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في مدرسة القيادة تتسع دائرة الوفاء
االحتفاء باملتميزين أس���لوب إداري ونفس���ي وحضاري ناجح ملا يحدثه في نفس احملتفى به 

من شعور بالرضا، وما يولده من رغبة لدى اآلخرين لالنضمام إلى ركب التميز، ولذا أشعر 

أن التقليد الس���نوي الذي درجت عليه الوزارة، والهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف 

في تكرمي املتميزين واملتميزات من منس���وبي مؤسسات أرباب الطوائف: )املطوفني واألدالء 

والوكالء والزمازمة( بأنه ميثل املناس���بة األقرب إلى النفس، حيث أحسس���ت بقدر كبير من 

الس���عادة وأنا بني وجوه مضيئة بالعطاء، وأخرى مشرقة بالوفاء، خالل حفل تكرمي متميزي 

ومتميزات موسم حج 1430ه� الذي ُأقيم مؤخرًا.

إن ه���ذا التقليد الس���نوي هو جزء م���ن منظومة الوفاء التي يقودها س���يدي خادم احلرمني 

الش���ريفني، امللك عبدالله بن عبدالعزيز، وس���يدي ولي العهد، صاحب السمو امللكي األمير 

س���لطان بن عبدالعزيز، وسيدي صاحب الس���مو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز، النائب 

الثان���ي لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العليا. ففي مدرس���ة القيادة 

الرش���يدة تتسع دائرة الوفاء ليش���مل كل املتميزين، وفي مختلف احلقول، ومنها هذا احلقل 

العظيم الذي يتشرف العاملون فيه بخدمة ضيوف الرحمن، ومساعدتهم على أداء فريضتهم 

في يسر وسهولة، وسكينة وطمأنينة.

وفي أجواء الش���فافية التي تنبثق من هذا الوفاء، أجدها الفرصة املناسبة لدعوة اجلميع من 

منسوبي الوزارة والعاملني في مؤسسات أرباب الطوائف “مطوفني وأدالء ووكالء وزمازمة” 

إلى مضاعفة اجله���د للمضي قدمًا لالرتقاء باخلطط والبرامج، وحتقيق املزيد من األهداف، 

وتعميق القناعة بأن ثمة مساحة دائمًا للمزيد من العطاء والتمّيز، وأن ليس أسوأ من الركون 

إلى القول الس���لبي “ليس باإلمكان أحسن مما كان”، فالنفوس الطموحة، والعزائم اجلادة 

جتد دائمًا أن باإلمكان الوصول إلى أداء أفضل وأعظم مما كان.

إن جناح���ات احلج التي تتواصل، وتس���ير في خط تصاعدي بفض���ل الله وكرمه، هي ثمرة 

توجي���ه القيادة، وتعاون جمي���ع القطاعات، ونحن جزء من هذا الكل، لنا مس���ؤولياتنا التي 

نضطلع بها ضمن منظومة العمل، وعلينا أن نعمل بكل طاقتنا وأقصى جهودنا على أدائها 

لإلس���هام في هذا النجاح، واس���تمراره، وتطوره عامًا بعد آخر، فنجاحات مواس���م احلج 

املاضية جعلتنا جميعًا نتقاس���م الش���عور بالفرح، وقيادتنا الغالي���ة وبالدنا العزيزة حتصد 

س���نابل الثناء واإلنصاف واإلشادة من جموع املسلمني الذين جاؤوا من كل أنحاء املعمورة 

ألداء الفريض���ة، ويظل الهدف األس���مى واألعظم لهذه الب���الد وقادتها إرضاء اخلالق الذي 

شرفنا بجوار بيته وخدمة ضيوفه. 

فلل���ه احلمد والش���كر على ما أنعم وتفضل، وصلى الله على نبين���ا وحبيبنا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.
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خصوصية  وأكثر  احلــج،  بشؤون  خاص  اهتمام 
بالطوافة، برز في مختلف العهود، فمن )بالغ 
واللوائح  املــراســيــم  مــن  بالعديد  مــــرورًا  مــكــة(، 

التنظيمية، تطورت املهنة شكاًل ومضمونًا..
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نظام فريد 
إن إنشـــاء عيون املياه في منطقتنا هذه، بالكيفية التي هي عليها، نظام هندسي فريد، شّيده 

أســـالفنا ببراعة، لتجميع امليـــاه اجلوفية ونقلها إلى حيث احلاجة، إلى مســـافات تصل إلى 

عشـــرات األميال. وقد راعى هذا النظـــام ظروف املنطقة البيئّيـــة الصحراّوية، فبني بطريقة 

تضمن استمرار العطاء وإن قّل، بحيث ال يستنزف مياه اخلزان اجلوفي البتة، كما روعي أن 

يكون نظامها ذاتيّ التشـــغيل تقريبًا، فال يحتاج إلى طاقة، وال إلى تغيير أو إصالح ماسورة، 

بل كان التشـــغيل فيه منحصرًا في تنظيف القنوات واخلرزات بشـــكل دوري، أو عند حدوث 

ســـيل قوى. كما أن كثيرًا من هذه األنظمة قد بني قبل اإلســـالم، وال يزال يعمل حتى يومنا 

هـــذا، وعينـــا (الوهط) و(الوهيط) فـــي الطائف دليل على ذلك، وقد جاء ذكرهما على لســـان 
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لـــدى املكيني بــــ (طريق املظلمة)، إلـــى أن تصل إلى املزدلفة، فتتســـلق جبال 

هذه املنطقة لتظهر شـــامخة للعيان، ولقد دعمت بحوائط ســـاندة، وفتحت بها 

عّبارات لتصريف مياه الســـيول واألمطار، ويرى الناظر اختالف أحجام وسمك 

تلك احلوائط، ومســـاحات فتحات تلك العّبـــارات، التي بنيت بالفعل لتقاوم قوى 

مختلفـــة، وكميـــات مياه متباينة، ليتـــّم التواؤم بني املقام واملقـــام. وفي مزدلفة 

يوجد مقر لعني زبيدة مجاور للمشـــعر احلرام، حيث تصبّ مياه العني في برك 

وأحواض لسقيا احلجاج، بعض هذه البرك (كما هو احلال في عرفة) مخّصص 

للحجـــاج، واآلخـــر لألنعام. ثم يتجه مجرى العني مـــن مزدلفة إلى وادي النار، 

إلـــى أن يصل إلـــى بازان (دقم الوبر) على رأس جبل يســـار الذاهب إلى مكة 

املكرمـــة. ثم تنحدر القناة فوق ســـطح األرض، متجهة إلى منى، فوق سلســـلة 

مـــن اجلبال (جبال املفجر) تفصل بني منى وحي العزيزية مبكة املكرمة، لتصب 

في برك عديدة، تســـقي الظامئ وتزوّد باملاء الـــزالل كل من يحتاج إليه، وتّتبع 

تلـــك القنوات نفس النظام في بنائها وأشـــكالها، فقد ُبنيت احلوائط الســـاندة 

والعّبارات ملرور مياه الســـيول واألمطـــار، ثم تنحدر القناة خلف جبل منى إلى 

منحنيات متوازية ملدرج منى، بجانبها مســـجد، وحوض لسقاية الدواب يسمى 

(حوض البقر الثاني). وتســـتمر هذه القنوات متجهـــة نحو مكة املكرمة، لكنها 

تعود لتأخذ مسارها حتت سطح األرض، على أعماق قريبة منه ال تتعدى بضعة 

أمتار، حتى تصب في بئر عظيمة مطوّية بأحجار كبيرة جدًا تسمى (بئر زبيدة)، 

توّهم الناس فيما بعد أنها من بناء اجلّن لضخامتها فســـّميت (محبس اجلن)، 

إليها ينتهي امتداد عمل القناة.

عين حنين
وفي العصر العثماني، وفي عام تسعمائة وتسعة وسبعني للهجرة، ألف وخمسمائة 

وواحد وســـبعني للميالد، ّمت مد القناة من هناك إلى األبطح، لتلتقي مبياه عني 

حنني في مكان يقال له (املقســـم) بأرض (املعابدة)، أمام املبنى السابق إلمارة 

منطقة مكة املكرمة، ويســـير املجرى بعد اجتماعهما متوغًال داخل بعض أحياء 

معالم مكية

بعض شعراء اجلاهلية. وتوالى بناء العيون بعد الفتوحات اإلسالمّية، حتى 

انتشـــرت انتشـــارًا عظيمًا، وغدت معلمًا من املعالم اإلسالمّية. وُيذكر أنه 

كان يوجـــد وحتى وقت قريب، في وادي فاطمـــة املتاخم ملكة املكرمة، أكثر 

من ثالثمائة وســـتني عينًا، وفي وادي ينبع مائة وســـبعون عينًا، وفي وادي 

قديد أكثر من مائة وعشـــرين عينًا، وفي الطائف أكثر من ســـت وعشرين 

عينًا، وفي وادي الفرع عشرون عينًا، وفي خيبر واملدينة املنورة أيضًا عيون 

كثيرة. معظم هـــذه العيون أهملت وهجرت، فاندثـــرت وأصبحت أثرًا بعد 

عني، ومن هذه العيون التي أهملت، (عني زبيدة). 

قصة العين ومنبعها
حّجـــت زبيدةـ  رحمها اللهـ  فلمســـت ما يالقيه ضيـــوف الرحمنـ  آنذاكـ  

مـــن تعب وجهد، نتيجة شـــّح املياه، فكان أن وفقّها الله ســـبحانه وتعالى 

للقيام مبشـــروع عظيم، يســـقي احلاج واملعتمر، ويظل حامًال اسمها حتى 

يومنـــا هذا، أال وهو (عني زبيدة)، حيث أمـــرت بإجراء عني وادي النعمان 

إلـــى عرفة في القرن الثاني من الهجرة النبوية الشـــريفة، عام مائة وأربعة 

وســـبعني للهجرة، سبعمائة وواحد وتســـعني للميالد. وتنبع عني زبيدة من 

ذيـــل جبال كرا بوادي نعمان، ومن روافدها املتعددة التي من أهمها وادي 

رهجان، وشِـــعاب الهاوتان، وِشـــعب صار، ووادي عرعر، ووادي الّضيقة، 

وصدور جبل كرا، وشـــعاب جبل كبكب. وتبدأ اخلـــرزات الظاهرة للعيان 

والتابعـــة لعني زبيدة من املنطقة التي يلتقـــي فيها وادي رهجان مع وادي 

نعمان، وذلك لضمان االستفادة القصوى من مياه جميع األودية وروافدها 

مجتمعة، ويبلغ ارتفاع نقطة ملتقى هذه األودية حوالي ســـتمائة وعشـــرة 

أمتـــار فوق ســـطح البحر. ويصب منبع العني في قنـــاة تصل إلى موضع 

يقال له (األوجر) من وادي النعمان، وجتري منه إلى موضع بني جبلني في 

عرفة، فعملت قنوات توّصل ماء العني إلى أرض عرفة (ومن هنا سميت عني 

عرفة)، وكان قاع القنوات يقترب تدريجّيًا من ســـطح األرض كلما اقتربت 

مـــن عرفة، بحيث إذا مـــا وصلت إلى جبل الرحمة تكون قد بلغت ســـطح 

األرض، لتلتـــّف حول اجلبل من جهاته الشـــمالية واجلنوبية والغربية، وقد 

مّدت منها قنوات فرعّية، لتصب مياهها في خزانات وبرك، يبلغ عددها سبع 

برك، وكان بناؤها باحلجارة غير املهذبة، ولها ســـاندات أنشـــئت مالصقة 

للجـــزء العلوي من جدرانهـــا، خّصص بعضها ليتـــزود احلّجاج منه باملاء 

إلكمال رحلة احلج، والبعـــض اآلخر لألنعام، وقد بني في بعضها حنفّيات 

حجرّية جميلة، ومجار لتجميع مياه الوضوء وصرفها إلى املزارع املجاورة، 

التي كانت موجودة هناك. وتســـتمر القناة في اجتاه الشـــمال إلى بازان 

اسمه (فقير الذنب األعلى)، ثم إلى بازان (فقير الذنب الثاني)، ثم ينعطف 

الدبل (القناة) إلى جهة الغرب إلى داخل وادي املغمس (عرنه)، وينتهي إلى 

ى  حوض البقر، (حي العزيزية اآلن)، ومنه متوجهًا في باطن اجلبل املســـمّ

(اخلاصرة)، وبقربه أرض زراعية، يقال لها الهمدانية (القطانية)، ثم يرجع 

إلى بازان (احلقابه) على يســـار الذاهب إلى عرفـــات، ثم يتجه ميينًا إلى 

بازان (املعترضة)، ثم يعود ظهور القناة على سطح األرض عند سفح جبل 

(املأزمني)، على يســـار القادم من عرفـــات، حيث تتجه جهة اجلنوب ناحية 

(طريق ضب)، وهو املعروف اآلن بالقناطر.

سير القناة
ثم تســـتمر القنـــاة إلى أن تخرج خلـــف جبل مـــن وراء (املأزمني) يعرف 
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مرسومان ملكيان يضعان خارطة طريق 
لمسيرة الطوافة

)بالغ مكة( كان األساس

م�������ّث�������ل اه�������ت�������م�������ام ال������ق������ي������ادة 

ب�������ال�������ط�������واف�������ة وامل�������ط�������وف�������ن 

مسيرتها ف����ي  ف����ارق����ة  ع���ام���ة 

امل��ع��اص��رة، واهتمام  ال��س��ع��ودي��ة  ال���دول���ة  ب��ب��داي��ة  ان��ط��ل��ق��ت  ال��ت��ي  ت��ل��ك  م��س��ي��رة متصلة وق���اص���دة 
“باغ مكة”  ال��ع��ه��ود.. فمن  ف��ي مختلف  ب��رز  ب��ال��ط��واف��ة،  وأك��ث��ر خصوصية  ب��ش��ؤون احل���ج،  خ��اص 
وكان  وم��ض��م��ون��ًا..  ش��ك��ًا  املهنة  ه��ذه  ت��ط��ورت  التنظيمية  وال��ل��وائ��ح  امل��راس��ي��م  م��ن  بالعديد  م����رورًا 
ص����دور امل���رس���وم امل��ل��ك��ي ال���ك���رمي ب��رق��م 12 ف���ي 1385/5/9ه��������� ب��ت��وق��ي��ع امل��ل��ك ف��ي��ص��ل رح��م��ه الله 
بتاريخ   13 رق��م  امللكي  امل��رس��وم  مثل  فيما  ت��اه��ا.  وم��ا  سبقها  م��ا  ب��ن  م��ي��زت  ف��ارق��ة  ع��ام��ة  تعالى 
تنظيمات  م��ن  سبقه  فيما  تغييرات  ب��إح��داث  الطوافة  مسيرة  ف��ي  مهمًا  منعطفًا  1398ه����   /3/4
.� الله  رحمه   � سعود  آل  عبدالعزيز  ب��ن  خالد  امللك  بتوقيع  ج��اء  وال���ذي  املرحلة،  تلك  تطلبتها 

دة
فا

الر
ة:  

رم
مك

ة ال
مك



منذ عش���رات السنني تش���رف كثير من القضاة والعلماء 

واألعي���ان والوجهاء م���ن أهل مكة س���كان البلد احلرام 

بالقيام بالطوافة، وكانت بيوتهم تفتح طوال العام ملن رغب 

ف���ي اإلقامة بجوار البيت احل���رام ولطالبي العلم، وكانوا 

يحثونهم عل���ى التفقه في الدين والعلوم الش���رعية وتعلم 

اللغة العربية، حتى أصبح هناك من املقيمني من يس���اعد 

ف���ي خدمة احلجاج الذين يفدون م���ن بلدانهم؛ فيتكلمون 

معهم بلغتهم ويقومون بطلباتهم ويقضون لوازمهم حسب 

عاداتهم املعروفة لهم، ومن هنا ظهرت طائفة من املقيمني 

والوافدين من جميع أنحاء العالم اإلس���امي واستوطنت 

مك���ة املكرمة وأصبح أفرادها يجي���دون اللغة العربية إلى 

جانب لغاتهم األصلية.
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ن���ه���ج���ًا   )12( رق�������م  امل����ل����ك����ي  امل������رس������وم  أرس��������ى 
ج�������دي�������دًا ب��������أن أع�����ط�����ى احل����������اج ح�����ري�����ة في 
ال���������س���������ؤال ع��������ن امل��������ط��������وف ال�������������ذي ي�����ري�����ده

املرسوم امللكي رقم 13 منعطف مهم في مسيرة 
الطوافة بإحداث تغييرات تطلبتها املرحلة
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سؤال وتقارير
توس����عت مبرور الزمن قاعدة املطوفني الذين يقومون بخدمة ضيوف 

الرحم����ن وعرف احلجاج ف����ي أقطارهم أن باملدينة املقدس����ة كثيرًا 

من املطوفني ينتظرون قدومهم.. بيوتهم مفتوحة لهم، واستعداداتهم 

قائم����ة خلدمته����م والترحيب به����م، وكان اختيار املط����وف يتم من 

قبل احلاج يس����أل عنه في موانئ الدخول إلى األراضي املقدس����ة، 

يطلق باس����م مطوف معني فيكون من نصيبه، ويصبح حتت رعايته 

ومسؤوليته الكاملة.

نهج جديد 
ورغ���م اإليجابيات الت���ي ال ميكن إغفاله���ا في “التقاري���ر”، إال أن 

املمارس���ة أظهرت دخول عنصر الصبغ���ة االحتكارية لألقاليم واملدن 

التي مينحها التقرير، إلى جانب إعطاء املنح والتقارير ملن يستطيع أن 

يدفع، وقد ال يكون األفقه أو صاحب اخلبرة والدراية حس���ب مقتضى 

مهنة الطوافة. 

فق���د أدى فرض مطوف معني على حجاج معينني، نتيجة حصوله على 

تقرير بطوافهم، إلى س���لبيات عديدة ترت���ب عليها عدم حصول هؤالء 

احلجاج على اخلدمات املناس���بة جلنس���ياتهم ولغاته���م مما يؤثر في 

أدائهم لنسكهم بشكل صحيح.

ولقد كان صدور املرسوم امللكي الكرمي رقم 12 في 1385/5/9ه� بتوقيع 

املل���ك فيصل رحم���ه الله تعالى، خطوة تؤكد احل���رص الكبير على تهيئة 

ظروف مثالية جلميع احلجاج ألداء مناس���كهم، حيث أرسى هذا املرسوم 

نهجًا جديدًا بأن أعطى احلاج حرية في السؤال عن املطوف الذي يريده 

من مجموع���ة مطوفي بلده، كما أن حري���ة االختيار أعطت احلجاج من 

بعض الباد الغنية اختيار املطوف الذي يقدم أرقى اخلدمات.

ما بعد التقارير
ميك���ن القول إن إلغ���اء التقارير كان توجهًا موضوعي���ًا رأته القيادة 

احلكيمة وعملت على إنفاذه لعدد من األسباب أهمها:

أواًل: أن حص���ر مناط���ق ملطوفني محددين � أو ملط���وف ما � قلل من 
االهتمام باحلاج والعناية بش���ؤونه، ألن املطوف ال يأبه بخدمته، لعلمه 

يقينًا أن احلاج سيصل إلى داره مبجرد دخوله األراضي املقدسة..

ثاني���ًا: كان هناك تيار من املطوف���ني يحاول الوصول إلى باد مقفلة 
بالتقارير، إال أن هذه التقارير كانت هي الصخرة في وجوههم.

ثالثًا: حدوث بعض احلاالت الفردية التي أس���اء فيها بعض أصحاب 
التقارير فاستغل أحداثها املستفيدون.

وقد عمد املرس���وم امللك���ي رقم 12 بتاريخ 1385/5/9ه� إلى س���د 

الثقوب التي حدثت في ثوب “الطوافة” وصواًل بها إلى املكانة املائمة، 

مس���تندًا إلى املراس���يم التي سبقته واملواد التش���ريعية ذات الصلة، 

ومتثلت أبرز مامحه فيما يلي:

> يقفل باب املعلمانية وباب االنفصال بني الشركاء اعتبارًا من تاريخ 

العمل بهذا املرسوم.

يكون لكل حاج احلرية املطلقة في السؤال عن املطوف والدليل الذي يريده من 

مجموعة مطوفي وأدالء بلده.

> يحق للمطوف خدمة احلجاج الذين يسألون عنه دون حتديد لعددهم، وعلى 
وزارة احلج واألوق���اف مراعاة مصلحة املطوف )وهي األجر املقرر مبقتضى 

التعرف���ة املنص���وص عليها في املادة التاس���عة من املرس���وم امللكي لكل من 

املط���وف والوكيل والدليل والزمزمي، عن اخلدم���ات التي يقدمها لكل حاج(، 

فتصرف له هذه املصلحة كاملة ألول مائتي حاج، ونصفها عن املائتني التالية، 

وربعها ملا يزيد على ذلك من احلجاج.

> يك���ون الدلي���ل حرًا في قب���ول التعامل مع املطوف���ني، وتراعي وزارة احلج 
واألوقاف عند محاسبة كل دليل على مصلحته أسلوب توزيع املصلحة السابق 

اإلشارة إليه.

يك���ون الزمزمي ح���رًا في قبول التعامل م���ع املطوفني، وتراعي 

وزارة احل���ج واألوقاف عند محاس���بة كل زمزمي على مصلحته 

أن تصرف له كاملة عن الثاثة آالف حاج األوائل، وثلثاها عما 

يزيد على ذلك من احلجاج.

> احلجاج الذين لم يس���ألوا عن مطوف أو دليل، يعني املطوفون واألدالء لهم 
من أفراد الطائفة الذي���ن لم يحصلوا على احلد األدنى للمصلحة الكاملة مع 

مراعاة إمكانات كل مطوف.

امللك فيصل بن عبدالعزيز »يرحمه الله«
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لوائح وتنظيمات
خدم���ة ضي���وف الرحمن م���رت بالعديد م���ن املراح���ل، تخللته���ا كثير من 

التنظيمات، من ضمنها الائحة التنفيذية للمرسوم امللكي رقم م/ 12 وتاريخ 

1385/5/9ه�

الصادر بشأن تنظيم خدمات طوائف احلجاج، والتي ميكن إجمالها في اآلتي:

مصطلحات ومعانٍ
املادة األولى:

 يكون للمصطلحات الواردة فيما يلي من هذه الائحة املعاني املعطاة لها، ما 

لم يرد نص صريح بخافه..

الطوائف ويقصد بها: املطوفني والوكاء واألدالء والزمازمة.. 

أقس���ام املطوفني والوكاء واألدالء هي: قس���م الهنود، وقسم اجلاوة، وقسم 

العرب.

التقس���يمات أعاه كانت قائمة مبقتضى األنظمة السابقة حتت اسم طوائف 

املطوفني الثاث، ويجوز بقرار من وزير احلج واألوقاف توحيد خدمات األقسام 

املذك���ورة، كما يجوز تفصيلها في بنود فرعية له���ا إذا ما اقتضت املصلحة 

العامة على أال يتعارض مع أحكام املرسوم، ويتحدد االنتساب ألحد األقسام 

املذكورة على أساس اجلنس الغالب في مجموع عدد حجاج كل من املطوف، 

والوكيل، والدليل خال الثاث سنوات السابقة.

>  املط���وف والوكي���ل والدليل والزمزمي: هم من كان���ت تطلق عليهم 
األسماء املذكورة مبوجب األنظمة السابقة على صدور املرسوم امللكي 

رقم م/12 وتاريخ 1385/5/9ه�، وس���واء في ذلك أكانوا أفرادًا، أم 

شركة تعمل حتت اسم واحد. 

> املصلح���ة: هي األجر املقرر مبقتضى التعرفة املنصوص عليها في 
املادة التاس���عة من املرسوم امللكي س���الف الذكر � لكل من املطوف، 

والوكيل، والدليل والزمزمي � عن اخلدمات التي يقدمها لكل حاج. 

> السؤال: هو االستعام من احلاج عند وصوله إلى اململكة عن اسم 
كل م���ن املطوف والدليل الذي اختاره ليق���دم له اخلدمات املنصوص 

عليها في هذه الائحة. 

> احلج���اج املتخلون: هم الذين يتخلون ع���ن اختيار مطوف أو دليل 
بالطريقة املنصوص عليها في هذه الائحة عند سؤالهم من قبل هيئات 

الس���ؤال، ويعتبر احلاج متخليًا بالنسبة للمطوف إذا لم يختر مطوفًا، 

وبالنسبة للدليل إذا لم يختر دليًا. 

> حجاج الس���ؤال: ويقص���د بهم احلجاج الذين اخت���اروا مطوفيهم 
وأدالءهم اختيارًا صحيحًا عند سؤالهم معرفة هيئات السؤال. 

> ش���راكة املطوفني أو الوكاء أو األدالء أو الزمازمة: هي الش���راكة 
التي كانت قائمة بني شخصني أو أكثر من أفراد طائفة واحدة، طبقًا 

لألنظمة واألوامر التي كانت س���ارية املفعول قبل صدور املرسوم رقم 

م/12 وتاريخ 1385/5/9ه�. 

املادة الثانية: 
وزي���ر احل���ج واألوقاف هو املرج���ع في كل ما يتعلق بأمور وش���ؤون 

الطوائ���ف وهيئاتها وإداراتها، وحل مش���كاتها واخلافات التي تقع 

بني أشخاصها، وله في ذلك وعن طريق ما يصدره من قرارات تنظيم 

س���ير أعمالها وبيان مس���ؤولياتها، وحتديد صاحياتها وتشكياتها 

وصاحي���ات دوائر الوزارة ف���ي هذا اخلصوص، وكذل���ك تعيني من 

يخت���اره من بني أعضاء هيئات الطوائف املذكورة لعضوية أو رئاس���ة 

تلك الهيئات بالرواتب املناس���بة طبقًا للنظام أو مبكافآت يقرها رئيس 

مجل���س الوزراء، وتص���در قرارات تكوين الهيئ���ات املذكورة، وحتديد 

صاحياتها، وُيعني أعضاؤها مبوافقة رئيس مجلس الوزراء.

املادة الثالثة:
 يصدر وزير احلج واألوقاف قرارًا ببيان واجبات ومس���ؤوليات كل من 

املطوفني والوكاء، واألدالء، والزمازمة واإلجراءات واجلزاءات الواجبة 

االتباع لتحقيق اإلش���راف عليهم وضمان حس���ن قيامهم بالواجبات 

املذك���ورة، وذلك كل���ه دون اإلخال بحرية احل���اج املطلقة في اختيار 

املط���وف، أو الدليل الذي يري���ده وحرية املطوف ف���ي اختيار الوكيل 

والزمزمي الذي يريده، وحرية الوكيل في قبول التعامل مع املطوفني.

املادة الرابعة:
 البيان���ات التي تتوصل إليها وزارة احل���ج واألوقاف عن طريق الهيئات 

امللك خالد بن عبدالعزيز »يرحمه الله«
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التي تش���كلها لغرض حصر املطوفني، واألدالء، والوكاء، والزمازمة تعتبر نهائية 

باعتمادها من قبل وزير احلج واألوقاف، ويجرى ترتيب األسماء طبقًا ملا يلي: 

بالنس���بة للمطوفني واألدالء يجرى ترتيب األس���ماء من كل قس���م على حدة، 

وقبل بداية كل موس���م بأرقام متسلسلة، على أساس متوسط عدد حجاج كل 

منهم خال الثاث السنوات األخيرة، مع مراعاة إمكاناتهم عندئذ، وفي حالة 

التساوي في العدد واإلمكانات تراعى األقدمية في املهنة.

النس���بة للوكاء والزمازمة يجري ترتيب األس���ماء بأرقام متسلس���لة بحسب 

األقدمية في املهنة.

املادة اخلامسة:
 وفي حالة الش���راكة يفي���د جميع أفرادها مبثابة ش���خصية واحدة أيًا كان 

عددهم، على إال يخل ذلك باألحكام اخلاصة مبساعدة كل فرد من احملتاجني 

منهم طبقًا لنص املادة )11( من املرسوم.

املادة السادسة:
 يجوز ألي فرد أو ش���راكة من الطوائف، أن يفرض أو يوكل أو ينيب غيره 

في إدارة أعماله، وتقدمي اخلدمات حلجاجه، كما يجوز له أن يشاركه الغير 

من أبناء الطائفة في تأس���يس شركة تقدم اخلدمات املتعلقة باحلجاج، وذلك 

كله مع مراعاة عدم التفاوض مع أحكام املرس���وم، وأال يترتب عليه إنقاص 

النصيب املقرر في األصل لكل من الشركاء في احلجاج املتخلني واملصلحة 

واملساعدة، وبشرط أن يقترن بتصديق وزير احلج واألوقاف. 

املادة السابعة:
 وفيم���ا يتعل���ق بإجراءات الس���ؤال وتعيني املطوف���ني واألدالء والوكاء 

للحجاج املتخلني، فتحدد املادة السابعة مناطق السؤال وهيئاته وطريقة 

تش���كيلها وتعيني أعضائها، كما تنظم إجراءات السؤال وترتيباته بقرار 

م���ن وزير احلج واألوق���اف، على أال يخل ذلك بحري���ة احلجاج املطلقة 

ف���ي اختيار املطوف، أو الدليل ال���ذي يريدونه، أو بتوزيع املصلحة على 

املطوفني واألدالء طبقًا للمادتني )3 – 6( من املرسوم امللكي رقم م/12 

بتاريخ 1385/5/9ه�.

املادة الثامنة: 
تنظي���م عملية تعيني املطوف���ني واألدالء للحجاج املتخلني بقرار من وزير احلج 

واألوقاف، وذلك مع مراعاة القواعد التالية: 

أواًل: يحصر التعيني حلجاج كل جنس في مطوفي وأدالء القسم اخلاص به، 
طبقًا للحكم املشار إليه في املادة )1( من هذه الائحة. 

ثاني���ًا: يت���م تعيني املطوف���ني واألدالء للحجاج املتخلني حال الس���ؤال 
بالنسبة لكل فوج من احلجاج على حدة، طبقًا لترتيب املطوفني واألدالء 

املش���ار إليه في املادة )4( من هذه الائح���ة – األول فالثاني فالثالث، 

وهكذا بأعداد متساوية. 

ثالثًا: تكون املدة في تطبيق احلكم الوارد باملادة )7( من املرسوم امللكي رقم 
م/12 بتاري���خ 1385/5/9ه�، على مجم���وع ما خص كل مطوف ودليل من 

احلجاج لدى كل هيئة من هيئات السوق، دون النظر إلى ما خصه منهم لدى 

أية هيئة سؤال أخرى. 

رابعًا: يراعى في التعيني أن يكون بأعداد صغيرة متس���اوية في كل هيئة من 
هيئات الس���ؤال، على النحو الذي يتيح فرص���ة التعيني ألكبر عدد ممكن من 

املطوفني واألدالء. 

خامس���ًا: يراعى تخطي من حصل من املطوف���ني، واألدالء على احلد األعلى 
للمصلح���ة الكاملة وقت تعيني احلجاج املتخلني إلى من يليه، وال يجوز تعيني 

مط���وف أو دلي���ل خلدمة حجاج متخل���ني إذا كان حصل عل���ى احلد األعلى 

للمصلح���ة الكاملة، طبق���ًا للقواعد املتقدمة )باختي���ار احلجاج أو بالتعيني(، 

إال إذا كان جمي���ع املطوفني أو األدالء اآلخرين قد حصلوا على احلد األعلى 

للمصلح���ة املذكورة، وعندئذ يعاد التعيني بنفس الترتيب حتى يحصل اجلميع 

على احل���د األعلى لنصف املصلحة، ويعاد التعيني بع���د ذلك في حالة زيادة 

ع���دد احلجاج املتخلني بنفس الترتي���ب، دون النظر إلى ما خص كل مطوف، 

أو دليل من حجاج. 

سادس���ًا: فيما عدا حالة الش���ركة املنصوص عليها ف���ي املادة )6( من هذه 
الائح���ة تأخذ ش���راكة املطوفني واألدالء لغرض احتس���اب احل���دود املقررة 

ملصلحتها، حكم املطوف أو الدليل الواحد، بصرف النظر عن عدد  إفرادها.

املادة التاسعة:
 تناط اخلدم���ات الازم تقدميها للحجاج املتخلني من قب���ل الوكاء، بالطائفة 

املذكورة بأقسامها متجمعة ويتم ذلك تلقائيًا، ووفقًا للترتيب الوارد فيما يلي: 

أواًل: يتولى كل قس���م تش���كيل جلنة ملواجهة مسؤولياتهم عن احلجاج 
املتخل���ني لقيمهم دون النظر إلى املطوف���ني املعينني للحجاج املذكورين 

من قبل هيئات السوق. 

ثاني���ًا: بعد حس����م نفقات كل جلنة من اللج����ان املذكورة، يوزع الباقي من 
املصلح����ة املقررة لل����وكاء عن احلجاج املتخلني العائدين لكل قس����م، على 

أفراد القسم املذكور بالتس����اوي فيما بينهم، ويصدر وزير احلج واألوقاف 

قرارًا بتحديد عدد اللجان املش����ار إليها ومناطق عملها، وطريقة تشكيل كل 

منها ومس����ؤولياتها، وذلك بعد اس����تطاع رأي وكاء كل قسم من األقسام 

املشار إليها.

املادة العاشرة: 
يص���رف م���ن املبلغ املقرر في املادة )9( من املرس���وم امللكي باس���م نفقات 

طارئ���ة مبلغ ري���ال واحد عن كل ح���اج من حجاج الس���ؤال واملتخلني وذلك 

حلساب الوكاء، مقابل قيامهم بتحسني العوائد، مبا فيها مقرر األدالء وبأداء 

اخلدم���ات التي لم يكن مفروضة عليهم ضمن األنظمة الس���ابقة، باس���تثناء 

اخلدمات التي يؤدونها لصالح شركات السيارات، وذلك على أن تؤدى املبالغ 

املس���تحقة عن حجاج الس���ؤال للوكاء مباش���رة وأن يوزع ما يخصهم عن 
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احلجاج املتخلني على أقسامهم لتوزيعه عليهم بالتساوي، وال يخل ذلك بحق 

الوكاء في االتفاق مع نقابة الس���يارات والشركات التابعة لها على اقتضاء 

مبلغ منها مقابل قيامهم بتحصيل أجور النقل مباشرة من احلجاج وبالتوسط 

في تدبير مهمة النقل املنوطة بالنقابة والش���ركات املذكورة، على أن ال يكون 

االتفاق املذكور باسم وزارة احلج واألوقاف.

املادة احلادية عشر:
 تناط مس���ؤولية عملي���ات نقل جميع احلجاج وحتميل ونق���ل أمتعتهم، عند 

القدوم واملغادرة بطائفة الوكاء بأقسامها مجتمعة، باستثناء عمليات النقل 

التي تقوم بها الس���يارات املخصصة لذل���ك بني املدن، وذلك مقابل الرياالت 

الس���تة املقررة عن العمليات املذك���ورة، على أن تختار الطائفة جلنة من بني 

أفراده���ا لتمثيلها بالصفة النظامية لتتعاقد معها وزارة احلج واألوقاف على 

تفاصيل تلك العمليات ومسؤولياتها، وبالضمانات الكافية، وأن يتحمل جميع 

أفراد الطائفة مسؤولية تلك العملية ونتائجها بالتساوي، طبقًا لشروط العقد. 

فإذا تعذر تنفيذ مقتضى احلكم املشار إليه، تطرح العملية في مناقصة عامة 

طبقًا للشروط التي تتخذ لهذا الغرض. 

املادة الثانية عشر:
 يص���در وزير احل���ج واألوقاف قرارًا بكيفية حصر احلج���اج الذين يخدمهم 
الزمازم���ة وضبط إجراءات تعاملهم مع املطوفني، على أن ال يخل ذلك بحرية 

التعامل املذكور. 

املادة الثالثة عشر: 
حتصيل العوائد وإيداعها، وصرف أجور اخلدمات املقررة في املادة العاشرة 

من املرس���وم امللكي رقم م/12 بتاريخ 1385/5/9ه���� طبقًا للقواعد التي 

يصدر بها قرار من وزارة احلج واألوقاف. 

املادة الرابعة عشر:
 تصرف املس���اعدات املش���ار إليها في املرسوم امللكي املذكور طبقًا للقواعد 

املنص���وص عليها به لكل من أفراد الطائفة، بصرف النظر عن كونه منفصًا 

أو داخًا في شراكة.

املادة اخلامسة عشر: 
يح���ق لكل طائفة أن توح���د خدماتها للحجاج عن طريق جل���ان، أو مكاتب 

تش���كلها مبوافقة وزارة احلج واألوقاف على أن يجري توزيع املصلحة طبقًا 

ألحكام املرسوم امللكي بعد حسم النفقات. 

املادة السادسة عشر:
 تصدر وزارة احلج واألوقاف تعليمات سنوية للحج على أال تتعارض مع أحكام 

املرسوم امللكي رقم م/12 بتاريخ 1385/5/9ه�، وأحكام هذه الائحة.

املادة السابعة عشر: 
تنظم األحكام املتعلقة باملس���تخدمني الذين قضوا مدة طويلة ال تقل عن عشر 

سنوات في خدمة الطوائف عند وضع القواعد اجلديدة للمهنة املشار إليها في 

املادة )أواًل( من املرسوم امللكي رقم م/12 بتاريخ 1385/5/9ه�.

املادة 18: يعمل بهذه الائحة من تاريخ املوافقة عليها. 

مرحلة جديدة
شكل صدور املرسوم امللكي رقم م/13 وتاريخ 3/4/ 1398ه� منعطفًا مهمًا 

في مس���يرة الطوافة بإحداث تغييرات فيما س���بقه من تنظيمات تطلبتها تلك 

املرحلة، والذي جاء بتوقيع امللك خالد بن عبدالعزيز آل س���عود � رحمه الله � 

وفقًا على االطاع على املادة التاسعة عشرة واملادة العشرين من نظام مجلس 

الوزراء والصادر باملرسوم امللكي رقم )38(، وتاريخ 1377/10/22ه�. 

واالطاع على املرسوم امللكي رقم )م/12( وتاريخ 1385/5/9ه� 

وبعد االطاع على املرس���وم امللكي رقم )284( وتاري���خ 1398/2/27ه�.. 

ومتثلت أهم بنوده في اآلتي: 

أواًل: إلغاء املادة األولى من املرسوم امللكي رقم )م/12( وتاريخ 1385/5/9ه� 
وفتح باب املعلمانية، وباب االنفصال بني الشركاء. 

ثاني���ًا: يكون املطوفون املس���تجدون من الس���عوديني املقيمني مبكة املكرمة، 
واألدالء املستجدون من السعوديني املقيمني باملدينة املنورة. 

ثالثًا: يراعى وضع تنظيم متطور يحقق رفع مستوى هذه املهنة، وذلك بوضع 
لوائ���ح تنظيمية تعده���ا وزارة احلج واألوقاف، ويت���م مبوجبها منح الرخص 

اجلديدة متضمنة ش���روط قيام مؤسس���ات الطوافة اجلدي���دة طبقًا لألنظمة 

التجارية. 

رابعًا: تقوم وزارة احلج واألوقاف باالشتراك مع الهيئة العليا للطوائف، بالنظر 
في طلبات االنفصال بني الشركاء، وتقرير ما يجب حيال كل طلب، في ضوء 

صاحية الشريك وقدرته ووفق اللوائح التي تنظمها وزارة احلج واألوقاف في 

ذلك، ويصدرها وزير احلج واألوقاف. 

خامس���ًا: يخير كل موظف في وزارة احلج واألوقاف وس���كرتارية جلنة احلج 
العلي���ا بأمارة منطقة مك���ة املكرمة، متى كان مطوفًا أو دلي���ًا، إما بالتفرغ 

لعم���ل الطواف���ة أو الدليل، أو االس���تمرار ف���ي عمله، بحي���ث ال يجمع بني 

العمل���ني، وذلك إعمااًل للمادة )1( من قرار مجلس الوزراء رقم 527، وتاريخ 

1395/5/3ه�.

أقدم التقارير
أق���دم تقرير ذكر في كتب التاريخ احلديث���ة وما تناقله الرواة أيضًا يعود إلى 

عام 1205ه�، وهو باس���م عائلة جادالله، وقد أصدره الشريف غالب.. وذكر 

املؤرخ العامة الش���يخ محم���د علي مغربي عند احلديث عن الش���ريف عون 

الرفيق والطوافة، أن الش���يخ محمد لبنى وهو من أعيان مكة املكرمة ورئيس 

هيئة متيي���ز قضايا املطوفني في حينه، ذكر له أن أقدم تقرير صدر منذ عام 

1280ه� باسم آل صحرة، ولكن هذا القول لم يستند إلى دليل.



ضـــوابط وتعليمات تنـظم 
شــــــؤون الحـــج والحجــاج

اهتمت بها القيادة منذ عهد المؤسس

تأريخ

امل����ل����ك امل�����ؤس�����س ي���ول���ي 
بخدمة  خ��اص��ة  ع��ن��اي��ة 
احل�������رم�������ن وامل�����ش�����اع�����ر 
امل�����ق�����دس�����ة وم��������ا ي���وف���ر 
ال��ط��م��أن��ي��ن��ة وال����راح����ة 
حلجاج بيت الله احلرام
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معالي األستاذ محمد عمر توفيق
“رحمه الله”

معالي األستاذ محمد حسن كتبي معالي األستاذ حسن بن علي عرب
“رحمه الله”



التاريخ، كان احلج يشكل عقبة كأداء حتى  في مراحل مختلفة من 

والصعاب، ففي  املخاطر  ملا كان يحفه من  الناس؛  القادرين من  على 

بعض األزمان أمسى احلج ضربًا من ضروب املخاطرة، التي قد يعرض 

فيها احلاج حياته للخطر، وفي أحيان كثيرة كان احلاج  يودع على 

أنه قد ال يعود، وبدل الله األمر مبا هو خير منه، وقيض لهذه األمة 

الله-   رح��م��ه  س��ع��ود-  آل  عبدالرحمن  ب��ن  عبدالعزيز  اإلم���ام  امل��ل��ك 

الله احلرام  الفرصة على مروعي ضيوف بيت  الشمل، وفوت  فجمع 

بإقامة الشريعة اإلسالمية الغراء التي حتقق العدل واألمان. 

مكة المكرمة: الرفادة 

أفاء الله عليها من نعمه، فرفعت مس���توى األداء، وبذلت العطاء، في س���بيل 

حتسني سبل تطويرها، مبا يتواكب مع متطلبات العصر.. 

إن العناية باحلرمني الش���ريفني، وضيوف الرحمن، من أساسات منهج احلكم في 

اململكة العربية الس���عودية، منذ تأسيسها، حيث نصت املادة الرابعة والعشرون 

ف���ي الباب األول من نظام احلك���م على ما يأتي: "تقوم الدول���ة بإعمار احلرمني 

الش���ريفني، وخدمتهما، وتوفر األمن، والرعاي���ة لقاصديهما، مبا ميكن من أداء 

احلج والعمرة، والزيارة، بيسر وطمأنينة". 

إن هذه املنطلقات قد جتس���دت في ممارس���ة قادة اململكة العربية السعودية 

من���ذ توحيدها على يد املل���ك عبدالعزيز، رحمه الله تعالى، فقد أكد منذ دخول 

األماكن املقدس���ة حتت واليته على املب���ادرة إلى رعاية احلجاج، وحرص على 

تبليغ ذلك للمس���لمني، في مش���ارق األرض ومغاربها، فقال � رحمه الله تعالى 

� في النداء الذي وجهه إلى املس���لمني من مكة املكرمة، في شهر شعبان عام 

1343ه�، املوافق للخامس والعش���رين من شهر فبراير عام 1925م: "ملا كان 

من أجِلّ مقاصدنا خدمة اإلسالم والعالم اإلسالمي، وهو املبدأ الذي اتخذناه 

عند الش���روع في هذه القضية العظيمة الش���أن، رأيت الواجب يدعوني ألبني 

للمسلمني عامة ما يأتي:

إنن���ا نرحب ونبته���ج بقدوم وفود حجاج بيت الله احلرام، من املس���لمني كافة 

في موسم هذه الس���نة، ونتكفل � بحول الله � بتأمني راحتهم، واحملافظة على 

حقوقهم، وتس���هيل أمر سفرهم إلى مكة املكرمة من أحد املوانئ التي ينزلون 

إليه���ا، وهي: راب���غ، أو الليث، أو القنفذة، وقد أحكم فيها النظام، واس���تتب 

األمن اس���تتبابًا تامًا منذ دخلتها جيوش���نا، وس���نتخذ من التدابير في هذه 

املراكز جميع الوسائل التي تكفل تأمني راحة احلجاج إن شاء الله تعالى".

ولتحقيق االلتزامات الدولية، والسياس���ية، في رعاي���ة احلجاج، وخدمتهم، فإن 

اململكة العربية السعودية، منذ عهد امللك عبدالعزيز � يرحمه الله � أخذت في وضع 

األنظمة والتعليمات وإنش���اء املصالح احلكومية، التي تختص مبسؤوليات احلج، 

واحلجاج.. فبعد أن اس���تتب األمن، والعدل بني الناس، واستقر احلكم، في ظل 

له���ذا فقد حرصت اململكة العربية الس���عودية منذ تأسيس���ها على أن 

تس���تند في كل توجهاتها إلى مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف، وتعاليمه 

الس���محة، متخذة من القرآن الكرمي، والس���نة النبوية الشريفة دستورًا 

لها، مطبقة على هدي منهما شريعة الله � عز وجل � إلحقاق العدل ونشر 

الفضيلة، وقد شرفها احلق � عز وجل � باحلرمني الشريفني، وجعل فيها 

قبلة املس���لمني ومهوى أفئدتهم، وَتعد اململكة العربية الس���عودية خدمة 

احلرمني الشريفني، ورعاية احلجاج واملعتمرين، من مهماتها األساسية، 

وواجباتها املقدسة، التي تسعى إلجنازها مبستوى فائق.

عل���ى هذه األس���س القومية والدعائ���م الكرمية قامت اململك���ة العربية 

الس���عودية منذ أن أسس���ها امللك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل 

سعود � يرحمه الله � وانطالقًا من املسؤولية التي شرفها الله بها حكومة 

وشعبًا بخدمة احلرمني الشريفني، ورعاية حجاج بيت الله العتيق، جندت 

اململك���ة كل طاقاتها منذ نش���أتها في القيام بهذا الواجب اإلس���المي 

العظيم، معتمدة على الله، ثم على سواعد أبنائها دون كلل أو ملل، حتى 
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من  واملعتمرين  احلجاج  ورعاية  احلرمن  خدمة 
امل��م��ل��ك��ة األس��اس��ي��ة وواج��ب��ات��ه��ا املقدسة م��ه��م��ات 

معالي األستاذ عبدالوهاب بن أحمد  عبدالواسع
“رحمه الله”

معالي الدكتور فؤاد بن عبدالسالم الفارسي معالي األستاذ إياد بن أمن مدني معالي الدكتور محمود بن محمد سفر

في عام 1351ه� أصدر امللك عبدالعزيز قراره بإضافة 
أمر العناية بشؤون احلج واحلجاج إلى مجلس الشورى



ب���وزارة املالية، وخصصت له���ا الدولة ميزانية. )الزركل���ي، 1397ه�، ج2، 

136(. ولق���د أحدث له���ذه املديرية فروع في كل من: مك���ة املكرمة، واملدينة 

املنورة، وجدة، وأصبح من ضمن تش���كيالتها شعبة للدعاية والترجمة، وقسم 

لإلرش���اد، ومجل���ة للحج، وربطت بها هيئة ش���ؤون مراجع���ة احلجاج بجدة 

)الردادي، 1424ه�، 172(.

وأش���رف على هذه املديرية العامة للحج معالي الش���يخ عبدالله الس���ليمان 

احلم���دان، يرحمه الله، وكان ينوب عنه في اإلش���راف العام معالي الش���يخ 

محمد سرور الصبان، رحمه الله. ثم تعاقب على اإلشراف على هذه املديرية 

العامة للحج كل من الش���يخ محمد صالح قزاز، والشيخ عبدالله بن عدوان، 

واألمير طالل بن عبدالعزيز، واألمير عبداحملسن بن عبدالعزيز.

وفي عام 1366ه�، صدر عن مجلس الش���ورى ق���رار يقضي باملوافقة على 

تأسيس مجلس إدارة احلج.

ولق���د أص���درت املديرية العامة للح���ج تنظيمات بش���أن احلجاج وأعمال 

املطوف���ني والوكالء. ثم أعيد تكوين املديرية العامة للحج وتنظيمها في عام 

1372ه���� بتوجيهات من امللك عبدالعزيز، رحمه الله، حيث صدر أمر ولي 

العهد األمير سعود بن عبدالعزيز رقم )150( متضمنًا املزيد من التنظيم 

والتطوير للمديرية العامة للحج. وظلت هذه املديرية العامة حتت إش���راف 

وتوجيه معالي وزير املالية على أن ينتدب نائبًا 

عنه في اإلش���راف عل���ى إدارته���ا وكانت قد 

أس���ندت إدارتها العامة لألستاذ أحمد قنديل، 

رحمه الله، والذي ظل س���نوات عديدة ميارس 

أعمال ه���ذه املديرية وتعاقب على هذه املديرية 

كل من الس���ادة: عادل كردي، وهاشم زواوي، 

وواصل ش���هاب بالنيابة � رحمهم الله � وكانت 

املديري���ة آنذاك مرتبطة بها ع���دة دوائر، هي: 

نقابة السيارات، وهيئة متييز قضايا املطوفني 

مبكة املكرمة، وهيئة املراقبة بجدة، وهيئة األدالء باملدينة املنورة، ورؤس���اء 

الزمازم���ة. مت تطوير ودعم اإلدارة العامة للح���ج في مطلع عام 1375ه� 

ووضعت التش���كيالت اإلدارية لها في كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة 

وج���دة، ثم في 1381/10/9ه� مت إنش���اء وزارة جدي���دة للحج مرتبطة 

باألوقاف س���ميت "وزارة احلج واألوقاف" ضم���ن منظومة وزارات اململكة 

العربية السعودية..

وق���د تعاقب على وزارة احلج واألوقاف منذ إنش���ائها ع���دد من الوزراء وهم 

أصحاب املعالي األس���اتذة: حسني عرب � رحمه الله � عام 1381ه�، ومحمد 

عم���ر توفيق، باإلنابة عام 1383ه�، والس���يد حس���ن كتبي ع���ام 1393ه�، 

نظم موحدة، ومبادئ إس���المية شاملة، وتوحدت البالد، حتت اسم اململكة 

العربية الس���عودية، بدأ امللك عبدالعزيز، في تنفي���ذ برامجه اإلصالحية، 

وأولى كل االهتمام والعناية بخدمة احلرمني الشريفني، واملشاعر املقدسة، 

وما يوفر الطمأنينة والراحة حلجاج بيت الله احلرام، وزوار املسجد النبوي 

الشريف. فقد أمر امللك عبدالعزيز في بادئ األمر بإنشاء مجلس الشورى، 

وأضيف إلى اختصاصاته العناية بشؤون احلج واحلجاج. 

 

لمحة تاريخية
عني امللك عبدالعزيز، رحمه الله، بعد أن دخل احلجاز مديرًا إلدارة احلج 

واألوقاف، ونصت التعليمات األساسية عام 1345ه� على تشكيل إدارة 

تعنى بش���ؤون احلج برئاسة النائب العام األمير فيصل بن عبدالعزيز � 

رحمه الله � باسم "جلنة إدارة احلج"، تشكل من رؤساء الدوائر التي لها 

عالقة بأمور احلج، ثم صدر نظامها في 1345/3/2ه�، منظمًا العالقة 

بني اإلدارة واملطوفني وهيئات خدمات احلج..

