/م( 

وتاريخ 1404/5/12ه�. ويعد املطوف عبدالعزيز خوقير من أوائل املطوفن الذين أدخلوا اخلدمات 

الفندقية وقدموها للحجاج في املش���اعر املقّدس���ة، كما يعد أول من قدم حزم اخلدمات الشاملة من 

املطوفن للحجاج التي شملت خدمتهم منذ وصولهم للمطار وتأمن السكن باملدينة املنورة والتغذية 

وكذلك الس���كن مبكة املكرمة واملش���اعر املقدس���ة مع خدمات النقل، كما قدم دراس���ة متكاملة عن 

تصوره لعمل مؤسس���ات الطوافة لوزارة احلج قبل إنش���اء املؤسسة. يحمل مؤهاًل دراسيًا جامعيًا، 

ويجيد من اللغات اإلجنليزية واألوردية بجانب العربية.

المطوف محمد علي أندرقيري - يرحمه اهلل -

المطوف عبدالعزيز خوقير - يرحمه اهلل -
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وِلد الش���يخ املطوف األس���تاذ علي بن حس���ن أبو العال – يرحمه الله – مبكة املكرمة في عام 1343ه�، وأمت تعليمه 

الثانوي حتى الس���نة الثانية مبدرس���ة حتضير البعثات مبكة املكرمة. وفي مج���ال الطوافة ترأس أول مجلس إدارة 

للمؤسس���ة األهلية التجريبية ملطوفي حجاج الدول العربية كأول رئيس لها عند تأسيس���ها في عام 1405ه�، بالقرار 

الوزاري رقم 327/م، وتاريخ 1405/08/05ه�، واستمر حتى تاريخ 1406/06/01ه�.

حياته العملية
تعتبر وظيفة كاتب أعمال مبصلحة الطرق بوزارة املالية، أول وظيفة يش���غلها في بداية حياته العملية، قبل أن ينتقل 

إلى وزارة الداخلية ليعمل محررًا بالش���ؤون اإلدارية بها، وتدرج في سلمها الوظيفي فعمل مساعدًا لرئيس الشعبة، 

ثم رئيسًا للشؤون اإلدارية وعندما ُعن أول وكيل لوزارة الداخلية، شغل وظيفة الرئيس اخلاص ملكتب الوكيل اجلديد، 

وانتدب في عام 1383ه� رئيس���ًا لبلدية جدة حتى منتصف عام 1384ه�، ثم انتقل بعد ذلك إلى إمارة مكة املكرمة 

للعمل بوظيفة مستشار إداري، ثم تدرج بديوان إمارة مكة املكرمة حتى وصل إلى وظيفة وكيل مساعد اإلمارة.

أصدر ديواني ش���عر: األول عنوانه: “بكاء الزهر”، والثاني عنوانه: “س���طور على املاء”، وكتب عن ديواني ش���عره 

هذين كثير من رواد األدب في اململكة العربية الس���عودية وكان له – يرحمه الله - العديد من املش���اركات الصحفية 

واإلذاعية.

عندما كان رئيسًا للمؤسسة األهلية التجريبية ملطوفي حجاج الدول العربية وضع - ومن كان معه من أعضاء مجلس 

اإلدارة - جميع أس���س نظام مكافآت مساهمي املؤسسة. وبعد أن ترك احلياة الوظيفية ظل مرتبطًا ببعض األعمال 

ذات الصبغة االجتماعية، فقد كان مساعدًا لرئيس املجلس البلدي في مكة املكرمة، وعضوًا في جلنة إطالق السجناء، 

وعضوًا بجمعية البر، وعضوًا في اجلمعية اخليرية مبكة املكرمة.

الدليل إبراهيم الرفاعي - يرحمه اهلل -

المطوف علي أبو العال - يرحمه اهلل -

ول���د الس���يد الدليل إبراهيم حم���زة الرفاعي – يرحمه الل���ه - باملدينة املنورة في ع���ام 1338ه�. ودرس 

مبدرس���ة العلوم الشرعية وتخرج منها باملرحلة االبتدائية، كما درس على أيدي عدد من املشايخ والعلماء 

في عصره، منهم الش���يخ الفيلسوف األستاذ عبداحلميد عنبر خان. كان – طيب الله ثراه - رئيسًا ملكتب 

حجاج اجلزائر، وقد ُعن رئيس���ًا للمؤسسة األهلية لألدالء في عام 1405ه�، واستقال بعد عدة شهور من 

تعيينه لظروفه الصحية.

تعل���م من مجلس والده، واس���تفاد م���ن احلاضرين فيه من املش���ايخ والعلماء واألدب���اء والوجهاء، وكان 

مجلس���ه مبزرعته املس���ماة )األخوين( الواقعة خلف بقيع الغرقد، وكان يرتاده املش���ايخ والعلماء واألدباء 

والوجه���اء، كما كان – يرحمه الله- يهوى نظم الش���عر وله العديد من القصائد. توفي باملدينة املنورة في 

1408/12/21ه�.
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توالي نجاحات الحج 
من نجاح إلى نجاح

إن املتأمل لتوالي جناحات مواس���م احلج عامًا بع���د آخر، يدرك أن األمر فيه يعزى لتوفيق الله 

أواًل وقبل كل ش���يء، ثم قيادة هذه البالد التي جعلت خدمة ضيوف الرحمن هدفًا رئيس���ًا في 