وفي عام 1350ه� تش���كلت جلنة من )18( عض���وًا من املهتمني بأمور 

احلج، وفي ع���ام 1351ه�، أصدر امللك عبدالعزي���ز، رحمه الله، قراره 

املتعل���ق بإضافة أمر العناية بش���ؤون احلج واحلج���اج إلى اختصاص 

مجل���س الش���ورى. وكذلك أص���در أمرين 

ملكيني يقضي األول بتش���كيل جلنة جديدة 

للح���ج وإلغ���اء اللجنة الس���ابقة، وتضمن 

الثاني تعيني أعض���اء دائمني للجنة، فيهم 

ممثل عن جهاز األم���ن. وكانت املراجعات 

التي تتعلق بتنظيم أم���ور احلج من ناحية 

الرس���وم وش���ؤونه اإلدارية تقوم بها وكالة 

املالي���ة، أما الش���ؤون اإلدارية فقد انيطت 

بوزارة الداخلية. وفي مطلع عام 1352ه�، 

أم���ر امللك عبدالعزيز باس���تبدال جلنة احلج بهيئة س���ميت "هيئة احلج 

العليا" تتكون من رئيس املطوفني، ورئيس مطوفي الهنود، وشيخ مشايخ 

اجلاوا، وعضوية كل من: هيئ���ة املطوفني، وهيئة مطوفي الهنود، وهيئة 

مشايخ اجلاوا.

وجتس���يدًا الهتمام وعناي���ة حكومة اململك���ة العربية الس���عودية باحلج 

واحلج���اج، أصدر امللك عبدالعزيز آل س���عود، رحمه الل���ه، أمره امللكي 

في الش���هر اخلامس من عام 1365ه� بإنش���اء "املديرية العامة لشؤون 

احلج" لتتولى تقدمي خدماتها حلجاج بيت الله احلرام، وتهتم كذلك بوضع 

املش���اريع اإلصالحية والتطويرية اخلاصة باحل���ج واحلجاج، ومت ربطها 

ف���ي م��ط��ل��ع ع���ام 1352ه�������، أم���ر امللك 
احلج  جلنة  ب��اس��ت��ب��دال  عبدالعزيز 
العليا« احل���ج  »ه��ي��ئ��ة  سميت  بهيئة 

املطوف السيد أحمد شيخ جمل الليل الزمزمي الشيخ صالح بن سليمان أبو غليه املطوف األستاذ محمد علي أمان املطوف السيد جعفر  شيخ جمل الليل الوكيل األستاذ محمود صالح أبو زيد
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اإلشراف الكامل على املؤسسات األهلية للطوافة واألدالء باملدينة املنورة ومكتب 

ال���وكالء املوحد بجدة، ومكتب الزمازمة املوح���د مبكة املكرمة، والنقابة العامة 

للسيارات، مع العمل على تطوير املهام التي تصب في خدمة احلجيج.

متابعة وضع اخلطط التشغيلية السنوية ملؤسسات أرباب الطوائف، وتطويرها 

سنويًا لالرتقاء بخدمة احلجيج.

التنس���يق املسبق وعقد اجتماعات مع بعثات احلج املختلفة، ووضع الترتيبات 

واالحتياج���ات الالزمة ل���كل ما يخص خدمة احلاج، وتس���هيل مهمته وتذليل 

جميع الصعوبات والعقبات التي تعترض س���بيل رحلة احلجاج، وجعل حجهم 

ميسورًا ميسرًا.

التنس���يق مع جميع األجهزة احلكومية املس���اندة التي تق���دم خدماتها خالل 

موس���م احلج، وذلك بهدف توحيد اجلهود ف���ي خدمة حجاج بيت الله احلرام، 

والعمل على راحتهم، واالش���تراك في جميع اللجان املوس���مية املش���كلة من 

منسوبي الوزارة وهذه اجلهات.

النظر في قضايا أرباب الطوائف وعالج املش���كالت القائمة بني احلجاج ومن 

يقوم بخدمتهم عن طريق الهيئات املختصة.

االش���تراك في جلان احلج العليا واملركزي���ة واملختصة بالتخطيط ألمور احلج 

بصفة عامة بغرض إصدار جميع التنظيمات خلدمة حجاج بيت الله احلرام.

اإلشراف الكامل على خدمة حجاج الداخل والعمل على تنمية مؤسسات هذه 

الفئة من احلجاج بأسلوب يحقق الراحة والسهولة ملن يؤدي فريضة احلج من 

املواطنني واملقيمني في اململكة العربية السعودية.

اإلشراف على خدمة املعتمرين وتنظيم شؤونهم في الداخل واخلارج.

عقد الندوات واملؤمترات التي يش���ارك فيها نخب���ة من كبار العلماء واملفكرين 

واألكادمييني من العاملني اإلسالمي العربي.

توعية احلجاج وإرش���ادهم في داخل األراضي املقدسة، والعمل على إصدار 

الكتيبات واخلرائط واألفالم التي حتقق هذه الغاية.

تنفيذ وضع سياس���ة موحدة مع بعثات احلج وممثل���ي احلجاج والقنصليات 

املعنية لوضع برامج توعية للحجاج قبل مغادرتهم أوطانهم.

إنشاء المؤسسات
صدر األمر الس���امي الكرمي بتاريخ 1399/6/13ه� باملوافقة على إقامة 

مؤسس���ات خلدمات احلجاج مبكة املكرمة واملدينة املنورة، ومكتب للزمازمة 

وآخر للوكالء املوحد بجدة، وتتابعت أوامر إنش���اء هذه املؤسس���ات ليبلغ 

عددها تس���ع مؤسس���ات، ما فتئت تقدم خدماتها وت���ؤدي أعمالها حتت 

إشراف مباش���ر من وزارة احلج، في ظل توجيهات حكومة خادم احلرمني 

الشريفني حفظه الله ورعاه. وقد ظل أبناء هذه الطوائف يكرسون جهودهم 

وعبدالوه���اب عبدالواس���ع عام 1395ه� � رحمه الل���ه � وقد عملت وزارة 

احل���ج واألوقاف على الرقي بخدمات احلج واحلجاج، وأجنزت العديد من 

املشاريع والبرامج التطويرية التي تهدف خلدمة حجاج بيت الله احلرام.

وفي عهد خادم احلرمني الش���ريفني امللك فهد بن عبدالعزيز � رحمه الله 

� أنش���ئت وزارة مس���تقلة للحج تعنى باحلج واحلجاج، حيث صدر في 

1414/1/22ه���� أمر ملكي بفصل وزارة احلج ع���ن األوقاف لتصبح 

مبس���مى "وزارة احلج"، وتعيني الدكتور محمود بن محمد س���فر وزيرًا 

للحج. وفي عام 1419ه� تسلم مقاليد األمور في وزارة احلج السيد إياد 

بن أمني مدني، ثم تس���لم وزارة احلج ف���ي بداية عام 1426ه� الدكتور 

فؤاد بن عبدالسالم الفارسي.

ومنذ تاريخ إنش���اء وزارة مس���تقلة للحج في عام 1414ه� أصبح عمل 

وزارة احل���ج بكاملها مقتص���رًا على االهتمام بش���ؤون احلج والعمرة، 

كما أصبحت الوزارة اجلهة املختصة بتنفيذ سياس���ة الدولة فيما يتعلق 

بش���ؤون احلج واحلجاج، والتنس���يق م���ع جميع اجله���ات والقطاعات 

احلكومية ذات العالقة بش���ؤون احلج، فقامت بجهود دائبة في التنظيم 

واملتابعة واإلش���راف على احلج واحلجيج، وش���اركت احلاج في أحواله 

وقضاياه سعيًا إلى راحته وحفظًا حلقوقه، ومكنته من أداء حجه ونسكه 

بيس���ر وس���هولة، وصحبته في خطواته ألداء حجه منذ وصوله للمملكة 

العربية السعودية وحتى عودته لوطنه، ووفرت له العديد من اخلدمات.

وتعد وزارة احلج، بإدارتها وهيئاتها وفروعها العديدة، اجلهة املختصة 

بتنفيذ سياس���ة الدولة فيما يتعلق بشؤون احلج واحلجاج وتأتي في 

مقدم���ة اجلهات احلكومي���ة التي يقع عليها الع���بء األكبر في تنفيذ 

توجيه���ات احلكومة الرش���يدة، التي تهدف إلى رفع مس���توى األداء 

لتقدمي أفضل اخلدم���ات والرعاية حلجاج بيت الله احلرام. وحترص 

وزارة احلج، على تهيئة جميع مرافق اخلدمات وتزويدها بكل وسائل 

الراحة والس���المة استعدادًا لقدوم حجاج بيت الله احلرام وخدمتهم، 

وتوفير أكبر سبل الرعاية واالهتمام بهم.. وتتمثل أهدافها في:

اإلشراف العام على خدمة احلاج، منذ وصوله اململكة العربية السعودية 

في املناف���ذ البرية والبحري���ة واجلوية، وخالل إقامته ف���ي مكة املكرمة 

واملدينة املنورة، وحتى مغادرته.

في عام 1414ه� أنشئت وزارة مستقلة للحج 
تعنى باحلج واحلجاج بعد فصلها من األوقاف

املطوف األستاذ علي بن حسن أبو العال الدليل السيد إبراهيم حمزة الرفاعياملطوف األستاذ عبدالعزيز ب عبدالرحمن خوقير املطوف اللواء م. محمد علي أندرقيري
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خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بتاريخ 

7 صف���ر 1428ه� في قصر اليمامة مبدين���ة الرياض، قرارًا يقضي 

بتثبيت مؤسسات أرباب الطوائف بتقسيماتها احلالية، وإلغاء الصفة 

التجريبي���ة عنها، بعد أكث���ر من )27( عامًا قضتها في العمل في ظل 

التجريبية.. وفما يلي نص القرار:

بعد االطالع على ما رفعه صاحب الس���مو امللكي وزير الداخلية رئيس جلنة 

احلج العليا بشأن الدراسة التي أعدتها وزارة احلج إلعادة هيكلة مؤسسات 

أرباب الطوائف )املطوفني واألدالء والوكالء والزمازمة(، وما انتهت إليه جلنة 

احل���ج العليا من توصيات في هذا الش���أن، أقر مجلس ال���وزراء عددًا من 

اإلجراءات من بينها ما يلي:

الطوائ���ف  أرب���اب  تثب���ت مؤسس���ات  أواًل: 

بتقس���يماتها احلالية، وتلغى الصفة التجريبية 

عنه���ا، بعد أن تأخذ ش���كاًل تنظيميًا اعتباريًا 

مبوجب تنظيم تعده وزارة احلج، ُتراعى فيه أن 

تعمل هذه املؤسسات بأس���لوب جتاري، على 

أن يتضمن التنظيم حتديد أهداف مؤسسات 

أرباب الطوائف وأغراضها وأس���لوب اإلدارة 

ومهام مجل���س اإلدارة واختصاصاته وكيفية 

تشكيله، واختصاصات اجلمعيات العمومية وآلية عملها.

ثانيًا: االستمرار في توريث ممارسة املهنة وفق ضوابط ومعايير محددة.

ثالث���ًا: تتولى وزارة احلج وضع الش���روط الالزمة ملمارس���ة اخلدمة من قبل 

أبناء الطائفة، وتصنيف اخلدمات التي تقدمها مؤسس���ات أرباب الطوائف 

وتوصيفها نوعًا وكمًا وحتديد مستوياتها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية 

واجلهات ذات العالقة.

رابعًا: تشكيل جلنة من وزارة الداخلية ووزارة احلج واجلهات املعنية األخرى، 

تتولى إعداد تقرير شامل يتضمن تقومي جميع جوانب عمل مؤسسات أرباب 

الطوائف واجلهات ذات العالقة املباش���رة بها واملؤثرة على أدائها، وتوضيح 

الصعوب���ات واملعوقات التي تواجه تقدمي اخلدمات املطلوبة، واقتراح احللول 

املمكنة واملناسبة لرفع مستوى اخلدمة.

ويخصصون كل أوقاتهم، ويحش���دون طاقاتهم ويسخرون إمكاناتهم 

خلدمة ضيوف الرحمن. 

وقد صدر القرار الوزاري رقم 625/ق/م وتاريخ 1395/8/7ه� لتنظيم 

)مكت���ب الوكالء املوحد( بناًء على قرار جلن���ة احلج العليا رقم 60 لعام 

1395ه�، وال���ذي كان يعد مبثابة النواة األولى لتجربة العمل اجلماعي 

جلميع أرباب الطوائف.

ثم أنش���ئت املؤسس���ة األهلي���ة ملطوفي حج���اج تركيا ومس���لمي أوروبا 

وأمريكا وأس���تراليا بتاريخ 1402/11/18ه�، مبوج���ب القرار الوزاري 

رقم 265/ق/م، ثم املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج إيران مبوجب القرار 

الوزاري رق���م 363 /ق/م وتاريخ 1403/9/14ه����، ثم مكتب الزمازمة 

املوحد الذي أنش���ئ مبوجب القرار الوزاري 

رقم 367/ق/م وتاري���خ 1403/9/21ه�، 

املبني على األمر الس���امي رقم 954 وتاريخ 

1402/1/16 ه�، ثم كان إنش���اء مؤسسة 

حجاج جنوب آس���يا بق����رار معالي وزير 

احلج واألوقاف رقم 777/ق/م، بتاريخ 

أنش����ئت املؤسسة  ثم  1403/9/21ه� 

األهلية ملطوفي حج����اج الدول اإلفريقية 

غي����ر العربية، مبوجب قرار معالي وزير احلج واألوقاف رقم 124/

ق/م، وتاريخ 1404/5/2ه�، أما مؤسس����ة حجاج جنوب ش����رق 

آسيا فكان إنشاؤها بناًء على القرار الوزاري رقم 125/ق/م، في 

1404/5/3ه�..

وصدر القرار الوزاري رقم 324/ق/م، وتاريخ 1405/8/5ه� بإنش���اء 

املؤسس���ة األهلية لألدالء، ثم أنشئت املؤسس���ة األهلّية ملطوّفي حّجاج 

ال���دول العربّية في ع���ام 1405ه�، بالقرار ال���وزاري رقم 324/ق/م ، 

وتاريخ 1405/8/5ه�. 

منعطف تاريخي 
أص���در مجلس الوزراء املوقر في جلس���ته التي عقدها برئاس���ة 

املوافقة  ف��ي 1399/6/13ه������ ص��درت 
ع���ل���ى إق����ام����ة م���ؤس���س���ات خل���دم���ات 
احلجاج مبكة املكرمة واملدينة املنورة
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وثائق

 إنعام للشيخ عبد الله كامل رحمه الله مبهنة
الطوافة بتاريخ 5 رجب 1365 هـ

 إنعام املطوفني أحمد ومحمد ابني محمد علي
 موصلي بإدخالهما في سلك املطوفني

بتاريخ 15 محرم 1357 هـ

 وثيقة صادرة من النائب سمو األمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود
بصدور اإلدارة امللكية بإدخال الشيخ عباس بن صدقة
 عبد اجلبار في ضمن مشايخ اجلاوة بتاريخ 12 شعبان 1344هـ 

بعض اإلنعامات الملكية بمنح المعلمانية ألرباب 
الطوائف في عهد الملك عبدالعزيز ..”يرحمه اهلل”



مناسبـات
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“التنسيقية” تكرم متميزي ومتميزات 
موسم حج )1430هـ(

برعاية “الفارسي” وحضور وكالء الوزارة ورؤساء مؤسسات أرباب الطوائف

الطوائف  أرب��اب  مؤسسات  كل  الفارسي  عبدالسالم  بن  ف��ؤاد  الدكتور  احلج  وزي��ر  معالي  دعا 
باخلدمات  لالرتقاء  واق��ت��دار،  ثقة  بكل  ُق��دم��ًا  للمضي  اجلهد  ومضاعفة  باألسباب  لألخذ 
وإيجاد  مكوناتها،  لدعم  التطويرية  والبرامج  اخلطط  ب��إع��داد  الرحمن،  لضيوف  املقدمة 
املسؤولية،  مستوى  عند  ولتكون  املستقبل،  آفاق  الستشراف  استثمارية،  ملشروعات  عائدات 
تتواصل  أن  الطبيعي  من  أن��ه  معاليه  وأك��د   � الله  أيدها   � الرشيدة  القيادة  تطلعات  لتحقيق 
النجاحات التي تشهدها مواسم احلج � والتي تأتي في خط تصاعدي � وذلك بتوفيق الله عز 
وجل، ثم بفضل ما يبذل من تكاتف، ضمن اخلطة االستراتيجية للحكومة الرشيدة. وعّبر 
عن سعادته برعاية حفل تكرمي املتميزين واملتميزات من أرباب الطوائف، مشيرًا إلى أن في 
ذلك ما يدعو لالطمئنان بإحراز املزيد من اإلسهامات لالرتقاء باألداء إلى مستويات الفتة. 

دة
فا

الر
ة: 

جد



ج���اء ذلك خ���ال رعاية معاليه احلفل الس���نوي 

الس���ادس، ال���ذي أقامت���ه الهيئة التنس���يقية 

ملؤسس���ات أرب���اب الطوائف، لتك���رمي املميزين 

واملتمي���زات من مؤسس���ات أرب���اب الطوائف 

)املطوفون، واألدالء، وال���وكاء، والزم������ازمة(، 

الذين أس���هموا في جن�������اح موسم حج العام 

املاضي )1430ه�(، وذلك في الثالث والعشرين 

من شهر ربي����ع اآلخر 1431ه�، املوافق الثامن 

بجدة،  من أبريل 2010م، بفن�دق “هيلت�����ون” 

بحضور وكاء وزارة احلج والوكاء املساعدين، 

ومديري عم�����وم ف���روع الوزارة مبكة املكرم���ة 

واملدينة املنورة ومحافظة جدة، ورؤساء مجالس 

إدارات مؤسس���ات أرب���اب الطوائف، واجلهات 

ذات العاق�������ة بأعمال احل���ج، وعدد من كبار 

املس���ؤولي��ن، وحشد من منس���وبي مؤسسات 

أرباب الطوائف. 

 

كلمة الهيئة التنسيقية
أقيم حفل خطابي بهذه املناس���بة، بدئ  بتاوة 

آي���ات من الذكر احلكيم، بع���د ذلك ألقى رئيس 

مجلس إدارة املؤسس���ة األهلية لألدالء باملدينة 

املنورة، الدليل الدكتور يوسف بن أحمد حوالة، 

كلمة مؤسس���ات أرباب الطوائف، بدأها بقوله: 

“لقد خص املولى س���بحانه وتعال���ى هذه الباد 
وأهلها بشرف رعاية احلرمني الشريفني واملشاعر 

املقدس���ة وخدم���ة ضيوف الرحم���ن، فمنذ عهد 

املؤسس امللك عبدالعزيز � طيب الله ثراه � مرورًا 

بعهود أبنائه: امللك س���عود وامللك فيصل وامللك 

خال���د وامللك فهد � رحمهم الله � وصواًل إلى هذا 

العهد الزاهر عهد خادم احلرمني الشريفني امللك 

عبدالله بن عبدالعزي���ز � يحفظه الله � الذي فيه 

اكتملت للوطن أس���باب قوته ومنعته وازدهاره.. 

اقتصاد متني، وعمران ش���امخ، ونهضة تعليمية 

واسعة، وإجنازات علمية رائعة، وتقدم طبي هائل، 

وصحراء غدت مزروعة بالثمار واألشجار.. وما 

يشهده احلرمان الش���ريفان واملشاعر املقدسة 

وخدم���ة ضي���وف الرحمن من تط���ور متتابع ال 

تخطئ���ه الع���ني خير ش���اهد وبره���ان”. كم��ا 

نّوه بدع������م القي����ادة الرش���يدة واهتمامه����ا 

املتعاظ���م بضي�����وف الرحمن، مما أس���هم في 

حتقي�����ق ملحمة جن�احات مواسم احلج، قائًا 

ف���ي هذا الصدد: “من يتأمل في تلك النجاحات 

التي تتابع على موسم احلج، عامًا بعد عام، بعد 

توفيق الله س���بحانه وتعال���ى، يجد قيادة جعلت 

خدمة ضيوف الرحمن هدفًا وغاية، وسّخرت في 

س���بيل ذلك كل إمكاناته���ا، حتى أضحى احلج 

رحلة با مش���قة، ملس���ناها من مايني احلجاج 

وهم يلهجون بالش���كر والثناء للقيادة الرش���يدة 

لهذه الب���اد املباركة، الت���ي مكنته���م من أداء 

مناس���كهم بكل راحة ويسر، بفضل املشروعات 

العماق���ة التي أجنزت خلدمتهم في مكة املكرمة 

واملشاعر املقدسة واملدينة املنورة”. 

سمو حضاري ومعماري
ومضي الدليل حوالة قائًا: “لقد برهنت قيادتنا 

الرشيدة على س���عة كرمها باإلنفاق مما أفاض 

الله عليها من اخلي���رات با حدود، لارتقاء إلى 

س���مو حضاري ومعماري في املنشآت املتعددة 

التي أقامتها لرعاية احلجاج، بدءًا من احلرمي�ن 

الش���ريفني واملشاعر املقدسة والطرق واجلسور 

واألنفاق واملستشفيات واملساكن وغيرها، وهذا 

اإلنفاق س���ّهل الس���بيل لكل ح�������اج، ووف����ر 

ملايي��ن املس���لمني ما ميأل نفوسهم بالطمأنينة، 

وم���ا يحق���ق ألبدانه�����م الراح���ة، ولقلوبه����م 

الس���كينة.. وهكذا ميكننا القول: لئن كانت دول 

العالم تفخر مبعاملها وآثارها الس���ياحية، فإن 

اململكة تفخر باحلرمني الش���ريفني وعمارتهم�ا، 

واملش���اعر املقدس���ة، ابتغ�����اء وجه الله والدار 

اآلخ������رة.. ولئن كان���ت دول الع���الم تفخ����ر 

برع���اي���ة الس���ياح وال���زوار، ف���إن اململك���ة 

تفخ���ر برعاي�ة ضي���وف الرحم��ن من احلجاج 

واملعتمري���ن والزوار”. وأضاف الدليل الدكتور 

يوسف حوالة بقوله: “ومن ب�اب رد الفضل ألهل 

الفضل، نزج�ي الشكر والثناء ألصحاب األيادي 
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ال��ن��ف��س الرتباطه  إل���ى  ال��ل��ق��اء م��ح��ب��ب  ال���ف���ارس���ي: ه���ذا 
محكمة  وب����ط����ري����ق����ة  ب�����ال�����واج�����ب  ل���ل���ق���ي���ام  ب�����ال�����وف�����اء 
ومب�����س�����ت�����وى م���ت���م���ي���ز مل���ص���ل���ح���ة ض�����ي�����وف ال����رح����م����ن
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البيضاء، الذين ال يدخرون وس���عًا في س���بيل راحة ضيوف 

بيت الله احلرام، س���ي��دي خ�����ادم احلرمني الشريفني، امللك 

عبدالله بن عبدال�عزيز، وس�م���و ولي عهده األمي�����ن صاحب 

الس���مو امللكي األمي�ر س���لطان بن عبدالعزيز، وسمو النائب 

الثاني ملجلس الوزراء، وزير الداخلي������ة، رئيس جلنة احل���ج 

العلي�ا صاحب الس���مو امللكي األمير ناي���ف بن عبدالعزيز � 

حفظهم الله � على تس���خيرهم كل إمكانات هذه الباد خلدم�ة 

ضي���وف الرحم���ن... والتق����دير والعرفان لصاحب الس���مو 

امللك�������ي األمي���ر خالد الفيصل، أمير منطق���ة مكة املكرمة، 

رئيس جل��نة احل���ج املركزي���ة، ولصاحب الس���م���و امللك����ي 

األمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطق���ة املدينة 

املنورة، رئيس جلنة احلج باملدين�����ة املنورة، ولصاحب السمو 

األمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة”. 

التنظيم والتنسيق والتكامل
وأكد الدكتور يوس���ف حوالة في كلمته أن مؤسس���ات أرباب 

الطوائف عبر مش���وارها الطويل قدمت الكثير من العطاءات 

في خدم���ة ضيوف الرحم���ن، من خال التنظيم والتنس���يق 

والتكامل بينها وبني القطاعات العاملة في احلج، وقال في هذا 

الشأن: “بهمة عالية وإرادة قوية وعزمية صلبة، متكن منسوبو 

أرباب الطوائف )املطوفون، واألدالء، والوكاء والزمازمة( من 

صنع جناحات باهرة في موس���م احلج املاضي، مبا ميلكونه 

من خب���رات تراكمي���ة في مج���االت مذاهب ِنَح���ْل وثقافات 

متباين���ة، وعادات وموروثات باعتقادات كثيرة مت تس���خيرها 

ف���ي خدمة حجاج بيت الله احلرام، حيث اس���تطاعوا ترجمة 

اخلطط والبرام���ج التي أعدوها الس���تقبال احلج على أرض 

الواق���ع، فكانت احملصلة جناحًا منقط���ع النظير، تناولته كل 

وس���ائل اإلعام، احمللية والعاملية، وما اجتماعنا اليوم لتكرمي 

املتميزي���ن واملتميزات من منس���وبي أرباب الطوائف إال ثمرة 

ذلك النجاح الذي حتقق في موس���م احلج املاضي، وأصبحت 

هذه االحتفالية التكرميية التي درجت عليها الهيئة التنسيقية 

ملؤسس���ات أرباب الطوائف ليس���ت لتكرمي فرسان النجاح، 

الذي���ن اقترنت أعماله���م بالتميز، واش���تملت خدماتهم على 

التن���وع، وأثروا التجربة بكل جديد مفيد، بل مبثابة تدش���ني 

س���نوي لفعاليات املوس���م القادم، من إنهاء ملتطلبات أعمال 

املوس���م املاضي، وحضور مكثف الجتماعات لبعثات حج ملا 

يزيد على )85( بعثة حج رسمية تقدم للمملكة للتباحث وإقرار 

ترتيبات خدمات احلجاج، وورش عمل وفعاليات وحراك فعال، 

وإنهاء اعتماد خطط التشغيل ليكون وصول احلجاج منسجمًا 

مع جاهزية األداء املطلوب”. 

نظرة استشرافية واعية
ولفت النظر إلى توجيه معالي وزير احلج، ألن تس���عى الهيئة 

التنس���يقية لتكون ضمن منظومة مؤسسات املجتمع املدني، 

وعزمية  ق���وي���ة  وإرادة  ع��ال��ي��ة  ب��ه��م��ة  ح���وال���ة: 
صنع  من  الطوائف  أرب��اب  منسوبو  متكن  صلبة 
جناحات باهرة مبا ميلكونه من خبرات تراكمية

الفار�سي يكرم متميزي م�ؤ�س�سة جن�ب �سرق اآ�سيا

.. �يكرم متميزي مكتب الزمازمة امل�حد
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واصف���ًا إياها بأنها نظرة استش���رافية واعية م���ن معاليه، 

مش���يرًا إل���ى أن الهيئة وضع���ت إزاء هذا التوجي���ه رؤيتها 

لانضواء ضمن منظومة مؤسسات املجتمع املدني، من خال 

تهيئ���ة الكيان النظام���ي، وحتديث الئحتها، وإع���داد امليثاق 

املهني ملؤسسات أرباب الطوائف، وإقامة مركز متكامل للنظم 

واملعلومات وكذلك دعم البحوث والدراس���ات اخلاصة بتطوير 

خدمات أرباب الطوائف. وأضاف قائًا في هذا الصدد: “إن 

النتائج التي ميكن أن تعود على مؤسس���ات أرباب الطوائف 

من خال تل���ك الرؤية التي وجهتم بتفعيله���ا بدأت مامحها 

في الظهور، من خال االستفادة من أفضل التجارب وتبادل 

اخلبرات فيما يحقق التناغم لألداء اخلدمي، وبدوره يؤثر على 

رضا احلجاج عن ما يقدم لهم، واس���تقراء الرؤية ملس���ارات 

املس���تقبل في ظل التحدي���ات التي تواجه احل���ج واحلجاج، 

والش���فافية التي تعبر عنها الطموحات والهموم املش���تركة، 

خاصة تلك التي حتتاج وتتطلب التهيئة واالس���تعداد لتواكب 

تفعيل آليات تثبيت مؤسسات أرباب الطوائف بعد إلغاء الصفة 

التجريبية عنها والس���ماح لها أن تعمل وفق أسس جتارية”. 

وأبان الدكتور حوالة أن مناس���بة تكرمي املتميزين واملتميزات 

غدت ليست للتعبير عن تكرمي فرسان النجاح فحسب، وإمنا 

هي مبثابة تدشني سنوي لفعاليات املوسم القادم، بكل آليات 

االستعداد اإلداري واملالي وامليداني، مؤكدًا أن رعاية معالي 

وزير احلج لهذه االحتفالية تظل مبعث س���رور وفخر للجميع،  

لبذل املزيد واملزيد في خدمة ضيوف الرحمن وزّوار مس���جد 

النبي املصطفى صلى الله عليه وسلم، بالصورة التي ترضي 

املولى عز وجل، ويتطلع إليها والة األمر � حفظهم الله � ورغبة 

باملثوبة واألجر من احلليم املنان.

 

كلمة المتميزين والمتميزات
عقب ذل���ك ألقت املطوف���ة الدكتورة إميان بن���ت عبدالرحمن 

مغرب���ي من املؤسس���ة األهلي���ة ملطوفي حجاج إي���ران كلمة 

املتميزين واملتميزات، التي أرجعت فيها أسباب جناح موسم 

احل���ج املاضي وأداء احلجاج ملناس���كهم بأمن وطمأنينة إلى 

فض���ل الل���ه أواًل، ثم فض���ل الرعاية املتواصل���ة التي توليها 

القيادة الرشيدة جلميع مرافق خدمات احلجاج مبعايير عالية 

من اجل���ودة والتناغم والتجانس والتعاضد. مش���يرة إلى أن 

مؤسسات أرباب الطوائف مرت مبراحل عديدة منذ إنشائها، 

وقطعت أش���واطًا كبيرة في تطوي���ر أعمالها وخدماتها، حتى 

حقق���ت منجزات هائل���ة في اخلدمات الت���ي تقدمها لضيوف 

الرحمن، بعد أن عملت خال مس���يرتها الطويلة على جتسيد 

ميثاق ش���رف املهنة واقعًا وانتماًء وممارسة، الفتة النظر إلى 

أنه من احلقائق والثوابت أن هذا النجاح والتميز الذي حققته 

مؤسس���ات أرباب الطوائف في عالم اخلدم����ات، إمنا ه����و 

محصلة طبيعية للدعم غير احملدود الذي وفرته قيادتنا الرشيدة 

� حفظها الله � ثم بتوجيهات معالي وزير احلج املستمرة لهذه 

.. �يكرم متميزي م�ؤ�س�سة حجاج اإيران

.. �يكرم متميزي مكتب ال�كالء امل�حد

.. �يكرم متميزي م�ؤ�س�سة االأدالء

للنخب  الطوائف  أرب��اب  استقطاب  أثمر  إمي��ان: 
نوعية  ونقالت  يانعة  ثمارًا  والفكرية  الثقافية 
والتجديد  وال���ت���ط���وي���ر  االب���ت���ك���ار  ف���ي  مت��ث��ل��ت 
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الكيانات ودعمه����ا، مؤك�����دة أن رعاي��ة مع��اليه للحفل يعد 

ش���اهدًا على هذا الدعم واملؤازرة وإميانًا بالدور الكبير الذي 

تؤديه مؤسسات أرباب الطوائف من خدمات. 

النخب الثقافية والفكرية
وقالت املطوفة الدكتورة إميان مغربي: “إن التخطيط السليم 

والنهج العلمي مع اجلهود الكبيرة التي تبذلها مجالس إدارات 

مؤسس���ات أرباب الطوائف بصدق وإخاص، واس���تقطاب 

النخ���ب الثقافية والفكري���ة من رجال الطوافة، واالس���تفادة 

م���ن ثقافتهم وأفكارهم، وما اكتس���بوه من علوم ومعارف في 

االرتقاء باملهنة، إلى جانب اس���تقطاب ذوي اخلبرات الطويلة 

في هذا املجال، مَثّل مرحلة جديدة في مسيرة أرباب الطوائف، 

وقد أثمر هذا االجت���اه الثقافي والعلمي ثمارًا يانعة، ونقات 

نوعية، متثلت في االبت���كار والتطوير والتجديد في اخلدمات 

املقدمة لضيوف الرحمن، وجتاوز النظرة الضيقة في معاجلة 

املش���كات إلى النظرة البعيدة الطموحة التي تعالج مشكات 

احلاضر، وتصلح لعاج مش���كات املستقبل القريب والبعيد 

على السواء، فانعكس أثر ذلك على اخلدمات املقدمة لضيوف 

الرحمن، رقي���ًا، وراحة، وأمنًا، فتحققت اإلجنازات في مجال 

اخلدمات”. وأفادت املطوفة الدكتورة إميان مغربي أن الهيئة 

التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف تس���عى على الدوام 

لتحقيق دورها الش���مولي واخلدم���ي والتقني، مبا ينصب في 

تطوير مس���توى األداء واخلدمات املقدم���ة لضيوف الرحمن، 

مش���يرة إلى أن تكرمي املتميزين واملتميزات الذي درجت عليه 

الهيئ���ة في كل عام، هو تش���جيع للذين يتفان���ون في خدمة 

ضيوف الرحم���ن، ويبذلون جهودًا مضنية في س���بيل توفير 

جميع س���بل الراحة للحجيج، وتش���جيعًا لهم ليستمروا على 

ه���ذا النه���ج، وليضاعف�����وا عط�����اءه���م اخلِيّر، عاوة على 

بعث روح التنافس الش���ريف بني العامل���ني، وجعلهم يقبلون 

عل���ى أداء أعم�����الهم بروح عالي���ة، ويبذل�������ون كل ما في 

وسعهم لتطوير اخلدمات املقدمة حلجاج بيت الله احلرام، وفق 

تطلعات والة أمرنا حفظهم الله.

قصة حاج
إثر ذلك قدم الفنان التش���كيلي األمريكي )جو كاستيو( لوحة 

فنية إبداعية عن طريق )الرسم بالرمل( بعنوان: )قصة حاج(، 

موضح���ًا فيها املراحل التي يس���لكها احلاج منذ وصوله إلى 

الديار املقدسة عبر أحد منافذ القدوم، ومرورًا مبناطق احلج 

مبكة املكرمة واملش���اعر املقدس���ة، وزيارة مسجد املصطفى 

صلى الله عليه وس���لم باملدينة املنورة، مع استشراف املراحل 

التطويري���ة لرحلة احلج، وقد نالت هذه الفقرة الفنية الش���يقة 

رض���ا احلضور واستحس���انهم. ومن املعروف أن الرس���ام 

)جو كاس���تيو( مواطن أمريكي نشأ وسط أسرة فنية وثقافية 

مما جعله يعشق الفن التش���كيلي منذ طفولته، وشغف خال 

�زير احلج يت�سلم هدية الهيئة التن�سيقية

�كيل ال�زارة للتخطيط �التط�ير �بع�ض ر�ؤ�ساء م�ؤ�س�سات اأرباب الط�ائف �االأمني العام

�زير احلج يكرم متميزي م�ؤ�س�سة حجاج تركيا
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س���نني مراهقت���ه باألعمال الفني���ة ذات ال���دالالت اخلاصة، 

وب���رع في مح���اكاة القصص التي تعبر ع���ن أحوال الناس، 

من خال لوحاته الفنية التي كان يرس���مها على جدار مرتفع 

وس���ط األحياء الس���كنية، وقد ابتكر سلس���ة عروض للتعبير 

ع���ن احلياة  بعنوان: )قصة الفن( اس���تخدم فيها الرس���وم 

التوضيحي���ة االحترافية واملعقدة، وكان يقوم برس���مها أمام 

الناس لتعليمهم دروس احلياة. وقبل نحو س���ت س���نوات من 

اآلن � ومبح���ض الصدفة � انتقل الفنان )جو كاس���تيو( من 

الرسم بواس���طة األلوان والبوية، إلى الرسم بواسطة الرمل، 

عل���ى لوحة خاص���ة مزودة بتقنيات معينة م���ن إضاءة ومرآة 

عاكس���ة للضوء للتعبير عن الليل والنهار والغروب وغير ذلك، 

حي���ث بدأت قصة التحول بعد أن ذهب لش���راء تربة زراعية، 

وفي أثناء ذلك ملح مجموعة من األشخاص وهم يسيرون على 

تلك التربة املتناثرة على األرض مش���كلني من خال أقدامهم 

أش���كااًل متنوعة، مما جعله يتأمل في تلك األشكال، فانبعثت 

فكرة التحول في طريقة رس���مه من )األل���وان( إلى )الرمل(، 

فعك���ف على الفور على تطبيق ه���ذا التحول، بعد أن أحضر 

لوحة خش���بية، وقام بوضع الرمل عليها، وتش���كيل رسوماته 

التي حتاكي الواقع بواس���طة الرم���ل، والتي قوبلت باالنبهار 

واإلعج���اب من عامة الناس، الذين أصبح���وا يتهافتون على 

مش���اهدة طريقته اجلديدة، والتي أطلق عليها اس���م )قصة 

الرمل(. وطوال تلك الس���نوات الس���ت ذاع صيته في جميع 

أنحاء العالم، كرس���ام مبدع في هذا املجال. ويتميز الرسام 

)جو كاس���تيو( عن اخلمس���ة اآلخرين الذين ميارسون هذه 

الطريق���ة في العالم، بأنه يحاكي القصص بالرس���م، ووضع 

أدق التفاصيل التعبيرية على قصصه املرس���ومة، عاوة على 

جعل أنامله تتحدث على لوحة الرسم.

كلمة وزير الحج
ث���م ألقى معال���ي وزير احل���ج الدكتور فؤاد بن عبدالس���ام 

الفارس���ي الكلم���ة التالية: احلمد لل���ه رب العاملني، والصاة 

والس���ام على رس���ول الله وعلى آله وصحبه أجمعني.. أيها 

اإلخوة احلضور: الس���ام عليكم ورحم���ة الله وبركاته... لقد 

اعتدنا أن نلتقي وإياكم على مدار العام في مناسبات عديدة، 

وفي إطار تش���كيات مختلفة، بهدف الترتي���ب واإلعداد في 

مج���ال االختص���اص ملتطلبات أعمال احل���ج، واحلقيقة أنها 

جميعًا لقاءات محبب���ة إلى النفس، ألنها ترتبط بالوفاء للقيام 

بالواجب وبطريقة محكمة، ومبس���توى متميز ملصلحة ضيوف 

الرحم���ن، وفق ما يطمح إليه والة األمر � حفظهم الله � ولذلك 

ف���إن اجتماع الي���وم من أجل االحتفاء بتك���رمي مجموعة من 

منسوبي مؤسس���ات الطوافة واألدالء والوكاء والزمازمة هو 

أكثر قربًا إلى نفس���ي، بل إلى كل من ينشد حفز املعنيني كل 

في مجال اختصاص���ه على درب حتقيق الصالح العام الذي 

ه���و رائد اجلميع، وفي ذلك ما يدعو لاطمئنان بإحراز املزيد 

الفار�سي يكرم جريدة االقت�سادية الراعي االإعالمي للحفل

عادل باخلري �ح�سن البكري �حممد البيجا�ي

�زير احلج يكرم متميزي م�ؤ�س�سة حجاج جن�ب اآ�سيا
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من اإلس���هامات لارتقاء باألداء إلى مس���تويات الفتة تعظم 

عما سبق. 

إذ البد من األخذ باألسباب ومضاعفة اجلهد للمضي ُقدمًا بكل 

ثقة واقتدار، وهذا ما أحلظه من خال ما تعتمده املؤسس���ات 

� نطاق اإلشراف � من خطط وبرامج تطويرية لدعم مكوناتها، 

وإيج���اد عائدات ملش���روعات اس���تثمارية، وكل ذلك يدل أننا 

نستش���رف آفاق املس���تقبل لنكون عند مس���توى املسؤولية، 

لاس���تفادة من الدعم والتشجيع غير احملدود من لدن سيدي 

خادم احلرمني الش���ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو 

ولي عهده األمني، صاحب الس���مو امللكي األمير سلطان بن 

عبدالعزيز، وكذلك من لدن رجل األمن األول، سيدي صاحب 

الس���مو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز، إضافة إلى املهام 

الت���ي يضطلع بها صاحب الس���مو امللك���ي أمير منطقة مكة 

املكرمة، وصاحب الس���مو امللكي أمير منطقة املدينة املنورة، 

وفي ذل���ك ما يدل بكل وضوح وش���فافية، أن ش���ؤون احلج 

واحلجاج في مقدمة االهتمام وفي أوجها.

لذلك م���ن الطبيع���ي أن تتواصل النجاحات التي تش���هدها 

مواس���م احلج، والتي تأتي في خ���ط تصاعدي، وذلك بتوفيق 

الله ع���ز وجل، ثم بفضل ما يبذل م���ن تكاتف ضمن اخلطة 

االستراتيجية للحكومة الرشيدة.

وع���ود على بدء، فإني أوصي نفس���ي وإخوان���ي باملزيد من 

تكثيف اجلهود، وش���عارنا هو: )خدمة احلاج شرف.. أمانة.. 

مس���ؤولية(، ولنضع ذلك دومًا نص���ب أعينن���ا لتكبر الفرح�ة 

باالحتف���اء باملتميزين، الذين أرجو أن يتضاعف عددهم، وأن 

يس���موا بالتميز إلى مس���تويات أفضل، مواكبًا للتقدم الذي 

ِذي���َن ُهْم  َق���ْوا َواَلّ ِذي���َن اَتّ ���َه َم���َع اَلّ يس���ود بادنا العزي���زة، }ِإَنّ الَلّ

ُمْحِسُنوَن{.. وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.

تكريم المتميزين والرعاة
بعد ذلك س���لم معالي وزير احلج الدروع التذكارية للمتميزين 

من مؤسس���ات أرباب الطوائف، والتقطت الصور التذك�ارية 

معهم ومع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات مؤسساتهم، كما 

مت تكرمي جريدة “االقتصادية” الراعي اإلعامي للحفل. وفي 

ختام احلفل قّدم سع���ادة املطوف األستاذ عبدالل����ه بن عمر 

ع�����اء الدين، رئيس الهيئة التنسيقي�����ة ملؤسسات أرب�����اب 

الطوائف هدية تذكارية ملعالي وزير احلج. 

إيجابية التنظيم 
وكشف معالي وزير احلج الدكتور فؤاد بن عبدالسام الفارسي 

� في تصريحات صحفية عقب احلفل � منح نحو مليون ومائة 

ألف تأش���يرة للمعتمرين هذا العام، وص���ل منهم حتى اآلن 

م���ا يربو عل���ى أربعمائة ألف معتمر من جمي���ع دول العالم، 

هالل الهالل �عبدال�هاب بغدادي �فهد الفار�سي 

من�س�ب� مكتب الزمازمة امل�حد

�زير احلج يكرم متميزي م�ؤ�س�سة حجاج اإفريقيا غري العربية
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سجلوا نسبة تخلف 0،025 في املائة، مؤكدًا استعداد وزارته 

الستقبال جميع املعتمرين، وتسخير كل اإلمكانات لهم. ودعا 

معاليه ماك الفنادق في العاصمة املقدسة احملتجني على قرار 

الهيئة العليا للس���ياحة � التي ألزمتهم بضرورة احلصول على 

تصاريح منها � بالتعاون مع الهيئة للحصول على التراخيص 

الازمة، مش���يرًا إلى أن هذا التنظيم فرضت���ه الهيئة وال بد 

للمواطنني واملس���ؤولني من االلتزام ب���ه للحصول على أفضل 

النتائج، مؤك���دًا إيجابية التنظيم الذي أقرت���ه الهيئة. وحول 

مش���اركة املطوفني في مجالس إدارات مؤسس���ات الطوافة 

بني الفارس���ي، أن ذلك يأتي باالنتخ���اب، مؤكدًا أن مجالس 

اإلدارات تزخ���ر حاليًا بكوادر متميزة من النس���اء والرجال.. 

وكش���ف معالي وزير احلج عن دراس���ة أعدتها وزارته بشأن 

زيادة العمالة في مؤسسات الطوافة حلج العام احلالي، وأنها 

سترفع لوزارة الداخلية. وبني أن الطريق الترددي الذي دشنه 

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

الفيص���ل العام املاضي، من املتوق���ع أن يصبح جاهزًا حلج 

هذا العام.

دور ريادي 
كذل���ك أكد معالي وزي���ر احلج الدكتور فؤاد بن عبدالس���ام 

الفارسي، أن حتديد الهدف الثاني من األهداف العامة خلطة 

التنمية التاس���عة )1432/1431 - 1436/1435ه�( التي 

أقرها مجلس الوزراء، لاستمرار في تطوير املشاعر املقدسة 

واخلدم���ات املقدمة إلى احلجاج واملعتمري���ن والزوار، ما هو 

إال تعزي���ز للدور الريادي واألهمية البالغة التي توليها القيادة 

للمش���اعر املقدس���ة وقاصدي بيت الله احلرام، ما يعني أن 

هذا اجلانب مقدم على العديد من محاور التنمية املس���تدامة. 

وأض���اف وزير احلج، أن هذا التوجه ما هو إال قراءة صادقة 

للنهج احلكيم الذي تس���ير عليه دولتن���ا الفتية، وحرص على 

اس���تقراء الواقع عام���ًا بعد عام، فيما يتعل���ق بخدمة وراحة 

الزوار واملعتمرين واحلجاج، وزيادة أعدادهم لتنسج اخلطط 

التطويرية، وتنفذ املش���روعات العماقة، وتس���خر اإلمكانات 

اجلم���ة � كمًا وكيف���ًا � وتهيئتها أمامهم منذ اس���تقبالهم في 

منافذ الدخول اجلوية والبرية والبحرية. 

حضر احلفل معالي وزي�����ر األوقاف واإلرش���اد باجلمهورية 

اليمنية القاضي محمود عبداحلميد الهتار، ووكيل وزارة احلج 

لشؤون احل���ج األستاذ ح����امت بن حسن ق�����اضي، ووكيل 

وزارة احلج لش���ؤون العم�����رة الدكتور عيسى بن محم�����د 

رواس، ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير األس���تاذ هال بن 

عبدالرحمن الهال، ووكيل الوزارة املس���اعد لش���ؤون العمرة 

األس���تاذ عادل بن عبيد باخلير، وع����دد من رؤساء األقسام 

والقطاعات ومديري اإلدارات وكبار املسؤولني.

.. �يكرم متميزي الهيئة التن�سيقية

حممد قا�سي �زهري �سداي� �طالل قطب

.. �يكرم متميزي م�ؤ�س�سة حجاج الد�ل العربية



العمرة،  ل��ش��ؤون  احل���ج  وزارة  وك��ي��ل  أوض����ح 
تعد  احل��ج  وزارة  أن  رواس  عيسى  الدكتور 
من ال��وزارات األول��ى التي بدأت في تطبيق 
بالنظام  م��س��ت��ش��ه��دًا  إل��ك��ت��رون��ي��ًا،  أع��م��ال��ه��ا 
علمية  طريقة  تتبع  وأن��ه��ا  للعمرة،  اآلل���ي 
تعامالت  إلى  نشاطاتها  جميع  حتويل  في 
تسهيل  ورائ����ه����ا  م���ن  ت���ه���دف  إل���ك���ت���رون���ي���ة، 
الله  بيت  ضيوف  ق��دوم  إج���راءات  وتيسير 
وال����زوار،  واملعتمرين  احل��ج��اج  م��ن  احل����رام، 
أتاح  للعمرة  اجلديد  التنظيم  أن  موضحًا 
أداء  من  العالم  أنحاء  جميع  في  للمسلمني 
العمرة طوال تسعة أشهر، فبلغت أعدادهم 
العام،  أكثر من ثالثة ماليني معتمر خالل 
مشيرًا أن الوزارة تعكف حاليًا بتوجيه من 
الفارسي  ف��ؤاد  الدكتور  احل��ج  وزي��ر  معالي 
إلكتروني  مسار  إليجاد  دراس��ة  إع��داد  في 
حل��ج��اج اخل����ارج، على غ���رار م��ا ه��و معمول 
به في أنظمة العمرة..  هذه احملاور وغيرها 
ت��ط��ال��ع��ون��ه��ا ف���ي س���ي���اق احل������وار ال���ت���ال���ي.. 

مسار إلكتروني لحجاج الخارج على غرار 
النظام اآللي للعمرة

دة 
فا

الر
ة: 

رم
مك

ة ال
مك

الدكتور عيسى بن محمد رواس وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة لـ )الرفادة(:

حــوار

م����ع����ال����ي وزي����������ر احل��������ج وج����ه 
ب���ت���ح���وي���ل ج���م���ي���ع ن���ش���اط���ات 
الوزارة إلى تعامالت إلكترونية
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القائمة حاليًا والتي تؤدى تلك اخلدمات من خاللها وعالقاتها وترابطها مع بعضها 

بعضًا، وإمكانية حتسينها وتطويرها للوصول إلى أفضل صورة قابلة للتحول إلى 

التعامالت اإللكترونية وتوثيق ذلك.

> حص���ر البنية التحتية واألنظمة والبرامج القائم���ة حاليًا، وتقييم الوضع التقني 
احلالي بشكل عام.

> إعداد نظرة تكاملية ش���املة لتحويل جميع نش���اطات الوزارة: مدخالتها ومخرجاتها إلى 
العمل احلكومي اإللكتروني، وفقًا لألدلة االسترشادية املقرة من برنامج احلكومة اإللكترونية، 

وحتدي���د املراحل الالزمة للتنفيذ مع املعايي���ر املطبقة لفرز املراحل، والقيام  بتعريف واضح 

للخدمات املزمع تقدميها واملستفيدين منها ومعايير مواءمتها الحتياجات املستفيدين.

> حتديد البنية التحتية واألنظمة املطلوبة لتنفيذ النظرة التكاملية الش���املة، ومقارنتها مبا هو 
موجود فعليًا، وحتديد مدى مناس���بته بوضعه احلالي أو تطويره بأس���لوب معني أو اس���تبداله 

بأكمله، أخذًا بعني االعتبار مواءمة املخرجات من هذه اخلطوة مع متطلبات برنامج “يسر”.

عم���ل خطة مرحلية وأولوي���ات لتطبيق أنظمة التعام���الت االلكترونية التي تقدمها 

الوزارة في صورتها النهائية، وحتديد اإلجراءات واخلطوات واألدوات واألس���اليب 

التي يتوجب إتباعها، إضافة إلى املتطلبات األخرى من التقارير الدورية واالستفادة 

مما مت تنفيذه من مش���اريع التعامالت اإللكتروني���ة احلكومية املطبقة في اجلهات 

احلكومية األخرى.

> إع���داد اخلط���ط الالزمة لط���رق مراقبة اجلودة 
وقياس األداء للمش���روع، وتعري���ف معايير أداء 

اخلدمة Service Level Agreement لتش���غيل 

البني���ة التقني���ة اجلديدة إلى ط���رف آخر، وكذلك 

مراقب���ة أم���ن املعلوم���ات ومنها )تس���جيل األثر 

االلكتروني � محاكاة أس���اليب الهجوم اإللكتروني 

� احلماي���ة املادي���ة  لألجهزة واألنظمة � تش���فير 

املعلوم���ات املنقولة واحملفوظ���ة � خطورة مزودي 

البرمجيات والعتاد � تقنيات الهجوم احملتملة(.

> إعداد الشروط واملواصفات لطرح األنظمة املستحدثة 
أو املعدل���ة واملطورة للتنفيذ، بحيث تكون قابلة للتحديث 

والتطوير املستقبلي )األنظمة املفتوحة واملرنة(، ويراعى 

فيها التسلسل الهرمي للصالحيات وأمن املعلومات.

> تقيي���م وضع الطاقم البش���ري احلال���ي الفني 
واإلداري ومالءمته لالنتقال للتعامالت اإللكترونية 

احلكومي���ة، وحتديد االحتياج���ات التدريبية لهم، 

وأيضًا حتديد الوظائف الفنية املطلوبة واملؤهالت الالزمة للعاملني عليها مع حتديد 

اخلبرات والدورات املطلوبة في كل املجاالت.

> حتديد عوامل النجاح األساس���ية في تقييم األطراف التي تتقدم للحصول على 
رخصة تشغيل أنظمة التعامالت احلكومية اإللكترونية التي سيتم بناؤها للوزارة.

وستكون مخرجات املشروع مبشيئة الله تعالى على النحو التالي:

oBusiness Pr هيكل للنش���اطات واخلدمات التي تقدمها أو تقوم بها الوزارة.  < 
                                                 cess Functional Decomposition

> توثيق تسلسل العمل بوضعه احلالي لكل من النشاطات واخلدمات.
                                                                   Current State Process Workflow 

> قائم���ة بخدم���ات وزارة احلج لألف���راد، وللقطاع اخل���اص، وللدوائر احلكومية 
األخ���رى، والتي ميكن تقدميها عن طريق قن���وات إلكترونية خاصة بالوزارة مثل: 

 Interactive Voice Recognition System املوقع اإللكتروني، جه���از الرد اآللي

IVR، رسائل نصية عبر اجلوال... وغيرها، مع جدول زمني للتنفيذ.
ويتابع معالي وزير احلج د. الفارسي شخصيًا هذه اخلطط أواًل بأول.

التحسينات السريعة الممكنة
نتائج تقومي البنية التحتية احلالية من أجهزة وبرمجيات، وحتديد الفجوات باملقارنة 

مع البنية املطلوبة لتمكني التحسينات باألنشطة واخلدمات ولتوفيرها إلكترونيًا.

جتهيز الشروط واملواصفات املطلوبة لتوريد البرمجيات واألجهزة احملددة مبوجب 

مخرجات هذه الدراسة االستشارية.

مسار إلكتروني
> هن���اك حدي���ث ع���ن مبادرة م���ن وزارة احل���ج بتقدمي مش���روع ملس���ار إلكتروني 
خ���اص بش���ؤون حج���اج اخلارج عل���ى غرار م���ا هو معمول ب���ه في العم���رة، أرجو 

تقدمي بعض اإليضاحات حول ذلك؟
< فعاًل تقدمت الوزارة إلى جلنة احلج العليا مبش���روع إنشاء مسار إلكتروني 
الس���تقبال طلبات تأش���يرات حجاج اخلارج وتقدمي اخلدمات لهم، على غرار 

ما هو معم���ول به في مجال خدمات املعتمرين، وقد متت املوافقة مبدئيًا على 

هذا املش���روع، وتس���تكمل حاليًا بقية اإلجراءات التنفيذي���ة اخلاصة به من 

قبل اجلهات املعنية ومنها: وزارة الداخلية، وزارة اخلارجية، وزارة الش���ؤون 

البلدي���ة والقروية، الهيئة العامة للطيران املدني، وذلك متهيدًا لإلقرار النهائي 

له. ويهدف املش���روع إلى تس���خير التقنية وآلية الربط ب���ني وزارات الداخلية 

واخلارجية، واحلج لألغراض اآلتية:

أواًل: تكوين مس���ار الكتروني )باستخدام نظام أمن معلوماتي فعال(، يتم من 
خالله ربط منح تأش���يرة احلج باس���تكمال عناصر حزمة اخلدمات األساسية 

املطلوب���ة للحاج، والتي تش���مل: احلصول على جميع بيان���ات احلاج، وعلى 

البصمات احليوية املطلوبة. وحتديد مؤسسة الطوافة ومجموعة اخلدمة امليدانية 

مبك���ة املكرمة. وحتديد موقع الس���كن بكل من مكة املكرم���ة، واملدينة املنورة، 

واملشاعر املقدسة. وحتديد مسار وفئة تنقالت 

احلاج بني مدن احلج واملشاعر املقدسة. ودفع 

قيم���ة أجور اخلدمات والتنق���ل بني مدن احلج 

واملشاعر املقدس���ة. وحتديد مواعيد الوصول 

واملغادرة. وإثبات جميع املعلومات املشار إليها 

بعاليه على جواز سفر احلاج.

ثاني���ًا: إص���دار ش���ريحة ذكية ل���كل حاج 
من بلده، كأح����د املخرجات لبيانات املس����ار 

اإللكتروني لتعظيم االستفادة من هذه البيانات 

في جميع اإلجراءات التي مير بها احلاج.

بحي���ث ال يتم منح تأش���يرة احلج ألي حاج إال 

بعد حتقيق متطلب���ات حزمة اخلدمات املذكورة 

بعاليه، ويكون ذلك شرطًا أساسيًا ملنحها، وذلك 

لتحقيق األهداف اإلستراتيجية اآلتية:

إدخال مزيد من الضبط والتقنني والتسهيل، 

وتوحي���د املرجعي���ة، على جمي���ع اخلدمات 

املقدمة لضيوف الرحمن )سكن، تنقل، خدمات صحية، خدمات مالية، إرشاد 

التائهني، التعرف على املوتى واملصابني، إدارة احلش���ود البش���رية....( مبا 

يساهم في الرفع من مستوى األداء واملتابعة ويعني على التطوير املستمر.

اختصار وتسهيل بعض اإلجراءات التي تتم في منافذ الدخول، وذلك بإنهائها 

من بلد احلاج وقبل قدومه وبالدقة املطلوبة، مبا يحقق س���رعة إنهاء إجراءات 

القدوم التي مير بها احلاج في منفذ الوصول.

الوزارة اإللكترونية
> م���ا اخلط���وات الت���ي اتخذته���ا ال���وزارة في مج���ال التح���ول من العم���ل الورقي 

التقليدي للتعامالت احلكومية اإللكترونية؟
< على الرغم من أن الوزارة تعد من أوائل الوزارات التي اجتهت نحو تطبيق 
التعامالت احلكومية اإللكترونية، والش���بكة العاملي���ة اإللكترونية للعمرة متثل 

أبرز مثال على ذلك، إال أن الوزارة فضلت العمل بطريقة علمية مركزة ومقننة 

لتحويل جميع تعامالتها )املدخ���الت واملخرجات( إلى التعامالت اإللكترونية، 

لذلك يجري حاليًا تنفيذ دراس���ة استشارية لوضع خطة استراتيجية لتحويل 

جميع نشاطات الوزارة إلى التعامالت احلكومية اإللكترونية، وقد قطعت اجلهة 

االستش���ارية املنفذة حوالي 30% من العمل املطلوب ويستكمل اجلزء املتبقي 

خالل األشهر اخلمسة القادمة مبشيئة الله تعالى، ويشمل املشروع: 

> حتدي���د النش���اطات واخلدمات التي تقدمه���ا الوزارة: لألف���راد، وللقطاع 
اخل���اص، وللدوائر احلكومية األخرى، وحتديد اإلج���راءات اإلدارية التنفيذية 

ضمان  ع��ل��ى  ع��م��ل  للعمرة  اجل��دي��د  التنظيم 
ح���ص���ول امل���ع���ت���م���ري���ن ع���ل���ى ح�����زم اخل���دم���ات 
السلبية ال���ظ���واه���ر  ع��ل��ى  وق���ض���ى  امل��ط��ل��وب��ة 

للعمرة  اجل����دي����د  ال��ت��ن��ظ��ي��م  أت������اح 
ب�����إش�����راف  م���ب���اش���ر م����ن وزي������ر احل���ج 
العام ط���وال  العمرة  أداء  للمسلمني 
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تقيي���م وضع الطاقم البش���ري احلالي الفني واإلداري بال���وزارة ومالءمته لالنتقال 

للتعامالت اإللكترونية احلكومية، وحتديد االحتياجات التدريبية لهم.

حتديد معايير اختيار جهة خارجية لتشغيل البنية التقنية وكيفية تقييمها.

منجزات تحققت
>  مض���ت أكث�������ر من ثماني س���ن���وات على تطبي�����ق تنظي���م خدم��������ات املعتمرين، فم�ا 
أب������رز إجنازات���ه، وه���ل حق�������ق األه��������داف املرج���وة منه، وه���ل هن���اك أي تعديالت أو 

إضافات عليه؟
<  ص���در تنظيم خدمات املعتمرين القادمني من خارج اململكة بقرار مجلس الوزراء 
املوقر رقم )93( وتاريخ 1420/6/10ه�، وبدأ التنفيذ الفعلي له في عام 1422ه�، 

وقبل ذلك التاريخ كانت خدمات املعتمرين تقدم عن طريق عمالء ووسطاء ومؤسسات 

غير مرخصة تقوم ببيع رحالت العمرة في جميع أنحاء العالم، مش���تملة على وعود 

قد ال تكون صحيحة وال يتم الوفاء بها، من حيث املس���اكن وخدمات النقل والتغذية 

وزيارات ألماكن تاريخية وغيرها ومبواصفات ال يحكمها أي ضابط محدد أو مقنن، 

وفي كثير من األحيان كانت تأتي أعداد كبيرة من املعتمرين وتكون غير قادرة على 

تأمني السكن واملعيشة، وينتهي ببعضهم األمر إلى التسول أو االفتراش أو مزاولة 

األعم���ال بطرق غير ش���رعية، إلى أن صدر التنظيم الذي يتكون من أربع عش���رة 

مادة، وصدرت الئحته التنفيذية والتي تتكون من تسع وخمسني مادة، وذلك لتحقيق 

العديد من األهداف املهمة واإلستراتيجية، ومنها: 

> إيج���اد املرجعية الرس���مية )وزارة احلج( ملتابعة خدم���ات املعتمرين ومعاجلة ما 
يصادفهم من إشكاالت، ومحاسبة املقصرين.

> ضمان حصول املعتمرين والزوار على عناصر حزم اخلدمات التي تعاقدوا عليها 
مع الش���ركات التي نظم���ت قدومهم )والتي تتكون من الس���كن والنقل كحد أدنى، 

وغيرها من  اخلدمات االختيارية األخرى التي يقوم املعتمر بشرائها قبل قدومه إلى 

اململكة(، وبالتالي املساهمة في احلد من الظواهر السلبية التي كانت ترصد سابقًا 

مثل س���وء تقدمي اخلدمات وظاهرة افتراش بعض املعتمرين للش���وارع والطرقات 

وساحات احلرمني الشريفني.

>  إيجاد قطاع خدمي حقيقي من الشركات واملؤسسات الوطنية، يتحمل املسؤولية 
الكامل���ة ع���ن املعتمرين خ�������الل فترة وجودهم ف���ي اململك����ة ويرتقي مبس���توى 

اخلدم����ات املقدمة لضيوف الرحمن من خالل جو تنافس���ي يحقق جميع متطلبات 

املعتمرين من اخلدمات املرخصة وبأعلى املس���تويات، وبالتالي إيجاد فرص وظيفية 

للشباب السعودي.

>  املس���اهمة مع جهود القطاع���ات املعنية األخرى في احلد م���ن ظ����اهرة تخلف 
املعتمرين عن الع���ودة إلى بالدهم في املواعيد 

احملددة، وأن يك���ون بقاء املعتمر داخل اململكة 

نظاميًا وللغرض الذي قدم من أجله.

>  تس���هيل وتيس���ير إجراءات ق���دوم ضيوف 
الرحمن من املعتمرين والزائرين.

وقد أتاح هذا التنظيم الفرصة للمسلمني ألداء 

العمرة على مدار حوالي تسعة أشهر من العام 

بعد أن كانت محصورة في ش���هرين أو ثالثة، 

كما تزاي���دت أعداد املعتمري���ن حتى جتاوزت 

الثالث���ة ماليني معتمر على م���دار العام، وكان 

ظهور هذا التنظيم وتطبيقه من خالل بنية تقنية 

عاملية املس���توى ربطت األجهزة املعنية بوزارتي 

الداخلي���ة واخلارجية بوزارة احل���ج ومبقدمي 

اخلدمات داخ���ل اململكة وخارجه���ا. وكنتيجة 

لتكات���ف جهود جميع اجلهات املعنية بش���ؤون 

املعتمرين وف���ي مقدمتها القطاع���ات املختلفة 

بوزارة الداخلي���ة، وفي ضوء توجيهات صاحب 

السمو امللكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس جلنة احلج 

العليا، ومتابعة صاحب املعالي وزير احلج، ومن خالل الضوابط املعتمدة، وكمؤشر 

لهذا النج���اح االنخفاض الكبير في أعداد املتخلفني، م���ع تزايد أعداد املعتمرين، 

ومما يجدر ذكره أن التخلف املس���جل حتى ش���هر ربيع الثاني 1431ه� يعتبر أقل 

مبا نسبته أكثر من 50% مما كان عليه في عام 1430ه� خالل نفس الفترة.

وم���ا صدر عن وزارة احلج م���ن ضوابط وإجراءات جاء وفقًا مل���ا هو مقرر نظامًا 

مبوج���ب تنظي���م خدم���ات املعتمرين والئحت���ه التنفيذية، وما تال ذلك من تنس���يق 

وتواصل دائم مع اجلهات املختصة املشرفة على حتقيق ما استهدفه تنظيم خدمات 

املعتمرين، وما مت حتقيقه من إيجابيات كفلت بحمد الله انحس���ار جميع السلبيات 

وأوج���ه القصور التي تكش���فت خالل التطبيق العملي لتنظي���م خدمات العمرة في 

الفترة الس���ابقة وحتقيق املزيد من الرعاية واالهتمام باملعتمرين مبا يحقق رضاهم 

عن اخلدمات املقدمة لهم وفق تلك الضوابط، وتالفي العديد من السلبيات واحملاذير 

الت���ي اكتنفت املرحلة األولى م���ن تطبيق التنظيم وذلك وفق اآلت���ي: أمنيًا: متثلت 

في انحس���ار ظاهرة التخلف في البالد، وضمان استقبال املعتمرين دون تسربهم 

في البالد، وحتقيق خدمة املعتمرين دون اس���تخدام تلك التأش���يرات للقدوم للبالد 

ألغراض أخرى، وضمان مغادرة املعتمرين دون تخلفهم وما يترتب عليه من محاذير 

أمنية أخرى.

أم���ا تنظيميًا فتمثلت في: ضمان حصول املعتمر عل���ى اخلدمة وفق ما مت التعاقد 

مع املرخص له، وانس���يابية وس���هولة قدوم املعتمرين ومغادرتهم وفق آلية تنظيمية 

حتقق الهدف السامي واخلروج بذكرى طيبة، وحتقيق عدم مواجهة املعتمر ألي من 

املعوقات التي تعكر أداءه ملناسك العمرة والزيارة للمسجد النبوي الشريف، وزيادة 

عدد املعتمرين خالل الفترة التي مت تطبيق تلك الضوابط واإلجراءات التنظيمية مع 

ضمان حسن اخلدمة.

وكنتيجة لذلك، لوحظ في الفترة األخيرة انخفاض واضح بحمد الله في عدد ونوعية 

املخالفات التي ترصد على ش���ركات ومؤسسات العمرة، مما يدل على التقيد مبواد 

التنظي���م والئحته التنفيذية حتقيق���ًا لراحة املعتمر والزائر في ظل توجيهات القيادة 

الرشيدة حفظها الله.

أما فيما يتعلق بإدخال أي تعديالت أو إضافات على تنظيم خدمات املعتمرين، فإن 

التنظيم كما هو معلوم ميثل املرجعية النظامية لتقدمي خدمات املعتمرين، وكاملعتاد 

ف���ي التنظيمات املختلفة، جتري دراس���ة وتقييم التنظيم م���ن خالل جلان مختصة 

إلدخال مزيد من الضبط والتقنني على مواده ومعاجلة ما قد يس���تجد من أمور يتم 

رصدها من خالل التطبيق الفعلي، ومن ثم إقرارها من مجلس الوزراء املوقر.

متابعة إلكترونية
> ما أبرز آليات العمل التي س���اهمت في حتقيق النتائج املميزة التي أش���رمت إليها في 

مجال خدمات املعتمرين؟
<  حرص���ت وزارة احلج على أن تكون انطالقة 
تنظيم خدمات املعتمرين بش���كل إلكتروني منذ 

اللحظ���ات األول���ى، فقد مت تس���خير التقنيات 

واآللي���ات احلديثة ف���ي تطبيق م���واد التنظيم 

وفي مراقبة تنفيذها بش���كل محكم مما أسهم 

ف���ي االرتقاء مبس���توى أداء اخلدمات املقدمة 

للمعتمري���ن، ومَك���ن م���ن  متابعة ومحاس���بة 

القط���اع اخلدمي من ش���ركات ومؤسس���ات 

العمرة املس���ؤولة مسؤولية كاملة عن املعتمرين 

أثناء وجودهم ف���ي اململكة، والتي تقوم بتأمني 

جمي���ع متطلباتهم من اخلدم���ات املرخص لها 

واملس���جلة لدى الوزارة، وس���اعد على ضمان 

حقوق املعتمرين عن طريق اإلش���راف املباشر 

من وزارة احلج، وتعويض املعتمرين فورًا، عن 

أي نق���ص أو إخالل في اخلدمات املتفق عليها 

ومحاسبة املقصرين، حيث يتم قدوم املعت�مرين 

عبر برامج )حزم خدمات( تشمل السكن والنقل 

كحد أدنى، يختارها املعتمر ويتفق عليها مع الش���ركات مقدمة اخلدمة عبر الشبكة 

العاملية اإللكترونية للعمرة، ويتم إبالغ الوزارة بها إلكترونيًا قبل قدومه إلى اململكة.. 

ومن أبرز سمات النظام اإللكتروني للعمرة: 

االرتقاء  في  اجلديد  التنظيم  أسهم 
مبستوى اخلدمات املقدمة للمعتمرين 
اخلدمات مقدمي  متابعة  م��ن  ومكن 

تطبق  املعتمرين  خ��دم��ات  ض��واب��ط 
املرخصة  واملؤسسات  الشركات  على 
الدول على  وليس  اخلدمة  بتقدمي 
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> التعامل مع ماليني املسلمني في جميع أنحاء العالم.
> تبادل املعلومات بني أكثر من جهة.

> تخزين واسترجاع متكرر للمعلومات.
> السرعة في اإلجناز.

> سرية املعلومات.
ولضمان تنفي���ذ جميع املتطلب���ات اإللكترونية الالزمة لتطبي���ق التنظيم ومتابعته، 

أنش���أت الوزارة شبكة إلكترونية عاملية تشتمل على العديد من األنظمة اإللكترونية 

على النحو التالي:

> أنظمة تخص اس���تقبال طلبات تأش���يرات العمرة وإصدارها، وهي تربط جهات 
حكومية هي وزارة الداخلية ووزارة اخلارجية ووزارة احلج.

> أنظمة تخص متابعة األوضاع النظامية لش���ركات ومؤسس���ات العمرة وحتقيقها 
لالش���تراطات واملتطلبات احملددة نظامًا لتقدمي اخلدمة، وهي تربط وزارة الداخلية 

ووزارة احلج، وتشارك فيه شركات العمرة.

> أنظمة تخص تقدمي اخلدمة للمعتمرين، وتتوالها شركات ومؤسسات العمرة حتت 
إشراف ومتابعة وزارة احلج.

وهذا يعني أن أنظمة العمرة تش����ترك فيها منظومة من اجلهات املختلفة، 

احلكومي����ة واألهلية، ولكل منها متطلبات يجب أن تتحقق، واالرتباط بهذه 

األنظم����ة يحتم على الوزارة بصفتها اجلهة املانحة للتراخيص، التأكد من 

حتقق جميع االشتراطات التي تراها ضرورية لالرتباط بهذا النظام وذلك 

حفاظ����ًا على اجلوانب األمنية التي تخص اجله����ات احلكومية، واجلوانب 

التي تخص طبيعة العمل واملرتبطة ببقية الش����ركات واملؤسسات املشتركة 

في النظام.

وهذه األنظمة تعمل بحمد الله بش���كل فعال ملا ه���و محدد لها، وقد حققت النتائج 

املرج���وة من التنظيم م���ن حيث ضبط وتقنني تنفيذ حزم اخلدم���ات التي يقدم من 

خاللها املعتمرون.

وم���ن ناحية أخرى فإن ال���وزارة تطبق نوعني من الرقابة عل���ى أداء جميع مقدمي 

اخلدم���ات؛ الرقاب���ة امليدانية العامة والرقابة امليدانية املوجهة والتي تش���مل جميع 

عناصر حزم اخلدمات من اس���تقبال وسكن ونقل...إلخ، حيث تقوم اللجان الرقابية 

برص���د ما قد يحدث من قصور ومعاجلته فورًا، ومن ثم اتخاذ اإلجراءات النظامية 

حملاسبة املقصرين.

والن���وع اآلخر ه���و الرقاب���ة اإللكترونية، والتي تش���مل متابعة عملية س���ير ضخ 

التأش���يرات لكل مرخص له، والتقيد باإلس���كان والنقل وفقًا حلزم اخلدمات املثبتة 

في أنظمة العمرة.

كما تشترط الوزارة من كل مرخص له تقدمي خطة تشغيلية تعتمد من قبلها تشمل 

حتديد أعداد املعتمري���ن والوكالء اخلارجيني، ومواعيد الوص���ول واملغادرة، وكان 

لتطبي���ق هذه اخلطة أثر بالغ في حتقيق الضبط الالزم في أداء املرخص لهم بحمد 

الله وتوفيقه.

تقدم ملحوظ
>  هن�����اك دول ُرصدت على معتمريه�ا بعض املخالفات فيما يخص تخلف معتمريها 
ع���ن ال�ع������ودة في املواعي��������د احمل��ددة، فم���ا اإلجراءات الت���ي تتخ����ذ بحقه������م لع�����دم 

تكرار ذلك؟
<  ضوابط خدمات املعتمرين تطبق على الش���ركات واملؤسس���ات املرخصة بتقدمي 
اخلدم���ة وليس على الدول، وفيما يخص تخلف املعتمرين، فقد متت ترجمة ذلك إلى 

ضوابط محددة بنيت في النظام اآللي للعمرة واعتمدت من صاحب الس���مو امللكي 

النائب الثاني لرئي���س مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العليا، فعند 

بلوغ نس���بة التخلف حدًا معينًا يتم إيقاف ش���ركة العمرة الس���عودية أو األجنبية 

وذل���ك حتى تتم مغادرة املعتمرين املتخلفني عن العودة الذين قدموا عن طريقه، وقد 

الحظن���ا خالل الس���نوات األخيرة حرص جميع املرخص لهم عل���ى متابعة مغادرة 

معتمريه���م جتنبًا إليقاف أنظمتهم مما أدى إلى انخفاض كبير وملحوظ في أعداد 

املتخلفني، كما مت إيضاحه في إجابة السؤال األول، والنسب املعتمدة لعام 1431ه� 

إليقاف أنظمة املرخص لهم من السعوديني في دولة معينة ووكالئهم اخلارجيني فيها 

أثن���اء تقدمي اخلدم���ة، هي 1% أو عندما يبلغ عدد املتخلف���ني )500( معتمر، حتى 

تتم مغادرة هؤالء املعتمرين، كما تعتمد هذه النسب واألعداد )عند نهاية شهر ذي 

القعدة من كل عام هجري( للسماح للشركات واملؤسسات بتقدمي اخلدمة في العام 

ال���ذي يليه. كما مت ربط تقدمي خدمات احلج بنس���بة التخل���ف في العمرة للوكاالت 

اخلارجي���ة التي تعم���ل في مجالي احلج والعمرة، بحيث ال يس���مح بتقدمي خدمات 

احل���ج للوكاالت اخلارجية التي تتجاوز نس���بة تخلف معتمريها وأعدادهم النس���ب 

واألعداد املعتمدة.
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منذ أن ب���دأت الدراس���ات البحثية اجلادة ع���ن قضايا احلج 

املتنوعة، وحتدي���دًا في أعقاب اس���تحداث مركز أبحاث احلج 

ف���ي عام 1395ه�، فإن عددًا من القرارات الصائبة قد اتخذت 

من قبل القيادة احلكيمة بناًء على توصيات بحوث مركز أبحاث 

احلج، وكان م���ن أبرزها منع الس���يارات الصغيرة من دخول 

املش���اعر، وتخصيص مواقف ضخمة عند مداخل مكة األربعة 

حلجز السيارات هناك وال زال.

وم���ن الق���رارات الصائبة التي يعتز بها معه���د خادم احلرمني 

الش���ريفني ألبح���اث احلج هو مش���روع االس���تفادة من حلوم 

األضاحي، والتي كانت تذهب هدرًا، فضاًل عن ما تس���ببه من 

مش���كالت بيئية، ومت ذلك بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية، 

وقطف اجلميع ثمار ذلك املش���روع، السيما املسلمني في بعض 

الدول الفقيرة، وش���هد هذا املشروع توسعًا ضخمًا رعته وزارة 

الش���ؤون البلدية والقروية. وفي موس���م عام 1416ه� مت تنفيذ 

املرحلة األولى من انطالق احلركة الترددية في النقل بني مشعر 

عرفة ومزدلفة، وهي إحدى ثمار توصيات معهد خادم احلرمني 

الش���ريفني ألبحاث احلج، ثم مت التوسع فيها في السنوات التي 

تلته���ا، وفي هذا العام س���يطبق ألول مرة عل���ى حجاج إيران، 

ويذكر أن العام األول لم يش���مل س���وى حجاج تركيا ومسلمي 

أوروبا وأمريكا وأس���تراليا، والزلت أذكر الزميل فاضل عثمان 

األستاذ حاليًا باملعهد وهو يشرح الترددية ألول مرة، والتحديات 

التي ميكن أن تواجهها، مما جعل بعض املسؤولني يترددون في 

قبوله���ا، وكادت أن ُترفض الفكرة، ولكن جامعة أم القرى ممثلة 

في معهد أبح���اث احلج قبلت التحدي وقام���ت بتنفيذ التجربة 

على مس���ؤوليتها اخلاصة، وبعد أن ثب���ت جدواها بدأ البعض 

ينس���بها لنفس���ه، إنها فكرة فاضل عثمان والزمالء في املعهد 

وتسجل لهم بكل اعتزاز. هناك حتالف كبير بني وزارة الشؤون 

البلدية والقروية ومعهد خادم احلرمني الش���ريفني ألبحاث احلج 

في تنفيذ مش���روع اخليام املقاومة للحريق الذي تنعم منى منذ 

سنوات بتنفيذه، وكذلك مش���روع توسعة جسر اجلمرات الذي 

دش���ن املرحلة األخيرة منه سمو األمير منصور بن متعب وزير 

البلدية والقروية. من القرارات املفصلية التي اتخذها سمو أمير 

منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية هو منع السيارات 

الت���ي يقل عدد ركابها ع���ن 25 راكبًا بدءًا من هذا العام، ويعد 

من ثمار القرارات الصائبة في الحج
هذا القرار نقطة حت���ول مهمة وتصب في مصلحة حجاج بيت 

الله احلرام، وتيس���ر أداء النس���ك ونأمل أن يكون سببًا لتقدمي 

خدمات أفضل وأس���رع للحجاج، ومن املعروف أن هذا القرار 

س���وف يقلص حوالي 57 ألف مركبة مما تقل حمولتها عن 25 

راكبًا من دخول أراضي املش���اعر، وهو رقم ال يستهان به وفق 

ما أشار إليه وكيل إمارة منطقة مكة املكرمة الدكتور عبدالعزيز 

اخلضي���ري، وهو يرأس اللجنة التنفيذي���ة للحج وفريق العمل، 

واجدها مناس���بة ألحيي دوره الفاعل وتفانيه في أداء رس���الته 

وكل ما يكلف به، وهو رجل يحب امليدان، وقد كان له دور كبير 

في تنظيم تدفق احلجاج إلى احلرم في العام املاضي، الس���يما 

في أعقاب التس���هيالت التي أتاحها جس���ر اجلمرات في منى. 

حتية إج���الل وتقدير لكل العاملني في املي���دان، واخص منهم 

رجال األمن بكل تخصصاتهم وبوركت جهودهم.

وتضمنت القرارات الصائبة التي اتخذت من أجل خدمة ورعاية 

حجاج بيت الله احلرام اس���تخدام اخليام املقاومة للحريق، وقد 

كان هذا القرار بدياًل عن اخليام العادية التي كانت تس���تخدم 

آنذاك والتهمت بعضها الني���ران وأكلت بعضها بعضًا فعمدت 

اإلدارة العام���ة للدف���اع املدني على اس���تحداث آليات جديدة 

إلطفاء احلريق من خالل االستش���عار عن بعد ونفذت التجربة 

بنج���اح كبير وقام بتمويلها أحد احملس���نني ال���ذي رغب عدم 

اإلفصاح عن اس���مه آنذاك، كان ذلك قبل الشروع في مشروع 

اخليام املقاومة للحريق واملستخدم حاليًا منذ اثني عشر عامًا. 

وفي العام املاضي أنهت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

أربعة أبراج س���كنية على أطراف اجلب���ال، وانضم هذا العام 

برج���ان إضافيان ليصبح املجموع س���تة أب���راج، وانتفع منه 

احلج���اج في العام املاضي، ويحدونا األمل بالتوس���ع في بناء 

منى كلها مع احل���رص على خفض التكاليف واالكتفاء بدورين 

فقط على مس���طحات منى، ونتوجه بالش���كر لله أواًل ثم للعلماء 

األفاضل الذين أسهموا في فتوى البناء بعد إحجام دام سنوات 

طويل���ة، والدعاء لهم على حرصهم في التيس���ير على احلجاج. 

ومن أه���م القرارات الصائبة في هذا الع���ام التي تضاف إلى 

منع الس���يارات التي تق���ل حمولتها ع���ن 25 راكبًا من دخول 

املشاعر والتي تطبق ألول مرة في هذا العام، هو قرار صاحب 

السمو امللكي أمير منطقة مكة املكرمة بتفعيل التوجيهات امللكية 

مقـــال
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السابقة بنقل الدوائر احلكومية من مشعر منى، ويحدونا كبير األمل 

بأن ينفذ هذا القرار دون اس���تثناء، وال بأس في إرجاء تنفيذ هذا 

الق���رار على بعض اإلدارات حتى العام القادم ليتمكنوا من اإلعداد 

ل���ه مبكرًا، إال أن ثمار هذا القرار س���تقطف بإذن الله وينصب في 

التوس���يع على احلجاج وخدمتهم. ومن القرارات الصائبة في احلج 

تش���جير عرفات وتزويد عدد من الطرق الرئيس���ية برشاشات املاء 

)الرذاذ املتطاير( للمساهمة في خفض درجات احلرارة، والتشجير 

وذرات املاء املتطاير كان لها دور كبير في تلطيف وحتس���ني البيئة 

في عرفات، ال س���يما في املنطقة احمليطة مبس���جد منرة وشوارع 

عرفات، وقد فاز هذا املش���روع بجائزة مكة للتميز قبل عدة شهور. 

يبقى أمامنا حتديات أخرى لعل في طليعتها تنظيم احلجاج املشاة 

الذين أتوقع أن يش���هد عددهم زيادة في ض���وء تطبيق اإلجراءات 

املش���ددة في مقدمتها )ال حج ب���دون تصريح(، وال تنقل في عربات 

تق���ل حمولته���ا ع���ن 25 راكبًا، وبالتال���ي فإن التفكي���ر ال بد وأن 

ينصب على التحكم في حدود املش���اعر املقدس���ة حتى ال يتس���لل 

له���ا اخلارجون على النظام، أو الذين ال يعبأون بتنظيم احلج الذي 

ال يس���تهدف إال حتقيق املصالح العليا حلج���اج بيت الله احلرام. 

وأختم هنا بالقرار الصائب وإن جاء متأخرًا املتمثل في اس���تبعاد 

اإلخوة املكلفني بالعمل في التوعية اإلسالمية ممن عرف عنهم الغلو 

والتش���دد وعدم التيس���ير في احلج، ولو جاء هذا القرار قبل بضع 

س���نوات رمبا متكنا من توفير مبلغ أربعة ملي���ارات ومائتي مليون 

ريال تكاليف جسر اجلمرات اجلديد، ولكن نفعه سيعم إن شاء الله، 

ونعوذ بالله من شر الشياطني.

نقاًل عن )جريدة املدينة(، العدد )17009( الثالثاء 29 

ذو القعدة 1430هـ، املوافق 24 نوفمبر 2009م.. 

والعدد )17016( - الثالثاء 07 ذو احلجة 1430هـ، املوافق 

17 نوفمبر 2009م.

أ.د. سهيل بن حسن قاضي
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أضواء
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الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج.. 
إنجازات تتحدث عن نفسها

يترأسها سمو أمير المنطقة وتضم في عضويتها وزيري الحج والنقل ومدير األمن العام

معاجلة األمور املتعلقة بتنظيم وتطوير 
ووضع  احل��ج��اج  نقل  عمليات  وم��راق��ب��ة 
اللوائح واألنظمة الكفيلة بتأمني كل ذلك

شّرف الله سبحانه وتعالى هذه البالد وأهلها � قادة ومواطنني � بخدمة ضيوف الرحمن، لذا فقد حرصت حكومة اململكة 
العربية السعودية منذ عهد القائد املؤسس امللك عبدالعزيز � يرحمه الله � على توفير كل ما ييسر للحجاج أداء مناسكهم 
في أمان وطمأنينة وسهولة. ونظرًا لكون النقل أحد أهم مقومات جناح موسم احلج، فقد حظي باهتمام وحرص ومتابعة 
قيادتنا الرشيدة، وفي هذا الصدد صدر قرار مجلس الوزراء املوقر رقم 958، في 1392/9/11ه�، واخلاص بتنظيم عمليات 
نقل احلجاج، وتشكيل الهيئة العليا ملراقبة نقل احلجاج، برئاسة صاحب السمو امللكي أمير منطقة مكة املكرمة، وعضوية 
تتولى  تنفيذية  جلنة  الهيئة  هذه  عن  وينبثق  العام.  األمن  مدير  ومعالي  النقل،  وزير  ومعالي  احلج،  وزير  معالي  من  كل 
التحضير الجتماعاتها، تضم كاًل من أصحاب السعادة وكيل وزارة احلج لشؤون احلج رئيسًا، ووكيل إمارة منطقة املكرمة، 
كأعضاء.   احلجاج  نقل  ملراقبة  العليا  الهيئة  وأمني  للمرور،  العامة  ل��إدارة  العام  واملدير  النقل،  لشؤون  النقل  وزارة  ووكيل 

دة
فا

الر
ة: 
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مهام الهيئة 
تعن���ى الهيئة العليا ملراقبة نقل احلج���اج مبعاجلة جميع األمور املتعلقة 

بتنظي���م وتطوير ومراقبة عمليات نقل احلجاج، ووضع اللوائح واألنظمة 

الكفيلة بتأمني كل متطلبات حت�ق�يق ذلك بني املدن وفي املشاعر املقدسة 

س���نويًا، وإعداد اخلطط ملواكبة االحتياجات املس���تقبلية التي تتطلبها 

عملي���ات النقل. وبتضافر اجله���ود وبالدعم املتواصل م���ن قبل الدولة 

تطور أس���طول نقل احلجاج تطورًا ملموسًا، حيث بلغ إجمالي حافالت 

نقل احلجاج املنضوية حتت مظلة النقابة العامة للس���يارات )19705( 

حاف���الت، مملوكة ل�)16( ش���ركة نقل حجاج وطني���ة، مبجموع مقاعد 

وصل���ت إل���ى )874296( مقعدًا، تكفي لنقل نحو )مليون وخمس���مائة 

وأربعة وس���بعني أل���ف حاج(، بأس���اليب مختلفة، منها ال���رد الواحد، 

والردي���ن، والنقل الترددي. كم���ا مت ولله احلمد ومنذ موس���م حج عام 

1429ه� االستغناء عن استئجار حافالت من اخلارج لدعم أسطول نقل 

احلجاج في رحلة املشاعر املقدسة. 

اللجنة التنفيذية 
وينبثق عن الهيئة العلي���ا ملراقبة نقل احلجاج جلنة تنفيذية تضم في 

عضويته���ا كل من وكيل وزارة احلج لش���ؤون احل���ج، ووكيل إمارة 

منطقة مكة املكرمة، ووكيل وزارة النقل لش���ؤون النقل ومدير اإلدارة 

العام���ة للم���رور، واألمني الع���ام للهيئة العليا ملراقب���ة نقل احلجاج، 

ويرتب���ط باللجنة التنفيذية جلنة فنية، وجل���ان ميدانية ملراقبة عمليات 

نق���ل احلجاج في كل من مكة املكرم���ة واملدينة املنورة وجدة واألبيار 

)مبنتصف طريق الهجرة(. وقد س���اهمت الهيئ���ة العليا ملراقبة نقل 

احلجاج من�ذ تش���كيلها في تطوير خطط تصعيد ونفرة احلجاج، من 

خالل عقد ورش عمل س���نوية بني قيادات مرور املش���اعر املقدس���ة 

ومك���ة املكرم���ة واملختصني بوزارة احل���ج والنقل وأمان���ة العاصمة 

املقدس���ة، ومسؤولي النقل والتصعيد مبؤسس���ات الطوافة، وحجاج 

الداخل، والنقابة العامة للسيارات. كما تبنت الهيئة العليا ملراقبة نقل 

احلجاج فكرة تطبيق نظام نقل احلج���اج بالرحالت الترددية لتطوير 

خطط وأس���اليب نقل احلجاج بني املشاعر املقدسة، وتابعت وأشرفت 

على املرحلتني األولى والثانية من النظام لنقل حجاج مؤسس���ة تركيا 

ومس���لمي أوروبا وأمريكا وأس���تراليا، وحجاج مؤسسة جنوب شرق 

آسيا، وتشرف حاليًا وتتابع املرحلة الثالثة من مشروع النقل الترددي 

لنقل حجاج مؤسستي إيران وإفريقيا غير العربية، واملتوقع بإذن الله 

استخدامه والعمل به خالل موسم حج هذا العام 1431ه�. 

الدراسات والخطط
وتتاب����ع الهيئة أيضًا العمل على تطوير دراس����ات وإجراءات وخطط 

تصمي����م وتنفيذ املراح����ل األخرى املتبقية من هذا النظام، ليش����مل 

جميع فئات احلجاج بإذن الله، كما أن الهيئة خالل الثالث السنوات 

األخيرة قد باش����رت اإلش����راف والتنظي����م واملتابع����ة لعمليات نقل 

احلج����اج من مس����اكنهم ألداء الصلوات في املس����جد احلرام خالل 

موس����م احلج، مبا يكفل راحتهم وس����المتهم وحس����ن تقدمي اخلدمة 

لهم، هذا باإلضافة لقيامها باإلش����راف ومتابعة عمليات النقل العام 

في مكة املكرمة خالل موس����مي رمضان واحلج، خاصة إلى املنطقة 
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ساهمت الهيئة منذ تشكيلها في تطوير خطط 
م��ن خ���الل ع��ق��د ورش  ون��ف��رة احل��ج��اج  تصعيد 
واملختصني العالقة  ذوي  كل  تضم  سنوية  عمل 

ت��ت��اب��ع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر دراس�����ات 
املراحل  وت��ن��ف��ي��ذ  تصميم  وخ��ط��ط  وإج������راءات 
األخ�����رى امل��ت��ب��ق��ي��ة م���ن ن��ظ��ام ال��ن��ق��ل ال���ت���رددي

واملتابعة  والتنظيم  اإلش����راف  الهيئة  ب��اش��رت 
ل��ع��م��ل��ي��ات ن��ق��ل احل���ج���اج م���ن م��س��اك��ن��ه��م ألداء 
احل��رام خالل موسم احلج املسجد  الصلوات في 
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املركزي����ة، وبالذات محطات النقل احمليطة باملس����جد احلرام، وعملي����ات النقل من مواقف 

الس����يارات ومراكز حجز السيارات احمليطة مبكة املكرمة، بهدف تخفيف العبء واالزدحام 

على طرق وشوارع مكة املكرمة، وتخفيض عدد املركبات الصغيرة واملركبات غير النظامية 

الت����ي متارس عمليات النقل العش����وائية، وبالتالي تخفيض نس����بة التلوث الناجت عن كثرة 

السيارات، وخاصة في املنطقة املركزية.

المتابعة والتقويم
تنبث���ق عن الهيئة العليا ملراقبة نقل احلجاج جلنة تنفيذية على مس���توى الوكالء من اجلهات 

املمثل���ة في الهيئة العليا، مبوجب قرارها امل���ؤرخ في 1392/11/10ه�. ومهام هذه اللجنة 

التنفيذية تش���مل دراس���ة املوضوعات احملالة إليها من الهيئة العلي���ا ملراقبة ن�قل احلجاج، 

وإعداد الدراسات ووضع التوصيات، ورفع ما تراه منها للهيئة العليا فيما يتعلق مبوضوعات 

نقل احلجاج، ومتابعة عمليات النقل بصفة يومية خالل املوسم، وإجراءات التصعيد والنفرة، 

وتقومي أداء خدمات نقل احلجاج، ومراق�بة أداء والتزامات اجلهات التنفيذية املس���ؤولة عن 

اإلش���������راف وم���ت���اب���ع���ة ع���م���ل���ي���ات ال���ن���ق���ل ال���ع���ام 
ف�����ي م���ك���ة امل����ك����رم����ة خ������الل م���وس���م���ي رم���ض���ان 
واحل����������ج خ�����اص�����ة إل��������ى امل����ن����ط����ق����ة امل����رك����زي����ة

أمور نقل احلجاج، مثل النقابة العامة للس���يارات، وشركات نقل احلجاج، 

ومؤسس���ات الطوافة، واألدالء، والوكالء، باإلضاف���ة ملتابعة أعمال اللجان 

امليدانية، واعتماد وس���ائط نقل احلجاج بع���د اجتيازها الفحص الدوري 

وفق التعليمات وحتديد اجل���زاءات مبوجب اللوائح، ورفع التقارير الدورية 

للهيئة العليا.

اللجنة الفنية
ه���ي جلنة منبثقة عن اللجن���ة التنفيذية ملراقبة نقل احلج���اج، وتضم كوادر 

وطنية متخصصة تقوم من بداية كل عام بالكش���ف على جتهيزات ووسائط 

نق���ل احلج���اج، حيث تقوم بزيارة مقار ش���ركات ومؤسس���ات نقل احلجاج 

بصفة دورية عل���ى مدار العام، للتأكد من وقوف وتخزين احلافالت بش���كل 

آمن، وتوافر جميع متطلبات الس���المة مبواقع التخزين، وتوافر قطع الغيار 

ومتطلب���ات الصيانة والس���المة الالزمة باملواقع، ومتابع���ة عمليات الصيانة 

الدورية، ومتابعة أوضاع س���كن السائقني والفنيني. باإلضافة لقيام عدد من 

امليكانيكي���ني مبتابعة فحص احلافالت مبحطات الفحص الدوري الش���امل، 

والتأكد من توافر وس���ائل األمن والس���المة لكل حافلة، وذل���ك قبل اعتماد 

املناس���ب منها للمش���اركة في عمليات نقل احلجاج. كما تقوم اللجنة سنويًا 

خالل موس���م نقل احلجاج � من بداية ش���هر ذي القعدة حتى نهاية ش���هر 

مح���رم � بعمل زيارات ميدانية ملراكز املس���اندة على طرق مدن احلج، وذلك 

للتأك���د من جاهزية ورش الصيانة املتنقلة، وتواف���ر أعداد الفنيني بالصورة 

الكافية، وتوافر احلافالت املُسعفة، هذا باإلضافة إلعداد الدراسات التحليلية 

ع���ن األداء خالل وبعد انقضاء املوس���م، لتقومي مس���تويات األداء، وإيضاح 

مواضع القصور � إن وجدت � والتنس���يق مع اجلهات التش���غيلية ملعاجلتها 

لعدم تكرارها.

خ��م��س جل����ان مل��راق��ب��ة ع��م��ل��ي��ات ن��ق��ل احلجاج 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى م�����دار ال��س��اع��ة ب��ن��ظ��ام ال���وردي���ات 
محرم  ن���ه���اي���ة  ح���ت���ى  ال���ق���ع���دة  ذي  ب����داي����ة  م����ن 
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مراقبة الطرق
أما فيما يخص جلان مراقبة نقل احلجاج على الطرق، فقد مت تشكيل خمس 

جل���ان ملراقبة عمليات نقل احلجاج، تبدأ عملها من بداية ش���هر ذي القعدة 

حتى نهاية ش���هر محرم، وتعمل على مدار الس���اعة بنظام الورديات، وتضم 

مندوب���ني إداريني وفنيني متخصصني عن إمارتي منطقة مكة املكرمة واملدينة 

املنورة )كل في نطاق حدودها(، ووزارتي احلج والنقل واألمن العام، وينحصر 

نط���اق عملها داخل كل من مكة املكرم���ة واملدينة املنورة وجدة واملواقيت في 

أبي���ار علي واجلحفة ومطار املل���ك عبدالعزيز بجدة، ومطار األمير محمد بن 

عبدالعزيز في املدينة املنورة، وميناء جدة اإلس���المي، والطرق التي تربطها، 

باإلضافة ملنطقة املشاعر املقدسة خالل مراحل التصعيد والنفرة.

لجان مراقبة الطرق
من املهام املناطة بلجان مراقبة نقل احلجاج على الطرق:

> مسح الطرق واإلبالغ عن أعطال احلافالت ومتابعة الوضع حلني انتهائه. 
> مباشرة حوادث احلافالت ومتابعة أوضاع احلجاج ورفع التقارير للجنة التنفيذية.
> متابع���ة إج���راءات ترحيل احلج���اج ونقل العفش مع مؤسس���ات الطوافة 

واملؤسسة األهلية لألدالء.

> تتبع مسار احلافالت، والتأكد من وجود اللوحات اإلرشادية الكافية.
> مراقبة احلافالت والكشف عليها، وتسجيل املخالفات والنواقص.
> التأكد من استخدام الشركات حلافالت معتمدة في نقل احلجاج.

> متابعة ومراقبة أداء األجهزة التابعة للنقابة العامة للسيارات.
> استقبال البالغات والتعليمات، واتخاذ الالزم على ضوئها.

> تس���جيل الس���لبيات فيما يتعلق بأم���ور نقل احلجاج، والعم���ل على إزالة 
العوائق وحل املشكالت التي قد تطرأ ميدانيًا.

> املشاركة في مراقبة النفرة والتصعيد وتسجيل املالحظات.
> رفع التقارير اخلتامية للجنة التنفيذية ملراقبة نقل احلجاج.

األمانة العامة 
تضم األمانة العامة للهيئة العليا ملراقبة نقل احلجاج عددًا من الكوادر اإلدارية الوطنية املتخصصة 

في مجال نقل احلجاج، ومستشارين إداريني وقانونيني، ومهندسني مدنيني وفنيني، وباحثي قضايا 

وموظفي س���كرتارية، وموظفي خدمات إدارية وميدانية مساندة إلجناز املهام املناطة بأمانة الهيئة 

العليا على مدار العام، والتي تشمل: 

> إعداد قرارات الهيئة العليا، والقيام باألعمال اإلدارية املساندة للهيئة.
> التنسيق والتحضير الجتماعات الهيئة العليا وجلنتها التنفيذية. 

> دراسة وإعداد التقارير والدراسات الالزمة.
> املشاركة في أعمال جلان نقل احلجاج وغيرها من اللجان ذات العالقة بخدمات نقل احلجاج.

> املشاركة في اللجان التحضيرية والتنسيقية على مدار العام.
> معاجلة ودراسة املعامالت الواردة، وإعداد ما يلزم من إجراءات بشأنها.

ت���س���ج���ي���ل ال���س���ل���ب���ي���ات ف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب���أم���ور 
ن���ق���ل احل����ج����اج وال���ع���م���ل ع���ل���ى إزال�������ة ال���ع���وائ���ق 
وح������ل امل����ش����ك����الت ال����ت����ي ق����د ت����ط����رأ م���ي���دان���ي���ًا

ت���ض���م ال��ه��ي��ئ��ة ع�������ددًا م����ن ال�����ك�����وادر اإلداري�������ة 
احلجاج  ن��ق��ل  م��ج��ال  ف��ي  املتخصصة  ال��وط��ن��ي��ة 
وفنيني م���دن���ي���ني  وم���ه���ن���دس���ني  وم���س���ت���ش���اري���ن 



موسم الحج..
 أرقام ال تكذب وحقائق ال يختلف

 عليها اثنان

حج 1430هـ شهد نجاحًا منقطع النظير

أضواء
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جناح جديد شهده موسم حج العام املاضي 1430هـ، بفضل ما أجنز من مشروعات 
املقدسة  واملشاعر  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  املقدستني،  املدينتني  في  عمالقة 
تــاريــخ احلرمني  فــي  املــنــجــزات  وأهــم  أكبر  والـــذي شكل  الــرحــمــن،  خلدمة ضيوف 
في  متمثلة  احلــج  أعــمــال  إلجنــاح  سنويًا  تبذل  التي  اجلــهــود  أن  كما  الشريفني، 
عهده  وولــي  عبدالعزيز،  بن  عبدالله  امللك  الشريفني،  احلرمني  خــادم  توجيهات 
النائب  وإرشــــادات  عبدالعزيز،  بــن  سلطان  األمــيــر  امللكي  السمو  صاحب  األمـــني، 
العليا، األمير  الداخلية، ورئيس جلنة احلج  وزير  الــوزراء،  الثاني لرئيس مجلس 
احلج  جلنة  رئــيــس  املــكــرمــة،  مكة  منطقة  أمــيــر  ومتابعة  عبدالعزيز،  بــن  نــايــف 
املركزية، صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل، وجهود أمير منطقة املدينة 
عبدالعزيز  األمــيــر  امللكي  السمو  صــاحــب  باملدينة،  احلــج  جلنة  رئــيــس  املــنــورة، 
إلـــى حتقيق  قـــادت اجلــمــيــع  مــن احلـــوافـــز  مــنــظــومــة متكاملة  مــاجــد، شكلت  بــن 
جنــاحــات غير مسبوقة فــي مــوســم احلــج املــاضــي 1430هـــــ، ومــن املــأمــول أن تقود 
العام..  هــذا  حج  موسم  في  النجاحات  من  املزيد  إلــى  الله  بتوفيق  اجلهود  هــذه 

دة 
فا

الر
ة: 

رم
مك

ة ال
مك

املليون  ونـــصـــف  مـــلـــيـــون  مــــن  أكـــثـــر 
جنسية   )183( لــــ  يــنــتــمــون  حــــاج 
مـــــــن مــــخــــتــــلــــف أقـــــــطـــــــار الــــعــــالــــم

وال  تكذب  ال  التي  باألرقام  املاضي  العام  حج  نرصد  يلي  وفيما 

تتجمل، لتوضح للقارئ الكرمي حجم املسؤولية الكبيرة التي تضطلع 

بها اململكة، وحجم املنجزات التي ترصد في كل عام لتوفير الراحة 

والطمأنينة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم في سهولة ويسر..

نجاح وتميز
أدى حجـــاج بيت الله احلرام في موســـم احلـــج املاضي 1430هـ 

مناسكهم في يسر وســـهولة، حيث نفذت األجهزة احلكومية اخلطط 

املوضوعة لسالمة وأمن احلجاج وتنظيم سيرهم بني املشاعر املقدسة 

بكفـــاءة عالية، فأعلن حينها األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير 

منطقـــة مكة املكرمة رئيـــس جلنة احلج املركزية جناح موســـم حج 

1430هـ وخلوه من أي شـــيء يعكر صفوه. والشـــك أن املشروعات 

الضخمـــة التي نفذتها الدولة في مكة املكرمة واملشـــاعر املقدســـة 

واملدينة املنورة ساهمت بشكل فاعل وكبير في جناحه. 

أرقام وحقائق
وقـــد أوضح األمير نايـــف بن عبدالعزيـــز، النائـــب الثاني لرئيس 

مجلـــس الوزراء، وزير الداخلية رئيس جلنـــة احلج العلي في برقيته 

املرفوعة إلى خادم احلرمني الشـــريفني امللـــك عبدالله بن عبدالعزيز 

بتاريـــخ 1430/12/8هـ املوافق 2009/11/25م أن عدد احلجاج 

القادمني من اخلارج حلـــج عام 1430هـ بلغ 1.612.965 حاجًا، 

عدد الذكـــور منهم 889.332، ميثلون نســـبة 55 في املائة، وعدد 

اإلناث 724.633، ميثلن نســـبة 45 في املائـــة، وأن عدد احلجاج 

القادمـــني لهذا العام نقـــص عن العام املاضـــي 116.989 حاجًا 

بنسبة قدرها 6 في املائة تقريبًا، وكان دخول حجاج هذا العام على 

النحو التالي: 

عن طريق اجلو 1.478.307 حجاج. 