مقدم���ة أهدافها، وغاية من أهم غاياتها، وتلك حقيقة يش���هد بها ماليني احلجاج الذين يؤدون 

فريضة احلج في أمن وأمان ويعودون اليوم إلى أوطانهم، وهم يحملون مشاعر الشكر واالمتنان 

والعرفان لهذه القيادة التي مكنت احلجاج من أداء فريضتهم بيسر وسالسة وسهولة، على إثر 

املش���روعات العمالقة في مكة املكرمة، واملدينة املنورة، واملش���اعر املقدسة ليغدو احلج رحلة بال 

عناء، يكرس خالله احلاج كل وقته وجهده في العبادة دون أن ينش���غل بش���يء غيرها، وقد أمن 

على نفسه وماله وسائر أحواله، ولم يعد في حاجة ألن ينشغل بغير الغاية التي جاء من أجلها، 

والفريضة التي قدم ألدائها.

 وأس���تطيع أن أؤكد أنني قد ملس���ت من معظم بعثات احلج، ومن كل من التقيت بهم من حجاج 

بيت الله احلرام الثناء الصادق على قيادة بالدنا، وما توفره من خدمات جليلة لضيوف الرحمن، 

كما ميتد هذا الثناء ليالمس مواطني هذه البالد، الذين قضت تربيتهم النقية أن يكون للحاج في 

وجدانهم أجل املس���احات وأعظم االهتمامات، فأحاطوا ضيوف الرحمن بأخلص مشاعر احلب 

واأللفة واحلفاوة شكرًا لله الذي شرفهم بجوار بيته احلرام، وأمت عليهم نعمته بقيادة محفزة إلى 

الفضائل، وسباقة إلى مكارم األخالق.  

وف���ي مث���ل هذه األيام من كل عام، وعقب كل جناح، اس���تعيد توجيهات القيادة خالل موس���م 

احلج فأقف طوياًل عند اهتمام س���يدي خادم احلرمني الش���ريفني، امللك عبدالله بن عبدالعزيز � 

حفظه الله � براحة احلجاج، واحلرص على تيس���ير حلّهم وترحالهم، فالعطاء اإلنس���اني الرحب 

في دواخل س���يدي خادم احلرمني الش���ريفني، امللك عبدالله بن عبدالعزي���ز يفيض حبًا وعطاء 

ومسؤولية، وينتقل أثره وتأثيره على كل العاملني في احلج، وفي مختلف القطاعات، حتى ليغدو 

الوطن كله سواعد تعمل جاهدة في خدمة ضيوف الرحمن.

 كما اس���تعيد في هذه األيام أيضًا مواقف، ونبل، وشهامة سيدي ولي عهدنا احملبوب، سلطان 

اخلي���ر � حفظه الله � الذي يخص ضيوف الرحمن بجل مس���احات قلب���ه حبًا، معتبرًا خدمتهم 

واجبًا يفوق كل الواجبات، ويسمو على كل املسؤوليات، حتى لتشكل منظومة توجيهاته للعاملني 

في احلج مسارًا ومنهجًا وفنارًا.

واحلج كنس���ك وأمن معًا يبرز بوضوح الدور الفاعل والكبير واملميز لس���يدي صاحب الس���مو 

امللك���ي األمير نايف بن عب���د العزيز � حفظه الله � النائب الثاني لرئي���س مجلس الوزراء وزير 

الداخلية رئيس جلنة احلج العليا، فهو عالمة بارزة من عالمات النجاح الذي يتحقق كل عام.

كم���ا أذكر بالكثير من اإلعجاب اجلهود الس���خية التي يبذلها بتواصل صاحب الس���مو امللكي 

األمي���ر خالد الفيص���ل � حفظه الله � أمير منطق���ة مكة املكرمة، ورئيس جلن���ة احلج املركزية، 

وصاحب الس���مو امللكي األمير عبدالعزيز بن ماج�د، أمير منطقة املدين��ة املن��ورة، رئيس جلنة 

احل���ج باملدين��ة، إلجن���اح مواس���م احلج، وهم���ا اللذان ميتلكان منظوم���ة كبيرة من اخلبرات 

اإلدارية والتنظيمية.

إن احلج مش���تل كبير من مشاتل العطاء، في مدرسته تنبت الكثير من اجلهود اخليرة، والوجوه 

املش���رقة في مختلف القطاعات ذات العالقة العاملة ف���ي احلج، ومنها وزارة احلج، وعلى رأس 

قيادتها معالي الوزير الدكتور فؤاد بن عبدالسالم الفارسي، الذي نسترشد بتوجيهاته السديدة، 

وآرائه احلكيمة..

إن مؤسسات أرباب الطوائف )املطوفون واألدالء والوكالء والزمازمة(، وهم يواكبون ذلك العطاء 

ويس���اهمون جنبًا إلى جنب في صناعته، يدركون دورهم احلقيقي في منظومة وعصب ومحور 

خدم���ات احلج واحلجاج، وفي الوقت نفس���ه فإن طموحهم ال ينته���ي عند حد، بل يتجاوزه بثقة 

املؤمن بالله واملتفائل باخلير من قيادته لكل ما يعلو شأنه ويزيد من لبنات بنائه..

األخيرة

هالل بن عبدالرحمن الهالل

وكيل وزارة احلج للتخطيط والتطوير
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