عن طريق البر 110.942 حاجًا. 

عن طريق البحر 24.716 حاجًا. 

ومثل حجاج موسم 1430هـ 183 جنسية من مختلف أقطار العالم، 

متت خدمتهم بواســـطة 24067 من العاملني في مؤسســـات أرباب 

الطوائف، عبر 438 مجموعة خدمة ميدانية. 

وقدر إجمالي عدد احلجاج من داخل اململكة وخارجها بـ 2551000 

حاج. 

وكشـــف أمير منطقـــة مكة املكرمة أن 763 ألـــف حاج غير نظامي 

متكنوا من أداء مناسك احلج في العام املاضي. 

أدى اخلوف من انتشـــار مرض إنفلونزا اخلنازير إلى تراجع إقبال 

حجـــاج الداخل بنحو 50 فـــي املائة، على الرغم مـــن قيام حمالت 
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حجاج الداخل بخفض أسعار احلج قياسًا بالعام املاضي. 

وقدر بعض االقتصاديني املتخصصني في شـــؤون احلج والعمرة حجم النقد 

الداخل إلى اململكة العربية الســـعودية خالل موسم حج عام 1430هـ بنحو 

18 مليار ريال )4.8 مليـــار دوالر أمريكي( من مختلف العمالت األجنبية، 

يشكل الدوالر األمريكي  منها ما ال يقل عن 50 في املائة. 

وبلغ إجمالي عدد احملال التجارية في العاصمة املقدسة نحو 33 ألف محل 

جتاري وغذائي، منها 2590 بقالة و1245 محل وجبات خفيفة، و400 محل 

جزارة ودواجن وأسماك، و669 مطعمًا، و408 مخابز وأفران، و287 مركز 

تســـويق، و198 مطبخًا، وأكثر من 18 ألف محل جتاري، إضافة إلى عديد 

من مصانع تعبئة ومحطات املياه ومحال احلالقة والصيدليات. 

وبلـــغ عدد التراخيـــص املمنوحة للمحـــال التجارية في مشـــعر منى 350 

ترخيصًا، وفي مشـــعر عرفات بلغ 98 ترخيصًا، وفي مشعر مزدلفة بلغ 93 

ترخيصًا، فيما بلغ عدد البرادات ســـعة 40 قدمًا احململة بالســـلع الغذائية 

التي حصلت على تراخيص العمل في املشاعر املقدسة خالل 

موسم حج 1430هـ 1500 سيارة.

كما قدر بعض املتخصصني متوســـط صرف احلاج الواحد 

بنحو 11.2 ألف ريال أي ما يعادل ثالثة آالف دوالر. 

وكمـــا يحدث في كل موســـم حج، خرج عـــدد من احلجاج 

القادمـــني من خارج اململكة العربية الســـعودية عن القانون 

الســـعودي باســـتغاللهم موســـم احلج للتجارة وبيع السلع 

التي يجلبونها معهم من بلدانهم، إلى جانب أدائهم مناســـك 

احلج، حيث شهدت مختلف ساحات املشاعر املقدسة أعدادًا 

كبيـــرة من بســـطات احلجاج التي اصطـــف حولها حجاج 

متسوقون. 

20 ألف حافلة
اســـتبدلت يوم اخلميـــس 1430/12/9هـ كســـوة الكعبة 

املشـــرفة القدمية بالكســـوة اجلديـــدة ـ جريًا علـــى العادة 

الســـنويةـ  وهـــي عبارة عـــن ثوب جديد متـــت صناعته من 

احلرير الطبيعي اخلالص مبصنع كســـوة الكعبة املشـــرفة، 

وبلغـــت التكلفة اإلجمالية لهذا الثوب 20 مليون ريال، أي ما 

يزيد على خمسة ماليني دوالر أمريكي. 

وفي جانب آخر عززت شـــركات نقل احلجاج أســـطولها بـ 

320 حافلة جديدة لنقل احلجاج، وبذلك ارتفع إجمالي عدد 

احلافالت هذا املوســـم إلى 20 ألف حافلة متلكها 16 شركة 

نقل منضمة لعضوية النقابة العامة للسيارات. 

وطبقـــًا لرأي بعض املتخصصني في اقتصاديات احلج، فإن موســـم احلج 

يقدر أكثر من 100 ألف وظيفة موســـمية، منها 30 ألف وظيفة في قطاع 

النقل، وتسبب تدني األجور خالل املوسم املذكور في عزوف بعض الشباب 

الســـعوديني عن العمـــل في هذه الوظائف وتفضيلهم قضـــاء إجازة العيد 

عـــن تقاضي أجور منخفضة، وأن أكبر الوظائف مشـــقة هي تلك املتعلقة 

بأمـــن املخيمات، حيث تنخفض فيها األجـــور إلى 1200 ريال. وقدر عدد 

السعوديني املنخرطني في وظائف خدماتية متنوعة خالل هذا املوسم بنحو 

4400 شـــاب وشـــابة. وقدرت بعض اجلهات االقتصادية املداخيل املالية 

ألهل مكة املكرمة من أنشطتهم التجارية واخلدماتية في موسم احلج بنحو 

20 مليار ريال. 

درة المنجزات
دخل جسر اجلمرات العمالق اخلدمة بكامل طاقته بعد االنتهاء من تشييده في 

موسم حج العام املاضي 1430هـ، ويعد هذا املشروع درة املشاريع التطويرية 

التي نفذتها الدولة، وبلغت تكلفته اإلجمالية أربعة آالف وأربعمائة مليون ريال. 

ويبلغ طول اجلسر 950 مترًا وعرضه 80 مترًا ويتكون من خمسة أدوار صمم 

على أن تكون أساســـات اجلســـر قادرة على حتمل 12 طابقًا وخمسة ماليني 

حاج في املستقبل إذا دعت احلاجة لذلك. ويبلغ ارتفاع الدور 

الواحد اثني عشر مترًا ويشمل املشروع ثالثة أنفاق وأعمااًل 

إنشـــائية مع إمكانية التطوير املســـتقبلي. ويستوعب اجلسر 

300 ألف حاج في الســـاعة، وقد أنهى هذا اجلســـر مشكلة 

حاالت التدافع الشـــديد في منطقة اجلمـــرات نتيجة الزحام، 

والتـــي كانت تؤدي في األعوام الســـابقة إلـــى حدوث وفيات 

بـــني احلجاج، ويجرى العمل حاليًا في تنفيذ مشـــروع قطار 

املشـــاعر الذي بدأت مرحلته األولى. وتقدر التكلفة اإلجمالية 

لهذا املشروع بنحو سبعة مليارات ريال. 

من ناحية أخـــرى قامت أمانة العاصمة املقدســـة مبتابعة 

ميدانية دائمـــة على 51 نفقًا متت تهيئتها واســـتفيد منها 

خـــالل حج 1430هـ، حيث أســـهمت هذه األنفاق بشـــكل 

كبير في تســـهيل احلركة املرورية، وفي االختناقات والربط 

بني األحياء الســـكنية واملنطقة املركزية واملشـــاعر املقدسة 

وتسهيل حركة التنقل فيما بينها. 

من ناحية أخرى بلغت كميات املياه املستهلكة يوم اخلميس 

1430/12/9هـ 190 ألف متر مكعب في مشعر عرفة و60 

ألف متر مكعب في مزدلفة، واســـتهلك احلجاج في مشـــعر 

منى في أيام التشريق 250 ألف متر مكعب من املياه. 

أمن ونسك
وعلـــى الصعيد األمني جندت الدولـــة نحو 100 ألف رجل 

أمن حلماية وتنظيم ســـير احلجاج في مكة املكرمة وجميع أرجاء املشـــاعر 

املقدســـة، وخصصت قرابة 1853 كاميرا تلفزيونيـــة لرصد التحركات في 

املشـــاعر املقدســـة، إلى جانب كاميرات أخرى لرصد احلركة على الطرقات 

املؤدية إلى مكة املكرمة وكذلك املنطقة املركزية احمليطة باملسجد احلرام. 

ومتكنت قوات األمن من ضبط أكثر من 34 ألفًا من الراغبني في أداء احلج 

من دون احلصول على تصاريح رســـمية وإعادتهم مـــن منافذ الدخول إلى 

مكة املكرمة.

فيمـــا قرر املجلـــس األعلى للقضاء تخصيـــص 13 دائـــرة قضائية للنظر 

والفصـــل في قضايا احلجاج في مكة املكرمة واملشـــاعر املقدســـة، وجرى 

ريال  مــلــيــار   )18(
حجاج  تــــداولــــهــــا 
بــيــت الــلــه احلـــرام 
فــــي مـــوســـم احلـــج 
املــــاضــــي 1430هــــــــ

100 ألف رجل أمن 
وتنظيم  حلــمــايــة 
ســــــيــــــر احلــــــجــــــاج 
كـــامـــيـــرا  و1853 
لرصد  تلفزيونية 
في  ــــتــــحــــركــــات  ال
املقدسة املــشــاعــر 
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منها  مـــوســـمـــيـــة  وظـــيـــفـــة  ـــــف  أل  100
النقل قـــطـــاع  فــــي  وظـــيـــفـــة  ألـــــف   30



تنظيم عملية توزيع الدوائر القضائية في املشـــاعر املقدســـة بالتنسيق مع األمن 

العـــام بعد معرفة حجـــم العمل في منطقة كل دائرة. وأفـــاد مصدر أمني أنه مت 

القبض على 30 شـــخصًا ارتدوا مالبس اإلحرام ومارســـوا السرقة واالختالس 

والتزوير مبختلف أنواعها، كان أبرزها تزوير اإلثباتات الشخصية وتزوير كوبونات 

الهدى واألضاحي. وأفاد مصدر قضائي أن عدد القضايا متفاوت من عام آلخر، 

الفتًا إلى أن قضايا النشل هذا العام أقل من العام املاضي، بيد أن هناك تزايدًا 

في قضايا حوادث املرور نتيجة لهطول األمطار. 

كما مت اكتشـــاف 12 مكتبًا وحملة حـــج وهمية في عدد من مناطق اململكة، حيث 

عمـــد مالك تلك احلمالت واملكاتب الوهمية إلى إجـــراء تعاقدات مع احلجاج دون 

حصولهم على تراخيص رســـمية من وزارة احلج وال يوجد لديهم مواقع ومخيمات 

داخل املشـــاعر املقدسة. وخصصت وزارة احلج أرقامًا هاتفية مجانية للتأكد من 

أسماء الشركات املســـموح لها بالعمل في موسم احلج. وأعلنت وزارة احلج أنها 

ستطبق العقوبات النظامية على هذه احلمالت واملكاتب الوهمية.

بقي أن نشـــير إلى أن نظام خدمات حجاج الداخل قرر في مادته التاسعة عشرة 

تشـــكيل جلنة أو أكثر بحسب احلاجة من ثالثة أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة 

احلج ووزارة التجارة للنظر في قضايا مخالفات املرخص لهم ألحكام هذا النظام، 

وكذلك أنـــاط النظام بهذه اللجنة النظر في القضايا والشـــكاوى التي تقدم ضد 

من يقوم مبمارســـة خدمة احلجاج دون احلصول علـــى الترخيص الالزم وخولها 

صالحية التحقيق فيها ورد قيمة اخلدمات التي لم يقدمها املخالف أو ما قد يترتب 

عليها من مســـاس بأداء مناسك احلج إلى احلجاج، وتقرير معاقبته بغرامة مالية 

ال  تتجاوز مائة ألف ريال. وفي حالة تكرار املخالفة تضاعف الغرامة املقررة آلخر 

مخالفة على أال تتجاوز مائتي ألف ريال، ويصادق وزير احلج على قرارات اللجنة. 

ويجوز ملن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان املظالم خالل ستني يومًا 

من إبالغه بقرار العقوبة. كما قرر النظام املذكور بأن يحال إلى احملكمة الشرعية 

املختصة أي اعتراض على قرار اللجنة املتعلق بتحصيل قيمة اخلدمات غير املؤداة 

وما يترتب عليها من مساس بفريضة احلج. 

كما قرر النظام أيضًا إحالة القضايا والشكاوى ضد من يقوم بتحصيل مبالغ من 

راغبي احلج بقصد االحتيال والنصب دون تقدمي اخلدمة لهم إلى احملكمة الشرعية 

املختصة للنظر في تعزيزه واسترداد تلك املبالغ وردها إلى أصحابها. 

وقـــرر النظام أيضًا أن تقوم وزارة احلج بتمثيل احلجاج أمام احملاكم الشـــرعية 

املختصـــة في املطالبـــات املالية املتعلقة مبخالفات أحكام هـــذا النظام ما لم يبد 

احلاج للوزارة رغبته بخالف ذلك.

وخالصة هذا االستعراض لتلك األرقام التي ال تكذب وال يختلف عليها اثنان، هو 

أن قادة اململكة العربية السعودية قد حققوا أقوالهم، في خدمة اإلسالم واملسلمني، 

وعمارة احلرمني الشـــريفني، ورعاية احلجاج، بأفعال ظاهرة باهرة ؛ إذ إن أقوال 

شـــهود الله في األرض، من جميع فئات املســـلمني، وألوانهم، وأجناسهم إجماعًا 

متطابقًا، عن إجنازات اململكة وأنها قامت بدورها على الوجه املطلوب، خاصة أن 

توسعة احلرمني الشريفني ورعايتهما والعناية باملشاعر املقدسة، والعناية باحلجاج 

في جوانب حياتهـــم املختلفة، منذ بدء رحلة احلج من بلدانهم، وأثناء إقامتهم في 

اململكـــة العربية الســـعودية، حتى عودتهم فرحني مستبشـــرين، بعد أداء فريضة 

احلج، كل ذلك جاء متوافقًا مع مســـتوى طموحات املسلمني، في أرجاء املعمورة، 

ولدى قيادتنا الرشـــيدةـ  يحفظها اللهـ  مزيد من العطاء في املســـتقبل، إن شـــاء 

الله تعالى.

تكلفة  ريــــال  مــلــيــون   )20(
و)20(  الــــكــــعــــبــــة  كـــــســـــوة 
ــــــة قـــــدمـــــت  ألــــــــــــف حــــــافــــــل
احلجاج نقل  فــي  خدماتها 

وجـــبـــات  مـــحـــل   )1245(
خفيفة و669 مطعمًا و408 
مخابز و287 مركز تسويق
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الطوافة والمطوفون.. تاريخ حافل أغفله المؤرخون

 العدد الثاني جمادى األولى  1431هـ

أبوبكر الصديق رضي اهلل عنه أول أمير للحج عرفه اإلسالم

دراسات

40

موضوع  والرحالة  املؤرخون  أغفل  أجله  من  الذي  السبب  في  النظر  أمعنا  إذا 
ال���ط���واف���ة وامل���ط���وف وع��اق��ت��ه ب���احل���ج���اج، جن���د أن����ه ف���ي ال���ق���رون السابقة 
وفود  معظم  ألن  البعيد،  أو  القريب  مبعناها  ال��ط��واف��ة  ت��ع��رف  ل��م  املتقدمة 
قريبة  مختلفة  بلدان  من  احل��رام  الله  بيت  إلى  يفدون  كانوا  الذين  احلجاج 
أو ب��ع��ي��دة ك��ان��ت جت���يء إل���ى م��ك��ة امل��ش��رف��ة ف��ي ه��ي��ئ��ة ج��م��اع��ات، وك����ان على 
ل��ه��ا، ع��رف هذا  التابعة  اإلس��ام��ي��ة  ال��دول��ة  تعينه  رس��م��ي  أم��ي��ر  ك��ل جماعة 
التنظيم منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، بل إن أول أمير للحج عرفه 
احلبيب  نصبه  عندما  عنه  الله  رض��ي  الصديق  أبوبكر  سيدنا  ه��و  اإلس���ام 
الهجري. التاسع  العام  في  احل��ج  على  أميرًا  وسلم  عليه  الله  صلى  املصطفى  اأ. د. �سليمان عبدالغني مالكي
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المطوفون القضاة
كان���ت هذه الوفود تأتي ع���ن طريق البر، مصحوبني بكل ل���وازم الرحلة التي 

يقتضيها السفر من زاد وحرس، وكان يأتي معهم مرافق أو مرشد، كان فيهم 

العلماء والفقهاء الذين كانت مهمتهم اإلرش���اد والوعظ الديني، يراعى في ذلك 

أن يكون املرشد عاملًا بأصول الدين ملمًا بشعائر احلج، بلغة يفهمها قومه.

وميضي بنا التاريخ مسرعًا، حتى نصل إلى عهد املماليك في مصر، نرى حكام 

وأم���راء ذاك العهد من غير أصل عربي م���ن الذين ال يجيدون اللغة العربية، ولم 

يصلوا مرحلة التفقه في الدين تؤهلهم ألن يقوموا بتأدية املناسك وقراءة األدعية 

واألذكار الواردة ش���رعًا، لذا فقد انتدب لهم أمير مكة شخصيات 

مرموقة مشهودًا لها بالتقوى والورع والصالح، يرشدونهم ويلقنونهم 

تل���ك األدعية، وكانت هذه الش���خصيات تلقى في نفوس���هم قبواًل 

وانسجامًا مع مظاهر األبهة والفخامة التي كانت حتيط بهم.

وق���د أكد ذلك امل���ؤرخ قطب الدين النهروالي في حج الس���لطان 

قايتباي عام 884ه� ولم يحج أحد غيره من سالطني الشراكسة، 

وأن القاضي إبراهيم بن ظهيرة هو الذي تقدم لتطويف السلطان 

وصار يلقنه األدعية إلى أن وصل السلطان إلى مشارف احلرم، 

ودخل من باب السالم البراني، إلى أن دخل الطواف وقبل احلجر 

األس���ود وموالنا القاضي يلقنه األدعية إلى أن مت طوافه وصلى 

خلف مقام إبراهيم، ثم خرج من باب الصفا وس���عى راكبًا ومعه 

موالنا القاضي إبراهيم يلقنه الدعاء.. يعتبر هذا النص أول نص 

تاريخي في الطوافة واملطوفني.

ث���م يطالعنا أيوب صبري باش���ا عام 1318ه���� على نص آخر 

يق���ول “إن خدمات الطوافة )األدلة( � األتراك يس���مون املطوفني 

دلي���اًل � في صدر اإلس���الم كانت تختصر على عدة أش���خاص 

مختارين من أهل مكة، ثم فيما بعد توس���عت البلدان اإلسالمية 

وتع���ددت، وبلغ تعي���ني دليل مخصوص من حج���اج كل بلد إلى 

درج���ة الوج���وب، وعلى هذا عني لكل بلد من البلدان اإلس���المية 

مط���وف مخصوص”.. وبذلك أخذت الطوافة طريقها إلى الظهور 

بشكل منظم.. على يد القضاة ثم األعيان، ثم الوجهاء الذين البد 

أنه���م كانوا من املتفقهني، ثم ازداد عددهم فيما بعد مع حس���ب 

احتياجات البلدان اإلسالمية.

إذن.. كان���ت الطوافة ش���رفًا يحظى به القض���اة، ثم العلماء، ثم 

األعيان والوجهاء من أهل مكة سكان البلد احلرام، وكانت بيوتهم 

تفتح طوال العام ملن رغب في اإلقامة بجوار البيت احلرام ولطالبي 

العلم، وكانوا يحثونهم على التفقه في الدين والعلوم الش���رعية وتعلم 

اللغ���ة العربي���ة. وكان من املقيمني من يس���اعد ف���ي خدمة احلجاج 

الذين يفدون من بلدانهم فيتكلمون معهم بلغتهم، ويقومون بطلباتهم 

ويقضون لوازمهم حسب عاداتهم املعروفة لهم.. 

وم���ن هنا ظهرت طائفة من املقيم���ني والوافدين من جميع أنحاء 

العالم اإلسالمي، واستوطنت مكة املكرمة وأصبحوا يجيدون اللغة 

العربي���ة إلى جانب لغتهم األصلية: كالتركية، واجلاوية، واألردية، 

واللغات األفريقية املختلفة وغيرها..

السؤال والتقارير
ومبرور الزمن توسعت قاعدة املطوفني الذين يقومون بخدمة ضيوف الرحمن، 

وعرف احلجاج في أقطارهم أن مبكة املش���رفة كثي���رًا من املطوفني ينتظرون 

قدومهم. بيوتهم مفتوحة لهم، واستعداداتهم قائمة خلدمتهم والترحيب بهم.

وكان اختيار املطوف يتم من قبل احلاج، يس���أل عنه في موانئ الدخول إلى 

األراضي املقدسة، ينطق باسم مطوف معني فيكون من نصيبه، ويصبح حتت 

رعايته ومسؤوليته الكاملة.

غير أن بعض أمراء مكة من األشراف كانوا يخصون بعض من يلوذ بهم أن 

يتقرب إليه بطلب التخصص في بلد أو أكثر من البالد اإلس���المية فينعمون 

عليه بإحدى البلدان ويس���لمونه بيده وثيقة تس���مي “فرمان”، وهي ما عرف 

الحقًا باسم “التقارير”، بحيث إذا قدم حاج أو أكثر من تلك البلدة املخصصة 

له وتعرف نظامًا مبسمى “علقة � وجمعها علق �” ال يسأل احلاج عن مطوفه، 

ولكن يس���أل أواًل عن اسم بلده، فإذا نطق باسم البلد اكتفي 

بذلك وس���لم للمطوف املتخصص فيه���ا � أي صاحب التقرير 

� وكان���ت معظم التقارير التي أصدرها حكام وأمراء مكة من 

األش���راف تخص إقليم األناضول، وبعض املمالك اإلسالمية 

التي تنضوي حتت احلكم العثماني.

أما بقية البلدان واملمالك األخرى مثل جاوا )سكان إندونيسيا 

واملالي���و( وأفريقيا وأجزاء من البل���دان العربية لم يقرر فيها 

ش���يء آن���ذاك، ولم يخصص له���ا مطوف، حتى ج���اء عه�د 

الش���ريف عبداملطلب بن غالب عام 1327ه� فتقدم إليه شيخ 

من مش���ايخ اجلاوا وهو إبراهيم العراقي البنا وس���عى عنده 

لتقس���يم بالد اجلاوا، وحصل على تقارير ل���ه وملن يلوذه من 

املش���ايخ، فقام بعض اجلاويني )من احلجاج وغيرهم( بإيعاز 

من بعض املش���ايخ الذين حرموا م���ن البلدان التي تخصص 

فيها ش���يخ املش���ايخ، وم���ن كان في زمرت���ه بش���ك�وى إلى 

الس���لطان عبداحلميد الثاني عن طريق حكوماتهم، فأرس���ل 

الس���لطان مندوب���ًا خاص���ًا وهو جمي���ل باش���ا فأبطل تلك 

التقس���يمات، وصار حجاج جاوا أحرارًا في اختيار الش���يخ 

� املطوف � الذي يريدونه. 

وظ���ل األمر على ذلك إلى أن توفى الش���ريف ثم تولى اإلمارة 

بعده الش���ريف على بن عبدالله باش���ا في شعبان 1323ه�، 

وما هي إال سنوات ثالث حتى أعلن الدستور العثماني بثورة 

من حزب االحتاد والترقي، وقامت مبكة تشكيالت من احلزب 

املذكور في أواس���ط عام 1326ه����، ورأى أصحاب التنفيذ 

منهم إبطال التقارير وأن يكون احلاج حرًا في الس���ؤال عمن 

يريده والنزول عند املطوف الذي يرغبه.

وب���زوال حكم إم���ارة األش���راف على مكة املكرم���ة، ودخول 

األراضي املقدس���ة حتت حكم وإدارة احلكومة السعودية عام 

1343ه� أبقت احلكومة السنية ما كان من التقارير..

وكان أول مرسوم ملكي أصدره امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

آل س���عود رحم���ه الله بعد دخوله مكة، منش���ورًا ملن في مكة 

وضواحيها من س���كان احلجاز احلاضر منهم والبادي: وقد 

نصت املادة الرابعة منه على ما يلي: 

كل من كان من العلماء أو موظفي احلرم الشريف أو املطوفني 

ذي رات���ب معني فهو ل���ه على ما كان عليه من قبل، إن ل���م نزده فال ننقصه 

ش���يئًا، إال رجاًل أقام الناس عليه احلجة أنه ال يصلح ملا هو قائم عليه فذلك 

ممنوع مما كان له من قبل. وكل من كان له حق ثابت في بيت مال املسلمني 

أعطيناه حقه ولم ننقصه شيئًا.

وفي بداية العهد السعودي أجريت دراسات عديدة على الطوافة بقصد حتديد 

مفهومها وإبراز املشكالت فيها وإيجاد احللول لها، وبناًء على هذه الدراسات 



صدر األمر الس���امي باملوافقة على نظام وكالء املطوفني ومشايخ اجلاوة وإنفاذه 

برقم 14518 وتاريخ 1365/10/21ه�.

ث���م ظهر نظ���ام املطوفني، وص���در األمر الس���امي الكرمي برق���م 7267 وتاريخ 

1367/11/3 باملوافقة على هذا النظام وإنفاذه..

الطوافة.. مفهوم ودالئل
لقد عرفنا تاريخيًا كيف أن الرفادة والوفادة والس���دانة والس���قاية كانت من أهم 

األعمال � مجتمعة والتي تشرفت بها قريش ومن كان يسكن مكة 

من القبائل العربية قبيل اإلس���الم � وتوارثت األجيال � جياًل بعد 

جيل � هذه امله���ام النبيلة، والكل واجلميع يتفانى في خدمة وفود 

بيت الله احلرام.

ومبرور األي���ام، وتطور املفاهيم، وتغير األح���داث، وانبثاق فجر 

اإلس���الم وحترمي دخول املش���ركني البيت احلرام، وازدياد أعداد 

املس���لمني، ارتبطت أعمال الرفادة والوفادة والس���دانة والسقاية 

بالضيوف الوافدين إلى البلد احلرام بقصد احلج والطواف حول 

الكعبة املشرفة.

فاملطوف هو الذي يس���تقبل الوافدين ويضيفهم ثم يرش���دهم في 

طوافهم وسعيهم، أي هو الذي يعينهم على أداء أمور دينهم وأداء 

مناس���ك حجهم، ودنياهم، فعليه أن يؤمن لهم الراحة والطمأنينة 

من ساعة قدومهم إلى حني مغادرتهم البالد املقدسة. وهكذا نصل 

إل���ى أن: الطوافة في مهامه���ا ومفهومها احلاضر هي تلك املهام 

املجتمع���ة التي كانت تقوم بها قريش، والتي قال عن إحداها نبي 

الهدى رس���ول الله صلى الله عليه وسلم معلنًا دستورًا عامًا على 

رؤوس األش���هاد من قبائل العرب والوفود احلاضرة: “خذوها يا 

ابن عبد الدار خالدة تالدة ال ينزعها منكم إال ظالم”..

ويالحظ أن كلمة طوافة على وزن � فعالة � والتي تطابق في الوزن 

كلمات الرفادة، والوفادة، والسدانة، والسقاية..

ومن هنا أعطيت الطوافة صفة املهنة فأصبح شائعًا ومعروفًا أن 

يقال مهنة الطوافة، حتى إذا ما صدر نظام املطوفني عام 1367ه� 

ج���اءت كلمة “مهنة” واملقصود بها الطوافة.. على اس���تحياء في 

املادة 93 ألول مرة بعد أن كان يستخدم كلمة � الطوافة � فقط أو 

املعلمانية، أو طائفة املطوفني، وأبناء الطائفة. 

ولعل من األس���باب األساس���ية إلطالق كلمة مهن���ة على الطوافة 

هي دواعي اس���تخراج تذكرة النفوس أو جواز الس���فر، فمعلوم 

أن أول إص���دار حلفيظ���ة النفوس كان ع���ام 1353ه�، وأن أول 

تس���جيل ملهنة الطوافة على حفايظ النف���وس كان عام 1368ه�، 

وال���ذي جاء في بعض م���واده أن على املطوفني أن يثبتوا مهنتهم 

من رئاسة املطوفني مبوجب خطاب رسمي في حالة طلبهم السفر 

إلى اخلارج، وحتدد فيه أوقات الس���فر، كما يشترط فيه احلضور 

قبل شهر ذي القعدة..

فسجل أمام املهنة: مطوف � ملطوفي العرب والعجم واألفارقة.

وسجل أمام املهنة: شيخ – ملطوفي اجلاوا.

وسجل أمام املهنة: معلم � ملطوفي الهند وباكستان.

وهذا اإلجراء كما نرى كان في بداية العهد السعودي..

املطوف: هو من س���خره الله س���بحانه وتعالى خلدمة ضيوفه وزوار بيته العتيق.. 

فأصبح املطوف للحاج نعم املرشد ونعم الدليل.

املط���وف: هو ال���ذي يفتح داره ويجند أوالده وأهل���ه خلدمة احلاج من حلظة أن 
تطأ قدماه أرض الطهر والقداس���ات، يكرمه، ويضيفه، ويطعمه ويس���قيه، ويقوم 

بتلبية جميع طلباته، ويهيئ له املس���كن، ويوفر له وس���ائط النقل التي تنقله من 

مكة املكرمة إلى املش���اعر املقدس���ة، وإلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 

باملدين���ة املنورة، ويصحبه في خطواته األولى إلى بيت الله احلرام، يلقنه األدعية 

املأثورة والتي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول احلرم الشريف، 

وعند رؤية الكعبة، وفي الطواف، وفي مقام س���يدنا إبراهيم، وعند حجر سيدنا 

إس���ماعيل عليهما الس���الم، وأمام امللتزم، وفي الطريق إلى السعي، وعند النية، 

وعلى جبل الصفا وجبل املروة.

املطوف: هو الذي يقف مع احلجاج في عرفات، وعلى جبل الرحمة ضارعًا خاشعًا 
رافعًا يده إلى عنان السماء طالبًا من الرب الغفور له وللحجاج واملسلمني الرحمة 

والغفران، وقد أتوا ضيوفًا من بالد س���عيدة شعثًا غبرًا، حفاة عراة، يرجون خير 

الدنيا ونعيم اآلخرة.

املط���وف: ه���و الصدي���ق الصدوق للحاج، يخدمه، ويس���اعده ويرش���ده، ويقضي 
حوائجه، ويلبي طلباته، راضيًا مطمئنا.

املطوف: يحفظ أمانة احلاج، ويبقي على صداقته وعلى عالقته معه 
ومع أهله وذويه، وقبيلته وعشيرته، يبقي اسمه مسجاًل في سجالته 

وأوراق���ه، ال ميحوها دهر وال يعفو عليها زمن. ويحتفظ احلاج في 

ذاكرته وفي س���جل حياته باس���م املطوف وأوالده ويذهب لس���انه 

يلهج بالش���كر بجميع من يلقى، مش���يدًا مبا لقي من كرم وعناية 

وحسن اهتمام، ويتوارث بعده أوالده وأحفاده تلك الصفات، ومتتد 

جياًل بعد جيل، واس���م املطوف يبقى علمًا بينهم، ليس في العائلة 

الواحدة، بل في كل البلدة وما جاورها من بلدان.

وهكذا تتوط���د العالقة بني املطوف واحلاج عالقة تبنى على قواعد 

وأسس إنس���انية ودينية وروحانية، مميزاتها اإلخالص والتفاني، 

وصفاتها حس اخللق، وطيب املعاملة.

املط���وف: كان علم���ًا بارزًا في مك���ة املكرمة، له مكانت���ه االجتماعية 

وحصانته التي اكتس���بها من عمله وما يؤدي من خدمات جليلة للحاج 

الذي يأتي من بلد عربي أو إس���المي فيستقبله بحفاوة ويودعه بتكرمي 

وكأنها متثل العالقات السياسية والدبلوماسية بني بلدين شقيقني..

وإذا خلصنا إلى القول بأن املطوف كان يعتبر رمزًا دينيًا بالنسبة 

للحاج، به يسترشد، وعليه يعتمد.

ولنتاب���ع معه ما كتب عن الطوافة واملطوف���ني مبكة املكرمة واملزورين 

باملدين���ة املنورة في زمن كانت فيه اإلمكانات املادية واالس���تعدادات 

التي يقدمها املطوف تعتبر بدائية، إذ لم تضرب احلضارة أطنابها في 

كل مرفق، ولم تعمم وسائل املدنية احلديثة في كل أرجاء البالد..

يقول األمير شكيب أرسالن: إن في احلجاز الشريف حماه الله طائفتني 

ال بد لقاصد احلجاز أن يكون له عالقة معهما وال يكاد يستغني عنهما، 

وهما املطوفون مبكة املكرمة، واملزورون باملدينة املنورة..

فاحلاج يأتي غريبًا ال يعرف أحدًا، والغريب أعمى ولو كان بصيرًا، 

ف���ال بد له م���ن دليل يدله، ويس���عى بني يديه، ويقض���ي حوائجه، 

ويرت���ب له قضية س���فره، ومبيته، ويعلمه مناس���ك احلج التي كان 

أكثر احلج���اج يجهلونها، وإن كان منهم م���ن يعلمها جملة فليس 

يعلمه���ا تفصي���اًل وإن كان منهم من يعلمها جمل���ة وتفصياًل فهو 

النادر الذي ال يبنى عليه حكم.. وزد على هذا أن احلجاج ليس���وا 

جميع���ًا من أبن�����اء العرب، فيمكنهم أن يس���ألوا ع���ن الطري����ق 

واملنازل واملناس���ك واملناهل ويزيلوا عمى الغربة بطول السؤال إلمكان تفاهمهم مع 

احلجازيني، بل حجاج العرب ال يزيدون على خمس حجاج املس���لمني، واألخماس 

األربعة الباقية هي من أمم جتهل اللسان العربي.

فكي���ف يصنع حجاج هذه األمم إذا لم يكن هناك مطوفون؟ وكيف تصنع املزاورة 

)زوار املدينة املنورة( إذا لم يكن هناك مزورون؟
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ع����اق����ة امل���ط���وف 
واحلاج تبنى على 
أس������س إن���س���ان���ي���ة 
مميزاتها  ودينية 
اإلخ������������������������������اص 
والتفاني وصفاتها 
ح������س������ن اخل�����ل�����ق 
املعاملة وط����ي����ب 

ارت����ب����ط����ت أع����م����ال 
ال����رف����ادة وال���وف���ادة 
والسدانة والسقاية 
بالضيوف الوافدين 
إل����ى ال��ب��ل��د احل����رام 
ب�������ق�������ص�������د احل���������ج 
وال��������ط��������واف ح����ول 
ال���ك���ع���ب���ة امل���ش���رف���ة

- النهروال: اإلعالم بأعالم بيت الله احلرام، حتقيق علي محمد عمر، مكتبة الثقافة الدينية، 

القاهرة 1425ه�/ 2004م ص 240-239. 

2 - أيوب صبري باشا: مرآة احلرمني، ص 1163.

3- أحمد السباعي، تاريخ مكة، دار مكة للطباعة، 1399ه� , ج 2 ص 200.

4 - األمير شكيب أرسالن: االرتسامات اللطاف، مكتبة املعارف بالطائف

)د- ت ( ص 117.

املراج������ع:



آمال عريضة للمستقبل
أمضت مؤسس����ات أرباب الطوائ����ف التي تضم )املطوف����ن واألدالء والوكالء 

والزمازم����ة( أكث����ر من ربع قرن من الزمان، إذ تأسس����ت تباع����ًا خالل الفترة 

من ع����ام 1402- 1405ه�، في تقدمي أرقى اخلدمات لضيوف الرحمن، أينما 

ة املكرَّمة واملدينة املنوّرة وجّدة، لتحقق تطلعات القيادة التي تضع  حلّوا في مكَّ

خدمة احلّجاج وتس����هيل أدائهم ملناس����ك احلّج في قمة اهتماماتها وفي أعلى 

ُسلّم أولوياتها.

وقد مرّت هذه املؤسس����ات خالل هذه املس����يرة الطويلة بكثير من املنعطفات، 

وش����هدت العديد م����ن التحوالت والتغي����رات، لعل أبرزه����ا االنتخابات األولى 

لتش����كيل مجالس إداراتها التي جرت في عام 1423ه�����. والدورة االنتخابية 

الثاني����ة 1428 – 1431ه�، الت����ي متت في عام 1428ه�����، الختيار أعضاء 

مجال����س إدارات جديدة لها. وكذلك صدور قرار مجلس الوزراء التاريخي رقم 

)81( في السابع من شهر ربيع األول من عام 1428ه�، باملوافقة على تثبيتها 

بتقس����يماتها احلالي����ة وإلغاء صفة التجريبية عنها، وأن تأخذ ش����كاًل تنظيميًا 

اعتباريًا، وأن تعمل بأسلوب جتاري. 

إن مجالس إدارات هذه املؤسس����ات تضم كوادر مؤهلة، من أطباء ومهندسن 

وأكادميين وأس����اتذة جامعات وخبراء وتربوين. وقد حققت هذه املؤسس����ات 

بهذه الكفاءات الكبيرة واخلبرات العريضة إجنازات متميزة في هذا املضمار، 

أدت إلى حصولها على ش����هادة اجلودة العاملية )اآليزو(، وبعض دروع التميز 

على نطاق منطقة الشرق األوسط، كنتيجة الهتمامها الكبير بتطبيق كل جوانب 

التقنية، وبتدريب منسوبيها وتأهيلهم، وباستخدام الوسائل املتطورة كتطبيقات 

نظم املعلومات اجلغرافية  )GIS( وغيرها.

وبعد.. فال تزال هنالك كثير من اآلمال املرجوة من هذه املؤسسات للرقي أكثر 

باخلدم����ات، وتطويرها وتقدميها بصورة مهني����ة عالية، حيث إن خدمات احلج 

ق����د أضحت في وقتنا احلاضر )صناعة( قائمة بذاتها، نأمل من خاللها تقدمي 

صورة مشرقة عن اإلنس����ان السعودي، وتأكيد ما وصلت إليه بالدنا من رقي 

وتقدم. وهي جديرة بذلك ملا متلكه من كفاءات إدارّية، وخبرات تراكمية عريضة، 

وملا وفرته لها الدولة من إمكانات مادية وتقنية كبيرة.

مقـــــــال

محمد صالح الدين



مصطلحات
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مفردات أرباب الطوائف ومسمياتها.. 
األصالة والمعاصرة

اندثر بعضها واستبدل بعضها اآلخر وال يزال القليل منها متداواًل

تضمنت  التي  املكاتبة  ه��ي  )املضبطة( 
ح��ك��م��ًا ع��ل��ى ش��خ��ص ف��أك��ث��ر م���ن أبناء 
الطائفة أو صلحًا أو تنازاًل أو تقرير حقيقة 

ك��م��ا مل��ه��ن )أرب����اب ال��ط��وائ��ف( امل��ت��ع��ددة وامل��ت��ن��وع��ة أس���راره���ا وف��ن��ون��ه��ا وأس��ال��ي��ب��ه��ا وط��رق��ه��ا اخل��اص��ة، وأدوات���ه���ا وأجهزتها 
وم��ع��دات��ه��ا اخل���اص���ة، ف��ك��ذل��ك ل��ه��ا ب��ع��ض امل��س��م��ي��ات وامل��ص��ط��ل��ح��ات وامل���ف���ردات وال��ت��ع��اب��ي��ر وال��ك��ل��م��ات ال��ت��ي ك��ان��ت متداولة 
ان���دث���ر بعضها،  ال���رس���م���ي���ة، وال���ت���ي  امل���راس���ي���م وامل���ك���ات���ب���ات  ال����ن����اس، ووردت ف���ي  امل���ه���ن، وب����ن ع���ام���ة  ب���ن أص���ح���اب ه����ذه 
واس���ت���ب���دل ب��ع��ض��ه��ا اآلخ�����ر ب��ت��ع��اب��ي��ر وك��ل��م��ات وم����ف����ردات أك���ث���ر ح���داث���ة وم���واك���ب���ة ل�����روح ال��ع��ص��ر، ك��م��ا ال ي�����زال بعضها 
بها.  وت��ع��ري��ف  لها  ش��رح  م��ع  املصطلحات،  ه��ذه  بعض  التالية  امل��س��اح��ة  ف��ي  ونستعرض  احل��ال��ي..  ال��وق��ت  ف��ي  مستخدمًا 

دة
فـا

الر
ة: 

جد

)ال����������ت����������داون( س����������ؤال ي��������رد ل����ش����خ����ص من 
أب����ن����اء ال���ط���ائ���ف���ة م����ن ب���ل���دة ل����ه ف��ي��ه��ا س����ؤال 
ح������ال������ة ك�����ون�����ه�����ا م�������ق�������ررة ل����ش����خ����ص آخ�����ر 



م��ن أب��رز التعاريف والمصطلح��ات التي وردت في 
مشروع نظام المطوفين العام:

)الطواف���ة(: وهي عبارة عن وظائف معين���ة يؤديها كل مطوف ثبتت 
معلمانيته مبقتضى تعليماتها املخصوصة، وهو دليل احلاج في مناسكه 

وجمي���ع ما يتعلق باحلج، وهو املس���ؤول عنه ضمن اختصاصه مبوجب 

هذا النظام.

)الطوائ���ف الثالث(: هي طائف���ة املطوفني، وطائفة مطوفي الهنود، 
وطائفة مشايخ اجلاوة.

)رئيس الطائفة(: هو من تعينه احلكومة وتس���ند إليه أمر الرئاسة 
على أحد الطوائف الثالث.

)األمن(: هو أحد أفراد الطائفة الذي يوكل إليه رئيسها القيام بشأن 
احلاج الباقي أمره.

)املعل���م(: هو الذي توافرت فيه ش���روط املعلمانية في املهنة، وأصبح 
مطوفًا مبوجب نظام املطوفني.

)التقاري���ر(: ه���ي املنح واإلنعام���ات اخلطية التي تص���در من والة 
األمور، كل وحسب منطوقها الذي صدرت به لشخص أو أشخاص من 

الرعايا الس���عوديني غير املتجنسني، وهي الوثائق واملستندات النظامية 

الت���ي يعتمد عليها في توجيه العل���ق والتخاصيص واملقفول من اإلقليم 

والبلدان، وما يتبعها من قرى ودساكر، وفقًا ألحكامها املخصوصة التي 

عينها نظام املطوفني.

)املضبط���ة(: وهي املكاتبة التي تضمنت حكمًا على ش���خص فأكثر 
م���ن أبن���اء الطائفة، أو التي تضمنت صلحًا أو تن���ازاًل أو تقرير حقيقة 

ارتضاها موقعوها على يد رئيس الطائفة وهيئته.

)التداون(: هو سؤال يرد لشخص من أبناء الطائفة، من بلدة له فيها 
س���ؤال حالة كونها مقررة لش���خص آخر لم يرد له منها حاج، فلتًا كان 

أو سؤااًل طيلة ثالثني سنة.

)األقدمي����ة(: هي وضع اليد على بل���دة أو بلدان لم تكن مقررة 
ألح���د من الطائفة، ولم تصدر في ش���أنها مضبط���ة وفق وصولها 

املعينة في النظام.
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)األم���ن(: ه��و أح��د أف���راد الطائفة ال��ذي يوكل 
ال��ب��اق��ي أمره ب��ش��أن احل���اج  ال��ق��ي��ام  إل��ي��ه رئيسها 

مطوفه  ع����ن  س���ئ���ل  إذا  ال�������ذي  ه����و  )امل����ع����ل����ق( 
أج���������������اب: م�����ط�����وف�����ي ه��������و م������ط������وف رف����ي����ق����ي 
ب���ع���ده  أت�������ى  أو  رف����ي����ق����ه س���ب���ق���ه  ك�������ان  س���������واء 

)الشائبة(: هي وجود ما يفسد السؤال حسب التفصيل الوارد في النظام.
)الرزق الغيبي(: هو احلاج الذي يأتي من بلدة مقفولة بسؤال قانوني.

)الس���ؤال القانوني(: هو إجابة احلاج املس���ؤول عن بلدة املقفولة باسم املطوف الذي يريده، 
وبعد ذلك يجيب عن اسم بلده إما بالنطق باللسان أو إبرازه اجلواز.

)الفلت(: هو احلاج الذي ال يسأل عن مطوف، أو كان سؤاله مغايرًا لألحكام واألوضاع التي 
عينها النظام.

)املعلق(: هو الذي إذا سئل عن مطوفه أجاب مطوفي هو مطوف رفيقي، سواء كان رفيقه سبقه 
أو أتى بعده وسواء كان صراحة أو باإلشارة.

)التعيينة(: هو ما يعني من احلجاج الفلت لفقراء املطوفني بنظر رئيس الطائفة.
)الس���لخ(: ه���و االقتط���اع من بلدة مقررة أو غير مقررة مبوج���ب تقرير أو أمر صدر من والة 

األمور ولكل أحكامه التي عينها النظام.

)الهجرة(: هي اضطرار املسلم ملغادرة بلده قهرًا.
)النقلة(: هي انتقال حاج من بلدة إس���المية إلى بلدة إس���المية مثلها، أو من بالد كفر إلى 

بالد كفر مثلها باختياره.

)الصبي(: طالب املعلمانية الذي يشمله نظام املطوفني، هو الشخص العامل الذي يباشر أعمال 
الطوافة املعتمد عليه في طواف احلجاج وفي تأديتهم مناس���كهم - عدا مش���ايخ اجلاوة - فإن 

الصبي طالب املعلمانية منهم وهو الوكيل الشرعي الذي يحل محل الشيخ ويقوم بجميع أعماله.

)نقيب رئيس الطائفة في السؤال(: هو الشخص الذي يختاره شيخ الطائفة نائبًا عنه في بلدة 
غير البلدة التي يقيم فيها، ليقوم مقامه مبا هو ضمن اختصاصه في الشؤون املختصة بالطائفة.
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)الطيارة(: هي محضر السؤال الذي ينظم وفق أصوله في مناطق السؤال من قبل النقيب أو 
الهيئات اخلاصة به، ويدون في الطيارة اسم بلد احلاج وجنسه والباخرة التي ورد فيها وتاريخ 

ورودها وعدد ما حتمله من حجاج، واسم املطوف الذي ورد باسمه، وعدد حجاجه واجلهة التي 

ورد له منها، وتنظيم أصواًل على ثالثة نسخ موقع عليها من النقيب وهيئة السؤال، ترفع األولى 

ملديرية شؤون احلج، والثانية لرئيس الطائفة في مكة، والثالثة تبقى لدى نقيب جدة، ويجب على 

اجلميع احملافظة عليها للرجوع إليها عند مساس احلاجة.

)كتاب الس���ر(: هو الكاتب الذي يرس���ل من قبل النقيب لشيخ الطائفة، يتضمن عدد احلجاج 
في كل باخرة وأجناس���هم إجمااًل، واحلجاج املتنازع فيه، واألسباب الداعية ألرجاء أمرهم إلى 

حني البت فيهم.

)كتاب اجلماعة(: هو الكتاب الذي يرس���ل من قبل النقيب وهيئة الس���ؤال لرئيس الطائفة، 
املتضم���ن تفصيل ما ورد م���ن احلجاج األتراك وأمثالهم، وما ينتهي إليه س���ؤال كل منهم من 

ثبوت ملستحقه أو توقيف ألمره، وما إلى ذلك مما يحدث في منطقة السؤال، ويعدها من مسائل 

واختالفات تتعلق باملوضوع.

)دوارق زم���زم(: يطلق املكيون عامة، والزمازمة منهم خاصة على اآلنية التي حتمل ماء زمزم 
)ال���دورق( وجمعها )دوارق(، وهي كلمة أعجمي���ة معربة. والدورق كما في مختار الصحاح هو 

مكيال الشراب، وهو لفظ فارسي معرب. أورد )شهاب اخلفاجي املصري( )977- 1069( في 

كتابه ش���فاء الغليل: )إن أهل مكة يطلقون الدورق على جرة املاء(، إذن يكون اس���تعماله بهذا 

اللفظ واملعنى قدميًا يس���بق هذا التاريخ بأزمان، وقد اشتهر قدميًا أن الدوارق كانت حتفظ في 

س���قاية العباس بن عبداملطلب شرقي زمزم، فقد ذكر ناصر خسرو في سفر نامة سنة 422ه� 

قال: وأمام البدر )أي بدر زمزم( ناحية املش���رق بناء آخر مربع عليه قبة، يسمى سقاية احلاج، 

وضع به أزيار يش���رب منها احلجاج. وقد وصف بئر زمزم وس���قاية العباس كل من ابن جبير 

وابن بطوطة، وكان ذلك الوصف مرتبطًا بوصف الدوارق، فقد ذكر ابن جبير الدوارق في رحلته 

س���نة 579ه� بعد وصفه لبئر زمزم وس���قاية العباس، فقال: ويخرج مع الليل لسقي احلاج في 

قالق يس���مونها الدوارق، كل دورق منها ذو مقبض واحد )وصف الدوارق احلالية نفس���ه في 

أيامنا هذه(.

ومما ذكره الس���يد إس���ماعيل املدني البرزجني في القرن 13ه� في كتابه: “نزهة الناظرين في 

مس���جد س���يد األولني واآلخرين” باب ما جاء في وضع الس���قايني للدوارق باملسجد الشريف، 

قال: “وأما وضع السقايني الدوارق باملسجد الشريف فالذي يظهر لي من كالم ابن فرحون أنه 

قدمي، فقد قال وكان ممن أدركته من الس���قايني باحلرم الش���ريف الشيخ محمد السقا املعروف 

بأبي حسن هو جد أوالد الشيخ محمد الكازروني ألمهم، كان رحمه الله ميأل املسجد الشريف 

بالدوارق، يضعها من باب الرحمة إلى باب النساء، ويجعل في أعناق الدوارق مقطًا يقيدها به 

حتى ال تسرق وال تغير من مكانها وما علمته يأخذ على ذلك أجرة”.

)السقاة أو الزمازمة(: هم طائفة مستقلة لهم شيخ ينصب من قبل أمير مكة، ووظيفتهم 
سقي احلاج في املسجد من زمزم، وأحيانًا خارج املسجد في أزقة مكة وأسواقها وحوانيتها، 

وبع���ض الزمازمة يقوم بإيصال امل���اء إلى بعض البيوت ممن يرغب ذل���ك، وقد يوقف بعض 

)ال��س��ل��خ( ه��و االق��ت��ط��اع م��ن ب��ل��دة م��ق��ررة أو غير 
م���ق���ررة مب��وج��ب ت��ق��ري��ر ص���در م���ن والة األم���ور 

احلجاج س���جاجيد للصالة يتولى فرش���ها في أوقات الصلوات اخلمس، 

يحفظه���ا لديه، وقد يختار بعض احلجاج إجراء س���بيل في املس���جد من 

ماء زمزم بالطبع، فيتولى س���قاؤه تهيئة ذلك بالدوارق، وهي قدمية الشكل، 

فإنها تكون على ش���كل مخروطي لتثبت على املرافع التي تصنع خصيصًا 

لها، وقد كانت متأل حصاوي املس���جد. وفي كثير من الرس���ومات القدمية 

للمسجد احلرام وجدت الدوارق مصفوفة على املرافع املعدة لها دائرة حول 

الكعبة الشريفة.

وف���ي كت���اب: )صور وذكريات عن املدينة املنورة”(، يحدثنا الس���يد عثمان 
حاف���ظ ع���ن دوارق املاء املبرد في احل���رم النبوي قدميًا فيق���ول: وكان عن 

ميني الداخل لباب الس���الم )زقاق اخلياطني( وهذا الزقاق نافذ إلى )ذروان( 

وفيه معظم س���بل الدوارق التي يأتي بها سقاة املس���جد النبوي في أوقات 

الصالة، وكان ملعظم أس���ر املدينة مكان مخصص باملسجد النبوي يجلسون 

إلي���ه ويضعون الكاس���ات النظيفة على الدوارق لس���قيا الناس، وكنا نخرج 

م���ن الكتاب الظهي���رة نبحث عن دوارق املاء املبرد ف���ال جندها إال عند دكة 

األغ���وات )خلف املقص���ورة النبوية(. وال يؤتى بهذه ال���دوارق بكثرة إال في 

أوقات الصالة، وكان من أكبر السبل من هذه الدوارق سبيل الشيخ )حسني 

جب���اد( بقرب باب الرحمة، وكان يضع أمامه ع���دة صناديق من الصناديق 

املصفح���ة بالزنك نحفظ الدوارق وجميع الصناديق التي نوضع بها الدوارق 

داخل املسجد مصفحة بالزنك لئال تلوث بقايا املياه املسجد.

وكان يأتي عند س����بيل السيد اجلباد علية القوم وساداتهم. يقول عثمان 

حاف����ظ: اذكر أنني كنت أرى هناك الس����ادة، الس����يد عبداجلليل مدني 

وإخوانه السيد عبدالعزيز والس����يد زين العابدين مدني والشيخ إبراهيم 

بري والش����يخ إبراهي����م خربوتي. وهناك كثير من الس����بل يجتمع حولها 

كبار أهل املدينة وممن كنت أراهم الس����يد إبراهيم هاشم، والسيد ماجد 

هاشم والسيد إدريس هاشم، والشيخ ذياب ناصر، والشيخ محمد حسن 

السمان والس����يد حمزة الرفاعي وابنه السيد أحمد والشيخ محمد زاهد 

والس����يد ماجد عشقي والشيخ محمد داغس����تاني والسيد زين العابدين 

والشيخ يوسف عبداجلواد والسيد زكي برزجني والشيخ أحمد كماخي- 

رحمه����م الله جميع����ًا- وكنا نصلي املغرب دائما أنا وأخي الس����يد علي 

حافظ مع والدنا غفر الله له في تلك املنطقة. وكان الش����يخ حس����ني جياد 

يعتني بنظافة طاس����ات امل����اء )الكولندي( ويقدم امل����اء املبرد بيده للذين 

يقصدون س����بيله، وكانت س����بل الدوارق في كل مكان باملس����جد النبوي 

سيما وقت املغرب. 

كما ُاس��تخدمت بعض هذه المفردات كمس��ميات 
لهذه الطوائف وللعاملين فيها، ومنها:

)أرب���اب الطوائ���ف(: جمل���ة املمتهنني خدمة احلج���اج منذ وصولهم إلى 
اململك���ة وطيل���ة مكوثهم بها وحتى مغادرتهم لها م���ن وكالء ومطوفني وأدالء 

وزمازم���ة، ضمن املؤسس���ات األهلية املختصة بتنظيم وتنس���يق تقدمي تلك 

اخلدمات للحجاج.

)الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف(: تنظيم خدمي يضم 
جميع مؤسس���ات أرباب الطوائف ويعنى بتنسيق اخلدمات املقدمة لضيوف 

الرحمن ورعاية القواسم املشتركة.

)مؤسس���ات الطواف���ة(: تنظيم���ات أهلي���ة خدمية، تعني بتنس���يق 
خدم���ات املطوفني للحجاج أثناء مكوثهم في مكة واملش���اعر املقدس���ة، 

طبقًا ألقاليمهم اجلغرافية.

الطوائف(:  أرب���اب  مل��ؤس��س��ات  التنسيقية  )الهيئة 
ت���ن���ظ���ي���م خ����دم����ي ي����ض����م ج���م���ي���ع م����ؤس����س����ات أرب�������اب 
ال����ط����وائ����ف وي���ع���ن���ى ب��ت��ن��س��ي��ق اخل�����دم�����ات امل���ق���دم���ة 
ل���ض���ي���وف ال����رح����م����ن ورع�����اي�����ة ال����ق����واس����م امل���ش���ت���رك���ة
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)مكت���ب ال���وكالء املوحد(: تنظيم أهلي خدمي لتنس���يق خدمات الوكالء 
للحج���اج عند وصولهم إل���ى منافذ القدوم ومغادرتهم منه���ا ورعاية مصالح 

احلجاج والوكالء وتطوير أدائهم اجلماعي على أسس جتارية.

)مكت���ب الزمازم���ة املوح���د(: تنظي���م أهل���ي خدمي لتنس���يق خدمات 
الزمازمة للحج���اج أثناء مكوثهم في مكة املكرمة في أيام املوس���م, ورعاية 

مصالح احلجاج والزمازمة وتطوير أدائهم على أسس جتارية ووفقًا للقواعد 

املنظمة لذلك.

)النقاب���ة العام���ة للس���يارات(: تنظي���م أهلي خدمي لتنس���يق خدمات 
الشركات األهلية املنضوية حتت مظلتها، فيما يتعلق بنقل احلجاج من منافذ 

الق���دوم إلى مكة املكرمة واملدينة املنورة واملش���اعر املقدس���ة، وتقوم النقابة 

برعاية مصالح احلجاج والشركات، وتطوير أدائها على أسس جتارية، ووفقًا 

للقواعد املنظمة لذلك.

)مجل���س تأديب أفراد الطوائف(: هيئة مش���كلة مبوجب قرار مجلس 
ال���وزراء رقم )79( وتاريخ 1400/5/14ه�، ويختص مبحاكمة أفراد أرباب 

الطوائف في حال مخالفته���م لواجبات املهنة، ويضم في عضويته ممثل من 

وزارة الداخلي���ة، وق���اٍض من ديوان املظالم، باإلضاف���ة من إلى أعضاء من 

وزارة احلج.

)هيئة احلصر والتوزيع(: وحدة عمل موسمي مختصة بتسجيل بيانات 
احلجاج فور وصولهم إلى منافذ القدوم وتزويد مؤسس���ات أرباب الطوائف 

املعنية بخدمتهم بها ليتسنى لها االستعداد الستقبالهم.

)النق���ل الترددي(: أس���لوب مط���ور لنقل احلجاج ما ب���ني مكة املكرمة 
واملش���اعر املقدس���ة )عرفات، مزدلفة، منى( على أساس تتابع نقل احلجاج 

باحلافالت باستخدام طريق مستقلة للذهاب والعودة داخل مسار محكوم.

)دليل(: املمتهن خدمة احلجاج مع اإلملام بلغتهم وعاداتهم وتقاليدهم طيلة 
مكوثه���م في املدينة املنورة من حيث اس���تقبالهم وتوديعهم ومتابعة أوضاع 

سكنهم وتنقالتهم ومساعدتهم في قضاء حوائجهم وتوديعهم وإرشادهم إلى 

ما يل���زم في املدينة املنورة، وفق���ًا للقواعد املنظمة له���ذه املهنة وضوابطها 

املتعمدة من الدولة.

)مط���وف(: املمته���ن خدمة احلج���اج، مع اإلملام بلغاته���م وعاداتهم طيلة 
مكوثهم في مكة املكرمة واملش���اعر املقدسة، من حيث استقبالهم وتطويفهم 

وتوديعهم ومتابعة أوضاعهم في س���كنهم وتنقالتهم، ومساعداتهم في قضاء 

احتياجاتهم وأداء مناس���كهم وإرشادهم إلى الشاعر املقدسة، وفقًا للقواعد 

املنظمة لهذه املهنة وضوابطها املعتمدة من الدولة.

)وكي���ل(: املمته���ن خدمة احلج���اج والعناية بهم عن���د وصولهم إلى منافذ 
القدوم إلى اململكة ومغادرتهم لها مس���اعدتهم في إمتام اإلجراءات النظامية 

وترتيب���ات نقلهم وأمتعتهم إلى مكة املكرمة واملدينة املنورة ونقل أمتعتهم إلى 

منفذ القدوم وحتصيل عوائد أجور اخلدمات في الوقت احلالي.

)زمزمي(: املمتهن خدمة س���قاية احلجاج ماء زمزم في مساكنهم ومواقع 
خدمتهم في منافذ القدوم واملدن واملش���اعر املقدسة، خارج املسجد احلرام 

طيلة مكوثهم في مكة املكرمة أثناء موس���م احلج، وفقًا للقواعد املنظمة لهذه 

املهنة وضوابطها املتعمدة من الدولة.

)بعث���ات احل���ج(: هي الوفود الرس���مية املعتمدة من الدول اإلس���المية أو 
الدول التي بها جماعات إسالمية، املختصة برعاية شؤون حجاجها، ويلزمها 

التنسيق مع وزارة احلج فيما يتعلق بترتيبات قدوم احلجاج وتوفير اخلدمات 

لهم عند وصولهم إلى البالد املقدسة.

)حجاج فرادى � حجاج الوكاالت الس���ياحية(: فئة من احلجاج من خارج اململكة 

)النقلة( هي انتقال حاج من بلدة إسالمية إلى بلدة 
إسالمية مثلها أو من بالد كفر إلى بالد كفر مثلها 

الذين يقدمون ألداء فريضة احلج خارج تنظيمات بعثات احلج الرسمية لبلدانهم، عن طريق الوكاالت 

الس���ياحية واجلمعي���ات اخليرية والتنظيم���ات األهلية التطوعية، وهم ميثلون نح���و 30% من إجمالي 

حجاج اخلارج.

)تصعيد(: تنظيم نقل احلجاج إلى مش���عر )منى( يوم التروية )الثامن من ذي احلجة(، وإلى 
)عرفات( يوم التاسع من ذي احلجة، والنفرة من عرفات إلى مزدلفة بواسطة حافالت الشركات 

األهلية للنقل وطبقًا للترتيبات املعتمدة من الدولة.

)تفوي���ج(: تنظي���م توالي وتدفق احلجاج عند مغادرتهم مكة املكرم���ة إلى املدينة املنورة وإلى 
ج���دة, وفقًا حللول مواعيد س���فرهم، للحيلولة دون تكدس���هم في املط���ارات وازدحام الطرقات 

باملركبات.

)تفويج احلجاج على منشأة اجلمرات(: ترتيبات تنظيم توالي وتدفق احلجاج من أماكن 
إقامتهم في مش���عر )منى( نحو منشأة اجلمرات لرمي اجلمار خالل أيام التشريق وفق مواعيد 

زمنية، للحيلولة دون تزاحمهم وتكدسهم وتعرضهم لألذى.

)افتراش(: استخدام فئات من احلجاج للساحات املفتوحة والشوارع والطرقات حول املسجد 
احلرام واملسجد النبوي الشريف وفي املشاعر املقدسة وبشكل خاص في مشعر )منى( لإلقامة 

أو املبيت خالل أيام التش���ريق بشكل عشوائي مما يعيق حركة احلجاج عند الذهاب إلى مرمي 

الرمي )اجلمرات( ويتسبب في حصول االزدحام وتكدس احلجاج وتعرضهم لألخطار.

)عقود اإلس���كان(: االتفاقيات اخلاصة املبرمة ما بني بعثات احلج أو الش���ركات أو حمالت 
احلج املعنية بخدمة حجاج اخلارج، وبني أصحاب الدور واملنازل في مكة املكرمة واملدينة املنورة 

إلسكان احلجاج خالل موسم احلج.

)أج���ور النق���ل(: تكاليف نقل احلج���اج من منافذ القدوم جوًا وبحرًا فق���ط إلى مكة املكرمة 
واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة، بواسطة حافالت شركات النقل األهلية التابعة للنقابة العامة 

للسيارات طبقًا للقواعد والتعليمات الصادرة بذلك.

)العوائد(: األجور املستحصلة من احلجاج لثاء اخلدمات املقدمة لهم من قبل أرباب الطوائف 
مبكة املكرمة واملدينة وجدة، طبقًا للقواعد الصادرة بذلك.

)ضائع���ات احلج���اج(: املفقودات النقدية والعينية التي يتم العثور عليها في مدن احلج )مكة 
املكرمة واملدينة املنورة وجدة( أو املش���اعر املقدس���ة )عرفات, مزدلفة, منى( خالل موسم احلج، 

ويتول���ى مكات���ب مجموعات اخلدمة امليداني���ة واللجان املختصة بالوزارة بإجراءات تس���جيلهم 

وتسليهما ألصحابها.

)املوظف���ون املوس���ميون(: العاملون بش���كل مؤقت في فترات ف���ي قطاعات وزارة احلج أو 
املؤسسات األهلية ألرباب الطوائف، ومؤسسات حجاج الداخل.

)مجموعة اخلدمة امليدانية(: تنظيم خدمي في إطار مؤسسات أرباب الطوائف، يتولى 
خدمة مجموعة مخصصة من احلجاج خالل إقامتهم في مكة واملشاعر املقدسة.

)مراك���ز مراقب���ة التفوي���ج(: نقاط عمل تابعة للوزارة تقع في مخارج املدينتني املقدس���تني 
)مك���ة املكرمة واملدينة املنورة( يتولى العاملون فيها تنظي���م تتابع مغادرة احلجاج وفقًا جلدول 

مغارتهم، والتأكد من أنها ال تزيد على )20( ساعة.

النقيب  م�����ن  ي����رس����ل  ك����ت����اب  ال�����س�����ر(  )ك�����ت�����اب 
ل���ش���ي���خ ال����ط����ائ����ف����ة ي���ت���ض���م���ن ع�������دد احل����ج����اج 
ف�������ي ك�������ل ب�������اخ�������رة وأج������ن������اس������ه������م إج������م������ااًل



أكدت كتابات الرحالة واملؤرخني الذين 
متهيدًا  ج���دة،  مدينة  أق��دام��ه��م  وط���أت 
املنورة  وامل��دي��ن��ة  امل��ك��رم��ة  م��ك��ة  ل���زي���ارة 
ال���راب���ع  ال���ق���رن  م���ن  ال��ن��ص��ف األول  ف���ي 
املدن  ه��ذه  أهالي  رغبة  الهجري،  عشر 
ال���ث���اث ف���ي اس��ت��ق��ب��ال ال���واف���د إل��ي��ه��م � 
واستعدادهم   � زائ��رًا  أو  معتمرًا  أو  حاجًا 
الس��ت��ض��اف��ت��ه وم��راف��ق��ت��ه وت���ق���دمي كل 
اخل��دم��ات ال��ازم��ة ل���ه، وأظ��ه��رت قدرة 
)مكة  امل���ق���دس���ت���ني  امل���دي���ن���ت���ني  ه���ات���ني 
امل���ن���ورة( ف��ي الفترة  امل��ك��رم��ة وامل��دي��ن��ة 
متنوعة  عناصر  استيعاب  على  ذات��ه��ا 
اإلسامي،  ال��ع��ال��م  ب��ل��دان  مختلف  م��ن 
وتستفيد  بوتقتها،  ف��ي  تصهرهم  وأن 
النشاط  ف���ي  وأم���وال���ه���م  م���ن خ��ب��رات��ه��م 
صورة  أظهرت  كما  والسكاني.  التجاري 
واملدني،  املكي  للمجتمع  املعالم  واضحة 
مظاهر  ورص�����دت  ن��س��ي��ج��ه��م��ا  وع�����ددت 
احل���ي���اة االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
املجتمعني  ه����ذي����ن  ف����ي  وال���ث���ق���اف���ي���ة 
على  الضوء  وألقت  الفترة،  ه��ذه  خ��ال 
وسلبياتها،  وإي��ج��اب��ي��ات��ه��ا  أن��ش��ط��ت��ه��ا 
ك���م���ا أوض����ح����ت ال�����ف�����وارق وال���ت���غ���ي���رات 
املجتمعي  ال��ن��ش��اط  ف���ي  ح��دث��ت  ال��ت��ي 
العهود. م��خ��ت��ل��ف  ف���ي  وامل����دن����ي  امل���ك���ي 

أرباب الطوائف في ذاكرة الرحالة والمؤرخين
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هورخرونيه: أهالي مكة أذكياء لطيفو 
فون  ويضيِّ ي��س��ت��ض��ي��ف��ون  امل���ع���اش���رة 
م����ع اح��ت��ف��اظ��ه��م ب���ال���ع���زة وال���ك���رام���ة

ال���دري���اب���ادي: ال��ع��ق��ل ال��ك��ل��ي ل��ل��ح��اج هو 
باحلج  يتعلق  م��ا  ك��ل  يعلمه  )امل��ط��وف( 
استشارته دون  خ���ط���وة  ي��خ��ط��و  وال 
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متتلئ كتب التاريخ والرحالت بالقصص التي رواها كاتبوها أثناء رحالت حجهم 

ف����ي أزمنة وعصور مختلفة، مبا في ذل����ك خبراتهم وعالقاتهم باملطوفني واألدالء 

ووكالء املطوفني الذين رعوهم خالل املوس����م، ومنهم املس����لمون وغير املسلمني 

الذين تخفوا في زي إس����المي ليتمكنوا من دخ����ول مكة املكرمة واملدينة املنورة 

واملش����اعر املقدسة، وذلك ألغراض جتسس����ية أو ثقافية وأدبية معلوماتية. ومن 

أب����رز الرحالة العرب واألجانب الذين زاروا مكة املكرمة في فترات مختلفة خالل 

ال�����130 عامًا املاضية، املستش����رق الهولندي هورخرونيه، والضابط الروس����ي 

دولتشني، والياباني تاكيشي سوزوكي، وعدد من العرب واملسلمني منهم إبراهيم 

رفعت، ومحمد لبيب البتنوني، ومصطفى الراعي، ومحمد حسني هيكل، وعباس 

متولي حمادة من مصر، وعبد الغني الش����هبندر من الش����ام، وغريب الهاشمي 

من لبنان وغيرهم. 

صفحات عديدة 
أفرد ه����ؤالء الرحالة واملؤرخون صفحات عديدة للحديث عن املطوفني والطوافة، 

وذكر بعضهم أن املكيني يس����تأثرون بالطوافة، إذ ال بد للحاج من مرش����د يدله، 

ويقضي له حوائجه، فأكثر احلجاج يجهل املناسك � ناهيك عن الطرق � ووصفوا 

املطوف����ني والتجار بأنهم يأتون على قمة طبقات س����كان مكة املكرمة � في ذاك 

الوق����ت � من حيث الث����راء، وكان لكل مطوف وكيل في جدة يس����تقبل احلجاج 

التابعني له، وقد يذهب املطوف بنفس����ه إذا كان بني احلضور شخصية مرموقة، 

كما كان للمطوف صبيان وخدم يس����اعدون احلجاج في عمليات النقل والترحال 

والس����كن، وأحيانًا ينوبون عنه في إرشاد احلجيج إلى املناسك، وأماكن الزيارة 

والنزهة والش����راء. ويحصل املطوف على أجر لقاء سعيه لتأمني املسكن، ودواب 

الترحال، وش����راء لوازم احلجيج، وإحض����ار األضاحي إلى منى. كما ذكروا أن 

للطوافة شيخًا يحافظ على تقاليد املهنة، ويشرف على املطوفني، ويساعد احلكومة 

على تطبيق األنظمة والتعليمات اخلاصة بطائفته، ويتابعهم، ويحدد صالحيتهم، 

ويراقب س����لوكهم وأخالقهم، ويق����رر قبول أعضاء جدد ف����ي املهنة، حيث يقوم 

العض����و اجلديد بعمل وليمة ألفراد الطائفة، وأمام اجلميع يطلب العضو اجلديد 

من الشيخ أن يس����مح له مبمارسة احلرفة، ويتعهد بالسمع والطاعة، وأن يكون 

أخًا صاحلًا لزمالئه، ويقرأ اجلمي����ع الفاحتة بنية التوفيق والقبول، وينطبق ذلك 

على جميع احلرف في مكة املكرمة. 

كم هائل
هن���اك كم هائل م���ن القصص التي وردت في أدب رح���الت احلج، يصف فيها 

الرحال���ة واملؤرخون أدوار املطوفني واألدالء والوكالء والزمازمة في رحالتهم إلى 

مكة املكرمة واملدينة املنورة، وهي مدونة كشذرات في كثير من الكتب والتصنيفات. 

فقد رصد املستشرق الهولندي الدكتور كريستيان سنوك هورخرونيه، الذي أقام 

ف���ي مكة وجدة عام���ًا كاماًل )1884 - 1885 ميالدي���ة( أن عرب مكة  أذكياء، 

لطيفو املعاش���رة والتخاطب، مجاملون، متأدبون، مع احتفاظهم بش���عور العزة 

والكرامة، يستضيفون ويضيِّفون، وأنهم يكرِّسون جهودهم حلياتهم االجتماعية، 

وأن الذي يراقب حياتهم عن كثب يجد، بجانب اخلش���ونة عند بعضهم، أناس���ًا 

نبالء املعشر، كرميي الصفات، أتقياء ذوي ورع وصالح. 

المطوفون والمزورون
وق����ال الكاتب واألدي����ب واملفكر العربي اللبناني، األمير ش����كيب أرس����الن، 

الذي اش����تهر بلقب )أمير البيان( بس����بب كونه أديبًا وش����اعرًا باإلضافة إلى 

أنه سياس����ي، والذي حج ع����ام 1348ه�: »إن في احلجاز الش����ريف � حماه 

الل����ه � طائفت����ني، ال بد لقاصد احلج����از أن يكون له عالق����ة معهما، وال يكاد 

يس����تغني عنهما، وهما املطوف����ون مبكة املكرمة، وامل����زورون باملدينة املنورة« 

)األدالء حاليًا(. ويس����تطرد أمي����ر البيان: »وإني ألعل����م أن كثيرًا من الناس 

يطعن����ون في املطوفني واملزورين، بل يبالغون ف����ي ذلهم وفي ذم العدد الكبير 

منه����م، ويقولون إنهم ينهبون احلجاج ويجورون عليهم، ويتقاضون من األجرة 

أحمد فؤاد باشا شكيب أرسان بيرتونبيركهارتمحمد أسد



أضعاف حقوقهم، وقد يخدعونهم ويغشونهم، ويرتكبون في أمور كل محرم.. ولقد 

كنت أس����مع هذه القصص قبل أن أحج، وقبل أن عرفت مكة واملطوفني، وقبل أن 

زرت املدينة وعرفت املزورين، واملثل الس����ائر عندنا يقول: )الله يساعد من يتكلم 

فيه الناس باملليح فكيف بالقبيح(؟ فاملطوفون واملزورون � وال سيما الفريق األول 

منهم � قد وقعوا في ألسنة الناس من قدمي الزمان، ويجوز أن يكون بعضهم غير 

ب����ريء بامل����رة من هذه التهم أو من بعضها، ويج����وز أن تكون حصلت وقائع في 

وقت من األوقات، وغير معقول أن طائفة كهذه تعد باملئات، وتتجاوز املئات تكون 

بأجمعها من الفرق الناجية، ومن ذوي األخالق الفاضلة، وأنه ال يجوز أن يصدر 

عنها عمل سيئ، فالذين يطلبون الكمال عند املطوفني وعند املزورين ينسون أنهم 

بشر، وينسون أن رزقهم إمنا هو على حجاج بيت الله احلرام. 

الركض والعناء
وم���ن مهمات وكيل املطوف التي ذكرها أرس���الن، أنه هو الذي يكفل جميع حوائج 

احلاج وأغراضه، منذ يطأ رصيف جدة إلى أن يصعد س���لم الباخرة قافاًل، فيحمله 

إل���ى مكة املكرمة، ث���م إلى عرفة، ثم إلى املزدلفة، ثم إلى منى، ثم يعود به إلى مكة، 

وإذا أراد الزيارة هيأ له جميع أس���باب السفر إلى املدينة، وهناك سلمه إلى املزور 

الذي هو صاحب هذه املصلحة في املدينة، ال يتجاوز عليه غيره فيها. ويقول مؤلف 

الرحل���ة احلجازية أكثر من هذا: »فإذا مرض احلاج فاملطوف هو الذي يعلله ويأتي 

له بالطبيب والدواء ويس���هر عليه، وإذا مات فهو الذي يخبر احلكومة ويأتي بأناس 

من قبلها ويصب في حضورهم حوائجه )يقصد بيت املال( ولو سمي املطوف كافاًل 

للحاج ملا كان في هذه التس���مية أدنى مبالغة. ومع هذه الكفالة الش���املة التي فيها 

من الركض والعناء وتعب الفكر واملسؤولية، ما فيها يكون آخر األمر جميع النحالن 

جنيهًا واحدًا عن كل ش���خص، هذا هو النحالن املقرر، فمن طابت نفسه بأن يزيد 

فذلك عائد إلى س���ماحة نفسه«. ويستنتج أرسالن سبب وجود املطوفني، قائاًل: »إن 

حجاج العرب ال يزيدون على خمس حجاج املسلمني، واألربعة األخماس الباقية هي 

من أمم جتهل اللسان العربي، فكيف يصنع حجاج هذه األمم بدون املطوفني؟«. 

مهمات المطوف
يعد احلاج يوس����ف )جوزيف بيتس( أول بريطاني يزور مكة املكرمة في التاريخ 

احلديث )1091 هجرية - 1680 ميالدية(، وقد رصد مش����اهد حول قوافل احلج 

وش����عائره وصورًا عن مكة املكرمة واملدينة املنورة خالل زيارته لها متخفيًا حتت 

اسم )احلاج يوس����ف(، ليكتب عنها ألبناء جلدته األوروبيني الذين كانوا يجهلون 

كل ش����يء عن املدينتني املقدستني عند املسلمني. فيشرح )جوزيف بيتس( كيفية 

اس����تيعاب مكة الصغيرة لألعداد الغفيرة من احلجاج الذين يأتونها في كل عام، 

فيقول: “وقد يتساءل بعض من عرفوا مكة املكرمة � أو على األقل سمعوا بها أو 

قرأوا عنها � كيف ميكن لبلدة صغيرة فقيرة أن تس����تقبل هذه األعداد الهائلة من 

احلجاج، وتقدم لهم ولدوابهم املأوى واإلعاشة؟ وإني أجيبك أن أهل مكة املكرمة 

يخلون أماكنهم للحجاج، فهذا  املوسم مبثابة سوق لهم، فاملكي يؤجر الغرفة في 

هذا املوس����م لفترة ال تزيد على ستة أو سبعة عشرة يومًا، مببلغ يزيد ثالث مرات 

على إيجارها طوال العام.

توفير المؤن 
وفي الفترة التي وصل فيها )احلاج يوسف( إلى مكة، لم يكن املطوفون قد بدأوا  

بعد مرحلة توفير املؤن للحجاج ودوابهم بش����كل كامل، حيث يقول: “أما بالنسبة 

للمؤن، فاحلج����اج يجلبون معهم ما يكفي، إال اللحوم التي حتتم عليهم احلصول 

عليها من مكة”، ثم يذكر احلاج يوسف ما فعله معهم املطوف من حلظة وصولهم 

إلى مكة املكرمة، قائاًل: “ومبجرد وصولنا إلى مكة س����ار بنا الدليل في ش����ارع 

واس����ع يتوس����ط مكة ويؤدي إلى احلرم، وبعد أن أنخنا اجلم����ال، وجهنا الدليل 

)املطوف( إلى حوض املاء للوضوء، ومن ثم ذهب بنا إلى احلرم، فدخلناه من باب 

الس����الم )وقد تركنا أحذيتنا عند شخص موكل بها قبل الدخول(، وبعد اجتيازنا 

مدخاًل اس����تغرق اجتيازه خطوات قليل����ة وقف الدليل )املطوف( ورفع يديه صوب 

بيت الله الواقع وسط املسجد احلرام، وحذا احلجاج حذوه ورددوا وراءه الكلمات 

الت����ي يقولها. وعندما وقع نظ����ر احلجاج للمرة األولى على الكعبة فاضت عيونهم 

بالدموع، ثم طفنا بالكعبة س����بعة أشواط، ثم صلينا ركعتني، ثم قادنا الدليل إلى 

الطريق مرة أخرى، ورحنا نهرول وراءه تارة، ومنشي تارة أخرى من أحد طرفي 

الطري����ق إلى طرفه اآلخر )يقصد الس����عي بني الصفا وامل����روة(. وال أملك إال أن 

أعجب من هؤالء احلجاج الذين يبدو عليهم التأثر الش����ديد والعاطفة اجلياش����ة، 

وهم يؤدون هذه املناس����ك.. ولم اس����تطع إال بالكاد أن أكبح دموعي من االنهمار 

عند رؤية حماسهم”..

العقل الكلي
عبداملاج���د الدرياب���ادي، الذي يعد علمًا من أعالم علماء الهند املس���لمني، قام 

برحلة إلى احلج عام 1347ه� - 1929م، وس���ّجل وقائع رحلته في “يوميات” 

كانت تنشر في جريدة “س���ج”، ومعناها باألردية “الصدق”، قبل أن يجمعها 

فيما بعد في كتاب س���ماه: “سفرنامة حجاز”، وقد تعرض الرحالة إلى انقالب 

تدريج���ي في حياته، بل���غ ذروته بعد أدائه فريضة احلج، كما يقول عنه س���يد 

س���ليمان الندوي م���ن علماء “الهند”. ويقول الدرياب���ادي عن رحلة حجه هذه: 
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ج����وزي����ف ب���ت���س: وق�����ف )امل�����ط�����وف( ورف����ع 
ي���دي���ه ص�����وب ب���ي���ت ال���ل���ه وح������ذا احل���ج���اج 
يقولها التي  الكلمات  وراءه  ورددوا  ح��ذوه 

ش��ك��ي��ب أرس������ان: ط��ائ��ف��ت��ان الب����د لقاصد 
وهما  معهما  ع��اق��ة  ل��ه  ي��ك��ون  أن  احل��ج��از 
امل����ط����وف����ون مب���ك���ة وامل�������������زورون ب���امل���دي���ن���ة



“ل���م تنفع الرحالة ما تعلم���ه من عربية فصحى في ب���الده للتفاهم مع موظفي 
اجلمارك مبيناء جدة، فاكتفى بتقدمي جواز سفره وتلقي اخلتم بالدخول، ليتلقفه 

“املطوف” في س���فرة احلج: فإن العقل الكلي للحاج هو املطوف، يعلمه كل ما 
يتعلق باحلج وأموره، وعندما يصل إلى مكة، ال يخطو خطوة دون استش���ارته، 

حياته مقيدة بس���لطة املطوف، ترتيب س���كنه، وأداء النسك، وترتيب الطعام في 

منى وعرفات ومزدلفة، وأمر األضاحي، وترتيب وسائل النقل والسفر الداخلي. 

واخلالص���ة كل صغيرة وكبيرة يتم ترتيبها من خالل املطوف نفس���ه، وفي جدة 

يتولى وكيله كل صالحياته وس���لطاته، وكان مطوفنا عبدالقادر إسكندر، ووكيله 

في جدة محمود بس���يوني الذي التقط ابنه صالح جوازات س���فرنا، واس���تولى 

عليها وعلينا أيضًا”.

ال نظير له 
عن����ون محمد لبيب البتنوني � نس����بة إلى البتنون من ب����الد املنوفية مبصر � 

الرحلة احلجازية التي رافق فيها خديوي مصر عباس حلمي باشا إلى احلج 

باسمه، وقد وصف شيخ األزهر سليم البشري هذه الرحلة، بأن مؤلفها جمع 

بني حسن االختيار، وسبك التأليف، وجاءت برهانًا واضحًا على سعة اطالع 

مؤلفها، وغزارة مادة الرحلة. تعرض البتنوني ملا في مكة من خدمات، ومنها 

البريد الذي وصفه بأنه شيء ال نظير له في العالم، وذكر أن الرسائل حتضر 

ف����ي زمن احلج في أكياس، فتلقى في طرقة مكت����ب البريد، ويأتي املطوفون 

وصبيانهم، أو احلجاج أنفس����هم، فيفرزونها، ويأخذ كل ما يعثر عليه صدفة 

باس����مه أو باسم معارفه. ونعى على مطوفي احلجاج حتريفهم أللفاظ القرآن 

الك����رمي عمدًا أثناء الطواف، بتفخيمهم م����ا ال يجوز تفخيمه، أو ترقيقهم ما 

ال يص����ح ترقيقه، ومنهم من يقلب احلرف بآخر لتقريبه إلى نطق الس����امع، 

تركيًا، أو هنديًا، أو فارسيًا. وقد صحح مؤرخ احلجاز عثمان الراضي بعض 

املعلومات التي رآها مغلوطة في رحلة البتنوني.

المساعدة والمرافقة
قام الكاب����ن اإلجنليزي الرحالة آرثر وافل في ع����ام 1908م، برحلة متنكرًا إلى 

احل����ج، فزار مكة املكرمة واملدين����ة املنورة، وعاد من هذه املغامرة س����املًا. وقّدر 

الرحالة س����كان املدينة املنورة عند رحلته ب����� 30 ألفًا، تنحصر أعمالهم ومصدر 

رزقه����م فيما يتعلق باحلج����اج، وبالتالي فإنهم يعملون بجد لثالثة أش����هر، ثم ال 

يعملون ش����يئًا بقية ش����هور الس����نة. وأن األغنياء من أهل املدينة ميلكون البيوت 

ويؤجرونها في احلج، والشباب يعملون كمرشدين، وأصحاب الدكاكني في بيعهم 

وش����رائهم، وكذلك احلمالون والس����قاؤون كلهم يحقق دخاًل من املوسم. وذكر أن 

املرش����دين أو املطوفني أعانوه في دخوله مكة واملدينة، ومهماتهم العناية باحلاج 

ومرافقت����ه في الزيارة والطواف، وليس ألعمالهم تس����عيرة محددة، ولهذا فبينهم 

تنافس على الفوز باألثرياء من احلجاج، خاصة من كان منهم يحمل عفشًا كثيرًا، 

ومع����ه خدم، وقد يقود التنافس إلى ع����راك، ولهذا عملت احلكومة على تخصيص 

ع����دد من حج����اج كل بلد لكل منه����م، وجعلت لهم نظامًا للفص����ل في خالفاتهم 

وشكاوى احلجاج من خدماتهم، وحقق هذا النظام جناحًا، إذ كان على كل مرشد 

ومطوف تعلم لغة حجاجه وعاداتهم والعمل على تقدمي خدمات مرضية لهم. 

مآثر ابن سعود 
س���بب ه���ذا النظام مخاطر للرحال���ة، إذ كان عليه � باعتباره م���ن حجاج زجنبار � 

االختالط عن طريق مطوفهم بحجاج بالده، مما يعرضه النكشاف أمره، وهنا انتحل 

صفة درويش من العراق، واعتبر مس���عودي خادمه. كما ذكر أنه في املدينة املنورة 

لم يكن للزجنباريني دليل، واستأجرنا حمااًل لعفشنا ومشينا خلفه من محطة القطار، 

جتاوزنا بوابة السور الكبيرة، وتوقفنا نسأل أحد املارة أن يدلنا على منزل نستأجره 

يكون نظيفًا ورخيصًا، فوجدنا منزاًل استأجرناه بإسترلينيني. وأعطى الرحالة جانبًا 

من رحلته لالهتمام مبآثر امللك � ابن س���عود � ف���ي األمن واألمانة، فقال: “اتفق لي 

مبنى أن س���قطت حقيبت���ي، وكان فيها عدد من اجلنيهات املصرية ال يس���تهان به، 

فأش���ار علّي املطوف بإعالم ش���رطة منى، فذهبت إليها، وقيدت عندهم ما باحلقيبة 

املفق���ودة، وملا رجعنا إلى مكة إذا باملطوف يدعوني للحضور معه إلى ش���رطة مكة، 

فاستقبلني املكلف بها بلطف وبشاشة، وقدم لي احلقيبة املفقودة مبوجوداتها كاملة، 

وهذا من مآثر امللك � ابن الس���عود � ومزاياه، فقد شاهد الناس في أيامه من األمن 

ما يذكره بالثناء واإلعجاب كل صادر ووارد، ويعترف له به الصديق والشانئ”. 

إتقان اللغات
كما يقول الرحالة )بيرتون( عن رحلته للحج التي جرت في عام 1269م: “لقد كان 

الصحن احمليط بالكعبة مزدحمًا بالرجال والنس����اء واألطفال في مجموعات، وكل 

مجموعة تتبع مطوفًا.. وحتى منتصف الليل جلسنا نثرثر مع املطوفني الذين أتوا 

لعرض خدماتهم”، وكان مطوف بيرتون في رحلته غالمًا من سكان حارة الشامية 

مبكة اس����مه محمد ويس����ميه بيرتون في كتابه: )الولد محمد(، وقد استأجره من 

القاهرة، ودخل به املسجد احلرام، وقام  بتأدية جميع املناسك خلفه، ثم استضافه 

في حجرة مبنزل عائلته كغيره من احلجاج الكثيرين الذين نزلوا في نفس الدار. 

ويصف بيرتون املطوفني بأنهم يتقنون اللغات األجنبية، وذكر من بني اللغات التي 

كانوا يجيدونها � إضافة للعربية � الفارسية، والتركية، والهندوستانية، وفي نهاية 
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يجيدها  ال����ت����ي  ال���ل���غ���ات  م����ن  ب����ي����رت����ون: 
امل������ط������وف������ون ال�����ف�����ارس�����ي�����ة وال����ت����رك����ي����ة 
وال����ه����ن����دوس����ت����ان����ي����ة إض������اف������ة ل���ل���ع���رب���ي���ة 

العناية  امل���ط���وف���ني  م���ه���م���ات  واف�������ل:  آرث������ر 
والطواف  ال���زي���ارة  ف��ي  وم��راف��ق��ت��ه  ب��احل��اج 
ول����ي����س ألع����م����ال����ه����م ت���س���ع���ي���رة م����ح����ددة 



رحلته يذكر بيرتون أن باعة كثيرين جتمعوا في الطابق األدنى الذي كان يسكن 

ب����ه، وعلى األرجح فإن املطوف يأتي بهؤالء الباعة في بيته ليبيعوا للحجاج، داللة 

لثقة بهم، وغالبًا لقاء نسبة متفق عليها بينهم، أو أجر معلوم .

ابن جبير والورثالني
ومن الذين كتبوا عن رحالتهم )ابن جبير األندلسي( الذي قام برحلته عام 579ه� 

أثناء س���لطة املوحدين على املغرب واألندلس، وس���لطة صالح الدين األيوبي على 

املش���رق، وقد سلك طريق البحر، ونزل على س���احل بحر جدة، ويقول في وصف 

دقيق لها إن بها آثارًا تدل على أنها كانت مدينة قدمية ذات شأن، وذكر ابن جبير 

بعض���ًا من املش���كالت التي كانت تواجه احلجيج ف���ي رحالتهم من جدة إلى مكة 

املكرمة، وهي من األمور التي س���اعدت الحقًا في استحداث مهنة الطوافة .ويذكر 

احلسني بن محمد الوريثالني - الذي دون رحلته عن احلج في عام 1179ه� - أنه 

قص���د املطاف ه���و وجماعته لطواف القدوم، ويقول في ذل���ك: “كان معي جماعة 

كثي���رة تكاد ال حتصى بهم، علمته���م كيفية الطواف، وملا رأى أهل مكة فعلي ذلك 

تغيروا.. وقالوا: “ألم تعلم أن أهل مكة ال ينتظرون إال هذا املوسم”؟ فقالوا: “طف 
لنفسك واترك الناس”. فقلت: “أنا أطوف بهم وأعلمهم وأنتم خذوا األجر منهم”. 

أما محمد بن عثمان السنوس���ي، الذي زار مكة س���نة 1299ه� فيقول: “وتلقانا 

املطوفون.. فأعلمتهم أن مرادي الدخول على طريق كدا، وطلبت االستقالل بالسير 

فيه مع املطوف حسن صباغ، وهو غير طريق القوافل املعتاد” .ثم يذكر أنه وجد 

أن أغلب سكان مكة املكرمة ما بني مطوف وسقاء وبناء وجنار .

التسويق الخارجي
وفي رحلة “إبراهيم باشا” ..الواردة في كتاب “مرآة احلرمني”، الذي يقص 

رحلة احلج التي قام بها اللواء إبراهيم رفعت باشا عام 1318ه�، يذكر عادة 

من عادات املطوفني، وهي )التسويق اخلارجي( فيقول: “ومن عادات املكيني 

أنهم يقصدون املدينة للزيارة، وفي ذلك ينفقون ما جمعوه في موس����م احلج، 

إال قلياًل منهم  يس����تبقي بعض ما كس����به لينفقه في السفر إلى البالد التي 

يفد منها احلجاج، ليتعرف مبريدي احلج في العام املقبل، وليتفق معهم على 

أن يكون مطوفهم”. وقد جّس����د املؤرخ واألديب أحمد السباعي، الطوافة من 

وجهة نظر املطوف، في قصة رحلته إلى البلدان اإلسالمية بحثًا عن احلجاج، 

وذلك ف����ي كتابه: )مطوفون وحجاج(، وبالتحديد في باب يوميات مطوف في 

بلد احلجاج، الذي يرس����م فيه، بش����يء من التفصيل صورة واضحة لرحلته 

ومعاناته في مختلف البالد اإلسالمية طلبًا وتعقبًا لقاصدي احلج، وذلك في 

عام 1373ه�. ويذكر املؤلف واملستش����ار فؤاد ب����ن عبداحلميد عنقاوي، في 

كتابه: )مكة: احلج والطوافة( كيف انتدبت احلكومة الس����عودية � في بداية 

عهدها � بعضًا من كبار املطوفني إلى بعض األقطار اإلسالمية لتشجيعهم 

عل����ى أداء فريضة احلج، نظرًا ملا حل ف����ي البالد من أمن، وما زال عنها 

من خطر.

سقاة ضيوف الرحمن
كان م����ن املتع����ارف عليه أن للمطوف����ني مبكة املكرمة )وكالء( ف����ي جدة - ألنها 

متثل البوابة الرئيس����ة التي يلج فيها احلجاج إلى أراضي اململكة - ويقدم هؤالء 

)الوكالء( خدمات االس����تقبال وحتصيل أجور نقل احلج����اج إلى مكة املكرمة أو 

املدينة املنورة، وتقدمي جميع التسهيالت املطلوبة. كما يعاون املطوف )الزمازمة( 

الذي����ن يقدمون م����اء زمزم يوميًا إلى احلجاج في مقرات إقامتهم، وفي املس����جد 

احل����رام، منذ قدومهم وحتى مغادرتهم. وهنا جتدر اإلش����ارة إلى أن املطوِّف هو 

الذي يختار من يكون له )وكياًل( في جدة، أو )دلياًل( حلجاجه في املدينة املنورة، 

م ماء زمزم إلى حجاجه القادمني باسمه. أو )الزمزمي( الذي يقدِّ

املستشرق الهولندي “هرخونيه” الذي أسلم وأطلق على نفسه اسم “عبدالغفار”، 

يعد من الرحالة واملستشرقني الذين وصفوا تقاليد شهر رمضان املبارك في مكة 

املكرمة بإس����هاب، وعن ذلك يقول: “.. ويقوم أش����خاص يطل����ق عليهم الزمازمة، 

يقرعون الطاسات النحاسية داعني الناس إلى شرب ماء زمزم ابتهاجًا باملناسبة”. 

كما ذكر أنه قبل غروب الشمس، يبدأ الزمازمة في حث أنفسهم على اخلروج من 

خلواتهم )وهي غرفة قصيرة مظلمة حتيط بأروقة املس����جد في الطابق األرضي( 

فس����يحون احلصائر والسجاجيد ويفرشونها على كراسي زبائنهم املوضوعة فوق 

احلص����ى في صحن املس����جد، أو بني أروقة احلرم، ويضع����ون أمام هذه القطع 

املمتدة من احلصائر والس����جاجيد جرارًا )دوارق( ماء زمزم التي تكفي الواحدة 

منها خمسة أش����خاص، ويضعون أمام بعض الزبائن إضافة لذلك وحسب ذوق 

ه����ؤالء الزبائن )دورقًا( أو اثن����ني من املاء العذب، أو ماء املطر أو ماء قناة العني 

العزيزية. وفي املقابل وصف “جوزيف بيتس” حلظة مغادرة احلجاج مكة املكرمة 

في مذكراته بقوله: “وفي املس����اء الس����ابق ملغادرة مكة املكرمة, ال بد من طواف 

الوداع, فيدخل املرء من باب الس����الم، فيطوف قدر ما يس����تطيع، وبعض الناس 

يظلون يطوف����ون حتى يعتريهم التع����ب، وتفيض عيونهم بالدم����ع ألنهم يودعون 

بي����ت الله، ويبدون حقيقة غير راغبني في مفارقته, ويش����ربون من ماء زمزم حتى 

االمتالء, ويتراجعون إلى باب الوداع ووجوههم صوب بيت الله..”. وكان أبوسعد 

عبدامللك بن محمد “أبوس����عد اخلركوشي” - املتوفَّى سنة 206ه� - من العلماء 

الكبار ألهل الس����ّنة بخراس����ان في القرن الرابع، وله كتاب باللغة العربية، وطبع 

في س����تة مجلدات، وفيه ش����رح  دقيق عن مكة املكرمة واملسجد احلرام والكعبة 

وأماكن مقدسة أخرى. قال فيه عن الزمازمة: “سألت الزمازمة حتى أتوا إلّي مباء 

زمزم، ثم سألت بني شيبة أن يكشفوا لي عن املقام، فكشفوا في البيت، وسكبوا 

املاء، ثم ش����ربت تبّرًكا بذلك، ورأيت أثر قدَمي إبراهيم وأصابع إحدى رجليه عند 

عقب األخرى..”   
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والسجاجيد  احل��ص��ائ��ر  ال��زم��ازم��ة  ي��س��ي��ح 
أروق���������ة  ب�������ني  أو  امل�����س�����ج�����د  ص�����ح�����ن  ف�������ي 
زم����زم  م������اء  )دوارق(  وي����ض����ع����ون  احل�������رم 



التأصيل لدور المرأة 
في أعمال الحج

يلفت نظري في احلفل الس����نوي الذي تقيمه الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف 

ويرعاه معالي وزير احلج الدكتور فؤاد بن عبدالسالم الفارسي، ويتم فيه تكرمي املتميزين 

من العاملني في مؤسس����ات أرباب الطوائف خالل موس����م احلج، أن هذا التكرمي امتد 

ليشمل املرأة، وهو استحقاق فرضه الوعي بدورها احلالي والتاريخي في خدمة ضيوف 

الرحم����ن، فلم تكن بي����وت املطوفني في مكة املكرمة، واألدالء ف����ي املدينة املنورة، وكذلك 

الوكالء في جدة تخلو من امتداد تلك األدوار ألس����رهم؛ كإعداد الطعام، ومساعدة املرأة 

احلاّجة، واإلسهام في توعيتها، وكانت بيوت هؤالء املطوفني واألدالء والوكالء مفتوحة في 

ش����قها النسوي الستقبال املرأة احلاّجة ومس����اعدتها وتقدمي يد العون لها، وكذلك املرأة 

)الزمزمية( التي خصها الله س����بحانه وتعالى بسقي ضيفات الرحمن من احلاّجات هذا 

املاء املبارك الطهور.

وفيم����ا قرأته م����ن حوارات مع بعض املس����نات م����ن املطوفات، الكثير م����ن احلكايات 

والذكري����ات والرح����الت املتصلة بجلب احلجاج من بالدهم، وتق����دمي اخلدمات لهم أثناء 

أدائهم لفريضتهم، وهي أدوار في حاجة إلى املزيد من التوثيق والتأصيل والتدوين. 

وإذا م����ا جتاوزن����ا املاضي، بكل ما يحمله من رائحة التاريخ وعطر الزمن، إلى احلاضر 

بكل ما تتس����م به املرأة الس����عودية اليوم من ثقافة وتعلم، وما تقوم به من إسهامات في 

أعمال احلج في مجاالت التوجيه واإلرشاد وعيادة املريضات، فإننا جند أن هذه األدوار 

تتواصل وتستمر وتتطور، وأكاد أرى املستقبل يحمل الكثير من فرص إسهام املرأة في 

أعمال احلج في الكثير من احلقول واملواقع.

ويقودن����ا احلديث عن إس����هامات امل����رأة وغياب التدوين ألدوارها ف����ي أعمال احلج إلى 

حقيقة أن مكتبة احلج - باس����تثناء ما دون من أدب الرحالت التي قام بها الرحالة - لم 

متنحنا الكثير م����ن املعلومات عن اخلدمات التي كانت تقدم لضيوف الرحمن، وتطورها 

عبر املراحل التاريخية، لغياب التدوين والتوثيق في املاضي، وهو األمر الذي تس����تدركه 

اليوم مؤسس����ات أرباب الطوائف، فهي تعمل جاهدة على توثيق خدماتها املعاصرة عبر 

وس����ائل متعددة مرئية ومسموعة ومقروءة، وذلك من ش����أنه إثراء ذاكرة احلج، فاللحظة 

احلالية احلاضرة ستصبح ذات يوم تاريخًا يحتاج أن يطالعه األجيال ليروا مالمح منجز 

عصرنا  ويضيفوا إليه.

واحلمد لله الذي أكرم هذا البلد فجعله قبلة املس����لمني ومش����ّد رحالهم، وأنعم على أهله 

بشرف خدمة ضيوفه، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

مقـــــــال

 محمد صادق دياب



م��ّث��ل��ت )ع���ن زب��ي��دة( ال��ش��ه��ي��رة، م��ص��در م��ي��اه م��ك��ة امل��ك��رم��ة وامل��ش��اع��ر امل��ق��دس��ة ع��ب��ر ت��اري��خ طويل، 
وتعتبر ه���ذه ال��ع��ن، وع���ن ال���زرق���اء ب��امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة، أه���ّم وأق����دم ع��ي��ون امل��م��ل��ك��ة، إذ ظلتا مت���ّدان 
ومائتي  ألف  على  تربو  ة  مل��دّ باملياه  املنورة،  واملدينة  املكرمة  مكة  وأه��ل  واملعتمرين  وال��زوار  احلّجاج 
أب���ي جعفر  ب��ن  ال��ف��ض��ل جعفر  أب���ي  ب��ن��ت  امل��ش��روع العظيم )أم األم����ن( زب��ي��دة  ب��ه��ذا  ع���ام. وق��ام��ت 
ولدت  التي  ع��ّم��ه،  وبنت   � الله  رحمهما   � الرشيد  ه���ارون  العباسي  اخلليفة  زوج  العباسي،  املنصور 
إلى  وانتقلت  للميالد،  وس��ت��ن  وث��الث��ة  سبعمائة  للهجرة،  وأرب��ع��ن  وخمسة  م��ائ��ة  ع��ام  ح��وال��ي  ف��ي 
شهرة  واكتسبت  للميالد،  وثالثن  واثنتن  ثمامنائة  للهجرة،  عشر  وستة  مائتن  ع��ام  ربها  ج��وار 
ال��رش��ي��د وب��ع��د وفاته..   ك��ب��ي��رة، وم��ك��ان��ة اجتماعية وث��ق��اف��ّي��ة وأدب���ّي���ة م��رم��وق��ة، ف��ي م���دة خ��الف��ة 

“عين زبيدة”.. مصدر مائي حيوي 
وأثر إسالمي خالد

دة 
فا

الر
ة: 

رم
مك

ة ال
مك

ي���ع���ود ظ���ه���ور ال���ق���ن���اة ع���ل���ى سطح 
)املأزمن(  جبل  سفح  عند  األرض 
ع���ل���ى ي����س����ار ال�����ق�����ادم م����ن ع���رف���ات

نظام فريد 
إن إنش���اء عيون املياه في منطقتنا هذه، بالكيفية التي هي عليها، نظام هندسي فريد، شّيده 

أس���افنا ببراعة، لتجميع املي���اه اجلوفية ونقلها إلى حيث احلاجة، إلى مس���افات تصل إلى 

عش���رات األميال. وقد راعى هذا النظ���ام ظروف املنطقة البيئّي���ة الصحراّوية، فبني بطريقة 

تضمن استمرار العطاء وإن قّل، بحيث ال يستنزف مياه اخلزان اجلوفي البتة، كما روعي أن 

يكون نظامها ذاتّي التش���غيل تقريبًا، فا يحتاج إلى طاقة، وال إلى تغيير أو إصاح ماسورة، 

بل كان التش���غيل فيه منحصرًا في تنظيف القنوات واخلرزات بش���كل دوري، أو عند حدوث 

س���يل قوى. كما أن كثيرًا من هذه األنظمة قد بني قبل اإلس���ام، وال يزال يعمل حتى يومنا 

ه���ذا، وعين���ا )الوهط( و)الوهيط( ف���ي الطائف دليل على ذلك، وقد جاء ذكرهما على لس���ان 

معالم مكية

تعد أهم وأقدم العيون وزودت الحجاج بالمياه لمدّة تربو على )1200( عام
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ت��ع��ت��ب��ر ه���ذه ال��ع��ن وع���ن ال���زرق���اء 
عيون  وأق���دم  أه��م  امل��ن��ورة  باملدينة 
ب��امل��م��ل��ك��ة ومب��ن��ط��ق��ة اخلليج امل���ي���اه 

ل���دى املكيني ب���� )طريق املظلمة(، إل���ى أن تصل إلى املزدلفة، فتتس���لق جبال 

هذه املنطقة لتظهر ش���امخة للعيان، ولقد دعمت بحوائط س���اندة، وفتحت بها 

عّبارات لتصريف مياه الس���يول واألمطار، ويرى الناظر اختاف أحجام وسمك 

تلك احلوائط، ومس���احات فتحات تلك العّب���ارات، التي بنيت بالفعل لتقاوم قوى 

مختلف���ة، وكمي���ات مياه متباينة، ليت���ّم التواؤم بني املقام واملق���ام. وفي مزدلفة 

يوجد مقر لعني زبيدة مجاور للمش���عر احلرام، حيث تصبّ مياه العني في برك 

وأحواض لسقيا احلجاج، بعض هذه البرك )كما هو احلال في عرفة( مخّصص 

للحج���اج، واآلخ���ر لألنعام. ثم يتجه مجرى العني م���ن مزدلفة إلى وادي النار، 

إل���ى أن يصل إل���ى بازان )دقم الوبر( على رأس جبل يس���ار الذاهب إلى مكة 

املكرم���ة. ثم تنحدر القناة فوق س���طح األرض، متجهة إلى منى، فوق سلس���لة 

م���ن اجلبال )جبال املفجر( تفصل بني منى وحي العزيزية مبكة املكرمة، لتصب 

في برك عديدة، تس���قي الظامئ وتزوّد باملاء ال���زالل كل من يحتاج إليه، وتّتبع 

تل���ك القنوات نفس النظام في بنائها وأش���كالها، فقد ُبنيت احلوائط الس���اندة 

والعّبارات ملرور مياه الس���يول واألمط���ار، ثم تنحدر القناة خلف جبل منى إلى 

منحنيات متوازية ملدرج منى، بجانبها مس���جد، وحوض لسقاية الدواب يسمى 

)حوض البقر الثاني(. وتس���تمر هذه القنوات متجه���ة نحو مكة املكرمة، لكنها 

تعود لتأخذ مسارها حتت سطح األرض، على أعماق قريبة منه ال تتعدى بضعة 

أمتار، حتى تصب في بئر عظيمة مطّوية بأحجار كبيرة جدًا تسمى )بئر زبيدة(، 

توّهم الناس فيما بعد أنها من بناء اجلّن لضخامتها فس���ّميت )محبس اجلن(، 

إليها ينتهي امتداد عمل القناة.

عين حنين
وفي العصر العثماني، وفي عام تسعمائة وتسعة وسبعني للهجرة، ألف وخمسمائة 

وواحد وس���بعني للمياد، مّت مد القناة من هناك إلى األبطح، لتلتقي مبياه عني 

حنني في مكان يقال له )املقس���م( بأرض )املعابدة(، أمام املبنى السابق إلمارة 

منطقة مكة املكرمة، ويس���ير املجرى بعد اجتماعهما متوغًا داخل بعض أحياء 

بعض شعراء اجلاهلية. وتوالى بناء العيون بعد الفتوحات اإلسامّية، حتى 

انتش���رت انتش���ارًا عظيمًا، وغدت معلمًا من املعالم اإلسامّية. وُيذكر أنه 

كان يوج���د وحتى وقت قريب، في وادي فاطم���ة املتاخم ملكة املكرمة، أكثر 

من ثاثمائة وس���تني عينًا، وفي وادي ينبع مائة وس���بعون عينًا، وفي وادي 

قديد أكثر من مائة وعش���رين عينًا، وفي الطائف أكثر من س���ت وعشرين 

عينًا، وفي وادي الفرع عشرون عينًا، وفي خيبر واملدينة املنورة أيضًا عيون 

كثيرة. معظم ه���ذه العيون أهملت وهجرت، فاندث���رت وأصبحت أثرًا بعد 

عني، ومن هذه العيون التي أهملت، )عني زبيدة(. 

قصة العين ومنبعها
حّج���ت زبيدة � رحمها الله � فلمس���ت ما ياقيه ضي���وف الرحمن � آنذاك � 

م���ن تعب وجهد، نتيجة ش���ّح املياه، فكان أن وفقّها الله س���بحانه وتعالى 

للقيام مبش���روع عظيم، يس���قي احلاج واملعتمر، ويظل حامًا اسمها حتى 

يومن���ا هذا، أال وهو )عني زبيدة(، حيث أم���رت بإجراء عني وادي النعمان 

إل���ى عرفة في القرن الثاني من الهجرة النبوية الش���ريفة، عام مائة وأربعة 

وس���بعني للهجرة، سبعمائة وواحد وتس���عني للمياد. وتنبع عني زبيدة من 

ذي���ل جبال كرا بوادي نعمان، ومن روافدها املتعددة التي من أهمها وادي 

رهجان، وشِ���عاب الهاوتان، وِش���عب صار، ووادي عرعر، ووادي الّضيقة، 

وصدور جبل كرا، وش���عاب جبل كبكب. وتبدأ اخل���رزات الظاهرة للعيان 

والتابع���ة لعني زبيدة من املنطقة التي يلتق���ي فيها وادي رهجان مع وادي 

نعمان، وذلك لضمان االستفادة القصوى من مياه جميع األودية وروافدها 

مجتمعة، ويبلغ ارتفاع نقطة ملتقى هذه األودية حوالي س���تمائة وعش���رة 

أمت���ار فوق س���طح البحر. ويصب منبع العني في قن���اة تصل إلى موضع 

يقال له )األوجر( من وادي النعمان، وجتري منه إلى موضع بني جبلني في 

عرفة، فعملت قنوات توّصل ماء العني إلى أرض عرفة )ومن هنا سميت عني 

عرفة(، وكان قاع القنوات يقترب تدريجّيًا من س���طح األرض كلما اقتربت 

م���ن عرفة، بحيث إذا م���ا وصلت إلى جبل الرحمة تكون قد بلغت س���طح 

األرض، لتلت���ّف حول اجلبل من جهاته الش���مالية واجلنوبية والغربية، وقد 

مّدت منها قنوات فرعّية، لتصب مياهها في خزانات وبرك، يبلغ عددها سبع 

برك، وكان بناؤها باحلجارة غير املهذبة، ولها س���اندات أنش���ئت ماصقة 

للج���زء العلوي من جدرانه���ا، خّصص بعضها ليت���زود احلّجاج منه باملاء 

إلكمال رحلة احلج، والبع���ض اآلخر لألنعام، وقد بني في بعضها حنفّيات 

حجرّية جميلة، ومجار لتجميع مياه الوضوء وصرفها إلى املزارع املجاورة، 

التي كانت موجودة هناك. وتس���تمر القناة في اجتاه الش���مال إلى بازان 

اسمه )فقير الذنب األعلى(، ثم إلى بازان )فقير الذنب الثاني(، ثم ينعطف 

الدبل )القناة( إلى جهة الغرب إلى داخل وادي املغمس )عرنه(، وينتهي إلى 

ى  حوض البقر، )حي العزيزية اآلن(، ومنه متوجهًا في باطن اجلبل املس���مّ

)اخلاصرة(، وبقربه أرض زراعية، يقال لها الهمدانية )القطانية(، ثم يرجع 

إلى بازان )احلقابه( على يس���ار الذاهب إلى عرف���ات، ثم يتجه ميينًا إلى 

بازان )املعترضة(، ثم يعود ظهور القناة على سطح األرض عند سفح جبل 

)املأزمني(، على يس���ار القادم من عرف���ات، حيث تتجه جهة اجلنوب ناحية 

)طريق ضب(، وهو املعروف اآلن بالقناطر.

سير القناة
ثم تس���تمر القن���اة إلى أن تخرج خل���ف جبل م���ن وراء )املأزمني( يعرف 

امل��ش��روع )أم األم����ن( زبيدة  ب��ه��ذا  ق��ام��ت 
الرشيد ه����ارون  ال��ع��ب��اس��ي  اخل��ل��ي��ف��ة  زوج 
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مكة املكرمة: )حي املعابدة، فاملعاة، فالغزة، فالقشاشية(، مخترقًا احلرم املكي 

الشريف من جهة، ثم إلى السوق الصغير وبازان األغوات، ثم يسير عبر وادي 

إبراهي���م إلى بركة ماجن، وقد بنّي في كل حي م���ن هذه األحياء خزان حجرّي 

يتصل بإحدى القنوات، متناسب مع مساحة املنطقة التي يزودها باملاء.

“بازانات” العين
تصب العني في تسعة وعشرين بازانًا )خزان أو صهريج ُيبنى في باطن األرض، 

ويغطى بأقبية، وله فتحات للس���قيا(، بعض ه���ذه البازانات ال يزال بناؤه قائمًا 

حتى اآلن، والبعض اآلخر مّتت إزالته. ومن أشهر هذه البازانات: بازان )فقير 

الذنب األعلى(، ش���مال جبل الرحمة. وبازان )فقير الذنب الثاني(، في الطريق 

م���ن عرفات إلى مكة املش���رفة. وبازان )احلقابة( على مي���ني النازل من عرفات 

إل���ى مكة املكرمة. وبازان )مزدلفة(. وبازان )من���ى(، الذي ليس له وجود اآلن. 

وبازان )امل���روة(، وبازان )ب���اب العمرة(، اللذان 

مّتت إزالتهما لتوسعة ساحات املسجد احلرام في 

العصر الس���عودي. وبازان )اجلن(، الذي موقعه 

اآلن في أول منطقة العزيزية. وبازان )القاضي(، 

وموقع���ه اآلن بحي الشش���ة. وب���ازان )أبي بكر 

الصديق( باملسفلة، وقد أزيل عام ألف وأربعمائة 

وتس���عة للهجرة، ألف وتس���عمائة وتسعة وثمانني 

للمياد، إلنش���اء شركة مكة لإلنش���اء والتعمير. 

وبازانان باملس���فلة، هما ب���ازان )القبة(، وبازان 

آخر ب� )دحلة الرشد(، وال يزال بناؤهما قائمًا إلى 

اآلن. وبازان )املعترض���ة(، وكان يقع بالقرب من 

املأزمني وقبل مزدلفة. وبازانان بشِ���عب عامر، وال 

يزال بناؤهما قائمًا اآلن. وبازان )الس���بع آبار(، 

الذي متت إزالته إلنش���اء مبن���ى جتاري. وبازان 

)س���وق الليل(، ومّتت إزالته لتوسعة شارع سوق 

الليل. وبازان القشاش���ية، أمام حمام القشاش���ية، ومّتت إزالته لتوسعة شارع 

القشاش���ية. وبازان )أجياد(، ومتت إزالته لتوس���عة س���احات املسجد احلرام. 

وبازان )العس���اكر( بأجياد، ومّتت إزالته لتوسعة شارع أجياد. وبازان )حارة 

الباب(، ومّتت إزالته لتوس���عة شارع حارة الباب. وبازان )الفلق(، ومّتت إزالته. 

وبازان )الس���ليمانّية(، وال يزال بناؤه قائمًا إلى اآلن. وبازان )الشبيكة(، ومّتت 

إزالته. وبازان )الش���امّية(، الذي ال يزال بناؤه قائمًا إلى اآلن. وبازان )النقا(، 

وال ي���زال بناؤه قائمًا إلى اآلن. وبازان���ا )التّمارة(، وال يزال بناؤهما قائمًا إلى 

اآلن باجلودري���ة – املدعى، وس���وق الليل. وبازان )ج���رول(. وبازان على رأس 

جب���ل، يقال له )دقم الوبر(. وبازان )الرص���ف(، في طريق منى. وبازان )رباط 

التكارن���ة(. وبازان )األغوات(. وقد ُبنيت هذه البازانات في الغالب على ش���كل 

بت عليها بكرات ودالء  كروي لتتحمل األوزان التي تقع عليها، وزوّدت بفتحات ُركِّ

)جمع دلو(، مع مراعاة تناسب أحجام هذه البازانات وكثافة سكان احلي الذي 

متده باملياه، وتنقل املياه من البازانات إلى املنازل عن طريق السقاة.

برك عديدة
كم���ا تصب القناة في س���بع عش���رة بركة، بعض هذه الب���رك يختص بتجميع 

ت���ن���ب���ع »ع������ن زب�����ي�����دة« م����ن ذي������ل ج����ب����ال ك���را 
ب�����وادي ن��ع��م��ان وم���ن رواف���ده���ا امل��ت��ع��ددة التي 
ال���ه���اوت���ان  وِش����ع����اب  ره���ج���ان  أه��م��ه��ا وادي  م���ن 

القناة  طول  يبلغ 
كيلومترًا   )37(
وعرضها من أعلى 
م����ت����ر وف����راغ����ه����ا 
 )60-50( م������ن 
س�����ن�����ت�����ي�����م�����ت�����رًا 
وع����م����ق����ه����ا م���ت���ر 
ون�������ص�������ف امل�����ت�����ر
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ل����ل����ق����ن����اة س������ان������دات 
م�����الص�����ق�����ة ل���ل���ج���زء 
جدرانها  م��ن  ال��ع��ل��وي 
خ�������ّص�������ص ب���ع���ض���ه���ا 
ل�����ي�����ت�����زود احل�����ّج�����اج 
والبعض  ب���امل���اء  م��ن��ه 
اآلخ���������������ر ل�����أن�����ع�����ام

مي���اه األمطار لاس���تفادة منها، والبع���ض اآلخر يختص 

بس���قيا الدواب. كم���ا أن هنالك نوعًا ثالث���ًا من هذه البرك 

حلفظ مياه القنوات للش���رب. ومن ه���ذا النوع األخير برك 

كانت تقع في اتصال بازان )شِ���عب عام���ر(، وقرب بازان 

)ِشعب بني هاشم(، وقرب بازان )القشاشية(، وقرب بازان 

)التّمارة(، وبس���وق اجلزارين، وعند ب���ازان )املروة(، وعند 

بازان )الشامّية(، وأمام القسم العسكري لدائرة احلميدية، 

وعند بازان )أجياد(. وكذلك من هذه البرك بركة عند بازان 

)الش���بيكة(، وبركة تقع بحي )املسفلة(، 

وبركة قرب حارة الباب. وبركة )العسكر(، 

وبركة مبسجد إبراهيم، وبركة )املصري(، 

وبرك���ة زبيدة )بئر زبي���دة(. وجتمع عني 

زبيدة املي���اه اجلوفية من خ���ال قنوات 

حجري���ة تقع حتت منس���وب امل���اء، أو 

ش���قوق في األرض )نفق في اجلبل، أو 

في تربة صخرية، أو ش���به صخرية أي 

متماس���كة( رئيسة، ومن شحاحيذ )أيٍد(  

لتغذية القناة الرئيس���ة من الِشعاب التي 

تقع على مي���ني الوادي وش���ماله. بنيت 

هذه القنوات وش���ق�ّت بحساب هندسي 

دقي���ق وراق، ي���دل على عظم���ة وبراعة 

فنون الهندسة اإلسامّية، ويعّبر عن دقة 

الفن املعماري واإلنشائي لدى املسلمني 

األوائل، وأكبر ش���اهد على ذلك صمود عني زبيدة ألكثر من 

ألف عام ش���امخة قوية، تتحدث عن ذل���ك املاضي املجيد، 

فمازال���ت هذه عينًا، ال أثرًا بعد عني، وإن مهرتها يد الزمن 

ببصمات من اإلهمال واإلغفال. 

 

مجرى العين
ينقس���م املجرى إلى جزءين رئيس���ني، اجلزء األول: مدفون 

حتت س���طح األرض، ويقع حتت مس���توى منس���وب املاء 

اجلوفي، ومهمة هذا اجلزء جتميع املياه من املخزون املائي 

اجلوفي لوادي نعمان، ونقلها باالنحدار الطبيعي في اجتاه 

مكة املكرمة واملشاعر املقّدسة، وقد زوّد هذا اجلزء بالعديد 

م���ن اخلرزات )غرف التفتيش(، ويبل���غ عددها مائة وأربعًا 

وثاث���ني خرزة، وضع���ت على مس���افات  متفاوتة، تتراوح 

بني س���تة أمتار وثاثمائة وأحد عشر مترًا، تبنى عادة عند 

تاقي قناتني، أو عند تغيير االجتاه، أو االنحدار، وتستخدم 

اخلرزات ألعمال التشغيل والصيانة والترميم والتنظيف بعد 

دخول املجرى إلى اخلدم���ة، كما عمد إلى رفع هذه الغرف 

عن مستوى سطح األرض بارتفاع يصل إلى أكثر من ثاثة 

أمتار، وذلك ملنع دخول مياه الس���يول احملّملة بالرسوبيات 

إل���ى مجرى العني، كما زّودت بعض اخل���رزات بغطاء محكم 

م���ن احلجارة العريضة املغطاة بطبقة ترابية، ملنع دخول مياه 

الس���يول إلى مجرى العني، عند ارتفاع مس���توى السيل في 

الوادي إلى ما يعلو مستوى اخلرزة. 

فن المعمار
ويحي���ط باخلرزة أحيان���ًا دائرة من األترب���ة، ترتفع إلى أكثر 

من متر فوق س���طح األرض، حلمايتها من الس���يول، وتسمى 

حينئذ )بالفقر(. وقد جتنب املنشئون بناءها في بطون األودية 

حلمايتها من جرف الس���يول قدر اإلم���كان، أّما التي تقع في 

مجرى السيول، فقد بنيت بأشكال انسيابية اسطوانية، تأخذ 

ش���كًا دائريًا يضيق كلما ارتفعت جدران اخلرزة على سطح 

األرض، وبني���ت كذلك بش���كل دائري ينتهي بش���كل مدّبب، 

وبعضها بني بش���كل دائ���ري يضيق كلم���ا ارتفعت جدران 

اخلرزة إلى أعلى، ولها طرف مدّبب يجعل مياه السيول تنفرج 

عنها ميينًا ويسارًا، وبني بها سالم حجرية لصعودها والنزول 

إلى قاعها، لتس���هيل عملية التش���غيل والصيانة. وبعض هذه 

اخلرزات تأخذ شكًا دائريًا من اخلارج، وفي 

وس���طها فتحة مربعة للنزول للقناة، وبعضها 

يأخذ ش���كًا مثّمنًا من اخل���ارج، ولها فتحة 

مربع���ة للنزول إلى أس���فل القناة بواس���طة 

حفر في جانبي الفتحة املربعة حتى مس���توى 

القناة.

الجزء الناقل
أما اجل���زء الثاني من املج���رى: فمهمته نقل 

املي���اه التي يت���م جتميعها م���ن وادي نعمان 

إل���ى مكة املكرمة، وهذا اجلزء من املجرى في 

معظمه مبنّي فوق سطح األرض باحلجارة من 

األسفل ومن اجلوانب، ومس���قوف باحلجارة 

العريض���ة، للتقلي���ل من تبخر املياه بس���بب 

حرارة اجلو املرتفع���ة من جهة، وللحفاظ على 

مي���اه العني م���ن التلوث من جهة أخ���رى، وياحظ أن قنوات 

املياه خارج مكة املكرمة، كانت في كثير من مواقعها مكشوفة 

لتسّهل للبدو املجاورين أخذ ما يحتاجونه منها لشربهم وسقي 

مواش���يهم، وروعي عند تنفيذ هذا اجلزء، اتخاذ االحتياطات 

الازم���ة حلمايته من الس���يول في نق���اط تقاطعه مع األودية، 

حي���ث زّود بعّبارات في األودي���ة الصغيرة لتصريف املياه من 

أس���فل املجرى، وفي األودية املتوسطة مت عمل جسور حلماية 

املجرى من السيول. أما حني يتقاطع اجلزء الناقل من املجرى 

مع األودية الكبيرة، فإنه يتحوّل إلى مجرى مائي مدفون حتت 

س���طح الوادي، حلماية املجرى من أضرار السيول � كما هو 

احل���ال في وادي عرن���ة � وقد أعدت في أس���قف بعض هذه 

القنوات وعند نقاط محددة فتحات ُملئت حصى غليظًا لتسمح 

للمياه الس���طحية بالتس���رب من خالها وتغذية هذه القنوات 

مباشرة، كما بنيت دّعامات بشكل سميك من أسفل يقل كلما 

ارتفع���ت، ملنع االجنرافات عند التقاء ش���حاذ )قناة فرعية أو 

رافد أو يد( بالقناة الرئيسة.

حماية القناة
كم���ا مت العمل على حماية القناة من مياه الس���يول املنحدرة 

»الرحمة«  جبل  ح��ول  القناة  تلتف 
واجلنوبية  ال��ش��م��ال��ي��ة  ج��ه��ات��ه  م��ن 
وال���غ���رب���ي���ة وم��������ّدت م���ن���ه���ا ق���ن���وات 
ت��ص��ب م��ي��اه��ه��ا ف���ي خ���زان���ات وب���رك
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من اجلبال التي تش���كل خطرًا عل���ى القناة املتعلقة بذيولها أو س���فوحها 

بعدة طرق، مثل بناء جدار ميثل س���ّدًا لكسر حدة املياه املنحدرة وتوجيهها 

في شكل ش���عبتني إلى منطقة منخفضة، تؤدي إلى فتحة سفلية في جدار 

القن���اة  يطلق عليها اس���م )ميزاب( لتصريف املياه بعي���دًا عن القناة، مع 

تدعيم ه���ذا امليزاب ببناء دعامتني: دعامة عن ميينه، ودعامة عن يس���اره، 

أو تدعي���م امليزاب بدعامة واحدة مجاورة ل���ه، كما مت بناء القناة قريبة من 

سفوح اجلبال التي متر بقربها، أو بناؤها على قنطرة حلمايتها من أخطار 

الس���يول. كما مت عمل فتحات لتصريف مياه األمطار والس���يول )ميازيب( 

أس���فل القناة، بش���كل مائل إلى اخلارج ليس���هل تدفق املياه عبرها. أما 

ف���ي حالة اعتراض منطقة جبلية لطريق س���ير القناة، فقد مت عمل نفق في 

اجلب���ل ملرور املياه، وبه فتحة تنتهي برقبة تش���به اخلرزة. أما في املناطق 

التي يتساوى فيها سطح القناة مع سطح اجلبل، فقد مت بناء سطح القناة 

بش���كل منبعج، مغطى بطبقة من املاط، حتى يس���هل انزالق مياه السيول 

عليه. وفي بناء القن���اة بذيول اجلبال، مت جتنب ترك أي فراغات بني القناة 

وذيل اجلبل، للحيلولة دون جتّمع املياه بكميات كبيرة تشكل خطرًا على بناء 

القناة، كما مّت زيادة عدد فتحات تصريف املياه والسيول أسفل القناة، مع 

الدعامات الساندة، وكلّما كانت املنطقة معّرضة لكميات كبيرة من السيول، 

كلّما اقتربت الدعامات الساندة من بعضها.

انسياب الماء 
يرتفع منبع قناة عني زبيدة األول بوادي نعمان حوالي خمس���مائة وتسعني 

مترًا عن مستوى سطح البحر، في حني ترتفع منطقة األبطح )موضع تاقي 

مي���اه قناة عني زبيدة، مبياه قناة عني حنني والعي���ون املغذية لها(، حوالي 

ثاثمائة وخمس���ة أمتار عن مستوى س���طح البحر، وساعد هذا االنحدار 

الطبيعي التدريجي على تيس���ير انس���ياب املاء في القنوات بطريقة طبيعية 

من منابعها حتى مكة املكرمة. وقد استخدم املسلمون عدة أساليب وأدوات 

لقياس نس���بة انحدار األرض، إلنشاء وجتديد قنوات املياه، منها استخدام 

اإلسطرالب، واس���تخدام أنبوبة من الزجاج أو اخلشب الصلب أو القصب 

الغليظ، واستخدام صفيحة من الصفر أو اخلشب الصلب الذي ال يتقوّس. 

كم���ا أن بناء قنوات املياه مبكة املكرمة قد روعي فيه أن يكون في مس���ار 

متعرج للتحكم في اندفاع املاء بها، بحيث ال يكون اندفاعه سببًا في تدمير 

القناة، ألن اندفاع املياه بها بقوة في حالة بنائها بشكل مستقيم يؤدي إلى 

تلفها، وعلى ذلك فإن اعوجاج اجتاه القناة وتكّس���رها يؤدي إلى إضعاف 

قوة اندفاع املاء، نتيجة اصطدامه بجدار مواجه الجتاه التيار املائي. 

المجادل والقناطر
كما مت تغطية هذه القناة مبجادل حجرّية من نفس أحجار اجلبال املجاورة، 

وضعت بشكل مسطح، ثم سّدت الفواصل بني هذه املجادل باملونة. كما مت 

إنش���اء معظم القنوات حتت مستوى سطح األرض، ومت تغطيتها باملجادل 

مثل أجزائها الظاهرة، كما أن ارتفاع جانبي القناة زاد مبسافة كبيرة عن 

ارتفاع مس���توى املياه املتدفقة في القناة، كي يس���مح مبرور املياه بيس���ر 

وس���هولة من جهة، ومواجهة ارتفاع مستوى املاء في بعض األحيان، نتيجة 

زيادة كمية املاء في القناة من جهة أخرى، وأعماق هذه القنوات تختلف من 

ي������وج������د م�����ق�����ر ل�����ع�����ن زب�������ي�������دة ف�������ي م����زدل����ف����ة 
م�����ج�����اور ل��ل��م��ش��ع��ر احل���������رام ح���ي���ث ت���ص���ب م���ي���اه 
ال����ع����ن ف�����ي ب������رك وأح�����������واض ل���س���ق���ي���ا احل���ج���اج
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منطقة إلى أخرى وفقًا للس���مات اجلغرافّي���ة. كما ياحظ أن مجرى القناة 

بطريق )ضب( يرتفع على قنطرة ذات فتحات ثاث، تساعد على مرور مياه 

س���يول شعب بطريق )ضب(، وتعرف هذه القنطرة بقنطرة )العابدية(، وقد 

مّت اس���تخدامها لتحقيق أمرين: أحدهما استمرار اندفاع املياه في القناة 

بطريقة تتفق وميزان املاء، وثانيهما: تيسير مرور مياه السيول املندفعة من 

الِشعاب، دون أن تصطدم مياه السيول بجدار القناة أواًل بأول.

مواصفات القناة
يبل���غ طول القناة م���ن منبعها إلى منطقة األبطح س���بعة وثاثني كيلومترًا 

تقريبًا، واملتتّبع ملس���ار قناة عني زبيدة في س���فح جبل الرحمة، وفي سفح 

جبل املأزمني، وف���ي طريق ضب، يجد أن عرض القناة من أعلى: متر وقد 

يزيد، وفراغها من خمسني إلى ستني سنتيمترًا، وعمقها متر ونصف املتر، 

وقد كان ارتفاع املاء في قاعها س���بعني س���نتيمترًا، وقد يزيد وقد ينقص، 

)وه���ي اآلن جافة متامًا( ومغطاة باحلج���ارة، وبالغطاء فتحات ألخذ املاء 

منها لاس���تقاء وتنظيف القناة، بعضها مربع الشكل، وبعضها مستطيل، 

عرضها س���تون س���نتيمترًا، تنقص أو تزيد، والفتحات يتباعد بعضها عن 

بعض مبس���افات مختلفة حس���ب احلاجة، وتتراوح املس���افة بني كل فتحة 

وأخرى بني أربعة إلى عش���رة أمتار، وقد تصل إلى عدة مئات من األمتار 

في بعض األحيان، وس���طح القناة  يكون مس���اويًا لس���طح األرض تارة، 

ومرتفع���ًا عنها تارة أخ���رى، وقد يصل االرتفاع إلى س���بعة أمتار، وتارة 

تسير في تخوم األرض على مقربة من سطحها أو أبعد، حسب ارتفاع األرض 

وانخفاضها.

أسلوب البناء
وميكن تقس���يم أسلوب بناء القناة إلى قسمني رئيس���ني: بناء القناة عن طريق 

رّص األحجار ف���وق بعضها على جانبي القناة، دون اس���تخدام مادة الصقة، 

وذلك للمعاونة على تس���رّب املياه من خارج القناة وجتّمعها في داخلها. وهذه 

الطريق���ة جندها من بداية قناة عني زبيدة في وادي نعمان إلى )البجوم(، وهنا 

تكون القناة مختفية حتت س���طح األرض، وتستقطب املياه اجلوفّية املغذاة من 

مياه السيول. وبناء القناة في املناطق الظاهرة، واملناطق الفقيرة في مائها، أو 

متدنية في نوعيتها، حتت س���طح األرض، بعمل أس���اس للقناة، ثم يبنى جانبا 

القن���اة باحلجر واملون���ة، وجتّصص من الداخل بصفة عام���ة. أما من اخلارج 

فتظهر في شكل مداميك تلتصق أحجارها باملونة، بحيث ال تظهر جتويفات بني 

أحجار القناة ميكن أن تتسرب منها احلشرات إلى داخل القناة. 

وصف الخرزات
إن آخ���ر خرزة على قن���اة عني زبيدة مبنطقة العقم ب���وادي نعمان، متثل منبع 

الع���ني في أواخر العصر العثماني، وجاء وصف هذه اخلرزة من اخلارج بأنها 

تأخذ شكًا دائريًا، محيطه من اخلارج خمسة إلى ثمانية أمتار، وارتفاعها عن 

مستوى األرض حاليًا بلغ في املتوسط نحو مترين، وسمك جدار اخلرزة تسعون 

بازانًا  وع��ش��ري��ن  تسعة  ف��ي  ال��ع��ن  ت��ص��ب 
مب���ك���ة ب��ع��ض��ه��ا ال ي������زال ب����ن����اؤه ق��ائ��م��ًا 
إزالته مّت���ت  اآلخ���ر  وال��ب��ع��ض  اآلن  ح��ت��ى 

ت��ص��ب ال��ق��ن��اة ف���ي س��ب��ع ع���ش���رة ب���رك���ة بعضها 
لالستفادة  األم���ط���ار  م��ي��اه  ب��ت��ج��م��ي��ع  ي��خ��ت��ص 
ال���دواب بسقيا  يختص  اآلخ���ر  وال��ب��ع��ض  منها 
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عدة مجموعات مختلفة للقيام مبهام العمل، بقيادة األس���تاذ الدكتور عمر 

س���راج أبورزيزة، الباحث الرئيس للمش���روع، وكلف���ت كل مجموعة بعمل 

محدد في فترة محددة، واملجموعات هي: )املجموعة األولى ومهمتها جتميع 

املعلومات. واملجموعة الثانية، ومهمتها تنظيف اخلرزات والدبول. واملجموعة 

الثالث���ة وتختص باألعمال املس���احية. واملجموعة الرابع���ة لتقدير املخزون 

اجلوفي. واملجموعة اخلامس���ة تقوم بتقومي التأثي���رات البيئية. واملجموعة 

السادس���ة لدراس���ة املياه الس���طحية. واملجموعة الس���ابعة تقوم بدراسة 

نوعية املياه ومدى جودتها، واملجموعة الثامنة ومهمتها القيام بالدراس���ات 

الهيدرولوكية(. وقد جرى مؤخرًا إنش���اء وح���دة ألبحاث إعادة إعمار عني 

زبيدة واملياه اجلوفي���ة بجامعة امللك عبدالعزيز، وتعيني األس���تاذ الدكتور 

عمر أبورزيزة مشرفًا عامًا عليها. والهدف األسمى والرئيس ملشروع إعادة 

إعمار عني زبيدة هو دراسة إمكانية استغال املياه اجلوفية باملنطقة كمصدر 

مائي مكمل للمص���ادر املائية األخرى، وذلك ملقابلة االحتياجات املائية في 

مدينة مكة املكرمة واملشاعر املقدسة )عرفة ومزدلفة ومنى(، عبر عني زبيدة، 

وكذلك تخزين هذه املياه كمصدر اس���تراتيجي مائي لهذه املناطق، إال أن 

هنالك أهدافًا ثانوية للمش���روع منها: )دراسة الوضع الراهن لعني زبيدة. 

وتنظيف بعض أجزاء العني من خرزات ودبول وحتديد األجزاء التالفة منها. 

وحتدي���د كميات املياه اجلوفية املتوافرة يوميًا من األودية احمليطة باملصدر 

األم للعني، خاص���ة اجلزء األعلى من وادي نعمان ووادي رهجان. ومعرفة 

نوعية املياه وتقدير حاجتها للمعاجلة(.

س���نتمترًا، وتتمثل فتحة اخلرزة املؤدية إلى أس���فل منبع العني في شكل 

مربع طول ضلعه تس���عون س���نتمترًا، وبلغ عمق هذه اخلرزة من مستوى 

سطحها إلى القناة حيث املنبع أربعة وثاثني مترًا. وقد استمر تدفق املياه 

عبر هذه القنوات مئات الس���نني، واهتم بها والة أمور املس���لمني، فقاموا 

على تشغيلها وصيانتها وترميمها، كلما دعت احلاجة إلى ذلك.

االحتياجات المائية 
إن مكة املكرمة واملش���اعر املقّدس���ة كانتا تنعمان بنظام مائي يتناس���ب 

وحجمهما وعدد سكانهما، إال أن مكة املكرمة في السنوات األخيرة منت 

منوًا س���ريعًا، أدى إلى زيادة الرقعة العمرانّية، وزيادة أعداد الس���كان، 

وم���ن ثم إل���ى زيادة االحتياج���ات املائية. وتعتمد مياه مك���ة املكرمة في 

مصادرها الرئيس���ة على املياه اجلوفية املرتبطة بهطول األمطار، وجتميع 

السيول في مصادرها األولى، وملا كان موقع  هذه املصادر واملجاري في 

بطون األودية ملتقى السيول دائمًا، كان البد لها أن تعاني من مشكات 

الهدم والتدمير، األمر الذي يتطلب مواالة اإلصاح بصفة مس���تمرة. وقد 

تعّرضت بعض القنوات احلجّرية )الدبول( اخلاصة بعني زبيدة للكس���ر أو 

الدفن أو اإلزالة، مما تسّبب في عدم استمرار تدفق املياه خال القنوات 

ف���ي هذه األجزاء املتضّررة، وارتفاع منس���وب املياه اجلوفية في املناطق 

احمليط���ة بدرجة ملحوظة، كم���ا أن بعض القن���وات احلجّرية واخلرزات 

أصبحت اآلن في وس���ط األحياء السكنّية، بل في وسط الطرق السريعة، 

والعّبارات أضحت حتت بعض هذه الطرق، مما يزيد من صعوبة صيانتها 

وتتبع مساراتها. 

ترميم العين
والعيون بعد أن كانت مصدرًا رئيس���ًا ملياه الشرب والزراعة ملكة املكرمة 

واملشاعر املقدس���ة، ورمزًا تاريخيًا للهندسة اإلسامّية الرائدة، أصبحت 

اآلن سببًا مباشرًا من أسباب ارتفاع منسوب املياه اجلوفية، وذلك نتيجة 

للكس���ر واإلزالة، وأصبحت عرضة للدفن والنسيان، وقد نتج عن ارتفاع 

منس���وب املياه اجلوفية في عدد من أحياء مكة املكرمة مش���كات بيئّية، 

وصحّية، واقتصادّية عديدة. وفي س���بيل إيجاد حلول علمّية وعملّية لهذه 

املش���كلة، يجري العمل على دراس���ة إمكانية ترميم األج���زاء الباقية من 

مس���ارات عني زبيدة، والتي ميكن ترميمها، وبناء أجزاء جديدة للمناطق 

التي يصعب ترميمها، ومن ثم إعادة جتميع، ومحاولة االستفادة من مياه 

تلك العني، والتي تتراوح كمياتها من عش���رين إلى ثاثني ألف متر مكعب 

يوميًا )من ثمانية مايني إلى أكثر من ثاثة عش���ر مليون جالون يوميًا(، 

ونوعية هذه املياه جيدة وصاحلة الستعماالت عديدة.  

العمل الفعلي
ب���دأ مركز أبحاث املياه بجامعة املل���ك عبدالعزيز بجدة العمل الفعلي في 

املش���روع في عام ألف وأربعمائة وتسعة عشر للهجرة، وقد جرى تشكيل 

إن���ش���اء ع���ي���ون امل���ي���اه ب��ال��ك��ي��ف��ي��ة ال���ت���ي هي 
أسالفنا  ش��ّي��ده  ف��ري��د  هندسي  ن��ظ��ام  عليها 
ونقلها اجل��وف��ي��ة  امل���ي���اه  ل��ت��ج��م��ي��ع  ب��ب��راع��ة 

البيئّية  امل��ن��ط��ق��ة  ال��ن��ظ��ام ظ����روف  ه���ذا  راع����ى 
استمرار  تضمن  بطريقة  فبني  ال��ص��ح��راّوي��ة 
ال���ع���ط���اء وع������دم اس����ت����ن����زاف امل����ي����اه اجل��وف��ي��ة 

العدد الثاني جمادى األولى  1431ه� 60



املطوف/ زكي كمال محمد حسني
احلائز على درع التميز في حفل الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف 

لتكرمي متميزي موسم حج )1430هـ(

)خدمة احلاج شرف.. أمانة.. مسؤولية(

        مؤسسة مطوفي حجاج تركيا 
ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

مكة املكرمة جوال: 0500009541
zaki-kamal@hotmail.com :بريد إلكتروني

 مكة املكرمة  جوال: 0505629146  
hatemk@windowslive.com :بريد إلكتروني

املطوف/حامت حسن أحمد كوشك
احلائز على درع التميز في حفل الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف

لتكرمي متميزي موسم حج )1430هـ(

تركيا  ح����ج����اج  م���ط���وف���ي  م���ؤس���س���ة 
وأستراليا وأم��ري��ك��ا  أوروب����ا  ومسلمي 

حامت كوشك

خدماتنا عصرية.. خبراتنا متميزة



من  اخلامس  الركن  تعد  الرحمن،  بيت  قلبها  في  حتمل  التي  املكرمة  مكة  الدنيا  قبلة  إلى  مكان..  أق��دس  إلى  العتيق..  البيت  إلى  الرحلة 
التي يتوجب على احلاج إمتامها، ومنها )الطواف(  املختلفة  املناسك  العديد من  الذي هو فريضة حتمل  أرك��ان اإلس��ام، وتسمى )احل��ج( 
املناسك  ه��ذه  احل��اج  ي��ؤدي  ولكي  املناسك.  من  وغيرها  الطاهر،  عرفات  لصعيد  والنفرة  اجل��م��رات،  لرمي  مبنى  واملبيت  العتيق،  بالبيت 
بالصورة الصحيحة والطريقة املثلى، فا بد من وجود من يساعده على ذلك، ومن يوفر له اخلدمات الازمة، وييسر له أداء النسك. ومن 
واملغادرة،  القدوم  املكرمة، من استقبال وتوديع في منافذ  التي هي خدمة تؤدى للحجيج عند قدومهم مكة  هنا نبعت مهنة )الطوافة(، 
والنقل إلى مكة املكرمة وإلى مساكنهم وإلى املشاعر املقدسة، وخدمات اجلوازات واإلسكان والتغذية، وطواف القدوم والشؤون العامة والنقل 
أداء  انتهاء موسم احلج، وبعد  املغادرة )البرية واجلوية والبحرية( للمغادرة عند  إلى منافذ  الترددي والتفويج ملنشأة اجلمرات، ومن ثم 
احلاج ملناسكه في أمن وأمان، كما تلمس بشكل مباشر قدرًا كبيرًا من احتياجاتهم من اإلرشاد والتوعية والتوجيه أثناء أداء مناسك احلج.

مهن “أرباب الطوائف”.. 
منعطفات مهمة وتحوالت كبيرة

دة 
فا

الر
ة: 

رم
مك

ة ال
مك

بدأ بعضها قبل اإلسالم وشهدت اهتمامًا متعاظمًا في العهد السعودي

أضواء
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)الطواف( هو الدوران حول الكعبة، ومنه اش����تق اسم )املطوف(. ولتعريف 

كلمة )الطوافة(، فقد ورد أن هذا االسم قد جاء من فعل )طاف( ومصدرها 

الط����واف، واملطاف موض����ع هذا الطواف، وبذلك كان����ت حرفة املطوف أو 

صناعته إرش����اد احلجاج إلى ما يتعلق مبناسك احلج، فسمي مطوفًا، ألن 

الطواف جزء من هذه املناسك، فهذا من باب املجاز، إذ يطلق على اجلزء، 

ويراد به الكل. واملطوفون  )طبقًا ملا ورد في نظام إدارة احلج( هم أشخاص 

م����ن أهل مكة املكرمة يعينهم جاللة امللك املعظ����م من أهل الديانة واألمانة 

للقيام مبا يلزم احلاج، ويخصص لكل ش����خص منه����م فريقًا من احلجاج 

وذلك مبوجب تقارير وس����ؤاالت بأيديهم حسب العوائد القدمية. ووظيفتهم 

القيام بتعليم احلاج مناس����ك احلج كل على حس����ب مذهبه، ويحضر له كل 

ما يلزمه من ركوبة ومس����كن، وما يلزمه لعرفة ومنى وزيارة املسجد النبوي 

وعودته إلى جدة، باإلضافة إلى إرش����اد احلاج إلى عموم أعمال املناس����ك 

عل����ى أحد املذاهب األربعة، واحملافظة على راحته وماله وصحته. واملطوف 

أساسًا هو الشخص الذي يطوف باحلجاج واملعتمرين، ويقوم مبهمة تلقني 

احلاج أو املعتمر باأللفاظ واألدعية والس����ن والفرائض ذات العالقة بعملية 

الطواف - كما يدل اس����م املهنة - والتي أصبحت فيما بعد من أهم املهن 

التي امتهنها أهل مكة املكرمة، منذ توافد احلجاج ممن لهم معرفة بسيطة 

أو معدومة بشعائر احلج والعمرة والطواف بالبيت.

شرف الخدمة 
منذ أن رفع نبي الله إبراهيم وابنه إس����ماعيل عليهما السالم قواعد البيت، 

ثم أذن خليل الله عليه الصالة والس����الم في الناس باحلج بأمر ربه، توالت 

وف����ود احلجاج إل����ى مكة املكرمة م����ن كل فج عميق، مم����ا تطلب معه أن 

يؤم����ر خليل الله عليه الس����الم من قبل ربه أن يطه����ر بيته لكل من قصده، 

س����واء أكان طائفًا أم قائمًا أم راكعًا س����اجدًا. قال الله تعالى: }َوِإْذ َبوَّْأَنا 

اِئِفنَي َوالَْقاِئِمنَي  ْر َبْيِتيَ ِللطَّ ْبَراِهيَم َمَكاَن الَْبْيِت َأن الَّ ُتشْ����ِرْك ِبي َش����ْيئًا َوَطهِّ إِلِ

ِع السُّ����ُجوِد{.كما أمر الله س����بحانه وتعالى نبي����ه إبراهيم ومعه ابنه  َوالرُّكَّ

إس����ماعيل عليهما السالم أن يشتركا في خدمة بيته احلرام وتطهيره لهذه 

األعداد املتنامية من ضيوف الرحمن، قال الله تعالى: }َوَعِهْدَنا ِإلَى ِإْبَراِهيَم 

ِع السُّ����ُجوِد{. ومن ثم  اِئِفنَي َوالَْعاِكِفنَي َوالرُّكَّ َرا َبْيِت����َي ِللطَّ َوِإْس����َماِعيَل َأن َطهِّ

فقد كان نبي الله إبراهيم وابنه إس����ماعيل أول من نال ش����رف خدمة بيت 

الله وحجاجه. وقد تبعهما في ذلك أبناء إس����ماعيل عليه الس����الم، وكل من 

ج����اء بعدهم وآلت إليه والي����ة بيت الله احلرام. ويلحظ املرء أن أهم املراحل 

الت����ي مرت بها مهنة )الطوافة( هي: )قبل اإلس����الم، ومن بداية اإلس����الم 

وحتى بداية العهد اململوكي، والعهد اململوكي الذي ظهرت فيه مهنة الطوافة 

كمهنة، والعصر العثماني(. وكذلك العهد الس����عودي، الذي تنقسم فيه هذه 

املهنة الشريفة إلى: )فترة التوسع من عام  1343 - 1385ه�.  وفترة إلغاء 
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ن�����ال شرفها  ال���ت���ي  )ال����ط����واف����ة(  م��ه��ن��ة  ب������دأت 
أه��������ل م����ك����ة امل�����ك�����رم�����ة مب����ع����ن����اه����ا ال���ش���م���ول���ي 
اخل�����دم�����ات�����ي ق����ب����ل اإلس����������ام مب����ئ����ات ال���س���ن���ن

احلجاج  دروب  ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��ؤس��س  امل��ل��ك  اّم���ن 
���ن  وب�����س�����ط األم����������ن ووض����������ع ت����ن����ظ����ي����م����ات مت���كِّ
وسهولة ب��ي��س��ر  ف��ري��ض��ت��ه��م  أداء  م���ن  احل���ج���اج 

التقارير واس����تبدال حرية السؤال بها وتشكيل هيئات الطوائف. وفترة 

التوزيع. وفترة إنش����اء مؤسس����ات الطوافة األهلية التجريبية. ومراجل 

انتخابات مجالس إدارات مؤسسات الطوافة، وصدور قرار تثبيت هذه 

املؤسسات وإلغاء صفة التجريبية عنها(. 

خدمات شاملة
وب����دأت مهنة )الطوافة( التي نال ش����رفها أهل مك����ة املكرمة مبعناها 

الش����مولي اخلدماتي قبل اإلس����الم مبئات الس����نني، إلى أن وقعت في 

ي����دي قصي بن كالب، جد النبي صلى الله عليه وس����لم، ويعتقد بعض 

املؤرخني بأن الطوافة - مبعناها املطلق للداللة واإلرش����اد الديني أثناء 

ر  احلج - قد بدأت في زمن اإلس����الم، ففي بداية العهد اإلس����المي أمَّ

الرس����ول صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على احلجاج املسلمني 

في الس����نة التاسعة من الهجرة ليحج بهم، فكان بذلك أول أمير للحج، 

كما أرس����ل من خلفه علي بن أبى طالب ليلحق به ويقرأ على أهل مكة 

َراَم َبْعَد  ٌس َفاَل َيْقَرُبوْا امْلَْس����ِجَد احْلَ ا امْلُشْ����ِرُكوَن َنَ َ قول الله تعالى: }ِإنَّ

َعاِمِهْم َهَذا{. وفي حجة الوداع تقّدم رس����ول الله صلى الله عليه وسلم 

ركب احلجاج من املدينة املنورة في السنة العاشرة من الهجرة ليعلمهم 

بنفسه كيفية أداء النس����ك، ويأمرهم بأن يتعلموها منه ويأخذوها عنه، 

كما ج����اء في احلديث الصحيح عن جابر قال: “رأيت النبي صلى الله 

عليه وسلم يرمى على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، 

فإن����ي ال أدري لعلى ال أحج بعد حجتي هذه”. وبذلك فرض احلج على 

املس����تطيعني من املسلمني في مش����ارق األرض ومغاربها مما نتج عنه 

وفود أعداد كبيرة من املس����لمني لتأدية فريضة احلج، وانتظمت قوافل 

احلجيج القادمة من البالد اإلس����المية يترأسها اخللفاء، حيث كان ذلك 

شرفًا يحرصون على أن ينالوه بأنفسهم، أو يكلفون أقرب الناس إليهم 

بإمارة احلاج. وقد استمرت قوافل احلجيج تأتى إلى مكة يقودها أمراء 

احلاج الذين ورد ذكرهم في املصادر املختلفة مثل أمير احلج املصري 

وأمير احلج العراقي وأمير احلج الشامي وغيرهم.

وكان����ت كل قافلة من تل����ك القوافل تزود بكاف����ة احتياجاتها من مأكل 

ومشرب وخالفه، إضافة إلى تزويد تلك القوافل بأئمة ومؤذنني حتى يتم 

حج من كان فيها وفق ماجاءت به احلنيفية السمحة.

أمراء الحج
ومع انتشار اإلسالم واتساع بقعة العالم اإلسالمي جغرافيًا، وبالتالي 

زيادة أعداد احلجيج وتعدد لغاتهم, بدأ كل بلد إسالمي في تعيني أمير 

على حجه، يأتي باحلجيج إلى مكة املكرمة في كل موس����م. وفي عصر 

احل��ج( هم  إدارة  ف��ي نظام  ورد  مل��ا  وامل��ط��وف��ون  )طبقًا 
امللك  ج��ال��ة  يعينهم  املكرمة  مكة  أه��ل  م��ن  أش��خ��اص 
املعظم من أهل الديانة واألمانة للقيام مبا يلزم احلاج

1345ه������������  ف�������ي  احل���������ج  إدارة  ن������ظ������ام  ص���������در 
وي������ت������ك������ّون م�������ن اث�����ن�����ت�����ن وأرب��������ع��������ن م���������اّدة 
الطوائف أرب������اب  أع���م���ال  ب��ت��ع��ري��ف  اخ��ت��ص��ت 



املمالي����ك، عني أمير مكة ل����كل من هذه البعثات مرافقًا محليًا من الش����خصيات 

املرموقة في مكة لكي يرش����دهم خالل املوس����م, وكانت هذه هي املرة األولى التي 

ظهرت فيه����ا املعالم املهنية للطوافة، وأخذت بعدًا وظيفي����ًا. ومرت مهنة الطوافة 

من����ذ عهد املماليك بالعديد من املراحل املتباين����ة التي متيزت باحلرية الكاملة في 

ممارس����تها أحيانًا مما أفقدها التنظيم, وطغت عليها السيطرة الكاملة في فترات 

أخرى مما أفقدها روح املنافس����ة. وتدهور الوضع االجتماعي للعاملني في مهنة 

الطوافة خالل زمن األشراف إلى مستوى الطبقات التي صُنفت من الطبقات الدنيا 

في ذلك املجتمع، وهي طبقة احلرفيني و املهنيني بعد ذلك بدأت في الظهور جماعة 

من املطوفني واتس����عت قاعدتها حتى عرف معظم احلجاج من األقطار اإلسالمية 

املختلفة بوجود مطوفني ينتظرون قدومهم، ويستعدون خلدمتهم واستضافتهم.

أبعاد جديدة
كان املطوفون غالبًا من القضاة والفقهاء القادرين على اإلرشاد 

السليم على كل املذاهب، وقد تنامى دور املطوف خالل فترة حكم 

املماليك من مجرد املرش����د الديني، إلى املضيف في السكن، ثم 

املسؤول عن اإلعاشة، ثم املوفر لوسائل النقل وهكذا. ومع تنامي 

املردود املادي للطوافة وتداخل منافعها، حتولت بشكل رئيس عن 

الفقهاء والقضاة، ووصلت إلى الوجهاء واألعيان في بداية األلفية 

الهجري����ة الثانية، حيث أخذت مهنة الطوافة في العصر العثماني 

)923ه� - 1334/ 17ه1م - 1915م (: أبعادًا جديدة، بوجود 

جماعة اختصت بتطويف من يقدم إلى مكة للحج في هذا العصر، 

وأنهم كانوا يتقاضون أجرًا على أدائهم هذه اخلدمة، حيث كانوا 

على علم باألدعية وكيفية إرش����اد احلجاج إلى أداء النسك، وقد 

كان املط����وف في هذه الفترة ينتدب نفس����ه لتطويف احلجاج أو 

ينتدبه والة مكة إلرشادهم أو يقوم احلاج نفسه باختيار مطوفه. 

ومتيز هذا العصر بأن خصص فيه أفراد وأس����ر معينة ألجناس 

معين����ني، حيث كان كل أمي����ر أو وال تركي مينح هذه البيوت أو 

األسر أو األفراد صكوكَا وفرمانات تقرر لهذه الفئة حق الطوافة 

وهو ما عرف باسم )التقارير(، وهذا النظام يقرر أو يعني مطوفًا 

محددًا حلجاج كل بلد إس����المي مح����دد، وليس للحجاج من تلك 

األقط����ار خيار أو رأي في ذلك املط����وف. وأدى هذا النظام إلى 

تقسيم احلجاج إلى نوعني في تلك املرحلة، هما )حجاج التقارير( 

كما سبق اإلش����ارة إليه، و)حجاج املشاع(، أو من لم يقرر لهم 

مطوف محدد، وهؤالء هم م����ن يتجاذبهم املطوفون بعد وصوهم 

إلى الديار املقدسة. ومت بعد ذلك إلغاء نظام التقارير، ثم إعادته 

وتعديل����ه عدة مرات خ����الل فترة هذا احلكم. كم����ا أدى صراع 

الوجهاء على الرب����ح وزيادته إلى تنظيم أجوار املطوفني، كتعرفة 

عام 1326ه�.

األمن واألمان
تط����ورات كثيرة مرت بها الطوافة في العهد الس����عودي الزاهر، ومنذ توحيد هذا 

الكيان الشامخ على يد امللك املؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب 

الل����ه ثراه، ال����ذي أدرك - يرحمه الله - بعد دخوله مك����ة املكرمة في ربيع األول 

عام 1343ه�، أن تامني دروب احلجاج وبس����ط األمن على ربوعها يستلزم وضع 

ن قاصدي بيت الله احلرام وزوار مس����جد رسوله املصطفى  تنظيمات جديدة متكِّ

صلى الله عليه وس����لم من أداء فريضتهم بيسر وس����هولة. وبدا ذلك واضحًا من 

خ����الل تأمني موانئ بحرية على البحر األحمر بع����د أن طال حصار جدة، فوجه 

– طيب الله ثراه – بأن يس����تخدم احلجاج موان����ئ رابغ وينبع والقنفذة كموانئ 
بحري����ة متكنهم من الوصول إلى مكة املكرمة. كما أدرك أن تأمني دروب احلجيج 

يس����تلزمه توفير خدمة جيدة له����م، ولهذا اصدر - يرحمه الل����ه - أمره باإلبقاء 

عل����ى الطوافة كمهنة منحص����رة ألبناء مكة املكرمة وجاء ذلك ف����ي املادة الرابعة 

من املرس����وم امللكي املنشور بجريدة أم القرى بعددها األول الصادر يوم اجلمعة 

املوافق 15 جمادى األولى 1343ه�، حتت عنوان: )هذا بالغ( ليش����كل الضامن 

ملهنة الطوافة واس����تمراريتها، فقد نصت املادة الرابعة منه على ما يلي: )كل من 

كان من العلماء في هذه الديار أو موظفي احلرم الش����ريف أو املطوفني ذو راتب 

مع����ني فهو له على ما كان عليه من قبل، إن لم نزده فال ننقصه ش����يئًا، إاّل رجاًل 

أق����ام الن����اس عليه احلجة أنه ال يصلح ملا هو قائم عليه، فذلك ممنوع مما كان له 

من قبل، وكذلك كل من كان له حق ثابت س����ابق في بيت مال املس����لمني أعطيناه 

منه ولم ننقصه منه شيئًا.

نظام إدارة الحج 
صدر نظام إدارة احلج في عهد امللك املؤس���س عبدالعزيز آل س���عود – طيب الله 

ث���راه - بتاريخ 20 ربيع األول س���نة 1345 ه�، ويتكوّن م���ن اثنتني وأربعني ماّدة 

اختص���ت بتعريف أعمال أرباب الطوائف من مطوفني، وزمازمة 

وُمخرِّجني ومقومني ووكالء املطوفني، ووكالء املدينة املنورة، ونقباء 

جدة، وحتديد مجاالت اختصاصهم ومهامهم وأعمالهم، وآليات 

تعيني رؤس���اء عموم املطوفني ورؤساء مش���ايخ اجلاوة، ورئيس 

األدالء، والهيئات التابعة له���م، وطرق حل املنازعات واخلالفات 

التي قد تنشأ بينهم. كما تضمن النظام حتديد ما على احلجاج 

من واجبات، ومصاريفهم، كما اش���تمل تفصياًل لوظائف إدارة 

الصح���ة العامة، ودائرة البلدية. ال���ذي قال - يرحمه الله - في 

اجللس���ة االفتتاحية ملجلس الشورى، عند انعقاده مبكة املكرمة 

في الس���ابع من شهر ربيع األول عام 1349 ه�: “ال أحتاج في 

هذا املوقف أن أذكركم بأن هذا البلد املقدس يتطلب النظر فيما 

يحف���ظ حقوق أهله، وما يؤمن الراح���ة حلجاج بيت الله احلرام، 

ولذلك فإنكم تتحملون مس���ؤولية عظيمة إزاء ما يعرض لكم من 

النظم واملش���اريع، سواء أكانت تتعلق بالبالد أو بوفود احلجاج 

م���ن حيث اتخاذ النظم التي حتفظ راحتهم واطمئنانهم في هذا 

البلد املقدس”. كما أص���در - يرحمه الله - في عام 1351 ه� 

/ 1932م، ق���راره املتعل���ق بإضافة أمر العناية بش���ؤون احلج 

واحلجاج إلى اختصاص مجلس الشورى. 

نظام المطوفين العام 
ويظه����ر اهتمام القادة الس����عوديون املتعاظم باحلج واحلجاج 

وبالعامل����ني على خدمتهم، جليًا في هذه املش����روعات اجلبارة 

الت����ي ُأنفقت فيها عش����رات املليارات ف����ي كل من مكة املكرمة 

واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة. وقد مرت الطوافة في العهد 

السعودي بأربع فترات، بدأت بفترة التوسع واالنتشار

)من عام 1343ه�����/ 1385ه�(، حيث قام����ت حكومة اململكة 

العربية الس����عودية منذ سنة 1343ه� /1924م، بجهود كبيرة 

في سبيل النهوض مبستوى اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن 

وعلى رأس����ها خدمة الطوافة، وقد عملت جاهدة على تنظيم وس����ائل أدائها حتى 

عندم����ا أصبح لها نقب����اء ونظام خاص بها. فف����ي 1367/11/3ه� صدر األمر 

الس����امي رق����م 9267 باملوافقة على نظ����ام املطوفني العام وال����ذي ينص على: 

)املطوف هو دليل احلاج في مناسكه وجميع ما يتعلق باحلج، وهو بذلك املسؤول 

األول عن احلاج. والتقارير الكرمية س����واء أكانت قدمية أم حديثة نافذة املفعول 

ومرعية اإلجراء. واحلاج حر في سؤاله عمن شاء حتى وصوله إلى مواقع السؤال 

املخصوص����ة، وتكون العبرة باملطوف الذي س����أل احلاج عنه بداي����ة. والتقارير 

الصادرة من والة األمر ألش����خاص معينني في بالد معينة تكون معتبرة وفعالة. 

والتقاري����ر الصادرة حتى نهاية عام 1310ه� معتبرة كلها ونافذة املفعول، وتلغى 

جميع التقارير اخلاصة مبشايخ اجلاوة الصادرة بعد 1310ه� حتى عام تأسيس 

احلكومة الس����عودية 1343ه�(. وقد متيزت هذه الفترة بانتشار الهيئات اإلدارية 

التي أس����همت في زيادة كفاءة أعمال املطوف����ني وخدماتهم املقدمة إلى احلجاج، 

ولعل من أهم مالمح التميز، كثرة عدد املطوفني. 

املديرية  تأسست 
ال����ع����ام����ة ل���ش���ؤون 
احل���������ج ف�������ي ع�����ام 
1365ه������ ب��أم��ر من 
عبدالعزيز  امل��ل��ك 
طيب  س����ع����ود  آل 
ال������������ل������������ه ث��������������راه 
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ك��������ان امل����ط����وف����ون 
غ�����������ال�����������ب�����������ًا م�����ن 
والفقهاء  ال��ق��ض��اة 
على  ال�����ق�����ادري�����ن 
السليم  اإلرش�������اد 
املذاهب ك��ل  ع��ل��ى 



إلغاء الرسوم
ومما ساعد على هذا االنتشار انتشار األمن واألمان، وانتشار املطوفني نتيجة 

لزيادة حملة التقارير عن طريق املنح أو الشراء، وكثرة املشاع بحيث أصبح كل 

مطوف قادرًا على العمل في أي بلد يس����تطيع أن يس����افر إليه، كما أن اإلعفاء 

من الرسوم كان له أثره البالغ، فقد ألغت احلكومة السعودية الرسوم التي كانت 

تؤخذ من احلجاج مقابل األعباء التي تقوم بها الدولة، في حني أن مستوى دخل 

الف����رد في دول العالم عموم����ًا كان يفوق دخل الفرد في اململكة في تلك احلقبة، 

والوضع االقتصادي للدولة الناش����ئة لم يكن يتحمل هذا العبء، كما أن تعبيد 

الطرق البرية، وربطها بالدول املجاورة في الس����نوات العش����ر األخيرة من هذه 

الفترة )1375 - 1385 ه�(، كان من أهم األس����باب التي أسهمت في وصول 

احلجاج بيسر وسهولة. كما أن حالة العالم الذي شهد انتهاء احلربني العامليتني 

األولى والثانية، وبالتالي انتهاء األزمة االقتصادية العاملية الطاحنة، إضافة إلى 

اس����تقالل العديد من الدول اإلس����المية، وتولى قيادتها حكام مسلمون سمحوا 

للعديد من رعاياهم بالس����فر إلى الديار املقدس����ة، والتق����دم التكنولوجي الذي 

أحدث تطورًا هائاًل في إمكانات الس����فن البحرية الضخمة، التي أس����همت في 

توصيل أعداد كبيرة من احلجيج، مقارنة بالذين وصلوا بواسطة الطائرات. 

هيئة أمناء المطوفين
إن أهم ما مييز هذه الفترة، هو وضع األطر واملعايير، وانتشار الهيئات اإلدارية 

املتخصص����ة، الت����ي تهدف إلى دعم كف����اءة عمل املطوف����ني واألدالء. ومن أهم 

الهيئات التي انتشرت في هذه الفترة، )هيئة أمناء املطوفني( التي كانت تسمى 

اصطالحًا )الهيئة(، وهي مكونة من عش����رة أعضاء، أربعة عن حجاج التقارير، 

وأربعة عن حجاج املش����اع، واثنني عن حجاج الشيعة.وقد كان التعيني في هذه 

الهيئة في بداية األمر يتم بترش����يح من رئيس املطوفني، ثم أصبح بعد ذلك يتم 

باالنتخ����اب. علمًا بأنه لم تكن هناك فترة زمنية لها، وفي حالة نقص عدد أفراد 
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احل�����ج  وزارة  إن�������ش�������اء  مت  1381ه�����������������  ع���������ام  ف�������ي 
احلج  وزارة  س��م��ي��ت  1414ه��������  ع����ام  وف����ي  واألوق��������اف 

اصطاحًا  تسمى  كانت  التي  املطوفن(  أمناء  )هيئة 
)الهيئة( تعد من أهم الهيئات وتتكون من عشرة أعضاء

)ه���������ي���������ئ���������ة أم��������������ن��������������اء امل���������ط���������وف���������ن( 
ال��������ت��������ي ك��������ان��������ت ت�����س�����م�����ى اص������ط������اح������ًا 
)ال�����ه�����ي�����ئ�����ة( ت�����ع�����د م�������ن أه���������م ال����ه����ي����ئ����ات 
وت���������ت���������ك���������ون م�����������ن ع����������ش����������رة أع��������ض��������اء

ان����ت����ش����ار ال����ه����ي����ئ����ات اإلداري�������������ة أس����ه����م في 
زي����������ادة ك�����ف�����اءة أع�����م�����ال امل����ط����وف����ن ورق�����ي 
خ�����دم�����ات�����ه�����م امل������ق������دم������ة إل����������ى احل�����ج�����اج

الهيئ����ة بوفاة أحدهم أو طلب أحد األعضاء اإلعف����اء من عضويته، يتم انتخاب 

هيئ����ة جدي����دة. وبجانب هذه الهيئة كان هناك العديد م����ن الهيئات منها: )هيئة 

أمناء مش����ايخ اجلاوة، وهيئة أمناء مطوفي الهنود والباكس����تان وغيرهما(، ومن 

الهيئات التي مارست دورا رائدًا في هذه الفترة، )هيئة متييز قضايا املطوفني( 

املكون����ة من عضوين عن كل طائفة من طوائف العرب واجلاوه والهنود والزمازمة 

واملُخرج����ني. وباإلضافة إلى ما س����بق كانت هناك هيئ����ة الزمازمة، والعديد من 

النقابات التي تتبعها هيئات السؤال، ولكل منها دوره وأهميته. وأهم اإليجابيات 

التي متيزت بها هذه املرحلة أن املطوف كان ال يألو جهدًا في التعرف على أكبر 

عدد ممكن من احلجاج بأية وسيلة تضمن له توسيع قاعاته، والسؤال عنهم عند 

وصوله����م إلى املوان����ي البرية أو البحرية أو اجلوية، وتق����دمي أفضل خدمة لهم، 

وبذلك يحظى احلاج بخدمة ورعاية أفضل. كما أدت هذه املرحلة إلى مش����اركة 

جميع أفراد العائلة - ذكورًا و إناثًا - في خدمة احلاج، كما أدت إلى مش����اركة 

بعض العائالت مع عائالت أخرى في التقارير، وبالتالي في املصلحة. كما كانت 

املنافس����ة تقتضي ذهاب املطوفني إل����ى العديد من دول العالم، ملتابعة حجاجهم 

وزيارتهم في قراهم وبيوته����م والتعرف عليهم، وفي بعض األحيان مصاهرتهم، 

فتصبح األسرة واحدة واملصالح مشتركة.

إلغاء التقارير
صدر مرس����وم ملكي كرمي برقم )12( في 1385/5/9ه����� بتوقيع امللك فيصل 

- رحم����ه الل����ه تعالى - ينص على امل����واد التالية: )يقفل ب����اب املعلمانية وباب 

االنفصال بني الش����ركاء اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا املرسوم. يكون لكل حاج 

احلرية املطلقة في الس����ؤال عن املطوف والدليل الذي يريده من مجموعة مطوفي 

و أدالء بل����ده. يح����ق للمطوف خدم����ة احلجاج الذين يس����ألون عنه دون حتديد 

لعدده����م، وعلى وزارة احلج واألوقاف مراعاة مصلحة املطوف، فتصرف له هذه 

املصلح����ة كاملة ألول مائتي حاج، ونصفه����ا عن املائتني التالية، وربعها ملا يزيد 

على ذلك من احلجاج. يكون الدليل حرًا في قبول التعامل مع املطوفني، وتراعي 
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وزارة احلج واألوقاف عند محاس����بة كل دليل على مصلحته، نفس أسلوب توزيع 

املصلحة الس����ابق اإلشارة إليه أعاله. يكون الزمزمي حرًا في قبول التعامل مع 

املطوفني، وتراعي وزارة احلج واألوقاف عند محاسبة كل زمزمي على مصلحته، 

أن تصرف له كاملة عن الثالثة آالف حاج األولى، وثلثاها عما يزيد على ذلك من 

احلجاج. حتدد خدمة األدالء باملدينة املنورة بواقع عش����رة رياالت عن كل حاج، 

تس����توفى ممن يرغ����ب الزيارة مع العوائد املقررة، ويح����ق للدليل خدمة احلجاج 

الذين يس����ألون عنه وذلك دون حتديد لعددهم، وتراعي الوزارة عند محاسبة كل 

دلي����ل على مصلحته، بأن تصرفها له كاملة عن األلف حاج األولى، ونصفها عن 

األلف التالية، وربعها عما يزيد عن ذلك من احلجاج. احلجاج الذين لم يس����ألوا 

ع����ن مطوف أو دليل، يع����ني املطوفون واألدالء لهم من أف����راد الطائفة الذين لم 

يحصلوا على احلد األدنى للمصلح����ة الكاملة مع مراعاة إمكانيات كل مطوف. 

تلغى رئاسة وهيئات املطوفني الثالث ورئاسة وهيئات األدالء، والوكالء والزمازمة 

واألمناء واجلمعيات العمومية والنقباء، وتناط مهماتها بوزارة احلج واألوقاف، مع 

االس����تفادة من املوظفني احلاليني في الهيئات املذكورة طبقًا للمصلحة والنظام. 

يظل مجموع التعرفة كما هو س����ابقًا. يفتح حس����اب مستقل لدى مؤسسة النقد 

العربي السعودي، وتورد إليه املبالغ املتحصلة، ومتسك الوزارة حسابات مستقلة 

لكل طائفة ترحل إليها الوفورات اخلاصة بها(. 

تشكيل هيئات الطوائف
 وم����ن منطلق حرص حكومة اململكة العربية الس����عودية عل����ى تطوير هذه املهنة 

واالرتق����اء بها، صدر الق����رار الوزاري رق����م 9/31 ق وتاريخ 1389/4/23ه� 

بش����أن نظ����ام طوائف احلج����اج، حيث مت تش����كيل أربع هيئات، وه����ي: )هيئة 

املطوفني، وهيئة الوكالء، وهيئة األدالء، وهيئة الزمازمة(. كما جرى تش����كل هيئة 

عليا لش����ؤون الطوائف، تسمى: )الهيئة العليا للطوائف(، ومن أهم ما متيزت به 

ه����ذه الفترة، أن املطوف لم يعد مقيدًا بجنس معني، أو بلد معني، ولم تعد هناك 

قيود حتده في توس����يع قاعدته، وتوسيع السؤال عنه بحرًا وبرًا وجوًا من العرب 

أو األفارقة، أو من اجلاوة، أو الهنود،... إلخ.

فترة التوزيع
خ����الل الفترة )1395ه� - 1398ه�(كانت هناك ضجة من بعض املطوفني الذين 

يعتمدون على غيرهم في إرس����ال احلجاج باسمهم، وال يذهبون بأنفسهم ملتابعة 

احلجاج في بالدهم، لذلك قل نصيبهم في احملصول، فرفعوا أصواتهم بالشكوى 

من أن السماس����رة أخذوا نصيب األس����د. فعلى أثر ذلك بدأ نظام التوزيع في 

ع����ام 1395ه�، ويعني ذلك تصنيف املطوف����ني إلى فئات والتوزيع على كل منهم 

عددًا ميثل متوس����ط من كان يخدمه من احلجاج، وق����د جاء ذلك بناًء على قرار 

معالي وزير احلج واألوقاف بالنيابة املوافق عليه من املقام الس����امي مبش����روع 

توزيع احلجاج وتقس����يمهم على املطوف����ني، بناء على ما نظمته جلنة احلج العليا 

لعام 1395 ه� ويتضمن القواعد التالية: )تشكل جلنة عامة للتوزيع بوزارة احلج، 

تش����رف على جلان توزيع احلجاج في الداخل واخل����ارج. وتعتبر اجلداول التي 

يعتمدها معالي وزير احلج واألوقاف أساس����ًا للتوزيع في موسم حج 1396ه�. 

ويس����تخرج من اجلداول املعتمدة ج����داول خاصة مبطوفي وأدالء كل قطر وعدد 

احلج����اج احمل����دد لكل منهم. يجب عل����ى جلنة توزيع حجاج اخل����ارج أن تكون 

عل����ى صلة بدوائر احلج ألخذ فك����رة واضحة عن عدد احلجاج املتوقع وصولهم، 

ليكون التوزيع على أس����اس س����ليم، وليراعى أن يس����توفى كل مطوف أو دليل 

الستحقاقه(.

هدف النظام
هدف نظام التوزيع إلى احلد من السمس����رة، باإلضافة إلى الرفع من املستوى 

املعيش����ي واالجتماعي للمطوفني، وقد اعتمد هذا النظ����ام على مبدأ املقايضة، 

فالدول����ة بذلك تضمن للمطوف ع����ددًا ثابتًا من احلجاج س����نويًا وحصوله على 

املصلحة، مما ينتج عنه ش����عوره باالستقرار االقتصادي واالجتماعي والنفسي. 

وفي املقابل تطالبه بتقدمي خدمات متميزة وإعطاء احلاج انطباعًا جيدًا، وبالتالي 

فإن النظام كان يرمي إلى إصالح وحتس����ني أوضاع الطوافة ومستقبلها. وعند 

التطبي����ق الفعلي لهذا النظام، تكش����ف عدد من الثغرات منه����ا: )أنه عند قدوم 

احلج����اج يتم توزيعهم على املطوفني في مراحل، فمث����اًل يعطى كل مطوف عدد 

معني في املرحلة األولى، وليكن 20 حاجًا، ثم 30 في املرحلة الثانية، ثم 50 في 

الثالث����ة وهكذا حتى يكتمل نصابه أو حصته، وذلك على أس����اس قدوم احلجيج 

واصطفافهم في مداخل املط����ارات واملوانئ البرية والبحرية، فالذي كان يحدث 

أن جتد أفراد العائلة الواحدة مش����تتني عل����ى عدد من املطوفني، وكانت املعاناة 

تبلغ حدًا يصل إلى حد تنازل احلاج عما دفعه في سبيل بقائه مع أمه أو أخته 

أو عش����يرته طوال فترة التوزيع )1395 ه� - 1399ه�(، وقد أدت هذه السلبية 

وغيرها إلى صدور األمر الس����امي رقم /4 ص 13162، في 6/13/ 1399ه� 

باملوافقة على إقامة مؤسسات الطوافة التجريبية..

ص�����������دور ق�����������رار ب������ش������أن ن������ظ������ام ط�����وائ�����ف 
امل��ط��وف��ن وهيئة  احل���ج���اج وت��ش��ك��ي��ل ه��ي��ئ��ة 
الزمازمة وه��ي��ئ��ة  األدالء  وه��ي��ئ��ة  ال���وك���اء 

أل�����غ�����ت احل����ك����وم����ة ال����س����ع����ودي����ة ال�����رس�����وم 
احل����ج����اج مقابل  م����ن  ت����ؤخ����ذ  ك����ان����ت  ال����ت����ي 
األع��������ب��������اء ال������ت������ي ت������ق������وم ب�����ه�����ا ال������دول������ة



يع���د كت���اب: )مك���ة: احل���ج والطواف���ة( مرجع���ًا مهمًا 
ومص���در معلوم���ات أساس���يًا للمهتم���ن بش���أن مهن���ة 
)الطواف���ة(، وتتب���ع مراحلها، ورص���د التطورات التي 
طرأت عليها عبر مس���يرتها الطويلة التي بدأت قبل 
اإلس���ام. كم���ا يش���كل إضاف���ة مهم���ة لكل الدارس���ن 
والباحث���ن مل���ا يحويه من س���رد موضوعي وتسلس���ل 
منطق���ي ل���كل املراح���ل الت���ي م���رت به���ا ه���ذه املهن���ة 
الشريفة، وتوثيق )ش���فهي وكتابي( لكل املنعطفات 

والتحوالت التي واكبت تاريخها العريق.

“مكة.. الحج والطوافة” 
مصدر معلومات الباحثين والمهتمين

دة 
فا

الر
ة: 

رم
مك

ة ال
مك

أصدره المطوف السيد فؤاد بن عبدالحميد عنقاوي ويضم تجارب شخصية 
وإفادات شفهية وكتابات مدونة

فكرة اإلصدار
أصدر الكاتب والباحث واملستش���ار الس���يد ف���ؤاد عبداحلميد عنقاوي 

اجلزء األول من هذا الس���فر الطيب في عام 1415ه�/1994م، وجاء في 

نحو )700( صفحة من القطع املتوس���ط )17 × 24( س���م، وحول فكرة 

إص���داره يقول: “لم يكن هذا الكتاب وليد صدفة... أو مجرد فكرة... بل 

كان ثمرة لس���نني طويلة... وجهود مريرة... سنوات الصبا.. والشباب.. 

والش���يخوخة.. والكهولة. س���نوات مليئة باألحداث، زاخرة بالتضحيات. 

خلت الس���احة من كتاب يؤرخ للطوافة واملطوف���ني، ومرت كتب التاريخ � 

مرور الكرام � على مفهوم الطوافة ومعناها، وهي الكتب التي مألت أرفف 

املكتبات، تبحث في تاريخ مكة املشرفة وبيت الله احلرام، وسدانة قريش.. 

كان اإلحس���اس بضرورة وجود كتاب يضم ب���ني دفتيه تاريخًا.. ووصفًا 

حقيقي���ًا لعمل املطوف وما يق���وم به من أعم���ال، ودوره في توثيق عرى 

الصداقة بني األفراد، وترس���يخ معنى التضامن اإلسالمي بني الشعوب، 

وتق���ارب وجهات نظرهم املختلفة عندم���ا يجتمعون من كل صوب وحدب 

في يوم احملبة والغفران، في يوم تصفو فيه القلوب، وتتوحد فيه األلس���ن 

وهي تهتف: )لبيك اللهم لبيك(، وكان الواقع يحتم ضرورة االستفادة من 

اخلبرة والتجارب التي عاشها املطوفون، حتى تكتمل الصورة عن الطوافة 

واملط���وف.. وكان املنطق يقضي بأال تكتمل عناصر الكتابة والتس���جيل 

إال مل���ن عايش تل���ك التجارب وخاض غمارها، وانحدر من س���اللة أولئك 

املطوفني الذين نذروا أنفسهم وأوالدهم خلدمة ضيوف الرحمن، وضحوا 

بأمانيهم وآمالهم في سبيل راحة حجاج بيت الله العتيق”.

املاضي واملستقبل
وحول هذا الس���فر الطيب يقول مؤلفه الس���يد فؤاد عنقاوي: “وهكذا... 

نظرت إلى املاضي البعيد بعني فاحصة.. وتطلعت إلى املس���تقبل القريب 

بعني هادفة.. ووجدت أن هناك واجبًا تفرضه ظروف معايش���تي للطوافة 

من���ذ كنت ولدًا صغيرًا، ثم فتًى يافعًا... ووف���اًء والتزامًا نحو القلم الذي 

اتخذت منه وسيلة للتحدث واخلوض والبحث عن احلقيقة، ومنبرًا تعلو من 

فوقه صيحة احلق... والدعوة إلى اإلصالح. فأنا مطوف، ش���رفني إليها 

باالنتماء.. والدي املرحوم السيد عبداحلميد عنقاوي كان من كبار املطوفني، 

قراءة
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م��ه��ام ال��زم��زم��ي إي��ص��ال زم����زم إل���ى م��ق��ر س��ك��ن احلجاج 
ي��وم��ي��ًا ح��ت��ى ي���رت���ووا م���ن زم����زم ف���ي ك���ل حل��ظ��ة وحن

ألعمال  حقيقيًا  وص��ف��ًا  دف��ت��ي��ه  ب��ن  ال��ك��ت��اب  ي��ض��م 
املطوف وأدواره في توثيق عرى الصداقة بن األفراد

وأحد العشرة في هيئة األمناء... كان اليد اليمنى لرئيس املطوفني الشيخ 

محمد هرس���اني، ونائبًا عنه في حل قضايا النزاع في حجاج التقارير � 

س���يما من تركيا � وكانت تؤمن عنده مجموعات احلجاج الباقي أمرهم... 

وكان���ت برزة احلجاج أمام البيت متتلئ لياًل ونهارًا مبختلف اجلنس���يات 

من احلجاج... وهو يحم���ل تقرير آل العنقاوي في أكثر من ثالثني علقة، 

كان � رحمه الله � يجلس���ني أمامه، وميلي عل���ّي العريضة تلو العريضة، 

واملزبط���ة تلو املزبطة، كان فيها مدافعًا ع���ن حق، مبينًا وجهة نظره وفق 

أحكام نظام املطوفني، مفندًا احلجة باحلجة.. حتى أصبح علمًا بارزًا في 

دنيا الطوافة واملطوفني. في ذلك البيت نش���أت، وفي تلك األجواء، فتحت 

عيني على عالم جديد، فتشربت روحي حب الطوافة، التي أفنى فيها أبي 

جل عمره، وضحى بصحته ووقت���ه وماله، وصحوت بعد موته أواجه ذلك 

اخلضم من معترك الطوافة وأنا على مش���ارف اجلامعة، وتوسعت قاعدة 

انطالقي في أكثر من خمس وعشرين دولة عربية وإسالمية، وصادفت في 

مسيرة طريقي كثيرًا من املشاق والصعاب”.

الوكيل في جدة
حت���دث املؤلف عن )الوكيل(، واصفًا إياه بقول������ه: )الوكيل في جدة هو 

ال���ذي ميثل املط���وف وينوب عنه في تقدمي خدم����ات احلج�����اج، مقابل 

ُجع���ل معل������وم. فبعد أن تتم عملية تس���جيل عدد احلجاج واس���م كل 

مط���وف في دفتر الطيارة � وهي عبارة عن محضر تفصيلي مبا مت عمله 

وتسجيله � تقوم الهيئة بتسليم كل وكيل جوازات حجاج مطوفه، ويصحب 

احلجاج هو ومن معه من مس���اعدي�����ه إلى مس���اكنهم داخ������ل مدينة 

جدة، ثم يقوم بإس���كانهم، واس���تالم العوائد منهم، وكذا أجور اإلركاب 

والتنقالت، ويقوم بدوره بتس���ليمها إل���ى النقيب بجدة... ومن الوكالء من 

كان يحاسب املطوف مباشرة... ثم يأتي دور ترحيل احلجاج إلى املدينة 

املنورة أو إلى مكة، ويس���بق هذا إرس���ال برقية إلى املطوف وكان نصها 

معروفًا متداواًل”.

الزمزمي
كم���ا ق����ام بتعريف )الزمزمي( وتوضي���ح أعم�اله ومه�����امه، حيث كتب 

عن���ه: “الزمزم������ي ه���و الذي يقوم بس���قيا احلج�����������اج ماء زمزم، 

يس���تقبلهم عند بئر زمزم بعد أن يكونوا قد انتهوا من الطواف والصالة، 

والدع���اء... يق���ف أمامهم وحتت ذراع�����ه األيس���ر ين���دس دورق مليء 

بالزم�����زم، وفي يده اليمنى طاسة نحاس من )الكولندي( نقش بداخلها 

آيات قرآنية كرمية، ثم يقوم بتلقينه���م الدع�����اء املأثور عند شرب زمزم، 

ومن مهام���ه أيضًا إيصال الزمزم لكل مجموع������ة من احلجاج إلى مقر 

س���كناهم يوميًا، حتى يرتووا من زمزم في كل حلظة وحني. ثم عند توديع 

احلج���اج يزود الزمزم��ي كل جماعة بعلب مليئ�������ة بالزمزم، وهي أيضًا 

م���ن الهداي������ا التي كان احلاج يحملها معه إلى أهله وذويه وأصدقائه. 

والزمزمي كان يعني من قبل رئاس���ة املطوفني، وبعض من الزمازمة يحمل 

تقري���رًا، حاله حال املطوف واملزور، من ه���ذه التقارير ما يرجع تاريخها 

إلى عام 1298ه�”.

الدليل
وع���ن الدليل )املزور في املدينة املنورة( كت���ب: “لكل مطوف أو مجموعة 

مطوف���ني دليل، وكان يطلق عليه س���ابقًا )مزور( وهي كلمة مش���تقة من 

الزيارة ملس���جد احلبيب الهادي صلى الله عليه وسلم، وكثير من املزورين 

يحملون في أيديهم تقارير صادرة من األمراء األش���راف � خصصت لهم 

فيها بلدان معينة �

وعمل املزور ينحصر في استقبال احلجاج عند باب املدينة )املناخة(، ثم 

تأمينهم وإسكانهم في مساكن قريبة من املسجد النبوي الشريف، والعمل 

على راحتهم، والقيام بإرش���ادهم في أماكن الزي���ارات وتلقينهم األدعية 

الواردة أمام الواجهة الشريفة � قبر الرسول الكرمي صلى الله عليه وسلم 

� وفي البقيع حيث يدفن الشهداء والصحابة عليهم رضوان الله أجمعني. 

وع���ادة ما ميكث احلج���اج ملدة ثمانية أيام، وعن���د انقضاء املدة يحضر 

املزور وس���ائط النقل للحجاج ويودعهم عند باب املدينة املنورة ويتأكد من 

أن كل حاج قد اس���تلم جواز س���فره قبل الرحيل � وإذا توفي حاج فإن 

الدليل يتولى إجراءات الدفن وحفظ التركة أو تسليمها لبيت املال.

مهمات الوكيل
وح���ول مهمات الوكي���ل بجدة، وامل���زور باملدينة املن���ورة، ودور املطوف 

في اس���تقبال احلجاج يقول: “مهماتهم مرتبط���ة براحة احلجاج وتأمني 

س���المتهم، فالوكالء واملزورون مسؤولون مسؤولية مباشرة أمام املطوفني 

ع���ن احلجاج، والعالقة التي تربطهم معًا عالق���ة قوية متينة، تغلب عليها 

املودة والصداقة قبل الرس���ميات، وه���م جميعًا متضامنون أمام اجلهات 

املس���ؤولة عن احلاج من ساعة وصوله إلى حني مغادرته وعودته إلى بلده 

س���املًا”. ويضيف: “كان يس���بق وصول احلجاج إلى مكة املكرمة برقية 

الوكيل... فيأخذ املطوف في االس���تعداد، وفي زمن الش���قادف... كانت 

الرحلة من جدة إلى مكة تس���تغرق يومني تقريبًا، فيرسل املطوف مندوبني 

عن���ه إلى قهوة محمود � وهي عند القبة مبس���جد محم���ود في نهاية ريع 

الرس���ام بجرول � أما بعد دخول السيارات اللواري، فكان نقيب املطوفني 

محمد احلويت مقره في البيان بجرول... وكان املطوفون يرسلون أوالدهم 

أو صبيانهم حتى يكونوا في استقبال احلجاج التابعني لهم، وتبدأ مراسم 

االستقبال عندما يصل احلاج إلى دار املطوف وهناك في )البرزة( يكون 

املطوف وأوالده في استقبال الضيف، وبعد االستراحة وتقدمي الزمزم ثم 

الشاي، حتمل أغراض وعفش احلاج إلى سكناه الذي أعد له مسبقًا”. 

أعمال املطوف
ويص���ف الكاتب ج���زءًا من مهام املطوف بقوله: “ثم يس���تعد احلاج إلى 

التوجه إلى بيت الله احلرام، ويسأل املطوف احلجاج فردًا فردًا عن النية 

الت���ي نوى بها قب���ل اإلحرام، فإن كانت النية بالعمرة... ش���رح املطوف 

للحاج كيفية أداء النسك في الطواف والسعي، وحلق شعره أو تقصيره، 

وما يستوجب ذلك من الهدي واألضحية. وإن كانت النية باحلج، أو القران 

قام املطوف أيضًا بش���رح ما يستلزم له من الشعائر والنسك”. ويضيف 



حول هذه املهام قائاًل: “ثم يقوم املطوف وهو في كامل هيئته والزي الذي 

مييزه عن غيره � “اجلبة- والعمامة” � ويتقدم احلاج، وفي صوت جهوري 

يسمعه كل من في الشارع، يبدأ باسم الله.. وهم وراءه يرددون كل كلمة 

وكل مقطع في خش���وع، يسيرون في هدوء وسكينة، قلوبهم معلقة بالكعبة، 

وأبصارهم مشرئبة إلى بيت الله احلرام، وزمزم واملقام. كان يحاذي احلجاج 

ويحفهم وهم في طريقهم إلى املسجد احلرام أبناء املطوف، الرجال منهم في 

املقدمة، والنس����اء في املؤخرة، ومن اخللف ميش����ي صبيان الطواف حتى ال 

تتأخ����ر واحدة من احلاجات فتضل طريقها... ميش����ون في هذا املوكب حتى 

باب الس����الم: املطوف يتقدمهم.. وهو يدعو أمامهم: اللهم أنت السالم ومنك 

السالم وإليك يرجع السالم...”.

اخلدمات املميزة
إل���ى أن يق���ول: “وعند عودتهم إل���ى البيت يج���دون ضيافتهم قد أعدت 

له���م، وال يجدون في قوائم الطعام أكل���ة غريبة عليهم، ألن كل جنس من 

األجن���اس يجد أصناف طعامه الت���ي اعتادها أمامه مبالغة في التكرمي، 

وكان املط���وف ال يتقيد بجنس واحد من أجناس احلجاج املختلفة. وكلما 

حسنت معاملة املطوف للحجاج، كلما توسعت قاعدته وذاع صيته بينهم، 

كما أن لباقته ومعاملته وخدماته املميزة للحجاج، خير رسول وأكبر داعية 

الس���مه، فكنت جتد من املطوفني من يضم في مجلسه )البرزة( املصري، 

والس���وري، والتركي، واإلفريقي، واملغربي، وغيره من األجناس... وكانت 

هذه اللقاءات املفتوحة بني تلك التجمعات من املسلمني هي الهدف األكبر 

للحج، يتعارفون، ويتآزرون ويتحدون في الغاية والهدف، والقصد، فالكل 

ق���د أتى هذا البلد احل���رام، بقصد الطاعة وتلبية ن���داء الواجب والدين. 

وفي منى يقيم املطوف السرادق الكبير )كان يسمى صيوان أو شارقة(، 

حيث يجتمع في���ه احلجاج ألداء الصالة جماعة، ولذك���ر الل����ه، وتبادل 

األحادي���ث النافع���ة الهادف���ة. وفي أول أي���ام عيد األضح�����ى يتصدر 

املط�����وف الصيوان، ويس���تقبل ضيوفه الك���رام ويهنئهم بعيد األضحى 

املب���ارك، ويبارك له���م حجهم، وقوفهم بعرفات، واملش���عر احلرام، ومنى، 

ثم يأتي أوالد املطوف وصبيان الطواف، وصبيان اخليام ليس���لموا على 

احلج���اج. إن املطوف ال تقتصر أعماله على الش���عائر الدينية بل إن من 

واجباته املطلوبة وجهده اجلبار هو تأمني وس���ائط النقل وتيسير وصولها 

ف���ي الوقت احملدد إلى مقر احلج���اج في عرفات ومن���ى، وكانت الرحلة 

من مكة إلى عرفات، تس���تجمع وتش���د أعصاب املطوف ورجاله، وكانت 

الشقادف تستخدم كوسائط نقل للحجاج، بني جدة ومكة وعرفات ومزدلفة 

ومنى، وبني مكة واملدينة وجدة”. 

ترسيخ األقدام
ومم���ا س���طره الكاتب حول كيفية رس���وخ قدم املطوف نق���رأ: “إن هذه 

الكثرة من املطوفني عملت على ترس���يخ أقدامها في مهنة الطوافة باجلهد 

والعرق، والسهر وبذل الغالي والرخيص، لم يكن الطريق أمامهم مفروشًا 

بالورود والرياحني، ولم يكن انتش���ار اس���م الواحد منهم أمرًا ميس���ورًا 

س���هاًل يتم بني ليلة وضحاها... كان علي���ه � أواًل � أن يثبت وجوده أمام 

املطوفني اآلخرين املنافسني... وكان عليه � ثانيًا � أن يقدم للحاج أحسن 

اخلدمات في حله وترحاله، ويس���عى دائم���ًا إلرضائه. وكان عليه � ثالثًا � 

أن يسعى في األرض، ويضرب في األمصار، توثيقًا لعرى الصداقة بينه 

وبني احلجاج، وس���عيًا وراء انتشار اسمه في كل مدينة وقرية. ويذكر أنه 

كان من املطوفني من يس���افر إلى بالد احلجاج املتعددة ويتغيب عن أهله 

وأوالده، ويترك وراءه أعماله ومصاحله ملدة تتراوح من ثالثة أش���هر إلى 

س���نة... وأذكر أنا � ش���خصيًا � أن والدي يرحمه الله كان يقضي س���تة 

أش���هر من كل عام بني تركيا والعراق والشام ومصر، لم يكن السفر في 

حد ذاته متعة أو ترويحًا عن النفس، بقدر ما كان يلقى فيه املطوف أنواعًا 

من املشقة والتعب والعذاب واالضطراب النفسي”.

مصلحة احلاج
كما تط���رق ملوضوع العالقة التي تربط املط���وف باجلهات ذات العالقة، 

كاتب���ًا حول ه���ذا األمر: “العالقة الت���ي كانت تربط املط���وف باجلهات 

املس���ؤولة... كانت في جميعها تخدم مصلحة احلاج وراحته، فابتداًء من 

إدارة اجل���وازات، واجلمارك، والكرنتينة، أو اجلهات األمنية، إلى رئاس����ة 

املطوفني، وشركات النقل ممثلة � فيما بعد � بالنقابة العامة للسيارات، وقبلها 

)ش����يخ املخرجني في زمن اجلمال والش����قادف(، إلى بيت املال والشرشوره، 

إلى غير ذلك... إمنا هي جهات ترعى ش����ؤون احلاج ومصاحله حيًا أو ميتًا، 

ولكن... تظل املس����ؤولية � في الدرجة األولى � ف����ي عنق املطوف، لذلك، كان 

املطوف هو الواجهة األمامية واخللفية بالنسبة للحاج، وهمزة وصل ال تنقطع 

بين����ه وبني كل الدوائر احلكومية ذوات االختصاص. ولم تكن تلك االتصاالت 

واملراجعات تتسم كلها بطابع السهولة واليسر، بل منها ما كان يكبد املطوف 

العناء واملش����قة، ومنها ما كان يعرض����ه لكثير من املواقف احلرجة، والوقوف 

على األبواب”.

موضوعات مهمة
ضم هذا اإلصدار القيم مجموعة من املوضوعات املهمة، ومنها: )الطوافة 

ومراحل تطويرها، ووزارة احلج وما يتبعها، والطوافة في مفهومها العام، 

والطوافة.. بدايتها وتاريخها، والطوافة قبل التقس���يم، وتقس���يم الطوافة 

إل���ى مراحل، التي ضم���ت عدة تفرعات مهمة، منه���ا الروحانية املطلقة، 

والتخص���ص، والطوافة واملطوف في نظام املطوفني، ومرحلة االنتش���ار، 

ورئاس���ة املطوفني، وهيئات أمناء املطوفني، وهيئة متييز قضايا املطوفني، 

والقن���وات التي كانت متر بها قضاي���ا املطوفني، واملطوف واجلهات ذات 

العالقة، واس���تقبال احلاج، والوكيل، ونقيب السؤال في مكة، والزمزمي، 

والدليل أو املزور في املدينة املنورة، واملطوف في استقبال احلاج، وكيف 

رس���خت قدم املطوف، ورس���وم وعوائد خدمات احلاج، وتعليق على مهنة 

الطوافة، ومرحلة املؤسسات، وغيرها من موضوعات تخص احلج والطوافة 

ومك���ة املكرمة. وقد حمل هذا الكتاب إهداء من املؤلف إلى: )من ش���ّرفه 

الله بخدمة بيته احلرام.. ومس���جد نبيه عليه أفضل الصالة والس���الم(، 

وإلى: )من ش���رّفه الرحمن بخدمة ضيوف���ه احلجاج الكرام(، وضم ثالثة 

أجزاء، ونحو )14( بابًا، وملحقًا خاصًا بوثائق احلج وس���جالته باللغتني 

العربية واإلجنليزية، وبعض الصور الزنكوغرافية لبعض املوضوعات التي 

وردت في هذا الكت���اب لتوثيقها، وبعض اجل���داول اإلحصائية للحجاج 

القادمني في بعض السنوات، مفصلة من حيث اجلنسية والنوع والقارات 

وطريقة الوصول، وكذلك ألعداد السيارات املشتركة في احلج حسب نوع 

السيارة. وختمه بشكر وتقدير وخامتة، وقائمة للمصادر واملراجع.

املطوف وينوب عنه  ال��ذي ميثل  الوكيل في جدة هو 
ف���ي ت��ق��دمي خ���دم���ات احل���ج���اج م��ق��اب��ل ُج��ع��ل معلوم
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الدكتورة ندى برنجي..
 أدوار رائدة في خدمة ضيفات الرحمن

المطوفة الحاصلة على وسام السعفة األكاديمية من الحكومة الفرنسية

ت����ش����رف����ت ب����ت����رج����م����ة ك����ل����م����ة خ������ادم 

عبدالله  امل���ل���ك  ال��ش��ري��ف��ن  احل���رم���ن 

للحجاج  امل���وج���ه���ة  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ب����ن 

والوكيلة  والدليلة  )املطوفة  السعودية  للمرأة 

مئات  منذ   – وم��ؤث��رة  كبيرة  أدوار  وال��زم��زم��ي��ة( 

 - اجلليلة  املهن  ه��ذه  ظهرت  أن  ومنذ  ال��س��ن��ن.. 

الرجل  ومساعدة  الرحمن،  ضيفات  خدمة  في 

ومساندته، والقيام بجميع األعمال التي يتطلب 

تقدميها للمرأة احلاّجة، وذلك في جميع املراحل 

التي مّرت بها هذه املهن، وفي ظل العمل الفردي، 

أرباب  مؤسسات  قيام  بعد  املؤسسي  واجلماعي 

الطوائف، حيث كانت تقوم � وال تزال � باستقبال 

احلاّجات وضيافتهن، وإرشادهن وتوعيتهن دينيًا، 

لتثقيفهن،  ال��ن��دوات  وعقد  احمل��اض��رات  وتقدمي 

ورعايتهن صحيًا وطبيًا، ومرافقتهن إلى احلرم، 

وإلى املشاعر املقدسة، إضافة إلى زيارة املنومات 

منهن باملستشفيات لتفقدهن، واالطمئنان على 

صحتهن، ومتابعة مراحل عالجهن. لتتفوق في 

لتسهم  احلاّجة،  للمرأة  متميزة  خدمات  تقدمي 

بقدح ُمعلى في النجاح الذي تشهده مواسم احلج.
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وتزخر مؤسسات أرباب الطوائف في الوقت احلالي بكوادر نسائية ذات 

كف���اءة عالية، ومقدرات كبيرة، وخبرات عريضة، من املعلمات والتربويات 

والطبيبات واألكادمييات وأساتذة اجلامعات، ينضوين حتت لواء )اللجان 

النس���ائية( بهذه املؤسسات، ويعملن )تطوعًا( ودون أي مقابل، وبكل جد 

واجته���اد ومثابرة خلدمة ضيفات الرحمن، رغبة صادقة منهن في البذل 

والعطاء، ولنيل ش���رف خدمة ضيوف الرحمن، الذي يعدنه واجبًا دينيًا، 

وتكليف���ًا وتش���ريفًا، ورغبة ف���ي نيل األجر والثواب م���ن املولى عز وجل 

أواًل وأخيرًا، وملواصلة مس���يرة عطاء املرأة الس���عودية احلافلة في هذا 

املجال، ولتعيد للمرأة املسلمة س���يرتها األولى وألقها، وأدوارها الرائعة 

التي سطرتها في صفحات التاريخ. 

سجل حافل
املطوف���ة الدكتورة ندى محمد جميل برجني، باملؤسس���ة األهلية ملطوفي 

حجاج تركيا ومس���لمي أوروبا وأمريكا وأس���تراليا، واألستاذ املساعد 

بقس���م اللغات األوروبية، بكلية اآلداب والعلوم اإلنس���انية بجامعة امللك 

عبدالعزي���ز بجدة، تعد أحد ه���ذه الكوادر الوطنية والكف���اءات العلمية 

واخلب���رات اإلدارية التي تفخر بها مؤسس���ات أرباب الطوائف، وتعدها 

أمنوذجًا للمرأة املطوفة، املدرب���ة واملؤهلة، واحلريصة على خدمة وطنها 

ومواطنيها، وتقدمي صورة مشرقة ومشرّفة للمرأة السعودية، وما وصلت 

إلي���ه من مكانة. ويكفي أن نلتقط من س���جلها احلافل باإلجنازات � على 

الصعيدين احمللي والدولي � حصولها على جائزتني في مجال تخصصها 

� إحداها )دولية(، وهي: )وسام السعفة األكادميية برتبة فارس(، من ِقبل 

احلكومة الفرنس���ية، واألخرى )محلية(، وهي جائزة األداء املتميز ملوسم 

ح���ج عام 1427ه�، حي���ث جرى تكرميها في احلفل الس���نوي )الثالث( 

الذي درجت الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف على إقامته 

في كل عام، لتكرمي املتميزين واملتميزات من منس���وبي مؤسسات أرباب 

الطوائف، في مختلف مواس���م احلج. كم���ا مت تكرميها من ِقبل مجلس 

جامعة عفت، حيث شاركت في اللجنة التأسيسية األولى لكلية عفت.

السعفة األكاديمية
مش���وار املطوف���ة الدكتورة ندى برجن���ي مع الطواف���ة واإلعالم والعمل 

األكادميي ال���ذي امتد على مدى )25( عامًا، توِّج أخيرًا بنيلها وس���ام 

الس���عفة األكادميية برتبة فارس من ِقبل احلكومة الفرنسية. ومينح هذا 

الوسام للمتميزين في إثراء ونشر اللغة والثقافة الفرنسية محليًا وعامليًا، 

ويع���ود تاريخه إل���ى عام 1808م، حيث خصص نابلي���ون بونابرت هذا 

الوسام لألكادمييني الفرنسيني، وفي عام 1866م أصبح مينح لكل مفكر 

يستحق التكرمي، وفي عام 1955م أصبح ذا طابع عاملي، وال يقتصر على 

األكادمييني أو الفرنس���يني فقط. كما تعد املطوفة الدكتورة ندى برجني 

من أبرز املثقفات السعوديات املتعمقات في اللغة والثقافة الفرنسية، وقد 

شاركت الوفد الشعبي الثقافي الذي رافق خادم احلرمني الشريفني امللك 

عبدالل���ه بن عبدالعزيز أثناء زيارته لفرنس���ا في عام 2005م، وعن هذه 

املشاركة التاريخية تقول: “سعدت مبشاركتي في الوفد الشعبي الثقافي 

الذي كان من أهدافه األولى تصحيح صورة املرأة الس���عودية، ولم أكن 

وحدي في ذلك، فقد تش���رفت مبرافقة األميرة لولوة الفيصل التي كانت 

عضوًا في الوفد في رحلة فرنس���ا، التي زرنا خاللها العديد من املراكز 

والص���روح الثقافية واألكادميية، مقدمني م���ن خاللها صورة ومثااًل حيًا 

عن واقع املرأة السعودية”. كما شاركت في الوفد الرسمي املرافق ملعالي 

وزير التعلي���م العالي، وأصحاب املعالي مديري اجلامعات في زيارتهم لفرنس���ا لتوقيع 

االتفاقيات املبرمة بني اجلامعات الس���عودية واجلامعات الفرنسية، خالل الفترة من 12 

– 20 ربيع األول 1429 / مارس 2008م. إضافة إلى مش���اركتها في مؤمتر املكتبيني 
الفرنسيني األول في مونتريال في كندا، ومتثيلها اململكة في املؤمتر الثاني عشر الحتاد 

أساتذة اللغة الفرنسية في “كيبك” في كندا، فضاًل عن مشاركاتها العديدة في اإلذاعة 

والتلفزيون السعودي والفرنسي.

خدمة الحجاج
حصلت املطوفة الدكتورة ندى برجني على ليس���انس األلسن في اللغة الفرنسية وآدابها 

بتقدير جيد مرتفع في عام 1978م. وعلى ماجستير األلسن في اللغة الفرنسية وآدابها 

بتقدي���ر امتياز في ع���ام 1984م. وفي عام 1992م حصلت على دكتوراه األلس���ن في 

اللغة الفرنس���ية وآدابها بتقدير امتياز مع مرتبة الش���رف األولى، وكل ذلك من جامعة 

عني ش���مس بالقاه���رة بجمهورية مصر العربية. كما متتلك خب���رات عريضة في مجال 

العم���ل التطوعي، إذ بدأت عملها في مؤسس���ة مطوفي حجاج تركيا ومس���لمي أوروبا 

وأمريكا وأستراليا في عام 2004م، ومن أبرز إجنازاتها في هذا املجال، كان لها شرف 

اس���تثمار هذا العلم خلدمة حجاج بيت الله احلرام وضيوف مكة املكرمة، حيث ترجمت 

بعض التقارير والكتيبات وامللصقات والوثائق واملطويات اخلاصة باملؤسس���ة إلى اللغة 

الفرنس���ية. إضافة إلى تش���رفها بترجمة كلمة خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن 

عبدالعزيز � أيده الله � املوجهة لضيوف الرحمن في موسم حج 1426ه�.

 

اإلنجازات في المؤسسة
واس���تثمرت املطوفة الدكتورة ندى برجني عملها كعضوة في اللجنة النسائية باملؤسسة 

األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومس���لمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، في تشجيع املطوفات 

عل���ى املش���اركة الفعلية في انتخابات أرب���اب الطوائف التي جرت ف���ي عام 1428ه�، 

الختيار مجلس إدارة املؤسس���ة، وأسهمت إسهامات كبيرة في احلملة الدعائية للقائمة 

التي كانت تؤيدها، وذلك بإلقاء الضوء على املرشحني    والتعريف بهم وإبراز كفاءاتهم 

ومقدراتهم، وتوعية املطوفات بأهمية أدوارهن في اتخاذ القرار، وحثهن على املشاركة في 

هذه االنتخابات، بوصفها أول انتخابات تشارك فيها املرأة مشاركة مباشرة، “أصالة” 

ال “وكال���ة”. وعن ه���ذه التجربة قالت: “خضنا العمل االنتخاب���ي في انتخابات أرباب 
الطوائف التي جرت في ش���هري صفر وربي���ع األّول من عام 1428ه�، الختيار أعضاء 

مجالس إدارات جديدة ملؤسس���ات أرباب الطوائف في دورتها االنتخابية الثانية 1428 

– 1431ه�، والتي جرت وفقًا لقوائم انتخابية معتمدة، وضوابط مش���ددة من ِقبل وزارة 
احلج، وقد كانت جتربة رائعة في ممارس���تنا حق التصويت واالنتخاب”. كما تش���رفت 

بإلقاء كلمة املكرمات في احلفل التكرميي الس���نوي للهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب 
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الطوائ���ف، والذي أق���امت���ه في عام )1427ه�( لتك���رمي املتميزي�ن واملتمي�زات 

من منس���وبي مؤسس���ات أرب�اب الط����وائف، والذي ش���هد تكرميه���ا ضم��ن 

املتميزي�ن واملتمي���زات.

أنشطة متعددة
أما في املجال األكادميي، فقد التحقت بجامعة امللك عبدالعزيز كمحاضر في عام 

1406ه�، وقامت بتدريس اللغة الفرنس���ية كلغة ثانية لطالبات القسم اإلجنليزي، 

وكمادة حرة لطالبات اجلامعة، وقد أس���همت في إنش���اء شعبة اللغة 

الفرنس���ية التابعة لقس���م اللغات األوروبية بني أحضان جامعة امللك 

عبدالعزي���ز في ع���ام 1409ه�. وبعد حصولها عل���ى درجة الدكتوراة 

وترقيتها إلى درجة أستاذ مساعد بشعبة اللغة الفرنسية، عملت كوكيلة 

لوكالة ش���ؤون الطالب لإلس���كان والتغذية منذ عام 1997،    وحتى 

عام 1999م. وكمش���رفة على قس���م اللغات األوروبي���ة بكلية اآلداب، 

ومنسقة لكلية اآلداب للتقومي الذاتي واالعتماد األكادميي، خالل الفترة 

م���ن عام 2000 – 2002م. وعملت كمنس���قة للجنة الثقافية بقس���م 

اللغات األوروبية في عام 2003م. ومت تعيينها للمرة الثانية كمش���رفة 

على قس���م اللغ���ات األوروبية منذ ع���ام 2004م، وحتى عام 2008م، 

وخالل هذه الفترة عملت كمش���رفة أكادميية على برنامج االنتس���اب 

اجلديد لش���عبة اللغة اإلجنليزية، وعينت كعضوة باللجنة االستشارية 

لكلية اآلداب )ش���طر الطالبات( في ع���ام 2009م، وكعضوة باللجنة 

االستشارية للتخطيط االستراتيجي للخطة اخلمسية لكلية اآلداب في 

عام 1430ه�. وبجانب ذلك عملت كرئيسة للجنة إعداد اجلدول لشعبة 

اللغة اإلجنليزية والفرنس���ية بكلية اآلداب والعلوم اإلنس���انية في عام 

2009م. ورئيس���ة جلنة املبتعثات لشعبة اللغة الفرنسية، وذلك في عام 

2009م وحتى الوقت احلالي. وتش���غل حاليًا منصب منسقة االعتماد 

األكادميي، ومنسقة التدريب العملي لشعبة اللغة الفرنسية.

اإلعالم والتأليف
للمطوفة الدكتورة ندى برجني نش���اط ملحوظ في املجال اإلعالمي، وفي 

مجال التأليف والترجمة، ومن أبرز نشاطاتها اإلعالمية: العمل كمقدمة 

برامج في إذاعة جدة من عام 1985، وحتى 1996م، وكمعدة برامج منذ 

عام 1985م، وحتى الوقت احلالي، حيث أمضت سنوات في هذه اإلذاعة 

املرموقة ُتعرِّف مبهنة الطوافة العريقة ومببادئ اإلسالم ورسالته، وبتاريخ 

هذا الوطن وثقافته باللغة الفرنس���ية، من خالل العديد من البرامج التي 

قام���ت بتقدميها، ومنها: )اململكة في خدم���ة احلجيج، ومكانة املرأة في 

اإلسالم، وتاريخ الكعبة املش���رفة، واملعارك اإلسالمية الكبرى، والتربية 

اإلس���المية، والص���وم كمنهج حياة، وإنس���انية الرس���ول عليه الصالة 

والس���الم، والذكر والدع���اء(. وقامت أيضًا بإعداد وتق���دمي العديد من 

البرامج الثقافية واإلعالمية والصحية والعلمية واألدبية والدينية للبرنامج 

األوروبي “القس���م الفرنس���ي” بإذاعة جدة، ومن أهم ه���ذه  البرامج: 

)أضف إل���ى معلوماتك، والطب واحلياة، واملوس���وعة اإلذاعية، ولقاءات 

إذاعية، وعالم الكلمة، وبانوراما أدبية، وأقالم سعودية(. وقامت بترجمة 

العدي���د من األعمال األدبية الس���عودية من خالل  برنامج “تاريخ األدب 

السعودي”. وتقوم حاليًا بتقدمي برنامج بعنوان: )احلياة الثقافية والفنية في اململكة 

العربية الس���عودية(. أما في مجال التأليف والترجمة فقد شاركت في إعداد كتاب: 

)املرأة في الس���عودية.. رؤى عاملي���ة( الصادر عن دار غين���اء، ضمن )16( كاتبة 

وباحثة سعودية وأجنبية، قمن بالدراس���ة امليدانية لهذا الكتاب، الذي متت ترجمته 

إل���ى جمي���ع لغات العالم، لبيان حقيقة وضعية املرأة في الس���عودية. ولها مش���اركة 

بقصائد ش���عر باللغة الفرنس���ية في األيام الثقافية الس���عودية في السنغال في عام 

1429ه�، حيث ألقيت في حفل االفتتاح قصيدة عن الرس���ول صلى الله عليه وس���لم 

باللغة الفرنس���ية، وألقيت لها قصائد أخرى في أمسية شعرية أقيمت في مقر األدباء 

الس���نغاليني. وتقوم في الوقت احلالي باإلعداد لطبع ديوان ش���عر باللغة الفرنس���ية، 

وديوان آخر باللغة العربية، وكتاب عن القصة القصيرة الس���عودية. كما تولت رئاسة 

اللجنة الثقافية بنادي الطلبة السعوديني بالقاهرة في عام 1982م.  

 

اإلبداع و التميز
ش���اركت س���عادتها في برامج اإلبداع والتميز التابعة لوزارة التعليم 

العالي، والتي أقيمت بجامعة امللك عبدالعزيز، ومنها: )برنامج التدريس 

الفعال باستخدام نظم إدارة التعلم، الذي ُأقيم خالل الفترة من 1 إلى 

3 جم���ادى اآلخرة 1430ه����. وبرنامج تخطي���ط وإدارة برامج التعلم 

اإللكتروني في التعليم العالي، الذي ُأقيم خالل الفترة من 3 إلى 4 ذي 

القعدة 1430ه�. وبرنامج التقومي الفعال ألداء الطالب، الذي ُأقيم خالل 

الفترة من 23 – 28 صفر 1429ه�. وبرنامج  تنمية مهارات القيادات 

اإلدارية، الذي ُأقيم خالل الفترة من 21-23 شوال 1430ه�. وبرنامج 

التقني���ات التعليمية للتعلي���م والتعليم عن بعد في الفترة من 2 إلى 20 

جم���ادى اآلخرة 1430ه�. وبرنامج كيف تعدين مقررًا إلكترونيًا عامليًا 

ف���ي الفترة من 20 إلى 22 جمادى اآلخرة 1430ه�. وبرنامج مهارات 

االتص���ال، الذي ُعقد خالل الفترة م���ن 3- 5 ربيع اآلخر 1428 ه�. 

وبرنامج التعليم املبني على التفكير في التعليم العالي، الذي ُعقد خالل 

الفت���رة من 20- 22 صفر 1428ه�. وبرنامج التقنيات اإللكترونية في 

التعليم، الذي ُعقد خالل الفترة من 2 – 19 جمادى األولى 1428ه�. 

وبرنامج تصميم املشروعات البحثية واحلصول على املنح من املنظمات 

الدولي���ة، الذي ُعقد خالل الفترة من 5 – 9 أبريل 2008م. وبرنامجني 

بعنوان: “املدرس كمرش���د ومدرب، ُعق���دا خالل الفترة من 19 – 24 

أبريل 2008م، وبرنامج إعداد الدليل اإلرش���ادي وكيفية اس���تخدامه، 

ُعقد في الفترة من 5 إلى 7 مايو 2008م.

الطموحات المستقبلية 
وعن طموحاتها املس���تقبلية، قالت املطوف���ة الدكتورة ندى برجني: »أنا 

مؤمنة باستمرارية التحصيل العلمي ومواصلة احللم على مدى احلياة، 

ودومًا أردد على مس���امع طالباتي وبناتي أن على اإلنس���ان أال يتوقف 

أبدًا عن العلم واحللم.. فأنا أحلم بكلية للدعوة، متنح دبلومات تخصصية 

باللغ���ات األجنبي���ة للدعاة واملطوفني واملطوفات، وكل منس���وبي أرباب 

الطوائف.. وأحلم بهيئة تعمل على مراجعة الكتب واملواقع اإلس���المية 

الدخيلة التي تبث س���مومها في عقول الش���باب وتق���دم لهم العديد من 

املغالط���ات.. وأحلم بقناة باللغة الفرنس���ية في التلفزيون الس���عودي، 

ُتعرِّف باإلسالم وباملجتمع السعودي، ويعمل بها أبناؤنا وبناتنا خريجو 

وخريجات قس���م اللغة الفرنسية.. وأحلم مبستشفى سعودي فرنسي.. 

وأحلم بصحيفة س���عودية باللغة الفرنسية.. وأحلم بإعادة تدريس اللغة 

الفرنس���ية في امل���دارس احلكومية.. وأحلم بترجم���ة العديد من الكتب 

اإلس���المية واألعم���ال واإلبداعات الفكرية الس���عودية إلى اللغة الفرنس���ية، إلعطاء 

الفرنس���يني فرصة االطالع على ثقافة الشعب السعودي املسلم، حيث سيكون لذلك 

أثر كبير في خلق تواصل فعال وصحيح بني الشعوب والثقافات واحلضارات. أما ما 

يشغل تفكيري حاليًا، فهو االستثمار في املواطن واملواطنة السعودية..
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وقتها  وك���ان  ع��ام��ًا،  وأرب��ع��ن  خمسة  نحو  قبل  احل��ج��اج  خ��دم��ة  ف��ي  – العمل  املكرمة  مكة  صبيان  م��ن  أق��ران��ه  – مثل  ب��دأ 

غ��ام��ًا ي��اف��ع��ًا ل��م ي��ب��دأ بعد دراس��ت��ه األول��ي��ة، وذل���ك مب��س��اع��دة وال���ده - اب��ن امل��ط��وف��ة رق��ي��ة إب��راه��ي��م م��رح��وم��ي - الشيخ 

هذه  أه��م  وك��ان��ت  ك��ب��ي��رًا،  ب��دن��ي��ًا  ج��ه��دًا  تتطلب  ال  ال��ت��ي  البسيطة  األع��م��ال  بعض  ف��ي  ال��ل��ه  يرحمه  س��ّن��ان  محمد  عمر 

ذكريات  تختزن  ال��ع��ام��رة  ذاك��رت��ه  ت���زال  وال  مستلزماتها،  وتوفير  اخل��ي��ام  جتهيز  ف��ي  وال���ده  مبساعدة  قيامه  األع��م��ال 

)عّكام(،  ك���  يعمل  وه��و  نحيل،  جسد  ذو  يافع  صبي  وه��و  منظره  ومنها  ال��رائ��ع��ة،  املشاهد  ببعض  وحتفل  امل��رح��ل��ة،  تلك 

خيام(،  )م��ش��ّدي  وك���  مرحلة،  ف��ي  مستلزماتها  ك��ل  وتوفير  بها،  اخل��اص��ة  احل��ب��ال  ورب��ط  وتثبيتها  اخليمة  بفرد  وي��ق��وم 

تالية. مرحلة  ف��ي  عليها،  اخل��ي��ام  لنصب  وجتهيزها  وم��ن��ى  ع��رف��ة  ف��ي  األرض  وتخطيط  العمال  على  ب��اإلش��راف  ي��ق��وم 

نتشرف بخدمة ضيوف الرحمن 
منذ أكثر من خمسة عقود 

دة 
فا

الر
ة: 

رم
مك

ة ال
مك

فريد سنان.. “العّكام” و”مشدي الخيام” في حديث الذكريات لـ )الرفادة(:

ضيف العدد

اف����ت����خ����ر ك�����ل ال����ف����خ����ر ب����ه����ذه ال����ق����ي����ادة 
ال���ل���ه خلدمة  ال���ت���ي س��خ��ره��ا  احل��ك��ي��م��ة 
وزوار وع������ّم������ار  ح�����ج�����اج  م������ن  ض����ي����وف����ه 

عطاء مستمر
األس���تاذ فريد عمر محمد س���ّنان، التقته )الرفادة( مبكتبه مبكة 

املكرمة، لتبحر في ذاكرته العامرة باألحداث، وتس���تعرض بعض 

الصور الرائعة واملعبرة ملس���يرة رجل “مكي”، وِلد ونشأ وترعرع 

في بيت مرموق، وس���ليل أس���رة عريقة، أمضى نحو خمسة عقود 

في خدمة ضيوف الرحمن في مجال مهم من مجاالت اخلدمة، أال 

وهو توفير اخليام ومس���تلزماتها ملؤسسات الطوافة، منها ثالثون 

عامًا مشرفًا ميدانيًا ملخيمات احلجاج مبشعري منى وعرفات، عن 

والده املرحوم عمر س���ّنان، وال ي���زال عطاؤه - متعه الله بالصحة 

والعافية - مستمرًا في هذا املجال، حيث يعمل في الوقت احلالي 

مقاول نصب وجتهيز خيام مشعري منى وعرفات ملؤسسة مطوفي 

حجاج دول جنوب آسيا، ومؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي 
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مستودعات اخليام ومستلزماتها



سّنان في احلديث عن والده قائاًل: “الوالد – طيب الله ثراه – كان صاحب مبادئ 

في هذه احلياة، ومشهور بالصدق واألمانة، وقد كانت خدمة احلجاج في أي مجال 

من املجاالت هي عشقه األول، نشأ طفاًل يتيمًا.. مات أبوه وعمره ست سنوات، بدأ 

مش���واره من الصفر، وكان يعتمد على نفس���ه، ولم يكن يعتمد على أحد، ولم يكن 

ألحد من البشر فضل عليه – بعد فضل الله سبحانه وتعالى - وكان صاحب مبدأ 

وصاح���ب أمانة، وكان يتعامل مع كل الن���اس مبنتهى الصدق واألمانة، كما كان 

رجاًل عصاميًا بكل ما حتمل هذه الكلمات من معان، ولم يكمل تعليمه حيث درس 

إلى الصف الرابع ابتدائي، واعتمد على الله س���بحانه وتعالى ومن ثم على نفسه، 

وكاف���ح كفاحًا مريرًا، وق���د عمل بالتجارة طوال حيات���ه، وحتى عندما توظف في 

الدول���ة، توظف عن طريق التجارة، وتتلخص هذه الواقعة في أنه كان يقوم بعملية 

ج���رد للذين كانوا يأخذون بضاعة منه بالدفع اآلجل، فجاءه واحد من هؤالء الذين 

كان���ت عليهم مديونية، وعندما رأى خطه على كش���ف املديونني – وقد كان والدي 

يتصف بجمال اخلط - قال له: أهذا خطك أنت؟ فأجابه الوالد باإليجاب، فقال له 

الرجل: متتلك مثل هذا اخلط اجلميل وأنت تعمل تاجرًا تبيع وتشتري!! فاصطحبه 

وقام بتوظيفه في البريد، فقد توظف جلمال خطه وليس بتعليمه”. 

القيم والمثل 
ويضيف بقوله: “لقد أفنى الوالد – طيب الله ثراه - كل عمره في العمل في خدمة 

احلجاج في هذا املجال احليوي واملهم، وبدأ هذا املشوار الطويل منذ صغره، ومما 

أذكره أن العمل في مجال توفير اخليام ومستلزماتها في البداية كان ضعيفًا لقلة 

أع���داد احلجاج في ذاك الوقت، وبع���د ازدياد أعداد احلجاج عامًا بعد عام نتيجة 

لعدة عوامل، ومن أهمها اس���تتباب األمن ف���ي ربوع اململكة بعد توحيدها على يد 

مبختلف أشكاله وصوره وأنواعه - تشريف وتكليف رباني، ولقد تفتحت عيناي 

على مشاهد هذا اجلانب من اخلدمة الذي تخصص فيه والدي، وأفخر كثيرًا 

واعتز بأنني قد مارستها وأنا طفل أو صبي صغير – وقتها – أبلغ من العمر 

نحو ست سنوات، حيث كنت أسير خلف والدي – يرحمه الله – ملعاونته في 

ما أس���تطيع القيام به من أعمال، وكنت أعمل )مشّدي خيام(، وهذه العبارة 

عبارة مكية، تعني الشخص الذي يشرف على العمال ويقوم بتخطيط األرض 

في عرفة ومنى وجتهيزها لنصب اخليام عليها، فمن املتعارف عليه أن ش���غل 

اخليام ينقس���م إلى جزءين: )عّكام( و)مش���ّدي(، و)العّكام( هو العامل الذي 

ي( هو الشخص الذي  يقوم بفرد اخليمة وربط احلبال اخلاصة بها، و)املش���دّ

يقول: هنا املس���احة كافية لنصب عش���رة خيام، وهنا مكان املمرات والطرق 

وخالفه، فهو املخطط، ومبصطلح العلم احلديث هو املهندس”. 

رجل عصامي
ويواص���ل حديثه قائاًل: “الوالد – يرحمه الله - كان تاجر خيام، يقوم بتوفير 

اخليام ومستلزماتها وبيعها أو تأجيرها للمطوفني في السابق وفي عهد العمل 

الفردي، وملؤسسات الطوافة في الوقت احلاضر، ولقد شّكل إخالصه – طيب 

الله ث���راه – وإخوتي الكبار لهذه املهنة، الدافع الرئيس والس���بب املباش���ر 

حملبتي لها وتعلقي بها، ورغبتي في ممارس���تها من���ذ ذاك الوقت املبكر وأنا 

في تلك الس���ن الصغيرة، حيث إنني قد بدأت ممارس���تها كهواية في بداياتي 

األولى، وعندما تقدم بي العمر، بدأ الوالد في تدريبنا عليها ش���يئًا فش���يئًا، 

وتعليمنا أس���اليبها وفنونها، لتتحول املمارس���ة من هواي���ة الحتراف، حيث 

أصبحت هذه املهنة هي عملنا الرس���مي والرئيس”. واستطرد األستاذ فريد 

العمل في الطوافة تشريف وتكليف 
رب��ان��ي أله��ال��ي م��ك��ة امل��ك��رم��ة الذين 
خصهم مبمارسة هذه املهنة العريقة 
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أوروبا وأمريكا وأس���تراليا، وغيرهما من املؤسسات، بجانب اإلشراف العام 

عل���ى منظمة تربوي���ة ملجموعة مدارس خاصة، حيث إن���ه تربوي حتصل على 

دبلوم موجهني تربويني وبكالوريوس تربية رياضية، وله مس���يرة حافلة وطويلة 

في مجال التدريس في عدة مدارس مبكة املكرمة، وفي مجال اإلش���راف على 

التوجي���ه التربوي، وكذلك باع طويل في األنش���طة الرياضية، إذ حتصل على 

دورة في اللياقة البدنية للشباب السعودي بالرياض. 

مشدي خيام 
بدأ األستاذ فريد سّنان احلديث عن مسيرته في هذا املجال وذكرياته مع هذه 

املهنة، بإضاءة تاريخية سريعة قال فيها: “بسم الله الرحمن الرحيم، والصالة 

والسالم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، العمل في خدمة احلجاج – 

ل��ه��ذه املهنة  ش��ّك��ل إخ����اص وال�����دي 
الدافع الرئيس والسبب املباشر حملبتي 
لها وتعلقي بها ورغبتي في ممارستها 

ك����ل م����ؤس����س����ات أرب��������اب ال���ط���وائ���ف 
السابقة  جت���ارب���ه���ا  م����ن  اس���ت���ف���ادت 
ل��درج��ة كبيرة ب��خ��دم��ات��ه��ا  وارت���ق���ت 

مؤهلة  الطوائف  أرب��اب  مؤسسات  كل 
التحول  ه��ذا  ملواجهة  كبيرة  بدرجة 
الكبير مبا متتلكه من خبرات متراكمة



امللك املؤسس عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – وتوفير البنى التحتية وجميع 

اخلدمات وتيس���يرها لضيوف الرحمن، وتيسر وسائل السفر واالنتقال من مختلف 

مناطق العالم، وحتس���ن األحوال االقتصادية لكثير من الدول اإلس���المية، توسعت 

أعمال الوالد شيئًا فشيئًا نتيجة الزدياد أعداد احلجاج، وبدأت في االنتشار بشكل 

كبير، وفي هذه املرحلة اكتسب صفة )مقاول( أكثر من صفة )تاجر(، حيث أصبح 

ينفذ أعمال املقاوالت في هذا املجال مع املطوفني كأفراد، ومع مؤسس���ات الطوافة 

– بعد قيامها- لتوفير اخليام ومس���تلزماتها لهم، وذلك عن طريق مناقصات تشغيل 
املخيمات، وأصبح )متعهد نصب خيام(، حيث يقوم باس���تالم املساحة املخصصة 

لبعض املؤسسات في مشعري منى وعرفات أرض جرداء، ويقوم بتجهيزها جتهيزًا 

كاماًل، من خيام ومس���تلزماتها من فرش وس���جاد، للتحول من أرض فضاء ملخيم 

متكامل اخلدمات والتجهيزات، وجاهز للحجاج”. 

منعطف مهم
حول صدور قرار تثبيت مؤسس���ات أرباب الطوائف، وإلغاء صفة التجريبية عنها، 

وأن تعمل بأس���س جتارية حتدث األس���تاذ فريد س���ّنان، محددًا املطلوب من هذه 

املؤسسات ملواكبة هذا املنعطف املهم في مسيرتها الطويلة بقوله: “من املالحظ أن 

كل مؤسس���ات أرباب الطوائف اس���تفادت من جتاربها السابقة وارتقت بخدماتها 

لدرجة كبي���رة، ويتضح ذلك مما تضمه من كوادر مؤهلة ومدربة، ومما تس���تخدمه 

م���ن تقنيات عالية، لتق���دمي األفضل واألجود، وأصبح هنال���ك نوع من التخصص 

واالحترافية في تقدمي اخلدمات للحاج، وذلك بإيجاد فئات متخصصة في كل مجال 

من مجاالت اخلدمة، األمر الذي أس���هم بشكل كبير في االرتقاء باخلدمات، لتصل 

إلى هذا املس���توى الراقي، لتحدث نقالت نوعية كبيرة في نوع اخلدمة ومس���تواها، 

ولتصبح هذه املؤسسات مؤهلة بدرجة كبيرة ملواجهة هذا التحول الكبير، مبا متتلكه 

من خبرات متراكمة، ومبا تضمه من كوادر مؤهلة ومدربة وخبيرة، وهذا يتضح من 

خططها التش���غيلية التي تضم العديد من برام���ج العمل املتنوعة، والتي تغطي كل 

متطلبات احلاج، وتلبي مختلف احتياجاته”. 

روّاد العمل
كما حتدث األستاذ فريد عن أصحاب الوالد الشيخ عمر سّنان وجيله، بوصفهم قد 

ش���ّكلوا رواد العمل في هذا املجال الشريف معددًا بعض ما كانوا يتصفون به من 

صف���ات نادرة، قائاًل في هذا الصدد: “جميعهم كانوا يش���تركون في صفة واحدة 

ه���ي حب احلاج وحب العمل خلدمته في أي مج���ال، وكان أكثر أصدقائه يعملون 

في الطوافة، وأذكر منهم الس���يد جعفر ش���يخ جمل الليل، أول رئيس مجلس إدارة 

ملؤسس���ة مطوفي حجاج تركي���ا، والعم عبدالرحيم رمضاني، والس���يد عبدالرحمن 

شلي - يرحمهم الله جميعًا – وكذلك املطوف الشيخ عمر عالء الدين  – أطال الله 

في عمره، وأمده بالصحة والعافية – وابنه املطوف األس���تاذ عبدالله بن عمر عالء 

الدين، الذي كان - رغم صغر سنه - صديقًا حميمًا للوالد، وكذلك األستاذ عدنان 

بن محم���د أمني كاتب، رئيس مجلس إدارة املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج دول 

جنوب آس���يا، وقد اتفقوا جميعًا على ش���يء واحد.. وهو التفاني في خدمة احلاج، 

الذي كانوا يعدونه ش���رفًا كبيرًا لهم في ذلك الزمن، وقبل أن تكون ش���عارًا لوزارة 

احلج في الوقت احلالي”.

العبر والدروس
حول بعض الِعبر والدروس املس���تفادة من هذه التج���ارب الثرة واخلبرات الطويلة 

في مجال خدمة ضيوف الرحمن، حتدث س���عادته قائاًل: “الدولة - جزاها الله خير 

- وف���رت كل التجهيزات واخلدمات الالزمة والضرورية للحجاج ألداء نس���كهم بكل 

يس���ر وسهولة، وما هذه املشروعات الضخمة في احلرمني الشريفني، وفي املدينتني 

املقدس���تني، وفي املشاعر املقدس���ة، إال خير شاهد على ذلك، وكذلك ما تتخذه من 

اس���تعدادات مبكرة ملواس���م احلج، فما أن ينقضي موس���م بأيام قليلة وإال وتعقد 

جلنة احلج املركزية برئاسة صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل اجتماعاتها 

لتقومي املوس���م السابق، لتعزيز إيجابياته، وتالفي بعض مالحظاته – إن وجدت - 

واالس���تعداد للموسم القادم،  وأنا كمواطن سعودي افتخر كل الفخر بهذه القيادة 

احلكيمة التي سخرها الله خلدمة ضيوفه من حجاج وعّمار وزوار”. ومضى قائاًل: 

“كما افتخر واعتز كثيرًا بصور التالحم الكبير بني الش���عب والس���لطات املسؤولة، 
فمن أروع املش���اهد التي لن أنس���اها - بحكم عملي ف���ي جتهيز اخليام - صور 

التكات���ف وامل���ؤازرة التي متت أثن���اء بعض احلرائق التي حدث���ت في املاضي في 

بعض خيام مشعر منى، فالكل شهد تكاتف املواطنني مع الدولة لدرء آثار مثل هذه 

األحداث العارضة، وإعادة الوضع لطبيعته في وقت قياسي”.  

حدث تاريخي
اختتم سعادة األس���تاذ فريد سّنان هذه الرحلة املمتعة من حديث الذكريات، بذكر 

تفاصيل بعض األحداث التاريخية والوقائع التي حدثت في املاضي، وال تزال عالقة 

بذهنه، فقال: “من تلك األحداث التي لن أنس���اها أبدًا حوادث بعض احلرائق التي 

حدثت في مش���عر منى، فالوالد – يرحمه الله - كان مؤمنًا بالقضاء والقدر لدرجة 

كبي���رة، وفي مرة من املرات ضاع أكثر من نص���ف أمواله في حادث حريق مبنى، 

ورغم ذلك أمر بفتح كل مستودعاته للمطوفني، وقام في وقت وجيز بتغطية كل العجز 

ال���ذي حصل في اخليام نتيجة للحريق، وزود املطوفني ب���كل ما يلزمهم من خيام، 

وهذا احلدث يش���هد عليه كثير ممن عاصره، ووزارة احلج – مش���كورة – قّدرت له 

هذا املوقف خير تقدير، حيث كانت مؤسسة الوالد هي املؤسسة الوحيدة التي لديها 

املقدرة على مواجهة هذا الطارئ، وتلبية احتياجات مؤسس���ات الطوافة، وذلك مبا 

متتلكه من مخزون كبير من اخليام ومستلزماتها، ومن أجهزة ومعدات”.  

ملخيمات  ميدانيًا  م��ش��رف��ًا  ع��ام��ًا   )30( مل��دة  عملت 
احل����ج����اج مب���ش���ع���ري م���ن���ى وع�����رف�����ات ع����ن وال�����دي 

خدمة  في  عملت  قد  بأنني  وافتخر  اعتز  زل��ت  ال 
خيام ومشّدي  كعّكام  أظفاري  نعومة  منذ  احلجاج 
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حدود،  بال  عطاءات  قدمت  التي  الكبيرة  والرموز  الرائدة  الشخصيات  من  بكثير  الطوائف  أرب��اب  مؤسسات  تزخر 

املمكنة،  اجل��ه��ود  ك��ل  وب��ذل��وا  ملل،  أو  كلل  ب��ال  فعملوا  قيامها،  عند  املؤسسات  ه��ذه  خدمة  ف��ي  شبابها  زه��رة  وأف��ن��ت 

شامخة  ص��روح��ًا  منها  يجعلوا  أن  م��ن   � وتوفيقه  ال��ل��ه  ب��ع��ون   � واس��ت��ط��اع��وا  ال��ك��ي��ان��ات،  ل��ه��ذه  األول���ى  اللبنات  ووض��ع��وا 

فمنهم  الطوائف،  أرب��اب  شباب  من  اجليل  لهذا  املجال  تاركني  صمت  في  األنظار  عن  ت��واروا  ثم  بالبنان،  إليها  ُيشار 

بدعوات  وم��ت��ب��وع��ًا  ع��ط��رة،  وس��ي��رة  جميلة  وذك���ري���ات  جليلة  أع��م��ااًل  وراءه  مخلفًا  م����واله،  رح��م��ة  إل���ى  ان��ت��ق��ل  م��ن 

ومنهم  ال��ق��ي��ام��ة،  ي��وم  حسناته  م��وازي��ن  ف��ي  األع��م��ال  ه��ذه  ث���واب  يجعل  وأن  برحمته،  ال��ل��ه  يتغمده  ب��أن  ص��ادق��ة 

� ي��راق��ب ع��ن كثب سير أع��م��ال هذه  أي��ام��ه وم��ّت��ع��ه بالصحة وال��ع��اف��ي��ة  ال��ل��ه ف��ي  � أم��د  م��ن ال ي���زال على قيد احل��ي��اة 

امل��ؤس��س��ات، وي����زود ال��ع��ام��ل��ني فيها ب��خ��ب��رات��ه ومي��ده��م ب��ت��ج��ارب��ه، وي��ج��ت��ر – ب��ك��ل ف��خ��ر وإع����زاز – ذك��ري��ات 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 هم 

ع��ل��ى ق��ي��د احل����ي����اة، وف������اًء وت���ق���دي���رًا جل���ه���وده���م، ن��ن��ش��ر س��ي��ره��م ال���ذات���ي���ة ف���ي ه����ذه ال���ص���ف���ح���ات، ومي���ث���ل���ون في 

ال����رؤس����اء.  ال����ع����دد األول  ف����ي  ت���ن���اول���ن���ا  أن  ب���ع���د  ال����ط����وائ����ف،  أرب�������اب  مل���ؤس���س���ات  م���ج���ال���س  أول  ن������واب  ال����ع����دد  ه�����ذا 

نواب أول مجالس لمؤسسات أرباب الطوائف..
عطاء بال حدود وجهود تذكر فتشكر

دة 
فا

الر
ة: 

رم
مك

ة ال
مك

جيل أمضى زهرة شبابه في خدمة ضيوف الرحمن

لمسة وفاء

يعد الوكيل الشيخ إبراهيم عبدالله صالح بنقش، من املؤسسني ملكتب الوكالء املوحد، حيث كان نائبًا 

ألول رئيس ملجلس إدارة املكتب بعد تأسيسه في عام )1395هـ(، هو واملغفور له ـ بإذن الله ـ الوكيل 

محمـــود بـــن صالح أبوزيد، كما كان رئيســـًا لهيئة احلصر مبيناء جدة اإلســـالمي، كما رأس الهيئة 

االبتدائية للوكالء.. 

مارســـت أسرته شرف خدمة ضيوف الرحمن منذ مئات السنوات، كمطوفني في مكة املكرمة، وكوكالء 

فـــي جدة، واكتســـب هذه املهنة من والـــده – يرحمه الله – وبدأت ممارســـته الفعليه للمهنة وهو في 

السادســـة عشـــرة من عمره، حينما انتقل والده إلى رحمة مواله، وحينها لم يبلغ السن القانونية التي 

تســـمح له مبمارسة مهنة وكيل، فتم تعيني السيد عبدالله طرابلسي كمساعد له في العمل، حلني بلوغ 

السن القانونية.

الوكيل الشيخ إبراهيم عبداهلل صالح بنقش
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ولد املطوف عبدالوهاب بن محمود مصطفى فقيها مبكة املكرمة سنة 1363هـ، وحصل على درجة البكالوريوس من 

كلية التجارة شعبة احملاسبة من جامعة القاهرة.. خالل عمله بالطوافة كان يؤثر املشاركة من خالل العمل اجلماعي، 

ويحتضن شـــباب املطوفني للعمل معـــه ويؤهلهم للقيام باألعباء واملهام املنوطة بهم جتـــاه حجاج بيت الله احلرام، 

استمرارًا ملواصلة الرسالة التي شرف بها اآلباء عن األجداد، وكان قبل نشأة املؤسسة يعمل حتت إدارة والده.

حل هو وأخويه محل والدهم الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في 1395/12/5هـ في إدارة املكتب املوحد اخلاص 

باإلشـــراف على اخلدمات املقدمة للحجاج القادمني من جمهورية إيران اإلســـالمية، املضافني لطائفة األتراك، على 

إثر الزيادة التي طرأت على عدد احلجاج اإليرانيني في ذلك املوسم. باإلضافة إلى إدارة مكتب والده مع أخويه في 

خدمة احلجاج القادمني من جمهورية تركيا اإلسالمية والدول العربية. 

كان نائبًا لرئيس مجلس إدارة املؤسســـة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومســـلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا في أول 

مجلس للمؤسسة، واستمر في ذلك املنصب خمسة أعوام متواصلة، اعتبارًا من تاريخ نشأة املؤسسة في 1402هـ، 

حتـــى 1406هـ، مبوجب قـــرار معالي وزير احلج واألوقـــاف رقم 445/ق/م وتاريـــخ 1402/11/18هـ، وانتهت 

عضويته مبجلس اإلدارة على إثر صدور القرار الوزاري رقم 220/م/م وتاريخ 1407/7/16هـ. شارك بعدها في 

رئاســـة مجموعات خدمات ميدانية باملؤسســـة في عدة سنوات الحقة، واستمر متواصاًل مع إخوانه املطوفني، وكان 

يتسم باحللم والصبر في تعامله مع الغير حتى وفاته. 

ســـاهم وشارك في إعداد العديد من الدراسات التطويرية واخلطط التشغيلية ملهنة الطوافة وخدمة احلجاج واملوثقة 

بوزارة احلج في عهد نشأة املؤسسة وما قبله. 

أسس للعمل اجلماعي البناء مع زمالئه في مطوفي املؤسسة، وكذا للهدف الذي سلكه مجلس اإلدارة بانتهاج العمل 

املركزي الذي مت بالتدرج في املؤسسة. 

كانت وفاته في 1421/10/15هـ، عن عمر ناهز الثمانية واخلمسني عامًا ودفن مبقبرة املعالة مبكة املكرمةـ  أسكنه 

الله فسيح جناته ـ وأنزل شآبيب رحمته عليه وغفرانه، إنه سميع مجيب. 

يعد املطوف الشـــيخ عبدالرحمن بن محمد مغربي ـ رحمه الله ـ أول نائب رئيس ملؤسسة مطوفي 

حجاج إيران، حيث عني نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة األول في عام 1403هـ بالقرار رقم )364/

ق/م( بتاريخ 1403/9/14هـ ملدة سنة واحدة.

ثم عمل مستشارًا للمؤسسة في عامي 1415/1414هـ، وعني عضوًا في مجلس اإلدارة في عام 

1418/1417/1416هـ، مسؤواًل عن الشؤون العامة. 

كان صاحـــب خبرة ودرايـــة بالقضايا القانونية بحكم وظيفته الرســـمية قاضيًا في كتاب العدل 

الثانية مبكة املكرمة ومن ثم رئيسًا لها. 

توفي الشيخ عبدالرحمن مغربي في 1429/10/14هـ، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح 

جناته.. إنه سميع مجيب.

المطوف األستاذ عبدالوهاب بن محمود مصطفى فقيها 

ـ يرحمه اهلل ـ

المطوف الشيخ عبدالرحمن بن محمد مغربي ـ يرحمه اهلل ـ
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من مواليد مكة املكرمة في 1350/2/15هـ، تلقى تعليمه في مدارسها، وتقلد العديد من املناصب احلكومية، 

حيث عني مديرًا للمدرســـة الصناعية بالرياض واملدينة املنورة، وملحقًا ثقافيًا بلندن، فمديرًا ملدرســـة ثانوية، 

فمساعدًا ملدير مركز التدريب املهني، فخبيرًا للتدريب املهني السريع، وقد طلب إحالته للتقاعد ليتفرغ خلدمة 

حجاج بيت الله احلرام، فتم تقاعده في 1407/7/1هـ. 

حصل على شـــهادات لدورات تدريبية وله جهود متميزة في مجال اخلدمات، فقد تلقى أصول املهنة عن والده 

الذي كان يســـتقبل احلجاج ويقوم بخدمتهم منذ عام 1382هـ إلى عام 1402هـ فخلفه بعد وفاته – يرحمه 

الله – في هذا املجال، وعمل مطوفًا مســـتقاًل، وأثبت كفاءة نادرة في هذا العمل، مما حدا بوزارة احلج إلى 

تعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب آسيا حتى عام 1405هـ. 

وأمام خبرته الطويلة في مجال اخلدمات لم تصادفه أية صعوبات أثناء قيامه مبهام الطوافة، حيث كان لهذه 

اخلبرة دور فعال في جتنب هذه املصاعب. 

كانت عالقته باملطوفني القدامى عالقة أخوية وطيدة وجيدة، واســـتفاد منها خبرات لها قيمتها، كما استفادوا 

منه في هذا امليدان اجلليل. 

الزمزمي األستاذ ياسين بن أحمد حسين زمزمي

المطوف السيد محمد صافي بن محجوب جمل الليل

ولد الزمزمي ياسني بن أحمد بن حسني زمزمي في مكة املكرمة سنة 1365هـ.. تلقى تعليمه األولي مبكة املكرمة، 

ثم انتقل مع والده إلى جمهورية مصر العربية حيث أكمل دراســـته االبتدائية فيها وذلك عام 1375هـ، ومكث بها 

10 سنوات أكمل بها تعليمه املتوسط وإلى الصف الثاني الثانوي، ثم عاد إلى مكة املكرمة بعد وفاة والده ـ رحمه 

الله ـ عام 1386هـ وحصل فيها على شهادة الثانوية العامة.. 

عمل بالهاتف السعودي منذ تأسيسه من عام 1392هـ إلى عام 1403هـ.

أمـــا عمله فـــي مكتب الزمازمـــة املوحد فقد صدر قـــرار معالي وزير احلـــج واألوقاف رقـــم 414/ق/م وتاريخ 

1403/11/17هــــ بتشـــكيل أول مجلس إدارة ملكتب الزمازمـــة املوحد فُعني نائبًا لرئيـــس مجلس إدارة مكتب 

الزمازمة املوحد ألول مجلس إدارة للمكتب. 

ثـــم صدر قرار معالي وزير احلج رقم 42/ق/م وتاريخ 1410/2/23هـ بإعادة تشـــكيل مجلس اإلدارة وتعيينه 

نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة، ثم صدر قرار معالي وزير احلج رقم 24/ق/م وتاريخ 1413/3/1هـ بإعادة تشكيل 

مجلس اإلدارة بتعيينه عضوًا مبجلس إدارة املكتب. 

له العديد من املشـــاركات، كما حضر العديد من الدورات التأهيليـــة والتدريبية املتخصصة في مجاالت مختلفة، 

كما أنه حاصل على وسام االستحقاق من قبل خادم احلرمني الشريفني من الدرجة الثالثة، كما حصل على بطولة 

جمهورية مصر العربية في ألعاب القوى والوثب العالي واجلري ملسافات قصيرة. 
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ولد املطوف عبدالرشيد محمد ثاني في مكة املكرمة سنة 1334هـ، يعد أول نائب رئيس ملؤسسة 

مطوفي حجاج إفريقيا غير العربية، وذلك بالقرار رقم  )141/ق/م( وتاريخ 1404/5/12هـ، 

في الفترة من 1404/5/12هـ إلى 1405/6/27هـ، كان يجيد لغة الهوسا إجادة تامة، مما 

ســـّهل له مهمته في خدمة حجاج الدول اإلفريقية الذين يتحدثون هذه اللغة.. توفي رحمه الله 

في يوم 1422/7/15هـ، أسكنه الله فسيح جناته، وأنزل عليه رحمته وغفرانه..

شـــغل املطوف حســـن زيني بن حســـن آشـــي ـ رحمه الله ـ منصب نائب رئيـــس مجلس إدارة 

مؤسســـة مطوفي حجاج جنوب شـــرق آسيا منذ إنشـــائها، حيث كان أول نائب للرئيس في أول 

مجلس إدارة معني حني إنشاء املؤسسة، وجاء تعيينه مبوجب القرار الوزاري رقم 202/ق/م في 

1404/6/18م، وهو التاريخ الذي ولدت فيه مؤسسة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، واستمر 

في ذلك املنصب ألكثر من ســـنة، حيث قدم اســـتقالته في 1405/8/3هـ، كان خاللها منوذجًا 

يحتذى من خالل عمله الدؤوب في خدمة املؤسسة وحجاجها ومساهميها.

توفـــي ـ رحمـــه الله ـ في 1420/1/3هـ، عن عمر يناهز الـ 89 عامًا، رحمه الله رحمة واســـعة، 

وجعل ما قدمه في خدمة ضيوف الرحمن في ميزان حسناته..

ولد الدليل خالد بن علي أحمد كماخي في املدينة املنورة بتاريخ 1362/10/12هـ.. حاصل على بكالوريوس العلوم عام 1387هـ، من كلية العلوم، 

جامعة امللك سعود بالرياض، وعلى الدكتوراه من جامعة درم ببريطانيا في الفيزياء عام 1973م.

عمل بقســــم الفيزياء جامعة امللك ســــعود بالرياض من عام 1387هـ حتى عام 1398هـ، ثم انتقل إلى جامعة امللك عبدالعزيز فرع اجلامعة باملدينة 

املنورة عام 1398هـ، ثم جامعة طيبة باملدينة املنورة وحتى اآلن.

عمل بالرئاســــة العامة لتعليم البنــــات، وكالة الكليات في الرياض وجدة واملدينة املنــــورة وتبوك، له أبحاث عدة في 

مجال تخصصه.

شارك في أعمال ومؤمترات في مجال تخصصه بإيطاليا واليونان وبريطانيا وسويسرا وكندا وأمريكا.

وعمل وكياًل لكلية التربية للدراسات العليا والبحث العلمي ثم عميدًا للكلية فرع جامعة امللك عبدالعزيز باملدينة املنورة 

من 1408/4/4هـ وحتى 1415/9/17هـ.

عمل أســــتاذًا مشــــاركًا بقســــم الفيزياء والرياضيات بكلية التربية فرع جامعة امللك عبدالعزيــــز باملدينة املنورة من 

1415/9/18هـ حتى 1419/5/13هـ.

يعمل حاليًا عميدًا ملعهد البحوث واالستشارات جامعة طيبة باملدينة املنورة من 1425/8/4هـ ولفترة واحدة.

أمــــا عــــن عمله في خدمة احلجاج، فقد عني نائبًا ألول رئيس مجلس إدارة للمؤسســــة األهلية لألدالء عام التأســــيس 

1405هـ، املجلس األول.

كما أعيد تعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية لألدالء عام 1406هـ في تشكيلة املجلس للدورة الثانية.

المطوف األستاذ عبدالرشيد محمد ثاني ـ يرحمه اهلل ـ

المطوف الشيخ حسن زيني حسن آشي ـ رحمه اهلل ـ

الدليل الدكتور خالد بن علي أحمد كماخي 
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مـــن مواليد مكة املكرمة عام 1338هـ، عني نائبًا لرئيس مجلس إدارة مؤسســـة مطوفي حجاج 

الدول العربية رقم )327/م( وتاريخ 1405/5/5هـ في أول مجلس إدارة، واستمر في املنصب 

حتى تاريخ 1406/6/2هـ.

مت ترشيحه رئيسًا ملجلس إدارة املؤسسة في 1406/6/2هـ حتى تاريخ وفاته ـ 

يرحمه الله ـ بتاريخ 1411/11/25هـ.

يعد أول رئيس للهيئة التنســـيقية ملؤسســـات أرباب الطوائف منذ إنشائها وملدة عام واحد، كما 

كان ـ يرحمه الله ـ عضوًا بالهيئة العليا للطوائف من عام 1389هـ حتى 1394هـ، ومن ثم رئيس 

الهيئة العليا للطوائف بالنيابة حتى تاريخ وفاته.

كمـــا شـــغل ـ يرحمه الله ـ عـــدة وظائف منها: مســـاعد رئيس كتاب احملكمـــة الكبرى، ومدير 

مســـتودعات األمن العام، ورئيـــس جمعية البر مبكة املكرمة، ورئيـــس املجلس البلدي، ورئيس 

الغرفة التجارية والصناعية مبكة املكرمة، وهو مؤســـس مطبعة ومكتبة دار الثقافة مبكة املكرمة 

لنشر العلم والثقافة.. 

الدليل الشيخ أسعد بن حمزة شيرة

المطوف الشيخ صالح بن محمد جمال ـ يرحمه اهلل ـ

ولد الدليل أســـعد بن حمزة شـــيرة باملدينة املنورة.. في أول التحاقه بالعمل احلكومي عني مفتشًا مركزيًا 

بإدارة األوقاف، ثم عمل بوزارة األوقاف باملدينة مديرًا للصيانة واملشـــاريع، ثم مديرًا لغالل األوقاف، ثم 

وكياًل إلدارة األوقاف، فمديرًا عامًا ألوقاف املدينة املنورة.

انتخب عضوًا في املجلس البلدي لدورتني، وانتخب عضوًا في املجلس اإلداري.

وعني نائبًا لرئيس هيئة األدالء باملدينة املنورة. كما عني نائبًا لرئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية لألدالء 

في أول مجلس إدارة للمؤسسة. وعني رئيسًا لهيئة األدالء وعضوًا في الهيئة العليا للطوائف، ومتت إحالته 

للتقاعد بعد بلوغ السن القانونية.
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جهود الدولة والحج
إن ما حققته مؤسس���ات أرباب الطوائف - خالل مس���يرتها التي امتدت ألكثر من 

ربع قرن - من نقالت نوعية وحتوالت كبيرة في مس���توى اخلدمات املقدمة لضيوف 

الرحم���ن، ل���م يأت من فراغ، إمنا حتقق بعون الله وتوفيق���ه أواًل وأخيرًا، وملا جتده 

هذه املؤسسات من دعم ومؤازرة من معالي وزير احلج الدكتور فؤاد بن عبدالسالم 

الفارسي، الذي ما فتئ يؤكد على االرتقاء بهذه اخلدمات عامًا بعد عام، ويشدد في 

كل مناسبة على ضرورة تدريب العاملني في هذا املجال وتأهيلهم، وذلك باالنخراط 

ف���ي الدورات التدريبية وورش العمل التي تقيمها وزارة احلج أو مؤسس���ات أرباب 

الطوائف - أو تش���ارك فيها - ويقف مس���اندًا ومؤازرًا – حفظه الله – لكل توجه 

جديد يهدف للرقي مبس���توى هذه اخلدم���ات، وتقدميها بالصورة املثلى التي يتطلع 

إليها والة األمر – رعاهم الله -. وما رعايته باألمس القريب حلفل الهيئة التنسيقية 

ملؤسس���ات أرباب الطوائف لتك���رمي املتميزين واملتميزات، وتعبي���ره في كلمته التي 

ألقاها في هذه املناس���بة بأن هذه املناس���بة من املناسبات احملببة لنفسه، إال خير 

شاهد يدل على اهتمامه مبا يتحقق من إجنازات، وحرصه على تكرمي املتميزين في 

مجال تقدمي اخلدمات.

كما أن هذه املنجزات الكبيرة قد حتققت بفضل ما وفرته الدولة من بنية حتتية، تتمثل 

في العديد من املش���روعات الضخمة - التي نفذت والتي جاري تنفيذها- ليس فقط 

في املدينتني املقدستني )مكة املكرمة واملدينة املنورة(، وفي املشاعر املقدسة، بل في 

كل م���كان تطأه أقدام ضيوف الرحمن، وفي مختلف منافذ القدوم واملغادرة، يحدث 

ذلك عن طريق اإلنفاق املباش���ر من ميزانيتها وبس���خاء كبير ومببالغ غير محدودة، 

وما ذلك إال أحد أوجه االهتمام الكبير الذي تخصه اململكة العربية السعودية املتصل 

بش���ؤون احلج واحلجاج.. ولعل خير مؤش���ر ما يشهده املس���جد احلرام واملسجد 

النبوي من توس���عات متالحقة وغير مسبوقة، باإلضافة إلى املشروعات العمالقة في 

املشاعر املقدسة، ومنها منش���أة اجلمرات اجلديدة في منى وقطار املشاعر وقطار 

احلرمني الش���ريفني، واجلس���ور واألنفاق والطرق املُعَبّدة املتعددة املسارات، وكذلك 

تنش���يط اجلهود الرامية لتعزيز االس���تثمارات املش���تركة، واخلروج من آثار األزمة 

االقتصادية واملالية التي يش���هدها العالم اليوم. فهذا اإلنفاق املباشر وغير احملدود 

م���ن الدولة – أيدها الله – وهذه الرعاي���ة الكبيرة من معالي وزير احلج، كان لهما 

األثر املباش���ر في ما شهدته خدمات مؤسسات أرباب الطوائف من حتوالت كبرى، 

وما حدث فيها من نقالت كبيرة، تصب في مصلحة ضيوف الرحمن.

األخيرة

د. عبدالوهاب بن عبداهلل بغدادي

املدير العام ملكتب وزير احلج
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